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Skopana Stal

Nie widać końca tematu
sprzedaży stadionu przy ul.
Stróżowskiej. Na pierwszą
licytację komorniczą nie wpłynęła żadna oferta. Wraca
za to pytanie, jak to się stało,
że klub Stal spieniężył swoje
nieruchomości, a jego długi
wciąż wynoszą ponad milion
złotych?

L

ata rządów prezesa Józefa
Koniecznego to z jednej strony spektakularne mecze w Pucharze Polski, a z drugiej �nansowa „jazda po bandzie”. Były
wprawdzie ambicje, plany i dobre
intencje, ale z wieloma decyzjami
klub przeszarżował. Do tego nie
da się ukryć, że stalowcy po prostu nie mieli szczęścia.

Stadion sprzedany

Potem pojawił się inwestor, gotowy kupić stadion. Ludzie związani ze Stalą – także
tą już zlikwidowaną, czyli Zakładowym Klubem Sportowym – wyczuli szansę na rozwiązanie problemów. Aby móc
sprzedać nieruchomość, MKS
przejął ją w formie darowizny
od ZKS-u, oczywiście z wszystkimi wierzytelnościami. W ten
sposób długi Stali wzrosły
do blisko 1,5 mln zł.
– Przejęliśmy nieruchomość wartą kilka razy więcej.

AUTOR

Trudny start

Zacznijmy od początku.
Już w 2002 roku, gdy Konieczny
przejmował stery w Miejskim
Klubie Sportowym Stal, długi
wynosiły blisko 300 tys. zł.
W ciągu kolejnych lat wzrosły
ponad dwukrotnie. Wpływ
na to miały głównie inwestycje
na wyciągu narciarskim w Karlikowie – hotel z restauracją,
system naśnieżania i oświetlenie – na które wzięto kredyt.
– Początkowo zmodernizowany obiekt przynosił zyski, ale
potem przyszły słabe zimy,
zwłaszcza te z lat 2007-2008.
Wtedy mieliśmy duże straty.
Dziś wiem, że trzeba było sprzedać wyciąg �rmie, która oferowała 5 mln zł. Niestety, członkowie klubu nie wyrazili na to
zgody – mówi Konieczny.

Sytuację Stali dobrze obrazuje jej klubowy budynek, będący w opłakanym stanie. Z ekspertyz wynika jednak, że można go jeszcze uratować. Oby tak samo
było z zasłużonym klubem, którego historia liczy już prawie 70 lat.
Układ z pierwszym inwestorem
nie wypalił, ale pojawił się kolejny, dając 5 mln. Jego warunkiem było zatwierdzenie obwodnicy południowej, a wiceburmistrz Stanisław Czernek
przekonywał, że jest to niemal
pewne. Umowę podpisaliśmy
jesienią 2010 roku. Wydawało
się, że wszystko idzie po naszej
myśli i wkrótce ruszymy z budową boisk na Olchowcach
– kontynuuje szef Stali.

Pechowa obwodnica

Niestety, radość trwała
krótko. W styczniu 2011 roku
okazało się, że rząd wykreślił
część zadań drogowych, w tym
naszą obwodnicę. Dlatego też
umowa sprzedaży stadionu zo-

WRÓCIŁY
POCIĄGI

stała renegocjowana, a cenę
obniżono do 3,5 mln. Nadal
była to jednak kwota, pozwalająca klubowi z optymizmem
patrzeć w przyszłość, choć nieco bardziej oszczędnie.
– Zaczęliśmy spłacać długi,
powoli wychodząc na prostą.
W sierpniu 2011 roku nasze zobowiązania – oczywiście nie licząc rat kredytu za Karlików,
którego spłata rozłożona była
na wiele lat – wynosiły już zaledwie 38 tys. zł i to tylko wobec
jednej �rmy. Wydawało się, że
lada moment będziemy „na czysto” – wspomina prezes.

Dłużnik bez litości

I wtedy wybuchła kolejna
„bomba”. Ostatni wierzyciel

nagle wszczął proces egzekucji komorniczej, co mocno
zdenerwowało
inwestora.
Ten postawił Stali twarde warunki: jeżeli do połowy 2013
roku nie będzie tzw. decyzji
środowiskowej na Stróżowską, to cenę jeszcze obniżamy, albo transakcja zostaje
zerwana, a wy zwracacie pieniądze. Przyparci do muru
stalowcy nie mieli wyboru.
Mimo starań klubu decyzja
w wyznaczonym czasie
nie została podjęta i w efekcie zmuszony był sprzedać
stadion za 2 mln zł...
– Gdybyśmy przewidzieli, że akurat ten ostatni dłużnik zdecyduje się na egzekucję komorniczą, to wcześniej

ZEPSULI TO,
CO BYŁO DOBRE
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spłacilibyśmy jego wierzytelności, na koniec zostawiając
jakieś inne. Niestety, stało się
tak, a nie inaczej... – smutno
konstatuje J. Konieczny.

Ostatnia deska
ratunku

Długi klubu, który wciąż
miał drużynę w III lidze, zaczęły znów rosnąć. Także dlatego, że coraz bardziej spadały dochody z wyciągu, targowiska i parkingu. Nastąpiły
przerwy w terminowym spłacaniu rat bankowych, co generowało karne odsetki. Wtedy dość niespodziewanie pojawiło się światełko w tunelu
– w 2013 roku firma Nordic
Sport złożyła ofertę kupna

wyciągu w Karlikowie, nabywając go za 1,8 mln zł.
– Wierzyliśmy, że wreszcie wszystko się ułoży, tymczasem dotąd inwestor wpłacił tylko 550 tys. zł. Dlatego
też sprawa trafiła do sądu,
który wdrożył tzw. klauzulę
wykonalności na rzecz dłużników. Mam nadzieję, że do
końca roku pieniądze wpłyną na ich konta. Nordic
Sport jest nam winien 1,25
mln, mniej więcej tyle wynoszą nasze obecne długi
– oczywiście razem z bankowym kredytem, jest więc
szansa, że wkrótce uciekniemy z tej finansowej matni
– mówi z nadzieją w głosie
J. Konieczny.

NA ROZDROŻACH
SAMORZĄDOWEJ WŁADZY
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Wróciły pociągi

NOTOWANIA
Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy;
GANIMY: Służby, które w ramach porządków cmentarnych przed Świętem Zmarłych, pominęły jedno z najważniejszych miejsc: grobowiec – Mauzoleum O�ar
II Wojny Światowej, odwiedzany zwykle przez setki,
a kto wie czy nie tysiące osób. Przybyli tam zastali smutny widok: uschnięte paprocie i różne inne zielska wokół,
a na samym grobowcu opadłe z drzew suche gałęzie.
Sprawiło to, iż w pewnym momencie nie było gdzie już
stawiać zniczy. Bardzo przeżyły to osoby, dla których jest
to „święte” miejsce, gdyż kryje prochy ich bliskich, a często najbliższych. Dały temu wyraz w telefonach do redakcji. Nie potra�liśmy wytłumaczyć, jak to się stało,
zwłaszcza że inne miejsca, takie jak: kwatery żołnierzy
polskich czy żołnierzy radzieckich, tudzież otoczenie
„Dębów katyńskich”, były pięknie wysprzątane i przygotowane do odwiedzin. Ale za Mauzoleum GANIMY!

Podziel się z drugim
Kontynuujemy naszą akcję „Podziel się z drugim”, skierowaną
z jednej strony do tych, którzy potrzebują rzeczy na które ich
nie stać, z drugiej zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Oto kolejne zgłoszenie;
- Narożnik 2-osobowy, rozkładany oraz fotel rozkładany – tel.
13 46 38 147
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń. I przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane i nie można żądać za nie pieniędzy.

Zgodnie z zapewnieniami Polskich Linii Kolejowych i Podkarpackiego Zakładu Przewozów Regionalnych po siedmiomiesięcznej przerwie na całą trasę Rzeszów – Jasło – Zagórz
powróciły pociągi. Trwający do 31 października przestój
spowodowany był pracami remontowymi na odcinku Przybówka – Jasło.

W nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie od 14 grudnia, oba składy z Zagórza będą
kursować do Rzeszowa, jeden
w godzinach porannych, drugi
w popołudniowych.

ARCHIWUM TS

CHWALIMY: Kibiców sanockiego hokeja, którzy długo
nie mogli zaskoczyć w tym sezonie. Dopiero w piątek,
31 października, w meczu z Cracovią pokazali, że są, że żyją
i mają się świetnie. Od razu stworzyli inny nastrój w smutnej
do tej pory „Arenie”, co dziwi o tyle, że sanoczanie nie przegrali w niej jeszcze ani jednego meczu. W meczu z Cracovią
klaskali, śpiewali, skakali, skandowali nazwiska swoich ulubieńców, robili meksykańską falę. Błyskawicznie doceniła to
drużyna, wznosząc się na szczyty swoich umiejętności.
To z kolei sprawiło, że Cracovia nie była w stanie dotrzymać
jej kroku, ponosząc wysoką porażkę 7 do 1. Odnotować też
należy, że po raz pierwszy w tym sezonie frekwencja na trybunach przekroczyła 2 tysiące osób. Wśród nich wypatrzyliśmy co najmniej kilku kandydatów w zbliżających się wyborach. Okazało się, że też kochają hokej, choć jeden z nich
wszczął owację po bramce strzelonej nam przez Cracovię,
myśląc zapewne, że to gol zdobyty przez gospodarzy.
CHWALIMY kibiców, kandydata na radnego również.
emes
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Powrót szynobusów cieszy, rozkład jazdy – znacznie mniej...

Z

akończenie kolejnego etapu prac remontowych sprawiło, że PLK udostępniła przewoźnikom linię kolejową 106
Rzeszów – Jasło i linię 108 Jasło
– Zagórz. Dzięki modernizacji
trasy miejscami prędkość składów zwiększyła się do 100 km/
godz. Między Rzeszowem a Jasłem średnia prędkość wynosi
obecnie ponad 50 km/h. Odcinek ten pokonamy pociągiem
w godzinę i 24 minuty, czyli
o pół godziny szybciej niż poprzednio. Nieco wolniej jeżdżą
pociągi na trasie Jasło – Zagórz,
gdzie średnia prędkość sięga
na razie 40 km/h, ale i tak zyskujemy na czasie. Trwająca
dotąd ponad 2 godziny podróż
skróciła się do godziny i 43 mi-

nut. Szybciej pojedziemy po zakończeniu modernizacji całej
trasy, co planowane jest na rok
przyszły i wiązać się będzie, niestety, z ponownym czasowym
zawieszeniem ruchu pociągów.
Na trasie Zagórz – Jasło i Jasło – Rzeszów kursują obecnie
po dwie pary szynobusów.
Pierwszy wyjeżdża 5.11 z Zagórza, do Sanoka dociera o 5.22,
w Krośnie jest o 6.22 a w Jaśle
o 6.55. Drugim, który wyrusza
o 13.11, dojedziemy aż do Rzeszowa (16.42). W przeciwnym
kierunku wygląda to następująco: Rzeszów – 4.55, Jasło – 7.05,
Krosno – 7.37, Sanok – 8.37
i Zagórz – 8.48, a po południu:
Jasło – 15.05, Krosno – 15.37,
Sanok – 16.37 i Zagórz – 16.48.

Niestety, rozkład jazdy jest
mało przyjazny dla sanoczan
i ich sąsiadów zza miedzy,
znacznie bardziej sprzyja
mieszkańcom Krosna. – Przy
dwóch parach pociągów
nie sposób zadowolić wszystkich, więc rozkład dostosowany
jest do potrzeb mieszkańców
największego miasta w regionie. Kiedy ilość składów zostanie zwiększona do sześciu, co
docelowo przewidują plany,
wówczas będzie można lepiej
go dopasować również dla
mieszkańców Sanoka i okolic
– zapewnia Krzysztof Pawlak,
rzecznik prasowy Podkarpackiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Rzeszowie.
/joko/

Sanok

* Portfel zawierający dokumenty i kartę bankomatową straciła
25-letnia mieszkanka powiatu
sanockiego. Kobieta przez nieuwagę pozostawiła na dachu
samochodu portfel, który przywłaszczył sobie nieustalony
sprawca. Do zdarzenia doszło
31 października na ul. Krakowskiej.
* W klubie przy ul. II Pułku
Strzelców Podhalańskich skradziono z torebki damskiej
(1 bm.) telefon komórkowy
Samsung. Poszkodowana 22-latka oszacowała straty na 800 zł.
* Na 1000 zł wyceniono straty
spowodowane przez nieznanego wandala, który podpalił
– wykonaną z tworzywa sztucznego – siatkę bramki piłkarskiej
na boisku „Orlik”, niszcząc też
murawę. Zdarzenie miało miejsce 1 bm. przy ul. Żydowskiej.
* Mieszkający przy ul. Mickiewicza sanoczanin zawiadomił
(2 bm.) o uszkodzeniu należącego doń renaulta megane, stojącego na przyblokowym parkingu. Sprawca skopał lewe drzwi
z przodu pojazdu, powodując
zniszczenia na kwotę 480 zł.
* W miniony wtorek (4 bm.)
na ul. Przemyskiej doszło
do
zderzenia motocykla
z volkswagenem. Motocyklista
został
przetransportowany
do szpitala w Sanoku, kierowca
volkswagena nie odniósł żadnych obrażeń. Wypadek spowodował utrudnienia w komunikacji – przez kilkadziesiąt
minut ruch odbywał się tylko
jednym pasem na zasadzie wahadła.

Gmina Sanok

Poczynaniom wandala nie
oparł się także (2 bm.) seat zaparkowany na jednej z posesji
w Lisznej. Sprawca porysował
karoserię pojazdu ostrym narzędziem, uszkadzając ją w kilku miejscach. Właściciel oszacował straty na 2000 zł.

Bezpieczniej
i bez wypadków

Zagórz

Tegoroczna akcja „Znicz” na terenie powiatu sanockiego
przebiegła bezpiecznie. Policja dbała o bezpieczeństwo odwiedzających groby bliskich. Podróżujący wykazali się rozwagą i stosowali się do przepisów drogowych.
ziałania pod kryptonimem było bezpiecznie. Na terenie
„Znicz 2014” trwały powiatu sanockiego nie doszło
od 31 października do 3 listo- do żadnego wypadku, odnotopada. W tym czasie nad bezpie- wano jedynie 10 niegroźnych
czeństwem na drogach powiatu kolizji. – Uczestnicy ruchu drosanockiego codziennie czuwa- gowego wykazali się olbrzymią
ło kilkadziesiąt patroli policyj- cierpliwością, rozwagą oraz
nych wspieranych przez Straż trzeźwością umysłu – podkreMiejską. Statystyki tegorocznej ślają z zadowoleniem sanoccy
akcji wskazują, że na drogach policjanci.
/j/

W ostatni dzień października
nieustalony osobnik włamał się
do zbiorników dwóch samochodów ciężarowych, zaparkowanych na posesji przy ul.
Bieszczadzkiej. Złodziej ukradł
z nich 250 litrów oleju napędowego, którego wartość pokrzywdzony wycenił na 1250 zł.

D

Gmina Zarszyn

Nieźle obłowił się złodziej, który – wykorzystując nieobecność domowników – włamał
się (1 bm.) do jednego z budynków mieszkalnych w Nowosielcach. Sprawca po wejściu
do wnętrza domu spenetrował
pomieszczenia, skąd zabrał złotą biżuterię, pieniądze oraz telefon komórkowy Sony. Poszkodowany 37-latek wycenił łączną
sumę strat na 2500 zł.
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Sławomirem Neumannem, który
zasugerował nam poczynienie
starań o środki będące w dyspozycji pewnych instytucji centralnych. Postanowiliśmy skorzystać
z tej podpowiedzi. Współdziałając z kierownictwem szpitala,
błyskawicznie złożyliśmy wniosek, który – ku naszemu zaskoczeniu – już po półtora miesiąca
uzyskał pozytywne opinie dwóch
najważniejszych departamentów
Ministerstwa Zdrowia, co ozna-

czało realną szansę na otrzymanie dotacji.
* Brzmi jak bajka, a bajki dobrze się kończą…
– Też tak pomyśleliśmy, choć
obawialiśmy się, że brzmi to
zbyt pięknie, żeby miało skończyć się szczęśliwie. Nie myliliśmy się. Okazało się bowiem, że
pieniądze są na wyciągnięcie
ręki, ale warunkiem sięgnięcia

po nie jest wydatkowanie całej
kwoty dotacji i jej rozliczenie do
końca 2014 roku.
* Czyli w dwa miesiące…
– Tylko dwa miesiące. Biorąc
pod uwagę konieczność przeprowadzenia przetargów (min. 2
miesiące), spełnienie tego warunku, równoznaczne z sięgnięciem po dotację, okazało się niemożliwe.
* Można by rzec: „już był
w ogródku, już witał się z gąską”… Czy to oznacza koniec
nadziei?
– Postanowiliśmy nie dać za
wygraną.
Wystąpiliśmy
z prośbą o przesunięcie naszego wniosku na przyszły
rok, tak, aby zgodnie z opracowanym harmonogramem
inwestycję można było zrealizować do końca 2015
roku. Uczyniliśmy to za pośrednictwem pani wojewody,
która zdeklarowała się poprzeć nasz wniosek.
* Myśli Pan, że to ma szansę
na powodzenie?
– Nie wiem, ale chciałbym
w to wierzyć. Na pewno wymagać to będzie ponownych
zabiegów o przyznanie dotacji. Ale niewątpliwie dużym
plusem jest to, że wiemy,
gdzie uderzać, że w kręgach
tych temat jest już znany, że będziemy mieli poparcie wojewody i to co jest bodajże najważniejsze – mamy pozytywne
opinie departamentów Ministerstwa Zdrowia, potwierdzające zasadność wniosku. To jest
dużo, bądźmy więc dobrej myśli!
Marian Struś

Zajrzeliśmy do projektu. Zgodnie z nim, nowy Oddział Laryngologiczny będzie miał powierzchnię 700 m kw., 15 łóżek w salach 1-4
-osobowych (każda z własnym węzłem sanitarnym), salę operacyjną,
salę wybudzeniową 4-stanowiskową, salę endoskopową, pracownię
audiometrii oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Część operacyjna i sale pooperacyjne będą klimatyzowane.

A jednak rozwój
Sanok zajął 16 pozycję w kategorii polskich miast w ogólnopolskim XI Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego.
anking został przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Samorządy
oceniano na podstawie niezależnych materiałów zbieranych przez
GUS i Bank Danych Lokalnych,
analizie poddając 16 wskaźników
z 3 obszarów: gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Pod
uwagę brane były: wydatki inwestycyjne, na transport i łączność, liczba
pracujących i liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.
– Wyniki rankingu przedstawiają w sposób wiarygodny rozwój
polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów. Uzyskane przez nas 16 miejsce w Polsce, w niezależnym rankingu, potwierdza niezaprzeczalnie rozwój
Sanoka – mówi dr Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka.
Wyniki ogłoszono podczas
konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”,
która odbyła się 3 listopada br.
w sali Kolumnowej Sejmu RP. af

R

am 39 lat, od urodzenia mieszkam w Sanoku i z tym miastem związane jest moje życie. Jestem żonaty,
mam dwóch synów. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Od 12 lat pracuję w samorządzie, najpierw
jako radny rady miasta Sanoka a później mieszkańcy ziemi sanockiej powierzyli mi mandat radnego sejmiku.
W 2010 roku zostałem powołany do zarządu województwa podkarpackiego, gdzie pełniłem funkcję członka zarządu
do maja 2013 roku. Aktualnie Sejmik powierzył mi funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
minionej kadencji udało się zrealizować wiele kluczowych inwestycji dla naszego regionu. Najważniejsze z nich, w których miałem swój udział w zakresie inwestycji drogowych, służby zdrowia, kultury
i ochrony zabytków czy też wsparcia przedsiębiorczości, to:
• Realizacja drogi Zagórz – Komańcza
• Rozpoczęcie budowy obwodnicy Brzozowa
• Uruchomienie inwestycji obwodnica Sanoka
Są to trzy najważniejsze inwestycje drogowe, które są kluczowymi dla poprawy dostępności i komunikacji
w naszej części województwa. Jeszcze chyba nikomu wcześniej nie udało się doprowadzić do realizacji tak
ważnych inwestycji drogowych. Dzisiaj stały się one faktem.
• Termomodernizacja głównego budynku szpitala, Oddziału ZakaźnoPulmunologicznego oraz przychodni zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku.
• Przenosiny i budowa nowego oddziału neurologii i administracji
sanockiego szpitala
• Dotacja dla szpitala w Brzozowie i budowa nowego oddziału
chemioterapii
• Budowa Galerii Beksińskiego
• Zagospodarowanie dziedzińca zamkowego
• Budowa wieży widokowej w klasztorze Karmelitów Bosych w Zagórzu
• Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Zagórzu

W

S

ą to tylko najważniejsze zadania, które zostały wykonane lub
są w trakcie realizacji. Udało się dobrze wykorzystać środki
unijne w ostatnich czterech latach. Swój udział w tych zadaniach traktuję jako spłatę kredytu zaufania, którym w ostatnich
wyborach obdarzyli mnie wyborcy.

D

ziś zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie mnie
swoimi głosami w najbliższych wyborach 16 listopada.
Ze swojej strony deklaruję, że po ewentualnym uzyskaniu
mandatu radnego nie spocznę na laurach i dołożę wszelkich
starań, aby do naszego regionu traało jak najwięcej środków nansowych na niezbędne inwestycje. Wiem, jak spłacać wyborczy kredyt zaufania, moja dotychczasowa praca
w Sejmiku Województwa oraz w Zarządzie Województwa na
rzecz naszego regionu jest tego dowodem.

Materiał snansowany ze środków KW Platforma Obywatelska RP

Rozmowa z WALDEMAREM OCHEM,
członkiem zarządu Powiatu i sekretarzem Urzędu Miasta w Sanoku.

M

Proszê Pañstwa zatem o g³os 16 listopada

LUDZIE,
INTEG�LNOŚĆ,
P�CA

Kandydatka do rady powiatu sanockiego z Platformy Obywatelskiej
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Zo�a Kordela-Borczyk

Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej – Polska.
Za pracę na rzecz regionu w roku 2014 wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji 15-lecia Województwa Podkarpackiego, w roku 2012 nagrodą Burmistrza
Miasta Sanoka w dziedzinie przedsiębiorczości, w roku 2008 tytułem człowieka roku Ziemi Sanockiej. Tylko w ostatnich czterech latach pozyskała ponad 20 mln zł na wsparcie działań związanych z turystyką i produktem lokalnym.

Propozycja programowa na rzecz powiatu sanockiego
 skuteczne wykorzystanie funduszy w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020, oraz skorzystanie
z możliwości tkwiących w partnerstwie publiczno-prywatnym
 tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i rynku pracy
 systematyczna poprawa stanu kluczowych dróg czyniących
powiat sanocki dostępnym dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
 poprawa estetyki otoczenia Szpitala Powiatowego w Sanoku oraz poprawę warunków pracy administracji szpitala
przeprowadzenie rewitalizacji budynku starego szpitala
w Sanoku i przekształcenie go w oddział geriatryczny oraz ośrodek opieki dziennej dla osób starszych
 w drodze debaty publicznej rozwiązanie problemu nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 5 w Sanoku (dawnego
pałacu Ścibor-Rylskich), ze wskazaniem na przekształcenie go
w Muzeum Ziemi Sanockiej

doprowadzenie do przejęcia �nansowania Muzeum
Historycznego przez Urząd Marszałkowski województwa
podkarpackiego
 otwartość na potrzeby społeczne i tworzenie warunków ich realizacji
Proszę o Państwa głos w czasie wyborów do Rady Powiatu
w dniu 16 listopada 2014 roku. Wykonując funkcje radnej,
postaram się nie zawieść zaufania i zrealizować punkty mojego programu w sposób skuteczny i efektywny.

TEKST SPONSOROWANY

Pospolite ruszenie
laryngologiczne
* Czy nie uważa Pan, że jednym
z najpilniejszych tematów
do podjęcia, wymagających
utworzenia pospolitego ruszenia, jest przeniesienie z obiektu starego szpitala przy ul. Konarskiego oddziału laryngologicznego?
– Owszem i wiem, że świadomość tego jest w Sanoku dość
powszechna.
* Czyżby? Jakoś inne inwestycje, mniej ważne dla społeczeństwa, zdołają się
przebić, a laryngologia
stoi w miejscu…
– Nie będę tego oceniał,
wolę raczej wskazać na te
podmioty, które przeniesienie laryngologii traktują w sposób zdecydowanie priorytetowy. Mam tu
na myśli Sanocką Fundację Ochrony Zdrowia i
kierownictwo Szpitala,
które wespół opracowały
bardzo rozsądną koncepcję nadbudowy piętra nad
pulmonologią właśnie
pod laryngologię. Idąc za
ciosem, opracowały projekt techniczny tej inwestycji, której koszt całkowity, łącznie z wyposażeniem wynosi 6,6 mln zł.
* I w tym miejscu pojawiła się
główna blokada w postaci braku pieniędzy. Czy tak?
– Niestety, tak. S�nansowanie
tego zadania przekracza możliwości Powiatu, nie mówiąc
o Szpitalu.
* Czyżby impas?
– Nie do końca. Pozostaje jeszcze
szansa sięgnięcia po środki zewnętrzne. Tematem tym zainteresowałem burmistrza Wojciecha
Blecharczyka, wiedząc, jak ważne są dla niego sprawy sanockiego szpitala. We wrześniu podczas
Forum Ekonomicznego w Krynicy podjęliśmy ten temat w rozmowie z wiceministrem zdrowia
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Dlaczego Blecharczyk?

Materiał pod tym tytułem, zamieszczony w poprzednim numerze, sprawił, że pojawiły się inne osoby,
które chciały się wypowiedzieć na temat obecnego
burmistrza i kandydata na to stanowisko w zbliżających się wyborach. Oto głos przedstawicieli środowiska gospodarczego:
JÓZEF LEŚNIAK,
właściciel �rmy
AUTOMET GROUP

W czerwcu tego roku w �rmie
Automet Group w celach biznesowych gościliśmy przedstawicieli słoweńskiej �rmy
RTC, z którą współpracujemy
od 20 lat.
W porze obiadowej wybraliśmy się do restauracji „Stary
Kredens”, a po obiedzie
na spacer po rynku. Nasi goście byli zauroczeni tym, jak wygląda i jak bardzo zmieniło się nasze miasto. Jeden z panów stwierdził, że widocznie mamy dobrego „župana”, czyli burmistrza, skoro Sanok tak pięknieje.
Według mojej oceny dr Wojciech Blecharczyk
w okresie pełnienia swoich obowiązków Burmistrza Miasta Sanoka wyjątkowo dobrze sprawował swoją funkcję,
działając bardzo wszechstronnie. Interesował się nie tylko życiem gospodarczym miasta i współpracą z biznesem, ale również takimi dziedzinami jak sport czy kultura. Z kontaktów z ludźmi wiem, że jest bardzo wrażliwy
na ludzkie problemy, spieszy innym z pomocą. W mojej
ocenie jest świetnym ambasadorem Sanoka, promując
nasze miasto w kraju, na różnego rodzaju forach, na których przebywa, a także za granicą. To prawdziwy gospodarz, autentycznie kochający swoje miasto. Miasto i ludzi
w nim żyjących.
16 listopada będę głosował na Wojciecha Blecharczyka i innych też będę do tego namawiał, czyniąc to z pełnym przekonaniem.

LUDWIK NOWOROLSKI,
syndyk AUTOSANU S.A.

Znam z autopsji warunki pracy w samorządzie. Jakkolwiek w innej polskiej rzeczywistości, to jednak jest
to zawsze ten sam problem. Z pewnością nie wielka
polityka, a szukanie sposobu zadowolenia mieszkańców jest głównym celem działania samorządowców,
wsłuchiwanie się w ich potrzeby i podejmowanie
prób sprostania oczekiwaniom. To wszystko jest
atrybutami dr. Blecharczyka, aktualnie sprawującego
funkcję Burmistrza Sanoka. Na jakiej podstawie jako
człowiek z „zewnątrz” to stwierdzam? Bo bez „zakładania okularów” to widać!
W Sanoku bywałem dość często. Mieszkam bowiem w Rzeszowie,
gdzie poprzeczka potrzeb i koniecznych przeobrażeń ustawiona jest bardzo wysoko. Sądzę, że jak rozwija się Rzeszów pod rządami prezydenta
Ferenca, tak Sanok rozwiązuje swoje problemy i potrzeby pod rządami
burmistrza Blecharczyka. Mniemam, że skoro ja to widzę, widzą też wyborcy. I nie mam wątpliwości, że docenią to w czasie głosowania.
Mam prawo jeszcze z innej perspektywy uzasadnić swoją optykę. Jako syndyk Autosanu stwierdzam, że tak jak problemami tej załogi oraz spółki interesuje się Pan Burmistrz, nie doświadczam, by władza samorządowa interesowała
się w innych rejonach, gdzie realizuję takie obowiązki! Nie ma tygodnia, aby
nie pytał o zainteresowanie Autosanem ze strony potencjalnych inwestorów,
o szanse kontynuacji działalności, a więc o realizowane zamówienia, zawsze
znajduje czas dla osób zainteresowanych nabyciem Autosanu, aby zachęcać
i namawiać do mariażu, zapewniać o pomocy i współpracy.
Doceniam także Jego zrozumienie, że odkładam w czasie spłatę zobowiązań należnych budżetowi miasta. Rozumie, że gdyby Autosan płacił na
bieżąco podatki, zabrakłoby na pobory dla załogi, zakup komponentów
itp. a to skutkowałoby koniecznością nawet zamknięcia zakładu.
W działaniach Pana Burmistrza doceniam i to, że myśli o specjalnej
stre�e ekonomicznej obejmującej teren Autosan. Jest to bardzo ważne dla
inwestorów spoza Polski, a tacy są szczególnie pożądani w Sanoku. Chodzi
bowiem o poszukiwanie nowych rynków zbytu dla autobusów na bardzo
dziś „ciasnym” rynku.
Doceniam także w Panu Blecharczyku styl bycia, wiedzę i wielką kulturę osobistą. Dowodem na to, że wielu sanoczan myśli tak jak ja, jest fakt, że
rządzi już grodem Grzegorza trzy kadencje. Pora na kolejną, bo wszyscy
na tym tyko zyskają!
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WIESŁAW KIJOWSKI, przedsiębiorca, prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej

Jeśli o kimś można powiedzieć, że
zna swoje miasto na pamięć
we wszystkich jego obszarach, to
na pewno tym kimś jest Wojciech
Blecharczyk. Kiedy słuchałem, jak
o swoim ukochanym Sanoku mówił do uczestników Światowego
Zjazdu Sanoczan, to czuć było, jak
wielkim uczuciem darzy to miasto.
Zderzam to z wypowiedzią jednego z konkurentów do fotela Burmistrza, który zarzuca Wojciechowi Blecharczykowi, że ten potra� pięknie mówić
i snuć wspaniałe wizje. I nie sposób się z tym nie zgodzić.
Nie z zarzutem, ale z tym, że potra�. Wiem jedno, że na pewno nigdy nie będę się wstydził za wypowiedzi burmistrza
Blecharczyka, jako reprezentanta mojego miasta. Co zaś tyczy się wizji, to jestem całkowicie przekonany, że bez wspólnej wizji dotyczącej rozwoju miasta, samo rządzenie przyniesie mierny skutek.
Jako prezes Regionalnej Izby Gospodarczej miałem przez
wiele lat możliwość obserwowania burmistrza Blecharczyka
w czasie załatwiania różnych gospodarczych spraw dla miasta. Zapewniam, że nie były to tylko zgrabne słowa, ale zawsze w ślad za nimi szła ogromna wiedza i znajomość tematu. Uważam, że takiego Burmistrza potrzebujemy i na niego
oddam swój głos. Myślę zresztą, że uczyni to większość
przedsiębiorców skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Takie bowiem mam przeczucie po blisko dwugodzinnej
dyskusji, jaką poświęciliśmy temu tematowi. Nie jest bowiem dziełem przypadku, że jako samorząd gospodarczy
Sanoka podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Komitetu
Honorowego Wojciecha Blecharczyka, kandydata na burmistrza Sanoka w zbliżających się wyborach. Uczyniliśmy to
jako wyraz zaufania dla niego i kierowanej przez niego polityki gospodarczej w mieście.
TEKST SPONSOROWANY.
MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET
WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA BLECHARCZYKA

�NDYDACI KWW PRZYJAZNY POWIAT
DO �DY POWIATU SANOCKIEGO

Okręg 3 – gminy:
miasto Sanok
Patronat Honorowy: dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Miasta Sanoka
1. Ziemowit Borowczak, Sanok
4. Służba zdrowia. Zwiększymy dostępność oraz zakres
2. Zygmunt Pytlowany, Sanok
świadczeń medycznych poprzez utrzymanie specjalistów 1. Michał Szaryj, Rzepedź
3. Ewa Zgłobicka, Sanok
wykształconych w sanockim szpitalu oraz mieszkających 2. Joanna Gomułka, Nowosielce
4. Renata Maliszewska, Sanok
KWW Przyjazny Powiat to grupa aktywnych społecznie lu- na Ziemi Sanockiej, którzy zdobywali doświadczenie w na3.
Urszula
Rydz-Smolik,
Bażanówka
5. Maciej Domański, Sanok
dzi, którym zależy, aby Powiat Sanocki stał się miejscem szej placówce.
4.
Dariusz
Hnat,
Bukowsko
6. Henryk Starejki, Sanok
przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, był zarządzany 5. Pomoc seniorom. Rozpoczniemy starania o budowę
5.
Jolanta
Nowak-Adamowska,
7. Lucyna Siekierzyńska, Sanok
w sposób nowoczesny, otwarty na innowacyjne pomysły, wspólnego dla Powiatu Domu Pomocy Społecznej, w raRzepedź
8. Krzysztof Wal, Sanok
działał w sposób przejrzysty i widoczny we wszystkich gmi- mach współpracy ze wszystkimi gminami.
6.
Maciej
Spaliński,
Bukowsko
9. Agnieszka Stabryła, Sanok
nach Powiatu, który przecież nie kończy się na Sanoku. Oto 6. Oświata. Priorytetem jest promocja zawodów rzemieśl7.
Anna
Gajewska,
Sanok
10. Grzegorz Pasztyła, Sanok
kilka wizji opisujących Przyjazny Powiat Sanocki naszych niczych i odtworzenie infrastruktury warsztatowej w kształ8.
Piotr
Woźniak,
Pielnia
Okręg 4 – gminy:
marzeń:
ceniu zawodowym. Chcemy podjąć trudne tematy związaSanok
gmina
wiejska, Tyrawa Wołoska
• Wspólnota zintegrowana, oparta na sprawiedliwych ne z reorganizacją sieci szkół w szkolnictwie ponadgimnaOkręg
2
–
gminy:
1.
Marcin
Karczyński,
Trepcza
zasadach i prężnej współpracy, zamiast rywalizacji;
zjalnym – tak, aby zminimalizować ewentualne zwolnienia
Zagórz
2.
Krzysztof
Sasko,
Płowce
• Sprawny urząd obsługujący szybko i kompetentnie nauczycieli. Celem naszym będą działania służące podnie1. Jan Długosz, Zagórz
3. Jolanta Romaniuk, Bykowce
mieszkańców;
sieniu poziomu kształcenia w szczególności w technikach. 2. Anna Kozakiewicz, Tarnawa Dolna 4. Grażyna Dereń, Lalin
• Władze pochylające się nad potrzebami mieszkańców 7. Aktywizacja lokalnego rynku pracy. Rozpoczniemy ści3. Krystyna Sawczyszyn, Mokre
5. Maria Świętek, Zabłotce
i wychodzące im naprzeciw;
słą współpracę z największymi przedsiębiorstwami w Powie- 4. Józef Kowalczyk, Zagórz
6. Ewa Rudy, Prusiek
• Oświata dobrze zorganizowana;
cie w celu stworzenia bazy zapotrzebowania na zatrudnienie. 5. Jakub Pawłowski, Zahutyń
7. Adam Dereń, Lalin
• Specjalistyczna służba zdrowia dostępna dla każdego; 8. Kultura i sport. Środki na imprezy powiatowe rozdy• Kultura nowoczesna i bliska mieszkańcom;
sponujemy w formie grantów, a ich podział odbędzie się
• Bezpieczeństwo i zaufanie do władzy.
w oparciu o parytety dla poszczególnych gmin. Z dotacji
Mamy bardzo konkretne pomysły, proszę o nich przeczy- będą mogły korzystać instytucje samorządowe i organizaGMINA SANOK:
BUKOWSKO:
tać w NASZYM PROG�MIE. W ich realizacji pomogą cje pozarządowe powiatu sanockiego. Uruchomimy portal
OKRĘG nr 6:
OKRĘG nr 11: Nowotaniec
nasi �NDYDACI DO POWIATU oraz �D GMIN informacyjny z kalendarzem imprez kulturalnych. BędzieJędruszkowce, Pisarowce
Magdalena Maria Dziedzic, NoPOWIATU SANOCKIEGO, grupa ludzi aktywnych, my dążyć do powstania w Sanoku szkoły mistrzostwa spor- Alina Małgorzata Szczudlik, Pisawotaniec
chcących pozytywnych zmian w Powiecie Sanockim!
towego.
rowce
Przyjazny Powiat – bo wszyscy mamy prawo do szyb- 9. Turystyka. Zajmiemy się promocją tzw. lokalnych marKOMAŃCZA:
kiej, sprawnej i kompetentnej administracji.
kowych produktów turystycznych na terenie powiatu saOKRĘG nr 10:
OKRĘG nr 10: Balnica, Maniów,
nockiego. Przyznamy godło marki Ziemi Sanockiej, certyLalin, Pakoszówka
Mików, Smolnik, Szczerbanówka,
1. Zarząd. Przerwiemy spory we władzach Powiatu. �kujące jakość produktów turystycznych.
Damian Piotr Dereń, Lalin
Wola Michowa
Nie może być tak, że członkowie Zarządu nie pojawiają się 10. Organizacje pozarządowe. Dopuścimy większą liczMarek Kudlik, Smolnik
na niewygodnych dla nich obradach sesji Rady Powiatu. bę organizacji pozarządowych do wspólnej realizacji dziaOKRĘG nr 13:
2. Finanse. Ustabilizujemy �nanse powiatowe. Koniecz- łań prospołecznych.
Dębna, Liszna, Mrzygłód,
OKRĘG nr 14: Rzepedź Osiedle C,
ny będzie przegląd kosztów, aby znaleźć oszczędności, 11. Zarządzanie kryzysowe. Poprawimy system monitoTyrawa Solna
Rzepedź od nr. 73, Jawornik
ale nie kosztem mieszkańców. Jednym z naszych pomy- ringu przeciwpowodziowego poprzez zwiększenie liczby Jan Paweł Kurek, Mrzygłód
Kazimierz Andrzej Hnat, Rzepedź
słów jest przekazanie do gmin części infrastruktury dro- punktów pomiarowych na największych rzekach powiatu.
gowej, którą mogą one zarządzać samodzielnie.
12. Bezpieczeństwo publiczne. Zmienimy relacje ze służOKRĘG nr 15:
3. Administracja. Chcąc ułatwić dostęp do najważniej- bami mundurowymi w powiecie.
Bykowce, Wujskie, Załuż
t.
szych wydziałów Starostwa, przeniesiemy je w bardziej 13. Transport publiczny. Włączymy się w proces zarzą- Marcin Jan Kiper, Bykowce
zny Powia
W Przy ja ydują z chęci
W
K
dostępne miejsce, gdzie łatwo będzie dojechać i zaparko- dzania transportem międzygminnym w powiecie.
w
tó
kandyda
o, a kand
wać. Udostępnimy zainteresowanym profesjonalne doPopieram bilizowani zawodoww naszego powiatu.
a
ó
c
st
radztwo. Zadbamy o odpowiedni poziom kompetencji Szczegóły programu na stronie internetowej:
Są oni u la dobra mieszkań
pracowników Starostwa poprzez szkolenia.
działania d
przyjaznypowiat.eu i na naszym fanpage’u na facebook’u.

Nasza wizja

Okręg 1 – gminy:
Besko, Bukowsko, Komańcza,
Zarszyn
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W Popradzie w czołówce
W słowackim Popradzie na VIII Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym sanockie akordeony brzmiały
świetnie. Rafał Pałacki w dwóch kategoriach wywalczył miejsca na podium, Michał Krajewski też zmieścił się na nim.
Trwa znakomita passa sanockich młodych instrumentalistów.
dniach 29-31 października br. odbyła się w Popradzie ósma edycja renomowanego Międzynarodowego Konkursu
Akordeonowego. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim sanoccy akordeoniści,
uczniowie prof. ośw. Andrzeja Smolika.
Rafał Pałacki, uczeń PSM II st., zajął III
miejsce w kategorii klasycznej do lat 18,
zdobywając także II nagrodę w kategorii
„muzyka rozrywkowa” do lat 26. Z kolei
Michał Krajewski, uczeń Społecznej Szkoły
Muzycznej II st. zdobył równorzędną II nagrodę w kategorii „muzyka rozrywkowa”.
Oczywiście obaj wystąpili na koncercie
laureatów, z tym, że Rafał Pałacki jako podwójny laureat. Za swoje występy otrzymali wielkie brawa od licznie zebranej w Popradzkim Domu Kultury widowni.
To kolejne doniesienie o pięknych międzynarodowych sukcesach sanockich muzyków. Po raz kolejny pragniemy też zaznaczyć, że nie byłoby ich, gdyby nie wsparcie
ze strony mecenasów, a zarazem przyjaciół
Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku:
Bolesława Szybista – z �rmy „Herb” oraz
Marka Łęckiego, prezesa �rmy Stomil Sanok. W imieniu laureatów, ich przełożo- II miejsce Michała Krajewskiego w Międzynarodowym Konkursie
nych i własnym serdecznie dziękujemy.
Akordeonowym w Popradzie było miłą niespodzianką i jednym z
emes większych osiągnięć tego zdolnego muzyka.
ARCHIWUM PSM

W

O ludzkich więziach

BWA Galeria Sanocka zaprasza dziś (7 bm.) o godz. 18
na wernisaż wystawy malarstwa Beaty Bigaj pn. „Więzi”.
rtystka jest absolwentką Wydziału Gra�ki ASP w
Krakowie (dyplom w pracowni litogra�i w 1997).
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Należy do stowarzyszeń artystycznych: „Kontrapost”
oraz „Focus-Europa” (Niemcy). Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”(2008) oraz fundacji „�e Elizabeth Greenshields Foundation” (1994). Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych, w kraju i na świecie.
/k/

Fajne, bo czeskie
TOMASZ CHOMISZCZAK
Ale co fajne, bo czeskie? Błędy! Drobne literówki, omsknięcia, ubytki, przestawki i takie tam. Jeden drobny „myk”
w wyrazie powoduje, że całe zdanie
zyskuje nowy wymiar i można je odczytać piętrowo, by nie rzec – hipertekstowo.
Niewinna pozornie informacja:
„Wyrównany pojedynek zapowiada
się Przysietnicy, gdzie miejscowa Iska
podejmować będzie Bukowiankę”.
Gdzie tkwi haczyk? Ano – miała być
„Iskra”, jest wyraźnie „Iska”. Czyżby
jakieś nieświadome (Freud się kłania!) nawiązanie do „iskania”? Takie
skojarzenie poszerza lokalnym dziennikarzom pole do popisu: już widzę te
tytuły w stylu „Przysietnica iska Bukowiankę”… Swoją drogą, w tylu już głupich konkurencjach organizuje się zawody, to czemu by nie także w iskaniu?
Pewien kandydat na coś tam, pośród licznych swoich walorów, podkreśla także i to, iż „angażuje się w akacje społeczne”. Ładny skrót myślowy,
bo owe „akacje” powiadamiają nas
o jakichś „akcjach” w drzewostanie…
Słowem, rośnie nam kolejny strażnik
przyrody. Taki „Sanok park ranger”.
I dobrze. A przynajmniej lepiej niż
w przypadku innego aplikanta, wedle
którego „problem wkracza szerokim
łukiem”. No, „szerokim łukiem” to
trzeba będzie omijać samego autora
tej fachowej diagnozy…
Ale bywa gorzej. To znaczy straszniej. Często nawet nie wiemy, jak bardzo wszędzie wokół nas czai się groza.
No, horror po prostu. Wnioskuję to

po owym przerażającym stwierdzeniu: oto ktoś powtarza coś „z upiorem
maniaka”. Nie dość, że jakiś „upiór”, to
jeszcze „maniak”… Nie ma chyba gorszego połączenia. Brrr! Wypada uciekać czym prędzej, korzystając z pierwszej nadarzającej się sposobności.
A taką sposobnością w zagrożeniu
może być… No właśnie. Oto przed
nami odkrywczy wariant aforyzmu
na miarę autorskich możliwości: „Tonący deski się chwyta”. Hej, autorze,
naprawdę tak to leciało?
Czeska inwazja słownej niemocy
wkracza także w dziedzinę turystyki
i komunikacji. Niedawno natknąłem
się na tekst pod zaskakująco innowacyjnym tytułem: „Zabytkowy pociąg
ryszu w trasę”. Zatem „rusza”, ale z dodatkiem… no nie wiem – „ryżu”? Trochę to zagadkowe, ale rebus tłumaczę
sobie następująco: albo sypnięto ryżem na szczęście na tę „nową drogę”
ciuchci, albo pasażerów zaopatrzono
w ryż, by trasie z głodu nie umarli.
Tylko że, znając naszą kolej, może
to być ryż dmuchany.

Miliardy dla Podkarpacia?
czy jak dotychczas dla północnego Podkarpacia?
Przykładów kilka, dlaczego młodzi uciekają z Sanoka.
Dotychczasowe działania radnych Sejmiku Wojewódzkiego dydaci do Sejmiku Wojedały bardzo słaby efekt z punktu widzenia dynamiki rozwo- wódzkiego?
ju naszego terenu.
Jaka była skuteczność
i determinacja ich działań?
nalizując
dokumenty mach Programu Rozwoju ObPokazywanie w mediach
Urzędu Marszałkowskie- szarów Wiejskich. Wartość odcinków zbudowanych dróg,
go Województwa Podkarpac- projektów
zrealizowanych termomodernizacji, basenów,
kiego, m.in. raporty przedsta- w ramach tego programu w po- przecinania wstęg na otwarciach
wiające ocenę wpływu fundu- wiecie sanockim w przeliczeniu jest raczej usprawiedliwieniem
szy europejskich na rozwój na 1 tys. mieszkańców jest naj- niemocy w porównaniu do skuregionu czy dane GUS, nie niższa w województwie i wyno- teczności radnych części półmamy powodów do radości. si ok. 350 tys. zł, podczas gdy nocnej województwa.
Deklarowany przez obecnych w powiatach przemyskim, jaroDzisiaj kandydujący z dumą
radnych Sejmiku ich wpływ sławskim, lubaczowskim, tar- mówią o miliardach dla Podna zrównoważony rozwój nobrzeskim powyżej 850 tys. zł, karpacia, ale nam, mieszkańPodkarpacia jest zaledwie mi- a w powiatach przeworskim com południowych powiatów
tyczny. Potwierdzeniem tych i kolbuszowskim ponad 1 mi- województwa, zależy na tym,
słów niech będą konkrety.
lion zł.
aby znacząca ich część tra�ła
Biorąc pod uwagę wartość
To w powiecie sanockim są do nas zmniejszając lub niweluprojektów
zrealizowanych najwolniej rozwijające się gmi- jąc dystans do lepiej rozwijająw ramach Regionalnego Pro- ny (Tyrawa Wołoska, Komań- cej się północy województwa.
gramu Operacyjnego Woje- cza, Bukowsko) w porównaniu
Od lat wiadomo, że mieszwództwa
Podkarpackiego z gminami, których wskaźnik kańcom naszego terenu najbarw latach 2007-2013 w przeli- dynamiki rozwoju jest 5-krot- dziej doskwiera brak pracy i od
czeniu na 1 tys. mieszkańców, nie wyższy (Niwiska) czy na- swoich przedstawicieli oczekupowiat sanocki wykorzystał wet 7-krotnie (Ostrów).
ją zdecydowanych działań. Lezaledwie 1,5 mln, podczas gdy
To tylko niektóre, ale bardzo kiem na bezrobocie są masowe
stalowowolski, niżański, kol- wymowne liczby. Ogólnie do- emigracje ludzi młodych
buszowski, mielecki, dębicki, stępne dane dostarczają niepo- i w średnim wieku, czego konstrzyżowski, rzeszowski do kojących informacji. Czy na tym sekwencją jest lawinowo nara3 mln, a tarnobrzeski, luba- polega zrównoważony roz- stające zjawisko eurosieroctwa
czowski powyżej 3,5 mln.
wój? Czy to samo chcą nam (co 4 uczeń jest eurosierotą),
Nie lepiej przedstawia się zagwarantować ubiegający co wpływa na obniżenie poczuwykorzystanie środków w ra- się ponownie o mandat kan- cia bezpieczeństwa u dzieci,

A

osamotnienie, poczucie odtrącenia, trudności w kształtowaniu systemu wartości i realizacji
obowiązku szkolnego. Może to
prowadzić do nieprzystosowania społecznego, agresji, kłamstwa, a nawet zachowań naruszających prawo czy porzucenia nauki.
Konieczne jest tworzenie
programów reemigracyjnych
np. wzorem woj. opolskiego.
Wielu Polaków za granicą odniosło sukces �nansowy, przyjeżdżają do Polski odwiedzić
rodzinę, patrzą na nową rzeczywistość. Wielu chętnie by wróciło, mają pieniądze, pomysł
na biznes, ale jest im potrzebna
pomoc polegająca na poruszaniu się po meandrach polskiego prawa.
Okres
�nansowania
2007-13 jest już stracony.
Nie pozwólmy zmarnować
kolejnej perspektywy. Aby
sprawnie i rozsądnie gospodarować tzw. miliardami z Unii
należy mieć przygotowanie
merytoryczne eksperckie i doświadczenie a nie deklaracje
polityczne. Ja nie obiecuję, lecz
działam. Mam wiedzę i 10-letnie doświadczenie w pozyski-

waniu funduszy oraz ocenie
wniosków aplikacyjnych. Mam
dużo siły i chęci do zmian,
nie chcę, aby bogata północ
rozwijała się kosztem pięknego
południa. Mieszkańcy połu-

dniowej części województwa
mają prawo do równego traktowania i w przypadku powierzenia mi mandatu będę o to
skutecznie walczyć (lista nr 1,
pozycja nr 2).
TEKST SPONSOROWANY

Materiał pochodzi i jest �nansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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Kwestowali na cmentarzach

Tradycyjnie już w pierwszych dniach listopada na sanockich
i okolicznych cmentarzach spotkać można było osoby kwestujące na rzecz „albertynów” oraz stowarzyszenia im. ks.
Gorazdowskiego. Odwiedzający groby bliskich nie żałowali
grosza, dzięki czemu obie organizacje wspierające ubogich,
chorych i bezdomnych zebrały sporo pieniędzy.

około 160 dwudaniowych
obiadów oraz Punkt Dar Serca
i prysznic, przez które przewija
się około 20 osób w ciągu dnia.
Wspomaga też ubogich, przygotowując paczki z odzieżą,
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owarzystwo Pomocy św.
Brata Alberta kwestowało
w Dzień Wszystkich Świętych
i Zaduszki na wszystkich sanockich cmentarzach, a także
w Niebieszczanach, Łukowem,
Trepczy, Bykowcach, Lisznej,
Prusieku i Bukowsku. Do puszek kwestujących, wśród których byli członkowie i sympatycy „albertynów”, radni i kandydaci w nadchodzących wyborach oraz harcerze i wolontariusze z ZS 3, II LO oraz Gimnazjum w Niebieszczanach, tra�ło
14 745 zł (bez Łukowego).
– Pieniążki zostaną wykorzystane na najpilniejsze potrzeby, m.in. żywność i środki
czystości dla naszych podopiecznych oraz zrobienie grobów dla tych, którzy niedawno
odeszli. Jestem ogromnie
wdzięczna wszystkim darczyńcom, jak i tym, którzy zaangażowali się w kwestę. Ludzie
przyzwyczaili się już do niej,
mają w kieszeni przygotowane
datki, które chętnie nam przekazują. Bez tego wsparcia nie
bylibyśmy w stanie realizować
tak wielu zadań, z których wiele leży w gestii miasta. Dotacje,
jakie na ten cel otrzymujemy, są
niewystarczające, dlatego tak

Choć w puszkach dominował bilon, „albertyni” są zadowoleni z kwesty.
ważne jest wsparcie innych, żywnością i zabawkami dla najktórym bardzo dziękujemy – młodszych z okazji mikołajek.
stwierdziła Alicja Kocyłowska,
W tym samym czasie
prezes sanockich „albertynów”. na cmentarzu przy ul. RymaTowarzystwo
prowadzi nowskiej, na Posadzie i Olw Sanoku Dom Bezdomnego chowcach kwestowali też członInwalidy, w którym na stałe kowie i sympatycy Stowarzyprzebywa około 90 osób, Za- szenia Pomocy Rodzinie im.
kład Pielęgnacyjno-Opiekuń- ks. Zygmunta Gorazdowskieczy, z którego pomocy korzysta go, których również wspierali
30 chorych, Jadłodajnię, gdzie radni, harcerze oraz młodzież
codziennie wydawanych jest z Powiatowego Centrum Wo-

lontariatu, głównie z ZS3
i PWSZ. Udało się zebrać
10.106 zł i 5 euro. – Jestem bardzo zadowolona, bo mimo że
społeczeństwo jest coraz biedniejsze, ludzie dzielą się tym,
czym mogą – bardzo dziękujemy za ten dar serca. Całą kwotę
przeznaczymy na remont
Domu Samotnej Matki im. Jana
Kellera, jaki przekazał nam
w testamencie pan Zygmunt
Keller. Zależało mu bardzo
na uczczeniu pamięci ojca, którym był wielkim polskim patriotą, więźniem obozu w Buchenwaldzie, zmarłym tuż po
jego wyzwoleniu przez Amerykanów. Uporządkowaliśmy już
budynek i jego otoczenie,
w czym pomogli nam więźniowie. Na ukończeniu jest kosztorys prac remontowych, na które
lada dzień ogłosimy przetarg
– relacjonuje Wanda Wojtuszewska, prezes stowarzyszenia.
Parterowy budynek znajdujący się przy ul. Matejki zostanie wzbogacony o użytkowe
poddasze. Docelowo znajdzie
się tu kilka pokoików dla młodych, samotnych matek z dziećmi, które nie mogą liczyć na pomoc partnerów czy rodziny.
W budynku urządzona zostanie również dzienna świetlica
dla osób starszych i samotnych,
gdzie będzie można przyjść,
spotkać się i porozmawiać z innymi czy wziąć udział w organizowanych zajęciach.
/joko/

Konkurs z wolontariatem w tle

Kilkadziesiąt prac wpłynęło na konkurs fotogra�czny PowiatoNa koniec spotkania posta- kazuje, że przez wolontariat
wego Centrum Wolontariatu, związany ze Światowym Zjazdem wę wolontariuszy gorąco kom- można odnaleźć swoją drogę w
Sanoczan. Jego podsumowanie, zorganizowane w Urzędzie Mia- plementowali zebrani goście. – życiu – dodała Alicja Kocyłowsta, było też okazją do szerszej dyskusji o wolontariacie.
Zostać wolontariuszem, to nie ska, prezes koła Towarzystwo
tylko decyzja rozumu, ale Pomocy im. św. Brata Alberta.
Kolejne spotkanie osób, któłówną nagrodę zdobył An- – Byliśmy ósmym miastem przede wszystkim serca – módrzej Miszczyszyn z Ze- w Polsce, a jednym z dwóch wił Jan Oklejewicz, przewodni- re zawsze gotowe są nieść pomoc
społu Szkół nr 1, a kolejne w tym roku, które organizowa- czący Rady Miasta. – Nawet potrzebującym, już 5 grudnia w
miejsca zajęły: Diana Seńczyk z ły tego typu imprezę. Warto wśród naszych podopiecznych PWSZ, z okazji Światowego Dnia
(bart)
Zespołu Szkół nr 3 i Justyna podkreślić, że w każdym z 46 są ludzie, których przykład po- Wolontariatu.
Naleśnik z Instytutu Pielęgniar- punktów zjazdu uczestniczyli
stwa w Państwowej Wyższej nasi wolontariusze, także z UniSzkole Zawodowej. Ta ostatnia wersytetu Trzeciego Wieku
otrzymała też nagrodę �rmy – zaznaczył burmistrz.
„Avanti”, za serię zdjęć jej orTemat wolontariatu domikiestry dętej. – Podczas kon- nował w dalszej dyskusji. Opiecertów na błoniach zrobiłem kunki kół z II LO, ZS 1, ZS 3
około 150 zdjęć, z których trzy i UTW przedstawiły ich dzianajlepsze tra�ły na konkurs. łalność. Podkreślano, że po staKoncentrowałem się głównie żach w placówkach opiekuńna ludzkich emocjach. Fotogra- czych wolontariusze będą mieli
fowanie to moje hobby – po- pierwszeństwo przy staraniu
wiedział zwycięzca konkursu.
się o pracę, a jedna osoba już
Wraz z Czesławą Kurasz, została zatrudniona w Miejprezeską Powiatowego Cen- skim Ośrodku Pomocy Spotrum Wolontariatu, nagrody łecznej. Zebrani dowiedzieli się
wręczali: burmistrz Wojciech też, że do tegorocznej edycji
Blecharczyk i starosta Sebastian Ogólnopolskiego Konkursu
Niżnik. Ten pierwszy nawiązał „Barwy Wolontariatu” nomido tematu konkursu, czyli nowane zostały: Grażyna Pa- Zwycięzca konkursu Andrzej Miszczyszyn odebrał moc naŚwiatowego Zjazdu Sanoczan. pisz i Kinga Kowalik.
gród i gratulacji.
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Świąteczne rękodzieło

Pamiętają o Prałacie

W

P

Galeria „Bazar Sztuki” zaprasza
na cykl Warsztatów Świątecznych
w kawiarni „U Mnicha”. Pierwsze zajęcia już za tydzień.
planie są trzy spotkania, których
uczestnicy uczyć się mają tworzenia
świątecznych ozdób, upominków i podarków. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Onacko, instruktor rękodzieła artystycznego,
mistrz koszykarz-plecionkarz, wykładowca
Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej.
Pierwsze warsztaty (15 listopada) poświęcone będą technice koronki teneryfowej,
drugie (29 listopada) – wyplataniu wikliny,

a trzecie (13 grudnia) – malarstwu na szkle.
Początek zawsze o godz. 11. Cena: 25 zł
za pojedyncze zajęcia – organizatorzy zapewniają materiały, uczestnicy będą mogli
zabrać wykonane rękodzieła. Zapisy telefonicznie (503 374 929), lub mailowo (bazarsztuki1@gmail.com).
Dla Czytelników – czy raczej Czytelniczek, przyjmując jako pewnik, że warsztaty wzbudzą zainteresowanie głównie
pań – mamy trzy wejściówki, każda na
inne zajęcia. Otrzymają je te osoby, które
jako pierwsze zadzwonią do redakcji dzisiaj po godz. 11.
(b)

14 listopada o godz. 18, w drugą rocznicę
śmierci ks. prałata Adama Sudoła, w intencji
Zmarłego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego zostanie odprawiona msza święta.
o niej w sali Gobelinowej sanockiego
zamku odbędzie się wieczornica poświęcona Księdzu Prałatowi, na której odtworzone zostanie archiwalne nagranie jednego z Jego wystąpień podczas uroczystości patriotycznej w Bykowcach.
Organizatorami wspomnień po Prałacie są:
Muzeum Historyczne, KP PiS i NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie O. Sanok.
s
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WYCZYTAMY
WAM WSZYSTKO

JACEK ROGOWSKI, IZABELA ZIRPEL-TWORAK

Z prochu powstałeś ……
Słowa wypowiadane w Środę
Popielcową przez kapłana pochodzą z Księgi Rodzaju. Odnoszą się do Człowieka Wygnanego z Raju. Zapowiadają jego
śmierć. Ta śmierć będzie jego
Unicestwieniem. Szczątki ludzkie, które znajdują się na cmentarzach, są prochem i Niczym
Więcej. Choćby na pozłacanych marmurach widniały najznamienitsze imiona „nieśmiertelnych”. Każdy z nas zostanie
unicestwiony z Powodu Grzechu. Nie miejmy złudzeń w słowach poety. One nie przywracają do realnego życia. A cmentarze to nie ukwiecone ogrody.
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Tylko płomień świecy błąka się
pośród kości. Święci już dawno
są w niebie gdzie życie pochodzi od Zmartwychwstałego.

Żywi wśród umarłych
„Praca już teraz napawa mnie
wstrętem, chociaż jeszcze jej
nie rozpocząłem. Bóg świadkiem, że byłbym wolał nigdy
nawet nie zasłyszeć o Niewiniątkach”. Tymi słowami rozpoczyna prowadzić swój dziennik
Jean - Baptiste Bara�e, inżynier
z Bretanii. Jest rok 1785, zaledwie kilkanaście lat przed Rewolucją Francuską. Na polecenie
króla ma zostać zlikwidowany
cmentarz Niewiniątek w centrum Paryża. Zadanie zostaje
powierzone młodemu Bretończykowi. Na takiej oto kanwie
snuje swoją powieść OCZYSZENIE Andrew Miller. Wchodzimy w mroczny świat osiemnastowiecznego Paryża, jeszcze
pozbawionego uroku przestronnych bulwarów i wykwintnych
budowli. W Miasto wąskich ulic
i obskurnych kamienic, ze ściekami i stęchłym powietrzem
w ciasnych wnętrzach. Hałaśliwe i bezładne w ciągu dnia, głu-

che i posępne nocą. Poruszamy
się wśród zwyczajnych mieszczan, rzemieślników, handlarzy
i półświatka z marginesu. Tu
i ówdzie tra�ą się intelektualiści
przepojeni duchem racjonalizmu oświeceniowego. Ale, jak to
zwykle bywa, w samym centrum
tego żyjącego organizmu wielkomiejskiego, znajduje się
Cmentarz – świat umarłych.
Umiejscowiony przed wiekami,
rozrastał się w niekontrolowany
sposób wraz z Miastem żywych.
Jak miasto ma „dzielnice” bogatych w postaci okazałych grobowców i kaplic, i „dzielnice”
biedoty, bezładnie grzebanej
w ziemnych dołach. Z czasem,
siły natury w postaci ulewnych
deszczy i usuwania ziemi, dokonują „wejścia” świata umarłych
w świat żywych. I wówczas
wkracza do akcji Racjonalny
Umysł, który Oczyszcza Miasto.
Jacek Rogowski

UMIE�NIE – część druga
Kolejnym etapem umierania jest
lęk. Podobno bardzo liczni są
chorzy, których ogarnia lęk przed
śmiercią. Doktor Brehant twierdzi, że taki lęk może przybrać różne formy. Może to być lęk przed
samotnością, dalej lęk przed sytuacją braku poprawy stanu zdrowia na skutek leczenia. Następnie
lęk chorych całkowicie przytomnych, którzy widzą szybko postępujące wyniszczenie własnego
organizmu przez chorobę. Kolejny, to lęk przed niezrozumieniem,
opuszczeniem,
odtrąceniem
i wreszcie lęk przed nocą. Nocne
lęki umierających. Należałoby
z nimi prowadzić rozmowę w godzinach ich bezsenności. Podobno są tacy, którzy to robią i wtedy
mają największą szansę wniknąć
w świat umierających i najtrafniej
odgadnąć, co odczuwają. Przeczucie bliskości śmierci może
uczynić chorego agresywnym,
gniewnym. Wtedy odczuwa to
szczególnie mocno otoczenie
chorego, które zaczyna go denerwować, bo... są ludźmi zdrowymi!
Personel medyczny wraz z lekarzami jest do tego przyzwyczajony, jednak najbliższa rodzina na
takie porywy gniewu może zareagować niewłaściwie i odsunąć się
od chorego. Bywają także postawy
umierających bardzo pogodne.
Kiedy uda mu się opanować lęk,

gdy przekona się, że jego agresywność jest daremna. Bywa, że są
chorzy, którzy od razu i ze spokojem zamykają księgę swego życia.
Postawa pogodzenia się ze śmiercią prowadzi zawsze do całkowitego spokoju i nic już wtedy nie
ma znaczenia na tym świecie.
W takim momencie może pokazać się wysoce uduchowiona rezygnacja, która bywa, że wprowadza chorego w stan błogości,
wzniosłości, jaki religie stawiają
za przykład. I tu doktor Brehant
mówi „Zadaniem lekarza jest tylko walka ze śmiercią patologiczną,
a nie zapobieganie śmierci naturalnej. Wydaje się, iż należy uszanować wolę tych, którzy świadomie przyjęli koniec swego przeznaczenia. Chyba, że tymczasem
Kostucha, która robi, co się jej podoba, przyjdzie z kosą”. Wobec
faktu umierania stajemy w całym
ludzkim wyposażeniu w umiejętność pomocy konającemu, spełnieniu jego wszystkich życzeń i
jesteśmy z nim. Potem pozostaje
nam już tylko decathexis, czyli
ostateczne pogodzenie się z tym,
że osoba, którą kochaliśmy, umarła i straciliśmy ją na zawsze.
Jacques Brehant THANATOS
chory i lekarz w obliczu śmierci.
Instytut Wydawniczy PAX 1980
Izabela Zirpel-Tworak
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Sanocka PWSZ otwarta na świat
tworowych w Polsce. Instytut
Gospodarki Rolnej i Leśnej reprezentował asystent mgr Mateusz Kaczmarski, który miał

N

ARCHIWUM PWSZ

a stronie internetowej sanocka uczelnia zamieściła nazwy 20
uczelni partnerskich, ale
dotyczy to tylko programu Erasmus. Wszystkich
umów jest więcej, bo należy dodać tzw. umowy
ramowe np. z partnerami ze wschodu, których
program Erasmus nie
obejmuje. Niewątpliwe
zalety programu poznali
kolejny rok z rzędu studenci PWSZ. Tym razem kolejne grupy studentów różnych kierunków spędziły wakacje na
zagranicznych praktykach w Anglii, Szwajcarii
i Słowacji.
Warto też wspomnieć o ostatnim pobycie pracowników uczelni na
Węgrzech. W dniach 20-24
października br. delegacja
PWSZ, w ramach programu
Erasmus+, gościła na Uniwersytecie w Kaposvárze. To średniej wielkości (ok. 70 tys.
mieszkańców) miasto w południowo-zachodnich Węgrzech

może poszczycić się uniwersytetem o wysokiej renomie. Sanocką uczelnię na Węgrzech
reprezentowała rektor doc. dr
Elżbieta Cipora, która była także gościem Uniwersyteckiego
Centrum Zdrowia, gdzie przedstawiła zagadnienia dotyczące
występowania chorób nowo-

Laureaci wyłonieni

W sanockiej komendzie Policji rozstrzygnięto tegoroczną
edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.
„Bezpieczne Wakacje”. Znakomicie spisali się uczniowie z
Zarszyna, którzy zwyciężyli w obu kategoriach wiekowych.
Laureaci będą reprezentować powiat sanocki na wojewódzkim etapie konkursu.

okazję już wcześniej współpracować naukowo z węgierskimi
studentami oraz Lesław Siedlecki, kanclerz PWSZ.
– Uniwersytet w Kaposvárze to bardzo ciekawa i nowoczesna jednostka naukowo-dydaktyczna, która dodatkowo
zachwyca rozmachem swojej

Feliks Giela – zostawił
następcom nowoczesne miasto

Wzorem ubiegłych lat Stowarzyszenie Opieki nad Starymi
Cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych wystawiło
na Cmentarzu Centralnym skarbonę kwestarską. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego
nagrobka Feliksa Gieli, jednego z najwybitniejszych burmistrzów w dziejach Sanoka.

Z

KPP SANOK

Wybór najlepszych prac nie był łatwy.

W

składzie komisji konkursowej znaleźli się przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Urzędu Miasta oraz plastycy. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat i 13-15 lat. W
każdej przyznano trzy nagrody
oraz wyróżnienia. Jurorzy zwracali szczególną uwagę na zgodność z tematyką konkursu,
wartość artystyczną oraz oryginalność podejścia do tematu.
Bezkonkurencyjni okazali się
uczniowie z Zarszyna, którzy w

przedsiębiorczości. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie
studentów (ok. 2,5 tys.) uczelnia ta prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
onkodiagnostyki, dydaktyki medycznej, produkcji rolnej i działalności artystycznej na Węgrzech i w Polsce. Wyjazd ten był dla nas okazją, aby porównać prawne i funkcjonalne aspekty działania uczelni w
obydwu krajach – podsumowuje wizytę rektor
Elżbieta Cipora.
W czasie pobytu
na Węgrzech polska delegacja odwiedziła też
Muzeum Balatonu w
Keszthely, w którym odbył się wernisaż fotogra�i przyrodniczych autorstwa dr. Mariana
Szewczyka, starszego
wykładowcy Instytutu
Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ, pt. „Dusza i ziemia”.
Na wystawie zostały przedstawione piękne zdjęcia �ory
i fauny Podkarpacia.
Wykładowcy i studenci węgierskiego uniwersytetu już zapowiedzieli się z rewizytą w Sanoku.
s

obu kategoriach wiekowych zajęli czołowe miejsca.
Laureatami w grupie młodszej
zostali: 1. Julita Haduch, 2. Oliwia
Haduch (obie SP Zarszyn, 3. Oliwia Barzycka (SP Zahutyń), wyróżnienie: Maciej Gurgacz (SP
Zahutyń). W grupie starszej triumfowali: 1. Aleksandra Pontus, 2.
Artur Bieleń (oboje z Gimnazjum
w Zarszynie), 3. Izabela Skotnicka
(G2 Sanok), wyróżnienie: Katarzyna Pielech (G Zarszyn).
Najlepsze prace zostaną
przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
aby wziąć udział w kolejnym
etapie konkursu.
/j/

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

śp. Władysławy Roczniak
serdeczne podziękowania
składa

Rodzina

ebrano dokładnie 3.187
zł i 91 gr oraz 10 centów
USA. – Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także wolontariuszom z Zespołu Szkół nr
3 oraz harcerzom z hufca
ZHP, którzy czuwali przy
skarbonie – mówi prezes Ewa
Filip.
Feliks Giela urodził się
w 1859 r. w Złoczowie, a
zmarł w 1936 roku w Sanoku.
Godność burmistrza piastował w latach 1907-1914,
wcześniej będąc wiceburmistrzem. Ma ogromne zasługi
dla rozwoju Sanoka. – Wystarczy wymienić tylko niektóre z nich jak np. uzyskanie
dla Sanoka połączenia telefonicznego z siecią międzymiastową, przyłączenie Posady
do Sanoka, utworzenie funduszu na rzecz najuboższych
mieszkańców, ale także
wspieranie materialne nowo

powstałego
Towarzystwa
Upiększania Miasta Sanoka
– wylicza Ewa Filip. Wspomnieć należy też o utworzeniu Czytelni Mieszczańskiej,
budowie koszar i szpitala powszechnego. Feliks Giela zlecił opracowanie założeń technicznych pod budowę wodociągu i oświetlenia elektrycznego. Nowe drogi, ulice,
chodniki oraz kanalizacja to
także jego zasługi.
Rada Miasta Sanoka na
posiedzeniu w dniu 19 lutego
1914 roku nadała Feliksowi
Gieli Honorowe Obywatelstwo Królewskiego Wolnego
Miasta Sanoka, a w późniejszym okresie jego imieniem
nazwano jedną z sanockich
ulic. Jako sanoczanie jesteśmy
mu winni wdzięczność i pamięć, przejawem czego jest
właśnie troska o nagrobek.
Dodajmy jeszcze, że ma on
status zabytku.
(jz)

W związku z pracami porządkowymi w ogrodzie planuję wyciąć
stare i chore świerki, które zasadził mój ojciec. Dowiedziałam
się od sąsiadki, że muszę wcześniej uzyskać zgodę w gminie.
Chciałam dowiedzieć się, czy to prawda?
Janina
Pani sąsiadka ma rację.
Nie można wycinać drzew samowolnie, nawet tych własnych. Usunięcie drzew z terenu nieruchomości musi zostać
poprzedzone wydaniem zezwolenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta Miasta.
Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać: dane personalne
zainteresowanego, określenie
tytułu prawnego władania nieruchomością, nazwę gatunku
drzewa, obwód pnia drzewa
Porad Prawnych udziela
mierzony na wysokości 130 cm.,
informację o przeznaczeniu te- Radca Prawny Marta Witowska
renu na jakim rośnie drzewo, z Kancelarii Radcy Prawnego Marta Witowska
plan sytuacyjny tj. rysunek
38-500 Sanok,
wskazujący jak rośnie drzewo
w stosunku do granic nierucho- ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-46-45-113,
mości i budynków istniejących
www.witowska.com
na tej nieruchomości. Wniosek
Pytania prawne prosimy
taki należy złożyć w stosownym
kierować na adres
urzędzie. Z reguły stan drzew
internetowy redakcji:
przeznaczonych do wycięcia
tygodniksanocki@wp.pl
jest oceniany przez komisję
i na tej podstawie zostaje wydana stosowna decyzja.
Podstawa prawna:
1) Art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2003 r. poz. 627)

Znalazł godne miejsce
Kilka miesięcy temu, z okazji 70-lecia wybuchu w Fabryce
Gumy, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób, przy ulicy Dworcowej stanął pomnik. Pamiątkowy krzyż, ufundowany dwadzieścia lat wcześniej, przeniesiono na cmentarz,
gdzie znalazł godne miejsce, przygotowane dzięki staraniom
społeczników z Posady.

D

o tragedii doszło 2
sierpnia 1944 roku.
Na skutek eksplozji zbiorników z paliwem na terenie Fabryki Gumy zginęło ponad 70 osób. Mimo
upływu lat na Posadzie
wciąż żywa była pamięć
o o�arach. Już rok po
tragedii w pobliżu stanął krzyż, a następny w
50. rocznicę wydarzeń.
Po dwudziestu latach, w czerwcu tego
roku, w związku z 70.
rocznicą tragedii, staraniem Rady Dzielnicy
Posada, przy ulicy
Dworcowej powstał pomnik z prawdziwego
zdarzenia – na postumencie, z tablicą pamiątkową i zagospodarowanym otoczeniem.
Powstało pytanie, co
zrobić ze skromnym
metalowym krzyżem,
który stał wcześniej pod
płaczącą wierzbą. – Od
razu przyszedł mi na myśl
cmentarz przy ulicy Lipińskiego, gdzie trzy lata temu usunięto
stary spróchniały krzyż cmentarny, zastępując go nowym w nowej
części cmentarza. Pozostałe po
nim miejsce, w pobliżu głównej
alei prowadzącej do kaplicy, idealnie się do tego nadawało. Urząd
Miasta bez problemu wyraził na
to zgodę – mówi Maria Tomczewska, przewodnicząca Rady
Dzielnicy Posada. Na zlecenie
urzędu krzyż został poddany reJOLANTA ZIOBRO

Liczba partnerów zagranicznych sanockiej PWSZ stale się
zwiększa. Widać to zarówno po liczbie osób wyjeżdżających
za granicę w ramach programu Erasmus, jak i po liczbie podpisanych umów.

nowacji i umieszczony na cmentarzu. – W imieniu Rady Dzielnicy Posada serdecznie dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym w to zadanie, a szczególnie
panu wiceburmistrzowi Ziemowitowi Borowczakowi oraz panu
Bernardowi Jayko za odnowienie
i przygotowanie nowego miejsca
oraz pani Teresie Lisowskiej za
wykonanie postumentu i prac estetycznych wokół krzyża – dodaje przewodnicząca rady.
(z)
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Sanok potrzebuje nowej energii. Z poparciem Gowina
Kobiecej energii
błędy popełnione w zakresie
urbanistyki i zagospodarowania
przestrzennego. – Z kilku stron,
na skutek niszczenia przez niedopuszczalną zabudowę, sunie

ESANOK.PL

„Drużyna” Alicji Wosik tuż przed startem w wyborach

I

od energii wypada zacząć tę
relację, jako że już na wstępie
swego 1,5-godzinnego wystąpienia kandydatka na burmistrza (burmistrzynię?) stwierdziła, iż Sanok potrzebuje nowej energii, dodając – kobiecej
energii. Prezentację programu
wyborczego oparła na diagnozie, iż Sanok, w porównaniu
z innymi miastami, nawet tymi
z Podkarpacia, pozostał w tyle
i znajduje się w kiepskiej kondycji. – Miasto się kurczy,
a od czasu, kiedy liczyło blisko
42 tys. mieszkańców, opuściła
go już jedna czwarta ich część
– wyliczyła. Mówiła o nieprzemyślanych inwestycjach, takich
jak chociażby galerie handlowe
czy parking wielopoziomowy,
o betonowaniu zielonych i zabytkowych części miasta, o zbyt
dużym zadłużeniu, o zamieraniu klubów sportowych, o niedo�nansowaniu miejscowej
kultury, o braku współpracy

i wojenkach między samorządami, które nie służą miastu.
Kandydatka na burmistrza
strategię wygrania wyborów
oparła na przesłance, że Sanok
wymaga ratunku. Podjęła się też
przedstawienia sposobu jak go
ratować. – Trzeba zacząć od gospodarki. W ostatnich latach
w tej sferze Sanok niewiele zrobił, tracąc duże szanse poprzez
marginalne potraktowanie tematu specjalnej strefy ekonomicznej. Nie popełniły tego błędu inne miasta. W Mielcu SSE
przyniosła 13 tys. miejsc pracy,
Powstały strefy w niewielkich
miejscowościach: w Pustkowie
k. Dębicy (18 ha), w Zawadzie
k. Dębicy (50 ha), w Ropczycach (27 ha). A co w tym czasie
robił Sanok? Planował budowę
parku wodnego za 50 mln zł
i przystępował do budowy parkingu
wielopoziomowego
– krytykowała A. Wosik. Jej zdaniem, wiele złego wyrządziły

Góra Parkowa, zagrożona jest
także skarpa staromiejska.
Po drugiej stronie Sanu rośnie
wysokie budownictwo. Nie wolno było do tego dopuścić
– twierdziła. Innego spojrzenia
wymaga sanocki sport, odbudować trzeba piłkę nożną i łyżwiarstwo szybkie. Efektów nie przynosi turystyka, gdyż nikt nie potra� zatrzymać turystów w mieście, a Sanok nie ma profesjonalnej promocji na miarę czasów,
w jakich żyjemy. Zdaniem kandydatki, trudno się zachwycać
zabetonowanym sanockim Rynkiem z chromoniklowanymi poręczami i fontanną z lastrika.
Tutaj powinna stanąć fontanna
w formie rzeźby św. Michała Archanioła, na wzór gdańskiego
Neptuna. Itd, itd.
Kto to wszystko zmieni, naprawi, ustawi na właściwe tory?
Oczywiście burmistrz Alicja
Wosik i jej dzielna 21-osobowa
ekipa. Liderka osobiście zapre-

Pod sztandarem PiS
Od wysokiego „c” rozpoczęła się Powiatowa Konwencja Wyborcza Prawa
i Sprawiedliwości zorganizowana w ubiegłym tygodniu w Klubie Górnika. Jej uczestników powitał zespół wokalny SOUL, który wystąpił z minikoncertem pieśni patriotycznych. Podczas konwencji, w której udział
wzięli posłowie na Sejm RP Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca, zaprezentowano kandydatów do sejmiku województwa, rad powiatu sanockiego,
miasta i gmin oraz pretendentów do foteli burmistrza i wójtów.

ESANOK.PL

Wśród kandydatów dominują doświadczeni samorządowcy.

K

było efektem działań jednego z ówczesnych posłów. Tra�ł do Rzeszowa, a następnie Brzozowa, gdzie został dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Stamtąd odszedł
do polityki, w której dziś realizuje się
jako członek zarządu województwa.
– Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli podjąłem decyzję o
kandydowaniu na burmistrza Sanoka,
to jest to moja decyzja. Chcę zostać
burmistrzem miasta Sanoka – podkreślił dobitnie.

Podczas spotkania zostali zaprezentowani także kandydaci na wójtów: Zo�a Kijowska ubiegająca się o fotel włodarza w Besku oraz Janusz Cecuła startujący w gminie Sanok. Następnie przedstawiono kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu sanockiego
oraz rad gmin.
Na konwencji zabrakło programu
wyborczego Tadeusza Pióro, który
przedstawił go wcześniej. Jakie ma
priorytety? Za takie uznaje: rozwój
gospodarczy i rozwiązanie problemu
bezrobocia, ograniczenie wyludniania
i marginalizacji miasta poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje,
aktywne włączenie Sanoka do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej poprzez stosowanie ulg i zachęt podatkowych, wspieranie
małych i średnich �rm oraz uprzywilejowane traktowanie lokalnych przedsiębiorców. Dostrzega potrzebę utworzenia
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości przy
UM, które zajmowałoby się wyszukiwaniem inwestorów, obsługą przedsiębiorców i proinwestycyjną promocją miasta,
a także konieczność nawiązania współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wydziałami
ekonomiczno-handlowymi
ambasad.
Opowiada się m.in. za stworzeniem budżetu obywatelskiego, budową basenu
(nie aquaparku), przygotowaniem terenów pod budownictwo jednorodzinne.
Deklaruje podjęcie działań w celu obniżenia cen wody i ścieków, budowy nowych
dróg, zdobycia z RPO pieniędzy na budowę łącznika do przyszłej obwodnicy. Obiecuje też publiczną debatę na temat oświaty,
stworzenie programu stypendialnego dla
uczniów zdolnych i aktywizację placówek
kultury, w tym SDK.
/joko/

C

Podczas spotkania z wyborcami.

Zamiast konwencji wyborczej
– konferencja prasowa
Podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza i przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Sławomira Miklicza, Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej poparł kandydaturę Sebastiana Niżnika na burmistrza miasta Sanoka.
onferencja nie wzbudziła dużego
W tej sytuacji na plan pierwszy wyzainteresowania mediów. Główny sunęła się prezentacja kandydata
temat, jakim była obwodnica Sanoka, na burmistrza m. Sanoka, jakim jest
uznali widocznie za zbyt ograny, aby obecny starosta sanocki Sebastian Niżdo niego powracać. Poza tym, ma ona nik. Z o�cjalnym poparciem jego kanjuż tylu ojców i matek chrzestnych, że dydatury wystąpił przewodniczący Zakolejna ich wyliczanka nie miałaby rządu Powiatowego Platformy Obywawiększego sensu.
telskiej Sławomir Miklicz. A sam kandydat, prezentując swoje walory,
stwierdził m.in.: Wiem, jak zmienić Sanok na lepsze. Przez ostatnie cztery lata
udowodniłem, że potra�ę osiągnąć
efekty pracy w samorządzie. Przykładem są chociażby ulice w mieście czy
obiekty sportowe w szkołach. Moja kadencja w starostwie pokazała również,
że można skutecznie sięgać po pieniądze. Uważam, że za moich rządów miasto zmieniłoby się na lepsze, aby móc
przyciągać inwestorów, aby Sanok się
nie wyludniał. Chciałbym też postawić
na rozwój turystyki, w której Sanok,
oprócz dwóch muzeów, nie ma nic więcej – mówił kandydat na burmistrza.
Poproszony, żeby powiedział dwa zdania o sobie, stwierdził: – To, co mnie
napędza, to możliwość działania i stawiania sobie ambitnych zadań. Do każdego zadania staram się podchodzić
z pasją i sercem.
emes
Sebastian Niżnik.
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onwencja, którą prowadził Wojciech
Pruchnicki, rozpoczęła się od zaprezentowania sylwetki Tadeusza Pióro, kandydata na burmistrza Sanoka. Prezentacji
dokonał Andrzej Chrobak przewodniczący Komitetu Miejskiego PiS. Zanim Tadeusz Pióro przybliżył swój program wyborczy, mocno zaakcentował, iż nie jest żadnym „desantem” z Brzozowa, jak niektórzy
mu zarzucają, od 35 lat mieszka bowiem
z rodziną w Sanoku, gdzie przez wiele lat
pracował również w inspekcji sanitarnej.
Musiał jednak odejść do innej pracy, co

zentowała całą swoją drużynę,
podkreślając, iż jej siła tkwi
w różnorodności i energii każdego z kandydatów. – Chciałabym, aby jak najwięcej z nich
znalazło się w przyszłej radzie
miasta, choć wierzę także, iż
potra�ę przyciągnąć do siebie
i znaleźć sojuszników dla swoich zamierzeń w radnych wywodzących się z innych komitetów wyborczych, czy partii
– oświadczyła.
W przyjętej przez A. Wosik
taktyce nie zabrakło pomysłów,
które powinny przybliżyć ją
do celu. Oto przykład; – marszałkowi Tadeuszowi Piórze,
kandydatowi do Sejmiku Wojewódzkiego życzę, aby się w
nim znalazł. Sanok będzie bardzo potrzebował tam swego
przedstawiciela i sojusznika.
Z kolei swemu koledze Sebastianowi Niżnikowi, z którym
kiedyś współpracowałam, życzę, żeby pozostał w Powiecie,
jako przyszły starosta czy członek zarządu. To nadzieja na dobrą współpracę Miasta z Powiatem – oświadczyła. Więcej życzeń nie było, choć łatwo można się domyśleć, jakie one są.
W końcowej części konwencji głos zabrali kandydaci
na miejskich radnych: Halina
Drwięga i Stanisław Bądkowski. A w części artystycznej wystąpił zespół SOUL.
Przyznać trzeba, że konwencja była ciekawa i mogła
zainteresować, choć zastosowaną optykę „SOS Dla Sanoka”
na pewno nie wszyscy podzielą. Toteż szkoda, że mimo
otwartego charakteru, przyciągnęła do Klubu Górnika zaledwie 50 osób, z czego połowa
byli to kandydaci na radnych.
Marian Struś
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Najpierw było spotkanie na sanockim Rynku, potem integracyjny mecz piłkarski na „Orliku”, a teraz, w środę, w Klubie
Na�owca uroczysta konwencja wyborcza. Trzeba przyznać
uczciwie, że energii Komitetowi Wyborczemu Wyborców Alicji Wosik – kandydatki na burmistrza Sanoka – nie brakuje.

We wtorek, 4 listopada, Sanok odwiedził Jarosław Gowin – były
minister sprawiedliwości, obecnie prezes założonego przez siebie ugrupowania Polska Razem. Celem wizyty było poparcie
dwójki kandydatów związanych z Polską Razem, ubiegających
się o mandaty w nadchodzących wyborach samorządowych.
hodzi o Adama Drozda, się prawica to – jak zaznaczał
dotychczasowego radnego były minister – wspólny sukces,
powiatu sanockiego, kandydu- pokazujący, że ludzie prawicy
jącego do Sejmiku Wojewódz- potra�ą się łączyć w obliczu
twa Podkarpackiego (miejsce 3, wyzwań, jakie niosą ze sobą
lista PiS Zjednoczona Prawica) dzisiejsze problemy. Przypooraz Martę Muszyńską, dyrek- mnijmy w tym miejscu, iż
tor CDN Sanok, kandydującą do zjednoczenia udało się dodo Rady Powiatu Sanockiego prowadzić także na Podkarpa(miejsce 2, Zjednoczeni Samo- ciu, do czego w istotnym stoprządowcy Ziemi Sanockiej). niu przyczynił się radny Adam
W obecności przybyłych na spo- Drozd.
tkanie sanoczan, przedstawiciePo zakończonym spotkaniu
li lokalnych mediów, a także Jarosław Gowin udał się wraz z
posła PiS Piotra Babinetza, Ja- kandydatami oraz sympatykarosław Gowin przypomniał, iż mi ugrupowania w kierunku
przed paroma miesiącami do- sanockiego Rynku, gdzie rozszło do podpisania porozumie- mawiał z mieszkańcami, zachęnia między Prawem i Sprawie- cając jednocześnie do wzięcia
dliwością, Solidarną Polską, udziału w wyborach i poparcia
Polską Razem, Prawicą Rze- kandydatów Polski Razem.
czypospolitej Marka Jurka Mimo niesprzyjającej pogody,
i jeszcze kilkoma innymi ugru- ludzie chętnie przystawali, by
powaniami
prawicowymi. przywitać się z gościem i poSkutkiem tych działań jest to, rozmawiać o lokalnych probleże zarówno w Sanoku, jak mach, wśród których najczęi w wielu innych miejscach ściej wymieniano duże bezrow kraju działacze Polski Razem bocie oraz emigrację młodych
startują z list komitetu Prawa ludzi za granicę w poszukiwai Sprawiedliwości. Jednocząca niu pracy.
aj
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Zepsuli to, co było dobre

TOMASZ SOWA

Sanoczanie nie mogą pogodzić
się z likwidacją lewoskrętu
z krajowej 4-pasmówki DK 28
na obiekty MOSiR-u. Inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, ponoć
niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa, poważnie zakłóciła
ruch uliczny. W godzinach
szczytu, nie mówiąc już o godzinach poprzedzających odbywające się w hali „Arena Sanok” imprezy, dzieją się tam
dantejskie sceny. Miejscowa
Policja, której przed przystąpieniem do inwestycji nikt nie
pytał o zdanie, bezradnie rozkłada ręce, nazywając sprawę
po imieniu. Sprawcy bałaganu
– dyrekcja GDDKiA, Oddział
w Rzeszowie, winę za wszystko
próbuje zrzucić na Miasto. Istny cyrk!

Oto miejsce, które od kilku miesięcy podnosi ciśnienie kierowców, kiedy przejeżdżają tamtędy.
Jest obawa, że może ono jeszcze wyżej podskoczyć, gdy dojdzie do budowy dodatkowego traktu,
który pozwoli dojechać na parking MOSiR-u.

C

zując się zobowiązani przez
mieszkańców do manifestowania niezadowolenia z przyjętego
rozwiązania, nie omieszkaliśmy
skierować głosu protestu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
któremu podlega GDDKiA. Fakt
ten potwierdza Bartosz Wysocki,
rzecznik prasowy rzeszowskiego
oddziału GDDKiA. – Ministerstwo zwróciło się do nas z prośbą
o przesłanie informacji na temat
wysepki w Sanoku, co zrobiliśmy
– informuje. Informacja musiała
być sprytnie skonstruowana, skoro
pióra nie leciały...

Sprytu tego nie brakowało
też rzeszowskiej Dyrekcji, kiedy
przygotowując się do tej inwestycji,
zaanonsowała likwidację obydwu
lewoskrętów
prowadzących
do obiektów MOSiR-u. Przewidując reakcję władz miasta, wykazała
dobroduszność i chęć pójścia na
kompromis, godząc się łaskawie
na jeden lewoskręt. I to włodarze
Sanoka połknęli, niczym ryba
przynętę. – Zaaprobowaliśmy takie rozwiązanie, gdyż zapewniało
mieszkańcom dojazd do MOSiR-u,
przynajmniej przez jeden lewoskręt – tłumaczył wiceburmistrz

Ziemowit Borowczak. Ale już
wtedy było przekonanie, że to
nie jest nawet półśrodek na połączenie MOSiR-u z miastem. Interweniowano w rzeszowskim
oddziale GDDKiA, ale bez efektów. To wtedy zrodził się pomysł
wybudowania wzdłuż hali „Arena”, po zewnętrznej stronie ogrodzenia, drogi, która umożliwi
przejazd spod obecnego lewoskrętu na główny parking
MOSiR-u. Pomysł wręcz absurdalny, zarówno od strony projektowej, jak i ekonomicznej, wymagający poniesienia przez Miasto

sporych nakładów �nansowych.
A wszystko za sprawą zlikwidowania lewoskrętu, umożliwiającego
zjazd na obiekty MOSiR-u.
O bezwzględnej konieczności
likwidacji tegoż lewoskrętu można by mówić, gdyby rzeczywiście
stanowił on niebezpieczeństwo
dla użytkowników drogi. Tymczasem sanocka Policja, z którą
nikt się nie konsultował przed
podjęciem decyzji o zmianie organizacji ruchu, twierdzi, że dotychczasowe rozwiązanie było
dobre i spełniało swoje zadanie,
że miejsce to nie było uważane

za niebezpieczne, że nie dochodziło tam do żadnych wypadków.
Poproszona o opinię, co należałoby teraz zrobić, aby doprowadzić
do „normalności”, odpowiada:
– „Przy zjeździe z Królowej Bony
na parking MOSiR, w miejscu
gdzie obecnie jest linia podwójna
ciągła, zasadnym byłoby zastosować linię jednostronnie przekraczalną.” Tak mało i tak wiele!
O takie rozwiązanie apelowały również u zarządcy drogi DK 28
władze miasta. Potwierdza to
rzecznik rzeszowskiego oddziału
GDDKiA Bartosz Wysocki, pisząc: „Z otrzymanego pisma
od Miasta z dnia 20 sierpnia br.
wynika, że wprowadzona organizacja ruchu nie zapewnia właściwej obsługi obiektu sportowego.
Miasto zawnioskowało o dodatkowy lewoskręt (przywrócenie
wcześniej istniejącego – przyp.
aut.). I tu – uwaga – „Zmiana organizacji ruchu w tym miejscu jest
możliwa. Wymaga opracowania
przez Miasto Sanok projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
przesłania jej do GDDKiA celem
zatwierdzenia. Projekt powinien
posiadać pozytywną opinię Komendy Wojewódzkiej Policji. Miasto Sanok zostało o tym poinformowane na początku września br.”
Wiceburmistrz Ziemowit Borowczak potwierdza fakt otrzymania takiej informacji. – Natychmiast zleciliśmy opracowanie
projektu tymczasowej organizacji
ruchu, w trybie ekspresowym
przesłaliśmy ją do Dyrekcji w Rzeszowie. Należy domniemywać,

że w najbliższych dniach lewoskręt prowadzący na parking
MOSiR-u zostanie przywrócony.
Wystarczy tylko linię ciągłą zamienić w przerywaną. To wszystko – mówi.
Mówiąc o tym, nie należy popadać w stan euforii, jako że cały
czas jest tutaj mowa o „tymczasowej organizacji ruchu”. Jak można
się domyślać, stan tymczasowości
obowiązywałby do czasu wybudowania przez Miasto nieszczęsnej drogi wzdłuż płotu „Areny”,
której uruchomienie znów spowodowałoby likwidację lewoskrętu. Czy to nie jest chore? Czy nie
bardziej zasadnym byłoby przywrócenie lewoskrętu i monitoring
tego miejsca przez kwartał czy
rok, aby zbadać, czy przypadkiem
nie ma racji sanocka Policja, która
uważa, że jest to rozwiązanie lepsze od zastosowanego. Może
GDDKiA zrozumie, że z Rzeszowa miejsce to nie jest tak dobrze
widoczne, jak z Sanoka.
Namawiałbym włodarzy Sanoka do wycofania się z narzuconych w pewnym sensie planów
budowy jakiejś dziwnej drogi
biegnącej pod płotem MOSiR-u
tylko po to, aby po pokonaniu
drugiego zjazdu wracać się kilkaset metrów do miejsca, które
prowadzi na parking centralny.
To jest naprawdę chory pomysł.
Aż dziw bierze, że nie wykpili
go na wstępie projektanci
od dróg. Ale widać oni wiedzą,
że co „Generalna” postanowi, to
jest święte!

Marek P. ma dość urzędniczej indolencji i spychotechniki. Od
wielu miesięcy krąży między starostwem, magistratem a urzędem gminy, domagając się rozwiązania problemu sąsiadującej
z jego działką drogi. Zarośnięty krzakami i zielskiem trakt jest
nieprzejezdny, więc ludzie jeżdżą obok, po prywatnych gruntach. Starania o zmianę tej sytuacji rozbijają się o mur biurokratycznych przepychanek między miastem a powiatem.

D

ziałkę kupił 20 lat temu
od miasta. Położona jest
na Posadzie, ale jeden jej bok
przylega do drogi łączącej Płowce, Stróże Małe i Wielkie na terenie gminy Sanok. Obniżenie terenu sprawia, że grunt w tym
miejscu jest grząski i po każdych
opadach zamienia się w błotniste
bajoro. – Już wtedy droga była
w fatalnym stanie. Nieraz zdarzało się, że zagrzebane w błocie
auta trzeba było wyciągać końmi
lub ciągnikiem – wspomina mężczyzna. Z czasem kierowcy zaczęli omijać feralny odcinek,
przejeżdżając po prywatnych
działkach. Pan Marek próbował
temu przeciwdziałać, sadząc
na swoim gruncie drzewa i krzewy, ale nic to nie dało. Prędzej
czy później były niszczone,
a droga coraz bardziej wchodziła
w jego działkę. W końcu wynajął
geodetę.
– Kiedy geodeta wyznaczył
punkty geodezyjne określające
granice działki, okazało się, że
„objazd” wchodzi już na 10 metrów w mój teren! – mówi zbulwersowany. Po wizycie w wydziale komunikacji w styczniu br.

wystosował o�cjalne pismo do
Starostwa Powiatowego, prosząc
o odkrzaczenie zarośniętej drogi
i przywrócenie jej przejezdności.
Odpowiedź dostał w połowie
marca. Dowiedział się z niej, iż
wspomniana droga nie stanowi
ciągu drogi powiatowej Sanoczek
– Płowce – Stróże. Z dołączonego planu sytuacyjnego wynikało,
że właścicielem drogi jest Skarb
Państwa, a zarządcą Urząd Miasta.
W ślad za tym zwrócił się
do wydziału inwestycji UM, skąd
jednak odesłano go z kwitkiem,
stwierdzając krótko „to nie nasza
sprawa”. Wystosował więc pismo
do burmistrza. Pod koniec maja
otrzymał odpowiedź, w której
poinformowano go, że przeprowadzono rozpoznanie, ale z uwagi na powiatową kategorię drogi
UM nie jest władny prowadzić
postępowania w tej sprawie,
w związku z czym kieruje ją do...
starosty.
– Rozmawiałem z wieloma
osobami w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, nawet
w Urzędzie Gminy – wszyscy zasłaniali się przepisami i mnie
zbywali, odsuwając od siebie
problem. Znajomy samorządowiec powiedział, że mogę sobie
chodzić i pisać, bo urzędnicy
i tak nic z tym nie zrobią. A prze-

cież ta droga jest ujęta w ewidencji i ktoś za nią powinien odpowiadać – irytuje się sanoczanin.
Na mapach katastralnych
z lat 50. ubiegłego wieku widać
wyraźnie, że droga biegnie
od granic Sanoka, przez Płowce,
Stróże Małe do Stróży Wielkich
i stanowi całość oznaczoną jednym numerem. Inaczej jest
w ewidencji gruntów, gdzie droga ma już dwa numery i dwóch
właścicieli. Powiat poczuwa się
tylko do jednej z nich. Jako zarządcę drugiej – z zarośniętym
odcinkiem – wskazuje UM. Nawet dla laika wygląda to dziwnie
– trakt powiatowy powinien
przecież łączyć jakieś miejscowości, a nie urywać się w polach.
– Działka, na której znajduje
się droga, należy do Skarbu Państwa, a jako jej gospodarz – podejrzewam, że od lat 60., a na
pewno od roku 1981 – wpisany
jest w rejestrze gruntów Urząd
Miasta Sanoka. Ponieważ droga
mieści się w granicach miasta, to
miasto powinno wystąpić o jej
komunalizację, co wynika z mocy
prawa – podkreśla Jacek Zając,
kierownik referatu gospodarki
nieruchomościami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych w Starostwie Powiatowym.
Takim stanowiskiem zaskoczeni są urzędnicy w magistracie.
– Nie wiadomo, skąd w ewidencji gruntów wziął się zapis wskazujący UM jako gospodarza tej
nieruchomości. Za moich czasów nie występowaliśmy o komunalizację. Będziemy wyjaśniać
tę sprawę. Droga znajduje się
w ciągu drogi powiatowej i tylko
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Na rozdrożach samorządowej władzy

W dolnym prawym rogu widać punkty wyznaczające granicę działki. Droga powinna biec za nimi,
ale tu rosną krzaki. Ludzie jeżdżą więc po prywatnych gruntach, utwardzając dziki trakt.
częściowo leży w granicach miasta. Z mapy katastralnej wynika,
że granica biegnie dokładnie
środkiem drogi. Skoro należy
ona do Skarbu Państwa, jego
przedstawicielem w terenie jest
starosta. Jako Urząd Miasta nie
możemy nic zrobić – wyjaśnia
Marta Kopacz, naczelnik wydziału geodezji, gospodarki gruntami
i rolnictwa w UM.
Sprawa ruszyła z miejsca dopiero po kolejnych interwencjach
i monitach zainteresowanego. W
sierpniu Starostwo wystąpiło o
założenie Księgi Wieczystej dla
drogi, zaś pod koniec października – po interwencji dziennikarza
„TS” – skierowało do wojewody
wniosek o komunalizację. Dlaczego trwało to tak długo?

– Rolą Starosty było założenie Księgi Wieczystej, co zostało
już zrobione. Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości jest
procesem złożonym i długotrwałym, a zaszłości wynikające m.in.
z poprzedniego ustroju są spore.
W tym przypadku wpis w Księdze Wieczystej stał się prawomocny 10 września, a pracownik
zajmujący się tą sprawą przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Mimo to wniosek do wojewody
o to, by stwierdził, że droga jest
własnością Gminy Miasta Sanoka został wysłany i postępowanie
jest wszczęte. Nie wiem, kiedy
zapadnie decyzja w tej sprawie.
Poza tym miasto może się od niej
odwołać do organu wyższej instancji, czyli ministra, co dodat-

kowo wydłuży termin – wyjaśnia
przedstawiciel Starostwa.
Marek P. wie, że musi uzbroić się w cierpliwość. Jest jednak
mocno zdegustowany poczynaniami urzędników. – Jeden
z nich stwierdził, że nie obchodzi
go, iż ktoś jeździ po mojej działce
i że mogę ją sobie ogrodzić.
To żadne rozwiązanie! Ludzie
muszą mieć przecież dojazd do
pól i działek. W Sanoku panuje
typowa urzędnicza spychologia.
Nikogo nic nie obchodzi, nikt
nie stara się rozwiązać problemu,
tylko odpycha go od siebie. Wielu urzędników startuje w wyborach – moim zdaniem szkoda na
nich głosować, bo oni nic nie
zrobią – mówi rozgoryczony
mężczyzna.
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7 listopada 2014 r.

GinekologicznoNowe miejsca pracy w Sanoku Poradnia
Położnicza w nowej

S

anockie centrum usług biznesowych Grupy Kapitałowej Loyd S. A. mieścić się będzie w dawnym budynku Urzędu Celnego przy ul. Bema, a jego otwarcie planowane jest
w pierwszym kwartale 2015 r.
Grupa posiada już wiele
analogicznych placówek, świadczących usługi z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży na terenie całej Polski. Sales

nie samorządów taką współpracą jest większe. Stąd działamy już między innymi w Krośnie, Zawierciu oraz Myszkowie. Już w listopadzie pracę zacznie nasze centrum usług
w Przemyślu. W tym momencie pomyśleliśmy o Sanoku
i dlatego tu jesteśmy. Docelowo
planujemy powołać 15 takich
centrów. Każde z nich to przynajmniej 150 nowych miejsc

W wyniku porozumienia
Miasto zapewni lokal przy ul.
Bema w Sanoku dla wspomnianego przedsięwzięcia. Dodatkowym
bene�tem będzie prowadzenie
rekrutacji poprzez kanały samorządu: Powiatowy Urząd Pracy
oraz Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Oznacza to, iż pierwszeństwo w zatrudnieniu będą
miały osoby z regionu Sanoka.
Otwarcie centrum usług biznesowych poprzedzone będzie wytypowaniem kandydatów oraz przeprowadzeniem
wymaganych
do podjęcia pracy szkoleń.
– Aktywizacja niepełnosprawnych czy długotrwale

– W Sanockim centrum
usług będziemy potrzebować
osób do pracy biurowej polegającej na świadczeniu usług z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży. Będzie to głównie praca z telefonem bądź
komputerem m.in. telerekrutacja, windykacja należności, pośrednictwo pracy, rejestracja
itp. Wymagać będziemy znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Chcemy zatrudniać
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, do tego potrzebna jest odpowiednio zaadaptowana przestrzeń biurowa. Dlatego w budynku, w którym planujemy prowadzić
działalność, musimy wprowadzić szereg udogodnień, tak,
aby praca odbywała się w komfortowych warunkach – wyjaśnia Cezary Lewiński, Dyrektor
Zarządzający Sales Concept
S.A.
Jednym z ważniejszych
czynników determinujących
pracę konsultanta w centrum
i tym, co może stać się głównym atutem podczas rekrutacji
na to stanowisko jest wysoka
kultura osobista. Idealnie znajdują się tu osoby, które lubią
rozmawiać i nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktu. Mocną stroną kandydata
jest również wcześniejsze doświadczenie związane z księgowością, sprzedażą lub obsługą
klienta. Niemniej jednak, nieodłącznym elementem funkcjonowania centrów usług biznesowych są szkolenia interpersonalne, dzięki którym nawet osoby początkowo nieśmiałe z czasem nabierają odwagi i pewności siebie.
O szczegółach informować
będziemy na bieżąco.

lokalizacji i oprawie

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, mieszcząca się dotychczas przy ul. Błonie, została przeniesiona do głównego
budynku szpitala (parter, obok Poradni Urologicznej). Jest
to zmiana bardzo korzystna dla kobiet, które potrzebują skorzystać z tej poradni. W poniedziałek, 3 listopada, przyjęła
ona pierwsze pacjentki.

MARIAN STRUŚ

Do 150 osób może znaleźć zatrudnienie w inwestycji realizowanej w Sanoku. 31 października w Urzędzie Miasta w Sanoku podpisano porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepracujących z terenu powiatu sanockiego.

Otwarcie nowej poradni to dobry krok w kierunku poprawy opieki nad kobietami w ciąży i ze schorzeniami ginekologicznymi.

D

MARIAN STRUŚ

la potrzeb medycznych po- Stowarzyszenie na Rzecz Walki
radni zaadaptowane zostały z Chorobami Nowotworowymi
cztery pomieszczenia. Powstały „Sanitas” w Sanoku.
w nich: gabinet ginekologiczny,
Nowa poradnia będzie zagabinet położniczy, łazienka dla pewniała specjalistyczną opiekę
kobiet i pomieszczenie na doku- ambulatoryjną z zakresu położmentację medyczną. Wcześniej nictwa i ginekologii dla mieszkaw miejscu tym mieścił się maga- nek powiatu sanockiego. – Jest to
Moment podpisania porozumienia o współpracy przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Jego
zyn szpitalny. Prace remontowe niewątpliwie nowa jakość tej
sygnatariuszami są: (od lewej) Wojciech Wydrzyński - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
były rozległe, wymagały wycięcia opieki. Dzięki usytuowaniu poBartosz Kaczmarczyk - prezes zarządu Grupy Kapitałowej Loyd S.A. I Wojciech Blecharczyk
dodatkowych pięciu otworów radni w obiekcie szpitala, jest
– burmistrz m. Sanoka.
okiennych i drzwiowych, zamon- możliwość natychmiastowej kontowania nowej stolarki okiennej sultacji z lekarzami specjalistami,
Concept w swoim nowo otwar- pracy, które mogą być szansą bezrobotnych a także młodych
i drzwiowej, instalacji nowej sieci a także wykonania niezbędnych
tym punkcie planuje zatrudniać dla osób zagrożonych wyklu- ludzi pozostających bez pracy
wodno-kanalizacyjnej i elektrycz- badań, które umożliwią postamieszkańców regionu, ze szcze- czeniem zawodowym czy spo- i osób „50+”, jest dla nas nienej, wentylacji, wykonania no- wienie dobrej i szybkiej diagnozy.
gólnym uwzględnieniem osób łecznym – mówi Bartosz Kacz- zmiernie ważna. Dlatego otwarwych podłóg i malowania. Cieszymy się z tej inwestycji.
o utrudnionym dostępie do ryn- marczyk, prezes zarządu Grupy ci jesteśmy na tego typu spoDla potrzeb poradni zakupiono A nasza radość byłaby jeszcze
ku pracy. To szansa dla długo- Kapitałowej LOYD S.A. Inwe- łecznie odpowiedzialne inicjanowe meble medyczne.
większa, gdyby udało się nam
trwale bezrobotnych, niepełno- stycje i Zarządzanie.
tywy biznesowe i będziemy je
Poradnia powstała dzięki wyposażyć nową poradnię w nosprawnych oraz tych, którzy
Inwestycja Grupy Kapitało- wspierać. Cieszę się, że znalazł
wsparciu �nansowemu Sanockiej woczesny aparat usg. Poczyniliukończyli 50 rok życia, lub mło- wej LOYD S.A. otrzymała wspar- się partner, z którym możemy
Fundacji Ochrony Zdrowia, Pod- śmy już starania w tym kierunku
dych nieposiadających wyższe- cie ze strony władz samorządo- współpracować w tym zakresie
karpackiego Banku Spółdzielcze- i jesteśmy dobrej myśli – mówi
go wykształcenia.
wych. Zainteresowane strony pa- – powiedział burmistrz Sanoka
go, Fundacji Solidarności Belgij- dyrektor szpitala Adam Siembab.
– Grupa Loyd S.A. realizu- rafowały trójstronne porozumie- dr Wojciech Blecharczyk
sko-Polskiej i darczyńcom z ReTelefony kontaktowe dla paje projekt tworzenia centrów nie o współpracy. Nastąpiło to
usług biznesowych w południo- 31 października br. w Urzędzie O FIRMIE: Sales Concept to profesjonalne usługi dla biznesu inheim. Prace plastyczne, które cjentek: rejestracja – 13 465 63 46,
wej części kraju. Centra działają Miasta Sanoka. Porozumienie prowadzone pod marką Tele Concept. Łączy innowacyjne know- ozdobiły poradnię, wykonało gabinet lekarski – 13 465 63 47. s
już m.in.: w Krakowie, w Czę- podpisali: burmistrz Sanoka -how z najnowszymi technologiami teleinformacyjnymi. Oferuje
stochowie
czy
Bytomiu. dr Wojciech Blecharczyk, prezes rozwiązania z zakresu outsourcingu procesów sprzedaży i markeW pewnym momencie uznali- zarządu Grupy Kapitałowej tingu. Wspiera �rmy działające w branżach: �nansowej, reklamośmy, że ideę tę warto przeszcze- LOYD S.A. Inwestycje i Zarządza- wej, PR, wysyłkowej, rozrywkowej, FMCG, kosmetycznej, motopić na teren mniejszych miast, nie Bartosz Kaczmarczyk oraz dy- ryzacyjnej, wydawniczej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Główny wjazd na osiedle przy ul. Stróżowskiej w końcu doczegdyż tamtejsze potrzeby nie są rektor Powiatowego Urzędu Pracy Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie, która inwestuje w spółki pro- kał się chodników. Ich położenie kosztowało blisko 20 tys. zł.
wcale mniejsze, a zainteresowa- w Sanoku Wojciech Wydrzyński. wadzące swoją działalność w branży HR, BPO oraz HoReCa.

Chodnik przy Stróżowskiej

Konferencja na czasie

urmistrz Miasta Sanoka
dr Wojciech Blecharczyk, który od wielu lat aktywnie działa
na rzecz ekologii, zaprosił do Sanoka specjalistów z dziedziny energii
odnawialnej i ochrony klimatu.
– Bez wątpienia zagadnienia
związane z odnawialnymi źródłami
energii są bardzo istotne dla rozwoju
samorządów, dlatego też na konferencję zaprosiliśmy specjalistów z tej
dziedziny. Miasto Sanok od wielu
lat prowadzi ekoinwestycje, które
mają na celu ochronę środowiska,
ograniczenie emisji CO2 i pyłów
zawieszonych. Z ważniejszych
przedsięwzięć warto wymienić:
przebudowę miejskiej oczyszczalni
ścieków i ujęcia wody oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej – mówi burmistrz
dr Wojciech Blecharczyk.

AGNIESZKA FRĄCZEK

B

Podczas konferencji.
Organizatorami konferencji
byli: Urząd Miasta Sanoka, Uniwersytet Warszawski, Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, zaś współorganizatorami:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Akademia
Górniczo-Hutnicza, Politechnika

tof Szamałek (Zmiany klimatyczne, a wykorzystanie surowców
energetycznych) – Uniwersytet
Warszawski, prof. dr hab. Mariusz
Filipowicz (Odnawialne źródła
energii – potencjał i perspektywy
wykorzystania) – Akademia Górniczo-Hutnicza, dr Jarosław Badera (Kon�ikty społeczne i metody ich rozwiązywania) – Uniwersytet Śląski, dr hab. Kazimierz
Jaracz (Aktualne problemy rozwoju odnawialnych źródeł energii) – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i PWSZ
w Sanoku, mgr inż. Grzegorz Pińczuk (Możliwości uprawy i wykorzystania roślin na cele energetyczne na Podkarpaciu) – PWSZ
w Sanoku.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele samorządów Sanoka i sąsiednich gmin, władze
miasta Sanoka, pracownicy
PWSZ, przedstawiciele sanockieRzeszowska oraz �rma Verbum go biznesu, Nadleśnictw Brzozów
i Lesko, sanockiej oświaty, oraz
Trans.
Podczas konferencji prelek- organizacji pozarządowych.
af
cje wygłosili: prof. dr hab. Krzysz-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Dyrektywy unijne stwarzają konieczność poszukiwań alternatywnych rozwiązań w energetyce. Między innymi tej tematyce poświęcona była konferencja pt. „Rola samorządu i społeczności lokalnej w realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej”, która odbyła się 28 października br. w auli Instytutu Technicznego PWSZ w Sanoku.

Chodnik przy Stróżowskiej znacznie zwiększył bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

B

yła to inwestycja miasta
przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan”, która udostępniła część
działki. Prace prowadzone
przez SPGK poszły szybko, powstało ok. 43 metry bieżące
chodnika. Teraz mieszkańcy
mogą tamtędy bezpieczne chodzić, co jest ważne zwłaszcza
w przypadku matek z dziećmi.
A tych nie brakuje, bo w pobliżu znajdują się jedne z ostatnich bloków, jakie powstały
w Sanoku, więc mieszkają w
nich głównie ludzie młodzi.

– Sprawę zacząłem pilotować ponad dwa lata temu, udało się wtedy zebrać około 100
podpisów mieszkańców, praktycznie wszyscy widzieli potrzebę położenia chodnika.
Wniosek tra�ł pod obrady Rady
Miasta, miał być uwzględniony
w budżecie na rok 2013, ale
przyszło mu trochę poczekać.
Najważniejsze jednak, że chodnik w końcu powstał, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo
użytkowników ruchu – powiedział mieszkający tam radny
Maciej Drwięga.
(b)

Kontrowersje wokół szkół

Podczas ostatniej sesja Rady Powiatu Sanockiego głównym te- żadnej szkoły, niemal wszystkie
matem dyskusji była trudna sytuacja w oświacie. Przedstawiciele zostały docieplone, a przy więkstarostwa uważają jednak, że wkrótce uda się ją opanować.
szości powstały obiekty sporto-

P

Aresztowany
za stalking

Na trzy miesiące tra�ł do aresztu 26-letni mężczyzna, który
wielokrotnie, uporczywie nękał swą byłą partnerkę. Policjanci postawili mu kilka zarzutów. Mężczyzna odpowie za stalking, groźby karalne oraz uszkodzenie ciała. Sprawcy grozi
do 3 lat pozbawienia wolności.

S

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

o raz pierwszy emocje
wzięły górę przy podjęciu
uchwały w sprawie planu sieci
szkół. Adam Baszak skrytykował pomysł wprowadzania nowych pro�lów, które nie są
zgodne z głównym kierunkiem
nauczania w danej szkole.
– Z jednej strony liceum
w „Mechaniku”, z drugiej technikum samochodowe w „Setce”.
Temat szkół porządkujemy
od dwóch lat, tymczasem znowu
zaczynamy go sobie „zaśmiecać”
– argumentował radny.
Drugi raz zaiskrzyło przy
omówieniu sytuacji w oświacie, którą przedstawiła skarbnik
Krystyna Chrząszcz. Z jej wystąpienia wynikało, że jest ciężko, choć tragedii nie ma. Obecne
zaległości to około 700 tys. zł.
Radni przyjęli to do wiadomości, nie podejmując tematu.
Brak dyskusji nieco zdenerwował obecnego na sesji Tomasza
Przystasza, przewodniczącego
Komisji
Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania: – Dziwi mnie, że nie
macie państwo choćby cienia
re�eksji w tej sprawie. Przecież
pani skarbnik podała znaczną

O trudnej sytuacji w szkołach mówił m.in. Tomasz Przystasz,
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania.
kwotę. Wkrótce pieniędzy na we. – Ponadto poradziliśmy sooświatę faktycznie może za- bie z osuwiskiem przy Bursie,
braknąć. Co wtedy? – pytał.
Rada Powiatu podjęła decyzję
Jego wystąpienie wywołało o stypendiach, nie tylko zresztą
do tablicy starostę Sebastiana za wyniki w nauce, ale także w spoNiżnika, który podkreślił, że rcie i kulturze, do tego prowadzimy
mimo znacznego spadku liczby trzy duże projekty edukacyjne. Jest
uczniów – ponad 1200 w ostat- wiele pozytywów, a zaległości �nich czterech latach – i niewiel- nansowe wkrótce zostaną wyrówkiego wzrostu subwencji oświa- nane – podkreślał szef powiatu.
towej, powiat nie zlikwidował Oby faktycznie.
(blaz)

talking to uporczywe i natrętne nękanie kogoś, śledzenie, nagabywanie, a także
osaczanie przez ciągłe wizyty,
telefony, sms-y czy nawet podarunki. Działanie stalkera jest
wyraźnie nacechowane złą wolą
i niechciane przez pokrzywdzonego. Dla zaistnienia tego
przestępstwa niezbędne jest, by
zachowanie sprawcy wzbudzało w o�erze poczucie zagrożenia albo istotnie naruszało jej
prywatność.
Dokładnie tak, jak ustalili
policjanci z Sanoka, wyglądało
postępowanie
26-letniego
mieszkańca powiatu sanockiego, który od połowy sierpnia
bieżącego roku nękał swoją
byłą partnerkę. Mężczyzna kilka razy dziennie wysyłał na jej
telefon komórkowy obraźliwe
sms-y, dzwonił do niej o różnych porach dnia i nocy. Nachodził ją w miejscu zamieszkania oraz pracy, Obserwował
i śledził. Robił zdjęcia bez jej

Kilka dni temu mężczyzna
po raz kolejny przyszedł pod
dom swojej o�ary. Bez powodu
uderzył ją w twarz i ponownie
groził, że ją zbije. Kobieta wezwała Policję. Sprawca uciekł,
został jednak zatrzymany przez
funkcjonariuszy i osadzony
w policyjnym areszcie.
Zebrany przez policjantów
materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie podejrzanemu zarzutów czterech przestępstw na szkodę byłej partnerki: uporczywe nękanie,
dwukrotne kierowanie gróźb
karalnych oraz spowodowanie
uszczerbku na zdrowiu.
Ponadto okazało się, że
w innym postępowaniu wobec
mężczyzny prokurator zastosował dozór policji połączony
z zakazem inicjowania kontaktów z pokrzywdzoną. Podejrzany jednak całkowicie zignorował ten środek zapobiegawczy,
dlatego też skierowano wniosek o tymczasowe aresztowa-

Wyrok za zabójstwo męża

zgon Piotra M. Sprawczyni sama
wezwała pomoc.
Proces w tej sprawie toczył się
na wniosek obrońcy za zamkniętymi drzwiami ze względu na dobro dzieci. W mowie końcowej
prokurator podtrzymał oskarżenie
o zabójstwo i zażądał dla Beaty M.
15 lat pozbawienia wolności.
Obrońca natomiast chciał kary
4 lat więzienia i przyjęcia, że kobieta działała w warunkach obrony koniecznej, z przekroczeniem
granic tej obrony. Ostatecznie sąd
skazał Beatę M. na osiem lat pozbawienia wolności. Wyrok jest
nieprawomocny.
/k/

ałżonkowie żyli ze sobą
20 lat, dochowali się
czwórki dzieci. Rodzina żyła
w trudnych warunkach z powodu braku pracy i nadużywania alkoholu przez rodziców,
między którymi często dochodziło do kłótni. Feralnego dnia
w ich domu również odbywała
się suto zakrapiana alkoholem

impreza. Po niej między Beatą M.
a jej mężem wywiązała się
sprzeczka. Piotr M. domagał
się, żeby żona zrobiła mu coś
do jedzenia, ona nie miała na to
ochoty. Jak wynika z aktu oskarżenia, w czasie kłótni kobieta
zadała mężowi jeden cios nożem kuchennym. Ostrze przebiło serce, czego następstwem był

Ukradł
i sprzedał

Smutek spod mauzoleum

36-letni mieszkaniec powiatu sanockiego odpowie
za kradzież laptopa. Mężczyzna zabrał sprzęt z mieszkania, wykorzystując nieuwagę
domownika. Policjanci odzyskali skradzione mienie.

Dzień Wszystkich Świętych. Pod Mauzoleum Ofiar II wojny światowej na cmentarzu Centralnym w Sanoku tłoczno. Nic dziwnego, monumentalny grobowiec formą przypominający piec krematoryjny kryje prochy uczestników
walk frontowych, członków ruchu oporu oraz więźniów
obozów koncentracyjnych. Na dwunastu tablicach wyrytych jest aż 577 nazwisk ofiar. Stąd ten tłok. Nagle wśród
tłumu poruszenie. To reakcja na widok tego „świętego”
miejsca. Nieprzygotowanego do wielkiego dorocznego
święta.

D
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o zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na terenie Sanoka. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że 36-letni
mieszkaniec powiatu sanockiego wykorzystując nieuwagę domownika, ukradł komputer
typu laptop wraz z torbą. Wartość skradzionego przedmiotu
pokrzywdzona oszacowała na
kwotę około 900 zł. Okazało
się, że mężczyzna niezwłocznie
po kradzieży sprzedał komputer za 200 zł kobiecie zatrudnionej w pobliskim sklepie.
W wyniku podjętych działań policjanci odzyskali skradzione mienie, które zostanie
zwrócone właścicielce. Sprawca odpowie za kradzież przed
sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat.
/k/

rzyjechałam z Krosna,
aby zapalić znicz w miejscu, które kryje prochy mojego Ojca. Każdego roku tu
przyjeżdżam. Stanęłam przed
grobowcem i łzy zakręciły mi
się w oczach. Wokół grobowca zobaczyłam rude, uschnięte paprocie, a na samym grobowcu konary, które opadły
z drzew. Nikt tego nie uprzątnął. Jakie to przykre – telefonuje w poniedziałek mieszkanka Krosna.
Nie jest jedyną, która
zwróciła na to uwagę. – Widok mauzoleum mnie poraził.
Uschnięte chaszcze i konary
wywołały u mnie uczucie
gniewu. Jak można było tak
potraktować to wyjątkowe
miejsce. Z bólem patrzyłam
na ludzi, którzy wyrywali su-

che liście paproci, bo nie mieli gdzie stawiać zniczy. Było
mi wstyd. Potem poszłam zaświecić świeczkę pod pomnik
żołnierzy polskich poległych
za Ojczyznę. Cała kwatera
pięknie wysprzątana, nagrobki wyremontowane, naprawdę cudownie. Podobny widok
zastałam na cmentarzu żołnierzy radzieckich. I pomyślałam sobie: jak można było
zapomnieć o Mauzoleum –
dzieli się swoimi wrażeniami
mieszkanka Sanoka.
Czym mogłem złagodzić
ich ból. Stwierdzeniem, że w
pośpiechu zapomniano o tym
miejscu. I zapewnieniem, że
za rok to się nie powtórzy.

nformator
miejski
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia), 13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon.-pt. 9-17, sob. 9.30-14.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon.- pt,: 9-15, sobota – nieczynne.
Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: sekrrtariat.muzeum@interia.pl
Czynne: pon. 8-12, pozostałe dni tygodnia 9-17. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Regionalna Izba Gospodarcza
w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-463-04-44,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu
lub prowadzeniu działalności gospod., doradztwo dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.
Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50

ARCHIWUM TS

Zapadł wyrok w sprawie Beaty M., mieszkanki gminy Bukowsko, oskarżonej o zabójstwo męża. Do tragedii doszło
podczas rodzinnej awantury w kwietniu ubiegłego roku. Sąd
Okręgowy w Krośnie uznał kobietę za winną zarzucanego jej
czynu i skazał na osiem lat pozbawienia wolności. Wyrok jest
nieprawomocny.

M
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Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35

Najbliższe trzy miesiące stalker spędzi w areszcie. Grozi mu
do trzech lat pozbawienia wolności.
zgody, poniżał w opinii lokalnego środowiska. Czekał na nią
na przystanku autobusowym
i wsiadał wraz z nią do tego samego autobusu. Groził jej
śmiercią.

nie. Sąd Rejonowy w Sanoku
tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi
mu 3 lata więzienia.
/j/

Głos mają Czytelnicy

Zabrakło wyczucia

Policyjna akcja zorganizowana w niedzielę, 26 października,
pod kościołem w Prusieku zszokowała mieszkańców tej miejscowości. Na drodze, w odległości ok. 200 metrów od kościoła, z obydwu jego stron, ustawiły się dwa radiowozy, a policjanci zatrzymywali wszystkie samochody zmierzające w kierunku kościoła, sprawdzając trzeźwość kierowców.

-T

o był żenujący spektakl
– mówi nasz Czytelnik,
K.W. Rozumiałbym taką akcję
pod Domem Ludowym w czasie, gdy kończy się zabawa.
Ale pod kościołem, przed mszą
świętą... Ludzie byli oburzeni.
– Brakowało tylko, żeby wpadli
do kościoła i tu zaczęli sprawdzać stan trzeźwości wiernych
– mówili. – Co to ma wspólnego z zapewnieniem bezpieczeńemes stwa? Czy temu ma służyć Policja? – pytali i nie znajdowali

na te pytania odpowiedzi.
Ja oceniam to jednoznacznie:
zabrakło wyczucia! Łapanka
zorganizowana pod kościołem
przez policję w świętą niedzielę
przypominała najgorsze czasy.
Naprawdę! Takimi akcjami
nie zdobywa się sympatii i
uznania społeczeństwa. I dobrze byłoby, aby ktoś to wytłumaczył tym, którzy akcję taką
zarządzili.
(Imię i nazwisko
znane redakcji)

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42
MOSiR w Sanoku
Basen kryty, informacja godzin otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 696-801-815.
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
• Apteka całodobowa
OMEGA ul. Kościuszki 22
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro), sekretariat – tel. 13-463-16-71,rejestracja
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów
Lekarskich), tel. 13-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20, wt., śr., pt.
11.30-19.30. Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1 – tel. 13-46-52-811
www.sanok.pl
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI

 Oferta specjalna! Od
zaraz 3-pokojowe mieszkanie 62,5 m2 (IV piętro),
nowe okna, Posada przy
ul. Wolnej, tylko 150.000 zł,
tel. 661-19-28-70, email:
agasieka@yahoo.co.uk
 Mieszkanie 55 m2, po
remoncie, w centrum, tel.
604-45-18-53 lub 696-98-69-12.
 Pilnie!!! Mieszkanie
36,47 m2, w Sanoku, osiedle Posada, cena 92.000
zł, oferta MS/104, BON
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 63,60 m2,
w Sanoku, osiedle Wójtostwo, cena 2.800 zł/m2,
oferta MS/107, BON R&R,
tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 25,60 m2, w
Sanoku przy ul. Langiewicza, cena 68.500 zł, oferta MS/103, BON R&R, tel.
503-72-13-66.
 Mieszkanie 79,99 m2, z garażem, Solina, cena 180.000
zł, oferta MS/112, BON R&R,
tel. 503-72-13-66.

 Mieszkanie 61,30 m2,
w Sanoku, osiedle Posada,
cena 2.900 zł/m2, oferta
MS/109, BON R&R, tel.
503-72-13-66.
 Pilnie!!! Mieszkanie
76,12 m2, 4-pokojowe, osiedle Posada, cena 2.450
zł/m2, oferta MS/110, BON
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 48 m2
(II piętro), Śródmieście, tel.
727-96-06-69.
 Dom 100 m2, po kapitalnym remoncie, na
działce 11 a, częściowo umeblowany, z budynkiem gospodarczym,
z ładnym ogrodzeniem,
tel. 693-03-62-79.
 Dom drewniany, działka 8,20 a, w Zagórzu, cena
153.000 zł, oferta DO/215,
BON R&R, tel. 503-72-13-66.
 Dom jednorodzinny
murowany, w Zabłotcach,
cena 480.000 zł, oferta
DO/180, BON R&R, tel.
503-72-13-66.
 Dom jednorodzinny,
w Srogowie Dolnym, cena
298.000 zł, oferta DO/
203, BON R&R, tel. 503-72-13-66.

 Dom murowany, działka 5,31 a, w Sanoku, cena
210.000 zł, oferta DO/174,
BON R&R, tel. 503-72-13-66.
 Działkę 10 a, Sanok
– Olchowce, tel. 661-53-36-73.
 Działkę 9,06 a, z pozwoleniem na budowę, w Markowcach, cena 35.000 zł,
oferta DZ/258, BON R&R,
tel. 503-72-13-66.
 Działkę budowlaną
10,53 a, w Sanoku przy ul.
Kenara, cena 105.300 zł,
oferta DZ/275, BON R&R,
tel. 503-72-13-66.
 Działki budowlane 9 a
i 15 a, w Czerteżu, BON
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Piękną działkę rekreacyjną z domkiem, Średnie
Wielkie, cena 139.000 zł,
oferta DZ/269, BON R&R,
tel. 503-72-13-66.
 Działkę 51,07 a, z budynkiem
murowanym,
w Nowotańcu, cena 125.000 zł,
oferta DZ/272, BON R&R, tel.
503-72-13-66.
 Las pełnocenny, jodłowy,
0,34 ha, w miejscowości Mokre, tel. 13-467-60-17 lub e-mail: szere777@msn.com

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

Pożyczki! Super oferta!
Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
minimum formalności, dzwoń!
tel. 666-393-804, 17-871-30-74

Cyklinowanie – bezpyłowe,

Sprzedam

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
2

300 m

Sanok, Dąbrówka,
ul. II Armii WP 40

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

„SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

POWIERZCHNIA
BIUROWA
2

FACHOWY MONTAŻ

tel. 13-463-50-44

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

150 m

Burmistrz Miasta Sanoka
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, w terminie od dnia 7.11.2014 r. do dnia 28.11.2014 r.,
zostanie wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Sanoku, obręb Śródmieście przy ul. Sienkiewicza 26,
oznaczoną jako działka nr 912/1 o pow. 0,0863 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Sprzedaż w drodze przetargu.

Wójt Gminy Komańcza

informuje,
że na stronie internetowej Gminy Komańcza, tj. bip.komancza.
pl (zakładka Gospodarka Gminy/przetargi na nieruchomości)
oraz www.komancza.pl umieszczono ogłoszenia o sprzedaży
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza. Szczegółowe informacje oraz operaty wycen przedmiotowych nieruchomości można uzyskać do wglądu w Urzędzie
Gminy w Komańczy - pokoju nr 17 tel.13-467-70-18 lub 13-467-70-35 wew. 36.

Kupię
 Działkę rolną w okolicy Płowiec, Sanoczka
lub Prusieka, przy lesie,
z dojazdem, tel. 510-16-75-31.

Posiadam
do wynajęcia
 Mieszkanie 39 m2,
w Sanoku, tel. 510-4467-91.
 Mieszkanie 31 m2, przy
ul. Sadowej 15, tel. 662-01-86-21.
 Mieszkanie 51 m2,
2-pokojowe, w centrum
miasta, tel. 13-466-66-52.
 Mieszkanie 2-pokojowe,
w dzielnicy Posada, tel.
501-69-69-28.
 Kawalerkę w Zagórzu,
tel. 726-43-65-98.
 Pokoik dla uczennicy,
tel. 515-50-50-56.
 Pokój dla 2 osób,
z używalnością kuchni, tel.
512-22-02-02.
 Lokale handlowo-usługowe 30-150 m2 (parter),
w Sanoku przy ul. 3 Maja,
tel. 500-12-54-50, www.lokale.sanok.pl

REMONTY MIESZKAŃ
WYKOŃCZENIA
tel. 609-618-849

7 listopada 2014 r.
 Lokale 28 m2 i 38 m2
(I piętro), w centrum, tel.
607-04-99-95.
 Lokale biurowo-usługowe 50-200 m2 (piętro),
w Sanoku przy ul. 3 Maja,
tel. 500-12-54-50, www.
lokale.sanok.pl
 Lokal na biuro ok. 20 m2,
w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 8, tel. 607-0648-66.
 Lokal handlowy 240 m2,
w Sanoku, ul. Zamkowa 17,
cena 2.000 zł + VAT, tel. 697-09-45-84.
 Garaż murowany w zabudowie szeregowej, przy
ul. Sadowej, obok budowlanki, tel. 606-46-70-56.

RÓŻNE

Sprzedam

 Drewno opałowe, tel.
605-20-56-40.
 Tuje szmaragd 0,55 zł,
tel. 518-51-88-35.
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
 Ziemniaki atole, tel. 510-44-67-91.
 Sprężarkę trzystopniową, tel. 697-17-88-03.

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

Inne
 Odstąpię miejsce na
cmentarzu przy ul. Rymanowskiej (wymiary: 1,2 m x
2,1 m), tel. 692-23-99-93.

PRACA

Zatrudnię

 Fryzjerkę damsko-męską, tel. 508-35-56-71.
 Graka komputerowego
od zaraz, warunki płacy i
pracy do omówienia pod
numerem telefonu 512-03-88-31.
 Apteka Omega zatrudni
magistra farmacji do pracy
w aptece w Lesku oraz w
Sanoku, kontakt: kadry@aptekaomega.pl

Korepetycje
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Angielski, niemiecki, tel.
513-18-43-24.
 Matematyka w domu
klienta, tel. 504-18-98-11.

Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.

Żaluzje

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

Nowo otwarta Klinika Flebo

mieszcząca się
przy ul. II Armii Wojska Polskiego 42
(Dąbrówka)

zaprasza na bezpłatne konsultacje lekarskie:
8.11.2014 Godzina 10:00
Specjalista Neurolog
Agnieszka Kowalik-Gałuszka
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Łukasz Gałuszka
10.11.2014 Godzina 11:00
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Paweł Potoczny

13.11.2014 Godzina 14:00
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Małgorzata Tyńska
badania USG
7.11.2014 Godzina 12:30
Magister Rehabilitacji
Bogdan Gromek
fala uderzeniowa

Telefon do rejestracji 13 43 000 95 (po godz. 15)

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje, że w dniu
10 listopada 2014 r. (poniedziałek)
Urząd Miasta w Sanoku będzie nieczynny.
Dyżur w sprawie rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu
Cywilnego pełniony będzie od godz. 9.00 do 12.00.

INFORMUJEMY
że w dniu 10 listopada (poniedziałek)
Powiatowy Urząd Pracy
w Sanoku
będzie nieczynny.

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
,,PRZYSZŁOŚĆ”
w Sanoku przy ul. Wolnej 48, tel. 13-464-02-22
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania
dwupokojowego o pow. 36,47 m2 po remoncie
- parter w budynku wielorodzinnym – przy ul. Wolnej 46
w Sanoku.
Cena wywoławcza 87.500 zł.
Licytacja odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Wolnej 48 w dniu 28.11.2014 r. o godz. 10.00. Wadium
w wysokości 10 % tj: 8.750 zł. należy wpłacić na konto
Spółdzielni nr 42 8642 0002 2001 0049 6731 0001
do dnia 27.11.2014 r. Regulamin przetargu dostępny
w biurze Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

7 listopada 2014 r.
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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

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI w SANOKU
ogłasza nabór na stanowisko

RATOWNIK WODNY
na Zespole Basenów Kąpielowych w Sanoku
38-500 Sanok ul. Królowej Bony 4
I. Wymagania związane ze stanowiskiem;
- ukończone wykształcenie średnie lub wyższe
- w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę dokumenty
w których będzie wykazany staż pracy co najmniej 6 m-cy na
stanowisku ratownik wodny.
II. Oferty należy przedkładać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na ratownika
wodnego”
III. Oferty powinny zawierać:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na tym stanowisku CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
- uwierzytelnione kserokopie dokumentów stwierdzających
kwalikacje ratownika wodnego zgodnie z przepisami w tym zakresie podstawa:
Dziennik Ustaw nr 191/2006 poz.1410 ,Dziennik Ustaw nr 82
/2010 poz.537 oraz Dziennik Ustaw nr 208 /2011 poz.1240/,
- uwierzytelnione kopie świadectw pracy i referencje z poprzednich miejsc pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia
30 listopada 2014 roku w sekretariacie MOSiR do godz.14.30
lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok.

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
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Powiatowo - Miejskie Obchody Wyjaśnienie
Święta Niepodległości w Sanoku

W nawiązaniu do artykułu „W co i z kim gra starosta sanocki”
(„TS” z 26 września br.) pragnę wyjaśnić, że projekt „Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału infrastruktury zdrowotnej i społecznej na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego w części rehabilitacyjno-geriatrycznej zgłoszonej przez Powiat leski, nie jest kopią projektu powstałego
przed 5 laty w szpitalu w Sanoku.

P

ierwotnie projekty realizacji
inwestycji w zakresie oddziału rehabilitacji, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz domu spokojnej starości zostały przedstawione w październiku roku 2007
jako projekty autorskie p. Roberta Płaziaka. Kolejno w styczniu
2008 r. projekt został przedstawiony już jako projekt rehabilita-

cyjno-geriatryczny,
dopiero
w 2009 r. tj. „przed pięciu laty”,
zgodnie z treścią publikacji pt.
„W co i z kim gra starosta sanocki”, próbowano zainteresować
tym projektem inwestorów zewnętrznych, jednak bez rezultatu. Obecnie elementy projektu
z roku 2007 zostały wykorzystane w oparciu o zupełnie nowe

uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze w koncepcji działania strategicznego pn. „Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie
potencjału infrastruktury zdrowotnej i społecznej na obszarze
powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.” Podsumowując, pan Robert Płaziak jest
autorem obu projektów, zarówno tego z roku 2007, jak i z roku
2014. Informując o tym, pragnę
podkreślić, że zamysłem autora
i intencją artykułu nie było naruszenie dobrego imienia, godności i wizerunku p. Roberta Płaziaka czy umniejszenie społecznego
uznania jego działań i osiągnięć.
Redaktor naczelny „TS”
Marian Struś

MARIAN STRUŚ
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Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody
(do odebrania w ciągu 10 dni): I nagroda – karnet na bi11 listopada O godz. 11 odpra- „Rota”, po czym wystąpi Starosta Polskiej – soliści i zespoły PSM I lard ufundowany przez PUB HARNAŚ. II – 20 zł (gotówka),
Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji
wiona zostanie Uroczysta Msza Sanocki. Jego wystąpienie po- i II stopnia
Święta w Kościele p.w. Przemie- święcone będzie pamięci sano- 13 listopada, godz. 17, plac zam- zaświadczenia o wygranej.
Święto Niepodległości w Sanoku. Wieńce i kwiaty składane w miejscach pamięci, patriotyczne
wystąpienia, apel poległych, salwa honorowa. To elementy, które wyzwalają uczucia patriotyzmu
i szacunku dla tych, którzy o wolność walczyli.

nienia Pańskiego w intencji Ojczyzny i żołnierzy polskich okresu walk o niepodległość z udziałem:
• przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich
• pocztów honorowych i sztandarowych
• oddziału reprezentacyjnego 21
Batalionu Logistycznego 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
• Drużyny Sztandarowej KH
ZHP Ziemi Sanockiej
• Górniczej Orkiestry Dętej
SZGNiG
• Zespołu „Soul”
Po mszy nastąpi złożenie wspólnego wieńca przez władze samorządowe Powiatu Sanockiego,
Miasta Sanoka i Gminy Sanok
w imieniu mieszkańców pod
Krzyżem Pamięci i pomnikiem
Tadeusza Kościuszki. Następnie
uczestnicy uroczystości przejdą
na cmentarz komunalny, gdzie
pod pomnikiem Żołnierzy Polskich odśpiewana zostanie

czan walczących o niepodległość.
Następnie odbędzie się apel poległych, rozlegnie się salwa honorowa, a delegacje złożą wieńce
i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Uroczystość zakończy hymn narodowy.
Uroczystości towarzyszące:
8 listopada, godz. 12, Plac Harcerski – „VIII Bieg Sokoli – Niepodległościowy”
11 listopada, godz.19, kościół
Chrystusa Króla, ul. Jana Pawła II
(dolny)
„O niepodległość i granice”
– montaż słowno-muzyczny
w wykonaniu harcerzy Hufca
ZHP Ziemi Sanockiej.
W tym samym czasie (godz. 19)
w kościele Przemienienia Pańskiego odbędzie się „Wieczór
pieśni polskich”. Do wspólnego
śpiewania zapraszają zespoły:
„Soul”, „Souliki” i chór „Sonores”
12 listopada, godz. 17, sala koncertowa PSM – Koncert Muzyki

kowy – otwarcie wystawy plenerowej „Polskie Państwo Pod- Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejnoziemne na Rzeszowszczyźnie”. ści, utworzą ostateczne rozwiązanie.
Sala gobelinowa Muzeum HistoPrzyrzdzi ryb
rycznego – podsumowanie konBut gumowy
Na tablicy z l.at. 57
w galarecie
… Szymkursu „Sanocki Test z Historii
Przekroczył go
borska
Szkolenie
przyStranik na kolei
10
Juliusz Cezar
– Akcja „Burza” i Polskie Pańszłych kierowców
Na niej
stwo Podziemne oraz odczyt Mizebry
Krach,
rosława Surdeja (IPN) „Akcja
Obok
upadek
21
Uznamu
Burza na Podkarpaciu”
Kula
ze
15 listopada, godz. 17, Sala gosłodkim
belinowa Muzeum Historycznemiszem
go: „Roman Dmowski budowniSmak
Strój
czym niepodległości” – dr Krzysz- sceniczny
niektórych
chipsów
aktora
11
13
tof Kaczmarski – IPN Rzeszów.
Wszystkie osoby, instytucje
Okres
upałów
i organizacje chcące złożyć wieńletnich
ce i wiązanki podczas powiatoMiasto
Ginseng,
wo-miejskich obchodów Święta
Małysza
korze
Niepodległości w dniu 11 listoycia
pada 2014 r. pod pomnikiem WywieraMajka z mikrofonem
nie presji
Garbate
bydło z
Żołnierzy Polskich na cmentarzu
Plac
Afryki
15
8 Czas na pobudk
komunalnym w Sanoku proszeni
targowy
są o zgłoszenie pod numerem
Centralne
13 46 52 924.
miejsce
19
Organizatorzy

Zbliża się koniec abolicji w ZUS
Z dniem 15 stycznia 2015 r. upływa termin składania wniosków
o umorzenie zadłużenia na podstawie przepisów ustawy z dnia
9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu
nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą
działalność, tj. tzw. ustawy „abolicyjnej”.

U

morzenie należności z tytułu składek na podstawie
przepisów ww. ustawy jest możliwe po spełnieniu określonych
w niej warunków w przypadku
osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu
albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo
partnerskiej), i posiadają zadłużenie za ten okres.
O umorzenie, o którym
mowa wyżej, mogą wystąpić również osoby trzecie oraz spadkobiercy, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpo-

wiedzialność za zobowiązania
płatnika z tytułu nieopłaconych
przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od
1 stycznia 1999 r. do 28 lutego
2009 r. Dla ww. kręgu osób termin
na złożenie stosownego wniosku
upływa również z dniem 15 stycznia 2015 r., chyba że decyzja
o przeniesieniu odpowiedzialności uprawomocniła się po upływie
powyższego terminu. W takim
przypadku wniosek można złożyć
w terminie 12 miesięcy od daty
uprawomocnienia się decyzji.
Umorzone mogą zostać:
— nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
— należne od wyżej wymienionych składek odsetki za zwłokę,
opłaty prolongacyjne, koszty
upomnienia, opłaty dodatkowe
i koszty egzekucyjne.

Nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie
zdrowotne i Fundusz Pracy również podlegają umorzeniu, jednak wyłącznie za ten okres za jaki
zostały
umorzone
składki
na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku otrzymania
decyzji określającej warunki
umorzenia należności wnioskodawca może uzyskać informację
o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu we właściwej
ze względu na miejsce prowadzonej działalności jednostce organizacyjnej Zakładu.
Równocześnie wskazać należy, że każda osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności
na podstawie przepisów wskazanej na wstępie ustawy może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności, jednak
nie później niż do dnia
15 stycznia 2015 r.
W celu uzyskania bliższych
informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zakładu (www.zus.pl, zus.pl/pliki/
ulotki/3362_12_Abolicja_
Działalność_pozarolnicza.pdf )
oraz do kontaktu z pracownikami Sal Obsługi Klienta.
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Rozwiązanie krzyżówki nr 43:

SURREALISTYCZNA KOMPOZYCJA

1. Maria Baran, ul. Słowackiego, 2. Leonia Kraft, ul. Kazimierza Wielkiego

7 listopada 2014 r.

15

SPORT

„Jedynka” zdetronizowała „Czwórkę” Górnicy w „gazie”

asze podstawówki stoczyły zaciętą walkę, ostatecznie „Jedynka” odniosła zwycięstwo z dorobkiem 831 punktów, minimalnie wyprzedzając
„Czwórkę” (815 pkt). Na sukces najlepszej szkoły złożyły się
głównie wysokie lokaty w: unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie szybkim, szachach, koszykówce, czwórboju i pływaniu. To właśnie wszechstronność szkoły zadecydowała
o wojewódzkim trium�e.
Wśród szkół średnich najlepsze
w ubiegłym roku II LO tym razem musiało zadowolić się 4.
miejscem. W punktacji Gimnazjady dwie nasze szkoły uplasowały się w czołowej dziesiątce
– 7. G4, 10. G3.
Warto dodać, że w klasy�kacji 160 gmin, prowadzonej
łącznie dla podstawówek i gim-

nazjów, miasto Sanok zajęło 3.
miejsce. Ranking powiatów
obejmował też szkoły średnie
– w młodszej grupie powiat sanocki sklasy�kowano na 2. pozycji, w starszej zaś na 3.
Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów
i Klubów za rok 2013/2014
zorganizowano w Rzeszowie.
Podczas uroczystości nie zabrakło wyróżnień dla najbardziej
aktywnych nauczycieli, wychowawców i animatorów sportu.
Wśród pięciu osób wyróżnionych honorowymi dyplomami
„Za zasługi w rozwoju sportu
szkolnego” znalazł się Roman
Lechoszest z SP1. Ponadto
w konkursie fotogra�cznym
„Sport w obiektywie” wśród dorosłych 2. miejsce zajął Mirosław
Kaźmierczak z Zahutynia.

Rączka spadł z podium

W

Wokół siatkówki

Po wędkarzach spinningowych walkę o Grand Prix Okręgu
Po krótkiej świąteczne przezakończyli spławikowcy. Finał na stawach w Ujeździe był ty- rwie rozgrywki II ligi wznawiają
leż udany, co pechowy dla Janusza Rączki z koła nr 3, bo mi- siatkarze TSV CellFast. Według
mo zajęcia 2. miejsca spadł z podium klasy�kacji łącznej.
terminarza w najbliższy weekend
nasza drużyna miała zmierzyć się
na wyjeździe z Płomieniem Sosnowiec, ale na jej prośbę mecz
rozegrany będzie w Sanoku, tyle
że wyjątkowo w niedzielę. Początek spotkania o godz. 17.

I jeszcze jedna informacja
siatkarska: amatorskie zespoły
z naszego terenu mogą wziąć udział
w XV Międzynarodowym Rodzinnym Turnieju Niepodległości
Pro-Familia CUP 2014, który
23 listopada rozgrywany będzie
w Niepli (gmina Jasło) i Ustrobnej
(gm. Wojaszówka). Informacje
na stronie pro-familia.net.

TOMASZ SOWA

N

Łyżwiarze Górnika szykują się do startów w Pucharze Świata.
Limity zdobyli podczas zawodów kontrolnych w austriackim
Inzell, prezentując świetną formę. Już u progu sezonu Piotr
Michalski i Marcel Drwięga biją rekordy życiowe!
pierwszym starcie senio- miejsca Drwięgi. Jego czasy:
rów Michalski na 1000 38,62 na 500 m, 1.16,28
metrów uzyskał 1.12,17, popra- na 1000 m i 1.58,42 na 1500 m
wiając się o ponad sekundę. to komplet rekordów życioNiewiele zabrakło na 500 m wych. Wynik na najdłuższym
– przy wyniku 36,71 zaledwie dystansie dał mu Mistrzowską
0,01. Czasy te dały mu miejsca Klasę Sportową. Startował też
w drugich dziesiątkach. Startu- Szymon Wysocki (1.20,69 na
jący wśród juniorów Drwięga 1000 m i 2.06,18 na 1500 m).
wygrał na 1000 m (1.17,46)
Po skończeniu wieku junioi był 6. na 500 m (38,96). To re- ra Piotr został członkiem kadry
zultaty bliskie jego „życiówek”. narodowej seniorów i jej najW pierwszych zawodach Mi- młodszym zawodnikiem. W Inchalskiemu do rekordu na 500 m zell uzyskał pucharowe limity
zabrakło 0,01, w drugich właśnie na 500 i 1000 m. Podczas inauo tyle się poprawił – 5. miejsce guracyjnych zawodów w Japoz czasem 36,69. Jeszcze lepiej nii, planowanych na następny
było następnego dnia, efektem 3. weekend, oraz tydzień później
Reprezentacja SP1 w Rzeszowie. Uczniom towarzyszyli dyrektor lokata, wynik 36,42, wyprzedzo- w Korei, powinien wystartować
Lidia Mackiewicz-Adamska i nauczyciel WF Roman Lechoszest. ny m.in. Zbigniew Bródka. Do te- na najkrótszym dystansie. Jeżego Piotr znów pobił się na 1000 li chodzi o Drwięgę, to ma zaLokaty naszych szkół w czołowych pięćdziesiątkach klasy�kacji m – pozycja 5. z wynikiem pewnione starty w PŚ Junioposiadając
limity
Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 1. SP1, 2. SP4, 18. SP3, 25. Be- 1.12,10. Na na 1500 m był 13. rów,
(czas
1.53,07).
na
wszystkie
dystanse
–
podsko, 33. SP2 (sklasy�kowano 700 szkół).
Juniorzy
tym
razem
ścigali
kreślił
Tadeusz
Mleczko,
sekreGimnazjada: 7. G4, 10. G3, 17. G1, 22. Tarnawa Dolna (462 szkoły).
się z seniorami, stąd dalsze tarz Górnika.
Licealiada: 4. II LO, 13. I LO, 27. ZS3, 32. ZS2 (166 szkół).

ARCHIWUM PRYWATNE

Nie było powtórki sprzed roku, gdy zdominowaliśmy wojewódzki ranking sportu szkolnego, ale i tak jest się czym pochwalić. W sezonie 2013/14 klasy�kację Igrzysk Młodzieży
Szkolnej pierwszy raz wygrała SP1, miejsce 2. dla broniącej
tytułu SP4, a tuż z podium Licealiady uplasowało się II LO.

O�cjalny sezon jeszcze się nie zaczął, a Piotr Michalski już
bije rekordy życiowe!

Ligi młodzieżowe

HOKEJ
Żacy młodsi: HK Humenne – Ciarko PBS Bank KH Sanok 3-8
(0-2, 1-4, 2-2); Pisula 2 (19, 59), Lisowski 2 (34, 34), P. Niemczyk (13), O. Tymcio (35), Żółkiewicz (25), Dulęba (53).
Szachiści Komunalnych mają za sobą drugi zjazd rozgrywek
FUTBOL
IV ligi. Nie tak udany jak pierwszy, bo tym razem dorobek naJuniorzy młodsi: Igloopol Dębica – Ekoball Geo-Eko Sanok 2-0 (1-0). szych drużyn to zaledwie jedno zwycięstwo i trzy remisy
w dziewięciu meczach.
wa zespoły Komunalnych
Trzeci skład szachistów Kowystąpiły jako gospodarze munalnych pojechał do Rymarozgrywek w „Puchatku”. Pierw- nowa, także notując jeden reDrużyny piłkarzy Ekoballu z roczników 2007 i 2008 dobrze szy zanotował komplet wyni- mis, wywalczony w pojedynku
pograły na halowym turnieju w Jaśle. Pierwsza zajęła 2. miej- ków – zwycięstwo nad S-KKS z Gambitem Przeworsk. Kolejsce, druga uplasowała się tuż za podium. Królem strzelców Przemyśl oraz remis i porażka ne dwa spotkania przyniosły
został Deshawn Kurasik.
z ekipami Uranii Krosno. Uda- porażki z Burzą Rogi i Stowakłady naszych zespołów grał, podobnie jak spotkanie o 3. nie zadebiutował Adam Anto- rzyszeniem Nasz Rymanów.
tworzyli głównie 6-latkowie. miejsce. W �nale nasza pierwsza lak, zdobywca 2 punktów. Dru- Podobnie jak w pierwszym
W grupach podopieczni Bernarda drużyna znów zmierzyła się z Du- ga drużyna zaliczyła tylko remis zjeździe komplet zwycięstw
Sołtysika i Wojciecha Koguta za- najcem Nowy Sącz, tym razem z Polonią II Przemyśl, przegry- odniósł Rafał Pałacki, który ma
jęli 2. miejsca, przechodząc doznając porażki po karnych. wając z S-KKS i Uranią II.
na koncie już 6 punktów.
do pół�nałów. Mecze te kończyły Na pocieszenie pozostał fakt, że 5.
Komunalni
II
–
Urania
II
Krosno
1,5:3,5; M. Materniak 1, Kielar
się remisami i strzelano karne. gola w turnieju zdobył Kurasik, co
0,5.
S-KKS
Przemyśl
–
Komunalni
I 2:3; Dobrzański, Oklejewicz,
Ekoball I wygrał, Ekoball II prze- dało mu tytuł króla strzelców.
Antolak po 1. Gambit Przeworsk – Komunalni III 2,5:2,5; R. Pałacki 1, G. Zając 1, J. Zając 0,5. Komunalni I – Urania I Krosno 1:4;
Antolak 1. Komunalni II – S-KKS Przemyśl 2:3; P. Kostelniuk,
Kielar 0,5, Baran 0,5. Komunalni III – Burza Rogi 1,5:3,5; R. Pałacki 1, G. Zając 0,5. Urania II Krosno – Komunalni I 2,5:2,5; Gołkowski 1, Dobrzański 1, Oklejewicz 0,5. Polonia II Przemyśl – Komunalni II 2,5:2,5; M. Materniak 1, Baran 1, Kielar 0,5. Stowarzyszenie Nasz Rymanów – Komunalni III 4:1; R. Pałacki 1.

Tylko jedna wygrana

ARCHIWUM PRYWATNE

Pasja wędkarska zwykle przechodzi z ojca na syna, ale
w przypadku Rączków padło na... córkę.

O

statnie zawody miały słabą obsadę, startowali tylko wędkarze walczący o czołowe lokaty na koniec sezonu.
Rączka wyciągnął kilkanaście
karpi i jednego leszcza, ustępując tylko zawodnikowi, ale akurat temu, który ścigał go w klasy�kacji łącznej. W efekcie nasz
spławikowiec spadł z 3. na 4.
miejsce, ustępując rywalowi

z Jasła jedynie bilansem małych
punktów. – Cóż, taki jest sport
– w ostatnich zawodach połowiłem aż miło, a tymczasem
trzeba się było pogodzić z utratą miejsca na podium – powiedział Rączka. Jedyną startującą
kobietą była jego córka Anna
Łącka, która już wcześniej zapewniła sobie końcowe zwycięstwo wśród pań.

Sokoły znów pobiegną

Już jutro VIII Biegi Sokoli – Niepodległościowy, który organizuje sanocki oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
rasa, ze startem i metą dy pieniężne dla najlepszych,
na placu Harcerskim, po- zarówno w kategorii mężczyzn
wiedzie ulicami centrum miasta. jak i kobiet: I – 400 zł, II – 300 zł,
Jedno okrążenie (2,5 km) bę- III – 200 zł. Skromniejsze kwoty
dzie miał wyścig dla początkują- będą także w grupach wiekocych, natomiast dwie pętle wych.
(5 km) bieg główny. Może
Zgłoszenia uczestników
do niego przystąpić każdy, kto mailowo (sokol@sokolsanok.
do 7 listopada ukończył 16 lat. pl), telefonocznie (503 319
Wspólny start o godz. 12. Wpi- 517) lub bezpośrednio przed
sowe 20 zł (uczniowie z legity- startem w sekretariacie biegu
macją są zwolnieni). Przewi- (od godz. 10 do 11.45). Szczedziano medale dla wszystkich, gółowe informacje na stronie:
dyplomy i puchary oraz nagro- www.sokolsanok.pl
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Dobry start w Jaśle

Chłopcy z Ekoballu dobrze pograli w Jaśle.
Wyniki Ekoballu I. Grupa: 3-0 z UKS 6 I Jasło 3-0 (Łuszcz, Karczyński, Kurasik), 3-0 z Igloopolem I Dębica (Kurasik 2, Gołda), 1-2 z Dunajcem (Kurasik), 2-0 z Sandecja I Nowy Sącz
(Łuszcz 2). Pół�nał: 1-1, k. 2:1 z UKS 6 II (Żebracki). Finał:
1-1, k. 0:1 z Dunajcem (Kurasik).
Wyniki Ekoballu II. Grupa: 0-0 z Igloopolem II, 3-1 z Sandecją II
( Januszczak 2, Zioło), 0-1 z UKS 6 II. Pół�nał: 0-0, k. 2:1 z Dunajcem. Mecz o 3. miejsce: 0-2 z UKS 6 II.

Najmłodsza blisko podium
W Kolbuszowej rozegrano szkolne �nały wojewódzkie biegów przełajowych. Reprezentanci powiatu zajęli dwa miejsca
w dziesiątkach.
lisko medalu było w kat. pod- (SP1), klasy V-VI – 12. Wiktor
stawówek – wśród młod- Łuczycki (SP4); 46. Julita Wrószych dziewcząt tuż za podium na bel (Łukowe), gimnazja, klasy I –
500 m uplasowała się Martyna 23. Mateusz Kopacz (NiebieszŁuszcz z Bukowska. W wyścigu czany); 39. Róża Szpakiewicz
licealistów na 1500 m pozycję 7. (G1), klasy II-III – 20. Rafał Kuwywalczył Maciej Hunia z ZS3. rek (Tarnawa Dolna), 33. Anita
Najwyższe lokaty w pozosta- Wiejowska (G1), szkoły ponadłych grupach: podstawówki, klasy gimnazjalne – 29. Marzena Rajter
III-IV – 15. Mateusz Gawlewicz (ZS1).
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Rochaczka kompleks Sanoka
CIARKO PBS BANK KH SANOK – COMARCH C�COVIA 7-1 (2-1, 2-0, 3-0)

0-1 McCauley – Valczak (5), 1-1 Szinagl – Richter – Zapała (14, 5/4), 2-1 Richter – Vozdecky – Szinagl (17, 5/4), 3-1 Pietrus – Knox – Danton (34), 4-1 Vozdecky – Zapała – Szinagl (37), 5-1
Zatko – Vozdecky – Szinagl (47, 5/4), 6-1 Pietrus – Dolny (53), 7-1 Sawicki – Cichy (53).
Cracovia nie ma szczęścia do Sanoka. Zazwyczaj zbiera baty, co bardzo denerwuje trenera
„pasów” Rudolfa Rochaczka. Przeżywając porażki swojej drużyny „Rudi” zawsze jednak
potra�ł znaleźć usprawiedliwienie dla nich.
A to braki w składzie, a to fatalne sędziowanie,
a to indywidualny błąd zawodnika. Po piątkowym meczu w „Arenie” Rochaczek zaskoczył
wszystkich, mówiąc: tak dobrze grającego Sanoka jeszcze nie widziałem!
wietny mecz, najlepszy w tym sezonie w wykonaniu Ciarko PBS. Mocna Cracovia
nie miała w nim wiele do powiedzenia, wyraźnie
ustępując drużynie mistrza Polski. Wynik 7-1
pokazuje tę przewagę. A zaczęło się od gola dla
gości. W 5. min Amerykanin McCauley oddał
świetny strzał z kąta, zaskakując Pi�ona. W rewanżu idealnych sytuacji do wyrównania nie
wykorzystali: Turoń i Pietrus. Jednakże Radziszewski coraz częściej był w opałach. W 14. min,
gdy sanoczanie grali w przewadze, piękną akcję
Zapały, Richtera i Szinagla skrzydłowy II ataku
zakończył celnym tra�eniem. Powtórką z rozrywki była akcja Szinagla z Vozdeckym, zakończona bezbłędnym tra�eniem Richtera.
W 18. min powinno było być 3-1, jednak krążek
po strzale Zapały przeleciał tuż obok słupka.
Na początku II tercji goście mocniej nacisnęli, chcąc doprowadzić do wyrównania. Najpierw mocny strzał S. Kowalówki obronił Pi�on,
kilka minut później, po błędzie „Vozdka”, sam

Ś

TOMASZ SOWA (3)

Debiut Michaela Cichego (nr 78) w meczu z Cracovią wypadł znakomicie, a serdeczne przyjęcie przez kibiców pozwoli mu szybko zaadaptować się w nowym środowisku.
na sam pojechał Słaboń, ale krążek odbity od ramienia bramkarza Ciarko PBS poszybował
w trybuny. Do kontrataku ruszyli sanoczanie.
Krążek po buliku wygranym przez Dantona tra�ł do Knoxa, ten błyskawicznie wrzucił go w kie-

runku bramki Cracovii, gdzie fantastycznie najechał nań Pietrus, lokując go w rogu bramki „Radzika”. Przepiękna akcja, cudowna bramka. Podobnej urody był gol, który padł niespełna 3 minuty później. Akcja zaczęła się od Szinagla, który

AKTUALNA TABELA

MECZ W OCENIE TRENERÓW:
RUDOLF ROCHACZEK – Cracovia: – Tylko
pierwsze 10 minut zagraliśmy tak, jak powinniśmy
byli grać. Przestrzegałem, że Sanok potra� dobrze
rozgrywać przewagi, ale na nic to się zdało. Tak straciliśmy pierwsze dwa gole. W drugiej tercji popełniliśmy za dużo błędów, co kosztowało nas kolejne
dwie bramki. Radziłem, że trzeba grać agresywniej,
więcej strzelać, jednakże gospodarze nam na to
nie pozwolili. Sanok zagrał dziś bardzo dobry mecz,
nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zagrał z nami lepiej.

z poświęceniem wybił krążek napastnikowi Cracovii. Przejął go Zapała, zagrał wzdłuż bramki,
gdzie na wielkiej szybkości dopadł go Vozdecky.
Po chwili krążek wylądował w bramce Cracovii.
W końcówce II tercji przed szansą na kolejne
bramki stawali: Zatko i Wilusz, ale Radziszewski
poradził sobie z ich strzałami.
Na III tercję hokeiści Craxy wychodzili bez
wiary, że mogą coś tu jeszcze zwojować. Nie dość,
że przegrywali 4-1, to gospodarze grali jak z nut.
Efektem tej gry był piękny gol Zatki, zdobyty
po idealnym strzale z niebieskiej w 47. min spotkania. Niespełna 6 minut później padł szósty gol,
będący dziełem najlepszego strzelca PHL Jordana
Pietrusa, a 34 sek. po nim w siatce „Radzika” wylądował kolejny, który ustalił wynik meczu na 7-1.
Sprawił on ponad 2-tysięcznej widowni szczególną radość, gdyż strzelił go przedstawiciel sanockiego młodego pokolenia hokeistów Radosław
Sawicki, a podającym był nowy sanocki nabytek
Michael Cichy, dla którego mecz z Cracovią był
debiutem w drużynie mistrza Polski. Dodajmy,
świetnym debiutem. Od razu stał się on jednym
z ulubieńców publiczności, która była wyraźnie
zadowolona z bardzo dobrego występu swojej
drużyny. Wreszcie ożyły trybuny. Było zagrzewanie do walki, podziękowania za bramki i świetne
akcje, były śpiewy, z których najczęściej przewijał
się ten, którym słowa brzmią: „Mistrzem Polski
jest Sanok…”
Marian Struś

MIROSLAV FRYCZER – Ciarko PBS Bank
KH:– Szybki mecz, piękne akcje i bramki, okazałe zwycięstwo, czego chcieć więcej. Mimo
pewnego zwycięstwa, walczyliśmy do końca,
co też ma swoją wartość. Od początku do końca
mieliśmy mecz pod kontrolą. Tak właśnie powinniśmy grać. Zadowolony jestem z debiutu
Michaela Cichego. Nie spodziewałem się, że już
w pierwszym meczu objawi tyle swoich walorów.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

JKH Jastrzębie 15 36
Ciarko PBS
15 33
GKS Tychy
15 32
Podhale
15 31
Cracovia
14 30
Orlik Opole
15 17
Naprzód Janów 14 16
Unia Oświęcim 14 12
Polonia Bytom 12 6
GKS Katowice 13 0

66-21
83-28
62-35
61-30
71-32
47-53
42-48
41-41
29-70
16-160

Efektowny trening strzelecki na Śląsku Brąz zdobyty
GKS �TOWICE – CIARKO PBS BANK KH SANOK 3-16 (2-5, 1-6, 0-5)

w ojczyźnie karate

0-1 Ćwikła – Dolny – Biały (2), 1-1 Szadrin – Bezuhłyj (3), 2-1 Bezuhłyj – Szadrin (4), 2-2 Danton (11), 2-3 Pietrus – Knox
– Danton (14), 2-4 Strzyżowski – Pietrus – Ćwikła (19), 2-5 Cichy – Vozdecky – Szinagl (20), 2-6 Knox – Danton – Pietrus (21),
2-7 Vozdecky – Szinagl – Zatko (21), 2-8 Wilusz – Strzyżowski (23), 2-9 Danton – Pietrus – Knox (27), 3-9 Gulbinowicz (27), Meganiespodzianka, a zarazem największy sukces w historii
3-10 Rąpała – Knox – Pietrus (35), 3-11 Dolny – Rąpała – Ćwikła (39, 5/4), 3-12 Turoń – Biały – Sawicki (44), 3-13 Vozdecky Sanockiego Klubu Karate – Do Kyokushinkai. Podczas Mistrzostw Świata w Tokio wspaniale walczyła 25-letnia Anna
– Danton (46), 3-14 Strzyżowski – Wilusz (49), 3-15 Turoń – Szinagl – Cichy (50), 3-16 Kostecki (56).
Kędra, zdobywając brązowy medal w formule kumite!

TOMASZ SOWA

brej dyspozycji i omijały go kontuzje. Cieszy gol zdobyty przez
Kamila Dolnego, który u boku
doświadczonych obrońców czyni
wyraźne postępy i z meczu
na mecz gra coraz pewniej. Kibice niewątpliwie odnotują kolejną
bramkę Michaela Cichego, nieo nie będzie relacja, gdyż zdobyta w 3. min, a już sensacją
chby stały się one regułą.
trudno relacjonować mecz objęcie prowadzenia przez druPo meczu z GKS-em sanoczaz przeciwnikiem grającym o dwie żynę z Katowic jedną minutę
nie jeszcze bardziej umocnili się
klasy gorzej. Niespodzianką była później. To wystarczyło, aby rozw czołówce najlepszych strzelców
wyrównująca bramka GKS-u drażnić lwa. Począwszy od 11. min
PHL. W pierwszej dziesiątce aż roi
się od reprezentantów Ciarko PBS,
gdyż jest ich tam aż sześciu. Listę tę
otwiera Jordan Pietrus z 29 pkt
(13+16), który wyprzedza Leszka
Laszkiewicza (JKH) z 25 pkt
(11+14). Miejsca od trzeciego
do szóstego zajmują sanoczanie:
3. Martin Vozdecky 24 pkt (7+17),
4. Petr Szinagl 23 pkt (8+15), 5. Mike
Danton 23 (10+13), 6. Jordan Knox
21 (9+12). Dziesiątkę zamyka
Krzysztof Zapała z 17 pkt (6+11).
emes
PS W meczu z GKS Katowice
w bramce sanockiej wystąpił Mateusz Skrabalak, a poszczególne
ataki zagrały w składach: 1. Danton, Sawicki, Knox, 2. Vozdecky,
Pietrus, Szinagl, 3. Kostecki, Cichy, Strzyżowski, 4. Ćwikła, WiCoraz śmielej sobie poczyna Kamil Dolny (4), młody obrońca drużyny Ciarko PBS. W me- lusz, Biały. W spotkaniu tym
czu z GKS-em Katowice Kamil strzelił swego pierwszego gola w rozgrywkach PHL. Brawo! nie wystąpił Krzysztof Zapała.
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zaczęły sypać się bramki niczym
z rogu ob�tości, a sygnał do strzelania rzucił Mike Danton. Przyglądając się liście zdobywców
bramek, nie sposób wyrazić zadowolenia, że pokazał się Marek
Strzyżowski, strzelec dwóch goli.
Oby była to oznaka powrotu
do normalnej dyspozycji sanockiego napastnika. Podobnie można ocenić występ Rafała Ćwikły.
Oby jak najszybciej wracał do do-
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ak w ogóle doszło
do tego, że zawodniczka bez krajowych sukcesów pojechała na championat do Japonii?
Trudno powiedzieć,
nie mając na razie
kontaktu z polską
ekipą – nadal są w
Japonii – ale wszystko wskazuje na to,
że świetnie zaprezentowała się podczas międzynarodowego obozu karate
w Krakowie.
W Tokio nasza
reprezentantka startowała w kategorii
do 65 kilogramów.
Porażki doznała dopiero w pół�nale i to
jedynie wyższą wagą
ciała – pojedynek
zakończył się remisem, także dogryw- Ania Kędra zdobyła w Tokio brązowy
ka nie przyniosła medal. Oby był to początek dalszych
ro z s t r z y g n i ę c i a . sukcesów.
Szkoda tym bardziej, że w przypadku awansu
Reprezentanci Polski, którzy
do �nału Kędra o złoto walczy- w Japonii zdobyli aż 9 medali, do
łaby przeciw koleżance z kadry, kraju wracają w niedzielę. Więcej
której ostatecznie przypadł o sukcesie Ani Kędry – w następtytuł mistrzowski.
nym numerze.
(bart)
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Powraca temat, czy zespoły o takiej sile jak GKS Katowice
powinny występować w hokejowej ekstralidze. Tylko po to,
żeby zrobić sobie trening strzelecki, jechać 300 kilometrów,
nie ma to większego sensu. W meczu z GKS-em, rozegranym
w Zaduszki w Janowie, Ciarko PBS Bank KH Sanok zwyciężył w stosunku 16-3. Bilans oddanych strzałów: 30 do 77.

