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PETYCJA
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Czeńeż.
Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję: Andzej Hnat - Sołtys wsi Czeńez.

Przedmiot petycji: tMieszkańcy wsi Czeńeż na podstawie ań. 2, ust. 1 o petycjach z dnia
11 lipca 2o14 roku (Dz. U. z 2O18 r., poz. 870) wnosza o natychmiastowe wstzvmanie
realizacii procedurv zmianv oranic administracvinvch Miasta sanoka.

Uzasadnienie: Wyniki konsultacji społecznych pzeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa
Czerteż:

-

Za pozostaniem sołeńrua Czeńeż w obecnych granicach administracyjnych

Ę!S

ankietowanych m ieszkańców
Sanok opowiedziało się
Pzeciw opowiedziało się ffiankietowanych,
Frekwencja podczas konsu ltacj i wyn iosła 61,770/o.

miej

gminy
smwoś ci Czerźeż,

Stanowisko podmiotu wnoszącego petycję: Zdecydowanie nie zgadzamy się na likwidac.!ę
wsi Czeńeż, poprzez włączenie jej w granice administracyjne miasta. Absurdalny pomysł
Uzędu Miasta Sanoka zmobilizował nas wszystkich, Ąednoczonych od lat mieszkańców
naszej małej ojczyzny do dołożeniawszelkich starań aby zapobiec włączeniu naszej
miejscowoścido Sanoka, z którym pzede wszystkim Czerteż nie graniczy.
Jako aktywni obywatele od lat wspólnie angażujemy się ijesteśmy zadowoleni z
inicjatyw podejmowanych w naszejwsi, zarówno własnych jak itych oferowanych przez
Gminę Wiejską Sanok. Po dogłębnych analizach strat i kozyści po ewentualnym wcieleniu do
miasta Sanoka stanowczo stwierdzamy, że zamiar poszezenia granic miasta kosztem naszej
wsijest zdecydowanie niekozystny zarówno dla społeczności,jak i charakteru oraz wygtądu
wsi pzez wiele lat kształtowanego przez pokolenia Czeńeżan. Procedury podjęte pzez Uząd
Miasta nie zostały z nami wcześniejskonsultowane, lecz bez wiedzy społecznościwdrozone
wbrew naszej woli. Rzekomy,,formalny wniosek" wspomniany w wywiadzie radiowym przez
Pana Ańura Kondrata, za-cę Burmistrza, czyli petycja z prośbąo wzięcie CzerIeża pod uwagę
w planie poszezenia granic miasta została utwozona przez inicjatorkę potajemnie, podpisana
w wąskim zamkniętym gronie iżożonado Uzędu Miasta bez publicznej informacji i bez
wiedzy mieszkańców, Treśćorazliczba podpisów we wspomnianym tvqgżE wniosku o
pzeprowadzenie konsultacji w Czeńeżu do tej pory nie została oficjalnie pzedstawiona. Z
relacji świadków wiadomo, że podpisana była pżez niewielką liczbę osób, co potwierdziły
wyniki konsultacji społecznych tzn. tylko 9 obywateli (2,74o/o) nie chciało pozostania w Gminie
Wiejskiej Sanok, przy 317 osobach (97,26o/o) któzy wyrazili zdecydowane poparcie dla
pozostania w Gminie Wiejskiej Sanok. Utwierdza to w pzekonaniu, ze wniosek ten był
podstępem przeciw społecznościwsi, realizowanym przez konkretną grupę kilku osób
niezintegrowanych z tuĘszą społecznością,Są to tylko niektóre dowody na to, że Czeńez nie
powinien być wcale brany pod uwagę w planie poszezenia granic Sanoka. Pomysł wzbudza
ogromne obuzenie wśród społeczności,która jest zdeterminowana aby ochronić
suwerennośćwsi i obronić się pzed zaborcząpolityką miasta
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Wśród mieszkańców Czeńeża odbywały się już protesty, to właśnietutaj odbyła się
pierwsza w tej sprawie manifestaĄa, z której przykład wzięły pozostałe miejscowoŚci gminy, w
Czerteżu równieź zorganizowano protest traktorowy delegatów społecznoŚci wiejskiej, któzy
zademonstrowali dosadny sprzeciw bezpośrednim i osobistym apelem do §anoczan i
przejazdem pżez miasto, Jeślimiasto nie zaniecha swojego pomysłu będziemy walczyĆ i
podejmować coraz bardziej radykalne formy sprzeciwu. O zamiarze likwidacji naszej wsi
dowiedzieliśmy się z mediów, zostaliśmyzatem potraktowani pzedmiotowo, nikt wczeŚniej się
z nami nie konsultował, ponadto wyrażane przez mieszkańców zdania regularnie są
manipulowane w pzekazach medialnych miasta na jego kozyść.Czujemy się lekceważeni, a
wręcz wyśmiewani przez władze miasta,.które sukcesywnie staĘą się zagłuszyĆ nasz głos.
DziałĄąc na podstawie doświadczeń oraz silnej tożsamościz wsią nie pozwolimy na
włączenie Czeńeża do Sanoka, cokolwiek miasto będzie nam proponowało. Dogłębne analizy
stanu faktycznego budżetu miasta utwierdziły nas w pzekonaniu, że ze względów
ekonomicznych, ale także więzi i tożsamościzdecydowanie chcemy pozostaÓ w gminie
wiejskiej. Miasto próbuje polepszyó własną sytuację naszym kosztem, miejskie propozycje
rozbudowy infrastruktury i rozwoju nie są dla nas interesujące, wątpliwe i nierealne, przez stan
budżetu miasta orazprzedmiotowy stosunek do mieszkańców wsi.
Nasza miejscowość należy do najlepiej rozwijających się w gminie, posiadamy gęsto
rozbudowaną i wciąż powiększaną sieć wodociągów, gazociągów, kanalizacji, a także
światłowód.Gmina regularnie inwestuje w naszą wieś,oraz bardzo bliskie nam Zabłotce,
budowane są drogi, oświetlenie, cała niezbędna infrastruktura, Jako mieszkańcy silnie się
integrujemy oraz tworzymy, dowodem jest m.in, wyróżnienie naszej wsi pzez Narodowy
lnstytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wszystko to jest dowodem dużego postępu zauważalnego
w naszejwiosce. Rozwój ten jest optymalny i zrównowazony, ponieważ rozbudowa wsi idzie w
parze z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, dbamy o zabytkoyĘ
Cerkiew pw. Pzemienienia Pańskiego, własnoręcznie wybudowany Kościółpw, Sw.
Antoniego, Szkołę Podstawową, stadion spońowy, cmentarz, oraz bezcenne krajobrazy i
tereny, Czerleż ma od lat rolniczy charakter i tradycję, rolnictwo jest tutaj szanowane
ikultywowane przez kolejne pokolenia, Prowadzi się hodowlę bydła, tzody chlewnej, drobiu
itp., należy zaznaczyć udokumentowany fakt, że grunty rolne stanowią znaezną większoŚĆ
obszaru sołectwa i należą do najlepszych klas bonitacyjnych w gminie pod względem
pzydatności folnej, z czego ponad 25% wsi to gleby najwyższych klas 1-1ll sprzyjające
rozwojowi rolnictwa orazzachowaniu różnego rodzaju form ochrony pzyrody. Nie chcemy aby
miast przejęło nieruchomości gminne, którymi dysponujemy sami jako mieszkańcy na
podstawie zebrań wiejskich. Nie pozwolimy na rozprzestrzenienie się miejskiej zabudowy na
naszych terenach, która doprowadziłaby do zniszczenia lokalnego krajobrazu wsi, jej fizjografii
oraz bliskościpzyrody, ktorą wszyscy bardzo sobie cenimy jako zjednoczona ludnoŚĆ
Czerleża.
Nigdy nie pozwolimy, aby wieloletnia wieś,która wychowała nas i starsze pokolenia
zniknęła, chcemy zachować całe dziedzictwo dla pzyszłych pokoleń idefinitywnie
spzeciwiamy się likrłidacji wsi popżezwcielenie jej do Sanoka, ZważĄąc na samorządowe i
konstytucyjne prawa do decydowania o swojej pzyszłości,wyrażamy prośbęoraz nadzieję, ze
petycja naszej lokalnej wspólnoty znajdzie pełne uznanie wśród władz i przyczyni się do
zachowania dotychczasowego statusu administracyjnego miejscowości Czerleż.

Osoba reprezentująca mieszkańców wsi Czeńeż - podmiot składający petycję:
Andrzej Hnat - Sołtys wsi Czeńeż
Miejsce zamieszkania:
Adre do korespondenc.ii:

