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Mandaty rozdane,
burmistrz z dogrywką
Miniona niedziela (16 listopada)
upłynęła pod znakiem wyborów samorządowych. Wiadomo, kto zdobył
mandaty radnych w mieście, gminach, powiecie. W Sanoku, gdzie do
urn poszło niespełna 45 procent
uprawnionych, zmiany są szokujące – wymieniono dwie trzecie składu rady! O dużym sukcesie może
mówić PiS, które wprowadziło aż
9 radnych. W powiecie też sporo
zmian i niespodzianek. Niewiadomą pozostaje obsada fotela burmistrza. Kto w nim zasiądzie, zdecyduje II tura wyborów, które zostaną
przeprowadzone 30 listopada. Zmierzą się w niej – startujący z własnego
komitetu wyborczego – Wojciech Blecharczyk oraz reprezentujący PiS
Tadeusz Pióro. Ciekawe też, komu przypadnie ster rządów w powiecie – koalicyjne układanki zmieniają się jak w kalejdoskopie...

W

burmistrzowskich szrankach stanęła czwórka wyjątkowo mocnych konkurentów:
Wojciech Blecharczyk – niepokonany od 12 lat
włodarz Sanoka, Tadeusz Pióro – członek zarządu
województwa, wicewojewoda Alicja Wosik oraz
starosta Sebastian Niżnik. I w takiej też
kolejności uplasowali się na mecie
I tury wyborów. Żaden z nich
nie uzyskał jednak wymaganej
większości 50 proc. głosów
(„urzędujący” zdobył ich 41
proc.), co oznacza II turę wyborów, w której do ostatecznej
rozgrywki staną dwaj kandydaci z najwyższym poparciem. Szanse wydają się wyrównane – nie sposób przewidzieć końcowego wyniku, o którym mogą zadecydować pojedyncze głosy.
Wiele będzie zależało
od tego, jak zachowają się
wyborcy, którzy w I turze
poparli Alicję Wosik i Sebastiana Niżnika.

W LISZNEJ,
NA KOŃCU ŚWIATA

– Głosowałem na kobietę – była przekonująca i merytoryczna jak żaden inny kandydat.
Żałuję ogromnie, że nie przeszła. A w II turze? Będę miał duży problem. Uważam, że
zmiany w mieście są konieczne, ale PiS to
zupełnie nie moja bajka. Naprawdę nie
wiem, co zrobię... – przyznał jeden z wyborców, głosujących w SP2. Opinia ta
nie była wcale odosobniona.

O włos, czyli jeden głos...
Do walki o mandaty radnych w mieście stanęło 109 kandydatów z 11 komitetów wyborczych, utworzonych zarówno
przez partie polityczne, stowarzyszenia,
jak i osoby prywatne. Dominowali urzędnicy i nauczyciele, na listach znalazło się też
wielu dyrektorów miejskich i powiatowych
instytucji oraz placówek. Oprócz osób doskonale znanych w lokalnym środowisku z zawodowej lub społecznej aktywności, nie brakowało również debiutantów – zwłaszcza na listach komitetów postulujących konieczność dokonania zmian w obecnym
układzie władzy.
Emocje spotęgowało
wprowadzenie jednomandatowych okręgów
wyborczych. Już przed
wyborami wiadomo
było, że w co najmniej kilku z nich
dojdzie do ostrych
pojedynków. Mało
kto chyba jednak
przypuszczał, że
zmiany w radzie
będą tak duże,
a o zwycięstwie
lub przegranej
zadec ydują
pojedyncze
głosy.
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Pożegnanie radnych

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy; Trzy dni przed wyborami samorządowymi zorganizowana została pożegnalna, 67. sesja ustęGANIMY: Znaczną część wyborców, którzy nie odrobili lek- pującej Rady Miasta Sanoka. Jej członkowie mijającą kadencję zgodnie określali jako udaną.
cji z samorządności i w wyborach 16 listopada okazali swą Na koniec nie zabrakło podziękowań, gratulacji, dyplomów i kwiatów.
całkowitą nieznajomość zagadnienia. Dobrze im szło tylko
do momentu odbioru kart do głosowania, potem było już
gorzej. Wiedzieli tylko, że kogoś trzeba skreślić. Kogo? Ilu?
To już okazywało się za trudne. W wielu przypadkach kreślili
jednego z kandydatów na każdej stronie. Takich kart, które
oczywiście były głosami nieważnymi, w niektórych komisjach było nawet 20 procent! I nic to, że w mediach było wyjaśniane, że podpowiadali członkowie komisji wydający karty do głosowania. Oni głosowali tak jak podpowiadał im rozum. 30 listopada egzamin poprawkowy. Tym razem będzie
znacznie łatwiejszy. Na jednej karcie umieszczone będą dwa
nazwiska. Przy jednym – na kogo będziemy chcieli głosować
– w wyznaczonym kwadraciku trzeba będzie postawić krzyżyk. Nie ptaszka, a krzyżyk. Nie, to już musi się udać! Okazja
do rehabilitacji znakomita!

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

CHWALIMY: Sanocką Spółdzielnię Mieszkaniową
za dużą aktywność w rozwiązywaniu problemów parkingowych na spółdzielczych osiedlach. W miejscach,
gdzie jest to możliwe i aprobowane społecznie, powstają
piękne, estetyczne parkingi. Ostatnimi tego przykładami
są parkingi przy ul. Ogrodowej dla 30 samochodów, przy
Berka Joselewicza (za blokiem przy Sobieskiego 18-20)
dla 24 pojazdów i najnowszy przy ul. Sobieskiego 22
– z 5 miejscami parkingowymi. A należałoby jeszcze
przypomnieć duży parking za „Rolnikiem” w pobliżu ul.
Kościuszki. To jest naprawdę wielka sprawa! Z okazji
55-lecia SSM przyznajemy Jubilatce nasz redakcyjny medal-ik w postaci wpisu do rubryki CHWALIMY! emes

Pożegnalną sesję zakończyły gorące podziękowania dla pań z Biura Rady Miasta Sanoka.

U

roczyste posiedzenie rozpoczął Jan Oklejewicz – przewodniczący Rady Miasta, przedstawiając sprawozdanie z działalności w latach 2010-2014. – Ten
skład rady i ta kadencja okazały
się najbardziej wyważone. Możemy być z niej zadowoleni – zaznaczył. W podobnym tonie wypoKontynuujemy naszą akcję „Podziel się z drugim”, skierowaną wiadał się burmistrz Wojciech
z jednej strony do tych, którzy potrzebują rzeczy na które ich nie Blecharczyk: – Za nami kolejne
cztery lata pracy dla Sanoka.
stać, z drugiej zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
To on nas łączył, oddanie dla
Oto kolejne zgłoszenie;
– Wersalka rozkładana oraz fotel 2-osobowy w komplecie jego spraw. Przesłaniem wspólnego działania było zostawić po so– tel. 693 180 248
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń. I przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane i nie można żądać za nie pieniędzy.

bie coś, z czego będą mogli korzystać następcy. Dołożyliśmy swoje
5 groszy do poprawienia jakości
życia w mieście, choć nie wszystkie zadania udało się zrealizować.
Dziękuję też opozycji, bo to
nie jest tak, że jej głosy jednym
uchem wchodzą, a drugim wylatują. Wbrew nadziejom niektórych, kończymy tę kadencję bez
kajdanek na rękach... – powiedział z przekąsem burmistrz.
W imieniu pracowników
magistratu podziękowania złożył sekretarz Waldemar Och,

zaznaczając przy okazji, że
współpraca z każdą kolejną radą
jest lepsza. – Wierzę, że z większością państwa spotkamy się
w następnej kadencji – zaznaczył (dziś wiemy już, że nie były
to prorocze słowa...). Na koniec
wszyscy radni, a także burmistrzowie, skarbnik i sekretarz,
odebrali okolicznościowe dyplomy ze wspólnymi zdjęciami.
Uhonorowano także pracownice Biura Rady Miasta, wręczając
im wiązanki kwiatów.
(blaz)

Stop pijanym na drodze!

Amatorem jazdy na podwójnym gazie okazał się 30-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Jego nietrzeźwość potwierdziło badanie alkomatem,
który wykazał ponad 3 promile
alkoholu w organizmie mężczyzny. Sprawca został zatrzymany w policyjnym areszcie
do czasu wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień. W niedzielę
usłyszał zarzut popełnienia
przestępstwa. Przyznał się
do jazdy w stanie nietrzeźwości
i złożył wniosek o dobrowolne
poddanie się karze. /jot/

Podziel się z drugim

Serdeczne podziękowanie
dla Mieszkańców
dzielnicy Wójtostwo
za udzielenie nam poparcia
w wyborach do Rady Miasta Sanoka
Adam Ryniak
Marian Osękowski
KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Serdeczne podziękowanie dla Mieszkańców
dzielnicy Olchowce za udzielone mi poparcie
w wyborach do Rady Miasta Sanoka.
Tak ogromne poparcie odbieram
jako wyraz podziękowania za moją pracę
na rzecz naszej dzielnicy.
Tomasz Dańczyszyn

Mieszkaniec Sanoka ujął nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna
odebrał delikwentowi kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę.
Okazało się, że kierujący fordem miał w organizmie ponad
3 promile alkoholu.

W

minioną sobotę około
godz. 23 dyżurny Policji
został powiadomiony o ujęciu
nietrzeźwego kierowcy. 31-letni mieszkaniec Sanoka poinformował, że na ul. Sobieskiego zauważył kierującego fordem, którego sposób jazdy

wskazywał, że jest pod wpływem alkoholu. Mężczyzna
uniemożliwił kierowcy dalszą
jazdę, odbierając mu kluczyki.
Wspólnie ze znajomymi przytrzymali sprawcę oraz pasażera pojazdu do przyjazdu patrolu Policji.

Drodzy Sanoczanie, Moi Wyborcy
Pragnę serdecznie podziękować za każdy głos oddany na mnie
w wyborach na Burmistrza Miasta Sanoka.
Wynik, który uzyskałem – najwyższy spośród wszystkich kandydatów – uważam za sukces. Sukces, tym większy, że nie stoi za mną
żadna partia polityczna, a jedynie mój dorobek, osiągnięcia i pełna oddania praca na rzecz naszego Miasta i jego Mieszkańców. Sanok to drogie mi miasto, w którym żyję i dla którego nadal chcę działać.
5718 Państwa głosów oddanych na moją osobę ma dla mnie tym
większą wartość, że otrzymałem je mimo frontalnych ataków moich
kontrkandydatów na mnie, w meczu troje na jednego. A mimo to,
dzięki Państwa głosom, udało mi się w nim zwyciężyć.
30 bm. druga tura wyborów. W ciągu tych niespełna dwóch
tygodni będę chciał przekonać do siebie tych, którzy głosowali na moich kontrkandydatów, ale i tych, którzy nie wzięli
udziału w wyborach.
Wierzę, że razem, w dobrej i serdecznej atmosferze, możemy ulepszać nasze Miasto, czynić go bardziej przyjaznym
dla Mieszkańców. Dlatego proszę o głos dla mnie, o głos dla
Sanoka.
Wojciech Blecharczyk
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Sanok

* Policjanci zatrzymali (13 bm.)
na ul. Mickiewicza mieszkańca
powiatu sanockiego poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sanoku. Mężczyzna został doprowadzony do Zakładu Karnego
celem odbycia kary 8 miesięcy
pozbawienia wolności.
* Nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach
budynku mieszkalnego od strony tarasu dostał się do wnętrza,
gdzie po penetracji pomieszczeń dokonał kradzieży pieniędzy, biżuterii oraz markowych
perfum. Poszkodowany oszacował wstępnie wartość strat
na 23 tys. zł. Do włamania doszło w nocy z 14 na 15 bm.
na ul. Turystycznej.
* Jedna z mieszkanek bloku
przy ul. Jana Pawła II powiadomiła (14 bm.) o oszustwie, którego o�arą padła na jednym
z portali internetowych. Kobieta zakupiła markowe buty sportowe za kwotę 174 zł i pomimo
dokonania wpłaty do chwili
obecnej nie otrzymała towaru,
jak też zwrotu pieniędzy.
* Policja szuka złodzieja, który
– wykorzystując chwilową nieobecność mieszkańców – włamał się (15 bm.) do budynku
przy ul. Widokowej. Włamywacz wszedł do środka po rozbiciu szyby w oknie garażu,
a następnie spenetrował pomieszczenia mieszkalne. Jego
łupem padła biżuteria oraz pieniądze o łącznej wartości około
11 tys. zł.

Gmina Sanok

* Nieobecność mieszkańców
budynku jednorodzinnego w Jędruszkowcach wykorzystał nieustalony sprawca, który 11 bm.
włamał się do środka. Złodziej
spenetrował wszystkie pomieszcenia, po czym zbiegł wraz z biżuterią o wartości 6 tys. zł.
* W sobotę (15 bm.) z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar
na jednej z posesji w Pisarowcach.
Ogień strawił budynek gospodarczy o drewnianej konstrukcji
wraz z wyposażeniem. Poszkodowany właściciel oszacował wartość strat na około 5,8 tys. zł.

Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach powiatu sanockiego ujawniono czterech pijanych kierowców. Niechlubnym rekordzistą okazał się – namierzony na
ul. Kiczury – 32-letni Witold W.,
który kierował volkswagenem,
mając 2,268 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
W Jurowcach patrol ruchu drogowego zatrzymał kierującego
samochodem
osobowym
31-letniego Adama B. z powiatu brzozowskiego. Mężczyzna
był pijany – alkomat wykazał
1,029 promila alkoholu w jego
organizmie. W Wisłoku Wielkim ujawniono kierującego
motorowerem
43-letniego
Franciszka P., u którego stwierdzono 0,378 promila. W ręce
policji wpadł również Krzysztof K., kierujący samochodem
ciężarowym Steyr. Zatrzymany
w Odrzechowej 39-latek miał
w wydychanym powietrzu
0,462 promila.

Uwaga na włamywaczy

To już prawdziwa plaga!

Podczas minionego tygodnia na terenie Sanoka doszło do kolejnych czterech włamań do mieszkań. Na ulicy Sadowej
i Jana Pawła II przestępcy weszli do środka po wyłamaniu
wkładek w zamkach drzwi wejściowych, na Turystycznej
i Widokowej – po wybiciu szyb.. Policja ponawia apele
o wzmożoną czujność, przypomina też o właściwym zabezpieczaniu mieszkań. Ale niewiele to daje. Liczba włamań rośnie,
a przestępcy poczynają sobie coraz bardziej zuchwale.
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we sytuacje, które mogą być
elementem przestępczego rozpoznania. Szczególną czujność
powinny wzbudzić zaparkowane w rejonach posesji obce pojazdy, podejrzane osoby przebywające w sąsiedztwie i obserwujące otoczenie lub wypy-

Cieszymy się z sukcesu
sanoczanki

Brązowy medal Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin, wywalczony przez zawodniczkę Sanockiego Klubu Karate ANNĘ
KĘDRĘ w Tokio, nie mógł zostać niezauważony w środowisku
sanockim, z którego wywodzi się medalistka. Na spotkanie do
Urzędu Miasta zaprosił ją wraz z trenerem HENRYKIEM
ORZECHOWSKIM burmistrz Wojciech Blecharczyk.

Złodzieje – zanim zdecydują
się dokonać włamania – muszą
wcześniej zdobyć odpowiednią
wiedzę o mieszkaniu i jego domownikach. Obserwują ich zwypotkanie stało się okazją ningów, które były starannie
czaje, sprawdzają, kiedy wychodo złożenia serdecznych układane przez trenera Henrydzą do pracy lub szkoły. Źródłem
informacji mogą być osoby trze- gratulacji i życzeń zarówno me- ka Orzechowskiego. Plan taki
cie, sąsiedzi jak i sami lokatorzy. dalistce, jak i jej trenerowi. układany jest indywidualnie
Podczas rozmowy trener Hen- pod zawodnika. W jego skład
ryk Orzechowski nie krył dumy wchodzi trening ogólnorozwoJak uniknąć
z osiągniętego sukcesu. – W Mi- jowy, bieganie, jazda na rowewłamania
strzostwach Świata startują wy- rze, pływanie, a także sparingi.
do mieszkania?
selekcjonowani zawodnicy nie- W moim przypadku okazał się
odobnych zdarzeń w ostatnim czasie było co najmniej
Poza
zabezpieczeniami mal ze wszystkich kontynen- dobry i skuteczny. Udział w Mikilka, nie tylko na terenie Sanotechnicznymi ważną rolę od- tów, tym bardziej więc należy strzostwach Świata w stolicy
ka, ale również w okolicznych
grywają tzw. bezpieczne posta- docenić sukces wychowanki Japonii był dla mnie wielką
miejscowościach. Schemat dziawy, które utrudniają przestęp- Sanockiego Klubu Karate. Ania przygodą, a zarazem wyróżniełania wszędzie jest podobny
com typowanie mieszkań stoczyła trzy walki (w kategorii niem. Zdobyty medal to zasłu– włamywacze wykorzystują
do włamania. Nigdy nie należy 65 kg) zanim sięgnęła po brąz. ga trenera Orzechowskiego,
chwilę, kiedy w domu nie ma
zostawiać kluczy w „umówio- Wygrana z reprezentantką Es- któremu dziękuję za wszystko.
domowników, włamują się
nym” miejscu – na parapecie tonii umożliwiła jej zwycięski Z kolei burmistrzowi Blechardo środka, penetrują pomieszczy pod wycieraczką, trzymać pojedynek w ćwierć�nale z re- czykowi dziękuję za wsparcie,
czenia, po czym znikają, zabierapieniędzy i kosztowności w jed- prezentantką Kazachstanu i ko- które umożliwiło mi wyjazd
jąc najczęściej pieniądze i biżutenym miejscu – w tym przypadrię. W ubiegłym roku odnotowaku najlepszym schowkiem są
no całą serię podobnych przebankowe konta i depozyty.
stępstw. Tyle że metody były
Wychodząc z domu, warto panieco bardziej „zaawansowane”
miętać o dokładnym zamknię– zamki otwierano często na paciu drzwi i okien, a także pozosówkę, praktycznie nie pozostastawić zapalone światło w jedwiając śladów, w kilku przypadnym z pomieszczeń. Warto stokach wybijano szybę w oknie lub Wyłamanie wkładki w zamku zabiera przestępcom kilka sekund. sować różne systemy zabezpiebalkonie od strony ogrodu.
czeń – zamki, alarmy, niezastąTym razem przestępcy po- montowania, aby część wysu- tujące o sprawy związane z są- piona jest jednak czujność sąstawili na rozwiązania siłowe. nięta znajdowała się wewnątrz siednimi posesjami, np. czy siedzka, zwłaszcza w przypadku
Na Sadowej wyłamali wkładki mieszkania – podpowiadają jest sąsiad, kiedy wróci. War- wyjazdu. O wszystkich podejw dwóch zamkach. Spenetro- policjanci.
to w takich przypadkach spi- rzanych osobach, zachowawali pomieszczenia, niczego
Na ul. Turystycznej i Wido- sać numer rejestracyjny po- niach i sytuacjach, które budzą
jednak z nich nie zabierając. Na kowej przestępcy weszli do jazdu, zrobić rysopis podej- wątpliwości, należy powiadaJana Pawła II scenariusz był domów po wybiciu szyb rzanie zachowującej się oso- miać policję (997), zapisując
niemal identyczny, z tą różnicą, w oknach. Ich łupem padla bi- by, co może być niezwykle numery rejestracyjne i rysopisy
że ukradli dowód osobisty.
zuteria i pieniądze o wartości cenne nie tylko w przypadku podejrzanych osób – radzą po– Przestępcy nakładają spe- kilkunastu tysięcy złotych.
ustalania sprawców, kiedy licjanci. Sąsiedzka czujność
cjalne urządzenie do wyłamaPolicja po raz kolejny ape- dojdzie już do włamania, ale nie zawadzi, ale może być jedy- Brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Tokio w towarzynia wkładek. Sporym utrudnie- luje do mieszkańców, aby zwra- także przy zapobieżeniu ta- nie wsparciem dla działań poli- stwie burmistrza i swego trenera.
niem byłby taki sposób ich za- cali uwagę na wszelkie nietypo- kiemu zdarzeniu.
cji, a nie ich substytutem.
lejno w pół�nale z reprezen- na Mistrzostwa Świata – mówi
tantką Norwegii – stwierdził Anna Kędra.
trener Henryk Orzechowski.
Udział Polaków w MistrzoMówił też o szczegółach zwią- stwach Świata w Japonii okazał
zanych z występem swojej pod- się dużym ich sukcesem. Łączopiecznej. – Bacznie obserwo- nie zdobyli oni aż 9 medali,
Opłakany widok przedstawia pozostałość po dawnej skoczni
wałem ten pojedynek, który z których jeden przyjechał aż
narciarskiej w parku miejskim. Upatrzyli ją sobie bezdomni,
dawał Ani �nał. Wydawało się, do Sanoka. Jest to idealna okaurządzając tam melinę i legowisko. W końcu miasto postanoże wszystko jej wchodzi, ale sę- zja, aby nawiązać do Sanockiewiło zrobić z tym porządek.
dziowie nie w każdym przy- go Klubu Karate, dla którego
padku tak to oceniali. Zarządzi- medal Ani Kędry jest pięćdziebetonowej konstrukcji pod
– Już wkrótce zrobimy z tym
li dogrywkę, która też nie przy- siątym medalem zdobytym
dawnym progiem skoczni porządek, bo jest to jedno z zadań
niosła rozstrzygnięcia. Zdecy- przez karateków tego klubu.
znajduje się szczelina, w której zleconych przez miasto �rmie
dować musiała waga ciała, a tu W ich skład wchodzi 34 medale
menele koczowali przez kilka „Huta” z Odrzechowej. Śmieci
rywalka Ani była minimalnie Mistrzostw Polski (w tym 13
ostatnich miesięcy. Oczywiście i betonowe fragmenty skoczni
lżejsza. Szkoda, gdyż Ania za- złotych), 13 medali Pucharu
pościągali tam mnóstwo śmieci będą usunięte, teren zostanie wysłużyła na �nał.
Polski oraz dwa medale Mii starych łachów, tworząc w ten równany, a potem zasiana trawa.
Oddajmy głos sanockiej strzostw Europy (srebro Walsposób prowizoryczne legowiska. Myślę, że nastąpi to do końca libohaterce Mistrzostw Świata demara Wiszyńskiego i brąz
Wywoływało to oburzenie stopada – powiedział podinspekw Japonii; – Mimo iż studiowa- Artura Szychowskiego). Tym
nie tylko okolicznych mieszkań- tor Ludwik Kopleński z Wydziału
łam w Rzeszowie, zawsze stara- pięćdziesiątym, jubileuszowym
ców, ale i ludzi spacerujących Gospodarki Komunalnej, Ochropo parku (wyrazem tego były sy- ny Środowiska i Zarządzania Legowisko w szczelinie pod dawną skocznią przedstawia łam się znaleźć czas na treningi jest brązowy medal Mistrzostw
gnały kierowane do redakcji), Kryzysowego w Urzędzie Miasta opłakany widok – smród, bród i ubóstwo. Dobrze, że wkrótce w Sanoku. A ostatnie pół roku Świata Anny Kędry. Brawo!
był to czas wzmożonych tre- Brawo!
emes
czemu trudno się dziwić.
Sanoka.
(bart) miasto zrobi z tym porządek.

S

MARIAN STRUŚ

KPP SANOK

P

Skocznia do rozbiórki

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

W

Swoim
Wyborcom
serdecznie
dziękuję
za zaufanie
Józefa Bach
Wszystkim Wyborcom
Miasta Sanoka,
którzy oddali głos
na moją osobę
SERDECZNIE
DZIĘKUJĘ
Jan Marcinkowski

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w Wyborach Samorządowych 2014 – to wyraz odpowiedzialności i troski o nasze
Małe Ojczyzny. W sposób szczególny dziękuję Sanoczanom, którzy oddali na mnie głos w wyborach na Burmistrza
Sanoka oraz do Rady Powiatu Sanockiego. Przesyłam podziękowania również tym, którzy wsparli naszych kandydatów w wyborach do Rady Miasta i samorządu powiatowego.
Bardzo dziękuję za zaangażowanie i wysiłek wszystkim
kandydatom, członkom sztabu wyborczego i komisji,
wolontariuszom, darczyńcom, rodzinom, przyjaciołom i często anonimowym osobom, które okazywały
mi wsparcie w czasie całej kampanii wyborczej. Każdy z tych gestów jest dla mnie ważną zachętą do dalszej pracy i działalności na rzecz rozwoju Sanoka,
Ziemi Sanockiej i całego Podkarpacia.
Z wyrazami szacunku
Alicja Wosik
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Tuż za górką, a jakby
na końcu świata

Ostatnimi laty w Lisznej osiedla się coraz więcej osób, wioska
liczy już około 130 domów. Mimo tego – choć do Sanoka przysłowiowy rzut beretem – wciąż jest jakby odcięta od świata.
Droga dziurawa, komórki nie działają, a internet słaby. Mieszkańcy zastanawiają się, kiedy wreszcie zawita do nich XXI wiek
w pełnym słowa tego znaczeniu.

ukształtowanie terenu powoduje,
że w wielu niżej położonych
punktach tej miejscowości
po prostu nie ma zasięgu.
– Jakimś pomysłem jest zainstalowanie tzw. wzmacniaczy sy-

Strażnicy ustalili
sprawcę

Podczas kontroli, prowadzonej nad brzegiem Sanu poniżej ujęcia wody w Zasławiu, zagórski patrol Społecznej Straży Rybackiej wykrył dzikie wysypisko śmieci. Udało się ustalić sprawców,
się w zawiłe szczegóły i parametry którym grożą wysokie kary.
techniczne, powiem tylko, że
owódca patrolu informację
– Zapewne gorzko pożałuje
koszty okazały się zbyt wysokie.
o znalezisku niezwłocznie swojego występku. Wysokość
Ale wszystko wskazuje na to, że przekazał komendantowi straży, kary może sięgnąć nawet… kilmiejscowości te znajdą się w ko- który z kolei zawiadomił Poste- kunastu tysięcy zł, jeżeli sprawa
lejnym rozdaniu pieniędzy, runek Policji w Zagórzu. Po przy- tra� do sądu oraz inspektora sabyciu na miejsce funkcjonariusze nitarnego i ochrony środowiska.
ujrzeli górę śmieci, na którą skła- Przestrzegamy potencjalnych
dały się głównie: części samo- sprawców, by dobrze zastanowili
chodowe, folie malarskie, stare się, zamiast robić takie głupstwa.
ubrania, worki po kleju i cemen- Nie warto też ich chronić,
cie, styropian oraz kartony pa- bo uprzątnięcie dzikiego wysypipierowe. Wspólne przeszukiwa- ska to koszt kilku tysięcy złotych,
nie porzuconych odpadów dało który obciąża kasę danej gminy,
spodziewany efekt, bowiem od- więc jako podatnicy ponosimy
naleziono dane osobowe, praw- go wszyscy – powiedział Ryszard
dopodobnie należące do sprawcy Rygliszyn, komendant SSR w Sazanieczyszczenia.
noku.
(bart)

D

ARTUR KUCHARSKI

Specy�czne położenie Lisznej powoduje problemy z telefonami i internetem. Żeby się o tym osobiście przekonać, trzeba najpierw
dojechać do wioski po dziurawej drodze.

L

iszna, dawniej kojarzona
jako wioska stolarzy i cieśli,
od pewnego czasu zyskuje coraz większą popularność wśród
osób, które z miejskiego zgiełku chcą przenieść się bliżej natury. Można tłumaczyć to faktem, że z jednej strony położona jest blisko Sanoka, z drugiej
zaś tworzy swego rodzaju enklawę, do tego bardzo urokliwą.
Ale paradoksalnie to właśnie
specy�czna lokalizacja jest
przyczyną największych problemów tej miejscowości.

Leśny tor przeszkód

Gdy na Olchowcach skręcamy w kierunku Lisznej, początkowo nic nie zapowiada kłopotów.
Ale wkrótce – mniej więcej
na wysokości lasu – droga zmienia się w istny tor przeszkód. Jego
pokonanie nawet doświadczonym kierowcom przysparza sporych problemów, wielu musiało
tam korzystać z pomocy lawety.
Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że w ostatnich latach remon-

towanych było wiele dróg na naszym terenie, tymczasem o Lisznej jakby zapomniano.
– Wiem, że sołtys kilka razy
kierował do starostwa pisma
z prośbą o remont drogi. Dotąd
nie przyniosły one efektu w postaci rozpoczęcia tej inwestycji,
której wartość wstępnie oszacowana została na blisko 400 tysięcy złotych. To wprawdzie droga
powiatowa, ale Liszna jest jedną
z naszych miejscowości, więc
zadeklarowaliśmy
gotowość
partycypowania w kosztach.
Mam nadzieję, że inwestycja ta
znajdzie się w najbliższym budżecie starostwa – mówi Anna
Hałas, wójt gminy Sanok.

Głuche telefony

Od wielu lat mieszkańcy
Lisznej mają problem z telefonami. Limit kilkudziesięciu numerów stacjonarnych z TPSA już
dawno został wyczerpany. – A te,
z których część abonentów rezygnuje, nie wiedzieć czemu nie
mogą być przejmowane przez sąsiadów – zaznacza Roman Maciejczyk, mieszkający tam od kilku lat. Kłopot, choć nieco innej
natury, jest też z komórkami, bo

Serdecznie dziękuję
moim Wyborcom

za powierzenie mi mandatu radnego
do Rady Miasta z dzielnicy Zatorze.
Oddane na mnie głosy traktuję
jako wielki kredyt zaufania.

Zapewniam, że nie zawiodę.

Dzielnica, którą będę reprezentował
w Radzie Miasta Sanoka i jej Mieszkańcy
są szczególnie bliscy memu sercu.
Bolesław Wolanin

gnału, ale to dość droga inwestycja. Takie urządzenie kosztuje
kilka tysięcy złotych, a objęłoby
co najwyżej kilka domów – tłumaczy Maciej Mazur, właściciel
�rmy „Galileo”. – Przy stałych
problemach z zasięgiem komórkowym używałem telefonu internetowego. Przez pewien czas to
się nawet sprawdzało, jednak
ostatnio sygnał jest już tak słaby,
że praktycznie nie da się rozmawiać – dodaje pan Maciejczyk.

Nadzieja
w światłowodzie

Skoro sieć komórkowa sprawdza się raczej średnio, to automatycznie musi być też problem z Internetem. Wprawdzie część mieszkańców korzysta z nadajnika
w Dębnej, ale emitowany stamtąd
sygnał, przechodząc przez drzewa,
znacznie traci swoją moc. Jak dotąd
Liszna nie doczekała się światłowodu, mimo że niedawno objęto
nim znaczną część miejscowości
z terenu gminy Sanok. W ramach
programu unijnego inwestycję
prowadziła �rma „Galileo”.
– Niestety, w naszym pierwszym projekcie Liszna i Dębna
nie zostały ujęte. Nie wgłębiając

do którego także zamierzamy
przystąpić. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Liszna
będzie miała światłowód w roku Podczas przeszukiwania śmieci strażnicy znaleźli dane osobo2017, a może nawet pod koniec we, wskazujące sprawcę zanieczyszczenia.
2016. Zresztą już teraz Internet
powinien działać sprawniej, bo
POZOSTANĄ W PAMIĘCI
postawiliśmy tam nową stację
nadawczą – podkreśla Mazur.

Lepsze jutro?

Pod wieloma względami
Liszna zostaje w tyle za innymi
wioskami gminy Sanok, ale
wkrótce może się to zmienić.
Choćby dlatego, że wreszcie będzie miała mocnego reprezentanta w lokalnym samorządzie, bo
do Rady Powiatu Sanockiego dostała się mieszkająca tam wicewojewoda Alicja Wosik. Niektórzy
już widzą ją w Zarządzie Powiatu,
co z pewnością zwiększyłoby
szansę na remont drogi, zwłaszcza przy deklaracjach �nansowej
pomocy ze strony Gminy Sanok.
Jeżeli do tego �rmie „Galileo” uda
się podciągnąć światłowód, już
wkrótce mieszkańcy Lisznej
mogą żyć tam nie tylko „ładnie”,
ale i naprawdę wygodnie. W końcu na miarę XXI wieku.

Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy poparli
moją kandydaturę w wyborach
do Rady Miasta Sanoka.

Maria Oberc

Serdecznie dziękuję moim
Wyborcom za głosy.
Dziękuję głównej konkurentce
za walkę fair play.

Wasz Radny
Piotr Lewandowski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego przyjaciela

Pana Edwarda Zająca

historyka, badacza dziejów Sanoka, współtwórcy
i wieloletniego redaktora Roczników Sanockich.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia

Waldemar Och
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

Muzyka w cerkiewce
Sama cerkiewka w Międzybrodziu jest urokliwa, a ta sama
świątynia rozbrzmiewająca muzyką, to jest ósmy cud świata.
W niedzielę, 23 bm. o godz. 9.30
odbędzie się w niej jesienny kon-

cert pt. „Marek Dziok & Przyjaciele”. Koncert dedykowany jest
dobroczyńcom i sympatykom
miejscowej cerkiewki. Serdecznie zapraszamy!
s

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,
którzy w wyborach samorządowych głosowali
na kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość.
Każdy Państwa głos oddany na naszą listę był dowodem zaufania do nas i wiary w możliwość
zmiany obecnej, trudnej sytuacji miasta i powiatu.
Ci z nas, którzy uzyskali mandat radnego, zobowiązują się do rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Czas na zmiany, zmiany na lepsze!
Prosimy o kolejny krok, by te zmiany urzeczywistnić
– o oddanie głosów w II turze wyborów
na Burmistrza Miasta Sanoka
na naszego kandydata Tadeusza Pióro.
Kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
do Rady Miasta Sanoka, rad gmin powiatu sanockiego, Rady
Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego
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Nowa twarz „Ikony karpackiej”

-Z

Zmieszane, wstrząśnięte
TOMASZ CHOMISZCZAK

ARCHIWUM MBL (2)

Przycupnęła skromnie w sektorze Dolinian, w murowanym
domu z Nowosiółek k. Baligrodu z 1900 roku, często niezauważana przez zwiedzających, zwłaszcza tych, którzy na zwiedzanie mają mało czasu, a chcieliby być wszędzie i zobaczyć
wszystko. Mowa o stałej ekspozycji opatrzonej nazwą „Ikona
karpacka”, prezentującej ponad dwieście eksponatów ze zbiorów własnych MBL z dziedziny sztuki cerkiewnej. W wieku
40 lat wystawa przeszła kurację upiększającą. W skansenie
mówi się, że dostała nową twarz.
wiedzający są coraz Kultury i Dziedzictwa Narodobardziej wymagający, wego, więc błyskawicznie przyzresztą sami doszliśmy do wnio- stąpiono do realizacji zadania.
sku, że u naszej czterdziestolat- Po czterdziestu latach zniknęły
ki trzeba coś zmienić. Głównie su�towe jarzeniówki, wtedy
mieliśmy na myśli zmianę uchodzące za szczyt jakości
oświetlenia – mówi dyrektor i elegancji, zastąpiło je profeMBL Jerzy Ginalski. Pomysł, sjonalne oświetlenie, odtwaa wraz z nim wniosek o przy- rzające światło dzienne i podznanie środków na tę operację, kreślające piękno oświetlanych
zaakceptowało Ministerstwo ikon czy całych układów ikono-

Stała wystawa MBL „Ikona karpacka” po li�ingu osiągnęła
pełny blask.
stasowych. Wymiana oświetle- praszamy do odwiedzenia cerkwi
nia była niepowtarzalną okazją w Uluczu. Warto wiedzieć, że jest
do odnowienia ścian i – zgod- to obiekt �lialny MBL, nad któnie z opiniami artystów plasty- rym placówka ta sprawuje pieczę.
ków – do zastąpienia białych I co trzeba szczególnie podkrepowierzchni ścian kolorowymi. ślić, dobrze się z tego obowiązku
Każda z trzech sal wystawo- wywiązuje. Ostatnim tego przywych otrzymała inną kolory- kładem jest nowe pokrycie dastykę, a prezentowane ikony chowe, jakie tego lata otrzymał
inne tło.
„Ulucz”. Nowy gont na tej wyjątEfekt, jaki uzyskano, jest kowo pięknej cerkiewce, prezenznakomity. Jeśli ktoś nie daje tuje się świetnie. I tu też ukłon
temu wiary, zapraszamy do od- w stronę Ministerstwa Kultury
wiedzenia wystawy „Ikona kar- i Dziedzictwa Narodowego, któpacka”. Pretekstem może być re s�nansowało tę inwestycję. Jej
wykonany kosztem 120 tys. koszt przekroczył kwotę 100 tys.
złotych li�ing, a także jubileusz złotych.
40-lecia jej istnienia.
A zatem zapraszamy Państwa
A jeśli ktoś chciałby spędzić na wycieczkę „Szlakiem nowych
Cerkiewka w Uluczu uważana jest za jeden z najpiękniejszych obiekw plenerze więcej czasu, tego za- inwestycji MBL”.
emes
tów architektury sakralnej. To są naprawdę uzasadnione opinie.

Z powiewem świąt

Jak co roku w gościnnych wnętrzach Klubu Górnika na progu zimy
spotkają się miłośnicy rękodzieła i sztuki ludowej. Przyczynkiem
ku temu będzie XIX Wystawa „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku.
Bardzo młodzi widzowie mogą wybrać się do kina na wzruszający i pełen przygód �lm pt. „Bella i Sebastian” – w piątek
ożonarodzeniowe cudeńka ne ha�y i koronki, bibułkowe o 16., w sobotę i niedzielę o 15., w poniedziałek i wtorek pozaprezentuje około stu ręko- kwiaty, ikony, a nawet lalki, które nownie o 16.
dzielników z całego niemal Pod- stały się już stałym elementem
karpacia – od Wetliny po Rze- świątecznych wystaw. W klimat
Do oglądania „Obywatela” poniedziałek i wtorek o 18.15,
szów, Brzozów i Krosno. Domi- świąt wprowadzą też kolędy nie trzeba nikogo zachęcać: w sobotę i niedzielę o 17.30.
nować będą oczywiście twórcy w wykonaniu kapeli „Kamraty”. �lm ma doskonałą reklamę,
Dla tych, którzy lubią porodzimi, dobrze znani w lokalOtwarcie wystawy w tym a wielbiciele talentów Jerzego rządnie się bać – „REC 4”:
nym środowisku z talentu i pra- roku zaplanowano nieco wcze- i Macieja Stuhrów znajdują się w piątek o 20.30, w sobotę
cowitości. Nie zabraknie trady- śniej – już w przyszły czwartek, w każdym pokoleniu... „Oby- i niedzielę o 20., poniedziałek
cyjnych, ale i współczesnych stro- 27 listopada, o godz. 13. watel” w Kinie SDK w piątek, i wtorek o 20.30.
ików, wszelkiej maści bombek, Uświetni je zespół obrzędowy
aniołków z masy solnej, ozdób „Graboszczanie”, który zapreze słomy i szopek. Oko zachwycą zentuje widowisko „Św. Łucja Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
piękne kartki świąteczne, mister- w Grabownicy”.
/jot/ w piątek o godz. 12, mamy podwójne wejściówki na lmy.

B

Ja rozumiem, że wybory,
że ogólna konfuzja, miksy
i remiksy poglądów, że mozaika, istne puzzle haseł kampanijnych. Rozumiem, że roszady na szachownicach politycznych, że przebitki twarzy
kandydatów i licytacje miejsc
na listach. Rozumiem przytłoczenie tym nadurodzajem.
No ale przecież wybory wyborami, a życie płynie nadal!
Wybory przemijają, a reguły
językowe – trwają jak, za
przeproszeniem, imponderabilia. Tymczasem co? Mam
wrażenie, że postmodernizm
plakatowo-ulotkowy uznaliśmy za odpust zupełny,
za karnawałowe zwolnienie
od wszelkich zasad: to, co
ostatnio wypisywano tu i ówdzie w tekstach niezwiązanych z samorządem, też zakrawa na szaleństwo, w którym brak metody.
„Funkcyjny
powinien
zmienić miejsce funkcjonowania”. Taką złotą myśl mógłbym jeszcze zrzucić na karb
gorączki
przedwyborczej,
chociaż tekst nijak się do tego
tematu miał… No niech tam.
Jednak jeżeli komuś coś „zapiera dech w płucach”, to już
z całą pewnością nie czyjkolwiek program wyborczy. Jeżeli ktoś znalazł cudowne
„antidotum na udane wakacje”, które mu się pomyliło –
bagatela! – z „panaceum”, to
tylko powinszować. A w zasadzie zatrwożyć się, bo takiemu to gotowe pomieszać się
wszystko inne: Iran z Irakiem,
dzieło z działem, prostota
z prostatą, a pizza z Pizą.
I nieszczęście gotowe!

Ktoś inny ostrzega, że
„pajęczyna nowej ideologii
wkrada się do naszego społeczeństwa”. Chętnie bym zobaczył, jak to się owa pajęczyna wkrada. Pająk – jeszcze rozumiem, mucha wpadająca
w pajęczynę też ujdzie; no, od
biedy możemy złapać się (jak te
muchy) na lep. Ale z pajęczyną
to już coś nie tak! Podobnie
zresztą „nie tak” brzmi zachwalany przez kogoś „studencki
pakiet na wiedzę”. Czemu nie
„pakiet wiedzy” po prostu? Ale
dlaczego w ogóle „pakiet”?
Skąd u nas Polsce tyle tych „pakietów” w każdej dziedzinie?
Nie wiem, podobnie jak nie
wiem, dlaczego w telewizji zrobiono „Wielki test o historii”, a
nie „z historii”.
A do tego jeszcze te priorytety! I z nimi jest problem.
Nie, nie z ustaleniem, tylko
z gradacją: „S19 to dla nas
priorytet dużej wagi”, zapowiada ktoś ważny. A więc są
i priorytety „mniejszej wagi”?
To już prawie jak „plusy dodatnie” i „plusy ujemne”.
Ludzie, wyhamujmy! Już
po wszystkim: wybrano – odrzucono – namaszczono…
Wypadałoby w końcu zacząć
znowu normalnie mówić.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Państwu
Halinie i Mieczysławowi Czyżydłom
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Córki
składa

Burmistrz Miasta Sanoka
Wojciech Blecharczyk

Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach i wciąż
będziesz przy nas Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem.

Z wielkim smutkiem i głębokim
żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mieci Kapcio

naszej kochanej koleżanki – osoby
niezwykle życzliwej, ciepłej o wrażliwym
i dobrym sercu, wspaniałego pedagoga
i wychowawcę.
Rodzinie oraz najbliższym składamy
wyrazy serdecznego współczucia.
Gimnazjum nr 4 w Sanoku

KULTU�

Otworzyć młodym świat

Choć całe dorosłe życie związał z Gdynią i morzem, zawsze
chętnie wraca do Sanoka. Nie tylko, żeby odwiedzić bliskich.
Z sentymentem wspomina czasy licealne i kolegów z harcerskiej Drużyny Wodniackiej, którzy zaszczepili mu żeglarskiego bakcyla. Tęskni za widokiem Sanu, gdzie kąpał się jako
sztubak. I za Jeziorem Solińskim – pierwszym swoim „morzem”... – Tu spędziłem najpiękniejsze lata młodości, tu też
spotkałem wyjątkowych ludzi, do których czuję ogromną
wdzięczność. Wskazali mi drogę, otworzyli świat. Czuję się
zobowiązany, aby teraz przekazać to młodym sanoczanom
– zapalić im światło, pokazać, którędy mogą podążać – mówi
kpt. Krzysztof Mazurkiewicz, wyjaśniając ideę projektu, z
którym przyjechał do Sanoka.

kładowcy w szkole morskiej i
znakomitego
wychowawcy
młodzieży. – Nigdy go nie poznałem osobiście, ale jest mi
bardzo bliski. Może nawet trochę się z nim utożsamiam. On
też musiał sam wszystko zdobyć – wyjaśnia kpt. Mazurkiewicz. – Statek ma sto lat i musi
na siebie zarobić, organizujemy
więc rejsy i różne eventy, szkołę
pod żaglami. Sześciotygodniowy rejs dla 30 uczniów kosztuje
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To nie tylko piękna przygoda, ale i szkoła charakteru.

J

est emerytowanym kpt. Marynarki Wojennej. Mundur
zdjął w 2007 r., po 22 latach
służby. Niedługo jednak wytrzymał na lądzie. – Zawsze ciągnęło mnie do wody. Pamiętam, że nie mogłem się doczekać po zimie, żeby wskoczyć do
Sanu. Kiedyś zrobiłem to w
kwietniu, to mój rekord – wspo-

mina ze śmiechem. – Woda
przyciągała mój wzrok – na
morzu też. Każda fala jest inna,
można się w nie godzinami
wpatrywać.
Dziś pływa na statku Kpt.
Borchardt należącym do Fundacji im. Karola Olgierda Borchardta – najsłynniejszego polskiego pisarza marynisty, wy-

120 tys. zł. Ale nie każdego stać
na zapłacenie 3,5 tys. zł. Zrodziła się więc inicjatywa, aby
raz w roku Fundacja organizowała we współpracy np. z samorządem, szkołę pod żaglami.
Wtedy byłoby potrzeba 20 tys. zł.
Fundacja nie bierze opłaty
czarterowej za statek, koszty to
wyżywienie, wykłady, itp. Część

Alfabet – �lm, który trzeba zobaczyć
Dlaczego szkoła jest często dla dzieci i nauczycieli koszmarem, nudą, walką, a nie miejscem rozwoju i twórczego działania? W poszukiwaniu odpowiedzi warto wybrać się do Kina
SDK na projekcję �lmu „Alfabet” i dyskusję z udziałem nauczycieli, psychologów, uczniów i rodziców żywotnie zainteresowanych poprawą jakości edukacji.

98

proc. małych dzieci ma
wysokie IQ. Po ukończeniu szkoły takie wyniki osiąga już tylko 2 proc. maluchów.
Jak to możliwe? Jak to się dzieje, że system edukacji zamiast
tworzyć środowisko przyjazne
zdobywaniu wiedzy i umiejętności, skutecznie pozbawia
dzieci resztek motywacji do tak
– zdawałoby się – naturalnej
aktywności, jaką jest poznawanie świata. Odpowiedzi może
udzielić m.in. współczesna neu-

rodydaktyka, choć zanim wymyślono technologię monitorowania mózgu intuicyjnie
wiedzieli to już Maria Montessori czy Rudolf Steiner. Mimo
nowych badań nad mózgiem,
mimo doskonałych efektów alternatywnej edukacji, tradycyjna szkoła stoi w miejscu. Dlaczego?
Alfabet to trzecia część �lmowej trylogii Erwina Wagenhofera, poświęconej najważniejszym problemom współ-

Wszystkim Wyborcom
z okręgu nr 16

składam serdeczne podziękowania
za obdarzenie mnie zaufaniem i oddanie
głosu na moją kandydaturę w wyborach
do Rady Miasta Sanoka
Barbara Skrętkowska

czesności (pierwsza część: Nakarmimy świat 2005, druga:
Zaróbmy jeszcze więcej, 2008).
Film jest osobistym i bardzo krytycznym spojrzeniem na współczesny system edukacji, oparty
na linearnym, wąskotorowym
myśleniu,
na
testowaniu
uczniów, porównywaniu ich
ocen, a tym samym na współzawodnictwie. W dzisiejszej szkole najważniejsze okazują się
normy i standardy nauczania,
które determinują sposób prowadzenia lekcji. Tego typu system w efekcie niszczy wrodzoną nam kreatywność i zamienia
uczniów w systemowe roboty,
niezdolne do twórczego myślenia, skupione wyłącznie na rywalizacji. A przecież to, czego

pieniędzy może udałoby się pozyskać od sponsorów, którzy
mogliby się podczas rejsu pokazać. W szkołach są wychowawcy, którzy mogliby się zająć
młodzieżą. Wtedy opłata byłaby niewielka. W ubiegłym roku
w takim rejsie uczestniczyli
gimnazjaliści z Wasilkowa k.
Białegostoku. Pomyślałem, że
warto zrobić to też w Sanoku.
To byłoby edukacyjne, cykliczne przedsięwzięcie, mające
na celu rozbudzenie zainteresowania żeglarstwem i rozwijanie go. W Gdyni wszyscy są już
znudzeni takimi inicjatywami,
tu jest teren dziewiczy, więc
może pomysł chwyci.
Szkoła pod żaglami to
wspaniała przygoda, ale i szkoła
charakteru. Ludzie stają się
inni. Dowiódł tego kpt. Baranowski w swojej szkole pod żaglami. Pogoria ciągle pływa
z jego uczniami jako kapitanami. Podczas takiego rejsu młodzież pracuje w grupie, uczy się
odpowiedzialności za siebie
i innych. Sprząta, gotuje, ma też
program szkolny. Warunki są
czasem trudne, ale to wszystko
doskonale hartuje. Dwa razy do
roku mamy rejs Fundacji Odkrywców dla dzieci z rodzin
patologicznych. To nie jest prezent, tylko forma nagrody
za całoroczną pracę. Te dzieciaki są świetne! To namacalny
dowód, że to działa, że jest potrzebne. Sam jestem przykładem, że idea, o której mówią,
funkcjonuje i sprawdza się.
Złożyłem ofertę u pana starosty i jego zastępcy. Widzę
duży entuzjazm z nich strony.
Gdyby się stworzyła grupa ludzi chętnych do pracy, trzeba
zakasać rękawy i wziąć się do
roboty. Mam nadzieję, że tak
się stanie. Chcę zapalić młodym ludziom światło, otworzyć
świat, pokazać, którędy mogą
podążać. Czuję się do tego
wręcz zobowiązany – podkreśla inicjator przedsięwzięcia.
/joko/

się uczymy, kształtuje naszą
wiedzę, ale to, jak się uczymy,
wpływa na nasz sposób myślenia.
Film skonstruowany jest
na zasadzie kontrastów. Dzięki
temu mamy szansę poznać różne aspekty współczesnej edukacji i możliwe sposoby jej reformy. Praca nad �lmem, uznanym
za najbardziej radykalną część
�lmowej trylogii Wagenhofera,
trwała łącznie 6,5 roku, z czego
produkcja zajęła 2,5 roku.
Pokaz �lmu odbędzie się
4 grudnia w kinie w SDK.
Po projekcji panel dyskusyjny,
do udziału w którym serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych poprawą jakości edukacji – zachęca Joanna Sarnecka
(absolwentka szkoły demokratycznej i mama unschoolerka).
/k/

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom
Sanoka, którzy w dniu 16 listopada br.
obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój
głos w wyborach do Rady Powiatu.
Uczciwą pracę chcę spożytkować dla dobra
miasta i powiatu.
Kazimierz Węgrzyn
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WYCZYTAMY
WAM WSZYSTKO

JACEK ROGOWSKI, IZABELA ZIRPEL-TWORAK

Ekonomiczne Pranie Mózgów
Inwestowanie stało się magicznym hasłem, jakie proponują dzisiaj wszelkiej maści ekonomiści
i spece od „efektywnego gospodarowania” każdemu, kto chce
odnieść sukces �nansowy. Ma to
być jednocześnie remedium
na częste kryzysy i błędy gospodarcze. Inwestować mamy zresztą
nie tylko w gospodarkę, ale
we wszystkie inne aspekty życia
społecznego i indywidualnego.
Mało kto jednak pokusi się
o gruntowne rozważenie specy�ki mechanizmu inwestowania
i wszelkich zagrożeń, jakie są
z nim związane. Jeszcze nie tak
dawno wielu Polaków na własnej skórze doświadczyło katastrofy utraty majątku w Otwartych Funduszach Inwestycyj-
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nych. Miejmy świadomość, że
inwestowanie jest grą ekonomiczną, w której wielu graczy
cynicznie, bez skrupułów łamie
zasady. A stawką tej gry może
być Bankructwo.

Samoregulujący się mechanizm

Dedykowane Systemowi Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

Ekonomia ma wiele wspólnego
z medycyną. Dotyczy każdego
bez wyjątku i każdemu wydaje się,
że się na niej zna. To ostatnie można śmiało odnieść w szczególności
do polityków i samorządowców.
Przedmiotem zainteresowania
ekonomii jest, podobnie jak medycyny, bardzo złożony i niezmiernie wrażliwy „organizm”
gospodarczy. Może on przeżywać
stany rozwoju na równi z kryzysami i stanami agonii. W zależności
od oddziaływań środowiska różna też będzie kondycja danego
organizmu gospodarczego. Jasne
jest, że działa on według określonych zasad, których poznaniem
zajmuje się ekonomia. Tak, jak
trudno człowiekowi bez wykształcenia medycznego pojąć mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ciała ludzkiego, tak samo
niewtajemniczonym sprawi kłopot ogarnięcie wiedzy ekonomicznej. Może warto, więc chociaż spróbować zapoznać się z ele-

mentarną wiedzą na ten temat.
Proponuję Państwu pozycję Henry Hazli�EKONOMIAWJEDNEJ LEKCJI. Autor ukazuje nam
ekonomię w jej kształcie podstawowym, liberalną w znaczeniu
zaproponowanym przez Adama
Smitha. Pozbawioną jeszcze tej
ogromnej nadbudowy ideologicznej, jaką nadały jej późniejsze
szkoły. Ekonomię, w której elementami najistotniejszymi pozostają praca, kapitał, podaż, popyt
i system cen. Gdzie wszelkie ingerencje ze strony państwa zawsze
stanowią deregulację organizmu
gospodarczego. Hazli� wykazuje
iluzoryczność troski państwa
o gospodarkę. Kryje się za nią zawsze gra pokątnych interesów
partykularnych grup wytwórczych. A więc lekcję Hazli�a można zaproponować z równym powodzeniem także „specjalistom”.
Na przykład ministrom �nansów
i dyrektorom Banków Centralnych.
Jacek Rogowski

Gotlandia
Jak niebezpieczne są zabawy
graniczące z prześladowaniem
w wieku dziecięcym, gdzie osoby znęcające się są jeszcze dziećmi jednak już na tyle rozwiniętymi, aby odczuć, jaka to przyjemność. Doświadczają, jak
świetnie czuje się ten, który ma
siłę i władzę nad słabszym i bezradnym. Niewiele wtedy się wie
na temat zasad etycznych i moralnych. W chwili, gdy o�ara jest
pokonana �zycznie i poraniona
psychicznie to cel, dla którego
warto zrobić coś złego. Skutki
takich działań okazują się katastrofalne, gdy chłopiec jest już
dorosłym człowiekiem, a całe
swoje życie poświęcił na uknucie zemsty. Jest to jedyna możliwość odzyskania przez niego
równowagi psychicznej i udowodnienia sobie jak dużo jest
wart. W tak głupiej i zupełnie
zapomnianej historii zakręcona
jest oś trzech zabójstw i usiłowania dokonania czwartego. Giną
trzy młode kobiety. Śledztwo
prowadzi Anders Knutas inspektor szwedzkiej policji. Cała
historia dzieje się na Gotlandii
wyspie, którą Szwedzi odwiedzają w czasie wakacji i kiedy

potrzebują odpoczynku. Kolejny tak lubiany przez nas kryminał szwedzki. Napisała go kobieta Mari Jungstedt, dziennikarka.
Okazuje się, że stworzyła serię
kryminalną z inspektorem Knutasem w roli głównej. Jest siedem części serii, pierwsza, o której piszemy, ma tytuł NIEWIDZIALNY. Autorka pisze
zgrabnie, bo krótko i konkretnie.
Nie rozpisuje się na poboczne
tematy, trzyma się akcji i wplata
w nią nawet malutki romans,
który sprawia, że zostaje uratowane życie czwartej kobiety.
Dużo nie brakowało, a byłaby
także potraktowana siekierą
i nożem. Ma męża i dwoje dzieci więc ma dla kogo żyć, gdy
w szpitalu dochodzi do żywych.
Audiobook czytany przez Agatę
Kuleszę zajmie tylko 7 i pół godziny. Warto.
Zapraszam też wszystkich
do biblioteki, gdzie dział książek na płytach został umieszczony w wypożyczalni głównej
na parterze w pięknych wyremontowanych wnętrzach.
Mari Jungstedt
NIEWIDZIALNY
Izabela Zirpel-Tworak
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Doceniony przez panią premier
Ponadprzeciętny umysł ścisły, do tego talenty sportowe i muzyczne. Karol Szczepan z II Liceum Ogólnokształcącego jest
najlepszym uczniem szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
sanockiego. W nagrodę za świetne wyniki w nauce, jako jeden z niespełna stu w Polsce, osobiście odebrał stypendium
Prezesa Rady Ministrów.

wyższym światowym poziomie, a absolwenci naszych
uczelni są bardzo poszukiwanymi pracownikami w prestiżowych �rmach, w różnych sektorach gospodarki.

się spodziewać – szybko zatrzymało się na sali bankietowej,
gdzie na gości czekał wspaniały
obiad. Ośmioosobowa grupa
najlepszych uczniów z Podkarpacia znalazła również czas
na odwiedzenie Muzeum
oprzednio
miał
Narodowego, gdzie mieli
stypendium Marokazję podziwiać najwspaszałka Województwa Podnialsze dzieła polskiego
karpackiego, ale w ostatnim
rzeźbiarstwa i malarstwa,
roku szkolnym jeszcze wyżej
a wśród nich monumenzawiesił sobie poprzeczkę,
talną „Bitwę pod Grunna świadectwie uzyskując
waldem” Jana Matejki.
średnią ocen 5,5. Aż wierzyć
– Wizyta w stolicy
się nie chce, że naukę na tabyła dla mnie dużym
kim poziomie potra� pogoprzeżyciem, ale teraz
dzić ze swoimi pasjami, bo
znów trzeba skoncentronie dość, ze jest zawodniwać się na nauce. Moim
kiem siatkarskiej drużyny
konikiem są przedmioty
juniorów TSV Trans-Gaz, to
ścisłe, zwłaszcza matemajeszcze gra na perkusji
tyka i �zyka, choć dobrze
w szkolnych zespołach. Kaidzie mi też z języka anrol to świetny chłopak, bargielskiego. Biorąc pod
dzo sumienny i poukładany.
uwagę, że mam też zajęcia
Każda nauczycielka chciaładodatkowe z tych przedby mieć takiego ucznia
miotów, jak również tre– podkreśla jego wychowawningi siatkarskie, a przy
czyni Marta Szerszeń.
tym nie chcę rezygnować
Dzięki świetnym wyniz moich muzycznych pakom w nauce reprezentant
sji, staram się jak najlepiej
II LO znalazł się w składzie
organizować swój czas.
delegacji Kuratorium Oświa- Stypendium i gratulacje za znakomite wyniki w nauce Karol Szcze- Mój harmonogram dnia
ty w Rzeszowie na wyjazd pan odebrał od premier Ewy Kopacz.
jest zazwyczaj szczelnie
do kancelarii premier Ewy
zapełniony. Co dalej? ZaKopacz, która najlepszym kowe dyplomy. Wcześniej szeDrugą i ostatnią częścią gali pewne studia na politechnice.
uczniom z wszystkich polskich fowa rządu pogratulowała mło- w Warszawie było zwiedzanie Myślę o Krakowie lub Warszapowiatów wręczała stypendia dzieży, podkreślając zarazem, Kancelarii Prezesa Rady Mini- wie – zdradza Karol Szczepan.
w wysokości 2.580 zł i pamiąt- że polska edukacja jest na naj- strów, które – jak można było
Bartosz Błażewicz

–P
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W patriotycznym duchu „Naładowani Ekologią”
W Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano II Międzyszkolny Kolejny znaczący sukces odniosło Gimnazjum nr 2 im. KróKonkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Kto ty je- lowej Zo�i w Sanoku, promując działalność ekologiczną
steś?”. Główna nagrodę zdobył Mateusz Mączałowski z „Trójki”. w województwie. Tym razem szkoła zajęła wysokie trzecie
miejsce wśród gimnazjów w Kampanii Edukacyjnej „Naładoo rywalizacji przystąpiło pod dyrekcją Sabiny Wdowiak. wani Ekologią”. W szranki o tytuł najlepszej placówki podejszesnastu uczniów, repre- Ostatecznie jury w składzie: Ma- mującej działania na rzecz ochrony środowiska stanęło 372
zentujących osiem podstawó- ria Harajda, Krystyna Małek szkoły z 44 miast i gmin Podkarpacia.
wek z terenu powiatu: sanockie i Kamila Mackiewicz-RossmaSP1, SP2, SP3 i SP4 oraz pla- nith, podjęło decyzję, że najlepiej
cówki z Zarszyna, Beska, Dłu- wypadł Mateusz Mączałowski
giego i Łukowego. Recytując z SP3, recytujący wiersz „Orlątpoezję, uczestnicy konkursu mó- ko” Artura Oppmana. Miejsce
wili m.in. o miłości do ojczyzny, drugie zajęła Aleksandra Sikoroobowiązkach prawdziwego pa- wicz z Zarszyna, zaś trzecie Alektrioty oraz bieli i czerwieni róż, sandra Krawiec z SP4. Dodajmy
�ag i orłów. Podniosły nastrój jeszcze, że konkurs przygotowapotęgowały pieśni patriotyczne ły: Lucyna Mazur i Magdalena
w wykonaniu chóru „Dwójki” Pacławska.
(b)

D

Jestem właścicielem wyodrębnionego mieszkania i wraz z pozostałymi współwłaścicielami tworzymy wspólnotę mieszkaniową.
Budynek ma trzy piętra i dziewięć mieszkań, a zarząd, który kieruje sprawami wspólnoty, chce nadbudować strych i dodać czwarte piętro. Osoby zamieszkałe na ostatniej kondygnacji sprzeciwiają się temu w obawie, że ich mieszkania ulegną zniszczeniu
podczas remontu. Czy zarząd może taką decyzję podjąć bez zgody właścicieli mieszkań ?
Jan
W odpowiedzi na zadane
pytanie należy wskazać, że nadbudowa lub przebudowa nieruchomości przekracza zakres
zwykłego zarządu, czyli czynności, które ma prawo on podjąć samodzielnie. Zatem na
nadbudowę strychu musi uzyskać zgodę właścicieli mieszkań, ponieważ stanowi on własność wspólną ich wszystkich.
Właściciele muszą podjąć
uchwałę, w której wyrażają zgodę na wykonanie tej czynności
przez zarząd. Potem powinni
Porad Prawnych udziela
podejmować kolejne uchwały
w sprawie wykonania przez za- Radca Prawny Marta Witowska
rząd dalszych czynności zwią- z Kancelarii Radcy Prawnego Marta Witowska
zanych z tą nadbudową: usta38-500 Sanok,
nowienia odrębnej własności
lokalu powstałego w następ- ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-46-45-113,
stwie nadbudowy lub przebuwww.witowska.com
dowy i rozporządzenia tym
Pytania prawne prosimy
mieszkaniem, a także na zmiakierować na adres
nę wysokości udziałów w nainternetowy redakcji:
stępstwie powstania odrębnej
tygodniksanocki@wp.pl
własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego.
Każdy właściciel lokalu od dnia podjęcia uchwały na zemoże zaskarżyć uchwałę do są- braniu albo od powiadomienia
du pod warunkiem, że wykaże go na piśmie, gdy została podjęjej niezgodność z przepisami lub ta w trybie indywidualnego
umową, bądź że narusza ona za- zbierania głosów. Sąd może
sady prawidłowego zarządzania wstrzymać wykonanie zaskarnieruchomością. Powinien to żonej uchwały aż do czasu zazrobić w ciągu sześciu tygodni kończenia sprawy.
Podstawa prawna:
Art. 21-27 ustawy z 24 kwietnia 1994 r. o własności lokali
(t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Karpaty w bibliotece

ARCHIWUM PRYWATNE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu zaprasza
na wystawę zdjęć, nagrodzonych w Międzynarodowym
Konkursie „Nasze Karpaty”.
bejrzeć można trzydzieści Fundacja Karpacka – Polska,
wielkoformatowych foto- była promocja tego regionu
gra�i, które wcześniej nie były i jego walorów. Wystawę możpublikowane. Zdjęcia ukazują na odwiedzać od poniedziałku
niesamowitą przyrodę, kulturę do piątku w godzinach pracy
Trzecie miejsce spośród 372 szkół z całego województwa to i bogactwo Karpat. Celem kon- biblioteki. Naprawdę warto
kursu fotogra�cznego, który – choćby szukając inspiracji
piękny sukces ekologów z Gimnazjum nr 2.
wraz z Magazynem „National do wspaniałych, wakacyjnych
ukces osiągnął również
Organizatorem kampanii Geographic”
zorganizowała podróży!
(b)
Urząd Miasta Sanoka, zdo- zakończonej 7 listopada był
bywając tytuł i statuetkę „Lider Marszałek Województwa PodWojewódzkiej Akcji Zbierania karpackiego i Stowarzyszenie
Zużytych Baterii 2014”, którą EKOSKOP Rzeszów. Jej zakres
młodzież przekazała Burmi- obejmował tematykę prawidłostrzowi Wojciechowi Blechar- wego postępowania z odpadaczykowi. Burmistrz, doceniając mi w postaci zużytych baterii
wkład pracy młodzieży i na- i akumulatorów.
uczycieli Gimnazjum nr 2
Dla Gimnazjum nr 2 jest to
w szerzeniu edukacji i działań drugie w tym roku szkolnym wyekologicznych, przekazał tę sta- różnienie za działalność ekolotuetkę szkole. Wręczył ją opie- giczną. W akcję, która będzie
kunkom Szkolnego Koła Eko- kontynuowana również przez naReprezentacja SP3 z Mateuszem Mączałowskim, który zdo- logicznego: Anecie Pelc i Marii stępne miesiące, włączyła się cała
Trzeciak.
społeczność szkolna.
af
był główną nagrodę.

O

ARCHIWUM PRYWATNE

PODZIĘKOWANIE

ARCHIWUM PRYWATNE

S

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Już sama obecność jednego dobrego człowieka czyni świat piękniejszym

dr Agnieszce Biskup,
dr. Wojciechowi Pałysowi i pani Barbarze Tarkowskiej

za opiekę, okazane serce, współczucie, wsparcie i troskliwą pomoc
w trudnych i bolesnych chwilach dla śp. Mieci Kapcio
z głębi serca dziękujemy
Grzegorz Kapcio

Halina i Mieczysław Czyżydłowie

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom i Koleżankom
z pracy oraz wszystkim, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej naszej ukochanej Żony, Mamy i Córki

śp. Mieci Kapcio
składają

Pogrążeni w smutku Mąż, Dzieci i Rodzice
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O TYM SIĘ MÓWI
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Brakująca perła w koronie

O

synagodze twórcy sanockiego skansenu myśleli
już dawno, zawsze jednak rozmowy w tym temacie kończyły
się westchnieniem: „zbudujmy
najpierw Rynek, potem będziemy myśleć o synagodze. W lesie
jej nie postawimy...” I kto wie,
czy w natłoku codziennych
spraw temat ten nie powędrowałby do szu�ady, gdyby w maju 2011 roku nie pojawili się
w Sanoku państwo Laura i Rick
Brown z amerykańskiej organizacji pozarządowej „Handshouse Studio” z Massachuse�s,
którzy wybrali sanocki skansen
na miejsce realizacji światowego projektu budowlanego
„Gwoździec – Rekonstrukcja”.
Była nim rekonstrukcja dachu
XVII-wiecznej drewnianej synagogi z Gwoźdźca (dziś Ukraina), który miał stanowić część
konstrukcji wznoszonego w Warszawie Muzeum Historii Żydów
Polskich.
Oczywiście, tematem numer jeden tych rozmów była
synagoga. – Z rozmów prowadzonych z Rickiem i Laurą
Brown dowiedziałem się, że
w poszukiwaniu dokumentów
dotyczących synagog, natra�li
w warszawskich archiwach
na świetnie zachowane plany,
fotogra�e i rysunki XVIII-

-wiecznej drewnianej synagogi
z Połańca k. Sandomierza. Postanowiliśmy wykorzystać podpowiedź i ruszyliśmy tym śladem – relacjonuje dyrektor
MBL Jerzy Ginalski.
Wizyta w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej potwierdziła doniesienia państwa Brown. W instytucie rzeczywiście zachowała
się pełna inwentaryzacja architektury połanieckiej synagogi.
Zadowolenie z odkrycia sięgnęło zenitu po wizycie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, gdzie zachowały się nawet fragmenty polichromii tegoż obiektu. – Oniemiałem z zachwytu, uświadamiając sobie, że
mamy gotową pełną dokumentację „naszej” synagogi. Oglądając zdjęcia, już widziałem ją
w konkretnym miejscu, w którym stanie, tuż przy Rynku,
w pobliżu nowego obiektu
– piekarni, po drugiej stronie
dróżki prowadzącej w głąb parku – mówi dyrektor Ginalski.
Pokazując czarno-białe zdjęcia
synagogi z Połańca, mówi
z przekonaniem: – Ona jest nam
przeznaczona! Idealnie nawiązuje do skansenowskiego budownictwa, posiadając czterospadowy dach krokwiowy i konstrukcję przysłupową. Będzie
idealnym dopełnieniem Miasteczka Galicyjskiego i skansenu. Wszak chodzi o odtworzenie
krajobrazu kulturowego, w którym mieli swoje miejsce także

Żydzi. Mamy w swoim muzeum
cerkwie, mamy kościół, powinna być także synagoga, do czego
zmierzamy – wyjaśnia Jerzy Ginalski.
Ruszyli z kopyta. W krótkim
czasie stali się posiadaczami dokumentacji oraz licencji na jej
wykorzystanie. Zadbali też
o „zaliczkę”, z której mogli zakupić sto kubików jodły. Przygoto-

Teraz tę wiedzę wykorzystamy
przy budowie „naszej” synagogi
– mówią „złote rączki” ze skansenu.
– Uznaliśmy, że sami zrobimy to lepiej. Belki będziemy
obrabiać przy użyciu siekier,
toporów i dłut, wszystko
zgodnie ze sztuką ciesielską
i wymogami klasycznego rękodzieła. Fundament zrobimy

chuse�s, wzbudzając ogromne
zainteresowanie. Kto wie, czy nie
włączy się ona do dzieła. – Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyż
ma ona ogromne doświadczenie
w realizacji takich przedsięwzięć.
Dla nas szczególnie cenne mogą
okazać się jej doświadczenia
związane z przygotowaniem naturalnych barwników i wykonaniem polichromii. Państwo Laura

Dzięki dokumentacji jaka zachowała się w warszawskich archiwach, synagoga, która stanie w Galicyjskim Miasteczku
w skansenie, będzie wiernym odzwierciedleniem swego pierwowzoru z Połańca.
wują też precyzyjny plan realizacji inwestycji. Jego głównym założeniem jest postanowienie, że
chcą wznieść obiekt synagogi
własnymi siłami, z zachowaniem
tradycyjnych metod i narzędzi,
takich, jakimi posługiwano się
kilka wieków temu. – Przyglądaliśmy się uważnie cieślom
z wielu krajów, którzy trzy lata
temu budowali u nas dach synagogi z Gwoźdźca. To był dla nas
świetny poligon doświadczalny.

z łamanych kamieni piaskowcowych, luźno układanych.
To wszystko ma pachnieć
XVIII wiekiem. I będzie pachnieć – zapewnia dyrektor Ginalski.
Projekt „synagoga” nie zamknie się za ogrodzeniem skansenu. Nadany mu zostanie szeroki
zasięg, może nawet międzynarodowy. Przekaz o jego realizacji już
dotarł za ocean, do organizacji
„Handshouse Studio” z Massa-

i Rick Brown już nad tym pracują
– zdradza tajemnice przygotowań
Jerzy Ginalski.
Nie można też wykluczyć,
że „Handshouse Studio” włączy się
do sanockiego dzieła jako o�cjalny
partner projektu. W takim przypadku nie można wykluczyć, że
będzie chciała, aby nadać mu charakter międzynarodowych warsztatów, coś na wzór projektu „Gwoździec. Rekonstrukcja”. W takim
przypadku projekt „Synagoga Po-

Szlachetna Paczka tuż, tuż

Podarujmy promyk nadziei
Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Szlachetnej
Paczki – ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Wiosna, której
pomysłodawcą i inicjatorem jest ks. Stryczek z Krakowa.
Jej idea to mądra pomoc, skierowana do tych, którzy jej naprawdę potrzebują. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą
i chcą podarować im promyk nadziei – przyłączcie się!

łaniec” stałby się unikatowym
przedsięwzięciem zarówno ze
względu na jego niezwykły historyczno-edukacyjny charakter, jak
i jego międzynarodowy zasięg.
A my, sanoczanie, cieszmy
się, że temat został podjęty i już
na starcie nadano mu odpowiednią rangę. Wystartuje początkiem 2015 roku. Zimą, kiedy biały puch pokryje dachy

ZE ZBIORÓW INSTUTUTU PAN

Czy sanocki skansen może być piękniejszy niż jest? Od momentu powstania Rynku Galicyjskiego wydaje się to niemożliwe. A jednak ciągle coś w nim przybywa, co dodaje mu dodatkowego blasku. A to niezwykłej wprost urody dwór ziemiański, a to piekarnia, której wypieki stają się rarytasem na wykwintnych stołach, a to wystawa „Ikona karpacka” w nowym jej
wydaniu. Ciągle coś nowego, coś pięknego. Nie koniec na tym.
Prawdziwym hitem najbliższych lat będzie XVIII-wieczna synagoga, która powstanie tuż przy Galicyjskim Rynku. Bo jak może
zabraknąć synagogi w galicyjskim miasteczku, gdzie znaczącą
część mieszkańców stanowili Żydzi?

przyporządkowanych tradycyjnie do dwóch rejonów akcji: Sanok-Północ i Sanok-Południe (trzeba kliknąć w Podkarpacie, a następnie Sanok).
Wśród potrzebujących są ro-

dziny wielodzietne, doświadczone przez chorobę i zdarzenia losowe, cierpiące z powodu ubóstwa, ale także osoby
samotne, niepełnosprawne.
Potrzebują głównie żywno-

S

AUTORKA

zlachetna Paczka organizowana jest w Sanoku już po
raz piąty. To zasługa dwóch liderek – Justyny i Eweliny – oraz
grupy 26 wolontariuszy, którzy
postanowili poświęcić swój
czas i starania, by pomóc innym. W ciągu ostatniego miesiąca odwiedzili dziesiątki rodzin żyjących w ubóstwie, wery�kując, które najbardziej potrzebują pomocy. Po ustaleniu
najpilniejszych potrzeb, sporządzili tzw. pro�le rodzin, które zostały umieszczone w bazie
na stronie internetowej www.
szlachetnapaczka.pl
Baza ta zostanie uruchomiona już jutro, 22 listopada.
Znajdziemy w niej m.in.
35 rodzin z naszego rejonu, Sercem tej akcji są wolontariusze.

ści, ubrań, butów, środków
czystości oraz przyborów
szkolnych i zabawek dla dzieci. Z konkretnymi potrzebami każdej z rodzin można się
zapoznać na jej szczegółowym profilu.
Osoba, która zdecyduje
się zostać darczyńcą, wybiera
rodzinę, dla której przygotuje
paczkę – decyzja musi być
przemyślana, gdyż nikt inny
tego już nie zrobi (po wskazaniu dane rodziny znikają z bazy). Nawet, jeśli nie jesteśmy
w stanie spełnić wszystkich
potrzeb rodziny, przygotujmy
paczkę, na jaką nas stać – żywność i środki czystości przydadzą się zawsze. Można się
też skrzyknąć i zrobić paczkę
wspólnie ze znajomymi, kolegami z pracy, sąsiadami, co
pozwoli znacząco zmniejszyć
koszty. W ubiegłych latach
w akcję zaangażowały się
szkoły, instytucje i zakłady
pracy, przedsiębiorcy, sportowcy, radni, dziennikarze
oraz osoby prywatne. Dzięki
temu prawie 40 ubogich rodzin z Sanoka i okolic otrzy-

Galicyjskiego Miasteczka, skansenowscy cieśle przystąpią
do przygotowywania belek zrębu. Wiosną do akcji wkroczą kamieniarze. A później z uwagą śledzić będziemy postęp prac przy
wznoszeniu pierwszej w kraju
drewnianej synagogi. Dzięki
temu świat będzie mógł obejrzeć
przykład wspaniałej sztuki i architektury, będącej częścią bogatego polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego.
mało potrzebną im pomoc.
Mamy nadzieję, że i w tym
roku będzie podobnie.
W tym roku finał akcji odbędzie się 13 grudnia i najpóźniej tego dnia przygotowane przez darczyńców paczki muszą trafić do magazynu,
który podobnie jak w latach
poprzednich mieści się w ZS1
(dawny Ekonomik) przy ul.
Sobieskiego. Stąd wolontariusze rozwiozą je do adresatów.
– Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby znalazł się jakiś dobroczyńca z dużym samochodem (najlepiej dostawczym),
który zechciałby pomóc
w dniu finału przy rozwożeniu paczek do rodzin. Paliwo
postaramy się zabezpieczyć
poprzez sponsorów. Osoby,
które
mogłyby
pomóc
w transporcie paczek proszone są o kontakt telefoniczny
pod numerami: 783 768 970
lub 500 722 015 – apeluje Justyna, jedna z liderek akcji.
Zachęcamy gorąco do
udziału w Szlachetnej Paczce.
To wyjątkowa akcja, podobnie jak wyjątkowi są ludzie,
którzy ją organizują. Nie pozostańmy obojętni na biedę
tych, którzy mieszkają tuż
obok nas. Niech nadchodzące
święta przyniosą im choć
odrobinę radości i ciepła.
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WYBORY, WYBORY

Mandaty
rozdane

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

A tak stało się w przypadku
Ryszarda Bętkowskiego, który
jednym głosem pokonał Michała Jadczyszyna oraz Jakuba
Osiki, który wygrał z Marią
Oberc. Zaskakujący okazał się
też wynik wyborów na Zatorzu,
gdzie pewnym zwycięzcą wydawał się Piotr Uruski, który
o jeden głos wyprzedzał Bolesława Wolanina, ale po doliczeniu głosów ze szpitala okazało
się, że to rywal lepszy jest o dwa
„oczka”. Piknik i głośnikowa
agitka na mieście okazały się
nader skuteczne...
Do najbardziej spektakularnego pojedynku doszło jednak na Olchowcach pomiędzy
Romanem Babiakiem a Tomaszem Dańczyszynem. O zwycięstwie pierwszego zadecydowało zaledwie 5 głosów różnicy, co zważywszy na wynik
(363:358) czyni z jego konkurenta największego przegranego tych wyborów. Mimo tak
dużego poparcia nie uzyskał
mandatu, do zdobycia którego
w innych okręgach wystarczyła
mniej niż połowa tych głosów...

Zwrot na prawo
Z grona 20 radnych ubiegających się o reelekcję (zrezygnował Łukasz Woźniczak),
tylko 7 zakończyło walkę z tarczą w ręce. Przegrali m.in.: Jan
Oklejewicz, Maciej Bluj, Jan
Biega i Wojciech Wydrzyński.
Wśród ich następców przeważają nowe twarze, choć nie brak
i „starych wyjadaczy” jak choćby Jan Wydrzyński czy Ryszard

woju Sanoka, KWW Macieja
Drwięgi, KWW Ruch Samorządowy na Rzecz Rozwoju Sanoka i KWW Ruch Narodowy.
Ich autorament wskazuje, że
przez najbliższe cztery lata rada
obierze zdecydowany kurs na
prawo.
– Prawica czy lewica – dla
mnie to obojętne. Ważne, żeby
mądrze rządzili. I żeby pamiętali, po co i przez kogo zostali
wybrani. Radni powinni słuchać mieszkańców, rozmawiać
z nimi i spotykać się nie tylko
na dyżurach. Mandat to zobowiązanie i duża odpowiedzialność. Niestety, wielu o tym zapomina już w miesiąc po wyborach. Mam nadzieję, że ci, którym zaufałam, będą o tym pamiętać – stwierdziła pani Wanda, wychodząc z lokalu wyborczego w PWSZ.
– Głosowaliśmy na ludzi,
którzy czegoś już dokonali.
Przynależność partyjna nie
miała dla nas znaczenia – liczył
się człowiek. Uważamy, że dobrze się stało, że wprowadzono
jednomandatowe okręgi wyborcze, bo w nich głosuje się
na osoby, a nie na jakieś listy
czy partie – stwierdzili Ewa
i Marian Sośniccy.
– Moim zdaniem JOW to
nie jest dobre rozwiązanie.
Nie mogłem poprzeć tego, kogo
chciałem, bo startował w innym
okręgu. Zagłosowałem więc
na listę, choć miałem duże wątpliwości – znam akurat tego
człowieka i w innej sytuacji nigdy bym na niego nie zagłosował.
Uznałem jednak, że nie warto
tracić głosu, bo on też może być
ważny – przyznał pan Marian.

Jednym śmiech,
drugim łzy

Sporo niespodzianek przyniosły również wyniki wyborów do rady powiatu, gdzie po
6 mandatów zdobyły PiS i PSL
– to zdecydowanie lepszy wynik niż przed czterema laty, kiedy prawica uzyskała 3 mandaty,
a ludowcy 4. Do sukcesu obu
partii przyczynili się wyborcy
sanoccy i mocni kandydaci
w naszym okręgu, gdzie sama
Alicja Wosik uzyskała 1511
głosów! Sporo „punktów” nabili także Damian Biskup, Kazimierz Węgrzyn i Andrzej Chrobak, zapewniając sobie tym samym mandaty. Sztuka ta nie
udała się – startującym również
z listy PiS – Andrzejowi Romaniakowi i Waldemarowi Szybiakowi, któremu nie pomogła
nawet polityczna „przeprowadzka”. Powody do zadowolenia ma za to z pewnością Sebastian Niżnik z PO, którego bardzo dobry wynik (1080) przetarł szlak dla Zo�i Kordeli-Borczyk.
Niekwestionowanym rekordzistą okazał się jednak – podobnie jak cztery lata temu Otwarcie urny z głosami w lokalu komisji wyborczej nr 3 – niełatwo było je wysypać,
– przewodniczący rady powiatu a cóż dopiero policzyć...
Robert Pieszczoch, którego poparło aż 1624 wyborców. W nowych władzach nie zabraknie
też wicestarosty Wacława Krawczyka oraz sekretarza miasta
Waldemara Ocha, który 3 głosami pokonał klubowego kolegę
Andrzeja Rychlickiego. Dyrektor MOPS-u ma wyraźnego pecha, gdyż przed czterema laty
również minimalnie przegrał
mandat z miejskim sekretarzem

burmistrz
z dogrywką
Totalny blamaż...

AUTORKA (2)

Rodzinne głosowanie to nie tylko frajda dla dzieci, ale także ich edukacja.
(W komisji wyborczej nr 4 na szczęście nikt nie utrudniał pracy dziennikarzom.)

Karaczkowski, powracających
do rady po kilkuletniej przerwie. W jej składzie znalazło się
9 reprezentantów PiS, 5 z
KWW Wojciecha Blecharczyka
– Dla Sanoka, 2 z KWW Samorządu Ziemi Sanockiej, swoich
przedstawicieli wprowadzili
też: KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej,
KWW Niezrzeszeni dla Roz-

– Ja popieram w wyborach znane i sprawdzone osoby, które od lat robią wiele
dobrego dla miasta. Efekty
ich pracy widać gołym okiem.
Oczywiście, nie ze wszystkiego jestem zadowolona, ale
uważam, że Sanok zmienił się
bardzo na korzyść w ostatnich latach – podkreśliła pani
Joanna.

(o dwa głosy). Mocno rozczarowany jest też Stanisław Fal, którego znokautował Marek Strzyż,
startujący z pierwszego miejsca
na liście PSL w Zagórzu.
Za niespodziankę – dla zainteresowanego z pewnością
miłą – można uznać także powrót do rady Bogdana Strusia,
reprezentującego Zjednoczonych.

Niewydolny system informatyczny – o którym przez kilka dni trąbiły wszystkie media
w Polsce – sprawił, że tegoroczne wybory okazały się istną gehenną dla komisji wyborczych.
Ich członkowie koczowali
po kilkanaście a nieraz i kilkadziesiąt godzin, aby obliczyć
wyniki i przekazać je do bazy
danych. W wielu okręgach i tak
trzeba je było liczyć „na piechotę”. Wyniki do rady miasta gotowe były dopiero we wtorek rano,
do rady powiatu – późnym wieczorem. Zastanawiająca jest
ogromna liczba nieważnych głosów, przekraczająca w niektórych okręgach nawet 20 proc. –
Wielu wyborców nie wiedziało,
jak głosować i skreślało po kilku
kandydatów, stawiając „X” na
każdej kartce, mimo że tłumaczyliśmy, iż powinni wskazać
tylko jednego – przyznaje jeden
z członków komisji nr 8.
Najdłużej trwało liczenie
głosów do sejmiku, co po trzech
dniach informatycznej „zadymy” i tak skończyło się na ołówkach i kalkulatorach. Z nieo�cjalnych informacji wiadomo
tylko, że na Podkarpaciu zdecy-

dowanie zwyciężył PiS, który
przy 19-21 mandatach, jak szacowano, będzie mógł rządzić
samodzielnie. Wśród „pewniaków” do ich objęcia wskazywano m.in. Tadeusza Pióro. Z naszego powiatu największe szanse mieli ponoć Adam Drozd,
Sławomir Miklicz i Maria Pospolitak, ale mandatu prawdopodobnie nie zdobyli. W chwili
oddania „TS” do druku wciąż
nie było wyników do sejmiku.

… i niekompetencja
Osobnym tematem jest to,
co działo się w niektórych
z okręgowych komisji. Na Błoniach (okręg wyborczy nr 15)
interweniowała Policja, wezwana przez przewodniczącą, która
miała zastrzeżenia do stanu
trzeźwości jednej z członkiń.
Podejrzenia okazały się słuszne
– w organizmie młodej kobiety
stwierdzono 0,8 promila alkoholu. Nieodpowiedzialna 21-latka natychmiast została odesłana do domu. W innej komisji
starszy pan otrzymał karty z wypełnionymi kratkami przy nazwiskach określonych kandydatów... Doszło do nieprzyjemnej
utarczki słownej, w wyniku któ-

rej wyborcy wręczono drugi
komplet – czystych już – kart.
W protokołach końcowych
– podpisanych przez wszystkich członków komisji – nie ma
jednak słowa o tej sytuacji, jest
za to adnotacja, iż brakujące karty zostały prawdopodobnie...
wyniesione przez wyborcę poza
obręb lokalu wyborczego.
Zdarzało się też, że uniemożliwiano pracę dziennikarzom, którym nie pozwolono
�lmować ani wykonywać zdjęć
w trakcie głosowania. Zdaniem
przewodniczących owych komisji, nie dopuszczały tego...
przepisy, a konkretnie uchwała
PKW. Co ciekawe, tego samego
zdania był przewodniczący
miejskiej komisji wyborczej!
Dopiero interwencja komisarza wyborczego w Krośnie spowodowała cofnięcie tych kuriozalnych zakazów, niemających
żadnego prawnego umocowania. W tym przypadku pytanie
o poziom kwali�kacji osób desygnowanych do pracy w komisjach wyborczych wydaje się
czysto retoryczne. Pozostaje
nadzieja, że za tydzień i system,
i ludzie będą lepiej przygotowani do akcji „Wybory”.
Joanna Kozimor
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Wyniki głosowania do Rady Miasta Sanoka

Okręg Nr 1 – frekwencja 40,8 proc.
Zespół Szkół nr 5 ul. Jagiellońska 22
WYDRZYŃSKI Jan
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
NIEZGODA Wojciech
KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE
BIEGA Jan
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA - DLA SANOKA
KUNC Marian
RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA
WANIELISTA Alicja
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Liczba
głosów

205
34

4

55

Okręg Nr 3 – frekwencja 47,5 proc.
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Rymanowska 17
KOT Wanda Janina
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
JAGODZIŃSKA Grażyna
KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
DEMKOWSKA Anna
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA
DROZD Bożena
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Liczba
głosów

146

Okręg Nr 9 – frekwencja 42,7 proc.
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sadowa 12

1
2
3

156

4

53

5

155

6

24

SYBIDŁO Jerzy

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PROROK Szymon

KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE

KĘDRA Andrzej

175
157

Okręg Nr 15 – frekwencja 45,8 proc.
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Al. Szwajcarii 5

222

1

52

2

122

3

120

4

2

3
4
5

38

RYNIAK Adam

274

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

DŻUŁYK Wojciech

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

ŻUCHOWSKI Michał

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

LEŚNIAK Sławomir

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

RYNIAK Jagoda

KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE

OSĘKOWSKI Marian

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

BLUJ Maciej

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

RADWAŃSKI Ryszard
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

39
45
Liczba
głosów

1
2
3
4
5

Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” – ul. Traugutta 9

Liczba
głosów

1

232

2

98

3

49

4
5

140
49

WÓJCIK Elżbieta

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

OSTROWSKI Andrzej

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

HERBUT Adrian

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

BIENIASZ Maciej

KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ

ŻYŁKA Stanisław

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Okręg Nr 12 – frekwencja 37,9 proc.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Mickiewicza 49

Okręg Nr 5 – frekwencja 53,4 proc.
Budynek Rady Dzielnicy Dąbrówka, ul. Krakowska 36
KORNECKI Adam
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
WRÓBEL Beata
KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
KRYNICKI Józef
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA
KOCYŁOWSKA Alicja
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Liczba
głosów

Okręg Nr 6 – frekwencja 47,2 proc.
Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47
PYTLOWANY Edward
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
DĘBIŃSKI Tomasz
KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE
KORNECKI Józef
KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
DRWIĘGA Anna
KWW NIEZRZESZENI DLA ROZWOJU SANOKA
STASZKIEWICZ Elżbieta
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA
KORNECKA-MITADIS Agnieszka
KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
KOPEĆ Marian,
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Liczba
głosów

238
185
175

1
2
3
4
5

RADOŻYCKI Łukasz

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KADŁUCZKA Elżbieta

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

WOJNAROWSKI Ryszard

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

MRUGAŁA Szymon

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

BĄDKOWSKI Stanisław
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

188
31
38
48
109

305

TS Sanoczanka, ul. Kwiatowa 25

1

2
3
4
5
6
7

PORĘBSKI Krystian

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ROGOWSKA-CHĘĆ Grażyna
KWW RUCH NARODOWY

SADOWSKA Janina
KWW JANINY SADOWSKIEJ

LASSOTA Ryszard

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

CHYTŁA Mariusz

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

PANEK Grzegorz

KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ

ŻUK Katarzyna

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

19

2

161

3

141

4

30

150
200
100

WYDRZYŃSKI Wojciech

KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ

176
73

217
42

1
2

3
4
5

78

GALANT Jerzy

BASZAK Janusz

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

172
44
165
84
57

Liczba
głosów

2
3
4
5
6
7

8

1

119

2

99

3

106

4

87

5

Gimnazjum nr 1, ul. Kochanowskiego 2

1
2
3

4
5

ADAMIAK Paweł

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ROBEL Andrzej

KWW NIEZRZESZENI DLA ROZWOJU SANOKA

OBERC Maria

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

OSIKA Jakub

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

DRWIĘGA Halina

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

38

SKRĘTKOWSKA Barbara

167

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

NAGAJ Rafał

66

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

SABAT Mieczysław

55

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

BABIAK Roman

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

DAŃCZYSZYN Tomasz

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

Liczba
głosów

363
358

KOWALSKI Mieczysław

91

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

BIODROWICZ Paweł

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

TYMOCZKO Henryka

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

125
Liczba
głosów
208

TEREFINKO Czesław

82

KWW RUCH NARODOWY - lista nr 5

LEWANDOWSKI Piotr

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA - lista nr 23

NĘDZA Adam

KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ - lista nr 24

239
114

ZIELIŃSKI Mariusz

90

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ” - lista nr 26

CHĘĆ Stanisław

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Liczba
głosów
129

PLEŚNIAK Albert

36

KWW RUCH NARODOWY

CZAPOR Maciej

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

WOJEWODA Antoni

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

DRWIĘGA Marek

KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ

132
128
138

ZUBIK Dariusz

51

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

SZMYD Joanna

22

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ” - lista nr 26

DRWIĘGA Maciej

KWW MACIEJA DRWIĘGI - lista nr 27

Gimnazjum nr 3, ul. Lipińskiego 63

144

185

KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

Okręg Nr 20 – frekwencja 40,9 proc.

76

Liczba
głosów

MATEJA Maciej

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4

Liczba
głosów

73

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Okręg Nr 19 – frekwencja 46,9 proc.
1

71

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Robotnicza 13a

Liczba
głosów

143

RYCHTER Piotr

BĄK Michał

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

232
Liczba
głosów
204

GONDEK Sebastian

47

KWW RUCH NARODOWY

LISOWSKA Teresa

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

233

CZERWIŃSKI Zbigniew

68

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

HOMA Robert

38

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

47
Okręg Nr 21 – frekwencja 53,5 proc.
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1

Okręg Nr 14 – frekwencja 51,2 proc.

215

206

KWW NIEZRZESZENI DLA ROZWOJU SANOKA

Okręg Nr 18 – frekwencja 46,7 proc.

90
Liczba
głosów

BANACH Krzysztof

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Przemyska 80

1

132
Okręg Nr 13 – frekwencja 50,2 proc.

125

Okręg Nr 17 – frekwencja 48,5 proc.

106

Liczba
głosów

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Reymonta 6

72
Okręg Nr 11 – frekwencja 42,8 proc.

GŁADYSZ Zdzisław

Okręg Nr 16 – frekwencja 38,9 proc.

107

128

Okręg Nr 10 – frekwencja 38,4 proc.
1

Liczba
głosów

KWW JANINY SADOWSKIEJ

Żłobek Samorządowy nr 2, ul. Traugutta 23

217

Liczba
głosów

5

68
Liczba
głosów

Okręg Nr 7 – frekwencja 43,4 proc.
Gimnazjum nr 4, ul. Jana Pawła II 25
KARACZKOWSKI Ryszard
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
OKLEJEWICZ Jan
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA
DRWIĘGA Kazimierz
KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA
MOCZARNY Iwona
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

2
3

151

Okręg Nr 2 – frekwencja 44,3 proc.
Gimnazjum nr 2, ul. Sobieskiego 5
PRUCHNICKI Wojciech
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BĘTKOWSKI Ryszard
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA
NAJSAREK Robert
KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
JADCZYSZYN Michał
KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA
BIAŁOWĄS Daniel
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Okręg Nr 4 – frekwencja 46,3 proc.
PWSZ, ul. Mickiewicza 21, budynek D
ŚWIĘCH Witold
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BUDZICKI Andrzej
KWW RUCH NARODOWY
KOBYLAKIEWICZ Piotr
KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
SZUL Krzysztof
KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA
HANIAK Józef
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

1

Okręg Nr 8 – frekwencja 35 proc.
Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2 – ul. Sadowa 11
DASZYK Zbigniew
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
ORYBKIEWICZ Jakub
KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE
NOWAK Jerzy
KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
PRZYBYSZ Adam
KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

Liczba
głosów

1

153

2

77
216

217
81

3
4
5
6

URUSKI Piotr

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

BACH Józefa Jolanta,

Liczba
głosów
204

KWW RUCH NARODOWY

108

WOLANIN Bolesław

206

KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA-DLA SANOKA

PODULKA Franciszek

KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ

KOWALSKI Tomasz

KWW RUCH SAMORZĄDOWY NA RZECZ ROZWOJU SANOKA

REJNIN Kazimierz

KWW ALICJI WOSIK „ROZWÓJ”

143
32
31

11
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Wyniki głosowania na Burmistrza Miasta Sanoka
Okręgi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Szpital1

Areszt
śledczy2

Razem

Procent
głosów

Wojciech
BLECHARCZYK

237

288

313

255

294

306

278

200

249

190

242

267

298

324

283

212

338

294

320

237

274

17

2

5718

40.8

Sebastian
NIŻNIK

53

33

32

53

50

53

51

57

74

35

42

60

51

107

84

72

66

50

101

63

58

5

1250

8.9

Tadeusz
PIÓRO

178

165

232

186

289

285

227

186

218

165

196

150

232

200

176

164

345

311

286

221

248

4

4664

33.3

Alicja
WOSIK

64

71

83

96

115

171

120

106

119

92

126

78

130

128

111

87

196

85

168

93

135

3

2377

17

Kandydaci

1) obwód specjalny włączony do okręgu wyborczego nr 21. 2) obwód specjalny włączony do okręgu wyborczego nr 1.

Wyniki głosowania do Rady Powiatu
Okręg Wyborczy nr 1
gminy: Besko, Bukowsko,
Komańcza, Zarszyn – 5 mandatów
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Grażyna Borek
– 714
2. Jan Jaślar
– 663
3. Kazimierz Wolański
– 357
4. Jan Kuczma
– 224
5. Danuta Nagórzańska-Gał
– 145
6. Emil Węgrzyn
– 60
7. Aneta Szałankiewicz
– 49
8. Ewa Dołżycka-Myćka
– 70
9. Adam Iżowski
– 137
10. Grzegorz Majka
– 164
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Roman Konieczny
2. Zbigniew Bieleń
3. Ewa Marczak
4. Elżbieta Łajkosz-Gerent
5. Bogdan Bętkowski
6. Małgorzata Szybka
7. Elżbieta Lutomska
8. Tadeusz Hanus
9. Jan Folta

– 298
– 126
– 96
– 52
– 53
– 49
– 79
– 75
– 209

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Tadeusz Szałankiewicz
– 199
2. Ryszarda Mikołajek
– 84
3. Dariusz Jęczkowski
– 32
4. Andrzej Duda
– 16
5. Anna Świerniak
– 12
6. Marcin Śnieżek
– 25
7. Ryszard Gondela
– 53
8. Bogumiła Żyłka
– 25
9. Magdalena Wojtoń
– 19

Okręg Wyborczy nr 2
gmina Zagórz
- 3 mandaty
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Krzysztof Strzyż
– 543
2. Anna Szary
– 70
3. Edward Mąka
– 266
4. Katarzyna Motas-Stabryła
– 51
5. Dorota Tobiasz
– 24
6. Stanisław Fal
– 336
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Jerzy Zuba
– 312
2. Katarzyna Czech
– 131
3. Wanda Izdebska
– 66
4. Iwona Osenkowska
– 71
5. Janusz Krajnik
– 251
6. Jan Giba
– 88
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1. Piotr Podgórski
– 82
2. Anna Mielnik
– 62
3. Beata Nowakowska
– 21
4. Tomasz Długosz
– 58
5. Beata Dyrkacz-Düpre
– 17
6. Wacław Świerniak
– 21
Komitet Wyborczy Wyborców
„Przyjazny Powiat”
1. Jan Długosz
– 46
2. Anna Kozakiewicz
– 32
3. Krystyna Sawczyszyn
– 54
4. Józef Kowalczyk
–9
5. Jakub Pawłowski
–6

Komitet Wyborczy Towarzystwa
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
1. Wacław Krawczyk
– 568
2. Marek Szpara
– 342
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia
3. Bogusława Giba
– 57
„Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej” 4. Piotr Bochnak
– 250
1. Robert Pieszczoch
– 1624
5. Monika Górka
– 120
2. Witold Jawor
– 378
6. Joanna Kułakowska-Lis
– 107
3. Józef Kocoń
– 178
Okręg Wyborczy nr 3
4. Bolesław Marszałek
– 174
5. Bogumiła Bętkowska
– 75
miasto Sanok – 8 mandatów
6. Józef Ćwiąkała
– 128
7. Renata Czajnik
– 29
Komitet Wyborczy
8. Władysław Forys
– 36
Polskie Stronnictwo Ludowe
9. Alicja Pierożak
– 35
1. Alicja Wosik
– 1511
10. Ewa Patała
–3
2. Krzysztof Juszczyk
– 126
3. Ryszard Koczeń
– 58
Komitet Wyborczy Wyborców
4. Marian Kowal
– 50
„Przyjazny Powiat”
5. Stanisław Tutak
– 159
1. Michał Szaryj
– 226
6. Marianna Jara
– 88
2. Joanna Gomułka
– 120
7. Agnieszka Niemiec-Kukułka
– 38
3. Urszula Rydz-Smolik
– 20
8. Marek Pastuszczak
– 114
4. Dariusz Hnat
– 37
5. Jolanta Nowak-Adamowska
– 21
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
6. Maciej Spaliński
– 48
1. Kazimierz Węgrzyn
– 803
7. Anna Gajewska
– 18
2. Andrzej Chrobak
– 502
8. Piotr Woźniak
– 52
3. Ewa Latusek
– 107
4. Andrzej Romaniak
– 394
Komitet Wyborczy Towarzystwa
5. Damian Biskup
– 828
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
6. Joanna Hydzik
– 275
1. Igor Wójciak
– 215
7. Waldemar Szybiak
– 364
2. Joanna Burczyk
– 111
8. Agnieszka Szczepańska
– 65
3. Agnieszka Drozd
– 77
9. Jan Marcinkowski
– 175
4. Marek Grabek
– 126
10. Wanda Wojtuszewska
– 142
5. Zdzisława Zabiega
– 137
11. Grzegorz Kozak
– 283
6. Elżbieta Skripkariuk
–7
12. Robert Baliński
– 38
7. Arkadiusz Hydzik
–9
13. Krystyna Jurasińska-Skotnicka
– 82
8. Mariusz Zaucha
–5
14. Mirosław Sworst
– 64
9. Elżbieta Adamska
– 35
15. Agnieszka Kochan
– 46
10. Wojciech Jakubaszek
– 25
16. Andrzej Radwański
– 52

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Sebastian Niżnik
– 1080
2. Zoa Kordela-Borczyk
– 262
3. Zdzisław Kowalski
– 70
4. Tadeusz Panek
– 147
5. Małgorzata Sawicka
– 167
6. Andrzej Siwiec
– 76
7. Katarzyna Kopecka
– 65
8. Edward Fic
– 68
9. Mariusz Sołtys
– 58
10. Jolanta Sudykowska-Pacześniak – 17
11. Lesław Leśniak
– 84
12. Krzysztof Fil
– 41
13. Anita Błażowska
– 35
14. Bartosz Mrugała
– 53
15. Magda Wawrzkiewicz
– 16
16. Artur Rudnicki
– 67

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia
„Zjednoczeni Samorządowcy
Ziemi Sanockiej”
1. Bogdan Struś
– 527
2. Marta Muszyńska
– 109
3. Jolanta Rzeszutek
– 79
4. Bogdan Florek
– 156
5. Małgorzata Dąbrowska
–5
6. Dariusz Carkowski
– 39
7. Władysław Zajdel
– 34
8. Agnieszka Fuksa
– 12
9. Jacek Głód
– 31
10. Piotr Kolano
– 55
11. Tomasz Gawlewicz
– 33
12. Stanisław Sarna
– 16
13. Wiesław Bajger
– 59
14. Tomasz Dulba
–8
15. Karolina Uruska
– 17
16. Małgorzata Pilch
–9

Komitet Wyborczy Wyborców
„Przyjazny Powiat”
1. Ziemowit Borowczak
– 206
2. Zygmunt Pytlowany
– 172
3. Ewa Zgłobicka
– 67
4. Renata Maliszewska
– 11
5. Maciej Domański
– 22
6. Henryk Starejki
– 113
7. Lucyna Siekierzyńska
– 37
8. Krzysztof Wal
– 108
9. Agnieszka Stabryła
– 44
10. Grzegorz Pasztyła
– 38

Komitet Wyborczy
Towarzystwa Przyjaciół Sanoka
i Ziemi Sanockiej
1. Waldemar Och
– 310
2. Andrzej Rychlicki
– 307
3. Irena Penar
– 120
4. Adam Mindur
– 184
5. Grzegorz Kornecki
– 74
6. Beata Dziuban
– 42
7. Robert Zoszak
– 129
8. Bernard Jayko
– 86
9. Bożena Jastrzębska
– 75
10. Kazimierz Olender
– 26
11. Wojciech Wesołkin
– 73
12. Grażyna Węgrzyńska
– 23
13. Kazimiera Futyma
– 51
14. Mieczysław Krauze
– 74
15. Anna Kamińska
– 10
16. Damian Delekta
– 85

Okręg Wyborczy nr 4
gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska
– 5 mandatów
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Marian Czubek
– 873
2. Stanisław Stabryła
– 187
3. Monika Węgrzyniak
– 156
4. Dariusz Szmyd
– 66
5. Eugeniusz Stabryła
– 198
6. Marzena Kapustyńska
– 50
7. Ewa Dudka
– 70
8. Janina Kobiałka
– 131
9. Piotr Ziemlewicz
– 95
10. Marek Wolanin
– 184
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Janusz Cecuła
– 570
2. Tadeusz Galant
– 125
3. Anna Herdyńska
– 106
4. Agata Brygidyn
– 74
5. Wojciech Petryk
– 134
6. Renata Dzierżawska-Świder
– 53
7. Piotr Kopczyk
– 54
8. Iwona Bodziak
– 96
9. Józef Buczek
– 74
10. Zbigniew Gibała
– 249
Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Agnieszka Haduch
– 260
2. Stanisława Chromiak
– 80
3. Marian Proćko
– 233
4. Tomasz Gankiewicz
– 277
5. Izabela Futyma
– 82
6. Celina Chutkowska
– 66
7. Jerzy Klecha
– 15
8. Anna Hryszko
– 81
9. Jerzy Szałankiewicz
– 36
10. Damian Popowicz
– 36
Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia „Zjednoczeni
Samorządowcy Ziemi Sanockiej”
1. Piotr Wojnarowski
– 49
2. Wojciech Paradiuk
– 96
3. Stanisław Mielnikiewicz
– 277
4. Anna Trebenda
– 22
5. Kazimierz Marczak
– 22
6. Justyna Drozd
– 24
7. Marcin Mleczko
– 49
8. Katarzyna Kobrzyńska
– 49
9. Anna Jakima
–7
10. Anna Korona
– 68
Komitet Wyborczy Wyborców
„Przyjazny Powiat”
1. Marcin Karczyński
– 74
2. Krzysztof Sasko
– 108
3. Jolanta Romaniuk
– 34
4. Grażyna Dereń
– 20
5. Maria Świętek
–9
6. Ewa Rudy
– 33
7. Adam Dereń
–7
Komitet Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół
Sanoka i Ziemi Sanockiej
1. Marian Futyma
– 506
2. Stanisław Wolwowicz
– 216
3. Aneta Wanielista-Kafara
– 65
4. Longin Knurek
– 37
5. Marek Rolnik
– 33
6. Lucyna Domańska
– 12
7. Andrzej Michalak
– 45
8. Stanisława Zoszak-Szolc
– 11
9. Krzysztof Jakubowski
– 28
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

OGŁOSZENIA
 Kawalerkę na Posadzie,
nie wymaga remontu, tel.
663-64-86-98 lub 606-52-95-06.
 Dom 100 m2, po kapitalnym remoncie, na
działce 11 a, częściowo umeblowany, z budynkiem gospodarczym,
z ładnym ogrodzeniem,
tel. 693-03-62-79.
 Dom murowany piętrowy, ocieplony, stan
dobry, działka ok. 4 a,
w dzielnicy Wójtostwo,
tel. 668-36-11-59.
 Las pełnocenny, jodłowy, 0,34 ha, w miejscowości Mokre, tel. 001732 432
49 28 lub e-mail: szere777@msn.com

 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.
 Mieszkanie 48 m2
(II piętro), Śródmieście, tel.
727-96-06-69.
 Mieszkanie 60,5 m2,
3-pokojowe (IV piętro),
w Sanoku przy ul. Sadowej, tel. 500-70-82-68.
Zamienię
 Mieszkanie 35 m2,  Dom z ogrodem – na
2-pokojowe (parter), przy mieszkanie, za dopłatą, tel.
ul. Langiewicza, tel. 501- 785-96-11-25.
-56-91-14.

Żaluzje

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

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

Posiadam
do wynajęcia

 Garaż murowany w za-  Parkiet, deska podłogobudowie szeregowej, przy wa, tel. 13-467-44-72.
ul. Sadowej, obok budow-  Ziemniaki atole, tel. 510 Kawalerkę w Zagórzu, lanki, tel. 606-46-70-56.
-44-67-91.
tel. 726-43-65-98.
 Maszynę dziewiarską
2
 Mieszkanie 39 m , w SaAUTO-MOTO
dwupłytową, nieużywaną,
noku, tel. 510-44-67-91.
tel. 692-21-45-99.
 Mieszkanie w Sanoku,
 Żaluzje, rolety, części,
Sprzedam
tel. 606-68-98-19.
 Pokoik dla uczennicy,  Cinquecento 700 (1998), tel. 600-29-72-10.
tel. 515-50-50-56.
 Pokój dla 2 osób,
z używalnością kuchni, tel.
512-22-02-02.
 Pokój, tel. 691-4473-82.
 Lokale 28 m2 i 38 m2
(I piętro), w centrum, tel.
607-04-99-95.
 Lokal na biuro ok. 20 m2,
w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 8, tel. 607-0648-66.
 Lokal handlowy 100 m2
(dawny sklep Kuba), przy
ul. Sienkiewicza 7, tel. 504-02-43-62.
 Lokal 25 m2, w centrum
Sanoka, tel. 506-10-14-47.

przeb. 17 600, stan dobry,
tel. 13-463-01-41.
 Land rover freelander (2003),
diesel, tel. 600-29-72-10.

SKOREX DANCE

„SZWAGIER - MEBLE”

Dorośli, młodzież

poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

Kurs tańca towarzyskiego

Grupa początkująca 27.11.2014 r.
(czwartek) godz. 18.30 - 20.00
Grupa początkująca 25.11.2014 r.
(wtorek) godz. 18.30 - 20.00
Lekcje indywidualne – termin do uzgodnienia
SP nr 1, Al. Szwajcarii 5, tel. 13-464-81-26,
kom. 607-802-107, www.skorexdance.sanok.pl

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.

PIASKOWANIE

elementów metalowych
Sanok, ul. Bema 5
tel. 798-080-307

POWIERZCHNIA
BIUROWA
2

Sanok, Dąbrówka,
ul. II Armii WP 40

tel. 13-463-50-44

300 m

 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
PRACA
klienta, tel. 504-18-98-11.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.
Zatrudnię
 Angielski: matura, kon Pieczarkarnia w Tar- wersacje i testy, tel. 50 60
nowa k/Rakoniewic, woj. 80 353.
wielkopolskie poszukuje
zbieraczek pieczarek, zapewniamy dobre warunki
mieszkaniowe,
kontakt MATRYMONIALNE
pon. – pt. od 8 do 16, tel.  Wdowiec po 60 pozna
kobietę w stosownym wie513-04-44-77.
ku, tel. 737-30-40-61.

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT DO 2,5 T
PRZEWÓZ DO 9 OSÓB
tel. 504-388-709 F.V.

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

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

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
2

21 listopada 2014 r.

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 %)

150 m

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

Burmistrz Miasta Sanoka
zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje mieszkańców miasta, że woda pobierana z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu odpowiada warunkom
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, póz. 417 z późn. zm.).

Odsprzedam wierzytelność
Grzegorza Kowalskiego
zam. Zagórz, ul. Stefana Batorego

na kwotę 25.588,99 zł
(wraz z odsetkami na dzień 18.11.2014 r.)
Wyrok sądowy oraz nakaz zapłaty, sygn. akt I Nc36/08

tel. 501-710-072

21 listopada 2014 r.
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OGŁOSZENIA

LOMBARD

OGRODZENIA

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

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2 na okres 21 dni
tj. od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 928/3 o pow. 15,75 m2 położonej w Zagórzu,
- część działki nr 927/10 o powierzchni 1 m2 położonej w Zagórzu,
- część działki nr 369/2 o powierzchni 20 m2 położonej w Zagórzu obręb Zasław,
- 6 lokali użytkowych o pow. 8,70 m2 położonych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Zagórzu na działce nr 885/50.
Informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu , pok. nr 36 , tel. 13-46-22-062, wew.67 , strona internetowa www.zagorz.pl

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 21.11.2014 r. do dnia 12.12.2014 r.,
zostanie wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wykaz obejmuje nieruchomości położone w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Stankiewicza,
oznaczone jako działki nr:
12/16 o pow. 0,0122 ha, 12/18 o pow. 0,0002 ha, 13/110 o pow. 0,0005 ha.
Sprzedaż bezprzetargowa.

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

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sanoku ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 73,40 m2, położonego na IV piętrze w budynku
przy ul. Jana Pawła II 45/39 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę
132.328,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. 13.232,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza
1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 15.12.2014 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana
jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu
w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 15.12.2014 r. w kasie SSM po
godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się
w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn

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 21.11.2014 r. do dnia 12.12.2014 r.,
zostanie wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym, położoną w Sanoku, obręb
Śródmieście przy ul. Piłsudskiego, oznaczoną jako działka nr 579/8 o pow. 0,2071 ha.
Sprzedaż w drodze przetargu.

Skorzystają z niej ci, którzy zdecydują się zamieścić swoją reklamę 3-krotnie, w trzech kolejnych numerach, a ich reklamy będą min. dwumodułowe.
Otrzymają oni w prezencie czwartą edycję swojej reklamy bezpłatnie, a dodatkowo baner
z treścią tejże reklamy na stronie internetowej „Tygodnika Sanockiego”.

Jesienna promocja trwać będzie do końca roku 2014.
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DWA WYMAZY
& DO BAZY!

W dniach 26-27 listopada w 58 miastach Polski, studenci połączą siły, by jako ambasadorzy Fundacji DKMS Polska, po raz
czwarty, woluntarystycznie rejestrować nowych potencjalnych
dawców szpiku. W Sanoku rejestracja odbywać się będzie
w PWSZ – Galeria D w środę i czwartek w godz. 11-18.
rojekt DWA WYMAZY &
DO BAZY to wielkie przedsięwzięcie, niespotykane w skali
światowej, zorganizowane przy
współpracy i ogromnym wsparciu Studenckich Ambasadorów
Fundacji DKMS Polska. Delegaci 128 uczelni z całej Polski będą
przez dwa dni rejestrować potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Fundacja DKMS Polska to największa w Polsce baza takich dawców.
Bazując na bardzo pozytywnym

doświadczeniu trzech poprzednich edycji, które łącznie dały wynik około 37.000 nowych potencjalnych dawców, Fundacja
DKMS Polska razem ze studentami podejmuje kolejną próbę
pozyskania osób, dla których los
chorych na raka krwi pacjentów
nie jest obojętny.
Tym razem akcję poparli
członkowie popularnego zespołu
Curly Heads, którego liderem jest
znany i lubiany wokalista Dawid
Podsiadło. – Idea dawstwa szpiku

TOMASZ SOWA

P

Czy tak uroczym przedstawicielkom Fundacji DKMS Polska
można odmówić udziału w akcji?

to wielka sprawa – mówi Dawid
Podsiadło. – Drodzy studenci,
podczas tego projektu jesteśmy
z wami i kibicujemy wam z całych
sił – dodają członkowie zespołu
Curly Heads.
Rak krwi, inaczej grupa chorób nowotworowych układu

Jak zagospodarowywałem Bieszczady (13)
Każdej późnej jesieni, zanim śnieg odciął Bieszczady od świata, trzeba było przygotować sobie warsztat pracy na zimę,
czyli przeprowadzić inwentaryzację wytypowanych do opracowań miejscowości. Rozjeżdżaliśmy się wtedy po terenie,
nanosząc na katastry niezbędne dane.

ARCHIWUM PRYWATNE

Willa p. Trumpusa, będąca pierwszym szpitalem w Ustrzykach
Dolnych, rozebrana w 2010 roku jako „obiekt nieprzydatny”.

W

ybrałem Smolnik w powiecie ustrzyckim, gdzie stało
już sześć budynków i zabudowania upadającego pegeeru. Nowością budowlaną w Bieszczadach
były dwa domy dwurodzinne, jakie stanęły w Lutowiskach na tzw.
Tajwanie. W pracy ciągle miałem
kłopoty z odmownymi decyzjami na budowę domów w Sanoku,
których lokalizacje znajdowały
się na trasie projektowanej obwodnicy miejskiej. Zaczynała
się na najwyższym punkcie ulicy Lipińskiego, nieco powyżej
stacji paliw, a kończyła na pagórku u zbiegu ulic: Krakowskiej,
Rymanowskiej i 1000-lecia
na Dąbrówce.
Minęło pół wieku, a z „Tygodnika Sanockiego” dowiedziałem się, że nową koncepcję
sanockiej obwodnicy południowej projektuje biuro „Trakt”
z Katowic. Jestem ciekaw, czy
będzie podobna do tych już wybudowanych w Polsce obwodnic z ekranami akustycznymi,
czy może do tych, które projektowałem we Francji, gdzie funkcję ekranów zastępowały nasypy
ziemne z zielenią. Wtedy, przed
pół wiekiem, nie myślało się
o rondach, a duże skrzyżowania
rozwiązywane były od strony
projektowej przy pomocy „koniczynek”. Chętnie wziąłbym
udział w dyskusji na temat koncepcji sanockiej obwodnicy,
choć mam świadomość, że i czasy i ja sam się zmieniłem. Ale ciekaw jestem wszystkiego ogromnie.
Wróćmy jednak do lat 60.
Mój ojciec był łowczym w obwodzie ustrzyckim, więc od czasu do czasu towarzyszyłem mu

w polowaniach. Ostatnim z nich
było polowanie na znanego
wszystkim myśliwym dzika
zwanego „profesorem”. To był
największy dzik zastrzelony
po wojnie w Polsce. Jego „szable” otrzymały złoty medal
na prestiżowej wystawie myśliwskiej w Wiedniu.
Niedługo po tym, na wiosnę, w szpitalu w Ustrzykach
Dolnych zmarł mój ojciec.
Ustrzycki szpital mieścił się
w prywatnej willi p. Trompusa,
sybiraka. Podobnie jak w Sanoku, panowała tam potworna ciasnota, stąd przystąpiono do starań o środki na rozbudowę
ustrzyckiej lecznicy. Skutecznych zresztą. Ustrzyki Dolne
podlegały bezpośrednio Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Rzeszowie, która wyraziła zgodę na rozwój usług
medycznych przy istniejącej
willi, położonej w przełęczy
między stromymi zboczami gór,
u zbiegu Jesionki i Strwiąża. Decyzję tę oceniliśmy bardzo krytycznie, uznając za wielki błąd.
Ale mogliśmy sobie o tym co
najwyżej pogadać. Z czasem
szpital w Ustrzykach Dln. rozbudowano do obecnych rozmiarów, a willę rozebrali strażacy. Jeśli dziś obiekt ten często
spowity jest przez mgły, a od
czasu do czasu nawiedzają go
powodzie, to jest to m.in skutek
tamtego błędu lokalizacyjnego.
Tych błędów było dużo więcej
i co chcę podkreślić, odpowiedzialności za nie nie ponosi Pracownia Urbanistyczna w Sanoku.
Pamiętać jednak trzeba, że
społeczność powiatu ustrzyckiego, pochodząca niemal wy-

krwiotwórczego, to w dzisiejszym świecie coraz częściej diagnozowana choroba. Szacuje
się, że tylko w Polsce co roku zapada na nią ok. 5000 osób, a 500
z nich zostaje zakwali�kowanych do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzy-

stych krwi lub szpiku. Do przeszczepienia może dojść, gdy
znajdzie się zgodny genetycznie
dawca. Nie jest łatwo znaleźć
bliźniaka genetycznego. Statystyki mówią o prawdopodobieństwie jak 1:20000.
Aby się zarejestrować, należy
być ogólnie zdrowym, pomiędzy
18. a 55. rokiem życia i ważyć minimum 50 kg. Rejestracja polega
na rozmowie z osobą reprezentującą Fundację DKMS Polska, wypełnieniu formularza, pobraniu
wymazu z wewnętrznej strony
policzka. Na podstawie pobranej
próbki materiału genetycznego
zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się,
że kod genetyczny dawcy zgadza
się z kodem genetycznym chorego, wówczas dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą
się zarejestrować, powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości
z nr PESEL.

Rejestrując się, należy pamiętać, że to bardzo poważna decyzja, od której może zależeć ludzkie życie. W przypadku, gdy to
my jesteśmy genetycznym bliźniakiem pacjenta, dajemy mu
szansę na powrót do zdrowia.
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, działająca od 2008 roku jako
niezależna organizacja non-pro�t,
od początku działalności przebadała i zarejestrowała ponad 585 tysięcy potencjalnych dawców komórek macierzystych i jest tym samym największą bazą w Polsce.
Już ponad 1500 osób z tej bazy podarowało chorym cząstkę siebie,
dając im tym samym szansę na wygranie walki z białaczką.
Na sanockiej PWSZ ambasadorkami akcji są Maja Kustra
i Edyta Wilk. W razie pytań
proszę o kontakt z jedną z nich:
Maja Kustra – 532127693,
Edyta Wilk – 696009209.

KRZYZÓWKA nr 47

łącznie z nasiedleń, różniła się
od pozostałych powiatów tym,
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
że całe te lata przeżyła „na walizkach”, mając nadzieję na powrót daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w swoje rodzinne strony.
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł „Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka), Przed odebraniem
Lata 60. przyniosły modę nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
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Lider bez litości

TSV CELLFAST SANOK – LKS KŁOS OLKUSZ 3:0 (16, 15, 13)

TSV CellFast: Rusin, Gąsior, Kusior, Przystaś, Matuła, Mańko, Sokołowski (libero) oraz Jakubek, Golonka i Wesołowski.
Drugie z rzędu zwycięstwo
do zera siatkarzy TSV CellFast,
jeszcze łatwiejsze niż niespełna tydzień wcześniej z Płomieniem Sosnowiec. Na „skoszenie” Kłosa potrzebowali niewiele ponad godzinę, a trener
Piotr Podpora dał pograć
wszystkim zawodnikom.

O�cjalny debiut ma za sobą Rugby Klub Sanok, którego zawodnicy zaliczyli dwa Turnieje Eliminacyjne Mistrzostw Polski Drużyn
Siedmioosobowych. W Częstochowie udało się zdobyć pierwsze
przyłożenie, a w Rudzie Śląskiej wygrać pierwszy mecz.
oczątki zwykle bywają trud- pierwsze zwycięstwo, pokonune, o czym dość boleśnie jąc 10-5 Juvenię Kraków. Przyprzekonali się nasi rugbyści. łożenia zaliczyli: Kamil ChorąW Częstochowie doznali kom- żak i Michał Tołoczyński.
pletu porażek, w tym do zera Po dwóch turniejach sanocki
z Igloo RK Ruda Śląska (aktu- zespół zajmował 7. miejsce
alny Mistrz Polski Rugby 7), w tabeli, ale na trzeci nie pojeBudowlanymi Lublin i Czarny- chał, spadając na 9. pozycję.
mi Bytom. Nieco lepiej było
– Aby być sklasy�kowaw spotkaniu z AZS Rugby Rze- nym, trzeba zaliczyć przynajmszów, przegranym 7-22. Warto niej trzy turnieje, więc na kolejpodkreślić, że do przerwy sa- ny pojedziemy wiosną. Teraz
noczanie prowadzili 7-5: pierw- skupiamy się na treningach w
sze przyłożenie (5 pkt) zaliczył II LO i na euroboisku w PakoErnest Horoszko, a podwyższe- szówce. Szykujemy też nowy
nie (2) – Mateusz Cymbała.
nabór, który obejmować ma
Na kolejny turniej Rugby młodzież szkolną i studentów.
Klub Sanok pojechał do Rudy Dodam jeszcze, że są wstępne
Śląskiej. Znów były trzy wyso- plany budowy boiska do rugby,
kie porażki, ponownie z Bu- które miałoby powstać w poblidowlanymi oraz RK Często- żu lotniska sanitarnego na Biachowa i RK Bielsko-Biała. łej Górze – powiedział Paweł
Ale w międzyczasie nasi zawod- Smoliński, grający wiceprezes
nicy odnieśli historyczne, Rugby Klubu Sanok.

TOMASZ SOWA (2)
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Mecz z Kłosem Olkusz okazał się klasycznym spacerkiem, nasi siatkarze bez większego wysiłku zdobyli komplet punktów.
lejne „gwoździe”, niemal dziuPiotr PODPO�, trener TSV CellFast:
rawiąc parkiet po drugiej stro– Nie spodziewałem się aż tak łatwego meczu. Inna
nie siatki. W końcówce sposprawa, że wiele rzeczy nam wychodziło, zwłaszcza
tkania trzema punktami z rzęzagrywka �otem była lepsza niż we wcześniejszych
du błysnął też rezerwowy Daspotkaniach. Przeciwnik miał utrudnione zadanie,
riusz Jakubek.
a my dobrze reagowaliśmy blokiem. W trzecim seNasza drużyna wystąpiła
cie moi zawodnicy grali już na totalnym luzie, więc
bez Jakuba Kalandyka, któprawie wszystko im wychodziło.
ry kilka dni przed meczem
skręcił na treningu staw sko- W najbliższy weekend TSV CellFast jedzie na mecz z Karpatami
kowy. Prawdopodobnie czeka Krosno (niedziela, godz. 17), za to już dzisiaj we własnej hali
go kilkutygodniowa przerwa zagrają siatkarki Sanoczanki PBS Bank. Początek spotkania
w grze.
z KU AZS UR Rzeszów o godz. 18.30.

Puchar z Brzozowa

Dobrze postrzelali też unihokeiści Foresta, głównie za sprawą Bartłomieja Milczanowskiego (5) i Piotr Naparły (4).
Na pogrom zanosiło się również w pojedynku PWSZ-u z El-Budem, bo w pewnym momencie
„Studenci” prowadzili już 5-1. Po-

Po zakończeniu rundy jesiennej rozgrywek piłkarskich młodzicy młodsi Ekoballu zaliczyli jeszcze Halowy Turniej „Orzełki Cup” w Brzozowie. Trener Dawid Romerowicz wystawił
dwie drużyny, a ta pierwsza odniosła pewne zwycięstwo.
o zmagań przystąpiło 6 ze- oraz remisy 1-1 z Activ Pro Ryspołów, które grały syste- manów i gospodarzami. Nasza
mem każdy z każdym. Piłkarze druga drużyna mimo wygranej
Ekoballu I nie doznali porażki, z Orzełkami i remisu 2-2 z Acnotując zwycięstwa 2-1 z Ziom- tiv Pro (ponadto 1-3 z Wilczkakami Rzeszów, 3-1 z Ekoballem II mi i Ziomkami) zajęła ostatnie
i 4-0 z Wilczkami Grabówka miejsce.

D

Muszkarz na podium

Po wędkarzach spinningowych i spławikowych walkę o Grand
Prix okręgu zakończyli muszkarze. Ostatnie zawody nie były
zbyt udane dla naszych reprezentantów, choć Jan Krokos
z koła nr 1 utrzymał 3. miejsce w klasy�kacji łącznej.

Kolumnę opracował:

Ligi młodzieżowe

SIATKÓW�
Juniorzy: Karpaty MOSiR Krosno – TSV Trans-Gaz Sanok
3:0 (18, 11, 22).
Juniorki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – MKS MOS V LO
Rzeszów 3:2 (19, 17, -13, -18, 6).
W muchowym GP Jan Krokos Kadetki: Developres SkyRes V LO Rzeszów – Sanoczanka
łowił najrówniej z naszych za- PBS Bank Sanok 2:0 (15, 14), UKS 15 Polonia Przemyśl – Sawodników, efektem 3. miejsce noczanka PBS Bank Sanok 0:2 (-16, -10).
w klasy�kacji końcowej.
Młodziczki: UKS Gimnazjum Dębowiec – Sanoczanka PBS
Bank Sanok 2:0 (22, 18), Karpaty MOSiR Krosno – SanoBARTOSZ BŁAŻEWICZ
czanka PBS Bank Sanok 0:2 (-15, -12).
ARCHIWUM PRYWATNE

TOMASZ SOWA

Gromiąc Automanię unihokeiści esanok.pl wysłali jasny sygnał: chcemy odzyskać tytuł mistrzowski.
dzący po pierwszej kolejce ze- tem „Budowlańcy” zaczęli odraspół portalu internetowego też bianie strat, jednak pary zabrakło
odniósł zwycięstwo różnicą 11 im po zdobyciu kontaktowej
goli, tym razem kosztem Auto- bramki. Dla zwycięzców hat-tricmanii. Pod nieobecność Piotra ka ustrzelił Maciej Brukwicki.
Karnasa snajperskie obowiązki Chyba najbardziej zacięte okazało
przejęli Tomasz Mermer (5) się wygrane przez isanok.pl spotkai Damian Popek (3). Dla poko- nie z Drozdem Wodnikiem,w któnanych wszystkie bramki zdo- rym wynik niemal do ostatnich mibył Dominik Januszczak (3). nut był sprawą otwartą.
Forest System Uszczelnień – Gimnazjum nr 3 11-3 (7-0),
Drozd Wodnik – isanok.pl 2-4 (1-3), InterQ – AKSU Polska
15-4 (8-2), Automania – esanok.pl 3-14 (0-5), AZS PWSZ –
El-Bud 6-5 (4-1).

Drużyna Rugby Klubu. Stoją od lewej: Przemysław Kubica,
Marcin Kulikowski, Mateusz Cymbała, Dawid Bach, Bartosz
Bernacki i Michał Tołoczyński, poniżej: Paweł Staruchowicz,
Kamil Chorążak, Paweł Smoliński i Tomasz Baran.

HOKEJ
ski, 20. Bogdan Lisiewski (oprócz Juniorzy: Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank KH Sanok
Sołtysika – koło nr 2 – wszyscy są 2-3 (1-0, 1-1, 0-2); Kopyściański (27), Drąg (45), Fal (54).
Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank KH Sanok 3-2 (1-1,
reprezentantami „Jedynki”).
1-1, 1-0); Kopyściański (12), Michalski (40).
Młodzicy: UKH Dębica – Ciarko PBS Bank KH Sanok 1-10
(0-6, 0-2, 1-2); J. Bukowski 3 (9, 20, 38), Filipek 2 (17, 19), Sokalski 2 (24, 43), Szymczyk (15), Miccoli (18), Tomza (58).
Żacy młodsi: Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank KH Sanok
1-2 (0-1); Dulęba 2 (13, 29). KTH KM Krynica – Ciarko PBS
Bank KH Sanok 6-2 (3-1); Nowak (9), Dulęba (21). UKH Dębica
– Ciarko PBS Bank KH Sanok 2-10 (1-3); Dulęba 3 (1, 18, 29),
Żółkiewicz 2 (15, 21), Lisowski (2), Sienkiewicz (24), P. Niemczyk
(27), Jan Mazur (27), Nowak (30). Ciarko PBS Bank KH Sanok –
HK Spiska Nova Ves 7-3 (3-1, 0-1, 4-1); Sienkiewicz 2 (1, 16), Dulęba 2 (47, 53), Lisowski (20), Nowak (46), O. Tymcio (52).
Mini-hokej: Niedźwiadki UKS MOSiR Sanok – HK Spiska
Nova Ves 5-21 (5-4, 0-17); Karnas 2, K. Niemczyk, Łańko, Bąk.

F

inał sezonu muchowego rozegrano na Sanie w Postołowie. Lipienie brały świetnie,
wędkarze połowili, aż miło.
Zwłaszcza były mistrz świata
Marek Walczyk z Jasła, który
wyciągnął aż 39 sztuk, dzięki
wygranej „rzutem na taśmę”
odnosząc zwycięstwo w klasy�kacji łącznej (191 punktów).
Miejsce 4. w ostatnich zawodach zajął Piotr Chybiło z „Jedynki”, 6. Tomasz Osenkowski
z Zagórza (po 19 ryb), a 9.
Krzysztof Żywicki, także z koła
nr 1 (16). Tuż za czołową dziesiątką uplasował się Krokos,
utrzymując jednak lokatę na najniższym stopniu podium.
W czołowej dziesiątce klasy�kacji końcowej znaleźli się jeszcze:
6. Adam Skrechota (168),
8. Piotr Sołtysik (139). Ponadto 11. był Krzysztof Zakrzewski,
12. Piotr Chybiło, 13. Michał
Fejkiel, 16. Żywicki, 17. Osenkow-

ARCHIWUM PRYWATNE

Druga kolejka nowego sezonu Sanockiej Ligi Unihokeja
przyniosła kanonadę faworytów. Dwucyfrowe zwycięstwa
odniosły drużyny: esanok.pl, Forest SC i InterQ. Po bardziej
zaciętych meczach komplety punktów zgarnęły też isanok.pl
i PWSZ.
ajwyżej wygrali broniący
tytułu „Komputerowcy”,
aż 15 bramek aplikując ekipie
AKSU Polska. Najskuteczniejszym zawodnikiem tej serii
spotkań okazał się Radosław
Sawicki, autor 6 tra�eń, kolejne
3 dołożył Michał Janik. Prowa-

Podczas inauguracji Pucharu Świata w Łyżwiarstwie Szybkim, którą rozegrano w japońskim Obihiro, wysoką formę
potwierdził Piotr Michalski z Górnika. Efektem kolejny rekord życiowy na dystansie 500 metrów.
ychowanek trenera Marka ukończył z lepszą pozycją, choć
Drwięgi startował w gru- nieco słabszym wynikiem – 14.
pie B. Już pierwszą „pięćsetkę” lokata, rezultat 36,31. W międzyprzejechał w czasie 36,18, co dało czasie zaliczył też start na 1000 m,
mu 16. miejsce. Kolejny wyścig zajmując 24. miejsce z czasem
na najkrótszym dystansie, rozgry- 1.13,17. Do własnego rekordu zawany dwa dni później, Michalski brakło równej sekundy.

Historyczne zwycięstwo

Ostre strzelanie
N

Kolejny rekord panczenisty

W

J

uż po pierwszych akcjach
(5:2) kibice zorientowali się,
że będzie to mecz do jednej
bramki. I nie zmienił tego nawet fakt, że gościom udało się
na moment doprowadzić
do wyrównania. Miejscowi dominowali w każdym elemencie
siatkarskiego rzemiosła, ustawiając sobie rywali kąśliwą zagrywką i szczelnym blokiem. A
jeżeli już piłka przeszła na naszą stronę, to niemal nie do zatrzymania byli Paweł Rusin
(ataki ze skrzydła i drugiej linii)
oraz wybrany zawodnikiem
meczu Tomasz Kusior (bezbłędny na środku).
Zawodnicy z Olkusza
szybko zaczęli wyglądać na pogodzonych z porażką, co najlepiej obrazowały ostatnie akcje pierwszej partii, którą zakończyli... trzema autowymi
atakami. W każdym kolejnym
secie przewaga TSV CellFast
rosła, a w ostatniej odsłonie
obraz gry przypominał już
klasyczną rzeź niewiniątek.
Przy wystawach na środek
bezlitosny Kusior wbijał ko-
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Upodobali sobie ósemkę Z „Naprzodem”
CIARKO PBS BANK KH SANOK – POLONIA BYTOM 8-0 (2-0, 3-0, 3-0)

1-0 Endal (3), 2-0 Cichy – Endal – Dolny (13), 3-0 Biały – Williams (23), 4-0 Vozdecky – Szinagl – Turoń (38), 5-0 Danton – Knox
– Pietrus (40), 6-0 Endal – Strzyżowski – Williams (47, 5/4), 7-0 Turoń – Knox – Danton (51, 4/5), 8-0 Cichy – Endal (57, 4/5).
Kolejnym ligowym sparingpartnerem dla mistrza Polski był
zespół Polonii Bytom. Test okazał się bardzo ciekawy. Otóż drużyna Ciarko PBS odniosła kolejne wysokie zwycięstwo (8-0),
nie straciła ani jednej bramki, a najlepszym atakiem okazała się
trzecia, eksperymentalna formacja: Lukas Endal, Michael Cichy
i Marek Strzyżowski. Czyżby spełniło się marzenie trenera Fryczera o trzech mocnych, równorzędnych atakach...

12. min Endal wypatrzył dobrze
ustawionego blisko bramki Polonii Cichego, dograł mu idealnie i było 2-0, po czym znów nic
ciekawego się nie działo.
W pierwszej minucie II tercji popędził sam na sam ze Zda-

II tercji podpowiedział zawodnikom, że wynik tercji 1-0 to
nie powód do satysfakcji. Przyspieszyli i efekty przyszły natychmiast. W 38. min zmylił
Zdanowicza Vozdecky, a na 23
sek. przed syreną jeszcze jednego gola dołożył Danton.
Gdyby początek III tercji
przyniósł oczekiwany efekt
w postaci dwóch goli, pewnie
sanoczanie porwaliby się
na dwucyfrówkę. Ale zaczęli
pechowo. W 42. min Cichy
przegrał pojedynek sam na sam
z bramkarzem Polonii, a 3 minuty później idealną pozycję
bramkową zmarnował Zatko.
W 47. min na 6-0 wyprowadził
zespół gospodarzy Endal, wykorzystując bardzo dobre podanie Knoxa. Ten sam Knox w
51. min świetnie obsłużył Turonia, który precyzyjnym strzałem z dalszej odległości „ustrzelił” Zdanowicza. W tym momencie jedni kibice jeszcze mieli nadzieję na dwucyfrówkę, inni
szybko wyliczyli, że jeśli padną
jeszcze dwa gole, to ten drugi
będzie setnym zdobytym w tych
rozgrywkach ligowych. Trybuny mocno ożyły, gdy w 57. min
po pięknej dwójkowej akcji EnLukas Endal (11) już w pierwszym swym meczu w barwach Ciarko PBS Bank KH Sanok dala z Cichym, przeprowadzostrzelił swą pierwszą bramkę i z miejsca stał się ulubieńcem sanockich kibiców.
nej gdy sanoczanie grali w osłaecz od początku bardziej ciekawe zestawienie, przesłali nowiczem Knox, jednak poje- bieniu, Michael strzelił ósmego
przypominał ślizgawkę, już w 3. min, kiedy szybkim ob- dynek ten zwycięsko zakończył gola. Niestety, na następnego,
której ton zdecydowanie nada- jazdem bramki popisał się En- bramkarz Polonii. Po chwili tego setnego, zabrakło już czasu.
wali gospodarze. Najwięcej chę- dal, po czym wyjechał przed zrehabilitował się za niego Bia- Wynik 8-0 mówi w zasadzie
ci do gry przejawiała trzecia for- bramkarza i precyzyjnie umie- ły, strzelając w 23. min czwartą wszystko. Cieszy natomiast udamacja, po raz pierwszy testowa- ścił krążek w rogu bramki. Po- bramkę dla gospodarzy. A po- ny test trzeciego ataku, który
na w składzie: Endal, Cichy, tem przez blisko 10 minut nic tem znów była ślizgawka i do- w meczu z Polonią był nie trzeci,
Strzyżowski. Sygnał, że jest to ciekawego się nie działo, aż w piero zbliżający się koniec a pierwszy.
MIROSLAV FRYCZER:
MARIUSZ KIECA:
To nie było wielkie widowisko, ale mecz od poSanok niczym nas nie zaskoczył, gdyż znamy siłę
czątku do końca był pod naszą kontrolą. Myślę,
tego zespołu. Przegraliśmy wysoko, gdyż popełże kibiców ucieszy pewnie odniesione zwycięniliśmy zdecydowanie za dużo błędów. Żałuję
stwo i duża liczba strzelonych bramek.
też, iż nie zdobyliśmy 1-2 goli, na które zasłużyliśmy, stwarzając kilka bramkowych sytuacji.

M

do przodu

CIARKO PBS BANK KH SANOK
– NAPRZÓD JANÓW 4-2 (2-1, 0-0, 2-1)

1-0 Sawicki – Mermer – Ćwikła (13), 2-0 Szinagl – Turoń (14),
2-1 Kogut – Frączek (17), 3-1 Danton – Zatko (43, 5/4), 3-2
Kogut – Gryc – Frączek (44), 4-2 Szinagl – Zapała (51).
Piętnasta wygrana hokeistów Ciarko PBS Bank KH, tym razem odniesiona nad niezłym zespołem „Naprzodu” Janów.
Tym razem sanoczanie nie błysnęli, ale ciężko jest maksymalnie się zmobilizować, będąc myślami w autokarze wiozącym ich do Francji, gdzie przyjdzie im walczyć o awans do �nału Pucharu Kontynentalnego. Z „Naprzodem” chcieli tylko wygrać i wygrali. Nie chcieli odnieść kontuzji i nie odnieśli. W sumie plan zrealizowany.

Z

„Naprzodem” zawsze się
gra ciężko! Opinia ta znalazła swe potwierdzenie i w tym
spotkaniu, choć trzeba przyznać, że gospodarze robili sporo, aby tak właśnie było. Wprawdzie walczyli, szturmowali
bramkę przeciwnika, ale to nie
był poziom, do którego już
przyzwyczaili swych kibiców
w meczach z czołówką ekstraligi. Bo co z tego, że na bramkę
„Naprzodu” oddali w meczu 63
strzały (przyjęli 21), skoro
strzelili tylko cztery bramki.
Grając 10-krotnie w przewadze,
raz tylko potra�li to zwieńczyć
celnym tra�eniem.
Mecz lepiej rozpoczęli sanoczanie, zdobywając między 14. a
15 minutą dwie bramki, obie w postaci dobitek po niefortunnym wybiciu krążka przez bramkarza. Ładniejszego gola strzelił w 17. min

była niesamowita. Choć faktem
jest, że Elżbieciak bronił znakomicie, nawet w sytuacjach, gdy
wydawało się, że krążek jest już
w bramce. Tak było np. w 27.
min, gdy przed szansą na zdobycie bramki stanął Cichy. Podobnie było z drugiej strony. Pi�on
nie dał się pokonać nawet wtedy, gdy goście prawie 2 minuty
grali w podwójnej przewadze.
Na początku trzeciej tercji
„ustrzelił” Elżbieciaka Danton,
ale co z tego, kiedy niespełna
minutę później Kogut, po dynamicznej akcji z Grycem,
nie dał szans Pi�onowi i goście
znów złapali kontakt. W 47 min
„setkę” Richterowi wyłapał Elżbieciak, ale sztuka ta nie udała
się mu już w 51. min, gdy po
sprytnym podaniu Zapały, Szinagl znalazł miejsce, aby krążek
przekroczył linię bramkową.

ZBIGNIEW MARZEC / HOKEJ.NET

Wielka gra

PODHALE NOWY TARG – CIARKO PBS BANK KH SANOK 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

0-1 Zatko – Danton – Pietrus (19).
Podhale ostrzyło się na Sanok, choćby za pamiętne 10-1 na początek rozgrywek. Sanoczanie z kolei potrzebowali zwycięstwa,
aby na pewno znaleźć się w czołowej trójce, co gwarantowało
udział w �nałach Pucharu Polski. Zapowiadał się emocjonujący
pojedynek i takim był. Po dramatycznym meczu Ciarko PBS
Bank KH Sanok pokonał w Nowym Targu Podhale 1-0.

P

oczątek spotkania to dominacja drużyny gości. Gospodarze sprawiali wrażenie
spiętych, ale gotowych do kontrataku. Na bramkę Raszki strzelali Zatko i Szinagl, ale interwencje bramkarza gospodarzy
były zdecydowane i pewne. Pomiędzy 13 a 16 minutą, gdy
„górale” grali w przewadze, blisko otwarcia wyniku był Wronka, jednak Pi�on, broniąc jego
strzał, pokazał wielką klasę. Podobnie jak przy strzale Różańskiego w 16. min i Dziubińskiego w 17. W rewanżu na bramkę
Raszki strzelił Pietrus, jednak
bramkarz Podhala nie zdołał
zamrozić krążka, który na moment zawieruszył się w podbramkowym tłoku. Wypatrzył
go jednak Zatko, posyłając do
siatki.
Od początku II tercji zaatakowali gospodarze, jednak

szybko nadziali się na kilka
kontr sanoczan (Cichy, Endal,
Strzyżowski i Zapała), przy
których tylko świetnym interwencjom Raszki podhalanie
mogą zawdzięczać, że nie stracili bramki, a może i dwóch.
Fantastycznie bronił także Pitton, z każdą minutą odbierający hokeistom Nowego Targu
wiarę, że można go zmusić
do kapitulacji.
Trzecia tercja zaczęła się
od kilku strzałów napastników
Podhala (Gruszka, Wronka
oraz Imrich), ale Pi�on za każdym razem chwytał krążek niczym muchę. Inna rzecz, że sanoczanie bardzo mądrze grali
w defensywie, którą przenieśli
w kierunku środka lodowiska.
Do 53. min można było odnieść wrażenie, że zdecydowanie kontrolują sytuację na ta�i.
W 52. i 53. min, po indywidual-

nej akcji Endala i dwójkowej
Endala z Zapałą, tylko dobrym
interwencjom Raszki gospodarze mogą zawdzięczać, że nie
stracili drugiej, jakże ważnej,
bramki. W 54. min bliski zdobycia bramki był Pietrus, ale
jego strzał tra�ł w Raszkę.
W 57. min gospodarze rozegrali akcję, która długo będzie się
im śnić po nocach. Zainicjował
ją błyskotliwy Wronka, posyła-

jąc świetny krążek do Damiana
Kapicy, który miał przed sobą
tylko parkan leżącego Pi�ona.
Przyjął pewnie krążek, tra�ając
nim właśnie w parkan bramkarza Ciarko PBS. Dwie kary dla
hokeistów Podhala, nałożone
w końcowych fragmentach meczu, ułatwiły gościom utrzymanie zwycięstwa.
Świetny mecz z obydwu
stron, zrealizowany plan w postaci zwycięstwa i fantastyczna
gra Bryana Pi�ona. Obronił 37
strzałów nowotarżan, czyniąc
to w znakomitym stylu. Był to
już trzeci mecz bez puszczenia
bramki, co wymaga szczególnego podkreślenia.

Z „Naprzodem”, aby wygrać, trzeba było walczyć, a w tej specjalności hokeja na lodzie niezastąpiony jest Mike Danton (34).
Kogut, który uciekł Turoniowi i
pięknym strzałem pod poprzeczkę
zmusił Pi�ona do kapitulacji. Było
to o tyle bardziej przykre, że stało
się to po 251 minutach gry bez
straty bramki, co jest rekordem sanockiego hokeja, a kto wie czy nie
rekordem Polski. Szkoda, bo mogło to trwać dłużej.
W drugiej tercji obraz gry
nie uległ zmianie. Nadal przeważali gospodarze, jednak indolencja strzałowa, jaką prezentowali,

Mecz może nie był porywający, ale do oglądania. Z pewnością byłby jeszcze lepszy,
gdyby nie wyjątkowo kiepski
dzień sędziego Pawła Meszyńskiego, który swymi niezrozumiałymi werdyktami podwyższał ciśnienie nie tylko zawodnikom, ale też kibicom. Trenerzy, proszeni przez dziennikarzy o ocenę postawy sędziego
głównego, dyplomatycznie poprosili o następne pytanie.

MIROSLAV FRYCZER – Ciarko PBS Bank KH;
Wygraliśmy, ale hokej to nie był. Janów się postawił, a my nie potra�liśmy znaleźć na niego recepty. Powiedziałbym, że wygrała
drużyna nie tyle lepsza, ile drużyna, która miała więcej szczęścia.
Ja to po części rozumiem. Już przed meczem z szatni dochodziły
do mnie rozmowy o wyjeździe do Francji, niektórzy już myślami
byli w autokarze. W takich momentach trudno jest znaleźć motywację do gry, opanować się mentalnie. Jestem przekonany, że
we Francji zobaczę na lodzie nie ten sam zespół.

MIROSLAV FRYCZER – Ciarko PBS Bank KH
Sanok: – Świetny mecz, heroiczna walka z obydwu stron, napięcie i emocje do ostatniej sekundy.
Jestem pod wrażeniem gry Podhala. To już zupełnie inna drużyna niż ta sprzed roku, którą znałem.
Nie ukrywam, że było to bardzo trudne dla nas WALDEMAR KLISIAK – Naprzód
spotkanie i powiem, że mieliśmy trochę szczęścia, Wiedzieliśmy, gdzie przyjechaliśmy i co mamy robić, aby wypaść
jak najlepiej. Staraliśmy się neutralizować poczynania ofensywne
że zakończyło się naszym zwycięstwem.
gospodarzy i to się nam nawet nieźle udawało. Sami szukaliśmy
szans w kontratakach i to też wychodziło nam całkiem nieźle.
Świetnie bronił Pi�on i tylko dwa razy udało się nam go pokonać.
MAREK ZIĘTA� – Podhale Nowy Targ:
Uważam, że graliśmy dobrze taktycznie i bardzo Bardzo dobrze bronił też Michał Elżbieciak, stąd wywozimy z Sazdyscyplinowanie. Klarownych sytuacji mieli- noka przyzwoity wynik. Sanoczanom życzę zwycięstw we Franśmy może nawet więcej niż rywale, krążek jed- cji, gdyż polski hokej na lodzie bardzo potrzebuje sukcesów.
nak nie chciał wpaść do sanockiej bramki. Z postawy mojej drużyny jestem bardzo zadowolony,
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rozegrała znakomity mecz, w niczym nie ustępuZdjęcia: TOMASZ SOWA
jąc przeciwnikowi.

