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W panteonie gwiazd

Beksiński
w Brukselii

Ma Warszawa swoje „Wiktory” i „Fryderyki”, ma również Sanok swoje nagrody, którymi
honoruje autorów największych sukcesów. W różnych dziedzinach: w kulturze, sporcie,
przedsiębiorczości, a także w społecznej aktywności na rzecz miasta. Można zatem rzec,
że Sanok działa tu w szerszej perspektywie, nie jest tak monotematyczny jak stolica.

Macieja Biegi, wielokrotnego medalisty mistrzostw
Polski, reprezentanta kraju oraz olimpijczyka ostatnich
Igrzysk w Vanocuver. Pod jego nieobecność statuetkę „Grzegorza z Sanoka”, będącą właśnie doroczną
Nagrodą Miasta Sanoka, odebrała jego mama.
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Będzie
olimpijczykiem
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Nagroda Sanoka za rok 2009 w postaci statuetki Grzegorza z Sanoka w rękach Janusza Ostrowskiego, nauczyciela muzyki, a także głównego inicjatora i organizatora Międzynarodwego Forum Pianistycznego, imprezy muzycznej, która zaczyna podbijać Europę. W tym momencie postanowiliśmy
nie być skromni, chwaląc się, że to „Tygodnik Sanocki” wystąpił z wnioskiem o nagrodę dla pana Janusza.

MARIAN STRUŚ
marian-strus@wp.pl

str. 15

10 czerwca, tradycyjnie, „wielka gala” w Sanockim Domu Kultury rozpoczęła DNI SANOKA 2010.
Jej gospodarzami byli włodarze miasta i powiatu
z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem i starostą Wacławem Krawczykiem, gośćmi zaś laureaci
nagród w rozlicznych dziedzinach. Gala rozpoczęła się od muzycznego prezentu dla nich właśnie,
a był nim występ chóru GLORIA SANOCIENSIS
pod kierownictwem Antoniego Wojewody.
W dziedzinie kultury rada miasta przyznała
Nagrody Miasta Sanoka dwóm osobom. Są to: ar-

tystka malarka Jolanta Jastrzębska-Jakiel w kategorii: twórczość artystyczna oraz Janusz Ostrowski, nauczyciel muzyki, główny inicjator i organizator
Międzynarodowego Forum Pianistycznego w kategorii upowszechnianie kultury. – Czuję się zaszczycona przyznaną nagrodą i zapewniam, że będę
nadal godnie reprezentowała Sanok na wystawach
i konkursach w kraju i za granicą – powiedziała pani
Jolanta. Z kolei Janusz Ostrowski dziękował tym
wszystkim, którzy od początku wspierają dzieło Forum Pianistycznego, o którym głośno już nie tylko
w kraju. Swe wystąpienie zakończył pięknym życzeniem: – Niech kwitnie kultura w Sanoku!
W dziedzinie sportu rada miasta doceniła
osiągnięcia młodego łyżwiarza szybkiego GÓRNIKA

Społeczna aktywność w cenie
„Siedmiu wspaniałych” – tak należałoby określić bohaterów nagród działających od lat na niwie
społecznej. Tylu właśnie zacnym podmiotom Kapituła Nagród Burmistrza m. Sanoka przyznała te
wyróżnienia za rok 2009. Są to statuetki „Serce na
dłoni” z napisem: „Multus Multum” (Wiele Wielu).
Otrzymali je: Sanockie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, Polski Komitet Pomocy Społecznej – zarząd rejonowy, Liga Ochrony Przyrody
– okręg bieszczadzki, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Ojcowie Franciszkanie, Powiatowe Centrum Wolontariatu i MKS Stal Sanok.
DOKOŃCZENIE NA STR. 8

Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Sanoku
informuje, iż z dniem 18.06.2010 r. (piątek),
siedziba Biura zostaje przeniesiona do lokalu
przy ul. Mickiewicza 29 IV piętro
(wejście od strony stadionu).
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Oto kolejny już komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy:
GANIMY: Władze powiatu i Powiatowy Zarząd Dróg za kompletny brak efektów w przygotowaniu do sezonu turystycznego najliczniej odwiedzanego przez turystów z kraju i ze świata
miejsca, jakim jest sanocki skansen. Dziurawy most jak był dziurawy tak jest, mimo składanych obietnic, że to się zrobi. Stojący
od ponad roku na środku wysepki słup energetyczny, jak stał tak
stoi, chociaż zapewnienia były, że zniknie w okamgnieniu. Doszły
do tego jeszcze potężne dziury w drodze na samym skręcie za
mostem w ulicę Rybickiego. Koła można urwać. Ale co tam sezon, co tam turyści. Niech wiedzą, że nie ma lekko!

Wyborczy desant

W najbliższą niedzielę czekają nas wybory prezydenckie
oraz wybory uzupełniające do Senatu. Im bliżej godziny
zero, tym większa ruchawka w komitetach wyborczych
i rosnąca mobilność głównodowodzących oraz ich
przybocznych. Skrzynki pocztowe, słupy i płoty puchną od
makulatury, z ekranu telewizora wylewa się makaronowy
słowotok, a sondażowe słupki skaczą niczym barometr,
pokazując komu rośnie, a komu spada...

CHWALIMY: Szkołę Podstawową w Pielni, skąd wróciliśmy
oczarowani, zbudowani, a poniekąd i dumni, że mamy w naszym powiecie wspaniałą szkołę (75 uczniów), w której
wszystkim się chce pracować: pani dyrektor, nauczycielom
i dzieciom. Szkołę, której zależy, aby dzieci, które ją opuszczą, były mądre, spragnione wiedzy i bez żadnych kompleksów. Aby cel ten osiągnąć, potraą pisać mądre projekty,
zdobywać pieniądze unijne, zjednywać sobie sojuszników
do ich realizacji. Na koniec chciałoby się krzyknąć, tak aby
inni słyszeli: róbcie to samo! Pielnia wyznacza kurs!

Odpowiedzą za pobicia

ARCHIWUM PO

CHWALIMY: Organizatorów Festiwalu Piosenki Religijnej
z sanockiej Fary za ogromny wkład pracy i uzyskany efekt
w postaci świetnej, stojącej na wysokim poziomie wykonawczym i organizacyjnym imprezy. Zadbano dosłownie o wszystko, łącznie z atrakcyjnymi nagrodami, które z pewnością wzmogły konkurencję i podniosły poprzeczkę na wyższy poziom. Nie Niebieskie koszulki, niebieskie parasole i tylko niebo szare...
zapomniano o specjalnej nagrodzie za najlepszy debiut, tudzież
o nagrodzie publiczności. Jak festiwal, to festiwal!
emes
Przedwyborcza gorączka daje
W poniedziałek Sanok odsię odczuć również w Sanoku, który wiedził kolejny przedstawiciel PiS
w ostatnich dniach przeżywa istny – Alicja Zając, kandydatka do sedesant wyborczy. W sobotę w Mu- nackiego fotela po mężu – Stanizeum Historycznym pojawił się sławie Zającu, który zginął w kazwiązany z PiS europoseł Tomasz tastroe pod Smoleńskiem. Do
Poręba. Zwołana przezeń konferen- objęcia mandatu wystarczy jej
W ubiegłym tygodniu na osiedlu Błonie doszło do dwóch
cja prasowa dotyczyła planowanej praktycznie jeden głos, gdyż żadpobić. Sprawcy i oary to młodzi ludzie w wieku 19-33 lata.
na październik wystawy obrazów na inna partia nie zgłosiła swojeDzięki szybciej reakcji policjantów, napastnicy zostali
Beksińskiego w Brukseli, ale trudno go kandydata w wyborach uzuzatrzymani.
uwierzyć, że – wyznaczona na ty- pełniających w naszym okręgu
We wtorek na ulicy Ogrodo- mieszczeniem. Tym razem agreso- dzień przed wyborami – data wizyty wyborczym. Pani Alicja spotkała
się z lokalnymi działaczami i symwej pobito 25-letniego mężczy- rów było dwóch – jeden z nich ma była czysto przypadkowa.
znę, który trał do szpitala z ura- 19 lat, drugi – 33. Ich również ujęto
zem twarzy i żeber. Napastnikiem w wyniku policyjnego pościgu.
okazał się 19-latek. Policjanci
– Zdarzenia te mogą niepoujęli go w bezpośrednim pościgu. koić, ale sprawcy nie są bezkarni.
Podobny scenariusz miało zda- Ważne, że zostali zatrzymani.
rzenie, które rozegrało się Postawiono im już zarzuty, do
następnego dnia na ulicy Jagiel- których się przyznali – potwierdza W ostatnich dniach policjanci sanockiej KPP odebrali aż
lońskiej. Tym razem oarą pobi- sierż. Anna Zdziebko, rzecznik
trzy zgłoszenia o zaginięciu mieszkańców Sanoka.
cia stał się 24-letni mieszkaniec prasowy sanockiej KPP. Za pobiJeden z mężczyzn odnalazł się po czterech dniach,
powiatu krośnieńskiego, który cie grozi im kara do 3 lat pozbadwóch pozostałych nadal jest poszukiwanych.
doznał złamania nosa z prze- wienia wolności.
/joko/

patykami PiS w BWA, gdzie obejrzała wraz z nimi budzący wiele
emocji lm „Solidarni 2010”.
Poniedziałek był również
dniem wyborczej agitki prowadzonej przez PO. Na Rynku zaparkował autobus z wizerunkiem
Bronisława Komorowskiego i grupą aktywistów, wśród których wyróżniali się posłowie Marek Rząsa i Piotr
Tomański. Ubrani w koszulki z napisem „Głosuję
na Bronka!” – wraz z miejscowymi liderami PO Sławomirem Mikliczem i Adamem Drozdem – zachęcali
sanoczan do oddania głosu na ich kandydata. Mimo
że nie otrzymali wsparcia
„z góry” (niebo co chwilę
siekało deszczem), udało
się im rozdać około 3 tys.
folderów reklamujących lidera Platformy.
W środę wodzili sanoczan na pokuszenie (wyborcze) posłowie Klubu Lewicy
– Bartosz Arłukowicz, Tomasz Kamiński oraz Wojciech Pomajda. Program kilkugodzinnej wizyty obejmował
spotkanie z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem, wizyty
w szpitalu i Autosanie, otwarte
spotkanie z miejscowymi działaczami i sympatykami SLD oraz
spacer po mieście i rozmowę
z jego mieszkańcami.
Czyj desant okaże się najbardziej skutecznym w walce o głosy
sanockich wyborców, przekonamy się już w poniedziałek.
/joko/

Ktokolwiek widział...

Podziel się z drugim
Kontynuujemy akcję „TS”, skierowaną z jednej strony do
tych, którzy potrzebują rzeczy, na które ich nie stać,
z drugiej zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
KPP SANOK (2)

Oto nasze kolejne zgłoszenia:
– Wersalka – narożnik (w dobrym stanie) – tel. 749 531 662.
– Lodówka oraz drobne przedmioty kuchenne – tel. 13 46 361 01
(w godz. 19-20)
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń. Maciej Borkowski
Dzwońcie Państwo pod numer 13-464-02-21! Jeszcze raz przyPierwszy z nich to 26-letni
pominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane bezpłatnie
Maciej Borkowski, który 31 maja
i nie można żądać za nie pieniędzy.
w godzinach popołudniowych wyszedł z domu i do chwili obecnej
nie powrócił ani też nie nawiązał
kontaktu z rodziną. Ostatni raz
był widziany w okolicy mostu przy
ul. Przemyskiej.
Rysopis zaginionego: wzrost
172 cm, waga ok. 70 kg, szczupła
budowa ciała, włosy krótkie,
ostrzyżone „na jeża”, blond, oczy
piwne, twarz owalna, uszy śred-

nie, uzębienie pełne. Znaki szczególne: blizna po prawej stronie
głowy, biegnąca od czoła do prawego ucha, długości do 15 cm,
kolczyk w lewym uchu – kółko
srebrne, tatuaże na całym ciele.
W chwili zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarną, skórzaną kurtkę, koszulkę z krótkim rękawem w kolorze szarym
– z przodu napis „Adidas”, niebieskie jeansy, pas skórzany w kolorze czarnym z klamrą – pełną,
w kolorze srebrnym, buty sportowe Adidas w kolorze czarnym
– na sznurowadła boczne, czarną
czapkę z napisem „Nike”.
Sanocka KPP poszukuje
również 58-letniego Zdzisława
Podwapińskiego, który zaginął
13 czerwca br. Mężczyzna wyszedł z domu przed godz. 20.
Z powodu złego samopoczucia
udał się do Ambulatorium Nocnego przy ul. Jana Pawła II. Tam
polecono mu, aby ze swoimi dolegliwościami zgłosił się do szpitala. Po opuszczeniu budynku,

Policyjny bilans minionego tygodnia to 198 przeprowadzonych interwencji, w tym 22 domowych,
17
publicznych,
6
dotyczących
kradzieży,
3 – uszkodzenia mienia,
2 – włamań, 2 – pobicia,
1 – przywłaszczenia mienia,
11 związanych ze zdarzeniami
drogowymi. W PdOZ osadzono
15 osób.

Sanok

* Policja poszukuje sprawcy kradzieży motoroweru marki Simson
o wartości 1200 zł. Do zdarzenia
doszło 8 bm. na ul. Sadowej.
* Tego samego dnia na ul. Królowej Bony skradziono telefon komórkowy Nokia. Poszkodowana
– 39-letnia kobieta – oszacowała
straty na 300 zł.
* Do identycznej niemal kradzieży
doszło w tym rejonie 9 bm. – tym
razem łupem złodzieja padł telefon
komórkowy Sony Ericsson, należący do 41-letniej sanoczanki. Wartość strat wyceniono na 900 zł.
* 65-letnia mieszkanka Sanoka zawiadomiła, iż znany jej mężczyzna
ukradł jej torebkę zawierającą telefon komórkowy Nokia, okulary,
pieniądze w kwocie 115 zł, dwie
karty bankomatowe oraz klucze do
mieszkania. Łączna wartość strat
oszacowana została na 740 zł. Do
zdarzenia doszło 13 bm. na Białej
Górze.
* Policja zatrzymała sprawców
rozboju dokonanego (14 bm.) na
ul. Królowej Bony. Liczący 31 i 33
lata napastnicy, przy użyciu siły
doprowadzili do stanu bezbronności 30-letniego mężczyznę, któremu skradli telefon komórkowy
i pieniądze w kwocie ok. 40 zł.
Poszkodowany oszacował łączne
straty na 160 zł.

Gmina Sanok

* Patrol policji zatrzymał kierującego ciągnikiem rolniczym 34-letniego mieszkańca powiatu brzozowskiego, który posiada aktualny
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd
Rejonowy w Sanoku. Do zdarzenia
doszło 11 bm. w Hłomczy.
Zdzisław Podwapiński
ślad po nim przepadł – mężczyzna nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował
się z rodziną.
Rysopis: wzrost 181-185 cm,
waga ok. 50-69 kg, wątła budowa
ciała, włosy czarne, długie do ramion, proste, oczy ciemne, twarz
prostokątna, nos garbaty, widoczne ubytki w uzębieniu. W chwili
zaginięcia ubrany był w zieloną
koszulkę z krótkim rękawem,
spodnie jeans w kolorze ciemny
granat, buty koloru białego rmy
Reebok, beret na głowie.
Wszystkie osoby, które znają
miejsce pobytu zaginionych lub
mogą pomóc w ich odnalezieniu,
proszone są o kontakt z KPP Sanok, ul. Witkiewicza 3, pok. 45
i 47, tel. 13 4657326 lub 997. /jot/
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Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach
powiatu sanockiego ujawniono
9 pijanych kierowców, w tym 4 rowerzystów. Jednośladami kierowali: na ul. Królowej Bony – 33-letni Andrzej G. (2,478 promila); na
ul. Białogórskiej – 52-letni Marian
P. (2,228); w Zarszynie – 47-letni
Roman Sz. (1,449); w Rzepedzi
– 53-letni Mieczysław K. (2,562).
W ręce policji wpadli także: na ul.
Robotniczej – 38-letni Ireneusz G.
z powiatu leskiego, opel (1,533);
na ul. Sobieskiego – 49-letni Ryszard O., ford (1,953); w Bukowsku – 38-letni Krzysztof T., seat
(1,806); w Falejówce – 47-letni
Krzysztof Ł., volkswagen (0,567).
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NASZE SPRAWY

Wróciły pociągi do Łupkowa

Towarowe jeżdżą od poniedziałku, od jutra ruszą też pasażerskie. PKP przywróciło połączenia na linii Nowy Zagórz-Łupków.
To w chwili obecnej – po zerwaniu przez wodę mostu między
Starym a Nowym Sączem – jedyne bezpośrednie połączenie
kolejowe ze Słowacją.

najważniejsze, aby utrzymać linię. Uważam, że przy wsparciu
samorządów lokalnych i Urzędu
Marszałkowskiego są na to realne szanse.

o 8.43 wyjedzie pociąg do Medzilaborzec (przyjazd 9.05). Odjazd drugiego składu wyznaczono na 15.10,
a wspomniane stacje osiągnie on
odpowiednio o 16.46 (odjazd

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

KAROL.PODKARPACKAKOLEJ.NET

Zerwany w wyniku ostatniej
powodzi most na Popradzie
uniemożliwił korzystanie z przejścia kolejowego w Muszynie,
gdzie wcześniej skoncentrowano cały ruch towarowy na Słowację. W tej sytuacji do łask
przywrócono zamkniętą od kilku miesięcy linię Nowy Zagórz-Łupków. Postawione pod ścianą Polskie Linie Kolejowe
wolały zbudować prowizoryczny wiadukt za Osławicą (stary
rozebrano, gdyż nie nadawał
się już do użytku), niż prowadzić ruch towarowy na Słowację przez Czechy. Od poniedziałku
tory
ożyły
jak
za dawnych dobrych czasów
– w ciągu doby (głównie nocą) Na stacji w Łupkowie znów pojawiły się pociągi...
przejeżdża tędy kilkanaście
składów towarowych w obie przysłużyła, bo pokazała, że nie
Dla turystów
strony. Pytanie – jak długo.
można ustawiać się tylko na
w sezonie
jedno przejście w Muszynie.
Powódź otrzeźwiła
Od jutra na linię Nowy ZagórzMoże teraz zmieni się nieco
głowy?
myślenie. Pierwsze oznaki tego -Łupków wrócą także pociągi pasa– To zależy od tego, kiedy już są. W ubiegłym roku wyre- żerskie, z opcją wydłużonej trasy
odbudują most na Popradzie montowaliśmy ponad kilometr do Medzilaborzec. – Jako sezono– mówi Henryk Peszko, zastęp- torów od granicy państwa do we kursować będą do 29 sierpnia
ca dyrektora ds. technicznych Łupkowa, w lipcu oddamy do – w piątki, soboty i niedziele – wyjaw Zakładzie Linii Kolejowych użytku nowy wiadukt za Osławi- śnia Krzysztof Pawlak, rzecznik
w Rzeszowie. – Linia 107 Nowy cą. Jesienią rozpoczniemy re- prasowy Podkarpackiego Zakładu
Zagórz-Łupków była przezna- mont linii 106 Rzeszów-Jasło, Przewozów Regionalnych. Pierwczona do zamknięcia, ale oka- może i 108 – Jasło-Zagórz – do- szy skład wyruszy z Nowego Zagózało się, że jest potrzebna. Po- czeka się go także. Cudów nie rza o 6.52, by o 8.27 dotrzeć do
wódź paradoksalnie nam się będzie, bo to tylko jeden tor, ale Łupkowa, skąd (po przesiadce)

Dar Fundacji TVN
„Nie jesteś sam”
Oddział dziecięcy sanockiego szpitala wzbogacił się o dwa
cenne urządzenia elektroniczne: pulsoksymetr oraz
kardiomonitor wartości 24 tys. zł. Są one darem Fundacji
TVN „Nie jesteś sam”, do której z prośbą o pomoc zwróciło
się kierownictwo szpitala.

MARIAN STRUŚ

bowiem do nas
dzieci nieprzytomne, zatrute czy
z ciężką niewydolnością, wymagające stałego monitoringu. A te urządzenia go zapewnią – mówi dyrektor szpitala Adam
Siembab. – Jesteśmy
bardzo
wdzięczni Fundacji i pani prezes
Bożenie Walter,
zwłaszcza, że nie
jest to pierwszy
dar dla naszego
szpitala. Przed rokiem nasz oddział
noworodkowy
Agnieszce podobają się nowe urządzenia. otrzymał znakomiZapina klipsik (czujnik) na paluszek wskazu- ty inkubator, przejący, a po kilku sekundach na ekranie poja- znaczony głównie
wia się wynik. Życzymy, żeby zawsze był dla wcześniaków.
Świetnie nam słudobry!
ży – dodaje.
Ogromnie się cieszymy, gdyż
Radość z widoku nowych najest to sprzęt nowej generacji, któ- bytków widać w oczach ordynator
rego użycie może nawet przekła- oddziału lek. med. Elżbiety Stadać się na ludzkie życie. Traają bryły. – To bardzo nowoczesny

i użyteczny sprzęt. Wielofunkcyjny
kardiomonitor umożliwia monitorowanie i nadzór istotnych dla życia
pacjenta parametrów. Z kolei pulsoksymetr służy do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi, a także
do mierzenia tętna i ciśnienia. Zaletą obydwu tych urządzeń jest to,
że są przenośne i mogą być z pacjentem wszędzie, w dodatku non-stop. Umożliwiają pomiar saturacji krwi u dziecka będącego

o 17.07) i 17.29. W drugą stronę
– z Medzilaborzec – pociągi wyruszą o 8.08 i 16.32, docierając do
Zagórza o 10.21 oraz 18.45. W niedzielę drugi z wymienionych będzie
jeździł dalej – do Rzeszowa, gdzie
dotrze o 22.20. W piątek pokona
trasę powrotną, wyjeżdżając z Rzeszowa o 2.45, by dotrzeć do Zagórza o 6.14, skąd po prawie 40-minutowym postoju (musi czekać na
pociąg relacji Chyrów-Jasło) wyruszy do Łupkowa (przyjazd o 8.27),
gdzie podróżni będą mogli złapać
pociąg do Medzilaborzec. /joko/

w ciężkim stanie – wylicza zalety
nowego sprzętu pani ordynator.
Zapytaliśmy także o zdanie
małych pacjentów, którzy chętnie
zgodzili się na udział w pierwszych badaniach. – Super – mówi
Agnieszka. – Najbardziej podoba
mi się to, że wystarczy zapiąć
klipsik na paluszek, a na ekranie
pojawiają się cyferki – uzasadnia
swą wysoką ocenę.
W imieniu małej Agnieszki
i pozostałych pacjentów oddziału
pediatrycznego sanockiego szpitala dziękujemy Fundacji TVN
„Nie jesteś sam” za ten dar. Udowodniliście Państwo, że te dzieci
autentycznie nie są same. Bo Wy
jesteście z nimi.
emes

Liceum
przy forsie

Nowa elewacja od strony parku, boisko ze sztuczną
nawierzchnią, wyłożenie kostką szkolnego podwórka
– to tylko niektóre z zadań, jakie wykona dyrekcja II Liceum
Ogólnokształcące dzięki pieniądzom z Regionalnego
Programu Operacyjnego na poprawę infrastruktury
oświatowej. Szkoła otrzymała na ten cel 907 tys. zł.
Wniosek złożyło Starostwo
Powiatowe
we
współpracy
ze szkołą. – Jest to zamknięcie
tematu, który rozpoczął się
w 2007 roku, kiedy zaczęliśmy
remont szkoły przed jubileuszem
80-lecia. Otrzymaliśmy wówczas
z powiatu 340 tys. zł, które wykorzystaliśmy na nową elewację od
strony ulicy Mickiewicza i wymianę części okien. Pieniądze te
zostały potraktowane jako wkład
własny do projektu, dzięki czemu powiat mógł skorzystać
z funduszy RPO – wyjaśnia Marek Cycoń, dyrektor II LO.
W tym roku, na wiosnę, liceum otrzymało 907 tys. zł.
– Wreszcie, po prawie trzech latach, dokończymy elewację na
pozostałej części budynku – cieszy się nasz rozmówca. Nowy
wygląd zyska także szkolne podwórko, które już dawno zostało
przygotowywane do wyłożenia
kostką brukową. – Doczekamy
się także nowego boiska ze
sztuczną nawierzchnią, o wymiarach 13 m x 26 m – dodaje z satysfakcją dyrektor Cycoń. Będzie

ono zlokalizowane w sąsiedztwie
parku i budynku poczty. Miasto
przekazało powiatowi działkę na
ten cel już kilka lat temu.
„Dwójka” stanie się także
bardziej przyjazna dla osób
niepełnosprawnych.
Oprócz
podjazdu na nowe boisko, w budynku zostanie zainstalowana
platforma; powstanie też sanitariat dla niepełnosprawnych. Pieniędzy wystarczy również na zakup 45 szafek do szatni, sprzętu
do siłowni oraz urządzenie
dwóch pracowni językowych
z tablicami interaktywnymi.
Szkoła musi uporać się z inwestycjami do czerwca 2011
roku, co oznacza, że dyrektor
Cycoń będzie miał w tym roku
wyjątkowo pracowite wakacje.
– Najważniejsze, że spełniła się
większość naszych marzeń. Do
szczęścia brakuje nam tylko hali
sportowej i sali teatralnej na 300
osób. Mam nadzieję, że i kiedyś
przyjdzie na to czas – podsumowuje z optymizmem.
(z)

JOLANTA ZIOBRO

Powódź im pomogła
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Z przodu liceum, z tyłu muzeum... Po zakończeniu elewacji od
strony podwórka cały budynek „dwójki” – od frontu jeden z najładniejszych budynków przy ulicy Mickiewicza – będzie przypomniał elegancką bombonierkę.

By było
bezpieczniej
O zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież szkolną,
sposobach zapobiegania im i zasadach współpracy między
różnymi instytucjami dyskutowano podczas konferencji
zorganizowanej w UM w ramach programu „Reaguję
– bezpieczniej się czuję”. Realizowany przez sanocką
komendę policji projekt ma na celu poprawę
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych i gimnazjach.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele służb mundurowych, sądu, sanepidu oraz władz
i placówek oświatowych. Pozwoliło ono wyjaśnić wiele kwestii
dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie
poprawy bezpieczeństwa uczniów,
przy jednoczesnym zwróceniu
uwagi na uprawnienia i obowiązki szkół wynikające z przepisów
prawa. Omawiano procedury
współpracy z policją i sądem
w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zasady postępowania

w sytuacjach zagrożenia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, problematykę cyberprzemocy;
zagadnienia
dotyczące
higieny; prolaktyki alkoholowej,
nikotynowej i narkotykowej.
– Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do lepszej
współpracy poszczególnych instytucji w dążeniu do zapobiegania negatywnym zjawiskom, a co
za tym idzie – poprawy szeroko
pojętego bezpieczeństwa – mówi
sierż. Anna Zdziebko, rzecznik
prasowy KPP.
/jot/
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Szkoła podstawowa w Pielni (gmina Zarszyn) zupełnie nie
ma kompleksu prowincji. Przeciwnie. Mogłaby uczyć szkoły
„miastowe” jak i gdzie pukać w Brukseli, aby zdobyć
pieniądze na cenne, pożyteczne zajęcia. Rok szkolny
2009/2010 był drugim z rzędu, w którym realizowała
projekty współnansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zdobyła na nie ok. 275 tysięcy złotych.

tor szkoły Agata Sowa. Potwierdza to koordynator projektu nauczycielka Marta Szramowiat,
zwracając dodatkowo uwagę
na widoczny proces wdrażania
uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze czy do różnych
działań kreatywnych.

doprawdy, buzi dać! Szczęśliwi byli
nauczyciele i rodzice, zaproszeni
do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
O dzieciach, głównych wykonawcach, a zarazem prawdziwych
artystach, nie wspomnę.
Wspaniałym zwieńczeniem
było uroczyste wręczenie uczestnikom projektu „Chcę, mogę,
potraę” certykatów jego ukończenia. – Gratuluję i wierzę, że
Pielnia nie spocznie na laurach.
Dziękuję za wielką pracę na rzecz
rozwoju dzieci. Władzom gminy
gratuluję i dziękuję za wspieranie
inicjatyw tej szkoły – mówiła wizytator kuratorium oświaty Barbara Dżugan. Z kolei wójt gminy
Zarszyn Andrzej Betlej powiedział: – Są dwie radosne chwile:
pierwszą jest wiadomość o zwycięstwie projektu, druga – jego
podsumowanie. Szkoła w Pielni
jest tu autentycznym liderem,
czego wam serdecznie gratuluję,
a inni mogą tylko pozazdrościć.
Pozostając pod urokiem prezentacji, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym realizowanym w Pielni projekcie pn.
„Doskonaląc siebie, pomożemy
innym”, skierowanym tym razem
do nauczycieli całej gminy. 73 nauczycieli uczestniczyło w kursach
w zakresie terapii pedagogicznej,
aplikowania i zarządzania środkami UE, agresji w szkole i nadpobudliwości uczniów. Zainteresowaniem cieszył się kurs pn: „W co
grają uczniowie i jak sobie z tym
radzić?” Projekt realizowany był
pod patronatem naukowym Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a kursy prowadzili
trenerzy Ośrodka „Pocieszka”
działającego przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
w Krakowie. Wartość projekty wyniosła 93 tys. zł, z czego donansowanie UE – 79 tysięcy, zaś wkład
własny Gminy – 13,9 tys. zł.
Marian Struś

To już nie są zwyczajne dzieci. To prawdziwi artyści, żyjący ze sztuką za pan brat.
szawy i w Góry Świętokrzyskie.
– Dziś trudno nam sobie wyobrazić, jak można byłoby obejść
się bez tych wszystkich dodatkowych zajęć. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczyły, a my
z zadowoleniem obserwowaliśmy, jak wielkie korzyści z nich
czerpią. Jeśli słyszę opinie
o potrzebie wyrównywania szans
edukacyjnych, czy wzroście poczucia własnej wartości dzieci ze
środowisk wiejskich, to ten nasz
projekt idealnie spełniał te
wszystkie funkcje – mówi dyrek-

O tym, żeby przekonać się, że
jest to wszystko prawda, wystarczyło wziąć udział w podsumowaniu projektów, zorganizowanym
10 czerwca w szkole w Pielni pod
hasłem: „W nauce jest radość”. I tę
radość było wyraźnie widać
w poczynaniach uczniów. Śpiewali,
tańczyli, prezentowali spektakl teatrzyku kukiełkowego i to w języku
angielskim. Starsze dzieci pokazały prawdziwy teatr, wystawiając
sztukę o współczesnej królewnie
Śnieżce. Ile w tym było radości, zabawy, aktorskiej gry, pomysłów,

Straż graniczna przypomina

Bez paszportu
lub dowodu ani rusz!
Zbliżają się wakacje a wraz z nimi wzmożony ruch turystyczny mości – dowodu osobistego
lub paszportu – dotyczy także
– także zagraniczny. O czym warto pamiętać, planując
dzieci i to niezależnie od ich
wojaże po sąsiednich krajach?

ARCHIWUM KOSG

Jako obywatele Unii Europejskiej możemy przekraczać granice w jej obrębie na podstawie
dowodów osobistych lub paszportów. W stree Schengen, do
której należą 22 państwa UE,
oraz w krajach stosujących jej
przepisy – Szwajcarii, Norwegii
i Islandii – poruszamy się swobodnie, często bez okazywania
dokumentu uprawniającego do
przekraczania kolejnych granic.
Tym niemniej trzeba pamiętać,
że taki dokument należy mieć
przy sobie.
Przed wyjazdem warto także
zwrócić uwagę na datę ważności
paszportu, gdyż przekroczenie
granicy na podstawie „przeterminowanego” dokumentu naraża
jego właściciela na karę administracyjną. Zapominalscy, którzy
wyruszą w podróż bez paszportu
lub dowodu osobistego – na przykład tylko z prawem jazdy, które
nie jest dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy
– muszą liczyć się z tym, że w ra-

Brak paszportu czy dowodu osobistego za granicą może narazić
nas na ogromne kłopoty i kilkugodzinne przesłuchanie.
zie kontroli sprawdzana będzie ich
tożsamość i mogą być przesłuchiwani. A wizja kilku godzin spęczonych na posterunku policji dla nikogo chyba nie jest przyjemna.

Dziecko to też
obywatel
Konieczność posiadania
własnego dokumentu tożsa-

wieku. Skończyły się możliwości wpisywania danych do
paszportu rodzica. Obecnie
wydawane są dokumenty tożsamości
potwierdzające
uprawnienie każdej osoby do
przekroczenia granicy. A paszport lub dowód osobisty można
wyrobić
dziecku
już
w kilka dni po urodzeniu.

– Często się zdarza, że otrzymujemy telefony od rodziców dzieci w wieku szkolnym, które chciałyby pojechać na wycieczkę
zagraniczną czy na jakieś zawody
sportowe albo na imprezy kulturalne i artystyczne za granicą. Okazuje się, że dzieci te nie mogą wyjechać, bo nie mają wyrobionego
żadnego dokumentu tożsamości.
Rodzice, którzy zaniedbali tę sprawę, telefonują do placówek Straży
Granicznej w ostatniej chwili przed
planowanym wyjazdem, błagając
o radę, pomoc czy interwencję. Ale
co my możemy zrobić w tej sprawie? Nic. To nie jest jakaś złośliwość czy niepotrzebne, biurokratyczne utrudnianie, tylko oczywisty,
formalny warunek wyjazdu dziecka
poza granicę kraju – mówi ppłk SG
Marek Jarosiński, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Służby wszystkich państw są
wyczulone na kontrole dzieci
właśnie pod kątem stwierdzenia
ich uprawnienia do przekroczenia
granicy za zgodą rodziców. Chodzi bowiem o skuteczne przeciwdziałanie porwaniom, wykorzystywaniu do niewolniczej pracy
poza rodzinnym krajem czy zmuszaniu do nierządu. – To są delikatne sprawy i dlatego – dla bezpieczeństwa dzieci – muszą mieć
one własne dokumenty tożsamości – podkreśla ppłk Jarosiński.
/joko/

Pomagają powodzianom

Dary płyną
jak rzeka
Mieszkańcy Sanoka i okolicznych miejscowości nie pozostają obojętni na dramat ludzi mocno doświadczonych przez
powódź. Uczestniczą w zbiórkach darów, przekazują
pieniądze, organizują transporty paszy dla zwierząt
z zalanych gospodarstw.
W akcje pomocy dla powodzian włączyli się aktywnie mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska,
którzy z inicjatywy wójta Mieczysława Czapora i ks. proboszcza
Jacka Chochołka zabrali około
3 ton żywności i środków czystości. W uzgodnieniu z koordynatorem akcji w urzędzie wojewódzkim, 2 tony darów przekazano dla
gminy Jasło, a 1 tonę dla Sokolnik w gminie Gorzyce.
Mieszkańcy gminy Bukowsko
postanowili wesprzeć powodzian-rolników, zapewniając paszę dla
ich zwierząt. Dzięki inicjatywie
Agnieszki i Marka Winiarza, prowadzących gospodarstwo rolne
w Karlikowie, do poszkodowanych ze wsi Wrzawy w gminie
Gorzyce trał TIR wyładowany
po brzegi balotami siana i słomy.
Mieszkańcy Wygnanki przekazali
z kolei sianokiszonkę dla rolników
ze wsi Zabrnie w powiecie mieleckim. Koordynatorem tej pomocy był ODR w Boguchwale. Paszę przetransportowały bezpłatnie
rmy TRANS-GAZ z Sanoka
oraz STANLEY Stanisława Lenio
z Nagórzan.

wych struktur partii politycznych,
prowadzący niezależne zbiórki.
Włączyli się i związkowcy z NSZZ
Policjantów – Zarząd Terenowy
w Sanoku, którzy dzięki sieci
Delikatesów CENTRUM z Beska,
Nowosielec, Zagórza i Zarszyna
przekazali powodzianom z Podkarpackiego sporo artykułów spożywczych, chemii gospodarstwa
domowego i środków higieny.
Współczucie i wsparcie okazują poszkodowanym społeczności szkolne. Samorząd Uczniowski G2 wraz z PCK i Szkolnym
Kołem Caritas zorganizował
zbiórkę żywności trwałej i środków czystości. Dzięki oarności
uczniów, nauczycieli i pracowników dary wypełniły całego busa.
Pomoc ta trała do mieszkańców
Sandomierza i okolic. Transport
zapewniła Caritas Archidiecezji
Przemyskiej. W szkole zorganizowano również zbiórkę pieniędzy i dyskotekę dla uczniów,
z której dochód przekazano na
konto Archidiecezji Rzeszowskiej
– dla powodzian. Młodzież wysyła także SMS-y o treści POMAGAM i w ten sposób – w miarę

ARCHIWUM G2

Pielnia chce, może, potraﬁ

Za imponujący można uznać
projekt „Chcę, mogę, potraę”, będący kontynuacją projektu „Szkoła
lepszego startu” z roku 2008/2009.
Na warsztatach językowych dzieci
podnosiły stopień znajomości języka angielskiego, bawiąc się
w teatr, wdrażały się do uczestnictwa w kulturze, a na warsztatach
rozwiązywania testów zaznajamiały się z tą formą sprzedawania
wiedzy. Uczestniczyły też w zajęciach kół: historycznego i przyrodniczego, wzięły udział w trzech
wycieczkach: do Krakowa, War-

18 czerwca 2010 r.

MIASTO I POWIAT

Liczy się każda pomoc – gimnazjaliści z „Dwójki” nie mają co do
tego żadnych wątpliwości.
W akcję pomocy dla powodzian włączyli się również strażacy z gminy Zarszyn, przekazując
rolnikom z zalanych terenów kilka
ton zboża, które – dzięki pomocy
starosty Wacława Krawczyka oraz
Roberta Hnata z TRANS-GAZ-u
– dostarczono poszkodowanym.
Na pomoc powodzianom ruszyli też przedstawiciele miejsco-

To nie morderstwo
Prokurator wykluczył, aby do
śmierci 55-latka, którego
ciało znaleziono w niedzielę
przyczyniły się inne osoby.
Zwłoki mężczyzny odkryto
przez przypadek w godzinach
popołudniowych. Znaleziono je
w krzakach pod skarpą, vis a vis
Potoku Płowieckiego.
Nie stwierdzono jakichkolwiek obrażeń na ciele denata,
które sugerować by mogły,
iż padł on oarą morderstwa.
Ustalono, że przyczyną śmierci
mężczyzny był nieszczęśliwy
wypadek (zachłyśnięcie). W tej
sytuacji prokurator zdecydował
o wydaniu zwłok rodzinie.
/k/

możliwości – wspiera potrzebujących.
Wszystkim oarodawcom należą się słowa wielkiego uznania
i podziękowania. Mieszkańcy Ziemi Sanockiej nie pierwszy raz okazują ogromną wrażliwość na ludzką biedę i solidarność w potrzebie,
dzieląc się z pokrzywdzonymi
przez los tym, co mają.
/joko/

18 czerwca 2010 r.

muzeów i galerii. – Od śmierci
Niech zatrzymają
mistrza walczymy o jego rzeczysię na chwilę
wistą pozycję w historii sztuki
Do Brukseli pojedzie 21 prac współczesnej. W Polsce Beksińartysty. Będą to obrazy z tzw. ski jest uwielbiany przez widzów.
okresu fantastycznego – z lat 70. Gdziekolwiek pokazujemy jego
i 80. – oraz z ostatniego dwudzie- obrazy, przychodzą tłumy. Natostolecia twórczości, łącznie z ob- miast starsze pokolenie dyrektorów muzeów i galerii jest sceptyczne. Dlatego jesteśmy ciekawi,
jak zostanie odebrany na Zachodzie, gdzie nasze muzeum pokazywać go będzie po raz pierwszy
– mówił Wiesław Banach, wyrażając nadzieję, że wystawa
w Brukseli uświadomi widzom
i turystom, iż Muzeum Historyczne w Sanoku ma nie tylko unikalną kolekcję ikon, ale także wspaniałą kolekcję Beksińskiego.
– Chcielibyśmy, aby w Europie
pozostał ślad, że również taką
sztukę tu prezentujemy – podkreślał.

Dzieci lubią malować
Biuro Wystaw Artystycznych najlepiej wie, co podoba się
dzieciom. W związku z imprezą „Bieszczadzkie Lato
z Książką” zaprosiło dzieci do wspólnego malowania
mega obrazu przedstawiającego bohaterów znanych bajek.
Zaproszenie zostało przyjęte z wielką radością.

MARIAN STRUŚ

Beksiński pojedzie do Brukseli

W wyjątkowy sposób zakończą się obchody piątej rocznicy
śmierci Zdzisława Beksińskiego: wystawą prac artysty
w budynku Parlamentu Europejskiego. W wernisażu wezmą
udział posłowie z dwudziestu siedmiu krajów, przedstawiciele
organizacji turystycznych i środowiska artystycznego.
– O takiej promocji nawet nie śniliśmy – nie kryje radości
Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego.
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Za kilkanaście lat może się okazać, że to był pierwszy poważny
obraz przyszłej wielkiej sanockiej malarki.

AUTORKA

W niedzielę, w samo południe, artystów w wieku od lat 2 do 10, tym
w ruch poszły pędzle, farby, wiadra najmniejszym dzielnie pomagali roz wodą do mycia pędzli, a olbrzymie dzice i dziadkowie. A warto było poPromocja
białe płótno szybko zaczęło wypeł- magać, gdyż każdy artysta, który
przede wszystkim
niać się postaciami z popularnych pochwalił się tym, co zmalował,
Wystawa połączona będzie
bajek. U dziewczynek dominowały otrzymywał książkowy upominek.
z promocją Sanoka i Ziemi Sazłotowłose królewny, u chłopców
Było miło, sympatycznie i co
nockiej. – Chcę promować ją
żółwie, misie, żołnierze, no i obo- by nie mówić, rozrywkowo. A my
w nowoczesny sposób, poprzez
wiązkowo wyścigowe bolidy Kubicy. odnotujmy narodziny największeludzi, owoce ich pracy i dzieła
Nie zabrakło Boba – budowniczego go w historii Sanoka obrazu na– zaakcentował Tomasz Poręba,
i to w kilku odmianach.
malowanego przez małych sanoktóry jest przekonany, że obecW pysznej zabawie (pracy twór- czan. Oczywiście na poważne
Dyrektor Wiesław Banach potra tak pasjonująco opowiadać o sztuce, że półtora roku temu, podność w Brukseli dzieł Zdzisława
czej) uczestniczyło około 30 małych zlecenie BWA.
emes
czas zwiedzania wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego, Tomasz Poręba wpadł na pomysł,
Beksińskiego zaowocuje wzroaby pokazać dzieła mistrza w Brukseli. Słowa dotrzymał, bo zaraz po swoim wyborze na europostem liczby turystów w Sanoku
sła rozpoczął starania o zorganizowanie wystawy.
i regionie oraz zainteresowaniem
inwestorów. W przyszłym roku
Poręba – tętni serce Parlamentu razem z 2005 roku, namalowa- europoseł zaprosi do Brukseli
JOLANTA ZIOBRO
nym tuż przed śmiercią. – Chcemy podkarpackich winiarzy, aby proEuropejskiego.
jolanta-ziobro@wp.pl
Starania o jej zorganizowa- pokazać dzieła, które najbardziej mować nasze wino – według Młodych adeptów i miłośników sztuki wokalnej zachęcamy
nie trwały przez rok. Nie było oddziaływują na wyobraźnię. znawców coraz lepsze – winiar- do udziału w XIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej
Informacja została podana łatwo, zważywszy, że co tydzień Chcemy, aby „drażniły”, aby nie i powstające przy nich i Młodzieżowej „Sukcesik 2010”, który odbędzie
do publicznej wiadomości pod- w parlamencie odbywa się dzie- każdy, kto je mija, był poruszony, gospodarstwa agroturystyczne.
się w najbliższą niedzielę (20 bm.) w Zagórzu.
czas konferencji prasowej na siątki wystaw, koncertów i poka- wstrząśnięty,
zafascynowany.
Poseł Piotr Babinetz, członek
Konkursowe popisy rozpoczną szym hitem okazało się „Mamy po
zamku. Uczestniczyli w niej: zów. Dlatego pomysłodawcy Pragniemy, by bieg życia, którym Rady Muzealnej, wierzy, że eurosię o godz. 16 na scenie plenero- 20 lat” z Opola’87, uwieńczone
pomysłodawca, czyli europar- zależało, aby pokazać Beksiń- na co dzień tętni Parlament Euro- pejska wystawa Beksińskiego
wej przed MGOKiS. O 19.15 orga- Nagrodą Publiczności i tytułem
lamentarzysta PiS z Podkarpa- skiego w najbardziej prestiżo- pejski, zatrzymał się na chwilę, ułatwi działania na rzecz pozyskanizatorzy zapraszają na koncert Piosenki Roku. W 1988 – jako
cia Tomasz Poręba poseł na wym miejscu, w pasażu na trze- by pojawiła się reeksja nad wnę- nia pieniędzy na rozbudowę muHaliny Benedyk, piosenkarki, która reprezentantka Polski w Sopocie
Sejm RP Piotr Babinetz i dy- cim piętrze, łączącym wszystkie trzem człowieka i kruchością jego zeum i współnansowania go
największe triumfy święciła na pol- – otrzymała prestiżową nagrodę
rektor Banach.
budynki parlamentu. – Muzeum kondycji – mówił Wiesław Ba- przez Sejmik Województwa Pod- skich scenach festiwalowych w la- Międzynarodowej Federacji FestiW sercu
karpackiego.
Historyczne w Sanoku i dzieła nach.
tach 80. Debiutowała w 1983 roku wali FIDOF za wykonanie utworu
Bo chyba nikt nie ma wątpli- na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, Mój koncert.
mistrza traktuję jako bardzo doBrukseli
Wrócą do Sanoka?
Wystawa zostanie otwarta bry „produkt” z naszego regioNa zachodzie Beksiński zna- wości, że sanocka placówka to zdobywając Brązowy Samowar. Od kilku lat z dużym powodzena początku października, w nu, dla którego potrzebne jest ny jest głównie wśród kolekcjone- najprawdziwsza perła wśród Rok później w Sopocie – razem niem uczestniczy w imprezach
głównej arterii budynku PE w jak najlepsze „opakowanie” – rów. Dlatego cenny może okazać placówek muzealnych kraju z włoskim piosenkarzem Marko muzycznych dla dzieci, zaskarAntonelli – wyśpiewała 3. nagrodę biając sobie sympatię i uznanie
Brukseli, gdzie – jak podkreślał wyjaśniał.
się kontakt z przedstawicielami i regionu.
za przebój Frontiera. Jeszcze więk- wszędzie, gdzie występuje. /k/

Sukcesik z Haliną Benedyk

Soboty w „Ruderze”

W nagrodę spektakl

Na kolejne koncerty zaprasza klub „Rudera”. Zagrają: WAŁY
KARDANA, THE BILL i KBTW.

Dużą frajdę sprawił szkolnej dziatwie sanocki Oddział
PGNiG, który dla uczniów patronackich szkół im. Ignacego
Już w najbliższą sobotę godz. 18, bilety po 12 zł w przed- Łukasiewicza zorganizował konkurs plastyczny „Pogadaj
(19 bm.) występ blues-rockowe- sprzedaży („Rudera”, sklep „So- ze zwierzętami, co zrobić z odpadami”.
nic”) lub 15 zł przed koncertem.
Zapowiadany ostatnio koncert grupy CRIONICS w Klubie
„Kino” nie odbędzie się w planowanym terminie. Prawdopodobnie zespół pojawi się w Sanoku
na początku września.
(b)

Twórcze partnerstwo
Już po raz ósmy do Sanoka zjadą uczestnicy
Międzynarodowego Pleneru Miast Partnerskich,
organizowanego przez Galerię Artistic Osiedlowego Domu
Kultury „Puchatek”. Ich artystyczne dokonania będzie
można podziwiać na poplenerowej wystawie.
Tym razem w plenerze weźmie udział dwudziestu artystów
z Ukrainy, Węgier, Słowacji i Polski. Ich bazą będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie spędzą najbliższy tydzień. Efekt
twórczych inspiracji gości będzie
można zobaczyć na poplenero-

wej wystawie malarstwa i fotograi, której wernisaż zaplanowano
na przyszły piątek, 25 czerwca,
o godz. 18. w Galerii Artistic. Organizatorzy zadbali o dodatkowe
atrakcje – otwarcie wystawy
uświetni występ zagórskiego
zespołu „Kremenaros”.
/jot/

ARCHIWUM PGNIG

go zespołu WAŁY KARDANA
ze Strzyżowa. Początek o godz. 19,
wstęp wolny. Tydzień później
(26 bm.) w „Ruderze” zagrają
znane już u nas punkowe grupy
THE BILL z Pionek i KTO BY TO
WIEDZIAŁ z Krakowa. Start

Laureatów uhonorowano nie tylko nagrodami i dyplomami – ich
prace znajdą się w kalendarzu korporacyjnym sanockiego Oddziału PGNiG na 2011 rok.
Celem tej swoistej lekcji ekologii była edukacja najmłodszych
w zakresie ochrony środowiska.
W uroczystym rozstrzygnięciu,
które odbyło się w ubiegły wtorek
w Sanockim Domu Kultury, wzięło
udział ponad 210 dzieci wraz
z opiekunami. Autorzy najciekaw-

szych prac otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy wręczone
przez przedstawicieli sanockiej
„Nafty”. Nagrodę dodatkową – dla
wszystkich uczestników akcji
– stanowił spektakl „Pinokio” teatru
Maska, specjalnie zaproszonego
na ten dzień z Rzeszowa.
/k/

„Co nas kręci, co nas
podnieca” – zderzenie małomiasteczkowej sielanki z rytmem
wielkiego miasta w obiektywie
Woody`ego Allena. Nowy Jork,
niejedno życie postawione na
głowie, matka i córka, niebezpieczne związki, wytrawne poczucie humoru. Mistrz w swojej
najlepszej formie, lm bije rekordy frekwencyjne. „Co nas kręci,
co nas podnieca” w Kinie SDK od
piątku do niedzieli o 18, w poniedziałek o 19.30.

„Piksele” Jacka Lusińskiego
stanowią przykład radosnego lmowania, tworzenia formy i poszukiwania oryginalnych treści. Bulwarowa dziennikarka, szukająca
sensacji, fajtłapowaty pracownik
korporacji, dwóch osiłków, pozbawionych skrupułów, i dziewczyna,
która spóźnia się na pogrzeb dziadka to bohaterowie tego oryginalnego komediodramatu w czterech,
sprawnie połączonych, odsłonach.
W Kinie SDK od piątku do niedzieli
o 20 i we wtorek o 20.30.

Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy po jednej podwójnej wejściówce
na każdy z lmów.

Kameralny koncert
Sanockich melomanów ucieszy zapewne informacja o koncercie znanego
i lubianego zespołu smyczkowego „Con Amore” pod dyrekcją Grażyny
Dziok. Młodzi muzycy wystąpią w najbliższy poniedziałek (21 bm.) o godz. 19
w ramach Wieczorów Artystycznych SDK. To ostatni koncert w tegorocznej
edycji cyklu prezentującego dokonania miejscowych zespołów. Tym bardziej więc warto przyjść – następna okazja dopiero za rok!
/k/
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Festiwal z siłą
i przesłaniem

Kasa, misiu

Stu dwudziestu uczestników z miasta i powiatu przez dwa
dni rywalizowało o „Grand Prix” i tytuły laureatów festiwalu.
Ich popisy oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem
Moniki Brewczak i czujnym okiem głównego organizatora
ks. Tomasza Grzywny. Poziom konkursu był bardzo
wysoki i wyjątkowo wyrównany, a zwycięzcy zaprezentowali
wysoką klasę.

TOMASZ CHOMISZCZAK
Okazuje się jednak, że bezinteresowna zazdrość – a w ekstremalnych warunkach nawet zawiść wobec bliźniego – to nie tylko polska
cecha narodowa. Zwłaszcza gdy
chodzi o pieniądze. A kiedy w końcu w życiu nie chodzi o pieniądze?
Według badań uczonych
z Harvardu (zawsze mnie intrygowało to określenie, które nie wymienia konkretnych nazwisk, ale brzmi
autorytatywnie), Amerykanie też
przykładają do swojego pojęcia zadowolenia teorię względności. Otóż
– jeśli wierzyć wynikom ankiet
– przeciętny mieszkaniec USA wolałby zarabiać 50 tysięcy dolarów
rocznie, gdyby inni (w domyśle:
znajomi) zarabiali o połowę mniej
od niego, niż – uwaga! – zarabiać
100 tysięcy dolarów w sytuacji, gdy
inni zarabialiby dwa razy więcej.

Nie mogli się nagadać
Czternastu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
Męskiego świętowało w ostatnią sobotę pięćdziesięciolecie
swojej matury. Na zjazd, oprócz miejscowych, przybyli
koledzy z różnych zakątków kraju i świata. Jeden z uczestników pojawił się w Sanoku po raz pierwszy od pół wieku!

Od matury minęło już pięćdziesiąt lat, a im wydaje się, że rozstali się wczoraj…

– Był to Jasiu Cypcarz, nasz
kolega ze szkolnej ławki, wieloletni
dyrektor zakładów chemicznych.
Bo my wszyscy wyszliśmy na ludzi!
W naszym gronie mamy generała,
kilku pułkowników, kapitana żeglugi
wielkiej, lekarza, prawnika, nauczyPoczątek tego niezwykłego cieli i pracowników naukowych, seBurmistrz m. Sanoka, amerykańska Fundacja „The Foundation
for Hospital Art” i Szpital Specjalistyczny w Sanoku zapraszają wydarzenia nastąpi o godz. 9, natora poprzedniej kadencji – Janua jego program przewiduje m.in. sza Koniecznego – no i księdza
na międzynarodową akcję malarską „4-Nation PaintFest”,
wystąpienie Konsula USA, wiel- doktora Stanisława Śliwiaka, który
która odbędzie się 22 bm. (wtorek) w Rynku.
kie malowanie oraz koncert pracuje w USA – opowiada z dumą
Tadeusz Kędzior, organizator zjazPodczas imprezy mieszkańcy
Impreza w Sanoku jest częścią zespołów muzycznych.
Sanoka, Humennego, Drohobycza międzynarodowej charytatywnej
(emes) du. Panowie spotykają się regularnie co pięć lat, od 1980 roku. – Czeoraz członkowie amerykańskiej akcji plastycznej, która połączyła
Fundacji malować będą 15 wielo- społeczności wielu krajów (m.in. Fundacja „The Foundation for kamy tylko na sygnał, kiedy Stasiu
częściowych obrazów. Gotowe USA, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainy Hospital Art jest lantropijną może przyjechać do Polski na urlop,
prace zostaną podarowane trzem i Polski) we wspólnym celu, jakim organizacją, która stawia sobie i skrzykujemy się – dodaje z uśmieszpitalom: w Sanoku, Humennem jest okazanie troski i miłości oso- za cel przemienienie szpitali chem.
Co ich łączy po tylu latach?
i Drohobyczu, zdobiąc sale, w któ- bom chorym i cierpiącym, wyma- w najpiękniejsze miejsca słu– Przyjaźń i oczywiście piękne
rych przebywają chorzy.
gającym leczenia szpitalnego.
żące leczeniu ludzi.

„Sztuka pomaga w leczeniu”

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
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-464-34-15,
– 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. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42

Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych tel. 13-463-16-60
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h

Sponsorzy Festiwalu 2010:

PGiNG, Iremax, Herb, Drew-bud, Ciarko, Buksan, Księgarnia „Niepokalana”, Huta Szkła „Justyna”, Piekarnia „Jadczyszyn”,
Drukarnia „Piast Kołodziej”,
Urząd Miasta Sanoka, Starostwo Powiatowe w Sanoku,
p. Bernard Jayko, p. Jerzy Bach,
p. Tadeusz Nabywaniec,

Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.

MOSiR w Sanoku
Basen kryty, informacja na temat ogólnodostępnych godzin dla klientów indywidualnych tel. 13-465-91-55.

ARCHIWUM PRYWATNE

Grupa III: 1 m. (ex aequo) Wiktoria Łoskot i Klaudia Kita, 2 m. (ex
aequo) Katarzyna Jezior i Karolina Gefert, 3 m. (ex aequo) Paulina
Stojak oraz Radosław Mazgaj i Julia Rodkiewicz.
Grupa IV: 1 m. Katarzyna Naleśnik, 2 m. Dominik Szlama, 3 m. Ewelina Wronowska i Karolina Biskup.
Grupa V: 1 m. „Cassiopeia” (MDK), 2 m. (ex aequo) „Arabesca” (Tarnawa Dln.) i „Promyki”, 3. „Grupa Prymasa” (Zagórz).
„GRAND PRIX” „Alter Ego” (Klaudia Jakubowska - Zagórz, Jakub
Samiec - Jaćmierz i Paweł Starzewski - Markowce.
„DEBIUT” festiwalu: „Cassiopeia”.
„NAGRODA PUBLICZNOŚCI”: Jaś Mermer oraz duet: Radek
Mazgaj i Julia Rodkiewicz.

ARCHIWUM TS

AUTOR

Wśród wykonawców wyłowiliśmy ciekawy rodzinny tercet
w składzie: Renata Mleczko, Karolina Kowalczuk i Renata Klajn.
Są dla siebie kuzynkami. Dodatkowego smaczku nabiera fakt, że
Karolina i Renata (Klajn)na co
dzień mieszkają na
Ukrainie,
dzięki
czemu można powiedzieć, że sanocki festiwal po raz
pierwszy przekroczył granice Polski.
Niedzielny koncert laureatów przyciągnął do Klubu
Naftowca dużą widownię. Zarówno
wykonawcy,
jak
i kibicujące im rodziny, nie mogli się
doczekać werdyktu
jury. Toteż pojawienie się na scenie
przewodniczącej
– Moniki Brewczak
przyjęto niemalże
Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik festiwalu otrzymał jakiś pamiątko- owacyjnie. A za
wy upominek. Na zdj. ks. Tomasz w asyście jurorek wręcza nagrody dla Julii Rod- chwilę wszystko już
kiewicz i Radosława Mazgaja – zdobywców III miejsca i „Nagrody Publiczności”.
było jasne. Ze
szczęścia promiewzmogło zainteresowanie udzia- nieli zwycięzcy, dobrymi miejscami
MARIAN STRUŚ
łem w nim – mówi ksiądz Tomasz. i wyróżnieniami cieszyli się pozomarian-strus@wp.pl
Z poziomu wykonawców stali naliści (lista laureatów w zabardzo zadowolona była szefo- łączeniu). Koncert laureatów
Mowa o ósmej edycji Festi- wa jury Monika Brewczak. potwierdził trafność ocen jury
walu Piosenki Religijnej, którego – Wielu z nich jest naprawdę i naprawdę wysoki poziom wykodźwięki rozbrzmiewały w Sanoku świetnych, zaczynając od 4-let- nawców. Oklaskami dziękowano
w dniach 12-13 czerwca. Jego or- niej Ani Myćki, Jasia Mermera, też organizatorom, którzy – zdaganizatorem, a zarazem inicjato- duetu: Marysia Kozimor i Zuzia niem uczestników i widzów – spirem, jest paraa pw. Przemienie- Kopiec, Wiktorii Łoskot, Kasi sali się na szóstkę. – To już trzeci
nia Pańskiego, a impreza z roku Naleśnik, na zespołach: „Cas- mój festiwal, więc wpadłem w jakiś
na rok zyskuje na prestiżu i popu- siopeia” i „Alter Ego” kończąc. rytm i było mi nieco łatwiej, niż
larności. – Dzięki hojności spon- W ogóle smak artystyczny w poprzednich latach. A poza tym
sorów, naszych sojuszników, uczestników, w porównaniu do miałem bardzo duże oparcie
udało się nam zgromadzić dużo poprzednich festiwali, był zde- w pani Monice, która jest prawdzinagród, wśród których znalazły cydowanie wyższy – ocenia wą duszą naszego festiwalu. Jej
się trzy gitary, co dodatkowo pani Monika.
pragnę szczególnie podziękować
– mówił ks. Tomasz Grzywna. – Doprawdy, warto było! Choćby dla samej radości w oczach uczestników
Laureaci VIII Festiwalu Piosenki Religijnej
– skomentowała Monika Brewczak.
SANOK 2010”
A my gratulujemy organizatoGrupa I: 1 m. Jan Mermer, wyróżnienie: Ania i Julia Myćka.
rom
i uczestnikom, zapraszając
Grupa II: 1 m. Maria Kozimor i Zuzanna Kopiec, 2 m.(ex aequo) Julia
za
rok.
Zresztą, czy na tak świetKrzywda i Zoa Bursztyn oraz Wiktoria Maślanka, 3 m. Renata Mleczną
imprezę
trzeba zapraszać?
ko i Karolina Kowalczuk.

Skąd my to znamy? I skąd się
to bierze, że bardziej nas cieszy
w biedzie gorsza sytuacja bliźnich,
a mniej raduje własny komfort życia
skonfrontowany z czyimś większym
luksusem? No cóż, sprawdza się
stwierdzenie pisarza – amerykańskiego skądinąd – Marka Twaina:
„niewielu z nas potra znieść dobrobyt. Innych ludzi, rzecz jasna”.
Na szczęście pieniądze nie tylko negatywnie znaczą historię ludzkości. Bywają przykłady zdarzeń
krzepiących – wręcz spektakularnych wzlotów po upokarzających
upadkach – także w życiu. Ot, choćby nie tak dawno w Niemczech:
pewien obywatel położył na dachu
swego samochodu kopertę z konkretną kwotą pieniędzy i roztargniony odjechał. U celu podróży oczywiście pakunku już nie było. Co
więc zrobił? Zgłosił się na policję,
ale ponieważ nikt zguby nie zgłosił,
poszedł – co ciekawsze – także do
biura rzeczy znalezionych. (Czy
w Polsce komukolwiek przyszłoby
do głowy skierować tam właśnie
kroki w takiej sytuacji?...) No i nastąpił happy end: po drodze obywatel ów napotkał starszą panią, która
kopertę znalazła i właśnie do biura
zmierzała, by całą kwotę – dokładnie 3660 euro – oddać... Oj, gdyby
podobne zdarzenie pokazano w lmie, nie uwierzyłbym. Chyba że takie rzeczy – tylko w Niemczech?
A morał? Morału nie będzie.
Moralność dotąd jakoś dziwnie się
z większą gotówką rozmijała.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia), 13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob.
– 9.30-14.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek – 9-18, środa – nieczynne, czwartek, piątek – 9-18, sobota – 9-15.

wspomnienia – odpowiada bez
wahania pan Tadeusz. – Takich
szkół się nie zapomina, jeśli myśli
się poważnie o życiu i o sobie
– wtóruje mu ksiądz Śliwiak, który
odprawił mszę świętą w kościele
farnym na rozpoczęcie zjazdu.
Szczególnie ciepło wspominają
swoich drogich, wspaniałych profesorów, m.in. siostry Kubrakiewicz, Jana Bogusza, Artura Wojtowicza, Marię Gładysz i wielu
innych, których groby odwiedzili
na cmentarzu. Następne dwa dni
upłynęły im na wspomnieniach,
spacerach
i
biesiadowaniu.
– Naprawdę nie mogliśmy się nagadać. I obiecaliśmy sobie następne
spotkanie już za rok! – podsumowuje z satysfakcją pan Tadeusz.
(jz)

Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
18-21.06 – apteka „ZDROWIE”
ul. Grzegorza 3.
21-28.06 – apteka „POGODNA”,
ul. Pogodna 1.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro), sekretariat – tel. 13-463-16-71,rejestracja
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów
Lekarskich), tel. 13-464-17-44, czynny:
pon. i czw. 10-20, wt., śr. , pt. 11.30-19.30.
Dyżur członków MKRPA poniedziałki
(16-18). Dyżur pełni: 21.06.2010 r.
– Elżbieta Kadłuczka. Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.

18 czerwca 2010 r.

7

SZKOLNE KLIMATY

Mają przyjaciół w całej Europie
Szkoła Podstawowa nr 3 jest jedyną podstawówką
w Sanoku, i jedną z nielicznych w regionie, która od lat
współpracuje z partnerskimi szkołami z aż trzech krajów
europejskich: w Finlandii, Anglii i Włoszech. Ostatnio
przedstawiciele „trójki” przebywali we włoskiej Montebellunie, gdzie podsumowano realizowany wspólnie przez dwa
lata projekt „Jestem aktywny, jestem twórczy”.

łach realizowano równolegle szereg różnych działań – dzieci np.
prezentowały swoje talenty – których owoce można było podziwiać
za pośrednictwem Internetu.
Bezpośrednią okazją do
poznania się i wymiany doświad-

Wiedzą więcej
niż dorośli

Proszą o bezpieczne
ulice i aquapark

we Włoszech, gdzie przyjęto nas
wyjątkowo serdecznie – podkreśla nasza rozmówczyni. Sanoczanie uczestniczyli np. w uroczystości odsłonięcia oryginalnego
zegara słonecznego, poprzedzonego wykładem profesora astronomii. Włosi zaskoczyli
– Z Finami przyjaźnimy
ich jeszcze jednym:
się już szósty rok. Nasi
ogromnym zaangażowauczniowie gościli w Helsinniem w życie szkoły nie
kach, później młodzi Finowie
tylko rodziców, ale także
przyjechali
do
Sanoka
emerytowanych nauczy– wspomina dyrektor SP 3
cieli, studentów UniwerAdam Mindur. Dwa lata temu
sytetu III Wieku, pracowzaprzyjaźnione placówki poników naukowych. – Widać
stanowiły poszerzyć współto było na każdym kroku
pracę o kolejnych partnerów,
– mówi z podziwem
korzystając z możliwości, jaAdam Mindur.
kie stwarza program „ComeFormalne zakończenius”. Sanoczanie, którzy
nie programu nie oznawzięli na siebie ciężar koorcza zakończenia współdynatora projektu „Jestem
pracy. – Nasze dzieci
aktywny jestem twórczy”,
do dziś korespondują
znaleźli chętnych do współze swoimi rówieśnikami
pracy w Tiverton w Anglii
z Finlandii – podkreśla
i w Montebellunie we Włodyrektor, zdradzając przy
szech. – Tym razem program
okazji, że „trójka” tak
był adresowany do nauczy- Przygotowanie i realizacja programu sporo kosztuje, ale warto! – zapewniają zasmakowała w kontakcieli, którzy mieli niepowta- nauczyciele z „trójki”. Na zdjęciu podczas lekcji we włoskiej szkole.
tach ze światem, iż
rzalną okazję zobaczyć, jak
postanowiła poszukać
wygląda praca ich kolegów w in- programowe – wyjaśnia Irena Bo- czeń były wizyty w szkołach. przyjaciół również w Hiszpanii, Szkonych krajach: jak pracują z dziećmi, jarska, zastępca dyrektora „trójki” – Wszystkie wspominamy bardzo cji, a nawet na innym kontynencie.
jakie metody stosują, jakie są treści i koordynatorka projektu. W szko- mile, a szczególnie ostatnią Ale o tym po wakacjach.
(jz)

Sąd Rejonowy w Sanoku stwierdził spadek po mojej ciotce,
postanowienie jest już prawomocne. W jaki sposób mam dokonać
wpisu do księgi wieczystej i jakie dokumenty będą mi do tego
potrzebne? Nadmieniam, że odziedziczyłam dom wraz z działką.
Ewelina Z. z Sanoka

ARCHIWUM PRYWATNE

Odpowiadając na pani pytanie, wskazuję, że powinna pani
wystąpić ze stosownym wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
w celu ujawnienia prawa własności
w księdze wieczystej, albowiem
Sąd Rejonowy w Sanoku, który wydał postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku nie dokonuje
z urzędu wpisu w księdze wieczystej prawa własności odziedziczonej przez panią nieruchomości.
Z wnioskiem musi wystąpić bowiem sam zainteresowany.
Wniosek o wpis w księdze Porad Prawnych udziela Radca
wieczystej prawa własności ww.
Prawny Marta Witowska
nieruchomości powinien być zło- z Kancelarii Radcy Prawnego
żony na specjalnym formularzu,
Marta Witowska
dostępnym w siedzibie sądu albo
38-500 Sanok,
za pośrednictwem strony interneul. Sienkiewicza 10
towej www.ms.gov.pl
tel. 13-463-39-49
Jeżeli odziedziczona przez
www.witowska.com
panią nieruchomość gruntowa
Pytania prawne prosimy
zabudowana posiada już założokierować na adres
ną księgę wieczystą, to wówczas
internetowy redakcji:
powinna pani wypełnić formulatygodniksanocki@wp.pl
rze: KW-WPIS wniosek o wpis
w księdze wieczystej i KW-ZAD wie dziedziczenia pobiera się
Załącznik – Żądanie wpisu opłatę stałą w wysokości 150 zł
w księdze wieczystej, celem wpi- niezależnie od liczby udziałów
sania prawa własności nierucho- w tych prawach.
Natomiast jeżeli powyższe
mości gruntowej oraz ujawnienia
prawa własności nieruchomości nieruchomości nie posiadają
Drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedzili
Znane są już wyniki VIII Konkursu Wiedzy o Sanoku
budynkowej. Do wniosku należy urządzonej księgi wieczystej, to
burmistrza miasta, aby przekazać mu listy z prośbami
dołączyć odpis postanowienia wówczas konieczne jest także
organizowanego przez Gimnazjum nr 3 w ramach
o zwrócenie uwagi na miejsca, które ich zdaniem zagrażają
o stwierdzeniu nabycia spadku wypełnienie dodatkowego formudorocznego święta miasta.
bezpieczeństwu dzieci.
po ciotce, wypis z rejestru grun- larza KW-ZAL Wniosek o założePomysł zrodził się pod wpły- jały się prośby o remonty ulic, tów i wyrys z mapy ewidencyjnej. nie księgi wieczystej oraz uiszwem cyklu zajęć, podczas któ- zabezpieczenie niebezpiecznych Od wniosku o wpis w księdze czenie dodatkowej opłaty sądowej
rych najmłodsi uczyli się, jak dbać miejsc specjalnymi barierkami, wieczystej własności na podsta- w wysokości 60 zł.
o własne bezpieczeństwo, unikać ustawienie świateł przy szkołach Podstawa prawna: ustawa z dnia 17.11.1964r. kodeks postępowania
sytuacji ryzykownych i co robić, w sąsiedztwie ruchliwych dróg, cywilnego (Dz. U. z 1964r nr 43 poz. 296 z późn. zm.), ustawa z dnia
gdy dojdzie do wypadku. Przy zwiększenie liczby ścieżek dla ro- 6.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity – Dz. U.
okazji dyskutowali z nauczycie- werzystów. Dzieci podkreśliły tak- z 2001 r., nr 124 poz. 1361 z późn. zm.), ustawa z dnia 28.07.2005 r.
lem, czy czują się bezpiecznie że, że marzą o szybkim wybudo- o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn. – Dz. U. z 2005
w swojej okolicy. Na tej podstawie waniu parku wodnego.
nr 167 poz. 1398 z późn. zm.).
zidentykowano miejsca, które
Burmistrz Wojciech BlecharPOZOSTANĄ W PAMIĘCI
według nich zagrażają bezpie- czyk odczytał na głos przyniesioczeństwu dzieci.
ne listy, zapewniając, że pomysły
Podczas wizyty w urzędzie dzieci są także pomysłami władz
Wyrazy żalu i głębokiego współczucia
miasta maluchy prosiły włodarzy miasta, które starają się je realio pomoc i wprowadzenie koniecz- zować. Dodał, że podobnie poKażdy z laureatów z powodzeniem sprawdziłby się w roli
Koleżance Grażynie Krasickiej
nych zmian. Do petycji drugokla- trzeby widzą wszyscy sanoczanie
sanockiego przewodnika.
z powodu śmierci Męża
sistów (z klasy a i d), listy z suge- i dobrze, że dzieci podchodzą do
Konkurs, którego inicjatorem mości rodzinnego miasta nie mają
stiami dołączyli także uczniowie spraw miejskich w tak dojrzały
śp.
Ryszarda Krasickiego
i organizatorem od 2003 roku jest sobie równych. Komisja konkursoklas czwartych. W listach przewi- sposób.
(j)
Ryszard Koźma – nauczyciel wa postanowiła nagrodzić aż jeskładają
historii w G3, cieszy się ogromnym denaście osób, z których na poDyrekcja i Pracownicy
zainteresowaniem wśród gimna- dium znaleźli się: 1. Anna Pancerz
Banku Polska Kasa Opieki SA
zjalistów. Jego uczestnicy posze- (G3), 2. Wiktoria Kielar (G3),
Oddział w Sanoku
rzają swą wiedzę, zgłębiając 3. Szymon Zdybek (G2).
historię, legendy i zabytki miasta,
Podczas uroczystego podsuale też i jego współczesne dzieje. mowania w UM laureaci odebrali
Jednocześnie uczą się korzystać z rąk burmistrza Wojciecha BlePani Dianie
z różnego rodzaju źródeł oraz wie- charczyka pamiątkowe dyplomy
Bętkowskiej-Rodkiewicz
lu narzędzi, pozwalających na do- i nagrody ufundowane przez miasto.
tarcie do właściwych informacji.
I już umawiali się na kolejną
wyrazy głębokiego współczucia
Nie inaczej było i w tym roku. Mło- edycję konkursu, która odbędzie
z powodu śmierci Teściowej
dzi sanoczanie po raz kolejny udo- się w przyszłym roku.
wodnili, iż pod względem znajo/k/
ARCHIWUM UM

ARCHIWUM UM

Zapraszają na kolonie
Podczas wakacji dzieci z rodzin korzystających z pomocy socjalnej
mogą wyjechać na bezpłatny wypoczynek. W ramach Gminnego
Programu Prolaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizowane są dwa dziesięciodniowe turnusy kolonijne dla dzieci
w wieku 9-12 lat w Murzasichlach koło Zakopanego, a dla młodzieży
w wieku 13-16 lat obóz w Rabie Niżnej koło Rabki Zdroju. Więcej
informacji na temat warunków uczestnictwa można uzyskać w Biurze Projektu „Moje zmiany moim sukcesem” przy ulicy Sobieskiego
(budynek Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych) lub pod numerem telefonu 13 46 417 44.
(z)

Burmistrz odczytał na głos przyniesione przez dzieci listy.

Bezpłatny prawnik i psycholog
Uczestnicy realizowanego przez miasto projektu „Moje zmiany moim
sukcesem” mogą od 15 czerwca korzystać z bezpłatnych porad psychologa i pedagoga. Chętni do skorzystania z tego typu doradztwa
mogą zapisywać się w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Sobieskiego 1
lub telefonicznie: 13-46-417-44. Prawnik dyżuruje we wtorki (10-12
i 16-18), natomiast psycholog w czwartki (8.30-10.30 i 16-18).
(z)

składają

Pracownicy ZUS
w Sanoku

Wszystkim osobom, które okazały nam
pomoc oraz wyrazy współczucia w czasie
choroby i po śmierci kochanego Męża i Taty

śp. Aleksandra Ćwikły
podziękowanie składa
Żona z dziećmi
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W CENTRUM UWAGI

W panteonie gwiazd

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Znane sanockie marki
Okazuje się, że w wielu przypadkach w parze ze społecznikostwem idzie przedsiębiorczość. Na
pewno można o tym powiedzieć
o rmach, które zostały nagrodzone statuetką „Opera et Studio”
(Pracą i staraniem), przedstawiającą sobą Atlasa dźwigającego
głaz. Są to: Piekarnia JADCZYSZYN Tomasza Jadczyszyna,
Agencja Ochrony Osób i Mienia
i Agencja Pośrednictwa Pracy
POGLESZ Macieja Pogorzelca, Firma Handlowo-Usługowa
„ST-Plus” Adama Tabisza,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „San Bud” Iwony i
Mariusza Fedaków, PASS-POL
sp. z o.o., Biuro Turystyczne
VISTUR Zbigniewa Dufrata
oraz AGENDA 2000 Jakuba
Gruszeckiego.

Dyplom i tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników
Zespołu Tańca Ludowego SANOK dla śp. Leszka Kawczyńskiego odbierają: córka Katarzyna i zięć Witold.
Wśród lokalnych „asów
biznesu”, nominowanych do
głównej nagrody „Firmy Roku”
znalazły się: Firma COM-BUD
Władysława
Gadomskiego
z siedzibą w Prusieku (sprzedaż materiałów budowlanych,
nawozów,
pasz,
środków
ochrony roślin, opału oraz
usługi transportowe) oraz
Spółka akcyjna IMPEXRUR
(wcześniej GAZSTAL), dostawca wysokiej jakości rur,
blach, prętów, kształtowników.
Aktualnie, przy współpracy
z rmą Drilling Activity, zajmuje się pracami związanymi
z górnictwem otworowym.
W
kategorii
PRODUKT
ROKU godło to otrzymał „System automatyki domowej”,
Samorząd gospodarczy dzieło rmy EAE - ELEKTRONIK
sp. z o.o. Nagrodzony produkt to
wybrał: Firmę, Produkt nowe opatentowane urządzenie
i Człowieka Roku
składające się z radiowego steTo była dwunasta edycja Re- rownika montowanego do zwygionalnego Konkursu Promo- kłej puszki zamiast wyłącznika
cyjnego, organizowanego przez światła. Wszelkie ustawienia
Regionalną Izbę Gospodarczą dokonywane są dotykowo. Urzą-

Święty Antoni czuwał
Piękna pogoda i towarzyszący wszystkim duch franciszkańskiej radości sprawiły, że IV Franciszkański Piknik Rodzinny
w skansenie zapisał się w historii jako nader udana impreza.
Tym bardziej, że przyświecał jej szczytny cel: zbiórka
pieniędzy na zakup sprzętu dla Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży, który działa przy klasztorze.
Udało się zebrać 4 450 zł.

czadzką Ferajnę”, „Soul” i Chór
Kameralny Gimnazjum nr 1 z Zagórza. Wielki aplauz wzbudził
występ dwóch wirtuozów gry na
akordeonie – Bartosza Głowackiego i Krystiana Milasza. Wieczór umilił zespół „Cassiopea”,

Imprezę rozpoczął występ
„Franciszkańskich Dzwoneczków”
– prowadzonych przez Małgorzatę Golarz – które w tym roku obchodzą jubileusz dziesięciolecia
istnienia. Z tej okazji burmistrz
Wojciech Blecharczyk wręczył
małym artystom pamiątkowy puchar. Po „Dzwoneczkach” swoje
talenty i umiejętności prezentowały inne zespoły z Sanoka i okolic
– scena tętniła śpiewem, tańcem
i muzyką przez następnych kilka
godzin, a całością „dyrygował”
prowadzący imprezę ojciec Adam
Klag i Agnieszka Rzepka z MDK.
Widzowie oklaskiwali kolejno:
„Arabeskę” z Tarnawy Dolnej, Tańce w wykonaniu przedszkolaków, którzy wystąpili w piękdzieci z Przedszkola nr 3, „Biesz- nych strojach, zachwyciły piknikową publiczność.

ARCHIWUM O. FRANCISZKANÓW

– Wszystkie te rmy dobrze
prosperują na rynku, a przy
tym zawsze znajdują czas, chęci i nanse, aby pomagać miastu w działalności społecznej,
uczestniczą w akcjach na rzecz
środowiska lokalnego, pokazują, że mają serce, aby spieszyć
z pomocą innym. To właśnie
one budują charakter tego miasta i jego potencjał – mówił tuż
przed uroczystym wręczeniem
statuetek i dyplomów Wojciech
Blecharczyk.
Pięknym upominkiem dla wyróżnionych Nagrodami Burmistrza
był występ Zepołu Tańca Ludowego SANOK. Siarczysty mazur
i dostojny polonez przyjęte zostały
przez tych, którym były dedykowane długo niemilknącymi brawami.
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Za docenienie społecznej
pracy i wysiłków, za pomoc ze
strony Urzędu Miasta dziękowali:
Krystyna Harna – prezes STOnZ,
Elżbieta Ryzner – prezes PKPS,
Janina Sadowska – prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz o. Piotr Marszałkiewicz. W swym wystąpieniu
franciszkanin powiedział: „Ważną
rolą miasta jest ukierunkowanie
się na pomoc ludziom potrzebującym. Jest to działanie w duchu
św. Franciszka, który mówił: „Póki
macie czas, czyńcie dobro”. I to
staramy się robić, na ile potramy
i możemy. Dzielimy się Bożą miłością, niosąc pokój i dobro.”

Duszczyński, właści- karpackie dziedzictwo
ciel „Gościńca...”
kulturowe. Dziękuję
Zaszczytny tytuł tym wszystkim, któCZŁOWIEKA ROKU rzy pomogli mi, aby
Kapituła
konkursu to zadanie stało się
przyznała JERZE- możliwe do realizacji.
MU GINALSKIEMU, Dziękuję swoim kodyrektorowi Muzeum leżankom i kolegom Przeprowadzona sonda „TS” nie pozoBudownictwa Ludo- z pracy, dziękuję stawiła wątpliwości, że tytuł „Człowieka
wego,
doceniając Katarzynie i Jaśkowi Roku” należał się Jerzemu Ginalskiemu.
w sposób szczegól- za wsparcie i wyro- Z 50 zapytanych wszyscy byli „za”. Werny rozwój i osiągnię- zumiałość. Dziękuję dykt Kapituły też był jednomyślny!
cia placówki prze- panu burmistrzowi za
zeń kierowanej oraz docenienie mojej pracy. PrzyznaWielka gala promocyjna okajej olbrzymi wkład ny mi tytuł bardzo sobie cenię zała się idealną wprost okazją do
w promocję i rozwój – powiedział J. Ginalski.
wręczenia pośmiertnie dyplomu
gospodarczy regionu.
Nagrodzonym
gratulował i tytułu Honorowego Członka StoKandydaturę Jerzego i dziękował starosta Wacław warzyszenia Miłośników Zespołu
Ginalskiego do tytułu Krawczyk. – Gdy dwanaście Tańca Ludowego „SANOK” śp.
„Człowieka
Roku” lat temu odbywała się pierwsza LESZKOWI KAWCZYŃSKIEMU,
zgłosił
burmistrz edycja konkursu, myślałem, że jednemu z jego współzałożycieli.
PBS miał nosa, wystawiając do konkursu na „Produkt Roku” system auto- W. Blecharczyk. – Ze po kilku latach zapomnimy o nim. – Był wielkim entuzjastą tego
matyki domowej rmy EAE – ELEKTRONIK. Była też nagroda specjalna od względu na liczne Pomyliłem się, z czego bardzo zespołu i jego poprzedników.
zasługi Jerzego Gi- się cieszę. Bo to, że trwa dalej, Uczył nas, jak być społecznikiem,
PBS za odniesiony sukces.
nalskiego na różnych że ciągle jest kogo nagradzać, przywracał temu słowu właściwe
wraz z Urzędem Miasta i Staro- dzenie to dostrzeżone zostało na polach działalności, można go świadczy o tym, iż miasto się znaczenie. Był człowiekiem nader
stwem Powiatu.
warszawskich targach AUTOMA- nazwać prawdziwym człowiekiem rozwija i rośnie w siłę. A zatem skromnym, a robił rzeczy wielkie
W kategorii FIRMA ROKU ty- TICON 2010. Godło promocyjne renesansu, kultywującym tradycję niech trwa jak najdłużej i niech i piękne – mówiła o nieodżałowatuł ten Kapituła konkursu nadała „Produkt Roku” odbierał Paweł wielu wybitnych sanockich huma- co rok przynosi nam nowych bo- nym Leszku Kawczyńskim Alicja
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMO- Patała, właściciel rmy. – Jestem nistów, poczynając od Grzegorza haterów, takich jak legendarna Wosik, prezes Stowarzyszenia.
POMOC CHŁOPSKA w Bukow- naprawdę mile zaskoczony. z Sanoka. Ostatnie jego dzieło Gminna Spółdzielnia w Bukow- Z jej rąk dyplom Honorowego
sku! Wspaniały prezent na 50-le- Dziękuję Podkarpackiemu Ban- – „Miasteczko galicyjskie”, które sku, jak rma „Com-Bud” Włady- Członka Stowarzyszenia dla
L. Kawczyńskiego
cie działalności spółdzielni, która kowi Spółdzieczemu, który w nas powstaje na naoczach,
odebrała córka Kaw pewnym momencie biła na gło- uwierzył i który zgłosił naszą kan- szych
tarzyna Hydzik i jej
wę cały sanocki handel. Dziś kryją dydaturę do konkursu – mówił, jest dodatkowym
powodem dla któmąż Witold, przez
się za nią: hotel i restauracja, pie- nie skrywając radości.
wiele lat tańczący
karnia, stacja paliw, sklepy i maW tej samej kategorii Kapituła rego warto było
uhonorować
w zespole „Autogazyny świadczące swe usługi na wyróżniła jeszcze dwa inne produk- go
san”, a następnie
najwyższym poziomie. Nagrodę ty. Jednym z nich były: autorskie tytułem „Człowieka
„Sanok”. I to właśnie
w postaci statuetki i dyplomu od- imprezy turystyczne Biura Tury- Roku Ziemi Sanocten zespół suitą
bierały niezwykle wzruszone pre- stycznego VISTUR, drugim: sprzęt kiej” – powiedział
tańców lubelskich
zeski GS SCH w Bukowsku: Irena pływający turystyczno-rekreacyj- burmistrz Blecharzakończył piękną,
Pleśniarska i Franciszka Józefek. ny rmy SEKATEX. Są to: doskona- czyk.
– MBL było
doroczną
galę.
łe kajaki, łodzie wędkarskie i rowery
wielkim
Gwoli dziennikarwodne. Firma ma swoją siedzibę moim
skiej rzetelności dow Zagórzu, a jej właścicielem jest wyzwaniem. Obiememu
dajmy, że zaszczytu
Sebastian Koczeń, który nagrodę całem
poprzednikowi,
wręczania nagród
odbierał.
Jerzemu
dostąpili: Wojciech
Po raz pierwszy w historii prof.
I kto tu mówi, że GS-y to relikt tamtej epoki. Prezeski
Blecharczyk, jego
konkursu Kapituła wprowadziła Czajkowskiemu, GS Sch w Bukowsku udowadniają, że ich GS pozostaje
zastępcy: Marian
nową kategorię nagród określo- że nie zmarnuję wiecznie młody. I dobry!
Kurasz i Stanisław
ną jako DEBIUT ROKU. Nagro- powierzonego mi
dą tą wyróżniona została rma gospodarstwa. Dziś wiem, że sława Gadomskiego, jak Jerzy Czernek, Jan Pawlik – przewodGOŚCINIEC SANOCKI. Jest to dotrzymam słowa. Jesteśmy na Ginalski, który sam w sobie jest niczący rady miasta, Wacław
modrzewiowy dworek u podnóża półmetku zadania, dzięki które- rmą i to najwyższych lotów. Krawczyk – starosta sanocki
parku, zbudowany i urządzony mu sanocki skansen stanie się Wszystkim gratuluję i dziękuję, oraz Wiesław Kijowski – prezes
w stylu retro. Z roli debiutan- jeszcze większym skarbem, który życząc coraz to nowych i coraz RIG. Galę prowadziła Mariola
Węgrzyn – Myćka.
ta świetnie wywiązał się Witold w pełni zaprezentuje nasze pod- większych osiągnięć.

a na koniec wystąpiła gwiazda
tegorocznej imprezy: „La Pallotina”, chrześcijański zespół rockowy z Warszawy.
Organizatorzy, jak zawsze,
zadbali o atrakcje. Najmłodsi
uczestnicy pikniku szaleli na zjeżdżalni i trampolinie; mogli wcielić
się w postać średniowiecznego rycerza i postrzelać z łuku. Na stoiskach gastronomicznych kusiły
domowe wypieki, grochówka
i przysmaki z franciszkańskiego grilla. Każdy mógł też zaprezentować
publicznie na scenie swoje talenty.
– Wierzymy, że dzięki św. Antoniemu, który ma dziś imieniny,
mamy wspaniałą pogodę i tworzymy niepowtarzalną wspólnotę,
która potra się angażować bezinteresownie w dobre dzieła.
Dziękuję za wszelkie dowody
życzliwości i zaangażowanie, bo
bez was dzisiejszego spotkania
by nie było. Niech Bóg obdarzy
was dobrem za otwarte serca
i pomocne dłonie – tymi słowami
podsumował niedzielny piknik
o. Zbigniew Kubit, gwardian i proboszcz parai franciszkańskiej.
(z)
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Powrócimy tu
Bogdan Szymanik, inicjator
i główny organizator „Bieszczadzkiego Lata z Książką” pozytywnie
ocenia drugi występ Sanoka
w „Bieszczadzkim Lecie z Książką”.
– Jeśli będzie szósta edycja, to raczej na pewno nie ominie ona Sano-

Sanoczanie kochają książki

AUTOR (3)

Stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej na tle innych, powszechnie znanych i uznawanych, prezentowało się równie dobrze, a odwiedziło go mnóstwo gości. To znak, że sanoczanie lubią czytać o
swoim mieście i regionie i mieć te pozycje w swoich domowych zbiorach.

marian-strus@wp.pl
Dziennikarski guru od książek
Tadeusz Górny od pierwszej edycji
„Bieszczadzkiego Lata z Książką”
towarzyszy temu wydarzeniu. Mało
tego, jest jej prawdziwym fanem.
I od samego początku powtarza,
że książka bardzo potrzebuje tego
typu imprez, aby przypominały ludziom, że w ogóle istnieje. – Dziś
czytelnik to rzadkość i trzeba go
chronić niczym żubra, trzeba mu
dogadzać. I dlatego też książka
przyjeżdża do Sanoka, do Leska.
I jeszcze coś więcej: otóż przyjeżdża z pisarzami, których można
zobaczyć na własne oczy, dotknąć,
porozmawiać. To jest naprawdę
wielka sprawa. Dobrze więc, że
znalazł się taki wydawca – mam tu
na myśli BOSZ-a – który to rozumie
i to raz w roku czytelnikom serwuje
– wyjaśnia proste mechanizmy

pisarzy, ale czytelnika. Tak jest
w Japonii i nieprzypadkowo największe czytelnictwo na świecie odnotowuje właśnie Kraj Kwitnącej Wiśni.
Szalenie ważne są spotkania
z pisarzami. Te formalne z publicznością i te przypadkowe, na sanockim Rynku – włącza się do rozmowy Jerzy Kisielewski. To właśnie on
w piątek rozpoczynał piątą edycję
BLzK w Sanoku od spotkania
z Grzegorzem Miecugowem i Arturem Andrusem. – Te spotkania są
przedłużeniem słowa pisanego,
ważnym kontaktem z autorem. Jeden z uczestników spotkania podszedł do mnie po jego zakończeniu,
mówiąc: znam z telewizji Grzegorza
Miecugowa i byłem przekonany, że
on jest taki jednostronny politycznie,
stronniczy. Dziś postrzegam go całkiem inaczej, jako osobę obiektywną, z pełnym dystansem, dostrzegającą zarówno dobre jak i złe
strony polityków różnych opcji
– mówi J. Kisielewski.

Rynek dużą księgarnią

Edward Lutczyn rozdawał nie tylko autografy, ale także satyryczne rysuneczki, które wykonywał
na prośbę swoich sympatyków.
T. Górny. Jego zdaniem, chcąc
zwiększyć czytelnictwo w Polsce,
dotować należy nie wydawców, nie

W niedzielę sanocki Rynek
zamienił się w księgarnię.
W ogromnym namiocie swoje stoiska rozstawiło kilkanaście znanych
i uznawanych w kraju wydawnictw
m.in.: Akapit Press, Bellona, BOSZ,
Debit, Marginesy, Prószyński i S-ka,
Publicat, Rebis, W.A.B., Wydawnictwo Literackie, Zielona Sowa, Znak,
Zysk i S-ka, a także w roli wydawcy
Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku. – Bardzo podoba się nam
Sanok, tutejszy Rynek, który nas
dziś gości i cieszę się, że tu jestem.
Może nasze stoiska nie są oblegane przez sanoczan, ale zainteresowanie kiermaszem i książką jest
dość duże. Największym powodzeniem cieszą się książki dla dzieci
– oceniła Alina Dąbek z wydawnictwa Publicat. A odwiedzający stoiska wydawców mieszkańcy Sano-

FRANCISZKANIE DZIĘKUJĄ
Wszystkim właścicielom firm, sklepów i instytucji oraz osobom prywatnym, często anonimowym, które przyczyniły się do przeprowadzenia IV Franciszkańskiego Pikniku Rodzinnego. Dziękujemy darczyńcom: Dyrekcja MBL, PGNiG w Warszawie, oddz. w Sanoku,
PBS Bank, Kopalni Soli w Wieliczce, HERB, SKOK Stefczyka w Sanoku, SKOK Bieszczadzka,
PASS-POL, TRANS NG SANOK, NAFTA-GAZ – SERWIS, STOMIL Sanok, INWEST-BUD
p. Krzysztofa Juszczyka, KGW w Lalinie, Patronom medialnym: „Tygodnik Sanocki”,
esanok.pl, isanok.pl, sanocznin.pl, franciszkanie.pl – portal informacyjny, „Kurier Podkarpacki”. Dziękujemy za czuwanie nad bezpieczeństwem: „Poglesz”, Policji, Straży
Miejskiej, Staży Pożarnej, Bieszczadzkiej Grupie GOPR.

Młodzież szybko wypatrzyła
Mariusza Czubaja i Łukasza Ćwirleja – autorów powieści kryminalnych
– siedzących w jednym z rynkowych
ogródków gastronomicznych i dosłownie w ciągu kilku minut ustawiła
się do nich spora kolejka po autografy. Inni młodzi ludzie wykazali się
jeszcze większym sprytem, wchodząc w posiadanie dużego arkusza
bristolu, na którym znakomity polski
rysownik-satyryk Edward Lutczyn
kreślił to i owo podczas spotkania
w BWA. W chwilę potem przyszli
z nim, aby uzyskać autograf.

Z adrenaliną i Pudelsami
Główną sceną sobotniej odsłony Dni Sanoka stał się parking
przy hali „Arena”, zamieniony w mini park rozrywki. Tu
właśnie – z powodu zbyt mocno nasiąkniętych wodą Błoni –
organizatorzy zaprosili mieszkańców na Piknik Rodzinny.
Jego największą atrakcją było „Wesołe Miasteczko” – i to
zarówno dla najmłodszych, jak i tych całkiem dużych
– oraz koncert „Pudelsów”. Lejący się z nieba żar sprawił,
że impreza na dobre rozkręciła się dopiero pod wieczór.
W „Miasteczku” od samego
patrzenia można było dostać
zawrotu głowy! Takiej różnorodności karuzel, kolejek, huśtawek
i trampolin Sanok jeszcze nie widział. Najmłodsi preferowali bajkowy pociąg, skoki w szelkach oraz
„kręciołkę” z samochodzikami
i zwierzątkami. Większej odwagi
wymagała jazda kolejką górską
i wizyta w domu strachów. Miłośnicy doznań ekstremalnych decydowali się na wahadło „Kamikaze” lub
karuzelę „Hulka”. Zabawa była
przednia, choć dość droga – skorzystanie z kilku atrakcji drenowało
kieszeń na kilkadziesiąt złotych.

do cen), minirzutnia oraz festynowe gadżety. Znacznie większe
wzięcie miał sektor barowy,
gdzie można było coś zjeść i napić się piwa. Całość dopełniały
występy zespołów – na plenerowej scenie zaprezentowały się:
ALMA, SOUL SIDE, SHERION
i SLANG. Mimo niezłej muzyki,
słuchały ich pojedyncze osoby,
czego przyczynkiem było zarówno zbyt bliskie sąsiedztwo „Wesołego Miasteczka”, jak i popołudniowy upał. Dopiero koncert
PUDELSÓW ściągnął i rozbujał
tłumy. Niektórzy przyznawali jednak, że gdyby wcześniej wie-

ka. To miasto ma potencjał kulturalny i tutaj twórcy znajdują swoich
sympatyków, a to buduje właściwy
klimat tego wydarzenia – zapewnia
dyrektor wydawnictwa BOSZ. – Jednakże mam wątpliwości, czy łączenie jej z Dniami Sanoka jest najlepszym pomysłem. Moim zdaniem
absolutnie nie. Spotkanie z Wiesławem Ochmanem i Olgierdem Budrewiczem byłoby wielkim wydarzeniem w Nowym Jorku i nie powinno
konkurować z jarmarkiem, biesiadą
czy pierogami, jak to miało miejsce
w Sanoku. Ta impreza, oczywiście
można by ją rozszerzyć o akcenty
artystyczne, tak jak od początku robi
to Lesko (w tym roku wystąpiła tam
Katarzyna Skrzynecka), winna być
jedyną samą w sobie. Ona potrzebuje większej ilości sympatyków
książki i trzeba byłoby do tego doprowadzić. Wkładamy w nią dużo
energii, rok w rok gościmy na niej
znakomite nazwiska, niechby więc
i satysfakcja nasza była pełna.
Myślę, że wespół z włodarzami Sanoka, z szefami takich placówek
kulturalnych jak: Miejska Biblioteka
Publiczna i BWA, potramy jeszcze
lepiej oszlifować tę perełkę – mówi
na pożegnanie Bogdan Szymanik.
Umiarkowanym zaintereso- dzieli, że w zespole nie ma już
W pełni podzielamy tę opinię.
Sanokowi – miastu kultury – powin- waniem cieszyło się mega sto- Macieja Maleńczuka, pewnie
no na tym bardzo zależeć, aby nie iska z pluszakami (rozmiary ma- zrezygnowaliby z przyjścia.
/joko/
tylko kontynuować „Bieszczadzkie skotek były wprost proporcjonalne
Lato z Książką”, ale by go rozwijać.
Bo nie zastąpią go choćby największe sobowtóry czy najsmakowitsza
sexbomba.
JOANNA KOZIMOR

ka byli pełni zdziwienia i uznania dla
wysokich rabatów stosowanych
przez większość wydawnictw.
– Naprawdę dobre i świeże pozycje
można kupić z 60-procentowym rabatem. Niechby się temu przyjrzeli
sanoccy księgarze – mówił jeden
z gości kiermaszu.

Gwiazdy, magik i Sexbomba

Ostatni dzień imprez także dostarczył sporych emocji. Pito
mleko i gotowano gulasz, a przy „Arenie” trwał ciąg dalszy
atrakcji – koncerty, występy sobowtórów i iluzjonisty oraz
konkurs karaoke. Gwiazdą wieczoru był zespół „Sexbomba”.
Przy okazji Dni Sanoka zawi- zernego króla rock and rolla.
tała do nas ogólnopolska akcja Większą publiczność przyciągnął
„Stawiam na mleko”. Jej głównym iluzjonista Jerzy Janusz Krala, któcelem jest promocja mleka rego występ na wszystkich zrobił
– szczególnie ważnego dla dzieci duże wrażenie. Sztuczki ze sznur– będącego głównym źródłem kiem były wprost rewelacyjne.
wapnia. Wszyscy chętni częstoKonkurs karaoke okazał się
wani byli białym napojem, przy niezłym supportem przed wystęPo minach gości i organizatorów widać, że „Bieszczadzkie Lato okazji uczestnicząc w pikniku na pem „Sexbomby”. Jedna z legend
z Książką” w wydaniu sanockim odniosło sukces. Na zdj. od prawej: rozkładanym tirze. W tym samym polskiego rocka, istniejąca już
Beata Stasińska (wydawnictwo W.A.B.), Bogdan Szymanik (BOSZ), Je- czasie na Rynku słowacki gulasz prawie ćwierć wieku, bardzo
szybko porwała publiczność do
rzy Kisielewski (dziennikarz) i Olgierd Budrewicz (podróżnik, reporter). gotował kucharz Milan Vorobel.
Obok „Areny” ludzie nadal wspólnej zabawy. Zaczęli od cobawili się w „Wesołym Miastecz- veru „Should I Stay or Should
ku”, choć zainteresowały także I Go” grupy „The Clash”, potem
Inteligentna rozmowa trzech inteligentnych facetów – tak
wydarzenia na scenie. Rozpo- grając głównie swoje piosenki.
najkrócej można określić spotkanie z Arturem Andrusem,
częła kapela góralska, po której Było ostro, głośno i przebojowo,
Grzegorzem Miecugowem i Jerzym Kiesielewskim w PWSZ,
prezentowały się sobowtóry świa- mocno rockowo, a nawet punkoktóre odbyło się w ramach V Bieszczadzkiego Lata z Książką. towych gwiazd – Kayah, Elvis wo. Jeżeli nawet niektórych raziły
Rozmawiali o mediach, polityce kiedyś prezesowi Kwiatkowskiemu, Presley i Kylie Minogue. Wraże- zbyt pikantne teksty, to i tak więki kulturze. Dziennikarze – bo wszy- bo wygłosił dowcip o piosence żoł- nie zrobiła zwłaszcza kopia rodzi- szość słuchaczy dobrze bawiła
(bart)
scy trzej są wytrawnymi dziennika- nierskiej, a prezes ma akurat tatę mej gwiazdy, na głowę bijąc mi- się przy tej muzyce.
rzami – zastanawiali się np. nad żołnierza. Odbijało mu się to czkawtym, co zrobić, aby telewizja publicz- ką przez rok, np. odmawiano mu
na przestała serwować widzom zatrudnienia przy jakiejś produkcji,
bezwartościową papkę, powielając bo „Kwiatkowski go nie lubi”.
pomysły stacji komercyjnych. GrzeW trakcie spotkania prezentogorz Miecugow nie miał wątpliwości: wali się także wydawcy: organizator
zabrać TVP reklamy! Aby publiczna „Bieszczadzkiego Lata…”, czyli wymogła pełnić swoją misję, należało- dawnictwo BOSZ, Beata Stasińska
by opodatkować nadawców prywat- z wydawnictwa W.A.B – która przy
nych, zabezpieczając w ten sposób okazji zaprosiła do poparcia Akcji
podstawy bytowe TVP. – Dzięki „1 procent na kulturę” (pod wzglętemu „popychałaby kraj do przodu”, dem wydatków na kulturę Polska
a telewizje komercyjne zapewniały jest na przedostatnim miejscu w Eurozrywkę. Szkopuł w tym, że projekt ropie, przed Bułgarią!) oraz przedten wyklucza wpływ polityków na stawiciel wydawnictwa Bellona,
TVP – stwierdził. A polityka telewi- który gorąco polecał pierwszą belezją, niestety, rządziła i rządzi. Artur trystyczną książkę Grzegorza MieAndrus wspominał, jak naraził się cugowa „Przypadek”.
(z)
Sztuczki mistrza Krala były wprost rewelacyjne

O popychaniu kraju i nie tylko

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Piąta edycja „Bieszczadzkiego Lata z Książką” była drugą,
która oprócz Leska, skąd się wywodzi, objęła także Sanok.
Sanoczanie przyjęli ją serdecznie, chociaż jak na „miasto
kultury” przystało, można było liczyć na większą
frekwencję. Jednakże ani pisarze, ani wydawcy nie narzekali
na brak zainteresowania, wręcz przeciwnie. Twierdzili,
że impreza była świetna.

MARIAN STRUŚ
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Dziękujemy wam,
niezłomni kapłani

W szczególnym momencie, bo tuż po beatykacji
ks. Jerzego Popiełuszki, w SDK odbyła się promocja książki
znanego dziennikarza Mateusza Wyrwicha „Kapelani
Solidarności 1980-1989”, z udziałem jednego z jej
bohaterów, ks. prałata Adama Sudoła. Nie był to zresztą
jedyny bohater obecny na sali. W spotkaniu uczestniczyło
wiele legend ruchu solidarnościowego z Sanoka i dawnego
województwa krośnieńskiego.

JOLANTA ZIOBRO
W tłumie gości można było
dostrzec m.in. ks. dr. Stanisława
Marczaka i ks. Eugeniusza Dryniaka
(kapłanów również prezentowanych
w książkach Wyrwicha), Henryka
Kozika, założyciela „Solidarności”
w Autosanie, Edwarda Mroza, jednego ze zwolnionych z fabryki w stanie

stwierdziliśmy z wydawcą, że musi
być drugi, a potem trzeci – wspominał.

Belzebub i Agresor
– Bez Kościoła, Jana Pawła II
i kapłanów „Solidarność” nie
powstałaby, a potem nie przetrwała – podkreślał gospodarz spotkania Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Zarządu Regionu
Podkarpacie NSZZ „S”. Kościół

da, stawiające na baczność władze i cały miejscowy aparat bezpieczeństwa. 3 maja 1981 roku
ks. Sudoł odprawił mszę świętą
polową, która przeszła do historii
jako największe zgromadzenie
w historii Sanoka (10 tys. osób).
W stanie wojennym gospodarz
parai farnej wspierał tych, których
wyrzucono z pracy lub zostali internowani. Dzięki jego rekomendacji
(popartej przez biskupa Tokarczuka)
mogła przeżyć np. rodzina Edwarda
Mroza – posiadacza „wilczego biletu”
– który zarabiał wykonywaniem różnych prac w paraach.
Do legendy przeszła też działalność edukacyjno-historyczna
ks. Sudoła, którą realizował
poprzez słynne ogłoszenia paraalne, umieszczanie tablic po-

Turniej i symultana

Turniej w SP1 okazał się
niezwykle zacięty. Zwłaszcza drużynowy – wygrali szachiści z SamNieodłącznym elementem Dni Sanoka są szachy.
bora, minimalnie wyprzedzając
Tradycyjnie już rozegrano Turniej o Puchar Burmistrza
Krosno i Lesko. Miejsce 4. zajęli
Sanoka, była też symultana na Rynku.
Komunalni, startujący w okrojonym
składzie.
Indywidualne
wygrał Vladimir Buturin (Sambor),
2. był Wojciech Bałandynowicz
(Krosno), 3. Tomasz Świgoń (Rzeszów). Najwyżej z Komunalnych
– Marian Gołkowski (11. lokata).
Podczas symultany ok. 20
osób grało z Danielem Kopczykiem. Nasz najlepszy szachista
do walki przystąpił zaraz po
powrocie z Mistrzostw Polski
LZS-ów, w których reprezentował
barwy Starej Wsi (drużynowo 7.
lokata, indywidualnie wygrany
turniej błyskawiczny). Nieprzespaną noc mistrza wykorzystał
tylko 14-letni Patryk Wojtowicz,
odnosząc jedyne zwycięstwo.
Podczas symultany szachowej Daniel Kopczyk doznał jednej po- Pokonać się nie dał także Adam
rażki. Pokonał go 14-letni Patryk Wojtowicz (drugi z prawej).
Josz (remis).
(bb)
MARIAN STRUŚ

jolanta-ziobro@wp.pl
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SĄ WŚRÓD NAS

KRZYZÓWKA nr 24
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł
„Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka),
III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do odebrania
w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody

jest wypożyczalnia płyt DVD Video i Blu-Ray
Disc „APIS” – ul. Traugutta 9 (pawilon „Alfa”).
Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie
z redakcji zaświadczenia o wygranej.

Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Po spotkaniu ks. Adał Sudoł i Mateusz Wyrwich podpisywali książkę „Kapelani Solidarności
1980-1989”.
wojennym za zorganizowanie strajku, Zygmunta Błaża, pierwszego
wojewodę krośnieńskiego oraz wielu
działaczy sanockiego Komitetu Obywatelskiego
Spod pióra Mateusza Wyrwicha wyszły trzy tomy z serii „Kapelani Solidarności 1980-1989”.
W dwóch pierwszych przybliżył on
sylwetki trzydziestu kapłanów, m.in.
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, abp. Ignacego Tokarczuka, ks. Henryka Jankowskiego,
ks. Eugeniusza Dryniaka. W trzecim przedstawił życie, duszpasterską służbę i niepodległościową
działalność kolejnych szesnastu,
wśród których są kardynał Henryk
Gulbinowicz oraz księża Stanisław
Marczak i Adam Sudoł.

zawsze był oparciem dla ludzi święconych wydarzeniom i postawalczących o wolność, podtrzy- ciom wykreślonym z podręczników
mywał ich na duchu, niósł pomoc i ocjalnego obiegu, np. Józefowi
materialną. W czasie stanu wojen- Piłsudskiemu czy zamordowanenego plebanie stawały się miej- mu przez SB Grzegorzowi Przescem nielegalnych spotkań, prze- mykowi, wykłady i prelekcje, na
pływu informacji, kolportażu bibuły. które zapraszano do Sanoka znaPrzykładowo ksiądz Kazimierz Ka- ne osobistości.
czor z Haczowa przechowywał
Przy okazji rozmowy – którą
w kościele powielacz, na którym na scenie prowadził z bohaterem
drukowano podziemne czasopi- spotkania Tadeusz Majchrowicz
sma. Za swoją niezłomną postawę – okazało się, że znalazła się
wielu księży zapłaciło najwyższą tablica skradziona w 1983 roku
cenę, jak ksiądz Popiełuszko. Nie- z przedsionka kościoła. – Wiemy,
którzy byli tak znienawidzeni przez kto to zrobił, a tablica wróciła już
aparat komunistyczny, że SB nada- do parai – zdradził ks. Sudoł, któwało sprawom ich operacyjnego rego zgromadzeni uhonorowali na
rozpracowania charakterystyczne koniec gromkimi brawami.
kryptonimy: Agresor – w przypadku
Solidarności
ks. Sudoła czy Belzebub w odniestuknęła trzydziestka
sieniu do słynnego kapucyna
Ty o nich napisz
Spotkanie w SDK zostało
Jak doszło do powstania książ- z Krosna ojca Bogusława Piechuty. zorganizowane w ramach obchoki? – Siedzieliśmy kiedyś z ks. JózeWszystkie drogi
dów 30-lecia „Solidarności”. Tofem Majem, który jest dzisiaj kapelaprowadziły do fary
warzyszył mu wykład Bogusława
nem MZS, na plebani warszawskiego
Dzięki ks. Sudołowi – który Kleszczyńskiego z rzeszowskiekościoła św. Katarzyny i przeglądali- podjął służbę w Sanoku w 1967 go oddziału IPN na temat historii
śmy wydawnictwa dotyczące roku – paraa farna na długie lata ruchu na Podkarpaciu. Wystąpił
25-lecia „Solidarności”. W pewnym stała się ostoją prawdy i wolności. także znakomity chór szkolny
momencie ksiądz zauważył, że wła- To właśnie dzięki jej proboszczowi „Echo” z Jaślisk, gdzie mieszka
ściwie nie ma publikacji o niezłom- odbywały się w naszym mieście obecnie ks. Stanisław Marczak,
nych kapelanach, którzy wspierali wielkie uroczystości z okazji świąt oraz młody pianista Bolesław
związek. Gdy wychodziłem, zagad- narodowych, 3 Maja i 11 Listopa- Jędrzejowski z PSM w Tarnowie.
nął, czy ja bym takiej książki nie napisał. Odpowiedziałem, że nie, ale
po przejściu dwustu-trzystu metrów
byłem już pewien, że jednak będę
pisał – opowiadał autor, który dokonał tytanicznej pracy, aby zebrać
materiały do swojej publikacji. W sobotę, 12 czerwca, w rejonie ulicy Sadowej zaginął pies – 12-letni
– Szukałem kapłanów, rozmawia- owczarek niemiecki, o czarnej, podpalanej sierści, z obrożą na szyi.
łem z ludźmi z regionu, z działacza- Właściciel bardzo tęskni za swym czworonogiem, prosząc za naszym
mi, prowadziłem kwerendę w archi- pośrednictwem czytelników „TS” o pomoc w odnalezieniu psa. Kon/k/
wach. Kiedy był już pierwszy tom, takt: 13-463-00-35 lub 13-463-00-95.

Rubryka pod psem

Pomóżcie go odnaleźć!

Rozwiązanie krzyżówki nr 22:

SŁOWAMI PRAWDY I KAMIEŃ PRZEBODZIE
1. Elżebieta Wrona, ul. Armii Krajowej, 2. Iwona Czopor, ul. Cegielniana,
3. Tadeusz Dżugan, Pakoszówka.

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie M-4 (parter),
po kapitalnym remoncie,
przy ul. Kościuszki, tel. 661-92-43-60.
 Kawalerkę przy ul. Wolnej, cena 65.000 zł, tel. 601-57-02-67.
 Lub zamienię na mniejsze
mieszkanie 60,9 m2, 4-pokojowe, przy ul. Kopernika, tel.
13-463-30-80 lub 607-05-11-02.
 Mieszkanie 50 m2 (I piętro), po częściowym remoncie, w Sanoku przy ul. I Armii
WP, cena 170.000 zł do negocjacji, warto, tel. 13-463-62-02 lub 510-63-72-40.
 Mieszkanie 54 m2, w Sanoku, Wójtowstwo, tel. 601-94-49-58.
 Mieszkanie na osiedlu
Błonie, w Sanoku, tel. 13-494-01-28.
 Mieszkanie 76,20 m2,
4-pokojowe, (I piętro), tel.
13-463-08-72.
 Pilnie mieszkanie 61,5 m2
(III piętro), przy ul. Jana
Pawła II, cena 3.000 zł/m2,
tel. 606-67-88-05.
 Mieszkanie 31 m2, wraz
z meblami, przy ul. Heweliusza 1/30, cena 130.000 zł,
tel. 13-464-18-41.
 Mieszkanie 49,5 m2,
2-pokojowe
(II
piętro),
(z możliwością wykupu strychu), po remoncie, własność
wyodrębniona, osiedle SM
„Autosan”, tel. 720-45-18-69.
 Mieszkanie 3-pokojowe
(parter), przy ul. Stróżowskiej, tel. 604-44-98-07.
 Mieszkanie 58 m2 lub zamienię na mniejsze, cena
2.750 zł/m2, tel. 694-51-72-09.
 Mieszkanie M-5, przy ul.
Stróżowskiej, tel. 609-56-39-99.
 Mieszkanie 54 m2 (I piętro), 3-pokojowe, przy ul.
Langiewicza, cena 175.000 zł,
tel. 606-90-98-55.

Wynajmę sklep
w atrakcyjnym miejscu
w centrum Sanoka
tel. 501 369 161

Żaluzje

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

USŁUGI BUDOWLANE

budynki od podstaw,
pokrycia dachowe – remonty
nr telefonu: 663 585 176

Wykończenia wnętrz
malowanie, szpachlowanie,
panele, techniki dekoracyjne
czysto-tanio-solidnie
tel. 694-094-426
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 Mieszkanie 48,40 m2, na
osiedlu Błonie, tel. 605-85-27-56.
 Mieszkanie 52 m2, w Sanoku przy ul. Zamkowej 3,
tel. 13-464-13-02 lub 512-43-21-86.
 Mieszkanie 54 m2, wraz
z wyposażeniem, przy ul.
Jagiellońskiej 51/28, cena
3.100 zł/m2, tel. 665-18-51-25 lub 13-463-03-61.
 Mieszkanie 49 m2 (II piętro), na osiedlu Błonie, tel.
609-69-57-91.

Budynek mieszkalny
murowany, na działce 20 a,
w Prusieku k.Sanoka, tel.
13-494-01-28 lub 606-76-13-97.
 Dom w Sanoku, tel. 13-463-86-15.
 Dom 150 m2, stan surowy
zamknięty, z działką 5 a lub
14,5 a – działkę budowlaną
9,5 a, ODJ Nowy Zagórz,
tel. 607-37-26-09.
 Dom jednorodzinny na
działce 46 a, w Rzepedzi,
tel. 13-461-85-06.
 Lub wynajmę „małą gastronomię”, centrum Sanoka, tel. 605-39-33-17.
 Działki budowlane Zabłotce – Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Działkę 9 ha, w Cisowcu,
gmina Baligród, tel. 788-27-59-35.
 Działkę 15 a, na terenie Sanok-Olchowce, po atrakcyjnej
cenie, tel. 695-94-78-74.
 Działkę budowlaną 18 a,
w Nowosielcach, tel. 13-463-15-26 (po 17).
 Działkę budowlaną 7 a,
przy ul. Akacjowej, tel. 13-463-47-64.

 Działki z możliwością
zabudowy kubaturowej o
powierzchni do uzgodnienia, atrakcyjne położenie
w Sanoku nad sanem, za
„Sosenkami”, tel. 606-88-21-58 lub 606-40-95-65.
 Działkę budowlaną 12,20 a,
blisko granicy Sanoka, tel.
798-24-19-66.
 Działki budowlane uzbrojone, w Sanoku, tel. 601-91-01-29.
 Działkę budowlaną 15 a
lub połowę, w Sanoku, tel.
880-70-45-57.
 Pole 0,92 ha, w Pisarowcach, tel. 13-467-21-85.

 Lokal po sklepie spożywczym, przy ul. Cegielnianej
16 a, tel. 697-07-23-03.
 Lokal handlowo-usługowy 118 m2, w Zagórzu, obok
dworca, tel. 693-47-77-70.
 50 m2, tel. 605-44-51-03.
 Budynek magazynowy
145 m2, tel. 13-464-46-11.
 Garaż przy ul. Sadowej,
tel. 660-98-78-49.
 Zabudowania i działkę
przy ul. Okulickiego pod
działalność gospodarczą,
tel. 604-98-10-03.

Poszukuję
do wynajęcia

 Zamrażarkę, tel. 13-464-44-88.
 Krowę 13-letnią, 5 miesięcy cielna, 2.600 zł, tel.
13-464-99-02.

 Oddam ziemię za darmo,
tel. 608-61-75-54.

 Wynajmę stemple budowlane, metalowe, regulowane
oraz rusztowanie 100 m2,
tel. 13-464-35-02.

PRACA
Zatrudnię

Poszukuję pracy
 Zaopiekuję się osobą
starszą, chorą, tel. 691-81-34-87.
 Mężczyzna w zawodzie
masażysta zabiegowy, z doświadczeniem, tel. 607-58-52-12.
 Podejmę się koszenia
ogrodów, działek, tel. 603-99-08-73.

Korepetycje
 Matematyka, wszystkie
poziomy, tel. 600-04-51-29.
 Język angielski, tel. 609-08-71-57.
 Angielski tanio, tel. 669-82-36-51.
 Hiszpański, francuski, tel.
601-25-75-42.
 Angielski, włoski, tel. 601-25-75-42.

 Szwaczki, „Regis”, ul. Ce Mieszkania minimum 50 m2,
gielniana 56 a, tel. 13-463Kupię
w Sanoku, tel. 507-09-61-21
-22-08.
 Mieszkanie 35 m2, osiedle lub 517-03-70-65.
 Centro Grandoni Spa
Błonie, tel. 694-83-42-93.
przyjmie do pracy kosmePosiadam
tyczkę, tel. 502-86-92-75.
do wynajęcia
 Firma Ciarko zatrudni
Sprzedam
 Pokój dla dziewczyny, tel.
osobę na stanowisko specja Cinquecento 700 (1994), lista ds. handlu i marketingu,
605-05-65-21.
 Pokoje, tel. 661-42-11- przeb. 130 tys. km, stan do- znajomość języka rosyjskie-  Zgubiono legitymację
bry, cena 1.500 zł do nego- go, wykształcenie wyższe, studencką wydaną przez
-48.
 Mieszkanie 34 m2, przy cjacji, tel. 510-33-42-71.
doświadczenie w handlu, PWSZ w Sanoku.
ul. Robotniczej, tel. 796-52kontakt ul. Okulickiego 10,
-68-99.
Sanok, tel. 13-465-35-00.
 Mieszkanie 48,6 m2,
 Pracownika do pracy
w bardzo dobrym stanie, Sprzedam
w krojowni tkanin, „Regis”,
meble kuchenne robione na  Drewno opałowe, tel. ul. Cegielniana 56 a, tel. 13wymiar, cena 650 zł + media 504-37-24-04.
-463-22-08.
i czynsz, przy ul. Kopernika 10,  Wełnę mineralną Knauf  Kasjera na stanowisko
17 cm, rolka 8 m2, cena kasjer główny, kontakt: Intel. 662-94-03-90.
 Pokoje z kuchnią, tel. 76 zł, tel. 788-27-59-35.
termarche, Sanok ul. Bek Kebab elektryczny + fryt- sińskiego 4, tel. 13-464512-22-02-02.
 Kawalerkę 24 m2, w Sa- kownica 230V-400V, nieuży- -62-15.
noku przy ul. Armii Krajowej, wany, tel. 606-35-37-17.
 Sztachety ogrodzeniowe,
tel. 13-463-46-64 (po 19).
 Lokal biurowy, w centrum, balkonowe, frezowane, olchowe, tel. 503-55-40-01.
tel. 600-04-51-29.

AUTO-MOTO

ZGUBY

RÓŻNE

Świadkowie kolizji drogowej

Posiadam miejsce w samochodzie
dostawczym dla 1 osoby
z ładunkiem na wyjazd
do Anglii 3.07.2010 r.
tel. 607-793-628 Maciek

Nagrobki granitowe
najtaniej od 1950zł
Pełna gama kolorów
kontakt: 508-449-986

z dnia 19.04.2010 r. ok. godz. 13,
na ul. Królowej Bony w Sanoku
proszę o kontakt: tel. 600 854 619

Cyklinowanie – bezpyłowe,
układanie podłóg,
lakierowanie, renowacje,
tel. 506-356-210

PROFESJONALNA OBSŁUGA
WESEL – 100 zł/osobę,
IMPREZ U KLIENTA

WYPOŻYCZALNIA ZASTAWY STOŁOWEJ
tel. 721-610-054

L

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

6 miesięcy

Rozpoczęcie kursu:
w każdy wtorek
i środę o godz. 17.00
w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16

tel. 13-463-78-98
www.warex.prawojazdy.com.pl

cena kursu:

KRY

ZYSOWA

F.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary
i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

DRZWI Z DREWNA
zewnętrzne, wewnętrzne,
lakiery wodne „lazury”
do domów, bloków
na każdy wymiar
pomiary-dowóz-montaż

NADOLANY 80

tel. 13-466-41-61, 501 160 450
www.nadolany.strefa.pl

OGRODZENIA
BRAMY
BALUSTRADY

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń
P.W. „Prol”, ul. Okulickiego 8
tel. 13-463-20-09

Usługi stolarskie
szafy wnękowe,
garderoby, komody,
kuchnie na wymiar
tel. 501 067 124

GARAŻE BLASZANE

Dowóz, montaż gratis – cały kraj.

Producent: 13-440-92-06, 18-332-16-81
509-038-425, 509-038-426
www.robstal.pl

Kursy spawania!
Regionalne Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku zaprasza
na kursy spawania.
Spotkanie organizacyjne
odbędzie się w dniu 28.06.2010 r.
o godz. 15 w budynku D
przy ulicy Stróżowskiej 15.
Informacje:
tel. 13-463-26-98, 512-370-202
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OGŁOSZENIE
Ove Arup & Partners Int. Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Biuro Kraków ul. Św. Tomasza 34,
31-027 Kraków, działając w imieniu Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Rzeszowie oraz Gminy Miasta Sanoka informuje, że w ramach opracowywanego
„Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego – Etap II”
zamierza przeprowadzić akcję informacyjną dotyczącą przedsięwzięcia pn.:

„Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28
Zator - Medyka”
W związku z powyższym, w dniach od 17 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., w godzinach
urzędowania będzie można zapoznać się z opisem inwestycji i planami orientacyjnymi wariantów przebiegu planowanej obwodnicy, zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
Sanoka, Urzędu Gminy Sanok i Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu oraz planami sytuacyjnymi
dostępnymi w/w Urzędach, tj:
- Urzędzie Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
- Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
- Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
a także na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów
www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_rzeszow/raporty_i_analizy/
akcje_informacyjne/obwodnica_sanoka
Dodatkowo w godzinach od 11:00 do 17:00, w dniach:
– 29 czerwca 2010 r. w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Kościuszki 23, sala nr 302;
– 30 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, sala Herbowa, nr 64;
– oraz 1 lipca 2010r. w Domu Ludowym, Zahutyń 87
przedstawiciele rmy Ove Arup & Partners Int. Ltd udzielać będą zainteresowanym informacji w sprawie planowanej inwestycji.
Zapraszamy serdecznie w dogodnych dla Państwa godzinach.
Opracowywana dokumentacja obejmuje następujące warianty przebiegu obwodnicy: 1A, 4A, 5A,
5B, 7A, 7B, 7C. Opis poszczególnych wariantów, cele i zakres inwestycji oraz uwarunkowania
środowiskowe są do wglądu w wyżej wymienionych Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu wariantów trasy można
będzie składać w formie pisemnej do dnia 15 lipca 2010 r. na adres: Ove Arup & Partners Int.
Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Biuro Wrocław ul. Muchoborska 6 Wrocław 54-424, przesłać
faksem na nr (0-71) 71 96 855, bądź pocztą elektroniczną na adres: stesII.sanok@arup.com
z dopiskiem „Akcja informacyjna”.
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów
technicznych, prawnych i nansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.
Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń.
Raport zostanie podany do publicznej wiadomości. W związku z tym na złożone wnioski nie
będą udzielane odpowiedzi indywidualnie. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani
zostaną powiadomieni na tablicy ogłoszeń w/w Urzędów, poprzez ogłoszenie w prasie oraz na
stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu
przy ul. 3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni wykay nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w Zagórzu oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działka nr 1342/3, część działki nr 162 i część działki nr 903/14.
Wykaz umieszczony jest również na stronie internetowej urzędu:
www.zagorz.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, pok. nr 36, tel. 13-462-20-62, wew. 67.

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu ograniczonym, na najem lokalu
użytkowego położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 7
w Sanoku.
Szczegółowe infonnacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta pod nr. telefonu 13-465-28-78.

ZAPROSZENIE
DO ROKOWAŃ
Zarząd Veolia Transport Sp. z o. o.
z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń
zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości przy
ul. Gen. J. Bema 3 w Sanoku, w której skład wchodzą prawo
użytkowania wieczystego gruntu (działki o nr 21/50 i 21/52
o łącznej pow. 0,1134 ha) objętego KW nr 68257 (Sąd Rejonowy
w Sanoku Wydział V Ksiąg Wieczystych) wraz z prawem własności budynku administracyjnego o łącznej pow. użytkowej 920,97 m2
z wydzielonymi samodzielnymi lokalami użytkowymi:
1) Nr 3/1 o pow. użytkowej 206,30 m2 - cena minimalna netto
556.400,00 zł + VAT (22%)
2) Nr 3/3 o pow. użytkowej 346,38 m2 - cena minimalna netto
676.000,00 zł + VAT (22%)
3) Nr 3/4 o pow. użytkowej 368,29 m2 - cena minimalna netto
767.600,00 zł + VAT (22%)
Można składać oferty na zakup poszczególnych lokali, jednak
w pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty na zakup
całej nieruchomości
Cena minimalna za całą nieruchomość wynosi 2.000.000,00 zł
(słownie: dwa miliony zł) netto + VAT (22%)
1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w języku polskim w terminie do dnia 16 lipca 2010 r.
do godz. 12.00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
minimalnej przedmiotu zgłoszenia na konto Spółki w ING Bank
nr 31 1050 0086 1000 0022 7996 4858. Wadium wpłacone nie
podlega oprocentowaniu.
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz
warunki formalne zgłoszenia dostępne są pod adresem internetowym Oddziału Spółki w Sanoku: http://www.vtbieszczady.pl
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DYŻURY

W RADZIE MIASTA

W RADZIE POWIATU

21 czerwca (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Tomasz Dańczyszyn
w godz. 16-17

25 czerwca (piątek) pokój nr 33
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Robert Pieszczoch
w godz. 12-14

24 czerwca (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radna
Maria Szałankiewicz-Skoczyńska
w godz. 17-18

21 czerwca (poniedziałek) pokój nr 40
dyżur pełni radny
Stanisław Gołda
w godz. 15.30-16.30

Wójt Gminy Komańcza
Informuje, że wykazał do dzierżawy w drodze przetargu i bezprzetargowej grunty gminne tj. 67 działek
o łącznej pow. 9,20 ha – na terenie całej Gminy.
Szczegółowe informacje – tablica ogłoszeń UG
Komańcza, www.komancza.pl/bip lub pod tel.
13-467-70-18

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 18 czerwca 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego o nazwie „KOSYNIERÓW - I”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/ 499 /06 z dnia
24 stycznia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obejmującego obszar położony w Sanoku
w dzielnicy Olchowce pomiędzy ulicami: Przemyską i Kosynierów, terenami niezabudowanymi od północy i granicą
administracyjną m. Sanoka – o nazwie „KOSYNIERÓW – I”,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 25 czerwca 2010 r. do 23 lipca 2010 r. (z wyjątkiem dni
wolnych od pracy) w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul.
Rynek 1, pokój nr 54, w godzinach od 8 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2010
r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój
nr 64 (Sala Herbowa), o godzinie 11.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9
sierpnia 2010r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) – w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „KOSYNIERÓW - I”,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2010 r.
na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu
Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub
ustnie do protokołu.

Projekt pn. „Budowa dróg miejskich na osiedlu Wyspiańskiego” jest współnansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Już niebawem sytuacja drogowa na osiedlu Wyspiańskiego ulegnie znacznej poprawie.
Dzięki opracowaniu projektu „Budowa dróg
miejskich na osiedlu Wyspiańskiego w Sanoku”
i zakwalikowaniu go do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013, Gmina Miasta Sanoka skorzysta ze
znaczącego donansowania inwestycji, które ułatwi
szybkie zrealizowanie zamierzonego planu.
Umowę dotyczącą donansowania podpisano
26 października 2009 r. Zaraz potem wszczęto procedury, mające na celu spożytkowanie funduszy
zgodnie z przepisami. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. w Sanoku – rozpoczął
już w 2009 r. roboty budowlane. Według planu, zakończenie inwestycji nastąpi w październiku 2010.

Planowana wartość zadania wynosi 3 215 542,04 zł.
Donansowanie z RPO WP, dystrybuującego unijne fundusze pomocowe sięga 2 250 879,43 zł i pokryje ono 70% kosztów. Natomiast wkład własny
wynosi 964 662,61 zł i pozwoli na pokrycie 30%
inwestycji.
Ta kwota pozwoli na przebudowanie nawierzchni 570 m odcinka ul. Łokietka (wraz z budową 400 m
sieci kanalizacji deszczowej) i 1540 m dróg w obrębie dawnej jednostki wojskowej (Przytulna, Nastrojowa, Rumiankowa, Poetycka, Świętojańska oraz
część Wyspiańskiego) wraz z położeniem 905 m
kanalizacji deszczowej.
Ogólna długość sieci kanalizacji deszczowej,
powstałej dzięki projektowi, to 1305 m.
Budowa i przebudowa dróg gminnych obejmie
odcinki o łącznej długości 2110 m.

Zarząd Powiatu w Sanoku
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
i Bursy Szkolnej w Sanoku
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr
184, poz. 1436).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
- co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust.2 pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
nansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z póz. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – ZS Nr 2” lub
„Konkurs – BS” do dnia 2 lipca 2010 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Sanoku.
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Krzysztof Żyłka z Markowiec to jeden z najlepszych
w Polsce tenisistów stołowych, grających na wózkach
inwalidzkich. Całkowicie postawił na sport, bo jego celem
jest start na paraolimpiadzie w Londynie. A sądząc po wynikach
osiąganych w Pucharze Świata, szanse ma całkiem spore.

W deblu nie mieli sobie równych.
Wygrali wszystkie 5 spotkań, jedynego seta tracąc w nale. Być
może byłby też medal drużynowych MP, które przerwano z powo-

Jeszcze kilka lat
temu wahał się między
ping-pongiem, a koszykówką, ale szybko
doszedł do wniosku, że
znacznie więcej może
osiągnąć przy stole, niż
pod tablicą. W rodzinnych
Markowcach nie mógł
jednak regularnie trenować, dlatego niedawno
wraz z deblowym partnerem Maciejem Nalepką
(obaj są zawodnikami
IKS Tarnobrzeg) wynajął
mieszkanie w Rzeszowie.
– Ćwiczymy codziennie
i są tego efekty – podkreśla
Krzysztof.

się na walkę ze stojącymi.
Ze znakomitym zresztą skutkiem
– wygrał wszystkie 5 meczów,
zdobywając złoty medal. W jednym z pojedynków zmierzył się
nawet z kobietą, co chyba
nieco go onieśmieliło, bo
po porażce w pierwszym
secie, drugiego przegrywał już 3:10. Wtedy jednak wrzucił wyższy bieg,
broniąc... 7 meczboli!

Walczyć
o każdy punkt

ARCHIWUM PRYWATNE

Krzysztof Żyłka jest
jednym z najlepszych
w Polsce tenisistów stołowych na wózkach, potra
też jak równy z równym
grać z zawodnikami stojącymi. Zdarzało mu się toczyć równorzędne pojedynki z Dawidem Witką, najlepszym obecnie ping-pongiKrzysztof Żyłka (po lewej) jest coraz bliżej ścisłej światowej czołówki.
stą w Sanoku. Sportowe
Jeżeli w przyszłym roku będzie grał na miarę oczekiwań, zobaczymy go na
Awans do
marzenie sparaliżowanego
„dwudziestki”? paraolimpiadzie w Londynie.
mężczyzny z Markowiec
Dotąd największym suk- konali m.in. 3:1 Koreę, a Krzysztof du katastrofy pod Smoleńskiem. to występ na paraolimpiadzie
cesem Żyłki był srebrny medal wygrał dwa single, w tym z 5. za- – Informacja o tragedii dotarła w Londynie. I wierzy, że jest w stadrużynowy, zdobyty podczas US wodnikiem świata! Wyszli z grupy, w momencie, gdy mieliśmy już nie wywalczyć ten awans.
Open w 2008 roku. W aktualnym jednak w ćwierćnale lepsza była pewny awans z grupy, a w me– Zapewne wkrótce będę już
rankingu światowym 30-latek Słowacja. Indywidualnie Żyłce czu o 1. miejsce prowadziliśmy w dwudziestce światowego ranz Markowiec zajmuje 38. miej- nie powiodło się w klasie IV, za to 2:0 z Radomiem, jedną z najlep- kingu, a awans uzyskuje czołosce, ale w kolejnym będzie dużo w „open” wygrał dwa mecze. szych ekip w kraju. To zaostrzyło wa piętnastka. Czyli teoretycznie
wyżej, może nawet wskoczy Wynik ten powtórzył w Rumu- nasz apetyt na podium. Niestety, jestem blisko. Cykl kwalikacyjny
do dwudziestki. – Klasykacja nii, gdzie w swojej klasie dotarł szansa na to, że impreza zostanie trwać będzie od listopada 2010
uaktualniana jest co 3 miesiące, do ćwierćnału. Ale najważniej- rozegrana w innym terminie, jest do grudnia 2011 roku. Trzeba wala w ostatnim czasie zaliczyłem sza okazała się „drużynówka”. niewielka – podkreśla Krzysztof.
czyć o każdy punkt. Pierwsze dwa
kilka udanych startów w Pucharze W grupie Polacy zajęli 2. miejsce,
I jeszcze ciekawy start turnieje pod koniec bieżącego
Świata, zdobywając ponad 1600 potem pokonując po 3:1 Austrię w Podkarpackiej Olimpiadzie roku – najpierw w Brazylii, potem
punktów – zaznacza Krzysztof.
i Słowację. Ten drugi mecz był Niepełnosprawnych, którą ro- w Turcji. Jeżeli tylko sponsorzy
Wprawdzie we Włoszech popisem naszego zawodnika, zegrano w Łańcucie. Żyłka nadal będą mnie wspierać, to
zawodnikom IKS Tarnobrzeg który oprócz debla wygrał 2 sin- był tam jedynym zawodnikiem dam z siebie wszystko, by zagrać
(występującym jako reprezenta- gle, m.in. z wicemistrzem Europy! na wózku, więc zdecydował w Londynie – podkreśla Krzysztof.
cja Polski) nie poszło za dobrze, Niestety, w nale nasi ping-pongiale kolejne turnieje były już znacz- ści nie dali rady Szwedom.
Serdeczne podziękowania
nie lepsze. Na Słowacji zajęli 4.
dla Wójta Gminy Sanok pana Mariusza Szmyda,
Tytuł w deblu,
miejsce, pokonując gospodarzy i
szansa drużynowa
pana Bolesława Szybista z Firmy „Herb”,
Ukrainę. Indywidualnie Żyłka wyOprócz Pucharu Świata były
grał grupę eliminacyjną klasy IV
Radnego PiS pana Leszka Ciepłego, Podkarpackiego
(zawodnicy z niedowładem koń- też starty w kraju. Podczas InBanku Spółdzielczego oraz esanok.pl
czyn dolnych), przechodząc do dywidualnych Mistrzostw Polski
za pomoc i wsparcie ﬁnansowe przy wyjazdach
ćwierćnału, zaliczył też jedno broniący tytułu Żyłka wprawdzie
potknął się w ćwierćnale (miał
zwycięstwo w turnieju otwartym.
na turnieje zagraniczne składa
Następne starty też okazały zapalenie krtani), ale złoto zostaKrzysztof Żyłka
się udane. W Słowenii Polacy po- ło w klubie, bo zdobył je Nalepka.

Honory dla mistrzów

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

sportu. Zawodnikom złotej drużyny oraz ich trenerce Agnieszce
Szałkiewicz-Uczeń wręczył paWielki sukces unihokeistów Zespołu Szkół nr 2, czyli
miątkowy puchar oraz dyplomy
zdobycie mistrzostwa Polski, został doceniony przez władze i nagrody. Uczestnicy spotkania
miasta. Podczas Podsumowania Szkolnego Roku Sportowego obejrzeli też nagranie serii rzu2009/10 w „Mechaniku” drużyna otrzymała puchar
tów karnych w meczu nałowym
od burmistrza Wojciecha Blecharczyka.
podczas Festiwalu Unihokeja
w Elblągu. I oczywiście dziki taniec radości po decydującym
strzale Łukasza Dąbrowskiego.
Podczas
Podsumowania
Sportowego Roku Szkolnego mówiono też o osiągnięciach w innych dyscyplinach, jak siatkówka,
łyżwiarstwo, koszykówka, piłka
nożna czy strzelectwo. Podkreślono, że „Mechanik” od lat jest
w czołówce rankingu Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego. Jak zwykle na tego typu
imprezach rozstrzygnięto klasykację na szkolnego sportowca roku. Klasykację dziewcząt
wygrała Diana Bieszczad przed
Małgorzatą Węgrzyn i Kingą Furtak, wśród chłopców najlepszy
Sebastian Sobolak, kapitan drużyny unihokeistów „Mechanika”,
był Mateusz Folta, wyprzedzając
odebrał puchar z rąk burmistrza Wojciecha Blecharczyka.
Dawida Maślaka oraz Łukasza
– To osiągnięcie porównywal- wielki sukces, tym bardziej wart Dąbrowskiego i Mateusza Birka,
ne ze złotym medalem naszych uznania, że unihokej ma szansę ex aequo sklasykowanych na 3.
siatkarzy z 1969 roku – powiedział wkrótce stać się dyscypliną olim- miejscu.
prowadzący spotkanie Piotr Kot, pijską – dodał burmistrz BlecharKolumnę opracował:
nauczyciel WF, a zarazem tre- czyk, mówiący też o aspiracjach
ner piłkarzy Stali. – Odnieśliście i perspektywach sanockiego
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Komplety punktów
Geo-Eko i Kingsów
Pogoda ustabilizowała się,
więc bez przeszkód rozegrano
dwie pełne kolejki Sanockiej
Ligi Letniej „Ekoball 2010”.
W tabeli prowadzą drużyny
Geo-Eko i Kings, które
wygrały po 3 mecze.

Wojewódzki Turniej Klasykacyjny do lat 14 „Karolcia Cup
2010” był pierwszą taką imprezą na kortach Sanockiego
Klubu Tenisowego od dawnych czasów. Single dla
Rzeszowa, ale w deblu błysnęła nasza młodzież – Karolina
Bukowska grała w zwycięskiej parze, wśród chłopców
2. miejsce zajęli Szymon Petka i Daniel Szuba.
Frekwencja była przeciętna,
startowało 8 dziewcząt i 12 chłopców. Bukowska, od której imienia
wzięto nazwę turnieju, losowała
pechowo, od razu traając na
rozstawioną z nr. 1 Joannę Zawadzką z Czarnej. Zawodniczka
Sanockiego Klubu Tenisowego
po walce przegrała 3/6, 4/6. Jej
pogromczymi w nale uległa 3/6,
3/6 Aleksandrze Kocot z Rzeszowa. W rywalizacji chłopców mieliśmy 5 zawodników, z których
do II rundy dotarli Petka i Szuba.
Finał był zgodny z przewidywaniami – rozstawiony z nr. 1 Jakub
Zamorski z Rzeszowa pokonał
6/1, 6/1 turniejową „dwójkę”, Szymona Czuraja z Krakowa.
Więcej satysfakcji dały nam
gry deblowe (startowały po 4
pary). Zwłaszcza w przypadku
dziewcząt, bo Bukowska w pa-

rze z Zawadzką odniosły 2 zwycięstwa (6/1, 6/1 oraz 6/0, 7/5),
wygrywając turniej. Petka i Szuba znów sprawili niespodziankę,
za jaką uznać trzeba zwycięstwo
??? nad rozstawioną z nr. 1 parą
rzeszowską. Niestety, w nale
lepsi okazali się Czuraj i Rafał
Dec, wygrywając 7/5, 6/2.
– Jak na turniej organizowany
po tak długiej przerwie impreza
okazała się całkiem udana. Szkoda tylko, że mimo zapowiedzi nie
przyjechali reprezentanci Stalowej
Woli, czyli stolicy podkarpackiego
tenisa. Była natomiast młodzież
z Tarnowa, Krakowa czy nawet
Warszawy. Powtórka za rok i to
w poważniejszym wydaniu, bo
planujemy turniej młodzieżowy
o zasięgu ogólnopolskim – powiedział Waldemar Bukowski z SKT,
główny organizator imprezy.

ARCHIWUM SKT

Paraolimpiada na celowniku

Dobra gra w deblach

Finaliści gry deblowej wraz z organizatorami turnieju. Od lewej:
Edyta Dubiel-Jajko, Szymon Petka, Daniel Szuba, Waldermar
Bukowski, Szymon Czuraj i Rafał Dec.

Weterani w formie
Dobrze grają weterani Sanockiego Klubu Tenisowego.
Stefan Tarapacki zdobył Międzynarodowe Mistrzostwo
Czech, Wacław Izdebski był 2. podczas Mistrzostw
Akademii Tenisowej w Rzeszowie.
Tarapacki startował w Karlovych Varach, wygrywając kat.
wiekową +75 lat. Pierwszych
dwóch rywali pokonał gładko
– 6/1, 6/0 Austriaka i 6/1, 6/1
Niemca. Więcej walki przyniósł
nał, w którym rywalem zawodnika SKT był 2 lata młodszy Ladislav Wysocky, niegdyś czołowy
tenisista Czech. Mecz zakończył
się wynikiem 6/2, 7/6. – Drugiego
seta przegrywałem już 1/5, ale
po wzmocnieniu uderzeń i częstszym dochodzeniu do siatki udało się odrobić straty, dzięki czemu

obroniłem ubiegłoroczny tytuł
– powiedział Tarapacki.
Turniej w Rzeszowie miał
III rangę ATP. Izdebski startował
w kat. + 50 lat. Najpierw ograł 6/0,
6/1 reprezentanta Ostrowca, kolejnymi rywalami byli zawodnicy
z Dębicy. Pierwszego pokonał 6/7,
6/2, 6/4, drugiego 6/4, 6/4, jednak
w nale uległ 3/6, 3/6 Władysławowi Baranowi. – To 4. zawodnik
klasykacji ATP, więc wstydu nie
było. Zwłaszcza, że w półnale
ograłem rankingową „siódemkę”
– powiedział Izdebski.

Kings – Joma 5-4, Trans-Gaz
Spedycja – Agenda 2000 2-2,
Harnaś-Błonie – Juhas.pl 9-5,
Geo-Eko – Beniaminek 10-0,
Trans-Gaz Spedycja – Harnaś-Błonie 0-7, Joma – Geo-Eko
3-7, Agenda 2000 – Juhas.pl
Klasa B: Stal II Sanok – Bukowianka Bukowsko 2-0 (1-0); Niemczyk
5-6, Kings – Beniaminek 4-3.
Tabela: 1. Geo-Eko (9, 26-7), 2. Kings (19), Kuzio (88). Tabela: 1. Stal (67, 132-20). Juniorzy starsi: Czarni Jasło
– Stal Sanok 1-3 (1-0); Kuzio 2 (59, 62), Talarczyk (81). Tabela końcowa:
(9, 14-10), 3. Harnasie (6, 19-10).
1. Stal Rzeszów (68); 5. Stal S. (45, 57-35). Juniorzy młodsi: Czarni Jasło
– Stal Sanok 3-1 (1-0); Hnat (78). Tabela końcowa: 1. Stal Mielec (73);
Atrakcyjne wakacje 7. Stal S. (36, 49-55). Juniorzy młodsi B: Stal Sanok – Czarni Jasło 2-5
(1-1); Józeak (31), Bury (59). MKS Kolbuszowa – Stal Sanok 0-5 (0-2);
„pod żaglami”
Kalemba 2 (20, 25), Bury 2 (42, 50), Kot (75). Tabela: 1. Stal M. (45); 7. Stal S.
w licencjonowanym ośrodku
(19, 35-53). Trampkarze starsi: Stal Sanok – Czarni Jasło 3-0 vo. MKS
szkolenia żeglarskiego
Kolbuszowa – Stal Sanok 6-1 (2-0); Patronik (39). Tabela: 1. Stal Stalowa
w Polańczyku na Jeziorze
Wola (57); 9. Stal S. (9, 12-56). Trampkarze młodsi: Stal Sanok – Karpaty
Solińskim.
Krosno 4-1 (1-0); Kruczek 2 (48, 55), Galik (20), Nikody (66). Stal Stalowa
Wola – Ekoball Sanok 3-0 vo. Tabela: 1. Czarni Jasło (67); 11. Stal (19,
Zapraszamy
kontakt: 13-466-61-38 lub 604-246-569 35-55); 13. Ekoball (13, 22-141). Młodzicy starsi: Stal Sanok – Karpaty
Krosno 0-1 (0-1). Stal Stalowa Wola – Ekoball Sanok 3-0 vo. Tabela: 1.
www.kozz.prv.pl
Stal M. (67); 13. Ekoball (8, 25-114), 14. Stal (4, 7-115).

Wyniki drużyn piłkarskich
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SPORT

Znowu plama
STAL PONIATOWA – STAL DOM-ELBO
1-0 Styżej (44).

Tym razem stalowcy nie potrali pokonać broniącej się przed
spadkiem swej imienniczki z Poniatowej. Przegrali 1-0 i była to
ich czwarta z rzędu porażka. Za chwilę kibice zapomną,
że wcześniej wygrali kolejnych siedem spotkań.

czasem gospodarze nie mieli nic,
a strzelili nam gola. I to do szatni
– mówi rozżalony Piotr Łuczka.
W zupełnie niegroźnej sytuacji
Szałankiewicz z Tabiszem zlekceważyli pomocnika gospodarzy,
SANOK 1-0 (1-0)
pozwalając mu dośrodkować.
Tam piłka wypadła z rąk Psiodzie,
dopadł ją Styżej i bez trudu wea wielu kibiców nie ma złudzeń, pchnął do bramki gości.
że był to wynik znany jeszcze
W drugiej połowie znów
przed wybiegnięciem na boisko. przeważali sanoczanie, znów
– Pierwsza połówka wyglądała kilkakrotnie poważnie zagrozili
bramce Mańki, ale nadal razili
nieporadnością. W końcówce
zrobiło się nerwowo, głównie za
sprawą lubelskiego sędziego,
który wyraźnie próbował grać
w drużynie z Poniatowej. Nerwowo nie wytrzymał tego Maciej
Kuzicki, który mając już żółtą
kartkę, odważył się powiedzieć
mu, co o tym wszystkim myśli.
Za szczerość dostał drugą żółtą
kartkę i w 82 min musiał opuścić
boisko. Był to – niestety – mecz,
o którym i Maciek i cała drużyna
chciałaby zapewne jak najszybciej zapomnieć. Szansa na rehabilitację już w sobotę (godz. 17).
Już ostatnia.
emes

Pożegnanie
Tomasza Demkowicza
Władze miasta pożegnały Tomasza Demkowicza, który
postanowił kontynuować swą trzydziestoletnią przygodę
z hokejem na lodzie w Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Sosnowcu. Będzie w niej pracował jako jeden
ze szkoleniowców. Jak dowiedzieliśmy się nieocjalnie
w PZHL, sanocki szkoleniowiec ma być jednym z trenerów
kadry narodowej do lat 20.
W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy burmistrza
Wojciecha Blecharczyka, uczestniczyli: przewodniczący rady
miasta Jan Pawlik, jego zastępca
Tomasz Dańczyszyn, wiceburmistrz Marian Kurasz oraz dyrektor MOSiR dr Damian Delekta.
Wszyscy dziękowali Tomkowi
za jego wspaniałą postawę na
lodzie i poza nim, za wielką klasę
sportową i kulturę, za godne reprezentowanie i promowanie Sanoka.
– Nie taki scenariusz wydarzeń związany z twoją oso-

kojny, opanowany. Nie powiedział
ani jednego słowa, z którego wynikałoby, że czuje się zawiedziony, iż
nie znalazł odpowiedniego miejsca
dla siebie w Sanoku. Wprawdzie
w jego głosie można było wyczuć
nutkę żalu, że musi opuścić rodzinę,
Sanok i ruszać w Polskę, jednak nie
zabrakło też wypowiedzi, że ciekaw
jest nowego wyzwania. Zwłaszcza,
jeśli miałaby to być praca z reprezentacją do lat 20. Poproszony
o potwierdzenie tej wiadomości
stwierdził: – Ocjalnie nic mi na ten
temat nie wiadomo. Konkretnie będę

TOMASZ SOWA

Ostatni
byli pierwszymi
Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Sanoka
na „Orliku” przy SP1 wygrała drużyna Przedsiębiorców, zgłoszona dosłownie w ostatniej chwili.
Tuż przed imprezą wycofali się lekarze i trzeba było
szukać zastępstwa. Rękawicę podjęli znani z „halówki” zawodnicy Trans-Gazu i Harnasi, montując wspólną paczkę.
Formą błysnęli już w meczu z Policją, wygranym 4-1.
W drugim półnale Nauczyciele pokonali 7-3 Samorządowców, którzy następnie w pojedynku o 3. miejsce wygrali 6-5
z „Mundurowymi”.
Finał zakończył się remisem 3-3, więc strzelano karne.
Bohaterem Przedsiębiorców był bramkarz Janusz Kokoszka, który najpierw obronił strzał rywala, by po chwili wykorzystać decydującego karnego. Obok niego w zespole „Biznesmenów” zagrali: Marcin Bukowski, Arkadiusz Kłodowski,
Dawid Folta, Robert Hnat, Gracjan Adamski, Kamil Malik
i Mateusz Kurpiel.
(bb)

W Pucharze gramy dalej
Sanocka Stal miała prawo polubić występy w rozgrywkach Pucharu
Polski. W tym roku też kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W środę
w Dukli pokonała Czarnych Jasło 2-0 (1-0). Bramki zdobyli: Zajdel (43)
i Kowalski (55). Kolejnym pucharowym rywalem stalowców będzie
zwycięzca meczu: Karpaty Krosno – Partyzant Targowiska. Mecz
odbędzie się na boisku przeciwnika.
Pojedynek z Czarnymi był meczem do jednej bramki i od początku
było wiadomo, kto może być jego
zwycięzcą. O ile jednak sanoczanie
w prosty sposób potrafili stwarzać
dogodne sytuacje bramkowe, o tyle
ze sztuką zdobywania bramek było
już dużo gorzej. Dopiero w 43. min
udała się ona Michałowi Zajdlowi,
stąd i odpoczynek w przerwie był
spokojniejszy. W drugiej połowie

nasi znów natarli na rywala, ale
ten tylko przez 10 minut bronił się
szczęśliwie. W 55. min Piotr Kowalski podwyższył prowadzenie na 2-0
i w tym momencie stalowcy, mając
przed sobą sobotni mecz z wiceliderem – Górniekiem II Łęczna, zaczęli
oszczędzać siły. Wygrali pewnie po
jednostronnym, przeciętnym pojedynku.
emes

Stal: Psioda – Szałankiewicz, Sumara, Łuczka (Zarzycki), Kruszyński – Tabisz,
Wegrzyn (Adamiak), Lorenc, Zajdel – Spaliński (Sobolak), Pańko (Kowalski).

Srebrny medal Ekoballu!
Wielki sukces młodzików Ekoballu! Drużyna z rocznika
1988, prowadzona przez Dariusza Jęczkowskiego, zajęła
2. miejsce w nale II Ogólnopolskiego Turnieju „Polcourt
Orlik Cup 2010”.

zakończonym zwycięstwem 4-0
z UKS Polonia Słubice (Borek 2,
Hydzik i Gołda). Niestety, w decydującym pojedynku nasi piłkarze nie sprostali broniącemu
tytułu UKP Zielona Góra,
przegrywając 0-4. Mimo
puszczenia 4 goli w tym
meczu Grzegorz Niedziela
wybrany został najlepszym
bramkarzem turnieju.
– Moi podopieczni zagrali świetnie, udowadniając
sobie samym, że w walce
z rówieśnikami mogą osiągać znakomite wyniki. Bo
w kończącym się sezonie
z konieczności grywali z lidze młodzików starszych,
czyli z rywalami o rok starszymi, co czasami kończySrebrna drużyna młodzików Ekoballu. Od lewej: Grzegorz Borek (kierow- ło się wysokimi porażkami.
nik drużyny), Krystian Pelc, Bartosz Gołda, Mateusz Dziedzic, Michał Bo- W przyszłym sezonie będą
rek, Grzegorz Niedziela i trener Dariusz Jęczkowski, poniżej: Jakub Knurek, groźni dla wszystkich – powiedział trener Jęczkowski.
Hubert Niemiec, Rafał Domaradzki, Igor Hydzik, Jan Myćka i Szymon Słysz.
ARCHIWUM EKOBALL

Przed rokiem chłopcy
z rocznika 1997 przywieźli
5. miejsce z inauguracyjnej
imprezy, więc już poprawienie lokaty byłoby sukcesem. Ale chyba nikt nie
spodziewał się srebrnego
medalu. Ekoball rozpoczął
spokonie, remisując 2-2
z Yakuzą Warszawa Wołomin (bramki: Michał Borek
i Igor Hydzik). Następnie
było 2-0 z UKP II Zielona
Góra (Jan Myćka i Hydzik)
i 1-0 z GLKS Krasocin (Borek), dzięki czemu nasz
zespół wyszedł z grupy na
2. miejscu.
W ćwierćnale Ekoball
dał prawdziwy popis, gro-

miąc MOSiR Kętrzyn aż 6-0 (Borek i Myćka po 2, Bartosz Gołda
i Krystian Pelc). Niewiele mniej
skutecznie zagrał w półnale,

MARIAN STRUŚ

STAL: Psioda 3 – Szałankiewicz 3
(46. Ząbkiewicz 4), Sumara 4,
Węgrzyn 5, Chudziak 6 – TaNie pomogła oarność kapitana zespołu Marka Węgrzyna (na kolanach). Przegraliśmy ze swą bisz 3 (46. Łuczka 4), Lorenc 4
imienniczką z Poniatowej, chociaż powinniśmy strzelić jej co najmniej dwie, trzy bramki.
(75 Niemczyk), Zajdel 4, Kuzicki 0, Kosiba 4 – Czenczek 5
Miało być pewne zwycię- zagrożonej degradacją drużynie dość przyzwoicie. Byliśmy lepsi (57 Pańko 4).
stwo, aby uniknąć jakichkolwiek gospodarzy. Tymczasem sano- od Poniatowej, stwarzaliśmy sytu- PS Noty według korespondenpodejrzeń o niesienie pomocy czanie zeszli z boiska pokonani, acje, tylko nic nie wchodziło. Tym- ta „NOWIN”.

bą przewidywałem i nie powiem, że z twojego wyboru
jestem zadowolony, gdyż wraz
z twoim odejściem sanocki hokej
na lodzie i w ogóle sport wiele traci. Ale jeśli już tak postanowiłeś,
to jedź do tej kuźni hokejowych
talentów, jak nazywana jest SMS
w Sosnowcu, zbierz bogaty bagaż
doświadczeń i wracaj do nas – mówił Wojciech Blecharczyk. Dziękował on Tomkowi za wszystko to,
co zrobił dla tego miasta, a – jak
stwierdził – zrobił bardzo wiele.
Podczas spotkania Tomasz
Demkowicz był sobą; poważny, spo-

mógł coś powiedzieć 22 czerwca, bo
w tym dniu podpiszę w PZHL umowę o pracę – powiedział.
Pamiątkowy dyplom i prezent od włodarzy Sanoka wręczył
T.
Demkowiczowi
burmistrz
W. Blecharczyk. A potem była już
pożegnalna kawa, zaproszenie do
jak najczęstszego odwiedzania
Sanoka, utrzymywania więzi z sanockim hokejem i długa rozmowa
o sporcie w najlepszym wydaniu.
Takim, jaki przez wiele lat serwował sanockim kibicom Tomasz
Demkowicz.
emes

