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KRONIKA 
POLICYJNA

Dziś w numerze

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Sanok

* 12 października na ulicy 
Dmowskiego policjanci pod-
czas kontroli zatrzymali miesz-
kańca powiatu sanockiego kie-
rującego samochodem marki 
KIA w stanie nietrzeźwym. 
Wynik na zawartość alkoholu 
wykazał 1,5 promila.

* 14 października na ulicy 
Rymanowskiej kierujący po-
jazdem ciężarowym marki 
Man wraz z naczepą - 39-let-
ni mężczyzna podczas wyko-
nywania manewru skrętu  
w prawo na drogę do posesji 
zatrzymał pojazd z uwagi na 
utrudniony wjazd, w tym 
czasie w bok ciężarówki ude-
rzył 14-letni rowerzysta.  
W wyniku zderzenia chłopak 
doznał urazu nogi. 14-latek 
został przewieziony do szpi-
tala.

* 15 października na ulicy Ja-
giellońskiej patrol policji 
podjął interwencję wobec 
kierującego samochodem 
Opel 35-letniego mężczyzny, 
który stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na chod-
nik i uderzył w bariery ener-
gochłonne, latarnię i znak 
drogowy. W trakcie czynności 
kierującego przebadano na 
poziom alkoholu w organi-
zmie, badanie wykazało  
3 promile alkoholu. Kierujący 
został zatrzymany do czasu 
wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

* 16 października przy ulicy 
Traugu�a ochrona lokalu za-
wiadomiła policję o zatrzy-
maniu osoby podejrzanej  
o kradzież. Policjanci na 
miejscu ustalili, że 29-letni 
mieszkaniec powiatu sanoc-
kiego prawdopodobnie  
z damskiej torebki zabrał port-
fel wraz z dokumentami oraz 
pieniędzmi w kwocie około 
200 zł. W trakcie czynności 
policjanci odnaleźli u zatrzy-
manego skradziony portfel 
odzyskując całą zawartość.

* 16 października na ulicy  
Lipińskiego kierujący pojaz-
dem marki Audi 23-letni 
mężczyzna jadąc w kierunku 
Zagórza, z bliżej nieustalo-
nych przyczyn zjechał na 
przeciwległy pas ruchu,  
doprowadzając do zderzenia 
czołowego z jadącym w prze-
ciwnym kierunku pojazdem 
marki Volkswagen, kierowa-
nym przez 60-letniego miesz-
kańca powiatu leskiego.  
W wyniku zdarzenia obrażeń 
ciała doznał kierujący Volks-
wagenem oraz jego 59-letnia 
pasażerka. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
rodzinom i najbliższym z powodu 

tragicznej śmierci trojga młodych ludzi, 
którzy zginęli  w wypadku 

w Jaworniku koło Niebylca
składają: 

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk 

Przypomniała mi się pewna 
historia sprzed co najmniej 
czterech lat. Otóż pewien do-
syć zamożny przedsiębiorca 
utyskiwał na drogę dojazdową 
do swej posesji. Rozejrzał się, 
popytał i uznał, że droga nie-
wielka, a jego na jej naprawie-
nie stać. Znalazł sobie wyko-
nawcę i umówił się z nim, że 
koszt naprawy drogi wyniósł-
by coś około 8 tysięcy złotych. 
Potrzebna była jeszcze  
tylko zgoda urzędników,  
a że droga była miejska, więc 
do miejskiego urzędu udał się 
w owych czasach nasz przed-
siębiorca. Formalność, którą 
zamierzał załatwić od ręki, 
okazała się przeszkodą nie do 
pokonania; usłyszał zdecydo-
wane: nie. Dlaczego? Bo od 
tego jest �rma miejska, która
powinna zarabiać. Nie dać za-
robić �rmie miejskiej, to nie
być patriotą – streszczał prze-
bieg rozmowy z najważniej-
szymi ongiś urzędnikami  
w mieście nasz przedsiębior-
ca. Poddał się, prywatne pie-
niądze w kieszeń wsunął, na 
remont drogi czekał. I się do-
czekał. I nikt by się o tej histo-
rii nie dowiedział, gdyby nie 
jej dalszy ciąg. Otóż wyre-
montowana nawierzchnia  już 
pierwszej wiosny zaczęła  
pękać, spod asfaltu wyrastały 
kępy soczystych traw. Przed-
siębiorca zaczął się zastana-
wiać, ile też mogła kosztować, 
zaopatrzona za sprawą pienię-
dzy podatnika, na odczep, 
droga. Wywęszył, że dwukrot-
nie więcej policzyła sobie za 
usługę remontową miejska 
�rma, niż wziąłby za to samo
prywaciarz. 

Przypomniała mi się ta  
historia, bo ona zdradza spo-
sób myślenia o mieniu spo-
łecznym, oparty na zasadzie 
„zdrowie wasze w gardło  
nasze”. Dajemy zarobić �rmie
miejskiej. Pytanie: KTO daje 

tej �rmie zarobić? Pytanie ko-
lejne: KTO zarabia? Czy 
przedsiębiorca, który nie mu-
siał wykładać ani grosza z pry-
watnej kieszeni i tylko patrzył, 
jak pod jego nosem ktoś  
odwala fuszerkę, stracił? Zy-
skał? Czyje pieniądze wysy-
pano w błoto razem z wątpli-
wej jakości nawierzchnią?

Kilku radnych przyniosło 
do redakcji list o nakładach na 
drogi w poprzednich kaden-
cjach. Jest w nim o tym, że 
niesłusznie zarzuca się po-
przedniej ekipie słabe zaanga-
żowanie w poprawę infra-
struktury miejskiej, że ono 
było nie mniejsze, niż obec-
nie. W liście jest sporo kwot, 
których w redakcji nie zwery-
�kujemy. Uznaliśmy, że sto-
sowną formą dla wery�kacji
przedstawionych w liście  
danych będzie interpelacja  
na sesji Rady Miasta.

Tymczasem piszemy o na-
grodach dla nauczycieli i roz-
mawiamy z prezesem SPGK 
Zbigniewem Magrytą o ce-
nach wody. Piszemy o cieka-
wych  inicjatywach w regio-
nie, jak choćby o tym,  
że przemysł winiarski ma tutaj 
coraz więcej zwolenników. 
Przekazujemy informacje  
o ogólnopolskiej akcji prze-
ciw „polisolokatom”. Do po-
czytania na weekend – roz-
mowy: z Januszem Szuberem 
o nowym tomie wierszy  
i z Jackiem Kawalcem o karie-
rze aktorskiej. 

Księgarnia „Autorska” 
szykuje niespodziankę, o tym 
na stronie 14.

W szkoleniach i prelekcjach 
brali udział uczniowie sanoc-
kich szkół średnich, studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jana Grodka 
oraz studenci sanockiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku.

Głównym celem spotka-
nia była integracja między-
pokoleniowa seniorów z mło-
dzieżą, polegająca na wspól-
nym wolontariacie, warszta-
tach i szkoleniach oraz  
wymienianie doświadczeń  
i dzielenie się wiedzą.

Pierwszego dnia odbyły 
się warsztaty z prelekcją „Bez-
pieczeństwo i samoobrona”,  
które prowadził Łukasz So-
wiński, przedstawiciel sanoc-
kiej policji, oraz wykład „Nie 
bójmy się raka”, wygłoszony 
przez panie psycholog: Kin-
gę Mizio-Józefaciuk i Monikę 
Wietechę. O   „BHP w wo-
lontariacie” mówiła Aneta 
Mielnik. Psycholog Irena 
Głód przygotowała prelekcję, 
zatytułowaną „Wolontariusz 
i jego podopieczni”.

Szkolenie wolontariuszy w Zboiskach

Integracja pokoleń
W Zboiskach w ośrodku „Caritas” 7 i 8 października  
odbyło się dwudniowe szkolenie wolontariuszy, jak co  
roku, organizowane przez Powiatowe Centrum Wolonta-
riatu w Sanoku.

Była też mowa o „ Party-
workingu” - prelekcję przy-
gotowały Elżbieta Rycyk  
i Ewa Woźniczyszyn. Panie 
wytłumaczyły, na czym pole-
ga tzw. partyworking, czyli 
nowoczesna forma pracy  
socjalnej o charakterze pro�-
laktycznym. Miejscem pracy 
są kluby i masowe imprezy. 
Jest to działanie mające na 
celu, między innymi, eduka-
cję z zakresu tematyki uzależ-
nień oraz bezpiecznych  
zachowań .

Odbyło się również spo-
tkanie z dr Elżbietą Ciporą, 
rektorem Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej  
w Sanoku. 

Drugi dzień rozpoczęto 
Mszą Świętą w kościele przy 
ośrodku „Caritas”. Obowiąz-
kowym, ale zarazem najbar-
dziej ekscytującym punktem 
programu, była prelekcja   
i warsztaty wraz z możliwo-
ścią uzyskania certy�katu 
z  udzielania pierwszej  
pomocy. Szkolenie przepro-
wadziła Monika Kijowska. 

W tym dniu ośrodek  
w Zboiskach odwiedził  
ksiądz  Tomasz Podolak  
z dwoma wolontariuszami. 
Goście zdali relację z organi-
zacji i przebiegu Światowych 
Dni Młodzieży 2016  w Kra-
kowie. 

Szkolenie w ośrodku 
„Caritas” było udane i poży-
teczne. Wolontariusze, jak 
co roku, z wielkim zaangażo-
waniem uczestniczyli w za-
jęciach i z ciekawością  
korzystali z przygotowanego 
przez organizatorów progra-
mu. Coraz większe jest zain-
teresowanie tym szkoleniem, 
i nic dziwnego, ponieważ 
jest ono nie tylko okazją  
nabycia cennych umiejetno-
ści, ale także jest spotkaniem 
kilkudziesięciu osób-wolon-
tariuszy i szansą na wymianę 
doświadczeń.

W szkoleniu wzięło 
udział sześćdziesięciu wo-
lontariuszy.
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Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro


