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RECEPTA
NA SZCZĘŚCIE
Jeziorowie są zwyczajną,
a zarazem niezwyczajną
rodziną. Nie tylko
dlatego, że mają pięć
pociech. Potraą cieszyć
się życiem. Radość
i siłę czerpią
z bycia
razem.
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Rozruszniki wszczepiane w Sanoku

Serce na baterie

Działające od stycznia br. w sanockim
szpitalu Podkarpackie Centrum Interwencji
Sercowo-Naczyniowych CARINT rozwija
skrzydła. Zgodnie z zapowiedziami, już dokonuje się w nim zabiegów wszczepienia rozruszników serca, stosowanych w zaburzeniach rytmu i przewodzenia, powstałych
w następstwie choroby niedokrwiennej serca
w tym zawału serca, nadciśnienia tętniczego.
Koszty zabiegów i urządzeń pokrywa w całości Narodowy Fundusz Zdrowia.

W Polsce żyje ponad 100 tysięcy osób z wszczepionymi kardiostymulatorami, a liczbę wszczepień
szacuje się na blisko 20 tysięcy rocznie. 80-90 procent tych zabiegów to wszczepienia nowych rozruszników, a w 10-20 procentach są to wymiany już
wszczepionych stymulatorów.
Pierwszych wszczepień stymulatorów serca w sanockim
ośrodku dokonał zespół w składzie: dr Bogumiła Bacior, lek.
med. Adam Chybiło, Jadwiga Śliwiak, Izabela Gąska i Anna Starowicz. Wszyscy, za wyjątkiem lek.
A. Chybiło i piel. I. Gąski, są pracownikami I Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.
– Uważam, że dla tak rozległego
regionu, jaki swym zasięgiem
obejmuje Centrum, jest to wielka
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Jeśli ktoś nadal krytykuje wejście do publicznej służby zdrowia podmiotów prywatnych, tego zapraszamy do Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Najpierw stworzyli warunki na miarę XXI wieku, a od kilku miesięcy ratują życie pacjentom, wykonując na miejscu szereg
skomplikowanych zabiegów. Ich gama jest coraz szersza. W maju dokonali pierwszego wszczepienia rozrusznika serca, a uczynił to zespół, który prezentujemy na zdjęciu.
sprawa. Ludzie mają na miejscu to, co jeszcze nie tak
dawno wymagało dalekich wyjazdów. Statystyki pokazują, że liczba pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
jest duża. Chorzy ci wymagają dokładnej diagnostyki
i często wszczepienia rozrusznika lub kardiowertera
debrylatora – mówi dr Bogumiła Bacior.
Teraz sytuacja jakby odwróciła się. To zespół fachowców melduje się w Sanoku, gdy z tutejszego
ośrodka dociera do Krakowa sygnał o potrzebie dokonania wszczepienia rozrusznika. Tak było np.
w niedzielę, 24 maja, gdy zabiegu tego dokonano
u pacjenta pochodzącego z powiatu brzozowskiego.
– Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Operacja trwa około godziny w przypadku stymulatora jednojamowego, nieco dłużej przy rozruszniku
dwujamowym – wyjaśnia dr Bogumiła Bacior. Zdaniem
Pani doktor, Sanockie Centrum jest doskonale przygotowane do przeprowadzania takich zabiegów – Nie
można przy tym nie docenić innych aspektów współpracy z krakowską kliniką. Istnieje możliwość kierowania
chorych z zaburzeniami rytmu zagrażającymi życiu do
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, do badań elektrozjologicznych i ablacji RF. Dzięki temu zabiegowi
chorzy mogą uniknąć wieloletniego i kosztownego leczenia farmakologicznego – mówi dr B. Bacior.
– Sprawujemy także opiekę ambulatoryjną nad
chorymi, którzy mają wszczepione stymulatory, kontro-

lując ich funkcjonowanie. To kolejne udogodnienie, gdyż
osoby te nie muszą udawać się do ośrodków gdzieś
dalej położonych – mówi lek. med. Adam Chybiło.
Wszczepianie rozruszników to najnowsza nowinka Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Najnowsza, ale nie ostatnia. W niedalekiej przyszłości na pomoc na miejscu będą mogli
też liczyć pacjenci zagrożeni tzw. nagłą śmiercią sercową. Planowane jest wszczepianie kardiowerterów-debrylatorów serca.
A że z sercem żartów nie ma, podajemy telefon
pod który mogą dzwonić wszystkie zainteresowane
osoby. Jest to numer Poradni Kardiologicznej w Sanoku: (013)46 56 259.
Marian Struś
Stymulator to urządzenie automatyczne, które
dzięki specjalnej własnej baterii (ma ona żywotność
od 7 do 15 lat) wytwarza regularne impulsy elektryczne. Stymulator włącza się do działania, gdy
zanika własne bicie serca, aby dwa rytmy: pacjenta
i stymulatora nie kolidowały ze sobą.
Osoba, która ma wszczepiony rozrusznik serca
może i powinna żyć normalnie i aktywnie. Może
więc pracować zawodowo, uprawiać amatorsko
sport, tańczyć, kąpać się, prowadzić samochód,
podróżować, uprawiać seks, rodzić dzieci.

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

GANIMY: Placówki szkolne, a jest ich kilka (co najmniej
trzy), które postanowiły zamienić boiska i podwórka szkolne
na parkingi. Uczyniły to w tym samym czasie, kiedy zewsząd
rozlegają się narzekania na brak szkolnej bazy sportowej.
I żadnym usprawiedliwieniem zaanektowania boisk i podwórek na ten cel nie jest powszechny brak miejsc parkingowych
w mieście, gdyż jest to problem ogólny, dokuczający wszystkim, nie tylko nauczycielom. Jeśli mielibyśmy coś doradzić,
to więcej odwagi w formie ocjalnego stwierdzenia: „nam
podwórko szkolne (czy boisko) nie jest potrzebne. Rezygnujemy z niego na rzecz parkingu”. A jeśli tak, to proponujemy
uruchomienie parkingu płatnego, na którym szkoły mogłyby
zacząć zarabiać, przyczyniając się równocześnie do złagodzenia problemu braku miejsc parkingowych w Sanoku.

Rozkład jazdy MKS
w prezencie
Wystarczyło kilka sygnałów, aby uruchomić machinę, która zaowocuje „Rozkładem jazdy MKS”, jaki zaserwujemy naszym Czytelnikom za tydzień. Będzie to nasz wspólny prezent: „TS” i SPGK. Zachęcamy zatem do kupna „Tygodnika...” w przyszły piątek.
Redakcja

Mamy obserwatorium
Nie będzie „Orlika” przy I Liceum Ogólnokształcącym, są za to
inne inwestycje służące pożytecznemu spędzaniu wolnego czasu
przez młodzież. Dowiedzieliśmy się o nich od jednego z radnych podczas sesji nadzwyczajnej rady powiatu, właśnie tej, na której ustrzelono „Orlika”. – Centrum Kształcenia Praktycznego wzbogaciło się o
długo oczekiwane w Sanoku obserwatorium astronomiczne. Obiekt
jest bardzo oryginalny. Wystarczy spojrzeć w sut, aby zobaczyć
gwiazdy – doniósł Tadeusz Nabywaniec, przewodniczący komisji
oświaty, kultury i sportu rady powiatu.
emes

Historię pochodzącego z Przemyśla Jacka Boryło opowiedzieliśmy w jednym z artykułów. Zawodowy żołnierz, relegowany z armii przez
nadpobudliwość i alkohol, osiadł
w Bieszczadach, gdzie pracował jako
pilarz i węglarz. W wyniku tragicznego wypadku stracił obie nogi, które
amputowano mu powyżej kolan.
W takim stanie trał do Domu Bezdomnego Inwalidy w Sanoku.
Dzięki wytrwałym ćwiczeniom
i ogromnemu samozaparciu nauczył się chodzić na protezach.
Wytrzymuje w nich kilka godzin
dziennie. Pozostały czas spędza
na wózku. Mieszka na II piętrze
schroniska. Do końca ubiegłego
roku mieściło się tu również przeniesione z Dąbrówki hospicjum.
Pan Jacek przez kilka miesięcy
pracował na rzecz jego podopiecznych, prowadząc pralnię. Zatrudniło go Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta, które uzyskało
na ten cel pieniądze z województwa. W tym roku umowa miała być
kontynuowana od 1 lipca.
Kilka dni temu niepełnosprawny mężczyzna dowiedział się, że
podobnie jak jego kolega z piętra
będzie musiał opuścić schronisko.

JOANNA KOZIMOR

CHWALIMY: Krakowski CARINT, prowadzący Podkarpackie
Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, za dynamikę
w działaniu i dotrzymywanie słowa. Dzięki temu, już po czterech miesiącach funkcjonowania Centrum, rozpoczęto w nim
wykonywanie zabiegów wszczepiania rozruszników serca.
Zakończę to taką oto scenką: w wyniku diagnozy lekarzy
Centrum, jest potrzeba wszczepienia kardiostymulatora.
Sygnał taki traa do Krakowa, pacjent zostaje powiadomiony
o terminie planowanego zabiegu (data i godzina), zostaje
przyjęty na oddział i w wyznaczonym czasie specjalna ekipa
krakowsko-sanocka dokonuje dzieła. Tyle opis. Zapytacie
Państwo – gdzie tak jest? Chyba na Zachodzie, albo w USA...
Nie, proszę Państwa, w Podkarpackim Centrum Interwencji
Sercowo-Naczyniowych w Sanoku. W jego planach – kolejne
nowoczesne zabiegi, wykonywane obecnie tylko w ośrodkach
klinicznych.
emes

Jacek Boryło nie ma nóg. Od trzech lat mieszka w Domu
Bezdomnego Inwalidy na Olchowcach. Prawdopodobnie będzie musiał go jednak opuścić. Strażacy nakazali bowiem
ze względów bezpieczeństwa przenieść osoby na wózkach
na parter, a tam nie ma miejsca.

Życie nie obeszło się z nim łaskawie. Czy po raz kolejny będzie musiał szukać dla siebie
miejsca?
– Kierownik stwierdził, że musi
wyprowadzić inwalidów z I i II piętra.
Ja mam trać docelowo do Zakładu Opieki Leczniczej w Przemyślu,
ale najpierw muszę zamieszkać
w przemyskim schronisku dla bezdomnych. Jak oni sobie to wyobrażają? Przecież tam nie można na-

wet wózkiem wjechać! Łazienki też
nie są przystosowane dla niepełnosprawnych – żali się inwalida.
– Zawiadomiłem już opiekę społeczną. Nawet kaleki człowiek to
nie przedmiot, który można
przekładać z miejsca na miejsce!
– Straż pożarna nakazała nam
przenieść osoby na wózkach z wyższych kondygnacji na dół, a tam liczba miejsc jest ograniczona. Zabroniono nam umieszczać ludzi na
korytarzach. Muszę się do tego
dostosować. Nikt nie będzie miał dla
mnie litości, jak się coś stanie. Ten
budynek jest podobny do tego w Kamieniu Pomorskim. W razie pożaru
złoży się jak domek z kart. Robimy
ekspertyzę, żeby w ogóle mógł dalej
funkcjonować – wyjaśnia Alicja Kocyłowska, szefowa sanockich albertynów. – Moim obowiązkiem jest zapewnienie miejsca dla bezdomnych
z Sanoka, bo na nich dostajemy
80 tys. złotych dotacji z miasta.
Osobom z terenu musimy szukać
miejsca w innych placówkach. Pan
Boryło pochodzi z Przemyśla, dlatego
tam zwróciłam się o pomoc. Powiedzieli, że mogą go przyjąć. Ale on nie
chce, bo tu ma wręcz komfortowe warunki jak na schronisko – dwuosobowy, umeblowany pokój, niekłopotliwe
sąsiedztwo. Nikt go na siłę nie wyrzuca. Chcemy mu zapewnić odpowiedni ośrodek. Jak się nie uda, zostanie
u nas, ale musi przenieść się na dół,
gdzie warunki są gorsze.
/joko/

Bez pieniędzy ani rusz!
Ponad 10 tys. złotych będzie kosztować renowacja nagrobka
Mateusza Beksińskiego. To pierwsza z zabytkowych mogił, którą
zamierza odremontować Stowarzyszenie Opieki nad Starymi
Cmentarzami w Sanoku.
Pierwsze efekty starań społeczników to potwierdzenie wpisu w rejestrze zabytków oraz wykonanie kosztorysu przedsięwzięcia. Zlecono
go rodzimej artystce Kamili Wojtowicz (prywatnie: córka Jerzego Wojtowicza), która oszacowała koszty na 10.960 złotych, z czego 4.000
stanowią koszty prac budowlanych, 4.760 – konserwatorskich, 1.500
– renowacja ogrodzenia a 700 – dokumentacja. Teraz trzeba poszukać pieniędzy, co – jak pokazują pierwsze doświadczenia – nie będzie
proste. Apele o wpłaty na konto stowarzyszenia kierowane do mieszkańców poprzez paraalną gazetkę „Góra Przemienienia”, jak i bezpośrednio do zakładów pracy, pozostały bez echa. Prezes Ewa Filip nie
zniechęca się jednak. Wierzy, że uda się uzyskać donansowanie
z Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2009-2015, do którego złożyła stosowny projekt. W jego ramach pomoc
przy drobnych pracach budowlanych zadeklarowała dyrekcja ZS-4.
Kolejnym pomysłem jest kwesta, którą zaplanowano na najbliższą
niedzielę w sanockiej farze. Po każdej przedpołudniowej mszy św.
członkowie stowarzyszenia będą zbierać przed kościołem pieniądze
do puszek. We wrześniu natomiast planowany jest koncert zespołu
wokalnego SOUL, który prawdopodobnie wystąpi na zamku.
/joko/

ARCHIWUM PRYWATNE

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy:

Dla inwalidy na wózku zabraknie
miejsca w schronisku?

Nagrobek Mateusza i Karoliny
Beksińskich czeka na renowację.

Rannego wynieśli strażacy
O sporym pechu może mówić kościelny
sanockiej fary – Stanisław Rocha. Podczas
oprowadzania budowlańców po poddaszu
kościoła mężczyzna potknął się i upadł, łamiąc nogę. Wydostanie rannego na zewnątrz
wymagało pomocy strażaków.
– Zwróciłem się do fachowców o opracowanie
planu i ocenę, czy trzeba wymieniać dach czy nie.
Pan kościelny poszedł pokazać inżynierom konstrukcje na poddaszu. Niestety, spadł i złamał nogę
– informuje ks. dr Andrzej Skiba, proboszcz fary.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano.
– O 9.16 otrzymaliśmy wezwanie do mężczyzny,
który wpadł w konstrukcje dachowe kościoła. Nie
wiedzieliśmy, jaka jest rzeczywista sytuacja. Na
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miejsce pojechało pogotowie oraz dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 5-osobowym składzie – wyjaśnia mł. bryg. Piotr Królicki, rzecznik prasowy sanockiej KP PSP.
Ze względu na stromą i wąską klatkę wydostanie rannego z poddasza nastręczało spore trudności. Z pomocą ratownikom medycznym przyszli strażacy, którzy na krzesełku kardiologicznym znieśli
mężczyznę do karetki.
– Pan kościelny jest już w domu, ale przez najbliższe sześć tygodni będzie miał nogę w gipsie
– wyjaśnia proboszcz fary. Panu Staszkowi, który
znany jest ze swej życzliwości dla innych, życzymy
szybkiego powrotu do zdrowia.
/joko/

ZZ POLICJI...
POLICJI...
Sanok

* 66-letni sanoczanin zawiadomił,
iż nieznany sprawca ukradł mu etui
zawierające prawo jazdy, dowód
osobisty i kartę bankomatową. Do
kradzieży doszło 19 bm. na ul. Heweliusza.
* Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy na parkingu przyblokowym przy ul. Prugara-Ketlinga
pobili (22 bm.) 22-letniego mieszkańca Sanoka. Poszkodowany
doznał stłuczenia twarzy.
* Wiatrówka z lunetą, paczka śrutów i zabawki o łącznej wartości
około 1 tys. zł padły łupem złodzieja, który włamał się (22/23 bm.) do
altanki na terenie ogródków działkowych przy ul. Konopnickiej. Tej
samej nocy nieznany sprawca usiłował włamać się do altanki w Stróżach Małych, lecz nie pokonał zabezpieczeń drzwi.
* Policja wyjaśnia okoliczności
zdarzenia, które miało miejsce
w poniedziałek (25 bm.) przy ul.
Kochanowskiego. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że doszło tu do bijatyki pomiędzy dwoma grupami
młodych ludzi. W wyniku zajścia
25-letni mieszkaniec powiatu sanockiego wylądował w szpitalu
ze złamanym nosem.

Gmina Bukowsko

* W nocy z 22 na 23 bm. w Pobiednie skradziono 18 sztuk drzewek ozdobnych. Poszkodowana
29-letnia mieszkanka wsi oszacowała straty na 300 zł.

Kierowcy
na promilach

Policyjne statystyki powiększyły się o kolejnych pięciu pijanych
kierowców, którzy zostali zatrzymani na drogach powiatu sanockiego
w minionym tygodniu. W Sanoku
na ul. Lipińskiego patrol RD zatrzymał 51-letniego Andrzeja M., który
kierował fiatem, mając 2,268 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Poza nim w ręce policji
wpadli: w Zagórzu (20 bm.)
– 20-letni rowerzysta Michał A.
(1,596); w Moszczańcu (21 bm.)
-32-letni Wiktor J., fiat (0,903);
w Odrzechowej (23 bm.) – 53-letni
Jan G., opel (2,352); w Kostarowcach (24 bm.) – 29-letni Mariusz K.,
prawomocny zakaz kierowania pojazdami, volkswagen (2,184).

... I STRAŻY
GRANICZNEJ
W ostatnich dniach funkcjonariusze KOSG w Sanoku ujawnili i zatrzymali dwóch kierowców, którzy
w swoich samochodach przemycali
ukraińskie towary akcyzowe. W mercedesie sprinterze kierowanym przez
39-letniego Ukraińca z Czerniowców
znaleziono1.140 papierosów w paczkach oraz 64 butelki różnych wódek
i koniaków z ukraińskimi znakami
akcyzy skarbowej. Kilka dni później
namierzono volkswagena passata,
za kierownicą którego siedział
54-letni mieszkaniec Krosna. W należącym doń samochodzie ujawniono 1.600 ukraińskich papierosów.
Wobec sprawców przemytu zostały
wszczęte sprawy karno-skarbowe.
Zakwestionowany towar przekazano
Urzędowi celnemu w Krośnie.
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NASZE SPRAWY

Dyrektorka przywrócona do pracy Pomóż „Słonecznej Przygodzie”
Zawieszona przez starostę pod koniec marca w obowiązkach dyrektora Domu Dziecka Anna Chytła od poniedziałku
wróciła do pracy. Decyzję starosty uchyliło postanowienie
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie podkarpackim, która wobec braku jakichkolwiek zarzutów nie znalazła podstaw do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

ESANOK.PL

Sanocki odprysk wielkiej afery
Afera korupcyjna, o której głośno ostatnio we wszystkich
mediach, ma również wątek sanocki. Jeden z dwunastu podejrzanych został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod Sanokiem, gdzie znajduje się należąca doń nieruchomość.
Prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi śledztwo
dotyczy przestępstw o charakterze korupcyjnym, płatnej protekcji, fałszowania zwolnień lekarskich i dokumentacji medycznej
oraz przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Popełniano je w latach 2000-2007
w Warszawie oraz innych częściach
kraju. Dzięki odpowiednio spreparowanym dokumentom przestępcy unikali przesłuchań i rozpraw w sądzie, opóźniali odbycie
kary, załatwiali sobie nawet
przedterminowe
zwolnienia
z więzienia. Wśród dwunastu
zatrzymanych w tej sprawie osób
znajdują się prawnicy, lekarze

oraz znani biznesmeni, w tym
znany m.in. z afery medialnej Lew
R. i jego syn. Wszystkim grozi do
10 lat pozbawienia wolności.
W gronie podejrzanych jest
również 49-letni Piotr B. z Małopolski, właściciel nieruchomości
w powiecie sanockim, który
właśnie tu został zatrzymany.
Ciążą na nim dwa prawomocne
wyroki za przestępstwa przeciwko mieniu. – Piotr B. nie ma
związku z Lwem R., ale jego
sprawa będzie rozpatrywana
w ramach afery korupcyjnej.
W zamian za korzyści majątkowe
usiłował on uniknąć odbycia kary
pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. W poniedzia-

Dalej po paszport
Decyzją wojewody podkarpackiego z 14 maja 2009 r.
12 punktów paszportowych, działających w miastach naszego
województwa, ulegnie likwidacji. Niestety, taki los spotka również punkt w Sanoku. Najbliższym miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli składać wnioski o wydanie paszportu, stanie się Krosno.
Do tej pory o wydanie paszportu można było ubiegać się
w Biurze Paszportowym w Rzeszowie, trzech delegaturach
– w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu – oraz w 12 punktach, działających na mocy
porozumienia lokalnych samorządów z wojewodą, który upoważnił urzędy miast do wykonywania tych czynności jako
zadania zleconego.
Powodem wypowiedzenia
umowy są – jak informuje wojewoda – względy nansowe i organizacyjne: z jednej strony konieczność zakupu kosztownego
wyposażenia, umożliwiającego
wprowadzenia do paszportów
29 MAJA 2009 R.

cech biometrycznych (śladu linii
papilarnych), z drugiej wymóg, iż
dokumentami tymi mogą zajmować się wyłącznie pracownicy
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Interwencje burmistrza Sanoka i włodarzy innych miast,
w których działały punkty, nie
spowodowały zmiany decyzji.
Pomimo zadeklarowania przez
nich woli zwiększenia funduszów
samorządowych na utrzymanie
punktów paszportowych, wojewoda stwierdził, że jest to niemożliwe.
W sanockim punkcie wnioski
o wydanie paszportu przyjmowane będą tylko do 10 czerwca

łek usłyszał zarzut płatnej protekcji, we wtorek – podobnie jak kilku
pozostałych podejrzanych – został
aresztowany tymczasowo na trzy
miesiące – informuje prokurator
Jarosław Szubert, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.
CBA pracowało nad aferą korupcyjną od kilkunastu miesięcy.
Przełom w śledztwie nastąpił wraz
z pozyskaniem świadka koronnego, który brał łapówki i przekazywał zleceniodawcom fałszywe
zwolnienia i zaświadczenia lekarskie. W zamian za złagodzenie
kary, ujawnił nazwiska osób
uczestniczących w przestępczym
procederze, co doprowadziło do
ich zatrzymania. W większości są
to mieszkańcy Warszawy i okolic,
pozostałych namierzono w Bydgoszczy, Myśliborzu i pod Sanokiem. Prokuratura nie wyklucza
kolejnych zatrzymań.
/joko/
– po tym terminie ubiegający się
o paszport mogą korzystać z obsługi Biura Paszportowego
w Rzeszowie, trzech delegatur
w dawnych miastach wojewódzkich Podkarpacia (Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg) oraz w każdym uprawnionym urzędzie
w kraju. Punkt paszportowy
w Sanoku przestanie działać.
Ocjalna informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach oraz ich przyczynach ukaże się w najbliższym
czasie w regionalnych środkach
masowego przekazu.
w.b.

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci z biednych rodzin,
skazanych na spędzenie wakacji w domu. Będą to dwa 2-tygodniowe turnusy wypoczynkowe oraz 2-dniowa wycieczka do
Krakowa i Wieliczki. Weźmie w nich udziało 70 uczniów szkół
podstawowych, wytypowanych przez pedagogów szkolnych.
– Chociaż do wakacji pozostało sporo czasu, to już mamy
pytania, czy w tym roku też będziemy organizować „Słoneczną
Przygodę”. Co w tej sytuacji mamy
robić? Po raz siódmy z rzędu
wziąć się do dzieła. I tak właśnie
robimy – mówi Andrzej Wanielista,
prezes Stowarzyszenia.
W latach 2003-2008 z tej formy wypoczynku skorzystało 429
dzieci, uczniów SP1 i SP2. Ponadto w wycieczkach pn. „Na pożegnanie wakacji” wzięło udział
177 uczniów. Jest to wymierna
pomoc i promyk szczęścia dla
dzieci, których rodziców nie stać
na wysłanie swoich pociech na

wakacje.
Substytut w postaci turnusów
organizowanych na miejscu, i to
w niezłym standardzie, 70 dzieciom zaoferuje i w te wakacje
Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny. – Na naszych turnusach wszystkim dzieciom chcemy
zapewnić drugie śniadania oraz
2-daniowe obiady, a także napoje, słodycze i owoce. Przewidujemy też wiele atrakcji programowych m.in.: zawody, zabawy
i konkursy z nagrodami, wyjścia
na basen, wycieczki do muzeów,
a uczestnicy każdego turnusu
wezmą też udział w wycieczce
autokarowej, połączonej z ogni-

MARIAN STRUŚ

Bywało, że Anna Chytła i starosta Wacław Krawczyk spotykali
się w znacznie przyjemniejszych okolicznościach niż ostatnio
Anna Chytła została zawie- podjął starosta Wacław Krawszona po tym, jak złożyła w pro- czyk, mimo że przeprowadzona
kuraturze zawiadomienia o łama- na jego zlecenie kontrola w planiu
prawa
przez
trójkę cówce nie wykazała żadnych
wychowawców. Jednym z nich nieprawidłowości. – Zawiesiliśmy
jest Marian Kawa – były poseł, panią dyrektor, żeby wyciszyć ata obecnie wiceprzewodniczący mosferę w Domu Dziecka do czarady powiatu – oskarżony o sto- su rozwiązania problemów – uzasowanie przemocy zycznej sadniał.
i słownej wobec wychowanków,
Sprawa trała do Komisji
którego proces rozpoczął się Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
w ubiegłym tygodniu. Odwołanie przy wojewodzie podkarpackim.
dyrektorki nastąpiło na wniosek Wydane przez nią postanowienie
komisji oświaty, której Kawa jest uchyliło wcześniejszą decyzję
członkiem. Decyzję w tej sprawie starosty, z uwagi na brak jakich-

kolwiek zarzutów, które mogłyby
uzasadniać podjęcie przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego. Wacław
Krawczyk zwrócił się do przewodniczącego rady powiatu
o sprecyzowanie zarzutów. Ten
jednak stwierdził, iż jest to kompetencja pracodawcy. W tej sytuacji starosta postanowił przywrócić Annę Chytłę do pracy.
W poniedziałek, po dwumiesięcznej przerwie, podjęła ona swoje
obowiązki jako dyrektor Domu
Dziecka.
* * *
Lada dzień w Prokuraturze
Rejonowej w Brzozowie zakończy się postępowanie w sprawie
drugiego z wychowawców – Pawła L., któremu Anna Chytła zarzuciła udostępnianie dzieciom treści
pornogracznych oraz naganne
zachowanie wobec dwóch nastolatek (w godzinach nocnych miał
je uczyć tańczyć oraz robić im
zdjęcia). – Postępowanie znajduje się na etapie końcowym. Sąd
w Sanoku przesłuchał nastolatki
przy udziale prokuratora, biegłego i psychologa. Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw
do postawienia zarzutów wychowawcy i sporządzenia aktu oskarżenia. W najbliższych dniach
zostanie wydane postanowienie
o
umorzeniu
postępowania
– stwierdził prokurator rejonowy
Zbigniew Pankowski.
/joko/

Wśród nas jest wiele dzieci, którzy swoją „Słoneczną Przygodę”
zawdzięczają tylko społecznikom Towarzystwa Przyjaciół Heleny
Kosiny. I dlatego warto ich wesprzeć w tym dziele.

skiem i pieczeniem kiełbasy.
Tradycją naszych „Słonecznych
Przygód” są też szkolne wyprawki, jakie na koniec każdego turnusu otrzymują wszyscy uczestnicy.
Bardzo chcielibyśmy tę tradycję
podtrzymać – mówi Andrzej Wanielista.
Cała nadzieja organizatorów
„Słonecznej Przygody” tkwi
w szeroko otwartych sercach ludzi dobrej woli, którzy każdego
roku przychodzą im z pomocą.
W gronie sprawdzonych przyjaciół i współorganizatorów są ojcowie franciszkanie, nigdy nie
odmawia wsparcia Urząd Miasta.
Wspomnieć też należy o wolontariuszach – nauczycielach, bezpłatnie sprawujących opiekę nad
dziećmi. – Dzięki bezpłatnej bazie i opiece, koszt organizacji
dwóch turnusów i wycieczki do
Krakowa wyniesie ok. 22 tys. złotych. I takie pieniądze są potrzebne, aby Stowarzyszenie zrealizowało wakacyjne plany. – Minione
sześć lat utwierdziło nas w przekonaniu, że dzieci oczekujących
na naszą ofertę jest coraz więcej. Ale też z roku na rok
doświadczamy, że nasi sojusznicy doskonale to rozumieją i traktują „Słoneczną Przygodę” jako
wspólne dzieło. Bo takie ono jest.
Jesteśmy więc i tym razem dobrej
myśli – kończy prezes A. Wanielista.
Przyłączamy się do apelu
i zapewniamy, że będziemy towarzyszyć uczestnikom turnusów
w ich Przygodzie.
emes

Dla milusińskich i nie tylko
Z okazji przypadającego w poniedziałek Dnia Dziecka nadchodzący weekend przyniesie sporo atrakcji dla najmłodszych. Mogą m.in. wybrać się na spektakl teatralny bądź do
kina, skorzystać z darmowego wstępu na basen, wziąć udział
w zabawach i konkursach w skansenie lub powędrować
z PTTK.

Przedpołudnie z teatrem
SDK zaprasza dziś (29 maja)
o godz. 9. i 11. na przedstawienie
rzeszowskiego Teatru Maska pt.
„Baśń o Rycerzu bez konia”.
Oprócz doskonałej zabawy spektakl oferuje młodym widzom
dostosowaną do ich możliwości
intelektualnych grę konwencjami
baśniowymi, uczy uważnej obserwacji świata, skłania do myślenia,
rozwija wyobraźnię. Bilety w cenie
10 zł do nabycia w kasie SDK.

Basen i kino za darmo
Miłośników wypoczynku nad
wodą ucieszy zapewne informacja
o możliwości bezpłatnej kąpieli
w basenie. W sobotę i niedzielę od
godz. 10 do 13 mogą z niej skorzystać uczniowie wszystkich typów
szkół (za okazaniem legitymacji
szkolnej). Burmistrz miasta zaprasza też na staw w Hłomczy, gdzie
w sobotę o godz. 9 rozpoczną się
X Spławikowe Zawody Wędkarskie
Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
oraz do SDK na projekcję lmu dla
dzieci „Piorun” (niedziela, godz. 11).
Pod znakiem lmu upłynie
też poniedziałkowe popołudnie
w Domu Kultury Caritas na Posadzie. O godz. 16. zaplanowano tu
65-minutowy pokaz animacji

TYGODNIK SANOCKI

z serii „Baśnie i bajki polskie”
(„O królewnie zaklętej w żabę”,
„Dwanaście miesięcy”, „Krawiec
Niteczka”, „Zaczarowane pantofelki”, „Lodowa góra”), na który
zapraszają: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Paraa Najświętszej Marii Panny oraz Mariusz Szmyd, wójt gminy Sanok.

Kogel-mogel
w skansenie
W poniedziałek warto wybrać
się też do skansenu. Od godz. 9.
trwać będzie „Artystyczny Kogel-Mogel” przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. W programie liczne
konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz prezentacje zespołów
tanecznych i muzycznych.

Na rajdowym szlaku
O święcie najmłodszych nie
zapomniał też sanocki Oddział
PTTK, który 1 czerwca zaprasza
na IV Rajd „Dzień Dziecka
z PTTK”. W programie przejście
piesze na trasie: Góra Parkowa-Glinice-Zabłotce-Fajka-Trepcza
(czas przejścia ok. 3,5 godz.)
oraz biesiada turystyczna na zakończenie rajdu. Wpisowe 5 zł.
Organizatorzy zapewniają przewodnika, poczęstunek i ubezpieczenie NNW. Każdy z uczestników powinien zadbać o odpowiedni
strój i obuwie, wyżywienie na
trasie i... dobry humor. Zbiórka
o godz. 9.40 na placu parkowym
obok Kina (ul. Mickiewicza).
Wyjście na trasę o godz. 10.,
powrót ok. 16.30. Szczegóły i zapisy w biurze Oddziału PTTK
(ul. 3 Maja 2, tel. (013) 4632171).
Współorganizatorami rajdu są: zarząd Oddziału PTTK, Koło Przewodników oraz SPGK.
/k/
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SANOK MIASTO KULTURY
Ku chwale Sanokowi, czyli

Gloria Sanociensis

Nowy chór, jaki zawiązał przy Katolickim Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym w Sanoku, musiał zmienić nazwę.
Dotychczasowa – im. Świętej Cecylii – pozostała przy chórze
paraalnym, zaś ten drugi musiał na nowo zostać ochrzczony.
I został, przybierając nazwę „GLORIA SANOCIENSIS” (Chwała
Sanokowi). W „Klubie Chemika”, który udzielił mu gościny,
odbyła się uroczystość nadania imienia.

Już nabierają rozpędu, już się rozśpiewują. I wcale nie kryją
ambicji, że chcą być jedną z wizytówek kulturalnych Sanoka.
W kameralnym spotkaniu,
nazwanym potocznie chrzcinami,
wzięli udział chórzyści ze swoim dyrygentem Antonim Wojewodą na
czele, a także przedstawiciele władz
miejskich z przewodniczącym rady
miasta Janem Pawlikiem, burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem, jego zastępcą Marianem
Kuraszem i przewodniczącym komisji oświaty, kultury i sportu
Maciejem Blujem.
Matką chrzestną nowego chóru
została p. Maria Matuła, wieloletnia
chórzystka i działaczka Towarzystwa, ojcem chrzestnym p. Wojciech
Blecharczyk. – „Gloria Sanociensis”
to ich wspólna nazwa. Pani Maria
zaproponowała nazwę „Gloria”, burmistrz, chcąc związać chór
z Sanokiem, dodał: „Sanociensis”
I taki był rodowód tej nazwy – wyjaśnił A. Wojewoda. Treść uchwały,
nadającej nową nazwę chórowi, odczytała sekretarz Towarzystwa
p. Krystyna Masłyk.

Chórów w Sanoku jest kilka.
Czy to źle? Uważam, że dobrze. Bo
to oznacza, że miasto żyje, a poza
tym śpiew to symbol radości.
Dlatego tak bardzo zależało mi, aby
ten chór, w zawirowaniach które
nastąpiły, nie zaginął – powiedział
w swym wystąpieniu burmistrz
W. Blecharczyk. – Zacznijmy budować coś dobrego i pięknego.
Do pracy! – zachęcał.
Za opiekę nad chórem w trudnych dla niego momentach dziękowała włodarzom miasta „matka
chrzestna” p. M. Matuła. Nawiązując
do niełatwego procesu tworzenia,
powiedziała: – Nie byliśmy skłonni
do zmiany nazwy, z poprzednią byliśmy zbyt mocno związani, ale skoro tak musiało się stać, niech tak już
będzie. Mamy nadzieję, że święta
Cecylia o nas nie zapomni.
Jedną z zachęt do solidnej pracy jest niewątpliwie znalezienie
miejsca na siedzibę chóru. Pomocną
dłoń wyciągnęło do niego kierow-

nictwo rmy EAST STOMIL, wyrażając zgodę na zajęcie sali b. klubu
„Chemik”. Podziękowania, kierowane pod adresem p. Tadeusza
Paszkiewicza za ten wspaniały
gest, były wyjątkowo szczere i serdeczne.
W swym nowym wydaniu
„Gloria Sanociensis” startuje w przyszłość. Z wielkimi planami, marzeniami i nadziejami. Już sama nazwa
zobowiązuje go do godnego reprezentowania miasta i to chce czynić.
– W porównaniu do wcześniejszego
śpiewania, będziemy chórem bardziej uniwersalnym. Swój repertuar
zechcemy oprzeć na muzyce rozrywkowej, ale będziemy w nim mieć
także perełki muzyki ludowej, kilka
pieśni patriotycznych i kościelnych.
Taki właśnie zestaw repertuarowy
pozwoli nam obsługiwać wszystkie
uroczystości – mówi Antoni
Wojewoda.
Skoro o repertuarze mowa,
z pewnością nie zabraknie w nim
hymnu europejskiego „Ody do radości”. Chór „Gloria Sanociensis”
ma bowiem w swoich planach koncerty w wielu krajach Europy,
a zwłaszcza w tych, w których żyją
mieszkańcy partnerskich miast
Sanoka, a więc w Niemczech,
Słowacji, na Węgrzech, Ukrainie,
we Francji i Norwegii.
Donosząc o tym, pragniemy
zachęcić tych wszystkich, którzy
chcieliby przeżyć swą przygodę
z „Gloria Sanociensis”. Są jeszcze
wolne miejsca, szczególnie w głosach kobiecych, dające szansę
wstąpienia do chóru. Ci, którzy
w nim są, nie wyobrażają sobie już
życia bez spotkań, bez wspólnego
śpiewania. Są pełni energii, pasji
i chęci rozsławiania swego miasta
w kraju i poza jego granicami. Gloria
Sanociensis, czyli ku chwale
Sanoka.
emes

Ruszyły Wieczory Artystyczne w SDK
Występem smyczkowego zespołu Con Amore rozpoczęły
się tegoroczne Wieczory Artystyczne Sanockiego Domu
Kultury. W programie czwartkowego koncertu znalazły się
m.in. melodie z lmów „Piraci z Karaibów” i „Amelia”, wykonane przez solistów: Aleksandrę Kmiotek, Małgorzatę
Filipowicz, Urszulę Pęcak, Michała Badeckiego oraz Łukasza
Śmigla, który dodatkowo prezentowane utwory zaaranżował.
Cały zespół (22 osoby) wykonał wiązankę popularnych melodii,
na którą złożyły się piosenki Franka
Sinatry, The Beatles i znane
przeboje muzyki rozrywkowej,
w tym energetyzujący rock-and-roll,
w którym jako soliści doskonale
zaprezentowali się Łukasz Śmigiel
i wiolonczelistka Martyna Kolano.
Na scenie pojawili się także
najmłodsi członkowie zespołu,
Amorki, prezentując się w melodiach westernowych.
Dobrą formę grupa Con
Amore, pod okiem instruktorki
Grażyny Dziok, szlifowała – tuż
przed koncertem – na warsztatach w Woli Sękowej. Dzięki pięknej pogodzie zajęcia mogły odbywać się na świeżym powietrzu,
w scenerii starego parku.

Pamięci Tomka Beksińskiego
Fundacja Beksiński zorganizuje w listopadzie br. w Sanoku
festiwal pod nazwą LOVE NEVER DIES, czyli dlaczego pamiętamy Tomka Beksińskiego. Inicjatywa ta wiąże się z przypadającą w grudniu 10. rocznicą Jego śmierci.
Festiwal będzie się składał
z kilku odrębnych, powiązanych
ze sobą wydarzeń. Będą to: projekcja ok. 10 pełnometrażowych
lmów, w których Tomek występuje jako tłumacz i lektor, pokaz
lmów dokumentalnych o Nim,
wystawa Jemu poświęcona
(instalacja audio-video oraz aranżacja wykonana z osobistych pamiątek po Nim), koncerty zespołów, których muzycy współpracowali i przyjaźnili się z Tomkiem

SDK zaprasza
Do kina
„Vicky Cristina Barcelona” czyli Woody Allen znów w doskonałej formie! Dwie młode i piękne, niezależne dziewczyny, charyzmatyczny malarz, jego szalona żona,
wakacje w Barcelonie, humor, romanse, sporo prawdy o życiu, świetna oprawa
muzyczna, Oscar dla Penelope Cruz – naprawdę warto to zobaczyć! W Kinie
SDK w sobotę i niedzielę o 19, w poniedziałek i środę o 19.30, wtorek o 18.
Dla najmłodszych – „Sezon na misia”, zabawna animacja, którą z powodzeniem można obejrzeć niejeden raz. W sobotę i niedzielę o 17.
Seanse w Kinie Szkolnym (10 zł) w poniedziałek i wtorek o 9.
Uwaga! Wyjątkowo, z okazji Dnia Dziecka, w niedzielę o 11 bezpłatny
seans dla dzieci: lm pt. „Piorun”.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy po jednej podwójnej wejściówce na
„Vicky Cristina Barcelona” i „Sezon na misia”.

Na koncert
„Stare Dobre Małżeństwo” zaśpiewa w piątek, 29 maja o 19.

Wieczory Artystyczne SDK
W niedzielę o godz. 18 w sanockiej farze wystąpi chór „Adoramus”.
W czwartek o 17 w galerii „Na jaskółkach” swoje prace zaprezentują
dzieci i młodzież z kół plastycznych Sanockiego Domu Kultury.
STR. 4

(Closterkeller, Fading Colours,
Quidam), a także spotkania i konferencje oraz wykłady dotyczące
tłumaczeń. Organizatorzy festiwalu planują także wydanie albumu poświęconego Tomkowi
Beksińskiemu,
zawierającego
płytę DVD z archiwaliami związanymi z Jego osobą. Równocześnie
zamierzają utworzyć stronę internetową związaną z Tomkiem
i fetiwalem. Znana jest już jej
nazwa: www.loveneverdies.pl

Festiwal będzie miał charakter ogólnopolski i zorganizowany
zostanie przy wydatnym udziale
władz miasta Sanoka. Chęć
współpracy zadeklarowały również: Starostwo Powiatowe,
Muzeum Historyczne w Sanoku,
a także koledzy i przyjaciele
Tomasza Beksińskiego. Wśród
patronów medialnych, obok
Programu III Polskiego Radia,
TVP Kultura, Gazety Wyborczej,
Przekroju, Teraz Rock i TVP
Rzeszów znalazł się także
„Tygodnik Sanocki”, co zapewni
Państwu szeroką informację
o tym wydarzeniu.

Kto śpiewa,
dwa razy się modli!

80-lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego uhonorował niestrudzony Borys Łapiszczak, wydając pocztówkę
poświęconą temu jubileuszowi. Oczywiście chodzi o jubileusz
sanockiego oddziału PTT.
Pocztówka jest bardzo bogato ilustrowana niepowtarzalnymi zdjęciami, na których
mieszkańcy Sanoka i okolic
występują w niezwykle oryginalnych strojach. Na jednym z nich
pokazany jest taniec huculski
w wykonaniu zespołu z Nagórnej, tańczony podczas Święta
Gór w Sanoku w 1936 roku.
Inne ukazuje grupy regionalne
podążające na Święto Pracy do
Załuża, jeszcze inne orszak weselny Spiszaków oraz drużbów

Czwartkowy koncert Con Amore w sali widowiskowej SDK obejrzało około 300 widzów.

W listopadzie w Sanoku – festiwal pn. LOVE NEVER DIES

Starych pocztówek czar
Tym razem pocztówka to nie
tylko obrazki. Zawiera ona bowiem treść dokumentu, w którym
czytamy m.in.: „Uwzględniając
duże walory turystyczne i letniskowe Ziemi Sanockiej uruchomiono dnia 22 stycznia 1936 r.
Oddział Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Sanoku z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 12. (…)
Prosimy o poparcie PTT przez
zjednywanie nam członków
spośród grona najbliższych i znajomych.”

– Wspólna praca, rozmowy,
wieczorne ognisko bardzo dobrze
integrują zespół – a trzeba

zaznaczyć, że w Con Amore są
dzieci ze szkoły podstawowej,
a także młodzież gimnazjalna i licealna – mówi Grażyna Dziok.
– Raz w roku, dzięki staraniom
dyrektora Sanockiego Domu
Kultury, wyjeżdżamy na takie
warsztaty i za każdym razem
przywozimy stamtąd dobre wrażenia i energię do dalszej pracy.

Już po raz siódmy paraa Przemienienia Pańskiego zaprasza na Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej Powiatu
Sanockiego, który odbędzie się w najbliższy weekend.

weselnych przybyłych na Święto
Gór do Sanoka ze Śląska
Cieszyńskiego. Zupełnie unikalny
charakter ma zdjęcie uroczystości przekazania Daru Załużan

dla Ministerstwa Spraw Wojskowych. Widać na nim osobę wysokiego dostojnika wojskowego
oraz hr. Jana Potockiego.
emes

Marysia w czołówce
W dniach 12-13 maja odbyły się Ogólnopolskie Przesłuchania
Uczniów Klas Gitary Szkół Muzycznych Pierwszego Stopnia.
Do Warszawy przyjechali najlepsi młodzi gitarzyści z całej Polski,
którzy przeszli przez gęste sito eliminacji szkolnych i makroregionalnych. W tej ścisłej czołówce znalazła się również Marysia
Korzeniowska z sanockiej szkoły muzycznej, która w bardzo mocnej
konkurencji zajęła wysokie drugie miejsce. Uczennicę do przesłuchań przygotowała Iwona Bodziak.

Muzyczna podróż Lunochodem
Zapraszamy na następny koncert w Klubie Pani K. W sobotę (30 bm.) zagra tam zespół Lunochod.
Formacja z Rzeszowa pierwszy raz zaprezentuje się sanockiej
publiczności. Istnieje od 2006 roku, a powstała ze spontanicznych jamów członków różnych lokalnych grup. „Lunochod to muzyczna hybryda, oscylująca wokół stonerockowych brzmień – momentami progresywna, z częstymi zmianami metrum, sięgająca do transowych
przestrzeni psychodelicznego rocka” – czytamy w zapowiedzi.
Początek koncertu o godz. 21, wstęp wolny.
(b)
TYGODNIK SANOCKI

Tym razem młodzi miłośnicy śpiewu spotkają się w Klubie Górnika,
gdzie w sobotę (30 bm.) od godz. 8. zaplanowano eliminacje, a w niedzielę (31 bm.) – nał konkursu. Po przesłuchaniach nałowych organizatorzy zapraszają do fary na uroczystą mszę św. dla dzieci
o godz. 12.30. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom
nastąpi podczas koncertu galowego o godz. 14. w Klubie Górnika.
W festiwalu biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne działające na terenie powiatu sanockiego w przedszkolach,
ochronkach, szkołach i paraach. Rywalizacja odbywa się w pięciu kategoriach: do lat 6, kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, gimnazja, zespoły. Uczestnicy
prezentują po dwie piosenki religijne (do 10 minut). Koordynatorami festiwalu są ks. Tomasz Grzywna oraz Monika Brewczak.
/jot/

Pozostaną w pamięci

Serdeczne podziękowania
przyjaciołom z Sanoka, którzy
uczestniczyli w ostatniej drodze
śp. Stanisława Wójcika
składają
Barbara i Zygmunt z Rodziną

Serdeczne podziękowania pracownikom
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Sanoku za udział w ostatnim pożegnaniu
śp. Stanisława Wójcika
składają
Barbara i Zygmunt z Rodziną

29 MAJA 2009 R.

TO I OWO

„Nasz piękny,
tajemniczy świat”
Radosne uczucia i radosne rzeczy można namalować, nawet gdy jest zimno i pada deszcz. A kiedy świat wokoło wygląda pięknie, to tym bardziej inspiruje. Przekonali się o tym
wszyscy, którzy 19 maja w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku uczestniczyli w podsumowaniu konkursu „Nasz
piękny, tajemniczy świat”.
Jego przesłaniem było rozwijanie kreatywnej działalności
dziecka, jako istotnego elementu
nowoczesnej pedagogiki na bazie tworzywa, jakim jest dziedzictwo przyrodnicze naszego regionu. Chodziło o rozbudzanie
wrażliwości estetycznej i zachęcanie młodzieży do twórczej ekspresji z jednej strony, a z drugiej
kształtowanie kompetencji nauczyciela jako osoby przygotowującej dziecko jako twórcę.
Zainteresowanie konkursem
było bardzo duże. Jury oceniało

aż 143 prace plastyczne, 28 prac
literackich i 1 pracę muzyczną
uczniów z 27 placówek oświatowych będących pod opieką metodyczną CDN Sanok, w tym ze
szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, młodzieżowego domu kultury oraz
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Na konkurs
wpłynęło również 3 prace literackie i 3 plastyczne nauczycieli.
Chcę pogratulować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział
w konkursie oraz nauczycielom,

którym udało się zmobilizować
tak dużą grupę swoich wychowanków do działań, które nazywamy twórczością. A jaka była ta
twórczość? Malowaliście, fotografowaliście, pisaliście wiersze.
W waszych pracach wyraźnie widać i czuć przyrodę: pachną
kwiaty na łące, szumią rzeki
i drzewa, zwierzęta mają swoje
ścieżki, przywołujecie miejscowości, w których mieszkacie.
Czasem świeci słońce, czasem
pada deszcz czy śnieg. Zatrzymaliście w swoich pracach cudne, kolorowe bieszczadzkie pory
roku. Widać wyraźnie, że doceniacie region, w którym mieszkacie, że lubicie jego przyrodę.” –
powiedziała, zwracając się do
uczestników, p. Marta Muszyńska – dyrektor CDN. Z kolei
p. Dorota Koperska-Bujwid,
przedstawiciel jury, oceniła: – Poziom konkursu był bardzo wysoki,
o czym świadczy fakt, że nagrodziliśmy aż 32 osoby.
Prace plastyczne mogą obejrzeć wszyscy, którzy odwiedzą
CDN, a prace literackie ich autorzy mogli usłyszeć w montażu
poetyckim przygotowanym przez
młodzież ZS nr 1 w Sanoku. Po
raz kolejny widać, że walory krajobrazowe i przyrodnicze naszego regionu mogą stanowić
doskonałą inspirację do rozwoju
osobowości dziecka.
Organizatorzy
Renata Gromek
Dorota Koperska-Bujwid

Wyplenić wulgaryzmy
Nierzetelne i niezgodne z prawdą opisanie interZ przykrością stwierdzam, iż artykuł zamieszczony w „TS” z 15 maja br. pt. „Policyjna żyła złota”, za- wencji policjantów w tej sprawie nie jest zgodne z przewiera niepełne i nieprawdziwe informacje. Powodem pisami i misją społeczną prawa prasowego i wpływa
interwencji policjantów z Komendy Powiatowej Policji niekorzystanie na wizerunek Policji, co przekłada się
w Sanoku było wykroczenie drogowe polegające na na zmniejszanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańparkowaniu pojazdów w miejscu niedozwolonym przy ców Sanoka i powiatu sanockiego. Jednocześnie preul. F. Gieli. Na utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych zentowana postawa redaktora wobec wykroczenia pospowodowane niewłaściwym parkowaniem pojazdów legającego na wypowiadaniu w miejscu publicznym
często uskarżali się mieszkańcy Sanoka. Przechodzą- słów nieprzyzwoitych zniekształca świadomość prawcy obok interweniujących policjantów młody męż- ną społeczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie jest to
czyzna użył donośnym głosem słów: „ja p…olę”. pierwszy przypadek braku należytej staranności przy
W związku z tym, iż sytuacja miała miejsce w środku opisywaniu pracy sanockiej Policji, proszę Pana Rednia i w centrum miasta, policjanci postanowili ukarać daktora o rzetelne badanie stanu faktycznego przy remężczyznę za używanie słów wulgarnych, zgodnie dagowaniu w przyszłości podobnych tekstów i opubliz art. 141 obowiązującej ustawy Kodeks Wykroczeń. kowanie niniejszego sprostowania.
nadkom. mgr Łukasz Dytkowski
Należy zaznaczyć, iż według Słownika Języka PolI Zastępca Komendanta
skiego słowo „ p…lić” jest uznane za wyrażenie
Powiatowego Policji w Sanoku
wulgarne.
Od redakcji:
z czym ten akurat się nie zgadza.
Kończąc, zapewniam Pana
Nie spodziewałem się, że Jego sprawa, ma prawo..
komendanta, że zawsze byliśmy,
opis interwencji policjantów zaNieprawdziwy jest też zarzut, jesteśmy i będziemy niestrudzonykończonej 200-złotowym manda- iż autor artykułu zajmuje postawę mi bojownikami w walce o czystość
tem za użycie słowa wulgarnego akceptacji używania wulgaryzmów polskiego języka, o piękną polszw publicznym miejscu, spowodu- w miejscach publicznych. Nic po- czyznę w miejscach publicznych.
je wytoczenie armat tak wielkiego dobnego. Nie ma tego w artykule. Już nieraz piętnowaliśmy przejawy
kalibru przciwko redakcji. O ran- W komentarzu odredakcyjnym chamstwa i stosowania wulgadze sprawy uświadomiło mnie zwracamy jedynie uwagę na ryzmów ze strony zdziczałej młodopiero stwierdzenie, iż to co zro- powszechność używania wulgar- dzieży i nadal będziemy to czynić.
biliśmy, wpłynie niekorzystnie na nego, kwiecistego języka nie tyl- Jesteśmy przekonani, że służby
wizerunek Policji i zmniejszenie ko przez dorosłych, ale także powołane do przestrzegania prawa
poczucia bezpieczeństwa miesz- przez dzieci i młodzież. Wszę- będą nam w tym pomagać. Na
kańców miasta, a nawet powiatu. dzie, na ulicach, obiektach spor- dobry początek proponujemy podSkoro tak, to spieszę z wyjaśnie- towych, placach zabaw itd. Oba- jąć walkę o czystość języka podniami:
wiamy się, że można mówić już czas meczów piłkarskich. ZwłaszNa wstępie odpieram zarzut o pladze wulgarności czy nawet cza, że czymś normalnym (czytaj:
nierzetelności i niezgodności zdziczeniu obyczajów. Oczywiście, akceptowanym) stało się skandoz prawdą. Przedmiotem publikacji używając określenia, że chcąc wanie wulgarnych słów pod adrejest opis zdarzenia, przekazany karać wszystkich, Policja i Straż sem właśnie Policji. Byłby to dobry
nam ustami jednego z mieszkań- Miejska opływałyby w dostat- sygnał, świadczący o braku toleców. Nie konfrontowaliśmy go kach, nie chcemy przez to powie- rancji dla takiego „kibicowania”
z Policją, uznając, że nie ma żad- dzieć: nie karajcie!, lecz chcemy i skuteczności przeciwdziałania
nego znaczenia czy policjanci podkreślić skalę zjawiska i jego temu. Jeden 200-złotowy mandat
w tym czasie przechadzali się ulicą powszechność. Jesteśmy bo- to za mało, nawet, jeśli został przez
F. Gieli, czy też „czesali” kierowców wiem świadomi tego, że pienią- nas nagłośniony.
za złe parkowanie. To nieważne. dze z mandatów nie traają do
Marian Struś
Ważny jest mandat za użycie sło- kasy Policji czy Straży Miejskiej,
reaktor naczelny
wa wulgarnego przez przechodnia, lecz do innego sejfu.
PS Tytuł pochodzi od redakcji.
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Finaliści z II LO

Kolejne sukcesy olimpijczyków z II Liceum Ogólnokształcącego. Jakub Burak został nalistą olimpiady biologicznej,
a Kamil Gucwa – chemicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2, tel. 013-464-57-50
(sekretariat), 013-464-57-51 (czytelnia),
013-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob. – 9.30-14.

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 013-463-21-82
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek
– 9-18, środa – nieczynne, czwartek, piątek
– 9-18, sobota – 9-15.

Miejski Ośrodek
Europejskiej

Informacji

ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 013-463-04-44.
Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15, wt. i śr.
9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe:
ikony, malarstwo Z. Beksińskiego
Olimpijczycy wraz z opiekunkami i dyrektorem II LO. Od lewej:
Kamil Gucwa, Dominika Łakoś, dyr. Marek Cycoń, Wioletta Bryndza i Jakub Burak.
Jakub Burak, uczeń Wioletty
Podczas nału olimpiady
Bryndzy i Bożeny Rybki, brał Chemicznej Kamil Gucwa był jeudział w wielu konkursach, jednak dynym reprezentantem Podkarpaza szczególny cel obrał sobie cia. Także uzyskał tytuł nalisty,
osiągnięcie jak najlepszego wyni- co jest efektem jego wieloletniej
ku w XXXVIII Olimpiadzie Biolo- pracy z nauczycielami: Dominiką i
gicznej. Udało się – zakwaliko- Piotrem Łakosiami. W tym roku
wał się do szczebla krajowego, szkolnym Kamil miał też inne sukzdobywając tytuł nalisty. Dodaj- cesy – jest laureatem Ogólnopolmy, że w poprzednich latach Kuba skiego Konkursu Chemicznego
otrzymał dwukrotnie wyróżnienie im. prof. Antoniego Swinarskiego
w Międzypowiatowym Konkursie (Toruń) i Podkarpackiego KonkurChemicznym Szkół Ponadgimna- su Chemicznego im. Ignacego
zjalnych.
Łukasiewicza (Rzeszów). (bart)

„Jedynka” matematyką stoi
Uczniowie I LO po raz kolejny udowodnili, iż są za pan brat
z królową nauk. Do etapu wojewódzkiego IX Podkarpackiego
Konkursu Matematycznego zakwalikowało się aż ośmiu
reprezentantów tej szkoły.
Przepustki do Rzeszowa zapewnili sobie podczas zmagań
na szczeblu powiatowym, które
odbyły się 9 maja. Pomyślnie
przeszli je: Andrzej Materniak
i Przemysław Burczyk (kl. I), Rafał Owarzany, Marcelina Pastuszczak, Piotr Furgał, Maciej Penar,
Michał Badecki i Kornel Komenda (kl. II). Wśród laureatów znalazł się także Bartłomiej Oryszak
z II LO oraz dwie gimnazjalistki:

Zuzanna Pastuszczak (G-2)
i Patrycja Kaczmar (G w Tarnawie).
Wszyscy
wymienieni
zakwalikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się
6 czerwca w Rzeszowie.
Szczególne powody do zadowolenia mają gimnazjaliści – po
raz pierwszy dobry wynik w konkursie pozwolił im uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do
szkół ponadgimnazjalnych. /jot/

Rubryka pod psem

Tęsknią i czekają
Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje o dwóch czworonogach znalezionych w ostatnich dniach
na terenie Sanoka.
Pierwszy jest dorosłym mieszańcem o czarnej podpalanej sierści.
W chwili znalezienia miał na sobie szelki i smycz. Kontakt: (013) 4649619
lub (013) 4630095. Drugiego psiaka zauważono 26 bm. na ul. Wolnej.
To labrador maści biszkoptowej, z szeroką, skórzaną obrożą w ciemnym
kolorze. Kontakt: (013) 4642895 lub (013) 4630095.
/k/

Pozostaną w pamięci

Za okazane wsparcie
i liczne uczestnictwo w pogrzebie

TYGODNIK SANOCKI

śp. Haliny Metyk
serdecznie dziękujemy
Mąż i synowie z rodziną

Łączymy się w żalu z Rodziną
po tragicznej śmierci

śp. Jana Kosara

naszego długoletniego pracownika
Właściciel i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych
i Kartogracznych Józef Krok w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 013-463-09-04, 013-463-09-34 (dyrekcja), tel./fax. 013-463-53-81, tel. 013-463-16-72 (skansen), www.skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

BWA Galeria Sanocka
tel. 013-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 013-464-45-33 lub 013-463-60-60, e-mail: citsanok@um.sanok.pl
Czynne: 1.05.-15.10 i ferie zimowe.
dni robocze: 9-17, soboty, niedziele i święta:
9-13, pozostałe dni robocze w roku: 9-17.

Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 013-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu lub
prowadzeniu działalności gospod., doradztwo
dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.

Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 013-463-09-15

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 013-464-50-50

Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 013-464-61-35

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 013-464-53-15

Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 013-463-10-42

MOSiR w Sanoku
Basen kryty czynny: pon.-pt. 7-21, sobota
8.30-18, niedziela 10-18, tel. 013-465-91-55

Postój taxi tel. 013-463-03-33
Postój taxi bagażowych
tel. 013-463-16-60

Radio TAXI tel. 196-66
Tele TAXI tel. 94-77
San-TAXI tel. 96-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 013-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.

Nocne dyżury aptek
29 V - 1 VI –apteka M. P. Szul, ul. Jagiellońska 68
1-8 VI – apteka „OMEGA”, ul. Kościuszki 22

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro),
sekretariat – tel. 013-463-16-71,
rejestracja pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

Masz kłopot, zmartwienie,
coś Cię niepokoi…
– zadzwoń do Fundacji „Zanim nadejdzie
jutro” – tel. (0607) 566 136

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów Lekarskich),
tel. 013-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20,
wt., śr. , pt. 11.30-19.30.
Dyżur członków MKRPA poniedziałki (16-18).
Dyżur pełni: 1.06 – Grażyna Domagała
Alkoholowy telefon zaufania: 013-463-01-00.

Straż Miejska
– tel. 013-463-23-31.
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O TYM SIĘ MÓWI

tomasz sowa

A jak Atmosfera. Klimat imprezy
był naprawdę świetny. Ludzie
spontanicznie reagowali na muzykę, po każdym utworze nagradzając muzyków brawami. I co najważniejsze – niemal w komplecie
wytrwali do końca imprezy.
B jak Bilety. Słabą początkowo
sprzedaż uratował zabieg „dwa
w jednym”, dzięki któremu każdy
bilet ważny był dla dwóch osób.
Poskutkowało – zainteresowanie
koncertem wyraźnie wzrosło,
a w „Arenie” pojawiło się ponad
5 tys. osób. Niektórzy mówili nawet o 6 tysiącach…
C jak „Ciki”, czyli Ferenc
Debreceni. Perkusista OMEGI
rankiem w dniu koncertu poślizgnął się, uderzając ręką o wannę, na szczęście uraz nie był
groźny. A gdyby nawet, to „Ciki”
i tak dałby radę zagrać – wprawdzie jedną ręką, ale za to na dwie
„stopy”. Ponoć taka sytuacja już
kiedyś mu się zdarzyła.
D jak „Dziewczyna o perłowych
włosach”. Podczas konferencji
przed koncertem muzycy zdradzili, kim naprawdę była bohaterka ich największego przeboju.
Tajemniczą, piękną i niedostępną
studentką, którą poznali jeszcze
w latach 60. Otaczała ją aura niedostępności, dlatego tak wszystkich intrygowała.
E jak Energia. Będąc w „Arenie”
aż nie chciało się wierzyć, że
każdy z muzyków OMEGI ma już
przynajmniej 60 lat. Wprawdzie
na scenie nie szaleli jak nastolatkowie, ale nadal mają w sobie
prawdziwy „ogień”. Słychać to
było zwłaszcza w bardziej dynamicznych utworach, które grali
z wielką rockową mocą.
F jak Fani. Najwięksi miłośnicy
zespołu bawili się pod sceną,
śpiewając z wokalistą wszystkie
utwory. Do Sanoka przyjechali
nie tylko fani z innych polskich
miast, ale także z zagranicy. Byli
m.in. Węgrzy, Czesi, Słowacy,

Alfabet grupy OMEGA

Na scenie „Areny” OMEGA dała koncert, który zapamiętamy na długo.
Niemcy i Szwajcarzy. Niektórzy
w wieku samych muzyków,
wyglądający zresztą jak oni sami.
G jak Gitarzysta. György
„Elefánt” Molnár – muzyczny bohater koncertu. Na scenę wyszedł
tajemniczo zakapturzony, później
na chwilę włożył stylowy cylinder,
ale i tak najważniejsza była jego
niesamowita gra. Dźwiękiem trafiał w samo sedno. Nie zabrakło
kilkuminutowej solówki z żartobliwą choreografią.
H jak Historia Rocka. Omega to
być może najstarszy zespół rockowy świata. Za datę powstania
przyjmuje się 23 września1962 r.,
gdy dała pierwszy koncert, co jednak oznacza, że musiała istnieć
wcześniej (próby, itp.). Ponoć pomysł założenia grupy powstał już
w 1959 r., a o przydziale instrumentów decydowało głosowanie.
I jak Impreza. Po koncercie,
w sali konferencyjnej „Areny” odbył się bankiet, podczas którego
członkowie OMEGI spotkali się
z VIP-ami i fanami. Rozdawali au-

tografy, podpisywali płyty, pozowali do zdjęć i dzielili się wrażeniami. Było miło i sympatycznie.
J jak János „Mecky” Kóbor.
Wokalista i założyciel OMEGI,
przez niektórych żartobliwie nazywany „Facetem o perłowych włosach”. W węgierskim rocku to człowiek-instytucja: zajmuje się też inżynierią dźwięku i pracuje jako
muzyczny producent. W jego studio nagrano ponad 50 albumów.
K jak KSU. Wybór legendy polskiego punk rocka na suport OMEGI
wydawał się pomysłem ryzykownym, ale „Siczka” i spółka dali radę.
Załoga z Ustrzyk Dolnych rozkołysała publiczność, a jednocześnie
zaprezentowała swoje utwory
w bardziej rozbudowanych aranżacjach, m.in. z użyciem skrzypiec.
L jak Laszlo „Laci” Benko.
Klawiszowiec i jeden z dwóch oryginalnych członków zespołu (podobnie jak Kobor rocznik 1943).
Maestro keyboardu, odpowiedzialny za ścianę dźwięku, nadającą
muzyce OMEGI artrockowy wy-

Mocne wejście „EKO-SANOKA”
Sanok jest jednym z dwóch miast w Polsce, które będą realizować projekt edukacyjny wartości 1 mln. 576 tys. złotych o nazwie
„EKO SANOK – zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców. W środę, z udziałem partnera norweskiego – przedstawicieli
gminy Inderoy, odbyło się seminarium rozpoczynające realizację projektu.

autor

– Nie byłoby tego projektu, gdyby nie nasze partnerstwo ze szwedzkim miastem Oestersund i zaprzyjaźnionym z nim norweskim miasteczkiem Inderoy.
Walczyliśmy o niego trzy lata. Dlaczego nam na tym
tak zależało? Dlatego, że chcemy istotnie zmniejszyć
ilość niesegregowanych odpadów. 6-procentowy
wskaźnik gospodarstw domowych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów jest zdecydowanie za niski
STR. 6

János „Mecky” Kóbor wraz z żoną. W głębi gitarzysta György
„Elefánt” Molnár.

Niedziela, 31 maja, od godz. 15 – największy Jarmark na Podkarpaciu w skansenie!

Niedziela będzie dla nas!
– To dopiero będą prawdziwe Dni Sanoka – mówią sanoczanie gromadzący się przy afiszach zapraszających do
udziału w 36 Jarmarku Folklorystycznym w skansenie. Świetne zespoły artystyczne, pokazy tradycyjnego rzemiosła, jadło
staropolskie przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
z gminy Sanok i wspaniały, jarmarczny klimat, jaki przez 35 lat
towarzyszy skansenowskim jarmarkom, to wszystko sprawia,
że impreza ta nie ma sobie równych na Podkarpaciu. A może
i dalej...
Drodzy Państwo! Uważamy,
że atmosfera Jarmarku Folklorystycznego w MBL jest tak znakomita, iż nie trzeba jej podgrzewać.
Wystarczy rzec, że będzie tak
samo jak w poprzednich latach,

a może jeszcze lepiej. Na letniej
scenie skansenu wystąpią świetne zespoły z kraju i z zagranicy.
Rozpocznie o 15.30 ukraińska
„Lwowska Fala”, a po niej zaprezentuje się słowacka „Kokavake-

marian struś

Uścisk ręki na dobry początek. Ole Tronstad (Inderoy) i Wojciech Blecharczyk (Sanok). Eko-partnerzy.

jak na nasze ambicje. Poprzez większą świadomość
ekologiczną musimy zdecydowanie go poprawić, równając do Norwegii, na której chcemy się wzorować
– mówił burmistrz Wojciech Blecharczyk.
Projekt będzie realizowany przez dwa lata.
85 procent wydatków z nim związanych pokryje dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, pozostałe 15 procent (236 tys. zł.) stanowić będzie wkład własny Gminy m. Sanoka. Podmiotem wiodącym projektu będzie Gmina m. Sanoka, zaś jej partnerem Gmina Inderoy.
– W 1970 roku odzyskiwaliśmy 174 kg odpadów
na 1 mieszkańca, w 2004 roku było to już 418 kg,
a mimo to nasza świadomość ekologiczna podpowiada nam, że musimy odzyskiwać jeszcze więcej. O naszym podejściu do gospodarki śmieciowej niech
świadczy fakt, że prowadzimy w miasteczku sklep,
w którym sprzedawane są przeróżne przedmioty wyciągnięte z zebranych odpadów – dzielił się swymi
doświadczeniami Ole Tronstad, burmistrz Inderoy.
Na aktywną postawę dzieci i młodzieży w podejściu do ekologii wskazywał Krzysztof Masiuk, wiceprezes Krajowej Rady Ekologicznej. – To młode pokolenie uczy starszych jak żyć w zgodzie ze środowiskiem.
A to z kolei jest zasługą nauczycieli, którzy wzięli na
siebie największy wysiłek w zakresie edukacji ekologicznej – podkreślił w swym wystąpieniu.
Na koniec pytanie: na co wydawane będą pieniądze przy realizacji projektu? – Na seminaria i szkolenia
w szkołach, na wymianę dzieci i młodzieży (pierwszy
wyjazd sanockich uczniów do Inderoy już we wrześniu),
na szkolenia z udziałem pracowników gospodarki komunalnej oraz administracji budynków, na ekoplenery,
ekotoury, konkursy ekologiczne, na ulotki, gadżety, bilboardy i specjalny portal internetowy, na wydawnictwa.
Tak będzie wyglądać batalia o uświadomienie społeczeństwa jak ważna jest ekologia. Batalia, która
właśnie się rozpoczęła.
Marian Struś

miar. Węgierski Rick Wakeman
(Yes) i Keith Emerson (ELP)
w jednym.
M jak „Misi”, czyli Tamás Mihály.
Gitarzysta basowy, na scenie jest
chyba najspokojniejszy z wszystkich członków OMEGI. Prywatnie
chyba najbardziej sympatyczny, bo
uśmiech nie schodzi z jego twarzy.
Nie tylko napędza sekcję rytmiczną
razem z „Cikim”, ale też w refrenach wokalnie wspiera „Kobora”.
N jak Nagłośnienie. Okazało się,
że koncert w „Arenie” może brzmieć
naprawdę zawodowo. Grę OMEGI
słychać było selektywnie, wszystkie instrumenty ustawiono we
właściwych proporcjach.
O jak Oświetlenie. Oczywiście
podczas koncertu OMEGI nie
mogło zabraknąć jej znaku firmowego, czyli słynnych efektów laserowych, swoistej gry świateł.
Wielobarwne wizualizacje znakomicie współgrały zwłaszcza z progresywnymi utworami, podczas których
muzycy dawali upust swej muzycznej finezji.

P jak Progresywny Rock.
Muzyka dość skomplikowana formalnie, często wymagająca od
słuchaczy dużego skupienia,
znakomicie sprawdziła się na
żywo. W ogromnej mierze dzięki
technicznej biegłości członków
OMEGI, którzy grając razem od kilku dekad tworzą znakomicie rozumiejący się „muzyczny organizm”.
R jak „Rock ‘N’ Roll”. Utwór
z tymi słowami w refrenie to dla
niektórych najlepszy moment
koncertu. OMEGA pokazała, że
od artrockowej stylistyki blisko
ma do „ostrej jazdy”. Potężne
dźwięki gitary, pędząca sekcja
rytmiczna i hammondowskie klawisze. A do tego wokalista skandujący rock-and-roll. Rewelacja!
S jak Sanok. Zespół przyjechał
do nas już w piątek, więc muzycy
mieli sporo czasu na zwiedzanie
miasta. Byli na zamku, zobaczyli
obrazy Beksińskiego, odwiedzili
lokale i kawiarenki. Bardzo im się
u nas podobało.
T jak „Teraz Rock”. Największy
polski magazyn poświęcony tej
muzyce, którego wysłannicy przyjechali do Sanoka. Redaktor Paweł
Wypych stwierdził, że koncert był
lepszy niż dwa miesiące wcześniej
w Warszawie. – Więcej grali improwizacji i klimatów progresywnych.

Są w naprawdę dobrej formie
– ocenił występ w „Arenie”.
U jak Urodziny. Dokładnie
w dniu koncertu Janos Kobor kończył 66 lat. Po występie OMEGI
na scenę wjechał okazały urodzinowy tort z palącymi się świeczkami, publiczność zaśpiewała „Sto
lat”, były łzy wzruszenia w oczach
jubilata. Za piękny gest dziękował
fanom w kilku językach.
W jak wypadek. Niestety, był też
tragiczny akcent koncertu. Jadąca
do Sanoka delegacja „Gazety
Wyborczej” miała wypadek koło
Kielc. Zginęła 34-letnia dziennikarka i jej 6-letni syn, a dwóch
mężczyzn trafiło do szpitala.
X jak… ? A pytanie brzmi: czy
Omega zagra jeszcze kiedyś
w Sanoku? Nie jest to wykluczone, zwłaszcza że – jakby na przekór upływowi czasu – ostatnimi
laty grupa więcej koncertuje.
Byłoby pięknie, gdyby przyjechali
do nas za 3 lata, na oficjalne półwiecze zespołu.
Y jak „Yeshiva éneke”. Bodaj
jedyny z dyskografii zespołu
utwór na tę literę. Niestety,
w Sanoku nie zabrzmiał...
Z jak Żona. Na bankiet po koncercie
Kobor przyszedł w towarzystwie
współczesnej „Dziewczyny o perłowych włosach”. Zjawiskowa blondynka, ponoć aktorka, dużo młodsza
od wokalisty, okazała się jego żoną.
Mają 3-letnią córeczkę, której nadali
imię Lena, oczywiście od jednego
z największych przebojów OMEGI.
Bartosz Błażewicz

bartosz błażewicz

Dotąd słowo OMEGA kojarzyło nam się głównie z marką
zegarka lub typem łodzi, teraz myślimy o legendarnym zespole
z Węgier, który zagrał u nas świetny koncert. To też litera greckiego alfabetu, jednak dziś przedstawiamy sanocki „Alfabet
OMEGI”, oczywiście związany jej występem w „Arenie”.

Dziewczęta z RESOVIA SALTANS są urocze, lubią tańczyć na
scenie skansenu i kochają gości Jarmarku Folklorystycznego
w Sanoku. To powinno wystarczyć, aby po raz kolejny serdecznie przyjąć rzeszowski Zespół Pieśni i Tańca w skansenie.
Wystąpią na końcu, a więc w roli gwiazdy.

TYGODNIK SANOCKI

re Lavutara” (16.45 – 17.45).
Z koalicją zespołów sąsiadów
zmierzą się dwa renomowane
krajowe zespoły pieśni i tańca:
„Lublin” (18-19) oraz „Resovia
Saltans” (20-21). Ich występy
przedzieli jeszcze raz „Lwowska
Fala” (19.15-19.45).
To wszystko będzie działo się
na scenie, natomiast wokół sceny
kwitnąć będzie jarmarczne życie.
Garncarze lepić będą garnki, wikliniarze pleść koszyki, rzeźbiarze
rzeźbić, a wokół, na stoiskach rozłożą swoje specjały i smakołyki
panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z gminy Sanok. Przygotowują dania według lokalnych staropolskich receptur, a także pieszczące
podniebienia wypieki. Oczywiście,
jak na największy jarmark na Podkarpaciu przystało, nie zabraknie
tam cukrowej waty, baloników
na druciku, motyli drewnianych...
Swoje podwoje przed jarmarkowymi gośćmi też otworzy park etnograficzny, który w wiosennej
szacie jest samą poezją.
A na koniec jeszcze jedna wiadomość, też dobra. Ceny biletów
organizatorzy obniżyli do niezbędnego minimum. Dorośli zapłacą
za bilet 5 zł, młodzież – 3 zł, dzieci
nie zapłacą nic, a bilet rodzinny
(do 4 osób) kosztował będzie
12 zł. Zapraszamy!
emes
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Z tych najważniejsza jest miłość... Temat parkingowy
Są zwyczajną, a zarazem niezwyczajną rodziną. W świecie, który wiruje
w szalonej galopadzie, gdzie wyznacznikiem sukcesu jest pieniądz,
a „mieć” dominuje nad „być”, stanowią nader rzadki przypadek. Potrafią
bowiem cieszyć się życiem, a siłę i radość czerpią z bycia razem. A jest ich
całkiem spora gromadka – rodzinę Jeziorów tworzy bowiem dwoje rodziców i pięcioro pociech.

z tirami w tle

Pod blokiem nr 22 przy ul. Sobieskiego (vis a vis „Ekonomika”) ubywa
miejsc parkingowych. Ostatnio spółdzielnia sprzedała parking, wcześniej
wprowadzono zakaz postoju na części drogi. Dokładnie tam, gdzie tiry
wjeżdżają do Eurobudu, co bardzo irytuje część mieszkańców.
Dopóki z towarem jeździły mniejsze
samochody dostawcze, problem nie był
tak dokuczliwy. Pojawił się, gdy do firmy
zaczęły kursować wielkie tiry. Ze względu
na swoje gabaryty nie są w stanie skręcić
do Eurobudu, jeżeli na lewej stronie jezdni
stoją samochody. Dlatego też jakieś 2 lata
temu wprowadzono tam – na około 25-metrowym odcinku ulicy – zakaz postoju. Początkowo całodobowy, później czasowy
– od godz. 7 do 18.
– Odkąd tiry zaczęły jeździć do Eurobudu, na naszej ulicy dochodzi do dantejskich scen. Dużo było przepychanek i różnych interwencji. Zdarzały się już przypadki,
że ciężkie samochody niszczyły chodniki
czy nawet uszkadzały inne auta. Czasem,
jeżeli tir nie mógł przejechać, a właściciela
nie było w domu, to jego zaparkowany pod
blokiem samochód zabierała laweta. Chcemy mieszkać w spokoju, a nie w ciągłych
nerwach – mówi Anna Filipczak, jedna
z lokatorek.

niach mieszkaniowych. Osoby mające
własnościowe prawa do tych lokali złożyły
wnioski o uwłaszczenie parkingu, do których musieliśmy się przychylić – mówi Andrzej Ostrowski, wiceprezes SSM.
Na parkingu mogło stać około 10 samochodów, kilka kolejnych mieściło się na
odcinku drogi objętym teraz zakazem
postoju. Można więc przyjąć, że w ciągu
2 lat mieszkańcom ubyło około 15 miejsc
parkingowych. Wprawdzie spółdzielnia zrekompensowała to, tworząc nowe miejsca
postojowe za blokiem (następne mają
powstać po uporządkowaniu tematu kanalizacji burzowej), ale mieszkańców nadal
„boli” temat tirów, które potrafią tamować
i tak mało płynny ruch na Sobieskiego.
– Kilka lat temu ulicę modernizowano i wtedy można było pomyśleć o załatwieniu sprawy.
Być może nawet wystarczyłoby poprawić łuk
skrętu do Eurobudu i usunąć słup oświetleniowy przy rogu „Ekonomika”. Niestety, nie zrobiono tego – mówi prezes Ostrowski.

archiwum prywatne

archiwum prywatne

wolną rękę. Nigdy nie miałam – tak jak moje
koleżanki – limitu czasowego na wyjścia
– podkreśla Basia.
– Ale też nigdy nie zawiodłaś naszego
zaufania – uzupełnia pani Małgorzata.
– A ja? Ja kiedyś miałem złe oceny
Na spotkanie w kawiarence na
i rodzice o tym nie wiedzieli. PowieRynku przychodzą w mocno oddziałem o nich dopiero przed wywiachudzonym składzie. Pani Małgodówką... – przyznaje się Michał.
rzacie towarzyszy dwójka dzieci
– I potem była poważna rozmowa.
– 19-letnia Basia, tegoroczna matuNie krzyczeliśmy, nie mieliśmy pretenrzystka I LO oraz 13-letni Michał,
sji o te oceny. Staraliśmy się uświadoszóstoklasista SP-1. Najstarsza,
mić Michałowi, że zrobił nam przy20-letnia Ania studiuje we Wrocłakrość, bo nas okłamał. Myślę, że
wiu ratownictwo medyczne, 14-letni
bardziej to nim wstrząsnęło niż jakieWojtek uczy się w Gimnazjum nr 3,
kolwiek krzyki – wyjaśnia z przekonaa 10-letnia Kasia – w SP-3. Stan
niem mama chłopca. – Nikt nie jest
rodzinny uzupełnia tato Piotr, inforidealny. Dorośli też czasem mają ciężmatyk w Rejonie Energetycznym.
ki dzień. Kiedy mnie się to zdarza,
– Byłam jedynaczką, może dlaprzestawiam na przykład buty, krytytego marzyłam o dużej rodzinie?
kując pozostałych. Nazywają mnie
– zastanawia się pani Małgorzata.
wtedy czarownicą ( śmiech).
– Chciałam mieć co najmniej trójkę
– Mama to przyjaciel. Cokolwiek
dzieci, nawet mamie to zapowiebyśmy nie zrobili, możemy zawsze
działam. I nigdy nie żałowałam, że
przyjść do niej i powiedzieć. Łatwiej ją
jest ich pięcioro, choć czasem nieteż przekonać do różnych rzeczy. Tato
łatwo było ogarnąć taką gromadę
trzyma szkielet moralny. Jak coś po– dodaje z uśmiechem. Rodzina
wie, to tak musi być. Ale jak się nad
jest dla niej i jej najbliższych nadnim popracuje, daje się urobić (śmiech).
rzędną wartością. – To wielka raNie chciał zgodzić się na moje prawo
dość, kiedy można usiąść razem,
jazdy, ale mama go w końcu przekonacieszyć się wszystkim. Najpięknała. Na tatę zawsze można liczyć.
niejsze są niedziele, bo wtedy
Czasem jest jak taksówka – wszędzie
mamy więcej czasu dla siebie.
nas wozi. Daje też duże oparcie w naW tygodniu jest z tym gorzej, każdy
uce, zwłaszcza z matematyki. Gdyby
ma jakieś zajęcia i obowiązki.
nie on, nie wiem, jak sobie z nią poraPani Małgorzata z zawodu jest
dziłabym – przyznaje Basia.
nauczycielką – uczy geografii i języ– Do mamy można się przytulić
ka angielskiego w G-3, popołudnia- Najmłodsza Kasia jest oczkiem w głowie i zwierzyć – odpowiada zapytany o to
mi pracuje też w Szkole Językowej rodziców.
Michał. – A tato naprawia mi rower
8 Plus. Jak udaje się jej godzić prai jest moim wiernym kibicem.
cę zawodową z prowadzeniem domu i wy- w szkole. Pozostali wiernie im kibicują, staJak uczcili Dzień Mamy? – Jeszcze
chowywaniem dzieci? – Wszyscy w tym rając się nie opuścić żadnego meczu. Jeż- w piżamach przyszli ze wspólną, ręcznie
pomagają. W domu każdy ma swoje obo- dżą też na mecze TSV i Resovii, a nawet malowaną laurką i życzeniami. Basia uprzewiązki. Mąż robi zakupy – radzi sobie z tym turnieje międzypaństwowe. I jak na prawdzi- dziła też, że zaplanowała mi popołudnie.
bardzo dobrze. Jest też „złotą rączką” wych kibiców przystało, zawsze występują I zawiozła mnie do... gabinetu kosmetycz– wszystko potrafi naprawić. Wojtek i Michał w biało-czerwonych koszulkach, szalikach nego na pedicure! Prawda, że piękny premyją naczynia przez dwa dni i wynoszą i opaskach. Domeną Michała jest piłka noż- zent? Aż się popłakałam ze wzruszenia...
śmieci, najmłodsza Kasia też, ale najwięk- na i pływanie, w którym znakomicie radzi – mówi pani Małgorzata, ocierając łzy.
szym moim pomocnikiem jest Basia, w któ- sobie również Kasia. Jej pasją jest także
Jaka jest recepta na rodzinne
rej mam ogromną wyrękę.
pianino i śpiewanie, w czym także odnosi szczęście? – Recepta to własny przy– Lubię sprzątać. Mogłabym cały dom sukcesy.
kład i szanowanie siebie nawzajem.
„odwrócić”. Jak mama pracuje, pytam, co
– Każde z nich ma swoje zaintereso- Trzeba się też kochać i okazywać to sougotować. Czasem potrzebne są konsulta- wania, które staramy się rozbudzać. Uwa- bie. To wszystko wynika z wiary. Te
cje przez telefon typu: jak długo gotować żam, że najważniejsze w wychowaniu prawdy wyniosłam z rodzinnego domu.
makaron (śmiech), ale daję sobie radę. Lu- dzieci jest dać im możliwość rozwijania się. Moja mama dała mi wiele miłości. Czerbię próbować nowych rzeczy, zwłaszcza I wsparcie. Muszą wiedzieć, że dom to pię z niej bardzo wiele do dziś.
piec ciasta na urodziny albo imieniny. przystań, że każdy może tu na drugiego liZwyczajna, a zarazem niezwyczajna
W domu wszyscy pieką – specjalnością czyć. Ale trzeba też stawiać granice, żeby rodzina. I jakże piękna w tej prostocie odchłopców są wafle – podkreśla córka.
wiedziały co dobre, a co złe – mówi pani wiecznych prawd, które nigdy nie zdołają
Rodzinę Jeziorów łączą też pasje spor- Małgorzata.
się zdewaluować. Trzeba tylko chcieć je
towe. Wszyscy kochają wręcz siatkówkę.
– Rodzice starają się, abyśmy uczyli się dostrzec...
Basia trenuje ją w Sanoczance, Wojtek na własnych błędach. Ale ufają nam i dają
Joanna Kozimor

Gdy do Eurobudu wjeżdża tir, ruch samochodowy na Sobieskiego zostaje zatrzymany.
Janusz Ulrych, właściciel Eurobudu,
bagatelizuje sprawę. – To są pretensje zaledwie kilku osób, które wymyśliły sobie, że
będą stawiać samochody niemal pod
oknami. Dlaczego nie korzystają z miejsc
parkingowych za blokiem. Zresztą o czym
rozmawiamy? Jest zakaz, więc należy go
przestrzegać. W innym przypadku można
narazić się nie tylko na mandat, ale i odholowanie pojazdu – mówi.
Sytuacja dodatkowo skomplikowała
się przed kilkoma miesiącami, gdy Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzedała
pobliski parking właścicielom przylegających do bloku sklepów. – Była to konsekwencja ustawy z 2007 roku o spółdziel-

Drogi nie ma, asfalt jest
Czy gmina może wyasfaltować prywatną działkę? Choć wydaje się to kuriozalne – może. I to nie tylko działkę, ale nawet kawałek terenu PKP. Dowodem na to jest historia opowiedziana nam przez Rafała Konopkę z Załuża.
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prywatnej działce. Powiedzieli, że jak
droga leży na moim gruncie, to mogę ją
zamknąć. Nikt wtedy nią nie dojedzie, ale
może gmina bardziej tym się zainteresuje – opowiada Rafał Konopka.

Na wariackich papierach
Mężczyzna złożył do Urzędu Gminy
wniosek o uzgodnienie zapisów w Księgach Wieczystych ze stanem faktycznym. Przeprowadzona przez urzędników
wizja lokalna potwierdziła, że na części
jego działki oraz działek sąsiednich znajduje się asfalt. Jak doszło do tego, że
gmina pokryła nim prywatne działki,
a nie drogę widoczną na mapach? – Na
to pytanie mogliby odpowiedzieć radni
z poprzedniej kadencji. O takich sprawach decyduje sołtys, rada sołecka
i radny z danej miejscowości. Kto pełnił
te funkcje w Załużu w tamtym czasie,
mieszkańcy doskonale pamiętają – mówi
Mariola Ziembicka-Mielnik, kierownik referatu geodezji i gospodarki gruntami.
– Działo się to za mojego poprzednika,
kiedy lokalni działacze albo watażkowie, bo
i tak można o nich powiedzieć, kierując się

autorka

Pan Rafał ma tam dwie działki, które
sąsiadują z terenem należącym do PKP.
Przed laty przecinała je w poprzek droga
gminna, co potwierdzają mapy i zapisy
w Księgach Wieczystych. Problem
w tym, że w rzeczywistości drogi tej od
dawna nie ma. Zlikwidowali ją poprzedni
właściciele działek, bo była zbyt okrężna. W zamian usypali nową drogę na
granicy z PKP. Stan ten – o dziwo!
– usankcjonowały gminne władze, które
bez żadnych planów i opracowań położyły na niej asfalt. Efekt jest taki, że to co
jest w mapach nijak nie zgadza się z tym,
co widać gołym okiem w terenie.
Może zamknąć drogę
– Poszedłem do gminy, żeby to
wyprostowali, bo nie zamierzam płacić
podatku za grunt pod drogą. Chciałem,
żeby w ramach rekompensaty za zmniejszenie działki dali mi tamten kawałek po
starej drodze. Ale tylko ręce rozłożyli, że
nie mają na to żadnych papierów ani od
geodety, ani od nikogo. W starostwie tej
drogi nie uznają, tylko tę wcześniejszą.
Dziwią się, że gmina położyła asfalt na

Położenie asfaltu okazało się znacznie prostsze od „wyprostowania”
papierów.
niejednokrotnie prywatnym, partykularnym później. Jak je załatwiono, widać po dzień
interesem, rządzili po swojemu w miejsco- dzisiejszy – mówi wójt Mariusz Szmyd.
wościach. To nie jest odosobniony przypaJak zjeść tę żabę?
dek, gdzie droga biegnie sobie, a dokumenNiezależnie od tego, kto zawinił,
ty mówią zupełnie coś innego. Wtedy obecny włodarz gminy musi jakoś uporać
mieszkańcy cieszyli się, że mają dobry do- się z całym „pasztetem”. Nie tylko z racji
jazd, reszta spraw miała być załatwiona tego, że istnieje ciągłość władzy, ale
TYGODNIK SANOCKI

Inny pomysł na udrożnienie „wąskiego
gardła” przy Sobieskiego ma Zenon Stryjak z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatowym:
– Ktoś kiedyś wydał Eurobudowi pozwolenie na działalność w tym miejscu, więc nie
można winą obarczać firmy. Rozwiązaniem problemu mogłoby być poszerzenie
drogi kosztem przyblokowego pasa zieleni.
A że w tym miejscu jest on naprawdę szeroki, zostałby tylko zmniejszony, ale nie
zlikwidowany. Oczywiście nie byłaby to
inwestycja tania, ale być może spółdzielnia połączyłaby siły z miastem – mówi
Z. Stryjak.
Bartosz Błażewicz
i z tego względu, że mieszkańcy nie chcą
i nie zamierzają ponosić konsekwencji radosnej twórczości niefrasobliwych decydentów. Jak rozwiązać ten problem?
– Można zrobić decyzję o warunkach lokalizacji celu publicznego, czyli drogi
– w tym stanie, w jakim ona faktycznie
przebiega. Decyzja taka musiałaby objąć
grunty nie tylko pana Konopki, ale wszystkich zainteresowanych. Potrzebna jest
więc dobra wola, współpraca i wnioski pozostałych właścicieli. Potem – po podziale
geodezyjnym – można rozważyć zamianę
części działek prywatnych na teren stanowiący własność gminy lub ich wykup od
właścicieli, choć do uregulowania i tak pozostanie kwestia starej drogi. Przymierzamy się do takich działań, ale jak długo to
potrwa, nie jestem w stanie powiedzieć
– nie kryje kierowniczka geodezji.
– Wyprostowanie tego będzie dużym
problemem, choćby z tego powodu, że
wartość działki zabudowanej drogą bitumiczną jest znacznie wyższa i przy zamianie wymagałaby odpowiednio dużego kawałka działki nieasfaltowanej.
Myślę, że będziemy szukać jakiegoś
wspólnego rozwiązania, żeby ci ludzie
nie musieli dopłacać. Dołożę wszelkich
starań, aby tę sprawę załatwić najszybciej jak tylko się da i w sposób satysfakcjonujący osoby, które mają roszczenia
– deklaruje Mariusz Szmyd.
Joanna Kozimor
STR. 7

SPORT

Lider i „lotnik”

Oczywiście,
znów
wygrał
Borczyk, do tego poprawiając
swoje czasy – tym razem 2,26
i 2,25. Nasz rajdowiec wyraźnie
prowadzi w klasie HS-1600 i je-

Hurt rekordów
Lekkoatletycznej młodzieży Komunalnych udał się wyjazd
do Rzeszowa na II mityng kwalikacyjny. Było bardzo dużo
„życiówek” i 4 pozycje medalowe.
Wszystkie miejsca na podium
to efekt startów sprinterskich.
Sylwia Rajter zajmowała 2. lokaty
na 100 i 200 metrów wśród dzieci
starszych. Na tym krótszym
dystansie liczyły się juniorki młodsze – Paulina Faka była 2. w biegu bez przeszkód, a Anita
Maciejowska 3. przez płotki.
W ramach mityngu rozegrano także ligę młodzików – blisko ścisłej

czołówki uplasowała się Justyna
Trzcińska, 4. na kilometr.
– Naprawdę dobry start.
Dziewczęta wyraźnie biły swoje rekordy – Justyna o 6 sekund, Paulina
o 0,4, a Anita o 0,3. Oczywiście
świetnie wypadła też Sylwia, a osobne słowa pochwały należą się
Michałowi Pitrusowi, który na „setkę”
poprawił się trzeci raz z rzędu – powiedział trener Ryszard Długosz.

Sponsorzy startu K. Kurasza:
Decor Prestige, Karczma,
Auto Serwis Niksar,
Poligrafia, Usługi Geodezyjne
Tomasza Wachela.
Dzieci starsze: 100 m: 2. S. Rajter
– 14.07. 300 m: 2. S. Rajter
– 48,14, 8. Marzena Rajter
– 53,87. 600 m: 5. Aneta
Matuszewska – 1.56,43.
Młodzicy: 1000 m: 4. Trzciańska
– 3.21,94. Kula: 5. Ewa Kunik
– 7,63. Skok w dal: 5. Patryk
Ząbkiewicz – 5,00.
Juniorki młodsze: 100 m: 2. P.
Faka – 12,82, 10. Justyna Adamska
– 14,60; 9. Pitrus – 11,91. 200 m:
6. P. Faka – 26,89, 10. J. Adamska
– 30,99; 3. Pitrus – 25,38. 400 m:
6. Ewa Muszka – 1.07,49. 100 m
pp: 3. Maciejowska – 16,18. Kula
7. Magdalena Wojtoń – 8,52.

Medal chłopców, dziewczyny za „pudłem”
Siatkarskie drużyny Szkoły Podstawowej nr 4 zakończyły
rozgrywki Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Chłopcy zdobyli brąz,
dziewczęta musiały zadowolić się miejscem poza podium.

ARCHIWUM SP4

Siatkarze z „czwórki” sięgnęli po brązowy medal.
Finał wojewódzki chłopców
– podobnie jak i wcześniejsze zawody – rozegrany został w hali
„czwórki”. Mimo atutu własnego
parkietu i wcześniejszych zapowiedzi nasi zawodnicy nie zdołali
zdobyć złotego medalu. Turniej
rozpoczęli bowiem od porażki 0:2
z SP17 Rzeszów i wiadomo było,

że wywalczą najwyżej brąz.
Drużyna Roberta Ćwikły szansy
nie zmarnowała, pokonując 2:1
SP2 Dębica.
Dziewczęta na zawody pojechały do Rzeszowa. Mimo dwóch
porażek siatkarki Aleksandry
Czech pokazały się z dobrej strony, m.in. tocząc zacięty pojedy-

Ryby małe, brania dobre
Wędkarze z kół nr 1 i 2 rozegrali na stawach w Hłomczy
mistrzostwa spławikowe. Przy niezłych braniach ryb tytuły
zdobyli Robert Woźny i Grzegorz Krzysztyński.
Podczas zawodów „jedynki” klasyfikację prowadzono
aż w czterech kategoriach.
Najlepszy
wynik
uzyskał
Woźny, który łowiąc ponad
4 kg ryb wygrał wśród seniorów
przed Piotrem Chytłą (1,7 kg)
i Bogdanem Lisiewskim (1,5).
W juniorach zwyciężył Wojciech
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Chytła (22,7), wyprzedzając
braci Ciszowskich – Łukasza
(2,5) i Grzegorza (1,1). W rywalizacji dwóch kadetów Michał
Talar okazał się lepszy od
Jakuba Kluski. W klasyfikacji
generalnej 4. wynik zawodów
uzyskała jedyna kobieta Anna
Rączka (2,1).

nek z SP3 Rzeszów (przegrana
1:2), która sięgnęła po złoty medal. W meczu o 3. miejsce „czwórka” uległa 0:2 ekipie SP2 Łańcut.
Wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki w naszej drużynie
otrzymała Kinga Jaklik.
Składy drużyn SP4: dziewczęta – Angelika Faka, Kinga
Jaklik, Natalia Dobosz, Malwina
Deptuch,
Zuzanna
Słowik,
Adrianna Rosoń, Martyna Bieleń,
Karolina Bukowska, Dominika
Janik i Jowita Sitek; chłopcy
– Bartłomiej Wójcik, Karol
Szczepan,
Bogusław
Hnat,
Wojciech
Draguła,
Marcin
Słowiak, Daniel Terkała, Mateusz
Kijowski, Damian Ołowiańczyk,
Jakub Witowski i Łukasz Sajdak.
* * *
Zakończyła się też siatkarska
rywalizacja w ramach Gimnazjady.
Wysokie, 5. miejsce w województwie zajęła drużyna G1 Zagórz.
Podczas rozegranego w Leżajsku
turnieju barażowego o awans
do nału zespół Macieja
Błażowskiego
wygrał
2:0
z Niwiskami i uległ 0:2 gospodarzom.
Mistrzostwa „dwójki” rozegrano tylko w jednej kategorii
wiekowej. Najskuteczniej łowił
Krzysztyński, wyciągając prawie
3 kg ryb. Miejsce 2. zajął Piotr
Sołtysik (2,4), a 3. był jego ojciec
i zarazem prezes koła, Władysław
Sołtysik (1,4). Podczas obydwu
imprez punktowano tylko drobnicą – brały głównie płocie, wzdręgi i ukleje, traały się też karasie,
leszcze i okonie.
Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Młodzicy Ekoballu jechali na
eliminacje po zwycięstwo i awans
do nału krajowego. W grupie pokonali UKS Pustków Osiedle
3-0
(bramki:
Kaczmarski,
Gierczak, Antoł) i zremisowali 1-1
z Rosomakami Cup 4 Jarosław
(Jaklik), karnymi przegrywając
jednak 8-9. W półnale zespół
Tomasza Matuszewskiego ograł
3-1 Szóstkę Jarosław (Gierczak
2, Krokis), a w nale zrewanżował się Rosomakom, wygrywając
4-0 (Gąsior, Krowiak, Jarzec,
Femin). W połowie czerwca
Ekoball pojedzie na turniej nałowy do Bydgoszczy.
Na „Orliku” rozegrano powiatowe
zawody
Licealiady.
Niespodzianki nie było – po raz
kolejny zwyciężyła drużyna
Zespołu Szkół nr 2. Piłkarze
„Mechanika” wygrali wszystkie
mecze, pokonując kolejno: 4-0
ZS1, 3-2 I LO, 6-0 ZS5, w półnale 4-0 ZS4, a w nale 4-0 I LO.
Tytułem króla strzelców podzielili
się gracze ZS2 – Sebastian

Sobolak i Piotr Kowalski (po
7 bramek), a najlepszym zawodnikiem turnieju został Artur
Burkiet (I LO).
Popularne „Wierchy” były
areną powiatowego turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”, organizowanego dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zdecydowanie najlepsza
okazała się drużyna Szkoły
Podstawowej w Besku, która
wygrała wszystkie mecze, tracąc
tylko jedną bramkę. W nale pokonała
2-0
drugi
zespół
Niedźwiadków MOSiR. Miejsce
3. zajęła drużyna SP1.
W Płowcach rozegrano Archidiecezjalny Turniej Ministrantów.
Walczyły drużyny dekanatu
Sanok I. Zwycięstwo odniosła
Paraa Przemienienia Pańskiego,
której zawodnik Tomasz Pisaniak
został
królem
strzelców.
Najlepszy zespół awansował do
etapu
okręgowego,
który
w czerwcu rozegrany zostanie
w Średniej Wsi.

KRÓTKA PIŁKA
Kolarstwo

Druga runda Cyklokarpat,
Czarnorzeki. Dobry, a zarazem nieco pechowy start UKS MTB MOSiR.
W juniorach młodszych 2. był
Mateusz Nagaj, jednak gdyby nie
awaria przerzutki, zapewne wygrałby on, a nie jego najgroźniejszy lokalny rywal, Zbigniew Krzesiński
z Komańczy. W elicie formą
błysnął Marcin Karczyński – szybko uciekł rywalom, potem jednak
pomylił trasę, ostatecznie wycofując się z wyścigu. Miejsce 16. w tej
stawce zajął Krzysztof Sebastiański,
a w weteranach 6. Jerzy Haduch
(Autosan).
Czwarte zawody Cyklokarpat
– 14 czerwca w Sanoku. Szczegóły
za tydzień.

Judo

Okręgowy Turniej Dzieci,
Rzeszów. Startowała trójka reprezentantów Pantery i wszyscy przywieźli medale. Dwóch wychowanków Tomasza Bobali odniosło
zwycięstwa – Piotr Kruczek wygrał
4 walki w wadze do 37 kg, a Jakub
Buziewicz trzy pojedynki w kat. do
60 kg. W łączonej grupie dziewcząt
i chłopców do 26 kg miejsce 3. zajęła Kaja Capik, której udało się
pokonać dwóch rywali.

Lekkoatletyka

Młodzież bardzo chętnie grywa na „Orliku”, gdzie coraz częściej
odbywają się turnieje. Kolejny już w najbliższy weekend.

Kolejny turniej w sobotę i niedzielę na „Orliku”. Będzie to
I Gimnazjalny Mundial Piłkarski
„Francesco Cup 2009”, w którym
zagra prawie 200 zawodników,
tworzących 18 drużyn. Początek
zmagań o godz. 10. Imprezę organizują franciszkanie wraz z Akcją
Katolicką i Uczniowskim Klubem
Sportowym
„Doping”
przy
Gimnazjum nr 2.

– Ewangelizujemy przez
muzykę, możemy i przez
sport. Zauważyliśmy, że gimnazjaliści nie zawsze odpowiednio wykorzystują wolny
czas. Mamy nadzieję, że turniej w przyszłości rozwinie
się, może nawet przekształci
w sezonową ligę podwórkową. Przez takie inicjatywy
chcemy uczyć młodych ludzi
kultury
dobrego
słowa,
zachowania i gry fair play –
mówi franciszkanin o. Jacek
Wójtowicz.

Bieg Ignacego Łukasiewicza,
Bóbrka – Rogi (10 km). Liczył się
Damian Dziewiński – czas 31.39
dało mu miejsce 7. generalnie (89
osób) i 3. w kat. 20-29 lat. – Forma
rośnie – wynik miałem o 24 sekundy lepszy niż rok temu – powiedział
reprezentant Zespołu Szkół nr 3.
Startowała też Sanocka Grupa
Miłośników Maratonu, z której najszybciej pobiegł… generalnie, a 6.
w kat. 30-39 lat Grzegorz Fedak.
W kat. 50-59 lat miejsce 6. zajął
Jerzy Nalepka, a 9. Andrzej
Michalski, Natomiast w kat. kobiet
do 34 lat pozycja 3. przypadła
Katarzynie Węgrzyn.

Skoki na igelicie

W niedzielę rozegrane zostaną dwie imprezy na skoczniach
narciarskich ośrodka „Zakucie”
w Zagórzu. Na godzinę 15 zaplanowano Mistrzostwa Okręgu
Podkarpackiego (skocznie K-20
i K-40), natomiast o godz. 16.30
rozpocznie się Otwarty Konkurs
o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Zagórz (K-40). Organizatorzy gorąco zapraszają kibiców.

Młodzicy jak kadeci
Turniej Siatkówki Młodzików
o Puchar Prezesa TSV Mansard.
W „Arenie” mieliśmy powtórkę
z imprezy kadetów – nasza drużyna znów na 2. miejscu.
Wygrały Karpaty Krosno.
O wszystkim zdecydował już
otwierający imprezę bezpośredni
mecz, w którym górą byli rywale.
Drugiego seta wzięli po zaciętej
walce – na przewagi 29-27. Potem
zarówno siatkarze TSV, jak
i Karpat, odprawiali pozostałych
przeciwników (MKS MOSiR Jasło
i UKS Gimnazjum Dębowiec),
utrzymując status quo. Miejsce 3.
w turnieju zajęło Jasło.
W naszej drużynie brylowali
Jakub Zmarz i Adam Zoszak. Ten
pierwszy wybrany został najlepszym zawodnikiem turnieju. Dwie
nagrody indywidualne dostali gracze Karpat: atakujący – Kamil
Zimka, rozgrywający – Alan Rymar.
Najlepszym blokującym był Kacper
Waśko (Jasło), a broniącym
Grzegorz Filipak (Dębowiec).

TYGODNIK SANOCKI

ARCHIWUM TSV

Mimo uszkodzeń samochodu Krzysztof Kurasz cieszył się z pucharu za 2. miejsce w III eliminacji GSMP.

Coraz więcej piłkarskich turniejów młodzieżowych.
Drużyna Ekoballu wygrała w Jarosławiu eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Turnieju „Polcourt Cup Orlik 2009”, trzy
inne imprezy rozegrano na naszym terenie. Kolejna w najbliższy weekend.

ARTUR KUCHARSKI

Wyścigi rozgrywano na
trasie długości około 4,5 kilometra. Przed rokiem Borczyk
zaliczył tam solidnego „dzwona”, ale tym razem swoją hondą civic VTI jeździł tyle szybko, co bezpiecznie. Obydwie
eliminacje wygrał pewnie,
z przewagą kilkunastu sekund.
W sobotę uzyskał czasy 2,27
i 2,30, zwyciężając przed
Kuraszem (2,41 i 2,42), kierującym fordem fiesta XR2I.
Niestety, niedziela okazała
się pechowa dla Kurasza, który
podczas serii treningowej miał
groźnie wyglądający wypadek.
Na zakręcie nie zapanował nad
samochodem, „lotem koszącym” wpadając na drzewa. Na
szczęście nic poważnego mu
się nie stało, jednak wyścigi IV
eliminacji miał już z głowy.

żeli będzie regularnie startował
do końca sezonu, to wydaje się
głównym kandydatem do tytułu
mistrzowskiego.

ARCHIWUM K. KURASZA

Sanoczanie z Automobilklubu Małopolskiego walczą
w klasie HS-1600 Górskich Samochodowych Mistrzostw
Polski. III i IV eliminację w Cisnej wygrał Arkadiusz Borczyk,
umacniając pozycję lidera. Krzysztof Kurasz najpierw miał
2. miejsce, potem… efektowne „dachowanie”.

Młodzi kopią z zapałem

Młodzicy TSV wraz z trenerem Semeniukiem.
– Turniej stał na dobrym po- zadebiutują w lidze młodzików.
ziomie, a drużyna zaprezentowa- Na pochwałę zasłużył cały
ła się z niezłej strony. Dla chłopa- zespół, nawet zmiennicy grali
ków było to ważne przetarcie „swoje” – podkreślił Wiesław
przed przyszłym sezonem, gdy Semeniuk, trener TSV.
Sanok – Krosno 0:2 (-18, -27), Jasło – Dębowiec 2:0 (23, 11), Sanok
– Dębowiec 2:0 (21, 12), Krosno – Jasło 2:0 (17, 22), Jasło – Sanok
1:2 (-18, 26, -6), Dębowiec – Krosno 0:2 (-20, -17).
Skład TSV: Jakub Zmarz, Wojciech Jezior, Adam Zoszak, Jakub Leszczyk,
Michał Krawczyk, Adam Chytła, Mateusz Kijowski (libero) oraz Maciej
Szybiak, Przemysław Chudziak, Bogusław Hnat, Bartłomiej Wójcik, Karol
Szczepan, Łukasz Sajdak, Michał Jezior, Kamil Dziadosz.
STR. 11

ŻURAWIANKA
1-1 Gierczak (54.)

1-1
(0-1)

0-1 Węgrzyn (32.)

Lider w opałach
Sprawdza się, niestety, zły scenariusz. Szczęśliwy remis w Żurawiance nie zapisze się grubą czcionką na kartach historii klubu. Teraz tylko sobotnie zwycięstwo nad przemyską Polonią
może zbliżyć stalowców do III ligi na wyciągnięcie ręki. Każdy inny wynik zapowiada dreszczowiec w końcówce.
odbiła się od słupka
i wylądowała w siatce. Na 2-0 mógł podwyższyć Rafał Nikody, ale przegrał pojedynek z bramkarzem
Żurawianki. W rewanżu w 54. min urwał
się obrońcom Stali
Wojciech
Pilawa,
dośrodkował po ziemi do Grzegorza
Gierczaka, a ten bez
najmniejszych problemów posłał piłkę do
bramki Stali. Do końca obie drużyny szukały szansy, aby zdobyć
zwycięskiego
gola, jednak w poszukiwaniach tych nie
wznieśli się ponad
Tak walczących stalowców chcielibyśmy zobaczyć w sobotę na „Wierchach” kiepski IV-ligowy pow meczu z Polonią Przemyśl. To podstawowy warunek, aby pokonać Barcę ziom. – Dla nas remis
i zapewnić sobie (prawie) awans w do grona III-ligowców.
ten to praktycznie poWydawało się, że piłkarze rzy dość pechowo zremisowali rażka, ale trzeba przyznać, że
Żurawianka nam nie ustępowała
Stali zrozumieli, iż żarty się skoń- mecz z liderem.
czyły i trzeba włączyć co najMecz zaczął się szczęśliwie i mogło być jeszcze gorzej – pomniej trzeci bieg w końcówce dla Stali, którą dwukrotnie od wiedział szczerze po meczu Marozgrywek. A tu nic z tych rze- utraty bramki wybroniła poprzecz- rek Węgrzyn, kapitan Stali.
czy. Po przegranej w Kolbuszo- ka. Pełnią szczęścia dla gości Wbrew pozorom, nie byli zadowej, sanoczanie mordowali się okazała się 32 mniuta meczu, woleni z remisu gospodarze.
z 12 w tabeli Żurawianką, dość gdy Marek Węgrzyn dośrodko- – Byliśmy lepsi i mieliśmy więcej
szczęśliwie wywożąc z Żurawicy wując, posłał piłkę pod bramkę okazji do strzelenia zwycięskiej
1 punkt. Zespołem nieco lep- gospodarzy, a ta minęła obroń- bramki. Szkoda – stwierdził Rajszym, groźniejszym i bardziej ców, zasłoniętego sprytnie przez mund Gorczyca, grający trener
emes
walczącym byli gospodarze, któ- Macieja Kuzickiego bramkarza, gospodarzy.

Musimy wyjść z dołka
Rozmówka z prezesem Stali JÓZEFEM KONIECZNYM
* Skacze panu ciśnienie?
– Owszem, bo tak było już dobrze
i bezpiecznie, a tu zapowiada się
walka na śmierć i życie.
* Jak pan wytłumaczy ostatnie
wyniki stalowców? Co się dzieje z drużyną, która jeszcze nie
tak dawno demolowała przeciwników, grając na remis z Legią?
– Moim zdaniem, zespół przeżywa jakiś kryzys, którego początki
można było zaobserwować już
w przegranym meczu z Siarką.
Potwierdził to kiepski występ
w Kolbuszowej i jeszcze gorszy
w Żurawicy. Dobrze, że wiatr zaniósł piłkę do bramki Żurawianki,
bo i tam przegralibyśmy.
* A może nasi piłkarze za szybko poczuli się III-ligowcami?
– Też. Gdyby to było jednak tylko to, na widok doganiających
nas rywali powinni już wygrać
dwa ostatnie mecze i odskoczyć
na bezpieczną odległość. Tymczasem cała drużyna gra kiepsko, a zawodnicy kopią piłkę
byle dalej od siebie i byle się nie
zmęczyć.
* Co się stało z napastnikami:
Pańką i Nikodym, którzy nie tak
dawno strzelali gole jak na zamówienie...
– Nie wiem. Dostają dalekie,
często niedokładne podania, do
których zwykle nie dochodzą,
a jak nawet dochodzą, to nie
potraą zrobić z nich użytku.
* Jak trenerzy tłumaczą
postawę drużyny i fatalne jej
wyniki?
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Barca musi popłynąć

STAL DOM-ELBO

Prezes klubu i trener drużyny. Na nich spoczywa główna odpowiedzialność za wykonanie planu w postaci awansu. Albo będą
zbierać gratulacje, albo zbierać baty. Jesteśmy za gratulacjami.
* Trener Federkiewicz dobrze
– Nie wiedzą, co się dzieje.
* Czy nie sądzi pan, że jest to wie, jaką wagę będzie miał wyjuż trzeci rok z rzędu, kiedy nik meczu ze Stalą. Porażka
w końcówce rozgrywek, gdy praktycznie eliminuje ich z waltrzeba wznieść się na szczyty, ki o III ligę...
– Dlatego i on i jego piłkarze zronasz zespół przeżywa kryzys?
– Owszem, z niepokojem anali- bią wszystko, aby wygrać w Sazuję tę sytuację i drżę na myśl, że noku.
może się ona powtórzyć.
* A co na to trener Sieradzki
* W sobotę mecz o wszystko i jego drużyna?
z przemyską Polonią. Damy – Nie pozostaje im nic innego jak
zrobić to samo, czyli gryźć trawę,
radę?
– Musimy. Tylko zwycięstwo da aby zwyciężyć.
nam prawie pewność, że wywal- * Wierzy pan w powodzenie?
czymy awans. Remis może nie – Odpowiem nie wprost: jeśli
wystarczyć, a przegrana postawiła- wróci waleczność i zagramy
by nas w szalenie trudnej sytuacji. na maksymalnych obrotach,
Wszak czekają nas jeszcze dwa wygramy. Jeśli zagramy tak jak
wyjazdy: do Dzikowca i Pilzna. w Tarnobrzegu, Kolbuszowej
Zwłaszcza z Rzemieślnikiem nie czy Żurawicy, nie łudźmy się.
będzie łatwo. Wypadałoby jechać
Rozm. Marian Struś
do Pilzna, mając 4 punkty przewagi nad Polonią czy Siarką.

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że dorobiliśmy się klasowej piłkarskiej drużyny, reprezentującej wysoki III-ligowy, a niektórzy mówili
nawet o II-ligowym poziomie. Pucharowe zwycięstwa nad Widzewem (właśnie awansował do
ekstraklasy), Podbeskidziem Bielsko-Biała (czołówka I ligi, pogromca drużyny z Turka 9-0) i Stalą Stalowa Wola (też I-ligowy zespół) oraz remisowy pojedynek z Legią potwierdzały te opinie.
O grze sanoczan w IV lidze mówiło się wówczas
ze wstydem, traktując to jako wypadek przy pracy. Tak samo potraktowano poprzedni sezon,
w którym awans do III ligi sprzątnięto im sprzed
nosa.
W sezonie 2008/2009 miał to być już spacerek.
I tak przez dłuższy czas było. Ale im bliżej końca,
tym gra Stali zaczęła być coraz gorsza. Szczytem
nieudolności był remis z ostatnią drużyną tabeli Lechią Sędziszów, a po nim porażki z Siarką, Kolbuszowianką i ostatnio szczęśliwy remis z Żurawianką. Dostrzegli to rywale, szybko odrabiając straty do
lidera. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek
druga Siarka ma tylko 2 punkty mniej, zaś trzecia
w tabeli Polonia 4 punkty.

Co się stało z drużyną, która jak równy z równym walczyła z Legią i Widzewem? Dlaczego bramkostrzelni Pańko, Nikody i Borowczyk przestali traać do bramki przeciwników? Co się stało, że drużyna nagle straciła swój charakter, a piłkarze zapomnieli to, co już nieźle potrali robić? To pytania,
na które bezwzględnie należy znaleźć odpowiedź,
choć czasu na to już nie ma. Ten, który pozostał,
potrzeba wykorzystać wyłącznie na wielką mobilizację, która pozwoli pokonać przemyską Barcę. Bo
tu jest klucz do wygrania batalii o III ligę.
Miał być i mógł być spacerek, jest obawa, że
tak jak przed rokiem, awans sprzątną nam sprzed
nosa inni. Ale jest też nadzieja, że tak się nie stanie,
ale już tylko nadzieja, nie pewność. Bo jeśli się nie
uda, to będzie to znak, że nie mamy klasowej drużyny, która jak chce, wygra z każdym IV-ligowym przeciwnikiem, lecz mamy zespół, któremu czasem się
udaje. Czy nie szkoda historycznych zwycięstw nad
Legią, Widzewem, Podbeskidziem i Stalową Wolą
rozmienić na drobne? Pokażcie, że jesteście ze stali, a nie z plasteliny i sprawcie, że Barca popłynie
Sanem do Przemyśla. Nie ma innej drogi.
Marian Struś

Futbol młodzieżowy
Juniorzy starsi: JKS Jarosław – Stal Sanok 0-3
(0-0); Burkiet (49), Sobolak (74), Kuzio (83). Tabela: 1. Stal Rzeszów (64), 2. Stal Mielec (53),
3. Stal S. (52, 48-16).
Juniorzy młodsi: JKS Jarosław – Stal Sanok 2-3
(0-1); Florek 3 (23, 53, 74). Tabela: 1. Stal M.
(69); 8. Stal . (29, 25-49).
Juniorzy młodsi B: Czuwaj Przemyśl – Stal Sanok 0-3 vo. Tabela: 1. Stal M. (44); 6. Stal S. (26,
22-28).

Trampkarze młodsi: Resovia Rzeszów – MOSiR
Stal Sanok 0-3 (0-0); D. Wójcik 2 (36, 60), Winczowski (62). Tabela: 1. 1. Stal Stalowa Wola (46);
7. Stal S. (23, 26-26).
Młodzicy starsi: Resovia Rzeszów – MOSiR Stal
Sanok 5-0 (2-0). Tabela: 1. Wisłoka Dębica (60); 6.
Stal S. (27, 26-44).
Młodzicy młodsi: Stal Rzeszów – Ekoball Sanok
0-1 (0-0); Gierczak (53). Tabela: 1. Stal Rzeszów
(34), 2. Ekoball (29, 46-13).

Weteran daje przykład juniorkom
Dobry okres Sanockiego Klubu Tenisowego – nasi reprezentanci wygrywają turnieje
wyjazdowe. Z Międzynarodowych Mistrzostw
Czech medale przywiózł Stefan Tarapacki,
a trenowane przez niego siostry Afrodyta i Żaneta Kardasz nie miały sobie równych w Wojewódzkim Turnieju Klasykacyjnym.
Lata mijają, a Tarapacki cały czas w formie.
Dowód mieliśmy już podczas otwarcia sezonu
SKT, gdy wraz z Piotrem Łakosiem wygrał turniej
deblowy, pokonując nawet dużo młodszych rywali.
Na mistrzostwa w miejscowości Karlove Vary jechał
po zwycięstwa w kategorii +75 lat, co w singlu udało
mu się bez większych przeszkód. Jedyny kryzys
miał w pierwszym secie meczu półnałowego
z reprezentantem Niemiec, przegranym 4/6. Kolejne
partie były już grą do jednej bramki – 6/1 i 6/0 dla
Tarapackiego. W I rundzie miał wolny los, a w II
i w nale w identycznym stosunku pokonywał reprezentantów gospodarzy – 6/3, 6/0.
Niewiele brakowało, by nestor SKT złoto zdobył
także w grze podwójnej, gdzie jego partnerem był
Jerzy Jamroc. Pierwsz mecz wygrali gładko 6/1,
6/1, jednak w nale musieli uznać wyższość pary
czesko-niemieckiej. Bardzo zacięty mecz Polacy
przegrali 6/3, 2/6, 5/7. – Była duża szansa na
podwójny tytuł, ale i tak jestem bardzo zadowolony
z tego turnieju. Teraz daję sobie kilka tygodni luzu
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na podleczenie urazów, by być
w optymalnej rmie na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Sopocie – powiedział po
turnieju Tarapacki.
Wojewódzki Turniej Klasykacyjny do lat 16 rozeg r a n o

w Tarnowie. W singlu „rządziła” młodsza z sióstr Kardasz –
Afrodyta, ostatecznie sięgając
po zwycięstwo. O ile pierwsze
dwa mecze wygrała gładko, tracąc zaledwie 3 gemy, to w nale
czekała ją ciężka przeprawa.
Trudne warunki postawiła jedna
z miejscowych zawodniczek i nasza tenisistka musiała
się nieźle namęczyć, by wygrać 2/6, 6/3, 10/6. Podobnie
było w deblu, gdzie Afrodyta grała razem ze starszą siostrą Żanetą. Najpierw wolny los, następnie „spacerek”
w półnale (6/1, 6/0), wreszcie zacięta walka w decydującym pojedynku z reprezentantkami gospodarzy. Nasze tenisistki wygrały 6/6, 4/6, 10/8, choć
w ostatnim secie rywalki prowadziły już 8/7.
bart
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