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Wielkanocny
pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy –
jak na koślawej fujarce –
żeby choć papież spojrzał
na mnie – przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku –
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

Świąt Wielkanocnych pełnych radości ze Zmartwychwstania Pańskiego
Miłości, która budzi do życia i barwi świat kolorami tęczy
Wiary, która stanie się opoką w chwilach rozpaczy i zwątpienia
I serc otwartych na przylot ptaków nadziei...

Czytelnikom, Sympatykom i Kontrahentom
życzy Zespół redakcyjny „Tygodnika Sanockiego”
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Na początku było... jajko

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy: Trudno sobie wyobrazić Wielkanoc bez jajek, które są jej
CHWALIMY: Organizatorów XVIII Międzynarodowych Spotkań
Gitarowych za perfekcyjne i profesjonalne przygotowanie
i przeprowadzenie imprezy. Jest to opinia nie tylko nasza, ale
także wszystkich festiwalowych gości, w tym artystów i uczestników konkursu. Mówili oni wprost, że do Sanoka chce się jechać. I nawet bardzo trudny repertuar, jaki musieli przygotować na konkurs, nie był przeszkodą w uczestnictwie
w festiwalu. Jedynie młodzi gitarzyści ze Słowacji skapitulowali, choć wcześniej zapowiadali swój przyjazd. Brawo organizatorzy, specjalne oklaski za rezygnację z biletów wstępu.
CHWALIMY: Sztaby szkoleniowe i osoby odpowiedzialne
za pracę z młodzieżą w klubach hokejowych: UKS MOSiR
NIEDŹWIADKI i KH CIARKO. Dzięki ich zaangażowaniu
i rzetelnemu podejściu do sprawy, w krótkim czasie nadrobiliśmy dystans, jaki dzielił sanocki hokej dziecięco-młodzieżowy od czołowych polskich klubów. Dziś sanockie Niedźwiadki
pokonują swych rówieśników ze Słowacji, nie boją się także
nikogo z polskich rywali. Ich nieco starsi koledzy walczą jak
równy z równym z europejskimi hokejowymi „rmami” z Rosji,
Ukrainy, Szwecji i Finlandii. Można rzec, świat się otworzył
przed sanockim hokejem, jeszcze nie tak dawno miernym, zapyziałym, pełnym kompleksów i niemocy. To trzeba docenić,
stąd i miejsce w „Notowaniach”. Wesołych Świąt!
emes

czątką na skorupce, nie zastanawiając się nawet, co ów stempelek oznacza. A warto, bo zawarty
w nim kod informuje m.in. o tym,
w jaki sposób chowane są kury.
Zero na początku oznacza chów
ekologiczny, 1 – wolnowybiegowy, 2 – ściółkowy, 3 – klatkowy.
Wniosek jest prosty: im niższa cyfra, tym lepiej. Konia z rzędem
jednak temu, kto w sklepie znajdzie „zerówki” czy „jedynki”.
Dominują zdecydowanie „trójki”
z kurzych ferm, gdzie nioski trzymane są w klatkach. A niewola
nikomu nie służy – producentkom
jaj również...
Abstrahując od dalszych rozważań, na ile kurzy stres przekłada się na jakość wyrobu końcowego, z całym przekonaniem
możemy
powiedzieć
jedno
– powtarzając za Wiliamem Harvey’em, XVII-wiecznym zjologiem – Omne vivum ex ovo
(wszelkie życie pochodzi z jajka).
Romantyk powie o jajku, że odżywcze. Smakosz zapewni, że Podkreślamy to tym bardziej
to symbol życia, a także płodno- najlepsze jest wiejskie, kupione ochoczo, iż ów „wyrób” stanowi
ści, miłości i siły oraz odradzają- od gospodyni na rynku – oczywi- chyba jedyny produkt spożywczy,
cej się wiosną przyrody. Racjona- ście, pod warunkiem, że świeże. za który przyjdzie nam zapłacić
lista podkreśli jego przydatność Mniej wybredny zadowoli się mniej niż przed rokiem...
w kuchni, a dietetyk – walory sklepowym asortymentem, z pie- Smacznego jajka!
/joko/

nieodłącznym symbolem. Stanowią nie tylko ozdobę
świątecznego stołu, ale i główną potrawę wielkanocnego
śniadania. Dzielenie się jajkiem to jeden z najstarszych
polskich obyczajów.

Mogli iść na disco
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce,
specjalnie dla „TS” z okazji Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej

Potrącił na pasach pijanego
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że kierujący samochodem osobowym skoda (z przyczepą) poruszał się prawym pasem. W pewnej
chwili zauważył, jak jadący przed
nim lewym pasem pojazd zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Zobaczył dwie osoby, które
przeszły przez jezdnię i weszły
na chodnik. Okazało się, że
za nimi szedł jeszcze jeden mężczyzna. Widząc to, kierowca skody zaczął hamować. Niestety, nie
uniknął potrącenia pieszego.
Poszkodowany 18-latek trał
do szpitala. Lekarz dyżurujący

stwierdził u niego uraz głowy oraz
liczne zadrapania ciała. Badania
wykazały też, że młodzian
w chwili zdarzenia był nietrzeźwy
– miał blisko 0,8 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Kierowca skody, 52-letni mieszkaniec gminy Solina, był trzeźwy.
Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu, który przez blisko
dwie godziny odbywał się wahadłowo. W tym czasie policjanci
zabezpieczali dowody, które pomogą ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia.
/jot/

SOPSAN
dla klientów

AUTORKA

Z urazem głowy trał do szpitala 18-letni sanoczanin,
który w ubiegłą środę (13 bm.) przed godz. 12. został
potrącony na ulicy Królowej Bony.

* W sobotę młodzież spontanicznie i emocjonalnie wyznawała
swoją wiarę, adorując krzyż. Pytanie, jak przełoży się to na codzienność i normalne życie
w domu, szkole, wśród rówieśników. Czy rzeczywiście takie
spotkania mogą zmienić świadomość i postawy młodych ludzi?
– Wierzę głęboko, że tak. Patrzyłem na ich twarze i widziałem, jak
mocno i wewnętrznie wszystko
przeżywają. Myślę, że wielu znalazło sens życia i będą pomagać
odnajdywać go innym, społeczności. Spotkania takie pomagają

Policyjny bilans minionego
tygodnia to 221 interwencji,
w tym 65(!) publicznych, 24 domowe, 12 dotyczących kradzieży,
5 – oszustw, 4 – uszkodzenia mienia oraz 14 związanych z kolizjami. W PdOZ osadzono 12 osób.

Sanok

* Nieznany sprawca włamał się
(12 bm.) do lokalu gastronomicznego
przy ul. 3 Maja, gdzie z automatów
do gier zabrał około 3 tys. złotych.
* Policjanci wydziału kryminalnego
zatrzymali (15 bm.) na ul. Bema
28-letniego mieszkańca powiatu sanockiego, poszukiwanego przez
Sąd Rejonowy w Sanoku w celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego.
Do podobnego zdarzenia doszło
dwa dni później na ul. Armii Krajowej, gdzie w czasie wykonywania
czynności służbowych kryminalni
zatrzymali 39-latka poszukiwanego
przez sanocką prokuraturę.
* Na 800 złotych oszacował straty
38-letni sanoczanin, któremu
nieznany wandal porysował ostrym
narzędziem karoserię fiata. Zdarzenie miało miejsce 15 bm. na ul.
Głowackiego.
* Policja poszukuje sprawcy, który
16 bm. na ul. Sobieskiego uszkodził kilkanaście płyt styropianowych oraz wełnę do ocieplania.
Wandal zniszczył je poprzez połamanie i uszczypanie. Poszkodowany 40-letni sanoczanin wycenił
straty na 500 zł.
* Tego samego dnia obiektem chuligańskich poczynań stał się również peugeot zaparkowany na ul.
Krzywej. Sprawca wybił w pojeździe przednią szybę, której wartość
53-letni właściciel pojazdu oszacował na 500 zł.
* Tyle samo kosztować będzie
wymiana lewego zewnętrznego
lusterka w oplu należącym
do 26-letniego mężczyzny, które
uszkodził nieustalony sprawca.
Do zdarzenia doszło również w sobotę na ul. Kazimierza Wielkiego.

budować tożsamość, dodają odwagi, wlewają radość w serce.
Dziś sobotni wieczór, młodzi
mogliby iść na „disco”, a jednak
przyszli tutaj!
* Czy był już eminencja w naszych stronach? Niedaleko są
Bieszczady, które kochał Jan
Paweł II. Może gospodarz, arcybiskup przemyski, znajdzie trochę czasu na małą wycieczkę?
– Byłem tu dwadzieścia lat temu
właśnie z Janem Paweł II, ale na
wycieczkę chyba nie będzie czaGmina Sanok
su. Może następnym razem!
* Z pomieszczenia gospodarczego
rozm. Jolanta Ziobro
w Strachocinie skradziono (16 bm.)
trzy kanistry z tworzywa sztucznego
o pojemności 30 litrów. Dwa były
puste, jeden zawierał olej napędowy. Poszkodowany mieszkaniec
Krosna wycenił straty na 200 zł.

Pod koniec przyszłego tygodnia (29-30 kwietnia) spółdzielnia
SOPSAN zaprasza na „Ogrodniczą majówkę”. Imprezie towarzyszyć będą wystawy artykułów
ogrodniczych, promocje dla klientów, konkursy, fachowe doradztwo, dobra muzyka oraz kiełbaski
z grilla.
Od 29 kwietnia do 14 maja
w sklepach SOPSANU odbywać
się będzie sprzedaż promocyjna
na wybrane artykuły ogrodnicze.
Na klientów, którzy zakupią towary na łączną kwotę 50 złotych
(w tym co najmniej jeden produkt
gazetowy) czekają atrakcyjne
gratisy.
(b)
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Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach
powiatu sanockiego zatrzymano
5 pijanych kierowców, wśród których zdecydowanie przeważali amatorzy jazdy na dwóch kółkach. Jedynym „samochodziarzem” okazał się
namierzony na ul. Krakowskiej
34-letni Roman O., który kierował
hondą, mając 0,819 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Poza
nim w ręce policji wpadli: w Pobiednie – 18-letni Piotr Ż., motorower
(1,155); w Załużu – 49-letni Robert K.
(0,735); w Besku – 47-letni Stanisław Z. (3,087!); w Posadzie Jaćmierskiej – 47-letni Jacek J. (2,1).
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NASZE SPRAWY

Będziemy świętować
Starostwo Powiatowe jest organizatorem imprez,
które uczczą obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
Z kolei Urząd Miasta przygotowuje uroczystość Święta Flagi,
przypadającego na 2 maja.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

W piątek, 29 kwietnia, o godz. 10 kończy rozdawanie agietek
na sanockim Rynku odbędą się mieszkańcom miasta.
obchody jubileuszu XXX-lecia
3 maja na ulicach: Piłsudpowstania Związku Żołnierzy skiego i Wałowej zaprezentowaWojska Polskiego z udziałem na będzie wystawa plenerowa pt.
Wcześniej, bo 28 kwietnia kompani reprezentacyjnej 21 Bry- „Z dziejów oporu społecznego
Oto program uroczystości.
Obchody Dnia Konstytucji roz- (czwartek) o godz. 11 na sanockim gady Strzelców Podhalańskich. w Polsce południowo-wschodniej
poczną się 2 maja o godz. 19 pod Rynku odbędzie się III Młodzieżowa Tego samego dnia o godz. 13 1956-1990”, przygotowana przez
pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej Parada Niepodległości. O godz. 12 jej dzieci z sanockich przedszkoli rzeszowski oddział Instytutu Pa(plac św. Jana). Udział w nim
mięci Narodowej i Starostwo
wezmą: Kompania ReprezenPowiatowe w Sanoku.
tacyjna 21 Brygady Strzelców
Tego samego dnia (wtoPodhalańskich, Związek Harrek) o godz.16 na stadionie
cerstwa Polskiego, Związek
„Wierchy” rozegrany zostaStrzelecki STRZELEC, Grupa
nie mecz piłkarski o OkręRekonstrukcyjna SAN oraz
gowy Puchar Polski pomiępoczty sztandarowe. W trakcie
dzy Stalą a Partyzantem
capstrzyku nastąpi złożenie
Targowiska.
wieńców i wiązanek kwiatów
4 maja o godz. 17 w sali
przez delegacje społeczeństwa
kameralnej
Państwowej
Ziemi Sanockiej. Uroczystość
Szkoły Muzycznej odbędzie
tę uświetni koncert pieśni
się Koncert Muzyki Polskiej
patriotycznych w wykonaniu
w wykonaniu słuchaczy
Zespołu Wokalnego SOUL..
i wykładowców PSM.
3 maja o godz.11 w Koście8
maja
(niedziela)
le pw. Przemienienia Pańskiego
o godz. 9 w hali sportowej
odprawiona zostanie uroczysta
Gimnazjum nr 4 rozpocznie
PRZEDSZKOLAKI Z BIAŁO-CZERWONĄ - to program, jaki zaprezentują
msza święta w intencji Ojczyzny
się VI Międzynarodowy Turna sanockim Rynku najmłodsi obywatele. To trzeba koniecznie zobai żołnierzy polskich okresu walk
niej Młodziczek w piłce siatczyć! Zapraszamy w ich imieniu w piątek, 29 bm. o godz. 13.
o niepodległość. Po mszy pod
kowej „O Puchar Ziemi SaKrzyżem Pamięci nastąpi złożenie uczestnicy wyruszą ulicami miasta: zaprezentują program słowno- nockiej” im. Leszka Pogorzelca.
wspólnego wieńca przez władze 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, -muzyczny pt. PRZEDSZKOLAKI Organizatorem turnieju jest TS
samorządowe Powiatu Sanockiego Zamkową pod pomnik Synom Ziemi Z BIAŁO-CZERWONĄ .
Sanoczanka.
i Miasta Sanoka, po czym uczestni- Sanockiej. W paradzie uczestniczyć
2 maja o godz. 12 na sanocPS Wszystkie instytucie
cy uroczystości przejdą pod pomnik będą reprezentacje szkół: SP 1, SP 2, kim Rynku w ramach obchodów i osoby, które 2 maja pragną złoTadeusza Kościuszki. Tam złożone SP 3, SP w Tarnawie Dolnej, Zespołu DNIA FLAGI RP nastąpi uroczy- żyć pod pomnikiem Synom Ziemi
zostaną wieńce i kwiaty przez dele- Szkół w Trepczy, Gimnazjum nr 4 ste wciągnięcie agi na maszt, sanockiej i 3 maja pod pomnikiem
gacje uczestniczące w uroczystości, w Sanoku, I Liceum Ogólnokształcą- po czym odegrane zostaną dwa Tadeusza Kościuszki wieńce
przemówienie wygłosi Starosta Sa- cego, II Liceum Ogólnokształcącego, hymny: Polski i Unii Europejskiej. i wiązanki kwiatów proszone są
nocki, po czym odbędzie się koncert Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Następnie okolicznościowe prze- o zgłaszanie się pod numer tel.
w wykonaniu Chóru „Gloria Sano- nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu mówienie wygłosi Burmistrz 13 46 52 924.
ciensis”.
Szkół nr 4 oraz Zespołu Szkół nr 5.
Miasta Sanoka. Uroczystość zaMarian Struś

Przedszkola pełne
W większości placówek zapisy zakończono w połowie marca.
Jedynie w „Trójce”, która tradycyjnie była najbardziej oblężona,
wydłużono je do końca miesiąca.
W pierwszej chwili wydawało się,
że chętnych jest znacznie więcej
niż miejsc i konieczna będzie dodatkowa selekcja. Po werykacji
okazało się, że nie jest tak źle.
Nadkomplety wystąpiły tylko
w „Dwójce” na ulicy Sadowej oraz

„Trójce” na osiedlu Błonie. Rozwiązano je, przenosząc przedszkolne „zerówki” do pobliskich
szkół. I tak w SP1 od września
będą trzy oddziały „0”, w SP4
– cztery, a w SP6 – jeden.
To pozwoliło zwolnić miejsca dla
młodszych roczników w przedszkolach. – W tym roku mamy
więcej chętnych dzieci, bo obowiązek nauki w klasach „0” objął
dzieci 5- i 6-letnie. Stąd powstał

Zarząd Województwa
Podkarpackiego gościł
w Sanoku na posiedzeniu,
które odbyło się w Muzeum
Historycznym. Było to
historyczne, bo pierwsze
posiedzenie wyjazdowe
zarządu – wcześniej wszystkie
odbywały się w Rzeszowie.
O temacie obrad mówiono na
konferencji prasowej, zorganizowanej bezpośrednio po posiedzeniu. Głównym punktem debaty
było przygotowanie propozycji
nowej umowy współnansowania
Muzeum Historycznego przez
wojewódzkie władze. – Chcemy
współuczestniczyć w tworzeniu
i promocji muzeum. Tym bardziej,
że koszty jego funkcjonowania
wzrosną, gdyż po oddaniu do
użytku „Galerii Beksińskiego” zatrudnionych ma być dodatkowo 6

pewien problem, który udało się
jednak prawie w stu procentach
rozwiązać. Prawie, gdyż w „Trójce” mamy jeszcze o 10 dzieci
za dużo. Zważywszy jednak
na to, że nie wszystkie maluchy
aklimatyzują się w przedszkolu
i we wrześniu zazwyczaj zwalnia
się kilka miejsc, uważam, że nie
będzie z tym problemu. W ostateczności będziemy szukać miejsca w innych placówkach – mówi
wiceburmistrz Marian Kurasz.
Informacja o przeniesieniu
„zerówek” do szkoły zmartwiła
tych rodziców, którzy nie są
w stanie zapewnić swym pociechom opieki do godz. 15-16, którą miałyby w przedszkolu. – Dzie-

ci, które zostały zapisane do klas
„0” w SP1 i SP4 będą miały zapewnioną świetlicę – uspokaja
Irena Penar, naczelnik wydziału
edukacji w UM. Zapytana o możliwość przyjęcia do sanockich
przedszkoli milusińskich z sąsiednich gmin, wyjaśnia: – Mamy
podpisaną umowę z gminą Sanok i te dzieci, które korzystały
z naszych przedszkoli, będą chodziły do nich nadal. Na nowe
przyjęcia raczej trudno liczyć
z uwagi na wypełnienie placówek. Większe szanse na to pojawią się w przyszłym roku, kiedy
odpadną nam roczniki 7- i 6-latków, które pójdą do szkoły.
/joko/

Zarząd na wyjeździe

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Zakończył się tegoroczny nabór do sanockich przedszkoli.
Od września wypełni je gwar prawie 800 najmłodszych
sanoczan. Wstępne ustalenia wskazują na to, że miejsc
powinno wystarczyć dla wszystkich, którzy spełnili kryteria.
Potwierdza to przeprowadzona po zakończeniu zapisów
werykacja list.

Obok członków zarządu w konferencji uczestniczył starosta
Sebastian Niżnik.
osób – zaznaczył marszałek Mirosław Karapyta. – Chcemy wypracować taki model współdziałania, żeby Sanok mógł uwypuklić
swoje wielkie walory kulturalne –

dodał wicemarszałek Zygmunt
Cholewiński. Goście podkreślili,
że umowa mogłaby obowiązywać
już od przyszłego roku.
(bb)

Demolka w hotelu
W policyjnym areszcie spędziła noc czwórka imprezowiczów, która demolowała pokoje w jednym z sanockich
hoteli. Trzej mężczyźni i kobieta nie tylko spożywali alkohol
i niszczyli mienie, ale również zakłócali spokój i byli
agresywni w stosunku do interweniujących policjantów.
Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek (12 bm.), około godziny 20. Policję zawiadomił pracownik hotelu, który zauważył
na klatce schodowej rozbite butelki i poprzewracane donice
z kwiatami. Okazało się, że w pokoju zajmowanym przez „gości”
panuje ogólny nieład, a drzwi
wejściowe są uszkodzone i mają
wybitą dziurę.
Sprawcami całego zajścia
okazali się trzej młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 26 lat
oraz 38-letnia kobieta. Wszyscy
zachowywali się głośno, używali wulgarnych słów i byli agresywni wobec policjantów. Nie
reagowali na polecenia uspoko-

jenia się, odgrażając się dalszymi awanturami. Cała czwórka
była pijana: 18-latek miał 1,5
promila, 21-latek ponad 2 promile, 26-latek ponad 2,6 promila, a 38-letnia kobieta blisko 2,5
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Pijacka impreza, w wyniku
której hotel poniósł straty o wartości ponad 2600 złotych (tyle
będzie
kosztować
naprawa
zniszczeń), zakończyła się w policyjnym areszcie, gdzie uczestników libacji zatrzymano do czasu
wytrzeźwienia i uspokojenia się.
Za swoje czyny wszyscy odpowiedzą przed sądem.
/joko/

Oceń swój
Urząd Skarbowy
Business Centre Club, Ministerstwo Finansów
oraz Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej
rozpoczął w kwietniu 2011 r. IX edycję konkursu
URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY.
Najważniejszym celem konkursu jest tworzenie przyjaznej
atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami tak,
aby miała ona wymiar współpracy, a nie walki. Jest to bardzo
ważne zarówno dla środowiska
gospodarczego, jaki dla administracji skarbowej.
Business Centre Club Loża
Rzeszowska apeluje do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego o wyrażenie swojej opinii
na temat współpracy ze swoim
urzędem skarbowym poprzez
wypełnienie ankiety oceniającej
urząd, podpisanie jej i przesłanie
do Kanclerza Loży Rzeszowskiej

BCC (adres: PBS Bank, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok) lub
dostarczenie do dowolnej placówki Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. W każdej placówce
PBS Bank można także otrzymać
ankietę oceniająca urząd lub pobrać ją ze strony www.bcc.org.pl
Konkurs potrwa do 21 maja,
a ocjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.
Zachęcamy przedsiębiorców
do wyrażenia swojej opinii nt.
współpracy z urzędem skarbowym
dla wspólnego lepszego jutra.
Karolina Bartkowska
Sekretarz Loży Rzeszowskiej
Business Centre Club
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Droga nie zniszczy
środowiska
decyzję Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia br., podtrzymującą zgodę
na remont i przebudowę tej drogi,
przyjęto w gminie Zagórz i w powiecie sanockim z dużą radością.

AUTOR

ale w tym przypadku nie mogliśmy pogodzić się z protestem.
Wszak ta droga od lat już istnieje,
my chcemy ją tylko wyremontować, aby pozwolić ludziom z niej
korzystać. Stąd z zadowoleniem
przyjęliśmy decyzję utrzymującą
zezwolenie na realizację tej inwestycji – mówiła wojewoda Małgorzata Chomycz.
Zadowolenia nie krył także
Sławomir Miklicz, członek zarządu
Urzędu Marszałkowskiego. – Do realizacji tej ważnej inwestycji byliśmy
gotowi znacznie wcześniej, mając
nań
zabezpieczone
środki.
Niestety, na drodze pojawiły się
przeszkody, które – na szczęście
– zostały pokonane. Teraz przystąpimy do czynności formalnych,
które pozwolą rozpocząć realizację inwestycji – powiedział.
Kiedy to nastąpi? Zapytany
o to burmistrz Zagórza Ernest
Nowak odpowiedział: – Nie wiem,
wiem natomiast, że będziemy się
bardzo spieszyć, aby było to jak
najszybciej, gdyż ta droga jest
aortą życia naszej gminy. Mam
nadzieję, że w tym roku uporamy
Historyczny moment, w którym wojewoda Małgorzata Chomycz mogła oznajmić: Droga wolna!, się ze wszystkimi sprawami forzapoznając władze miasta i gminy Zagórz oraz powiatu z decyzją Generalnego Dyrektora Ochro- malno-prawnymi i w przyszłym
ny Środowiska. Na zdj. pani wojewoda w towarzystwie członka zarządu województwa Sławomira roboty ruszą. A potem, myślę, że
trwać będą nie dłużej jak dwa lata
Miklicza i burmistrza Ernesta Nowaka.
– stwierdził, dziękując wszystkim
wań na wykonanie przebudowy
– Chronimy środowisko, z uwa- tym, którzy dołożyli swoją cegiełMARIAN STRUŚ
drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz gą wsłuchujemy się w opinie or- kę, aby temat przebudowy drogi
marian-strus@wp.pl
– Komańcza – Radoszyce, oprote- ganizacji ekologicznych, każdy Zagórz – Komańcza stał się
stowały organizacje ekologiczne. ich głos brany jest pod uwagę, aktualny.
Z decyzją Generalnego Dy- Odpowiedzią nań było utworzenie
rektora zapoznała dziennikarzy w gminie Zagórz społecznego ko- Inwestycja pochłonie ok. 80 mln złotych, pochodzących głównie z Rewojewoda podkarpacki Małgorza- mitetu protestacyjnego przeciwko gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
ta Chomycz w miniony piątek pod- blokowaniu inwestycji. Sytuacja W ramach zadania poszerzona będzie jezdnia, na terenach zabudoczas konferencji prasowej, która była tym bardziej napięta, że na wanych pojawią się chodniki, oświetlenie, a także urządzenia infraodbyła się właśnie na tej drodze realizację tej jakże ważnej dla re- struktury komunalnej zapewniające odwodnienie drogi. Przebudowane
w miejscowości Zagórz. Przypo- gionu inwestycji przyznane były zostaną cztery z trzynastu istniejących mostów. Przebudowa obejmie
mnijmy, że zgodę w sprawie wyda- z Regionalnego Programu Opera- odcinek 29-kilometrowy z Zagórza do Komańczy oraz 6-kilometrowy
nych środowiskowych uwarunko- cyjnego środki nansowe. Stąd z Komańczy do Radoszyc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny
zorganizował tzw. prace społecznie użyteczne.
Bierze w nich udział dwudziestu bezrobotnych.

Wjechał w bariery

Same korzyści

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego
doszło w sobotnią noc (9 bm.) w Zarszynie. 23-letni mieszkaniec powiatu sanockiego wjechał w przydrożne bariery. Jak
się okazało, był nietrzeźwy.

– Prace społecznie użyteczne
służą wsparciu lokalnej społeczności. Organizowane są, m.in. w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata
Alberta: w Domu Bezdomnego Inwalidy i Jadłodajni, w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej i Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej – informuje Ewa Sieradzka, przedstawicielka ośrodka. Tegoroczna edycja
rozpoczęła się 1 marca. Uczestniczy w niej 20 bezrobotnych, bez
prawa do zasiłku, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, z
Sanoka. – Wykonując prace społecznie użyteczne zachowują oni
status bezrobotnego, są objęci
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
ubezpieczeniem
wypadkowym.
Pracować mogą w wymiarze do 10
godzin tygodniowo, z wynagrodzeniem co najmniej 7,10 zł za godzinę
– wyjaśnia nasza rozmówczyni.
W instytucjach, do których zostają skierowani, są bardzo przydatni. W Domu Bezdomnego Inwalidy
opiekują się osobami niepełnosprawnymi, pomagają w kuchni,
zajmują się ogrodem, wykonują prace porządkowe i remontowe. W Jadłodajni kobiety pomagają w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków,

Do zdarzenia doszło około godz. 22.30 na drodze krajowej nr 28.
Przybyli na miejsce policjanci zastali ścięte bariery oraz seata „zaparkowanego” na przydrożnych słupkach. Kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia, został jednak po chwili zatrzymany. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. Mężczyzna przyznał się do kierowania
pojazdem. Stwierdził, że zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i uderzył
w metalowe słupki. Nie krył też, że wcześniej spożywał alkohol. Alkomat
wykazał w wydychanym przezeń powietrzu blisko 2 promile.
/jot/

zmywają. Osoba pracująca w PKPS
zajmuje się rozładowywaniem i wydawaniem żywności, prowadzi też
ewidencję darów. Natomiast w
MOPS wykonywane są dwa rodzaje prac: pomoc w pracach administracyjno-biurowych i remontowo-porządkowych.
Realizacja prac społecznie
użytecznych możliwa jest dzięki
porozumieniu między Powiatem
Sanockim (PUP) a Gminą Miasta
Sanoka (MOPS). Łączna kwota
świadczeń przeznaczonych na wypłaty wyniesie około 52 tys. zł, z
czego refundacja z Funduszu Pracy stanowić będzie nie więcej niż
60 procent. – Prace społecznie
użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej i stanowią istotny element aktywnych
form pomocy na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dzięki tej formie wsparcia pomoc socjalna
może być kierowana bardziej trafnie. Stosowana jest bowiem zasada, że odmowa pracy na rzecz
gminy wiąże się z odmową udzielania pewnych rodzajów wsparcia –
podsumowuje Ewa Sieradzka.
(z)

Włamywacze
ustaleni

Środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji zastosowano
wobec 20-letniego mieszkańca Sanoka, który włamywał się
i okradał samochody na terenie powiatu sanockiego.
Mężczyzna nie działał sam, miał nieletniego wspólnika.
W ostatnim czasie sanocka
policja odnotowała kilka przypadków kradzieży z włamaniem do
zaparkowanych pojazdów, altanek i garaży. Łupem złodziei
padały m.in. części samochodowe, sprzęt elektroniczny, narzędzia oraz paliwa. Wstępnie wartość skradzionych przedmiotów
oszacowano na kwotę ponad
10 tys. złotych.
W wyniku podjętych czynności policjanci wydziału kryminalnego ustalili sprawców tych

czynów. Okazali się nimi dwaj
mieszkańcy Sanoka w wieku 20
i 16 lat. Osoby te działały wspólnie i w porozumieniu. Nieletni
przyznał się do popełnienia kilkudziesięciu czynów karalnych dotyczących kradzieży i kradzieży
z włamaniem. Jego sprawą zajmie
się sąd rodzinny. Natomiast 20-latek usłyszał zarzuty popełnienia
przestępstw kradzieży z włamaniem. Większość skradzionych
przedmiotów została odzyskana.
/k/

KPP SANOK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał
decyzję zezwalającą na przebudowę drogi wojewódzkiej
Zagórz – Komańcza, którą to inwestycję oprotestowywały
organizacje ekologiczne. Pieniądze na realizację tego
zadania, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, przyznane zostały jeszcze cztery lata temu.

Włamywacze kradli co popadło, m. in. narzędzia i części samochodowe.

Uwaga, grasują oszuści!
Sanocka policja przestrzega mieszkańców powiatu
sanockiego oraz sąsiednich miejscowości przed oszustami.
W poniedziałek (11 bm.) ich oarą stał się 70-letni
mieszkaniec Beska, który stracił 900 złotych.
70-letni przechodzień został
zaczepiony przez mężczyznę
i kobietę, prawdopodobnie narodowości rumuńskiej. Chcieli oni
kupić od niego chomąto uprzęży
dla konia. W związku z tym, że
mieszkaniec Beska miał takie
przedmioty w domu, zawrócił wraz
z tymi osobami na teren swojej posesji. Wyciągnął uprząż, którą
zgodził się odsprzedać. Wówczas
„klient” odebrał telefon. Po zakończeniu rozmowy powiedział, że
samochód z przyczepą, który miał
zabrać chomąto, właśnie się
zepsuł, a naprawa będzie kosztować 2000 złotych. Stwierdził ponadto, że w chwili obecnej ma tylko dolary i że potrzebna mu jest
polska waluta, aby holować pojazd. 70-latek nie miał w domu takiej kwoty, ale dał oszustowi 900
złotych. W zastaw mężczyzna
zostawił saszetkę, w której miały
znajdować się dolary. Jak się póź-

niej okazało, saszetka była pusta,
a oszust wraz z towarzyszącą mu
kobietą już się nie pojawili.
– Przestrzegamy wszystkich
mieszkańców, zwłaszcza starszych i mieszkających samotnie,
przed wpuszczaniem do swoich
mieszkań nieznanych osób. Jeśli
podają się one za pracowników
instytucji bądź urzędów, należy
poprosić je o dane osobowe oraz
okazanie legitymacji służbowej.
Apelujemy również o ostrożność
przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży z przypadkowymi
osobami. Mogą nam proponować
kupno przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub próbować
w jakiś inny sposób nas oszukać.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie bójmy się zadzwonić
na policję pod alarmowy numer
telefonu 997 – podkreśla st. sierż.
Monika Hędrzak, p.o. rzecznika
prasowego sanockiej KPP. /jot/
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Nie spuszczają z tonu

AUTOR (3)

Najmłodsza uczestniczka festiwala Maja Kopala z Bełchatowa
z nagrodą - maskotką w towarzystwie dyrektora artystycznego
MSG Iwony Bodziak i prowadzącej Lidii Jazgar (z lewej).

Marysia Kozimor

Duży tryumf
święciła
„Sanocka
Szkoła
Gitarowa”, wprowadzając do grona laureatów
aż szóstkę swoich reprezentantów. Dwójka z nich: Marysia Kozimor (gr. I) i Zuzanna
Kopiec (gr. II) osięgnęły największy sukces, zajmując
w swoich kategoriach pierwsze miejsca. O bardzo dobrym
występie może mówić Aleksandra Bodziak, która w najstarszej
grupie IV zajęła III miejsce. Również na III miejscu zakończył swój
festiwalowy występ Michał Chmu-

ra (gr. III) z klasy p. Macieja Harny. W tej samej grupie wyróżnienie
otrzymała Maria Korzeniowska,
najmłodsza nalistka grupy trzeciej. Cała piątka to podopieczni
p. Iwony Bodziak, którą jury festiwalu nagrodziło specjalnym wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia
pedagogiczne. Żaden z nauczycieli
przybyłych na tegoroczny festiwal
nie mógł się poszczycić liczbą pięciu laureatów. Skomentujmy to krótko: wszak to „Sanocka Szkoła Gitarowa”, która nie spuszcza z tonu
i nie odnotowuje „chudych lat”
w swej działalności.
Konkurs miał swoich bohaterów. Najjaśniej świeciła gwiazda
Dariusza Lampkowskiego, studenta
Akademii Muzycznej w Katowicach,
który zwyciężył w kategorii do lat 20.
Otrzymał też najcenniejszy laur
festiwalu w postaci „Grand Prix”.
O bardzo dobrym występie w tej samej grupie może mówić jeszcze
trójka uczestników: Mariusz Kozłowski (Wrocław), Aleksandra Bodziak (Sanok) i Anna Chorążyczewska (Zielona Góra), wszyscy zajęli
miejsca na podium.
– Te miejsca mają swoją wartość, jako że program festiwalu
był w tym roku bardzo trudny.
W najstarszej grupie był to program w zasadzie akademicki
– mówi prof. Piotr Zaleski, przewodniczący jury. – Nawet
w II grupie (do lat 13)
uczestnicy musieli wykonać utwór renesansowy, w którym trzeba
było wykazać się fantazją. Ale dali radę!
– dodaje. Jego zdaniem, na Grand Prix
zasłużyli także organi-

Dużo melodii o ekologii

Sponsorzy przeglądu:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,
Cukiernia Jana i Adama
Pierzów, PGNiG Sanok, WFOŚiGW
i Burmistrz Miasta Sanoka.

kontrowersje wzbudził werdykt
w kat. szkół średnich, gdzie najwyższe noty zebrał Tomasz piosenki nie było najlepsze, to
Hołubczat. O ile samo wykonanie jury doceniło fakt, że chłopak grał
też na gitarze, a do śpiewanej
po angielsku piosenki dodał polskie tłumaczenie tekstu, mówiące
o tym, że należy ograniczyć używanie foliowych worków.
– Myślę, że drugi przegląd
możemy uznać za udany. Mimo
drobnych potknięć organizacyjnych, wszystko poszło nam dość
sprawnie, a poziom wykonawczy
był wyraźnie wyższy niż przed rokiem. Oczywiście imprezę będziemy kontynuować, za rok trzecia edycja – powiedział Marek
Marynowicz, prezes bieszczadzkiej LOP.
B. Błażewicz
Egzamin z ekologii młode wokalistki zdały celująco.

Za nami II Bieszczadzki Regionalny Przegląd Piosenki
Ekologicznej „Sanok 2011”. Choć frekwencja była nieco
słabsza niż przed rokiem, to poziom okazał się znacznie wyższy.
Nagrodę główną zdobyła Wiktoria Łoskot z Tarnawy Dolnej.

AUTOR

W drugiej edycji imprezy rmowanej przez bieszczadzką Ligę
Ochrony Przyrody udział wzięło
30 solistów i 15 zespołów. W sumie
przez scenę Klubu Naftowca przewinęło się prawie stu młodych
artystów. Główną nagrodę indywidualną otrzymała Wiktoria Łoskot
ze świetlicy wiejskiej w Tarnawie
Dolnej, występująca w kategorii klas
IV-VI szkół podstawowych. Urocza
wokalistka urzekła publiczność piosenką „Motyle i trzmiele Podkarpacia”. Jury doceniło też jej umiejętności instrumentalne, bo wcześniej
akompaniowała na skrzypcach
4-letniemu bratu Pawłowi, który
wygrał grupę przedszkolaków, zdobywając zarazem nagrodę dla najmłodszego uczestnika imprezy. Ich opiekunką była Malwina Zych-Oklejewicz.
Zgromadzona w „Górniku”
publiczność aż cztery razy usłyszała piosenkę „Kolorowy wiatr”,

zatorzy, którzy przygotowali i przeprowadzili imprezę na najwyższym
poziomie. Słowa te kierował pod
adresem p. Iwony Bodziak i p. Andrzeja Smolika, na barkach których spoczywał główny ciężar organizacji festiwalu.
Podczas koncertu laureatów,
zamykającego tegoroczny festiwal,
głos zabrał Ziemowit Borowczak,
zastępca burmistrza Sanoka. Dziękował organizatorom za „osiemnaście lat gitarowych”, dzięki którym wielu osobom w kraju Sanok
kojarzy się właśnie z gitarą. Dziękował też mistrzom tego instrumentu i wszystkim uczestnikom
festiwalu, mówiąc: – Dumny jestem,
że w naszym mieście mogliśmy
gościć tak znakomitych muzyków
i przyszłe sławy muzyki gitarowej.
My też byliśmy dumni, że od
lat mamy zaszczyt sprawować
patronat medialny nad Międzynarodowymi Spotkaniami Gitarowymi.
Marian Struś

czyli utwór, który Edyta Górniak
zaśpiewała do lmu „Pocahontas”.
W wykonaniach małych wokalistek
z Sanoka i okolic też miał sporo
uroku, a bodaj w dwóch przypadkach dał im 1. miejsca. Pewne

Przedszkola. Soliści: 1. Paweł Łoskot (Tarnawa D.), 2. Kinga Nowakowska, 3. Zoa Faluszczak (obie P2). Grupy: 1. P1 (Anna Gorczyńska, Zoa Grzebieniak, Karolina Typrowicz, Nikola Maślanka),
2. P4, 3. ex aequo P1, P2 I, P2 II, P3 i P4.
Podstawówki, kl. I-III. Soliści: 1. Julia Krzywda (SP2 Zagórz), 2. Kornelia Krupianik (Strachocina). Grupy: 1. SP Strachocina (Justyna Silarska, Kornelia Krupianik, Karolina Radwańska, Marcelina Cecuła),
2. SP Mokre, 3. ex aequo SP2 I i SP2 II.
Podstawówki, kl. IV-VI. Soliści: 1. Wiktoria Łoskot (Tarnawa D.),
2. ex aequo Adrian Frydrych (Krosno), Klaudia Solon (Poraż), Klaudia
Kita (SP4), 3. ex aequo Anna Stasiowska (SP3) i Aleksandra Łyko
(SP2). Grupy: 2. SP Trepcza, 3. SP1.
Gimnazja. Soliści: 1. Marlena Słowik (G3), 2. Martyna Mierzwa,
3. Amadeusz Kornecki (oboje G4). Grupy: 1. G2 Zagórz (Ewelina
Wronowska, Karolina Biskup).
Szkoły ponadgimnazjalne. Soliści: 1. Tomasz Hołubczat (ZS3),
2. Adriana Wróbel (Tarnawa D.), 3. Sylwia Biodrowicz (ZS2).
Grupy: 1. ZS5 (Martyna Pluskwik, Joanna Matuszewska).

W ostatnich dniach regionalny księgozbiór sanockiej
książnicy wzbogacił się o wielki wydawniczy rarytas,
jakim jest z pewnością zbiór sprawozdań gimnazjalnych
pierwszej sanockiej szkoły średniej. W jednym kodeksie
przez nas otrzymanym oprawiono osiem najstarszych
sprawozdań dyrekcji sanockiego gimnazjum, wówczas
Mieczysława Jamrógiewicza. Szczególnie cenne jest
najstarsze sprawozdanie z 1882 r., wydrukowane
w trzecim roku funkcjonowania szkoły.

Cenny dar
dla Biblioteki
O wielkiej wartości tego typu
wydawnictwa dla historii sanockiej oświaty nie trzeba przekonywać historyków. Dla mniej wtajemniczonych podajemy, że mamy
tu do czynienia z urzędowymi
sprawozdaniami, jakie w myśl rozporządzenia austriackiego ministerstwa wyznań i oświecenia, rokrocznie drukować
musieli dyrektorzy wszystkich gimnazjów państwowych.
Sprawozdania owe
zamieszczały
oprócz
danych statystycznych
dotyczących
szkoły,
rozprawy
popularnonaukowe nauczycieli,
imienne wykazy grona
profesorskiego i uczniów,
program nauki w poszczególnych klasach (np.
w 1883 r. w I klasie sanockiego
gimnazjum
tygodniowo nauczano
2 godz. religii, 8 godz.
łaciny, 3 godz. polskiego, 6 godz. niemieckiego, 3 godz. geograi,
3 godz. matematyki,
2 godz. historii naturalnej, tj. przyrody). W dziale „Kronika zakładu” znajdziemy informacje o niedawnym otwarciu
gimnazjum w Sanoku: Dzień
otwarcia gimnazjum był prawdziwem świętem dla starego
grodu, a otwarcie samo niezwykłą uroczystością. Do nowego
zakładu zapisało się uczniów
72, z których 63 przyjęto, cofnięto 9, jako niedostatecznie
przygotowanych. Zaraz na początku pokazała się w mieście
naszem dyfterya. Lecz zakład

przetrwał tę słabość zwycięzko
bez przerwy w nauce, dzięki tutejszym pp. lekarzom, z których
jedni pilnie zwiedzali zakład inni
udzielali bezinteresownie swej
pomocy każdemu uczniowi,
u którego pierwsze początki słabości gardłowych pojawiły się…

ARCHIWUM MBP W SANOKU

XVIII Międzynarodowe Spotkania Gitarowe potwierdziły
znakomitą sprawność organizatorów oraz wysoką klasę
uczestników. W dwóch najmłodszych grupach poziom był
tak wyrównany, że jury zmuszone było przyznać po kilka
pierwszych, drugich i trzecich miejsc, aby nie skrzywdzić
nikogo. W konkurencji międzynarodowej lepsi od Rosjan,
Ukraińców i Węgrów byli Polacy.

Na koniec podajemy, że osobą która przekazała naszej bibliotece ten niezwykły dar jest pan
Paweł
Biedka,
sanoczanin,
mieszkający od lat w Warszawie,
wielki miłośnik rodzinnego miasta
i przyjaciel naszej instytucji.
Dla zainteresowanych podajemy, że pełny tekst sprawozdań
będzie niebawem dostępny
w postaci elektronicznej w bazie
sanockiej biblioteki cyfrowej.
Leszek Puchała
– dyrektor MBP w Sanoku
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OKILICE KULTURY

Dbają jak mogą

Podkarpacie plasuje się w krajowej czołówce pod względem
liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których
liczba przekracza 12 tysięcy. Na ich renowację można
uzyskać donansowanie z budżetu wojewody. W tym roku
przeznaczono na ten cel 9,5 mln złotych. Część tych
pieniędzy tra do benecjentów z powiatu sanockiego.

TOMASZ CHOMISZCZAK
I znowu zbliża się Noc. Ta Wielka.
Największa z największych. Znamienne, że dwa najważniejsze
dla Kościoła wydarzenia miały
miejsce właśnie pod osłoną nocy.
Na ich pamiątkę również my
część swojej doby przeznaczamy
na reeksję nad tym, co stało się
dwa tysiąclecia temu. Dlatego co
roku odchodzimy przed północą
od wigilijnych stołów, by sprawdzić, jak „Bóg się rodzi, moc truchleje”, a wiosną – wstajemy
o świcie, by dowiedzieć się, że
„prawdziwie zmartwychwstał”...
W porządku nocnym w ogóle
jest coś niezwykłego. Noc rządzi
się swoimi prawami. Czas wydłuża się, a niejednokrotnie mamy
wrażenie, że po prostu zawiesza
się gdzieś w kosmosie. Jest jak
chwilowy bezdech w dobowym
rytmie pracy człowieka. I do tego
jeszcze ten paradoks zderzenia
dwóch przeciwstawnych rodzajów odczuć.
Bo z jednej strony, senni i znużeni, wydajemy się bardziej otępiali, zatem nieskłonni do ulegania
pierwszym lepszym bodźcom.
Zmrok zawęża wokół nas przestrzeń; intuicyjnie chętniej zamykamy się w miejscu oswojonym,
bezpiecznym. Chętniej skupiamy
się na sobie. Wspomnienia z minionego dnia skłaniają do przemyśleń, podsumowań, rozliczeń.
Lecz jednocześnie nocny porządek przyzwala na więcej irracjonalnych myśli. Łatwiej nam
uwierzyć w mało prawdopodobne
zdarzenia, w niedorzeczne za-

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

grożenia. O ile ciemność uśmierza wzrok, to zarazem wyostrza
słuch. Każdy naturalny szmer
urasta do niepokojącego zjawiska. Wyobraźnia dopowiada
resztę i niepokój, a potem nieuzasadniony, niemalże dziecięcy lęk
zaczyna czaić się po kątach.
Może, grając na tych dwojakich odczuciach, tak chętnie wiele innych obrządków – w przeszłości również pogańskich,
a teraz świeckich – organizowano
nocą? Może dlatego mamy i noc
świętojańską, i noc kupały?
I może te same powody zrodziły
dawno temu mitologiczną noc
Walpurgii czy krwawą noc świętego Bartłomieja?
To tylko przypuszczenie. Natomiast pewne jest, że jeśli obrzęd religijny wkracza w porządek
nocny, to – poza wszelkimi innymi
okolicznościami i powodami celebracji – skutecznie porządkuje
ciemne strony duszy. Koi nasze
lęki, odsuwa zło i rozjaśnia noc.
Także tę, która tkwi w nas samych.

Turyści i przewodnicy do piór!

Trochę żywej
historii
W tym roku przypada 60 rocznica powstania sanockiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Z tej okazji Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka”
wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, Bieszczadzkimi
Hotelami i Schroniskami PTTK oraz Miastem Sanok
ogłaszają konkurs pt. „Historia i tradycje sanockiej
turystyki i krajoznawstwa”.
Celem konkursu jest uzyskanie i zebranie udokumentowanych relacji z osobistej działalności turystycznej działaczy, ich
doznań i przeżyć. – Wiele ważnych faktów z dziejów sanockiej
turystyki i krajoznawstwa czeka
na przypomnienie. Inne, znane
tylko wąskiemu gronu działaczy,
wymagają ponownego naświetlenia przez bezpośrednich uczestników czy świadków wydarzeń.
Zachowane dokumenty nie odzwierciedlają w pełni wielu ważnych
działań, dokonań i osiągnięć naszego oddziału. Upływający czas
powoduje, że odchodzą ludzie,
a z ich pamięci umykają ciekawe
i warte upamiętnienia wydarzenia
– podkreślają przedstawiciele
PTTK.
Prace pisemne na konkurs
mogą być opracowane w formie:
wspomnień z własnej działalności organizacyjnej na niwie turystyczno-krajoznawczej, albo rela-

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: pon. – wt.: 9-18,
środa,– nieczynne, czw. – pt.: 9-18,
sob.: 9-15.

ESANOK.PL

Donansowanie otrzymają
ponadto: klasztor w Komańczy
– 70 tys. zł (remont i konserwacja ścian oraz drewnianej elewacji), dawna cerkiew a obecnie
kościół lialny parai Trepcza
Powiatowemu na renowację bu- w Międzybrodziu – 45 tys. zł
JOANNA KOZIMOR
dynku MDK – remont posadzki (drenaż opaskowy i kanalizacja
joanna-kozimor@wp.pl
i parkietu, stolarki okiennej, scho- deszczowa oraz dokumentacja
dów oraz malowanie. Finansowy polichromii ściennej), cerkiew
O donansowanie do prac zastrzyk w postaci 30 tys. zł zasi- prawosławna w Morochowie
konserwatorskich, restauratorskich li konto prawosławnej Kurii Bisku- – 35 tys. zł (remont i konserwai robót budowlanych mogli się piej przy ulicy Zamkowej – pienią- cja podwalin, ścian, schodów
starać właściciele lub zarządcy dze przeznaczone są na dokończenie wejściowych, oszalowanie cerzabytkowych obiektów. Z 408 remontu dachu (wymiana części kwi, remont fartucha), dwór
w Nowosielcach – 40 tys. zł (remont elewacji wraz z cokołem),
kościół w Nowotańcu – 20 tys. zł
(prace przy murach wokół
kościoła), cerkiew grekokatolicka w Hłomczy – 30 tys. zł (konserwacja ikonostasu) oraz 10 tys. zł
(instalacja odgromowa), cerkiew
drewniana w Turzańsku – 5 tys. zł
(instalacja odgromowa na dzwonnicy), gmina Zagórz – 40 tys. zł
(prace przy murach ruin klasztoru karmelitów bosych), cerkiew
prawosławna
w
Zagórzu
– 10 tys. zł (remont pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien), kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu – 20 tys. zł
(renowacja tynków) oraz 5 tys. zł
(konserwacja obrazu MB Szkaplerznej), dawna cerkiew, obecnie kościół lialny parai Grabówka w Lalinie – 10 tys. zł
(konserwacja obrazu św. Archanioła oraz ołtarza z baldachimem), paraa pw. św. Mikołaja w
Niebieszczanach – 10 tys. zł (wyposażenie nieist. kościoła paraalnego – ołtarz główny), kościół
paraalny w Tyrawie Wołoskiej –
50 tys. zł (konserwacja dwóch
ołtarzy bocznych i ambony).
Kościół w Tyrawie Wołoskiej jest jednym z najcenniejszych zaO najważniejszych problebytków sakralnych w okolicy. Pierwsze wzmianki o nim pocho- mach dotyczących ochrony
dzą z 1546 r. Prowadzona sukcesywnie od 3 lat renowacja świą- podkarpackich zabytków dyskutyni powoli przywraca jej dawny blask.
towano podczas spotkania
w klasztorze jezuitów w Starej
wniosków, jakie wpłynęły do Wo- krokwi i pokrycia dachowego, wy- Wsi. Stało się ono również okajewódzkiego Konserwatora Za- konanie okien do „jaskółek”). Ka- zją do uhonorowania wyróżniabytków, specjalnie powołana ko- tedralna cerkiew otrzyma również jących się zarządców zabytkomisja pozytywnie oceniła 237.
20 tys. zł na konserwację chóru wych
obiektów.
Odznaki
muzycznego. Na nansowe Zasłużonego dla ochrony zabytSanockie
wsparcie z budżetu wojewody ków otrzymali m.in. ks. Jacek
też wypięknieją
może także liczyć Stowarzysze- Chochołek – proboszcz parai
W gronie benecjentów zna- nie Opieki nad Starymi Cmenta- w Tyrawie Wołoskiej, a także
lazła się sanocka fara, która rzami, które dostanie 10 tys. zł ks. Julian Felenczak – dziekan
otrzyma 60 tys. zł na pokrycie na renowację nagrobków Włady- kościoła prawosławnego w Modachu miedzianą blachą. Taką sława Niedźwieckiego i Maryana rochowie, współautor odbudowy
samą kwotę przyznano Starostwu Truszkowskiego.
spalonej cerkwi w Komańczy.

Noc nad nocami
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Odzyskają
dawny blask

cji z wycieczek, rajdów, ciekawych
spotkań czy zebrań. W treści konieczne jest umieszczenie konkretnych danych, jak: daty, nazwy
miejscowości czy obiektów,
nazwiska osób. Mile widziane
będą fotograe, zaproszenia, regulaminy, nagrania, slajdy, lmy
dokumentujące wspomnienia.
Prace należy przesłać do
końca roku kalendarzowego
listem poleconym (opatrzonym
godłem, dołączając zamkniętą
kopertę zaopatrzoną w to samo
godło i zawierającą imię i nazwisko oraz adres autora) na adres:
Zarząd Oddziału PTTK w Sanoku, ul. 3 Maja 2, 38-500 Sanok,
z dopiskiem: „KONKURS”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w lutym 2012 r. Najlepsze prace
zostaną nagrodzone. Mogą
zostać także opublikowane.
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza
Miasta Sanoka.
(z)

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
MOSiR w Sanoku
Basen kryty, informacja godzin otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 696-801-815.
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
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
22-25 IV – apteka MEDIQ
ul. Daszyńskiego 3.
25 IV - 2 V – apteka mgr. J. ŚMIETANA
ul. Jana Pawła II 31a
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.
Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1 – tel. 13-46-52-811
www.sanok.pl
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Serce też bym oddał

7

Rozmowa ze znanym sportowcem PRZEMYSŁAWEM SALETĄ,
uczestnikiem zorganizowanej w Sanoku konferencji
poświęconej transplantologii pn. „Przekaż życie”.
* Od lat jest pan osobą
powszechnie znaną, jednak
za największy pana wyczyn
wiele osób uznało nie którąś
tam wygraną walkę w ringu,
lecz wspaniały czyn w postaci
oddania swojej córce własnej
nerki. A jak pan to odbiera?
– Przyznam, że irytuje mnie, jak
słyszę o bohaterstwie, tudzież
o czymś nadzwyczajnym, czego
dokonałem. Uważam, że zrobiłem to, co zrobiłby każdy ojciec
dla swego dziecka. Powiem inaczej, dla własnego dziecka oddałbym nawet serce, nie tylko
nerkę.
* Kiedy pan postanowił: „oddam córce swoją nerkę”?
– Nicole była przygotowywana
do przeszczepu i oczekiwała
na dawcę. Miało to nastąpić
w czerwcu 2006 roku. Tymczasem
po głośnej aferze wywołanej przez
ministra Ziobro doszło do załamania
się transplantologii. Nie było dawców.
Wtedy właśnie wkroczyłem do akcji,
sugerując lekarzom, że gotów jestem
oddać córce swoją nerkę.
* Uczynił to pan bez wahania?
– Bez najmniejszego wahania
uznałem, że powinienem to zrobić. Jedyna obawa wiązała się
z tym, czy po dwudziestu latach
intensywnego forsowania organizmu moja nerka będzie nadawała
się do przeszczepu. Okazało się,
że były to bezpodstawne obawy.
* Nicole ma już 17 lat, a od przeszczepu minęło prawie 3 i pół
roku. Jak pan ocenia jej zdrowie i kondycję zyczną?
– Nicole jest taka sama jak jej
rówieśnice, ma te same zainteresowania, czuje się dobrze. Gdybym ja miał na to większy wpływ,
to namawiałbym ją do poświęcania więcej czasu na uprawianie
sportu, ale moje wysiłki idące
w tym kierunku, nie przynoszą
efektu.

* A jak jest u pana ze sportem?
– Trenuję bardzo intensywnie,
jak kiedyś, odnotowując, że
okresowe badania krwi
wykazują bardzo dobre
wyniki. Patrzę na to
z zadowoleniem, choć
traktuję to jak coś
normalnego, gdyż ja
naprawdę nie odczuwam różnicy w funkcjonowaniu mojego organizmu teraz i przed
przeszczepem.
* Rzeczywiście, wygląda
pan świetnie...
– Przed przeszczepem
ważyłem 110 kg,
a po wyjściu ze szpitala 93 kg. Musiałem więc odbudować
masę
mięśniową i wrócić do dawnej
dyspozycji. I to
zrobiłem.
* Przyjechał
pan do Sanoka,
aby
uczestniczyć
w konferencji
poświęconej
transplantologii. W jakim celu?
– Z prostej przyczyny:
chcę
propagować
w społeczeństwie
dawstwo narządów.
Jako Polska odstajemy w tej dziedzinie od innych krajów, a przecież,
jako Polacy, nie
jesteśmy inni,
mniej kochający
bliźnich. Chcę
być tym, który
zachęci i powie:
oddałem część
siebie córce,
jestem z tego

Przedszkolaki
z biało-czerwoną
Za tydzień, w piątek (29 bm.) o godz. 13 sanocki Rynek zaroi się od
przedszkolaków. Wzorem lat poprzednich dzieci ze wszystkich przedszkoli zaprezentują program słowno-muzyczny zatytułowany „Przedszkolaki z biało-czerwoną”. W ich imieniu zapraszamy wszystkich sanoczan do udziału w tej pięknej pierwszej lekcji historii i patriotyzmu.

Drzewka przy parku
Liga Ochrony Przyrody szykuje kolejną akcję „Drzewka dla sanoczan”.
Sadzonki rozdawane będą w następny piątek (29 kwietnia), tradycyjnie na placu parkowym. Początek o godz. 11. – Nie wiemy jeszcze, ile
będzie drzewek, ale zachodzi obawa, że jednak znacznie mniej niż
w poprzednich latach – zaznacza Marek Marynowicz, prezes bieszczadzkiego LOP.
(b)

Rubryka pod psem

Szuka właściciela
Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poszukuje właściciela – lub chętnego do adopcji – dla miesięcznego pieska, znalezionego
w ubiegłą niedzielę nad Sanem. Zwierzak ma maść „biszkoptową”.
Wygląda, że jest raczej małej rasy i na pewno nie wyrośnie na potężnego psa. Kontakt pod telefonem 792 400 653.
(z)

Jestem studentką, która wynajmuje wraz ze znajomymi mieszkanie. Podpisaliśmy umowę na czas określony od 1.10.2010 r.
do 30.06.2011 r. (na czas trwania roku akademickiego). Na umowie każdy z nas jest wymieniony z imienia i nazwiska, adresu
powodu szczęśliwy i obydwoje * Czy pan wie, dlaczego w te- i numeru dowodu osobistego. I tutaj moje pytanie: jeden z punkczujemy się znakomicie. Po- macie transplantacji ludzie tów umowy mówi o wypowiedzeniu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, bez podania przyczyny. Jak wygląda procepatrzcie zresztą na mnie, wolą być obok?
jeśli mi nie wierzycie. – Myślę, że brakuje im wiedzy, dura rozwiązywania umów zawartych na czas określony?
Dominika z Krosna
Myślę, że taka jest że obawiają się czegoś, choć
moja rola, że to przyznam szczerze, nie znam
powinienem ro- osoby, która na hasło „prze- Umowa najmu lokalu mieszkalnebić. I dlatego tu szczep” kategorycznie odpowie- go może być zawarta zarówno na
dziś jestem!
działaby: nie! A gdy od innych czas oznaczony jak i nieoznaczosłyszę argument, że jest to in- ny. Strony mogą w różny sposób
gerencja w organizm, odpowia- oznaczyć czas trwania umowy.
dam: wyrwanie zęba też jest Mogą to zrobić poprzez wskazanie określonej daty kalendarzotaką ingerencją.
* I stąd potrzebne są takie kon- wej zakończenia najmu, określenia czasu jego trwania w dniach,
ferencje...
– Oczywiście! I nie tylko konfe- tygodniach bądź inne oznaczenie
rencje, a także takie imprezy jak czasu jego trwania.
Art. 693 § 3 kodeksu cywilnenp. „Bieg po nowe życie”, jaki odgo stanowi, iż jeżeli czas trwania
był się niedawno w Wiśle.
* Jednak wraca pan do spor- najmu jest oznaczony, zarówno
wynajmujący, jak i najemca mogą
tu...
– Wracam, bo to jest moje życie. wypowiedzieć najem w wypad- Porad Prawnych udziela Radca
Prawny Marta Witowska
Ja nadal cały czas trenuję: bie- kach określonych w umowie.
W konsekwencji tego unor- z Kancelarii Radcy Prawnego
gam, pływam, jeżdżę na rowerze,
Marta Witowska
ćwiczę na siłowni. Nie potrałbym mowania należy przyjąć za do38-500 Sanok,
inaczej. I do tego chciałbym też puszczalne klauzule zastrzegające możliwość wcześniejszego
ul. Sienkiewicza 10
zachęcić moją córkę.
tel. 13-463-39-49
* W boksie mógłby pan wystę- rozwiązania za wypowiedzeniem
umów najmu zawartych na czas
www.witowska.com
pować w roli eksperta...
Pytania prawne prosimy
– Owszem, jakąś wiedzę tu po- oznaczony, w zakresie jednak
ograniczonym do wypadków
kierować na adres
siadam.
internetowy redakcji:
* To proszę nam powiedzieć, określonych w umowie. W myśl
tygodniksanocki@wp.pl
czy nasz Tomasz Adamek jest zasady swobody umów strony
w stanie wygrać z którymś mogą dowolnie określić przyczyny wypowiedzenia umowy tak, mogą zamieścić w umowie najmu
z braci Kliczków?
– Niestety, tu nie mam dobrych by zabezpieczały one ich intere- zawartej na czas oznaczony
wiadomości,
choć
bardzo sy, jednak przyczyny te muszą ogólnie sformułowanej możliwochciałbym się mylić. Uważam, być ściśle określone i podane ści wcześniejszego rozwiązania
że Adamek osiągnął apogeum w umowie. Przyjęte rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.
swoich możliwości, które nie zezwala na wypowiedzenie umo- Możliwość przedwczesnego zawystarczą, aby pokonać wyż- wy zawartej na czas określony kończenia umowy najmu istnieje
szego, cięższego i silniejszego jedynie wówczas, gdy jest to jedynie w ściśle określonych
Kliczkę. W ogóle nie widzę tak- zgodne z wolą stron wyrażoną w umowie okolicznościach.
Tak więc w przedmiotowej sytyki dla Tomka, aby tę walkę w umowie oraz gdy strony okrewygrać. Ale sport, a szczegól- ślą w umowie wypadki uzasad- tuacji nie można zastosować tego
nie boks, jest dość nieprzewi- niające to wypowiedzenie. Należy 1-miesięcznego wypowiedzenia.
dywalny. Do końca będę trzy- jednak zastrzec, iż strony nie
mał kciuki za Tomkiem, oby to
mu pomogło.
Rozmawiał
Marian Struś

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2007,
Nr 82, poz. 557).
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Kilka tysięcy młodych ludzi przybyło do Sanoka, aby
uczestniczyć w osiemnastych Archidiecezjalnych Spotkaniach
Młodych. Był to dla nich czas modlitwy i reeksji o sprawach
najważniejszych – wierze i wartościach, którymi chcą kierować
się w życiu – radości i bycia z innymi. Potrali świetnie się
bawić, jak podczas koncertu ewangelizacyjnego zespołu
„Stróże Poranka”, ale też dać przejmujące świadectwo wiary.

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl

rza młodych. Uczestnikom było
chyba żal opuszczać miasto,
które przyjęło ich tak serdecznie
i gościnnie.

Przyjechały
nie tylko anioły...

Przytulali
i obejmowali krzyż

Najbardziej
przejmującym
momentem była adoracja krzyża
Towarzyszyli im biskupi prze- w kościele pw. Chrystusa Króla.
myscy: Józef Michalik, Adam Nie wszystkim udało się wejść
Szal i Marian Rojek oraz szcze- do środka; setki osób pozostały
gólny gość: arcybiskup Celesti- na zewnątrz, trwając na dwugono Migliore, nuncjusz apostolski dzinnej modlitwie. Głoszący Słowo
w Polsce. Uczestnicy przyjęli Boże biskup Adam Szal przekonyprzedstawiciela Ojca Świętego wał młodych słuchaczy, iż przeżyć
wręcz entuzjastycznie, gotując życie prawdziwie i pięknie oraz
mu w sobotni wieczór owacyjne osiągnąć cel – wieczność – możprzywitanie.
na tylko w jeden sposób: zostając
Według szacunków organi- uczniem Chrystusa. A to oznacza:
zatorów, na spotkania przybyło zapomnieć o sobie, zaakceptować
4,5 tysiąca osób, nie licząc mło- krzyż i uczynić z Boga swojego Świat zmienia się w szalonym tempie, ale natura ludzka pozostaje ta sama. Młody człowiek zawsze
dzieży miejscowej. W Niedzielę „numer jeden”. – Droga, na którą pyta o sens życia, dąży do ideałów. A te, w każdej epoce, są takie same: Prawda, Dobro, Piękno.

Nie znaczy to, że na SMAP
przyjechały tylko same anioły.
Młodzież, jak to młodzież, zachowywała się różnie. Ksiądz Marek
Duda, szef służb porządkowych,
poinformował, że kilkanaście
osób odesłano do domu z powodu nagannego zachowania.
Wspaniale natomiast zachowali się sanoczanie, przyjmując
młodych na nocleg i zapewniając im posiłki. Na Dąbrówce
i Posadzie wszyscy znaleźli miejsce
w domach i mieszkaniach. – Jestem
zbudowany postawą paraan. Przyjęliśmy ponad 500 osób. Jeszcze
pod koniec marca, w ciągu trzech
dni, znaleźliśmy 160 brakujących
miejsc – nie ukrywał satysfakcji ks.
Piotr Buk, proboszcz na Posadzie.

Nie wstydzili się wiary i uczuć

Palmową dołączyli do nich mieszkańcy Sanoka i okolic. We mszy
świętej odprawionej na Rynku
uczestniczyło prawdopodobnie
10 tysięcy wiernych.

Chrystus zaprasza nie jest popularna. Ile trzeba heroizmu, aby w epoce konsumpcji zadeklarować się
jako Jego uczeń! Współczesność
ceni wygodę, przyjemność i pienią-

zajmował się organizacją Spotkań
Młodych z Janem Pawłem II.
– Z tych młodych, którzy uczyli się
od papieża uroku i chrześcijańskiej odwagi, wyrosło pokolenie

AUTORKA (3)

Głoszący homilię arcybiskup
Michalik poruszył wiele wątków,
m.in. apelował do młodych, aby
dawali świadectwo wiary w Internecie, za pośrednictwem którego
może rozprzestrzeniać się nie
tylko zło, ale i dobro. Przypominał, że chrześcijanin jest odpowiedzialny za zbawienie swoje
i innych, również tych, którzy
nienawidzą Kościoła, rzucają
oszczerstwa, szkodzą. – Ich też
Uśmiechnięte niebo
Zwieńczeniem spotkań była trzeba przyprowadzić pod krzyż
msza święta odprawiona na Ryn- Chrystusa – podkreślał.
Na zakończenie przedstaku w Niedzielę Palmową. Poprzedziło ją poświęcenie palm pod ko- wiciele młodzieży odebrali z rąk
ściołem farnym, skąd wyruszyła arcybiskupa Mogiliore „znak misji”
procesja. Szło w niej m.in. kilka- – dwie książeczki z modlitwami,
dziesiąt sióstr zakonnych i około z których jedną mają przekazać
stu kapłanów, trzymających w rę- komuś znajomemu, zachęcając
kach zielone gałązki. Palmy przy- go do codziennej modlitwy.
Mimo tłumu, rozejście odbyniosły także dzieci uczestniczące
z rodzicami w uroczystości, mło- ło się spokojnie. Część młodziedzież. Niektóre były naprawdę ży pozostała jeszcze pod sceną,
piękne i imponujących rozmiarów! gdzie „dawała czadu” wspaniała
– Nawet niebo się dziś uśmiecha 130-osobowa Diakonia Muzycz– zauważył ks. Feliks Kwaśny, na pod kierownictwem dr Moniki
Brewczak i ks. Tadusza Białego,
neoprezbiter sanocki.
We mszy wzięli udział przed- archidiecezjalnego duszpasteMłodzież przyjechała do Sanoka na trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej. Na zdjęciu stawiciele Senatu RP, władz
– uroczysta procesja wyruszająca spod kościoła farnego.
samorządowych, służb mundurowych. – Witamy w mieście wyjątdze. Wyrzeczenie, wierność, poko- JP II, które pomaga teraz innym kowych ludzi, skąd wywodził się
Rockowo o Maryi
i „Barka” dla Papieża ra, altruizm, cierpliwość wydają się odnajdywać sens życia. Współ- renesansowy humanista Grzegorz
Program wypełniony był już czymś absurdalnym. U młodych czesny świat potrzebuje takich z Sanoka, święty ks. Zygmunt
od piątkowego wieczoru, kiedy ludzi krzyż często wzbudza strach, autentycznych świadków, którzy Gorazdowski i ks. Zdzisław Peszto w sześciu kościołach sta- wydaje się zaprzeczeniem życia. mogą powiedzieć, jak Maria Mag- kowski – powiedział burmistrz
cyjnych zawiązano wspólnoty. W rzeczywistości jest inaczej. Przy- dalena po Zmartwychwstaniu: Wojciech Blecharczyk. Słowa poW sobotę centrum duchowe jęty krzyż staje się właśnie źródłem widzieliśmy Pana! Dotknęliśmy witania skierował do uczestników
przeniosło się z parai na Ry- życia. Może on nas wzmocnić, być Go, doświadczyliśmy w głębi na- także ks. dziekan Andrzej Skiba.
nek, gdzie od wczesnego popo- pociechą, obroną, wspomożeniem,
łudnia odbywały się spotkania światłem – podkreślał.
Podczas adoracji młodzi
i koncerty. Oazą ciszy był jedynie kościół franciszkański, ustawili się w gigantycznej kolejw którym wiele osób trwało ce – sprawnie kierowanej przez
w skupieniu przed Najświętszym służby porządkowe – aby oddać
Sakramentem. Poza tym Rynek cześć krzyżowi. Jedni przyklękali,
i przyległe uliczki tętniły życiem. dotykając go i całując, inni padali
Kulminacyjnym momentem był na kolana, obejmowali ramionami,
koncert zespołu „Stróże Po- przytulali twarz, nie wstydząc się
ranka” – uczestnicy bawili się łez i wzruszenia. Wzruszenia nie
jak na najlepszym rockowym ukrywali także biskupi i kapłani,
koncercie. – Nie wiedziałam, będący świadkami tej manifestaże można w ten sposób śpie- cji wiary młodych ludzi, o których
wać o wierze, Bogu i Maryi. na co dzień słyszy się tyle złego.
To wspaniała ewangelizacja Że pozbawieni zasad, zdziczali,
w popowo-rockowym wydaniu płytcy, roszczeniowi...
– stwierdziła „szalejąca” pod
Gdzie arcybiskup
sceną Ewelina. Klimat zmienił
znalazłby taką
się jak za dotknięciem czaromłodzież?
dziejskiej różdżki, kiedy wokalista Paweł Chustak zaintonoNuncjusz apostolski przypował „Barkę” dla Jana Pawła II. minał, że osiemnaście lat temu
Widać było, że młodzi śpiewają spotkania zainicjował arcybiskup
nie tylko ustami, ale i sercem.
Józef Michalik, który wcześniej

szych serc, doświadczyliśmy takiej radości, z którą nic nie może
się równać – powiedział. Słowa
włoskiego arcybiskupa młodzież
przyjęła owacyjnie, doceniając
przy okazji jego znajomość języka
polskiego. – No i gdzie by znalazł
ksiądz arcybiskup taką młodzież?
Chyba warto było przyjechać do
Sanoka! – żartował arcybiskup
Michalik.

Do organizacji spotkań przyczyniły się także władze miasta
z burmistrzem – zapewniając
scenę, nagłośnienie, oświetlenie,
banery, bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi – oraz władze
powiatu i sponsorzy. Wszystkim
życzliwym osobom i instytucjom
dziękował w imieniu młodzieży
ks. Feliks Kwaśny i arcybiskup
Józef Michalik.

Padł z wdzięcznością
na kolana
Po zakończeniu uroczystości
najgłębszy chyba oddech wziął
ksiądz Grzegorz Socha z parai farnej, sanocki koordynator
spotkań,
który
odpowiadał
za całość spraw organizacyjnych.
Na szczęście wszystko zagrało
wspaniale. W opinii bywalców
były to jedne z najbardziej udanych spotkań w osiemnastoletniej historii SMAP. – Wieczorem
padłem na kolana, dziękując
za wszystko Bogu – podsumował
skromnie ksiądz Grzegorz.

Paulina i Monika, uczestniczki:
– Dla nas to przede wszystkim
możliwość spotkania z ludźmi,
którzy czują to samo. Czas taki
jest potrzebny zarówno dla wierzących, jak i dla tych, którzy są
daleko od Boga. Mogą oni zobaczyć kulturę „nowych ludzi”
i to, na czym budować fundament
swojego życia.

22 kwietnia 2011 r.
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Sanok ek logiczny

wyróżnienie zasłużyli pracownicy
Urzędu Miasta z naczelnikiem Konradem Białasem na czele, nauczyciele sanockich szkół uczestniczących w projekcie oraz działacze
Ligi Ochrony Przyrody. Zwracając

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Eko-Sanok zwiększenie
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta”.
Miasto współpracowało w nim z norweską gminą Inderøy,
a pieniądze w wysokości 1,5 miliona złotych w 85 procentach pochodziły z donansowania funduszy obcych.

ni pedagodzy organizowali zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne poświęcone ekologii. Miały one na celu nie
tylko przekazanie informacji, ale
także zaangażowanie uczniów
poprzez zabawę, gry i prace twórcze do aktywności ekologicznej.
MARIAN STRUŚ
W ramach projektu zorganizowamarian-strus@wp.pl
ne zostały konkursy (np. na plakat
„Dbam o środowisko – segreguję
odpady”, na wypracowanie: „SaCelem projektu była edukanok – miasto przyjazne dla mieszcja społeczeństwa w zakresie
kańców i turystów”), przeprowagospodarki odpadami, kształtodzono
Sanocką
Olimpiadę
wanie postaw proekologicznych
i wyrobienie właściEkologiczną oraz imprezy związawych
zachowań
ne ze świętami ekologicznymi.
dotyczących segreOdbyły się także spektakle, takie
gacji odpadów.
jak: „Sąd człowieka”, zorganizoPomysł na komwany przez G4 czy „Raport zaćmiepleksowe zajęcie się
nia Sanoka” (G1), akcje zbierania
problemem segresurowców wtórnych. Zainicjowane
gacji odpadów w Sazostały działania edukacyjne o zanoku zrodził się
sięgu międzyszkolnym, np. Mięw Urzędzie Miasta,
dzyszkolny Turniej Ekologiczny
dzięki kontaktom,
„Eko-Dzieciaki” czy Bieszczadzki
jakie Miasto nawiąRegionalny Przegląd Piosenki
zało z norweską
Ekologicznej.
Gminą Inderøy. ReNiezwykle atrakcyjne były „Zielacje te zaowocolone Szkoły”, czyli wakacyjne wywały
projektem,
cieczki młodzieży z przewodnikami
a następnie uzyskaturystycznymi po Sanoku i okolicy.
niem donansowaW czasie ostatnich wakacji w 15 tania ze środków
Uznając zasadę, że wszystko zaczyna się od szkoły, lekcje zaangażowania kich wycieczkach wzięło udział 200
Mechanizmu Finansię w ochronę środowiska sanoczan wprowadzono właśnie do szkół. Spe- dzieci. Dużym przeżyciem dla uczniów
sowego Europejcjalne spektakle były świetnym pomysłem na przekonanie rówieśników, że była także wymiana młodzieży
skiego Obszaru Goze swymi rówieśnikami z Inderøy.
bez segregacji odpadów ani rusz!
spodarczego
Sanoczanie mieli okazję zapoznać
i Norweskiego Mechanizmu Fi- ilości odpadów, ich negatywny i młodzieży, gdyż one łatwiej się z osiągnięciami Norwegów w zanansowego. Gmina Inderøy, która wpływ na środowisko, a w konse- przyswajają nowe wzorce zacho- kresie ochrony przyrody, poznać ich
stosuje u siebie wysoce efektywny kwencji na nasze zdrowie. Świa- wań. W projekt zaangażowane kraj i codzienne życie.
system zagospodarowania odpa- domość więzi z przyrodą miała były sanockie szkoły podstawowe
Eko – Sanok to także imprezy
dów, wspierała projekt wiedzą, być bodźcem dla mieszkańców i gimnazja. Specjalnie przeszkole- plenerowe (m.in. koncerty Majki
AUTOR (2)

do aktywnego zaangażowania się
w ochronę środowiska, zwłaszcza
poprzez segregację śmieci, która nie
tylko zmniejsza ilość odpadów traających na wysypiska, ale pozwala
zaoszczędzić cenne surowce oraz
doświadczeniem i praktycznymi energię – mówił podczas spotkania
rozwiązaniami. Krajowym partne- kończącego realizację projektu burrem projektu była Liga Ochrony mistrz Wojciech Blecharczyk.
Przyrody w Sanoku.
Realizację projektu rozpoczę– Podjęte w ramach projektu to w kwietniu 2009 roku. Najważdziałania miały uświadomić sano- niejszym jego aspektem była szeczanom zagrożenia płynące roko pojęta edukacja ekologiczna,
ze zwiększającej się drastycznie skierowana głównie do dzieci

Ciocia też jest kochana
Dziesięcioletnia Dominika i jej siedmioletnia siostra Angelika czekają
z niecierpliwością na każdy weekend. W piątek po południu idą do cioci
Beaty! Przez trzy dni będą u niej spały, bawiły się z jej córkami i przytulały, ile tylko tylko zechcą. Nawet na zapas, bo w Domu Dziecka – gdzie
na co dzień mieszkają – nikt ich nie tuli. Wychowawczyni nie może
przecież wyróżniać żadnego dziecka, całować i trzymać za rękę przed
zaśnięciem. A ciocia może!
dziećmi. Sama też popełniała błędy. – Starałam się jednak jakoś to wszystko ułożyć i dać
jolanta-ziobro@wp.pl
czas na nauczenie się siebie – opowiada.
Udało się. Od półtora roku dziewBeata Solon tak naprawdę nie jest żad- czynki są częścią rodziny. Spędzają
ną ciocią. Razem z mężem i córkami, Mar- u nich prawie wszystkie weekendy i
lenką i Natalką, są tzw. rodziną zaprzyjaź- święta. Bawią się – „roznosząc” czasem
nioną. – Rodziny zaprzyjaźnione to rodziny cały dom – jedzą posiłki, chodzą
obce, których członkowie wspierają działa- na spacery, zakupy, do kościoła.
nia wychowawcze placówki w zakresie ży- Uczestniczą również w domocia rodzinnego – wyjaśnia Anna Dziadosz, wych obowiązkach. – Musidyrektorka Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyj- my je także wychowywać
nego w Krośnie. A mówiąc mniej uczenie, to – podkreśla pani Beata.
rodziny, które wspierają, pomagają, zapraŚliczną
szają na święta, dając „niczyim” dzieciom
dziewczynkę
z państwowej placówki poczucie przynależności i pewność, że są dla kogoś ważne.
na święta,

JOLANTA ZIOBRO

Miłość od pierwszego
wejrzenia

Pani Beata (na zdjęciu z dziewczynkami)
poznała najpierw Dominikę, która chodzi
z jej córką Marleną do klasy. Sympatyczna
dziewczynka z kucykami od razu ujęła ją
za serce. I właściwie to mama, a nie córka,
wyszła z inicjatywą spotkań. Marlena początkowo nie chciała o tym słyszeć, w końcu jednak zaprosiła koleżankę do siebie.
Kiedy okazało się, że w Domu Dziecka
przebywa jeszcze młodsza siostra i dwóch
braci Dominiki, zaczęli zapraszać całą
czwórkę. Chłopcom niespecjalnie jednak
odpowiadało babskie towarzystwo i ostatecznie dom Solonów odwiedzają tylko
dziewczynki. – Początki nie były łatwe
– przyznaje pani Beata. Pojawiła się
zazdrość, rywalizacja i konikty między

Jeżowskiej, Alicji Majewskiej, BIG
CYC), które przyciągały całe rodziny, by przy wspólnej zabawie
zaszczepiać i utrwalać zachowania
proekologiczne. Świetnie bawiono
się podczas Ekologicznych Pikników Rodzinnych, Eko-Plenerów,
trzech Eko – Tour’ów czy imprezy:
„Drzewko za surowce wtórne”.
Eko Sanok to także szkolenia
na temat gospodarki odpadami,
wydany „Podręcznik segregacji
odpadów”, portal internetowy,
który jest skarbnicą informacji
ekologicznych, a przede wszystkim to wiele ciekawych inicjatyw,
które wpisały się na stałe w proekologiczne działania szkół.
Spotkanie, będące podsumowaniem projektu, było okazją,
aby podziękować tym, którzy byli
weń najbardziej zaangażowani:
jego pomysłodawcom i realizatorom. Z ich grona na szczególne

odnaleźć się w rzeczywistości Domu Dziecka. Mimo że chodził już do czwartej klasy,
wciąż miał problem z nocnym moczeniem.
Dzieci śmiały się z niego i dokuczały. – Ledo rodzin świadomych i odpowiedzialnych, czyliśmy go, jeździliśmy do urologa i neuroktóre poradzą sobie z trudnościami, bo takie loga dziecięcego, nie przynosiło to jednak
na pewno się pojawią. Nie ma bowiem nic żadnych efektów – wspomina dyrektor Chygorszego, niż porzucenie dziecka, które już tła. Odkąd Krzyś zaczął odwiedzać dom
raz zostało porzucone przez swoich rodzi- swoich „dziadków”, problem zniknął,
dosłownie jakby nożem uciął. – Od początców naturalnych – tłumaczy.
ku byłam przekonana, że miał on podłoże
Wstydliwy problem
nerwicowe – mówi pani Emilia. Spędzając
i happy end Krzysia
u nich weekendy, wieczorem Krzyś zawsze
Rodzina zaprzyjaźniona, choć jest tylko mówił z pewną dumą w głosie: „Idę do swonamiastką domu, może dokonać prawdzi- jego pokoju”. Uwielbiał chwile, kiedy przed
wych cudów. Jak w przypadku dziesięciolet- zaśnięciem babcia przychodziła, aby zrobić
niego Krzysia, dla którego „dziadkiem” mu krzyżyk na czole i pocałować na dobranoc. Niedawno los okazał Krzysiowi jeszcze
większą łaskawość, bo ośrodek adopcyjny znalazł mu rodzinę
zastępczą, dzięki czemu
mógł opuścić Dom Dziecka. A może wymodliła
to babcia Emilia?

proszę
Anna Chytła, dyrektorka Domu Dziecka, pamięta, że jeszcze w latach
90. było dużo zgłoszeń „po
dzieci”, zwłaszcza w okolicy
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. – Zgadzaliśmy się niechętnie,
bo, zabierając naszych podopiecznych
tylko na święta, ludzie spełniali raczej swoje
potrzeby – wspomina. Dlatego dobrze się
stało, że przepisy uległy zaostrzeniu i pojawiła się prawnie umocowana instytucja rodziny zaprzyjaźnionej. – Obecnie, jeśli ktoś
chce zostać taką rodziną, musi przejść
odpowiednią procedurę kwalikacyjną
w ośrodku adopcyjnym w Krośnie. Może
komplikuje to sprawę, z drugiej jednak strony daje większą pewność, że dzieci traą

Zakończenie projektu EKO SANOK było okazją, aby podziekować nauczycielom za wspaniałe podejście do gigantycznego
zadania nauczenia zachowań proekologicznych. Na zdj. burmistrz W. Blecharczyk wręcza pamiątkowe dyplomy.

i „babcią” zostali państwo Emilia i Tadeusz
Brichaczkowie. Niemłodzi już, po siedemdziesiątce – a pani Emilia także po ciężkiej
operacji – rodzice sześciorga dzieci, dziadkowie jedenaściorga wnucząt i pradziadkowie dwójki prawnucząt, potrali jeszcze
stworzyć bezpieczną przystań dla Krzysia,
wrażliwego chłopca, który nijak nie mógł

się do nauczycieli, burmistrz
W. Blecharczyk powiedział: – Pokazaliście, że dzieci i młodzież mogą
być znakomitymi wektorami przekazywania wiedzy ekologicznej. Coś
w nas wszystkich z tego programu
zostało. Jestem przekonany, że
w perspektywie czasowej przyniesie to efekty. A my będziemy nadal
poszukiwać projektów związanych
z ekologią, aby w ten sposób kontynuować rozpoczęte dzieło.
Zadowolenia z projektu EKO
SANOK nie kryli też ci, którzy bezpośrednio przy jego realizacji pracowali. – Dobrze, że taki projekt
powstał, że udało się znaleźć norweskiego partnera i mechanizmy,
które go snansowały. Nasza młodzież sporo się nauczyła, wiele zrozumiała. Brawa dla pomysłodawców i organizatorów – nie kryła
uznania p. Małgorzata Kruszewska,
nauczycielka z Gimnazjum nr 4.

właściciel rmy „Tega”, fundując dzieciom prezenty na świętego Mikołaja.
Rodzina i znajomi reagowali różnie
na powiększenie rodziny. – Zdarzało mi
się słyszeć komentarze typu „Mało ci
swoich własnych dzieci?” Owszem, nie
stać ich teraz na zagraniczne wczasy,
ale nie żałują. – Ludzie często żyją
zapatrzeni w siebie, skupieni na czubku
własnego nosa. Chcą mieć więcej i więcej. Ja uważam, że trzeba się dzielić
i żyć dla innych. To trudne, ale daje też
siłę – wyznaje pani Beata, która przygarnia także bezdomne zwierzęta. – Przynajmniej w domu jest wesoło, choć trudno utrzymać porządek – śmieje się.

Podpory i ostoje

Czasem zdarza się, że rodzina
zaprzyjaźniona staje się rodziną zastępczą albo adopcyjną, ale nie jest to celem.
Chodzi po prostu o to, aby dziecko kogoś
miało, jakiś punkt oparcia. Wystarczy pomoc w nauce, wspólny spacer, zaproszenie na obiad. – Oczywiście, więkJest dla
szość zaczyna w którymś momencie
kogo żyć
marzyć, że ciocia stanie się mamą i zaBycie ro- mieszka się w jej domu na stałe. Można
dziną zaprzy- jednak dziecku wytłumaczyć, że jest to
jaźnioną nie niemożliwe i postawić wyraźne granice.
wiąże
się Nie trzeba od razu dawać całego siebie
z
żadnymi
– przekonuje Anna Chytła. Że układ taki
gratykacjami
jest możliwy – i do zaakceptowania przez
nansowymi.
dziecko – dowodzi historia Karoliny, dziś
Wręcz przeciwjuż usamodzielnionej, która od piątej klanie. – Przygotowusy podstawówki miała taką właśnie
jemy teraz sześć „mikołajów” i „gwiazdek”, zaprzyjaźnioną rodzinę. Trochę zahukabo dziewczynki mają prze- na, mająca ogromne problemy z matecież braci, nie mówiąc o takich matyką dziewczynka, dzięki pomocy
okazjach, jak Dzień Dziecka, urodziny i życzliwości „cioci” i „wujka” dosłownie
czy pierwsza komunia święta – opowia- rozkwitła, choć do końca mieszkała
da pani Beata. Jasne, że w domu zuży- w placówce. Dziś studiuje i z powodzewa się znacznie więcej wody, prądu, niem próbuje układać swoje życie.
Miłość i zainteresowanie to kapitał,
robi większe zakupy. Wymienili też samochód na większy, aby móc razem którego najbardziej brakuje dzieciom
wyjeżdżać. Wspierają ich właściwie tyl- z Domu Dziecka. Dlatego szkoda, że w sako rodzice pani Beaty. W ubiegłym roku nockiej placówce tylko Dominika i Angelika
sympatyczny gest uczynił także jej szef, z niecierpliwością czekają na weekend...
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Gdyby frekwencja na konferencji pn. „Przekaż życie – powiedz
TAK – przeszczep Podkarpacie” była wyznacznikiem zainteresowania Polaków przeszczepami narządów, Polska byłaby jednym
z europejskich liderów w dziedzinie transplantologii. Tymczasem jest na szarym końcu stawki. Ale może dzięki takim
konferencjom zacznie się to zmieniać.

MARIAN STRUŚ
marian-strus@wp.pl

Jesteśmy „za”,
ale „przeciw”

drzej Chmura. – Podstawą zmiaPotrzebna wiedza,
ny podejścia jest edukacja. Udoedukacja i zaufanie
wodniła to Hiszpania, która kiedyś
Wśród państw europejskich była obok nas, a dziś jest w czo– Jak to jest, że społeczeńPolska okupuje jedno z końco- łówce europejskiej i uczy inne stwo nasze dość gremialnie, bo
wych miejsc na liście przeszcze- kraje. U nas też coś drgnęło. w 80 procentach, opowiada się za

nie zdementował tego, żeby odczuła to polska transplantologia
– podkreślał dr Wiesław Gucwa,
ordynator oddziału intensywnej
terapii szpitala specjalistycznego
w Sanoku.

Transplantacja?
Jesteśmy na „tak”!

AUTOR

15 kwietnia w Sanoku, z inicjatywy europoseł Elżbiety Łukacijewskiej, odbyła się konferencja
poświęcona transplantacji. Wzięli
w niej udział wybitni znawcy zagadnienia: z prof. dr. hab. Andrzejem Chmurą, dr. hab. Zbigniewem
Gałązką, Ireną Maliniak z krakowskiego Centrum POLTRANSPLANT, dr. Wiesławem Gucwą
– koordynatorem ds. transplantacji szpitala specjalistycznego
w Sanoku, Krystyną Murdzek
z Polskiego Stowarzyszenia
Sportu po Transplantacji, ks. Andrzejem Chmurą. Przybyło nań
wielu
zaproszonych
gości,
a wśród nich: wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Milicz oraz
znany sportowiec Przemysław
Saleta. W konferencji uczestniczyło około 300 osób: lekarzy,
nauczycieli,
samorządowców,
przedstawicieli
podkarpackich
wyższych uczelni, uzdrowisk,
banków, towarzystw ubezpieczeniowych, dziennikarzy. Zainteresowanie olbrzymie.
– Konferencja jest jednym
z elementów kampanii promującej
szczytną ideę transplantacji wśród
podkarpackiej społeczności. Corocznie zwiększa się liczba chorych, dla których przeszczep narządów jest jedyną szansą
na przeżycie. Niestety, w parze
z tym nie idzie liczba pobieranych
narządów do przeszczepów. Ufam,
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DAR SERCA

Organizatorzy i goście konferencji w ogniu pytań dziennikarzy podczas konferencji prasowej.
Na zdj. europoseł Elżbieta Łukacijewska, Przemysław Saleta, dr hab. Zbigniew Gałązka oraz
członek Zarządu Województwa Sławomir Miklicz.
iż takie inicjatywy jak ta, zmienią te
proporcje – powiedziała europoseł
E. Łukacijewska, dziękując wszystkim za tak znakomity odzew
na zaproszenie do udziału w konferencji. Przywołała przy tym słowa
Jana Pawła II, który podarowanie
narządu drugiemu człowiekowi
nazwał szlachetnym czynem, będącym autentycznym aktem miłości.

pianych narządów. Dotyczy to
zarówno narządów pochodzących ze zwłok, jak i od osób żywych. – W świecie co druga przeszczepiana nerka pochodzi od
kogoś z rodziny, w Polsce jest to
zaledwie 2 procent. To najbardziej czytelny dowód naszego
zacofania jeśli chodzi o dawstwo
rodzinne – mówił prof. dr hab. An-

Działa Polska Unia Medycyny
Transplantacyjnej, powstał Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011
- 2020, powołano wojewódzkich
konsultantów – transplantologów,
tworzą się oddziały transplantacyjne, a dawcy narządów otoczeni zostali systematyczną opieką
– wyjaśniał.

przeszczepami, a rzeczywistość
jest diametralnie inna? – pytała
E. Łukacijewska. A prof. A. Chmura stawiał diagnozę: – Bo nie rozmawia się o tym na co dzień
w rodzinach, wśród znajomych.
A gdyby to czyniono, dużo łatwiej
byłoby realizować wolę zmarłego,
niż samemu podejmować decyzję.
Ale co mówić o rodzinach, kiedy
zdarza się, że nawet lekarze
nie dysponują odpowiednią wiedzą, bądź też nie potraą rozmawiać w tym temacie.
– Kluczem do postępu jest
zwiększenie ilości narządów do
przeszczepów, w tym znaczący
wzrost liczby przeszczepów rodzinnych – twierdził chirurg transplantolog dr hab. Zbigniew Gałązka. Za niezwykle szkodliwe
zjawisko uznał on podkopywanie
społecznego zaufania do transplantologów. – Insynuacje zawarte
w tytułach doniesień prasowych:
„Jesteście mordercami” czy „Handlują narządami” robią ogromną
szkodę transplantologii. Tak nie
można robić – apelował do dziennikarzy. – Wystarczyło, że b. minister zdrowia wziął udział w nagonce na jednego z lekarzy, a potem

Podkarpacie
partnerem
transplantacji
Kampanię promującą ideę
transplantacji na Podkarpaciu zainicjowała przed rokiem wojewoda
Małgorzata Chomycz, autorka listu
intencyjnego „Partnerstwo dla transplantacji”. – To był dobry początek.
W krótkim czasie powołaliśmy urząd
konsultanta wojewódzkiego, udało
się utworzyć sieć koordynatorów
transplantologii w szpitalach. Zorganizowaliśmy kilka konferencji, a ta
dzisiejsza dowodzi, że jesteśmy coraz bardziej skuteczni. W ubiegłym
roku na Podkarpaciu odnotowaliśmy 7 pobrań narządów, w tym roku
tylko w Sanoku było ich 3. Ktoś powie: to niewiele, ale to i tak jest milowy krok naprzód – stwierdziła z zadowoleniem pani wojewoda.
– To budujące, że mamy polityków i samorządowców tak mocno zaangażowanych w ideę promowania transplantologii. A liczba
uczestników dzisiejszej konferencji rodzi nadzieję, że w niedługim
czasie odrobimy ten dystans
do Europy – podsumował dr Zbigniew Gałązka.

LOMBARD

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA
AUTOSAN S.A. w Sanoku
zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości
położonej w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 109
Budynek parterowy bez podpiwniczenia, może być przeznaczony
na prowadzenie działalności produkcyjnej oraz innej.
Konstrukcja tradycyjna, fundamenty i ściany murowane z cegły
pełnej.
Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.
Budynek posiada kanał do serwisowania pojazdów.
Powierzchnia użytkowa: 945,08 m2
w tym: 19,00 m2 powierzchnia biurowa
34,00 m2 powierzchnia socjalna
Budynek wyposażony w instalacje:
- wod.- kan.,
- C.O.,
- elektryczną oświetlenia gniazd wtykowych i siły.
W skład wyposażenia budynku wchodzą:
- żuraw,
- elektrowciągi.
Cena 1 m2 czynszu dzierżawnego do uzgodnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków dzierżawy można
uzyskać pod nr. telefonu 13 465 04 92.
Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki w terminie
do dnia 6 maja 2011 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres AUTOSAN S.A., 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109.

Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)
tel. 13-464-30-61

MODUŁ
PODSTAWOWY

KOSZTUJE
TYLKO

48 zł brutto!
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REKLAMY – OGŁOSZENIA

30421720

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.04.2011 r
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(znak sprawy: AB. 6740.9.2.2011)
na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21.02.2011 r. w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowa drogi - łącznika ul. Wolna Robotnicza etap II w Sanoku” – na działkach:
Powiat: Sanocki, Gmina: Miasto Sanok, Obręb: Posada
1. Działki w całości wchodzące pod inwestycję (położone w liniach rozgraniczających terenu inwestycji): 1906/2, 2061/7;
2. Działki dzielone pod inwestycję (położone w liniach rozgraniczających): 2061/8 (2061/11,
2061/12), 2061/5 (2061/9, 2061/10), 1904 (1904/1,1904/2, 1904/3), 1964/2 (1964/3,1964/4,
1964/5), 2064 (2064/1, 2064/2), 2943 (2943/1, 2943/2), 2941 (2941/1, 2941/2), 2937
(2937/1, 2937/2), 2936 (2936/1, 2936/2, 2936/3), 2935 (2935/1, 2935/2, 2935/3);
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki
powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję).
3. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych: 1817/2, 1816/4, 2070/4, 2935 (2935/1, 2935/2, 2935/3), 1964/2 (1964/3, 1964/4,
1964/5), 2064 (2064/1, 2064/2), 1904 (1904/1, 1904/2, 1904/3), 2061/8 (2061/11, 2061/12),
1906/4, 1908/3, 1909/3, 2057/3, 2056/3, 1970/3, 1914/6, 2053/3, 1981/3, 1983/8, 1983/5,
1985/3, 1988/3, 1130/15:
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym, podkreślono działki wód płynących)
Zainteresowani, w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogą zapoznać się
z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku przy
ul. Kościuszki 36 pokój nr 28, tel. 13 46 57 622 lub 13 46 57 620, w godzinach pracy Urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.
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TDNRZ

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 194 z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI ZAWIADAMIA
że na wniosek Zarządu Powiatu w Sanoku
w dniu 18.04.2011r. została wydana decyzja Nr 3/11 (znak sprawy AB. 6740.9.1.2011)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 2235R
Sanok-Dobra
na nieruchomościach lub ich częściach, objętych wnioskiem, położonych w obrębie ewidencyjnym Międzybrodzie, jednostce ewidencyjnej Gmina Sanok, tj. na działkach o numerach
ewidencyjnych:
- położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w tym stanowiących własność
Powiatu Sanockiego – 71
- położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji i przechodzących na własność
Powiatu Sanockiego – 48/72, (148/74,148/73)
- położonych w granicach terenu niezbędnego dla realizacji obiektu budowlanego (wody płynące) – 140
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).
Wszystkie strony postępowania z treścią wyżej wymienionej decyzji mogą zapoznać się
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pok. 21, tel. 13 46 57 617 lub 13 46 57 621 w godzinach pracy Urzędu w terminie
14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Sanockiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.
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LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 61,50 m2,
3-pokojowe, osiedle Wójtowstwo, Biuro Nieruchomości R&R, Sanok, tel.
503-72-13-66.
 Pilnie mieszkanie 49,72 m2,
w centrum Sanoka, cena
2.600 zł/m2, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Kawalerkę 29,85 m2,
w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, Biuro Nieruchomości
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Dwupoziomowe mieszkanie, osiedle Błonie, Biuro
Nieruchomości R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Kawalerkę 28,50 m2,
w centrum Sanoka, Biuro
Nieruchomości R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 76,20 m2,
Sanok, osiedle Posada,
Biuro Nieruchomości R&R,
Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 64 m2, w Sanoku, osiedle Posada, Biuro Nieruchomości R&R,
Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 49 m2, 3-pokojowe (I piętro), Wójtowstwo, tel. 500-68-32-83.
 Mieszkanie 76 m2, 4-pokojowe, przy ul. Stróżowskiej, tel. 721-63-96-19.
 Mieszkanie dwupoziomowe 76 m2, 3 pokoje,
osiedle Błonie, tel. 509-52-61-18.
 Mieszkanie 23 m2, przy
ul. Wolnej, tel. 13-46493-95.
 Mieszkanie dwupokojowe, tel. 600-04-51-29.
 Mieszkanie 50,4 m2 plus
loggia, 2-pokojowe (II piętro),
osiedle Błonie, tel. 13-463-38-75 lub 692-40-74-35.
 Mieszkanie 37,30 m2,
osiedle Wójtowstwo, tel.
504-85-60-39 lub 783-51-60-29.

Sprzedam halę 1200 m2
+ działka 86a
tel. 507 068 626

Wykończenia wnętrz
malowanie, szpachlowanie,
panele, techniki dekoracyjne
czysto-tanio-solidnie
tel. 694-094-426
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REKLAMY I OGŁOSZENIA
 Mieszkanie 53 m2, w Sanoku, Wójtowstwo, tel.
601-94-49-58.
 Mieszkanie 36 m2, w Sanoku przy ul. Wolnej 46,
tel. 604-84-67-13.
 Mieszkanie 48,40 m2,
osiedle Błonie, tel. 605-85-27-56.
 Mieszkanie 44 m2, 2-pokojowe, Sanok, osiedle
Wójtowstwo, tel. 788-52-98-80.
 Dom po kapitalnym remoncie o wysokim standardzie wykończenia, działka
14 a, okolice Sanoka, Biuro Nieruchomości R&R,
Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Dom murowany, Sanok
– Zabłotce, Biuro Nieruchomości R&R, Sanok, tel.
503-72-13-66.
 Dom w Sanoku, dobra
lokalizacja, tel. 13-46386-15.
 Szeregówkę 182 m2,
komfortowo
urządzona,
działka 3,8 a, koło lasu
w Sanoku, cena do uzgodnienia, tel. 698-38-29-33.
 Dom jednorodzinny murowany, parterowy, na
działce 5 a, w Sanoku, tel.
503-79-54-72.
 Domek z działką w Sosenkach, tel. 693-0414-40.
 Kiosk na działalność
handlową lub gastronomiczną, dobra lokalizacja,
tel. 601-98-22-46.
 Lokal handlowo-usługowy (parter), w nowo wybudowanym budynku, w Sanoku, Biuro Nieruchomości
R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Pawilon handlowo-usługowy 38,40 m2 wraz z garażem, przy ul. II PSP 18
w Sanoku, istnieje możliwość przystosowania strychu na mieszkanie, tel.
606-46-80-58.
 Tanio 0,92 ha pola w Pisarowcach, możliwość zabudowy, tel. 13-467-21-85.

 Działkę budowlaną
13,97 a, w Czerteżu, Biuro
Nieruchomości R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Działkę 12 a, w miejscowości Bykowce, Biuro Nieruchomości R&R, Sanok,
tel. 503-72-13-66.
 Atrakcyjną działkę budowlaną 30 a, w Tyrawie
Solnej, tel. 508-09-09-91.
 Pole orne 1 ha, w Srogowie Górnym, tel. 13-467-25-44 lub 601-82-08-55.
 Działki budowlane, Zabłotce – Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Działkę budowlaną 9 a,
w Bykowcach, tel. 601-90-90-16.
 Działkę budowlaną 38 a,
na obrzeżach miasta, kierunek Sanoczek, tel. 504-22-01-46.
 Atrakcyjnie położone 10 a
działki
rekreacyjne,
w Sanoku w pobliżu lasku „Sosenki”, tel. 606-40-95-65.
 Atrakcyjną działkę rolną
0,80 ha, 3 km od Sanoka,
możliwość budowy altanki
lub domku letniskowego,
tel. 501-58-26-25.
 Działki budowlane,
uzbrojone, w Sanoku, tel.
692-54-69-79.
 Atrakcyjną działkę budowlaną 18 a, na Białej
Górze, z możliwością zabudowy pod działalność
usługowo-handlową, tel.
602-71-28-80.
 Działkę budowlaną 22 a,
na Białej Górze, tel. 13-463-28-74.
Redakcja nie
odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

PROFESJONALNE PRANIE
DYWANÓW,
TAPICEREK MEBLOWYCH
I SAMOCHODOWYCH
TEL. 506-755-475

WOJSKOWA KOMENDA
UZUPEŁNIEŃ w SANOKU
prowadzi nabór do
– służby przygotowawczej
– służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rekrutacji
tel. nr 13-463-05-46
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do WKU ul. Przemyska 1.

 Lokale handlowe w Centrum Handlowym „Błonie”,
przy ul. Kochanowskiego 25,
tel. 13-463-04-44.
 50 m2 (I piętro), tel. 605-44-51-03.
 Wydzierżawię działkę
Posiadam
w atrakcyjnej lokalizacji,
do wynajęcia
przy trasie Sanok – Zagórz,
 Nowe, ładne mieszkanie
tel. 501-33-89-78.
2-pokojowe, 50 m2, z umeblowaniem, tel. 511-96-37-97 lub 13-464-95-78.
AUTO-MOTO
 Mieszkanie 35 m2, tel.
726-43-65-98.
Sprzedam
 Mieszkanie 60 m2,
 Ciągnik Sam S-7,
umeblowane, przy ul. Kocena 2.500 zł, tel. 13chanowskiego, tel. 662-467-46-51.
-79-78-07.
 Mieszkanie, tel. 503-80RÓŻNE
-29-90.
 Mieszkanie 2-pokojowe Sprzedam
(IV piętro), nieumeblowa-  Drewno opałowe, tel.
ne, przy ul. Sadowej, tel. 504-37-24-04.
13-463-70-97 (po 19).
 Alby komunijne, komplet
 Mieszkanie 43 m2, dla chłopca i dziewczynki,
w centrum Sanoka, tel. tel. 726-43-65-98.
691-52-36-78.
 Kontener morski, kom Pokój 1 i 2-osobowy, presor + zbiornik, regały
z używalnością kuchni, tel. metalowe, meble, kartony,
512-22-02-02.
wagi, pompę ltrującą
 Pokój z kuchnią i łazien- do oleju, tel. 507-06-86-26.
ką dla dwóch dziewczyn,  Regały metalowe piętel. 13-463-36-96, 608-61- ciopółkowe o wymiarach
-01-35.
200 x 90 x 40, udźwig na
 Lokale użytkowe: 30 m2 1 półkę 50 kg, stan bardzo
(I piętro), 70 m2 (II piętro), dobry, tel. 726-70-07-21.
Sanok – centrum, tel. 500-  Frezarkę, bardzo dobrze
-12-54-50, www.nierucho- zrobiona, ponad 20 frezów,
mosciBOA.gratka.pl
cena 2.200 zł, tel. 888-35 Lokal przy ul. Kościusz- -54-01.
ki, tel. 607-04-99-95.
 Kosiarkę traktorek, stan
 Lokal handlowy 130 m2, bardzo dobry, cena 2.700 zł,
Sanok – centrum, tel. 500- tel. 888-35-54-01.
-12-54-50, www.nierucho
mosci BOA.gratka.pl

Wynajmę
stemple bu Lokal 50 m2, przy ul. dowlane metalowe, reguloRobotniczej, tel. 601-79- wane, tel. 13-464-35-02.
-29-26.
 Mieszkanie 71 m2
(III piętro), przy ul. Jana Pawła II – na 3-pokojowe, ok. 50 m2,
po remoncie, tel. 13-464-98-89 (po 19).

DO WYNAJĘCIA – tanio
Plac przy ulicy Rymanowskiej 52
na dowolną działalność gosp.
tel. 691 765 660

DEKORACJE:

przyjęcia komunijne,
ślubne i weselne
tel. 697 545 088

DO WYNAJĘCIA – tanio
Lokal (I piętro) o pow 140 m2
na dowolną działalnosć gosp.
tel. 691 765 660

Zamienię

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
SANOK, UL. WITOSA 76
13-464-00-69, 609-999-268
kj@sancar.pl mk@sancar.pl

ZA KAŻDY KOMPLETNY
POJAZD – PŁACIMY!

WYPRZEDAŻ

regały sklepowe metalowe,
szklane – firmy ABM – niezniszczone,
• Moduł przyścienny wys. 190, szer. 96
– 5 półek, komplet – 350 netto
• Moduł naścienny wys. 200 szer. 96
– 6 półek, szkło hartowane – 450 netto
• Regały magazynowe ciężkie i lekkie,
paleciak długi i krótki.

tel. 501 531 053

DACHY – KONSTRUKCJA
WRAZ Z POKRYCIEM
DOCIEPLANIE DOMÓW
TEL. 665-368-738

Żaluzje

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

PRACA
Zatrudnię
 Kucharkę, tel. 694-6688-13.
 Kelnerkę i kucharkę do
restauracji, od maja, tel.
661-53-36-73.
 Anglia – zbiory, 5,93
GBP/godz., kontrakty 3-6
miesięcy, tel. 17-853-94-04, www.eplc.pl
 Przyjmę na staż w zawodzie fryzjer, tel. 13-463-68-06.
 Stolarza z powiatu sanockiego, tel. 600-7714-11.
 Dziewczynę do sklepu
odzieżowego, tel. 513-02-03-66.
 Kelnera/kę, barmana/kę
do restauracji oraz osobę
do sprzedaży lodów i gofrów, tel. 608-39-87-71.

Korepetycje
 Matematyka, tel. 507-14-08-64.
 J. angielski, tel. 609-08-71-57.
 J. francuski, tel. 505-24-45-55.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Matematyka w domu
klienta, tel. 504-18-98-11.
 Język niemiecki, tel.
601-23-93-76.
 Chemia, tel. 665-8548-66.

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

Usługi remontowo-budowlane
– usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
kompleksowych remontów mieszkań,
adaptacja poddaszy
tel. 785 207 555

MODUŁ
FILIGRAN
KOSZTUJE
JEDYNIE 20 ZŁ

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AUTOSAN”
Sanok ul. Robotnicza 19, tel/fax 13 464 28 10
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania w budynku tradycyjnie
murowanym z cegły i docieplonym przy ul. Stróżowskiej 5/18 o pow. użytkowej
48,69 m2.
Cena wywoławcza 2.700 zł/m2.
Wraz z mieszkaniem istnieje również możliwość nabycia po 300 zł/m2 poddasza do adaptacji na mieszkanie dwupoziomowe.
Licytacja odbędzie się 28.04.2011 r. o godz. 10 w świetlicy Spółdzielni
przy ul. Robotniczej 19.
Wadium w wysokości 1.000 zł należy wpłacić do dnia 28.04.2011 r. do
godz. 9 na konto Spółdzielni nr: 48 1020 2980 0000 2202 0002 6062 w PKO
BP O/Sanok.
Zasady przeprowadzenia przetargu określa „Regulamin” dostępny w Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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OGRODZENIA

F.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń

SPRZEDAŻ RATALNA

BRAMY
BALUSTRADY

FACHOWY MONTAŻ

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

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

13

REKLAMY

LIKWIDACJA DRZWI Z DREWNA
do wyczerpania
zapasów
art. pościelowe
i tapicerskie

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

Sanok-Dąbrówka,
ul. Okulickiego 8,
tel. 13-464-05-90

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

NADOLANY 80

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

Istniejemy
od 1946 roku

w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16

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

cena kursu:

WA

KRYZYSO

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
im Grzegorza z Sanoka
38-500 SANOK, ul. Stróżowska 15, tel. 46 53 951, fax. 46 53 961

ogłasza nabór

NA ROK SZKOLNY 2011/2012
do

1) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
kierunki kształcenia:

a) humanistyczno-pedagogiczny
b) biologiczno-chemiczny
c) europejski
oraz: klasa sportowa
(piłka nożna – chłopców, piłka siatkowa – dziewcząt i chłopców)

2) TECHNIKUM Nr 2

Drodzy Czytelnicy!

a) zawód: technik mechanik o specjalizacji: spawalnictwo
b) zawód: technik pojazdów samochodowych
c) zawód: technik telekomunikacji
d) zawód: technik teleinformatyk
e) zawód: technik elektronik
f) zawód:
technik technologii chemicznej

Informujemy, że Biuro Reklam i Ogłoszeń „TS”

czynne jest:
• poniedziałek: 8.00-16.30
• wtorek-czwartek: 8.00-16.00
• piątek: 8.00-15.30

21
2
0
-464
3
1
.
l
te

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„AUTOSAN” W SANOKU
TEL/FAX 13-464-28-10
OGŁASZA
Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż:
- działki nr 1456/10 o powierzchni 627m2 zabudowanej budynkiem parterowym
- działki przyległej nr 1456/12 o powierzchni 101 m2
Budynek o powierzchni użytkowej 125,29 m2 (bez
powierzchni komunikacyjnej) położony przy ulicy Konarskiego 33 wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegły o wysokości kondygnacji od
3,15 m do 3,28 m (z możliwością adaptacji poddasza i
przeznaczenia pomieszczeń na cele mieszkaniowe lub
na nieuciążliwą działalność gospodarczą).
Nieruchomość znajduje się w centralnej części Miasta
Sanoka.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Budynek Konarskiego 33”
w terminie do dnia 10 maja 2011r.
w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Robotniczej 19
Regulamin przetargu dostępny jest w biurze Spółdzielni
przy ulicy Robotniczej 19.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

3) ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Nr 2
w zawodach:
a) mechanik pojazdów samochodowych
b) elektromechanik pojazdów samochodowych

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/
zamieszczono ogłoszenie o przetargu ograniczonym-dwuetapowym, na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.
Kościuszki 15 w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta pod nr. telefonu 13-46-52-878.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów
do klasy sportowej jest przewidziany
w dniach 7-8 czerwca 2011 roku o godz. 11

SZKOŁA POSIADA INTERNAT
DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (razem 75 miejsc)
Szczegółowe informacje o szkole i sprawdzianie
uzdolnień kierunkowych znajdują się
na stronie internetowej:

www.zs2.sanok.pl

DYŻURY
W RADZIE MIASTA

Spółdzielnia Inwalidów „SPÓJNIA” w Sanoku

9 maja (poniedziałek) pokój nr 33
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Tomasz Dańczyszyn
w godz. 16-17

38-500 Sanok, ul. Kiczury 16, ogłasza:
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY – LICYTACYJNY (AUKCJĘ)
na sprzedaż:

28 kwietnia (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Adam Ryniak
w godz. 17-18

DYŻURY

W RADZIE POWIATU

22 kwietnia (piątek)
pokój nr 40
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Marian
Czubek
w godz. 12-14

• prawa użytkowania wieczystego działki 157/78, o powierzchni 412 m2 znajdującej się w
Sanoku, przy ul. Kiczury16, objętej KW 46418, z prawem nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu i przez działkę – nr 157/2, oraz przez działkę – nr 157/59, a także działkę
157/60, całą szerokością na rzecz każdorazowych właścicieli i użytkowników wieczystych
działki 157/78, oznaczoną na mapie z dnia 24.01.2005 r., nr 4206 - 111/04.
Cena wywoławcza (brutto) 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Inwalidów „SPÓJNIA” w Sanoku,
przy ul. Kiczury 16 w Sali Konferencyjnej w dniu 18.05.2011 r., o godz 12.
Przetarg zostanie przeprowadzamy zgodnie z REGULAMINEM, który dostępny jest
na stronie intemetowej Spółdzielni www.spójniasanok.pl
Wymagana jest akceptacja regulaminu bez zastrzeżeń, przez uczestników przetargu.
Przetarg może zostać unieważniony przez sprzedającego, bez podania przyczyny.
INFORMACJE – tel. 601403737 w godz. 7-15.
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SPORT

Najmłodsi wzorem najstarszych!
Ależ sukces Niedźwiadków! Chyba pozazdrościli oldbojom
tytułu mistrzów kraju, zaledwie tydzień później zdobywając
złoty i srebrny medal Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja
w Tychach. Czyli imprezy traktowanej jako nieocjalne
MP najmłodszych grup wiekowych.
Pierwotnie Niedźwiadki miały
w tym terminie jechać na zawody do węgierskiego Miszkolca,
ale gdy klub otrzymał informację
o turnieju w Tychach, zmieniono
plany. Cóż, zdecydowała ranga
imprezy. Prezes Tomasz Florczak
nie ukrywał, że interesuje go walka o medale. Dlatego też w starszej grupie (roczniki 2000 i 2001),
gdzie mieliśmy dwie drużyny,
zostały one podzielone na silniejszą i słabszą. Tej drugiej przypadło 12. miejsce na 15 zespołów,
za to pierwsza była dosłownie
o krok od złotego medalu.
W grupie eliminacyjnej podopieczni Tibora Pometlova wygrali 3 mecze, ulegając tylko
drużynie Złote Jastrzębie. Wyniki te dały im 2. miejsce i pewny
awans do nałów. Rozpoczęli je
znakomicie, pokonując trzy zespoły ze Śląska. Kolejny mecz
przyniósł okazję do rewanżu
z Jastrzębiem. Bardzo zacięty
pojedynek zakończył się jednak minimalną porażką Niedźwiadków, po bramce straconej

w przedostatniej minucie. Po
końcowej syrenie były łzy rozpaczy, które jednak wywołały taką
sportową złość, że ostatni mecz
z broniącym tytułu Toruniem
nasi zawodnicy wygrali... 10-0,
zdobywając srebro!
Najmilszą niespodziankę sprawiła jednak drużyna chłopców
z rocznika 2002 i młodszych, prowadzona przez Tadeusza Garba.
Niedźwiadki formę pokazały już
w spotkaniach grupowych, notując 4 zwycięstwa (w tym 2 dwucyfrowe) i remis w meczu z Warszawą. Mając gorszy od rywali bilans
bramkowy, awansowaliśmy z 2.
miejsca, ale w grupie nałowej
role się odwróciły. Pewnie pokonaliśmy Sosnowiec i Opole,
w międzyczasie znów remisując
z Warszawą, ta jednak straciła
też punkty w meczu z Opolem,
który zakończył się remisem.
Złoto dla Sanoka!
– Naprawdę niewiele zabrakło
do wygrania obu kategorii wiekowych. Ale najważniejsze, że pokazaliśmy kawał dobrego hoke-

KRÓTKA PIŁKA
BOKS

Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Stalowa Wola
Startowało trzech pięściarzy
Ringu MOSiR. Awans wywalczył
Maksymilian Gibadło, pewnie pokonując zawodników Gwarka Łęczna
i Hetmana Zamość. Jedno zwycięstwo
– nad bokserem Avii Świdnik – odniósł też Grzegorz Zabawski, jednak
w decydującym pojedynku przyszło
mu uznać wyższość rywala ze Sport
Clubu Lublin. Natomiast Mateusz Krawiec po wyrównanym boju przegrał
z zawodnikiem Olimpu Lublin.
W przyszłym tygodniu M. Gibadło jedzie
na olimpiadę do Sokółki Podlaskiej.

SZACHY

SEBASTIAN KRÓLICKI

Turniej o Puchar Burmistrza Jasła
Zwycięska passa Daniela Kopczyka zatrzymała się na 8 turniejach, choć do kontynuacji zabrakło
niewiele. Tym razem zawodnik
Młodsza drużyna Niedźwiadków z dumą prezentuje złote medale, wywalczone w Tychach.
Komunalnych zajął 3. miejsce,
mimo że jak pozostali medaliści
ja. Po turnieju przyznał to nawet
zgromadził 7,5 pkt. W kategorii
spiker zawodów, który w trakcie
do 16 lat Patryk Wojtowicz uplarozgrywek wyraźnie faworyzosował się na 9. pozycji, a 10. był
wał inne drużyny. Podkreślił, że W tym samym czasie młodzicy Ciarko KH uczestniczyli
Paweł Kostelniuk. Startowało 81
w
mocno
obsadzonym
Międzynarodowym
Turnieju
w
Rydze
w Sanoku dobrze pracuje się
osób, wszyscy grali po 9 partii,
z młodzieżą. Ze swojej strony go- na Łotwie. Drużyna Jozefa Skokana zajęła bardzo dobre
w tempie 15 minut dla zawodnika.
rąco dziękuję chłopakom i ich ro- 6. miejsce w stawce 24 drużyn z całej Europy.
Junior Dawid Wojtowicz zagrał
–
Miejsce
6.
to
dobry
prognodzicom oraz trenerom za wysiłek
W grupie sanoczanie zanotoi zaangażowanie w całym wali 3 zwycięstwa, remis i porażkę, styk przed kolejnym sezonem. gościnnie w barwach Parnasa Stara
sezonie – powiedział prezes co dało 2. lokatę i awans do dal- Drużyna wystąpiła wzmocniona Wieś podczas Drużynowego Finału
Florczak.
szych zmagań. Niestety, w ćwierć- zawodnikami z Krynicy, Oświęci- Wojewódzkiego „O Złotą Wieżę”
nale wyraźnie lepsza okazała się mia i Warszawy, którzy chcą u nas w Iwoniczu Zdroju. Zdobył 5 pkt, przyGuldsmedshytte SK (4. drużyna ligi grać. Najlepszym zawodnikiem czyniając się do 2. miejsce i awansu
szwedzkiej). Pozostały nam me- KH został uznany Radek Sawic- do finału Mistrzostw Polski LZS.
cze o miejsca 5.-8. Najpierw poko- ki. W bramce świetnie spisywał
Kat. 2002 i młodsi
Kat. 2000-2001
KOLARSTWO
Mecze eliminacyjne: 12-0 z Poznaniem, 3-0 z To- Mecze eliminacyjne: 6-0 z Rudą Śląską, 10-0 z Po- naliśmy ński TPS C95 Tepsi, by się Kacper Rembisz, zachowując Puchar Smoka, Łężyny
czyste
konto
w
trzech
meczach.
w
pojedynku
o
5.
pozycję
znów
runiem, 10-0 z Łodzią, 4-4 z Warszawą, 4-1 z No- znaniem, 2-1 z Sosnowcem, 1-3 z Jastrzębiem.
Inauguracyjne wyścigi cyklu
wym Targiem. Mecze nałowe: 7-3 z Sosnowcem, Mecze nałowe: 3-1 z Tychami, 5-0 z Bytomiem, zmierzyć się ze szwedzkim Va- Kolejnym etapem przygotowań z udziałem cyklistów Roweromanii
będzie
sierpniowy
„Sanok
Hokej
2-2 z Warszawą, 4-1 z Opolem.
7-1 z Katowicami, 4-5 z Jastrzębiem, 10-0 moda HC, z którym wcześniej był
remis. Tym razem górą byli rywa- Festival” – powiedział Krzysztof i UKS MTB MOSiR. Z tych pierwz Toruniem.
le. Turniej wygrała Krylia Sovietov Czech, odpowiedzialny za szko- szych najlepiej wypadł Mateusz
Skład złotej drużyny Niedźwiadków: Jakub PodBuczek, wygrywając kat. 9-10 lat.
lenie młodzieży w Ciarko KH.
stawski, Dominik Buczek – Bartosz Florczak, Adrian Skład srebrnej drużyny Niedźwiadków: Filip Świderski z Moskwy.
W dwóch kolejnych rocznikach 7.
Frankiewicz, Piotr Burnat, Szymon Dobosz, Krzysztof – Konrad Filipek, Adrian Dusznik, Jakub Matuszek, Mecze grupowe: 3-2 z Limhamn Limeburnes (Szwecja), 1-2 z LA był Przemek Filipczak, w młodziBukowski, Karol Oklejewicz, Kacper Adamski, Olaf Jakub Bukowski, Patryk Bartosik, Michał Zadarko, Stars (Austria), 3-0 HS Riga, 0-0 z Varmoda HC (Szwecja), 6-0 z LeKi kach 5. Szymon Skiba, w weteraRabiasz, Karol Bilas, Filip Sienkiewicz, Bartosz Seweryn Fus, Szymon Fus, Luis Miccoli, Tymoteusz (Finlandia). Ćwierćnał: 0-5 z Guldsmedshytte SK (Szwecja).
nach młodszych 10. Marek FilipStankiewicz, Marcin Dulęba, Bartosz Kiczorowski.
Glazer, Sebastian Kwiatkowski, Sebastian Bar.
Mecze o miejsce 5.-8.: 3-0 z TPS C95 Tepsi (Finlandia), 1-5 z Varmoda HC.
czak, a 12. Krzysztof Buczek. Jeżeli chodzi o kolarzy MOSiR-u, to
w juniorach 5. miejsce zajął Mateusz
Nagaj, a wśród weteranów 7. Andrzej
ka. A tydzień wcześniej, podczas Michalski, 10. Jerzy Haduch.
mistrzostw kobiet, Marta Sobolak
gościnnie wystąpiła w drużynie PŁYWANIE
W Zespole Szkół nr 3 rozegrano nietypowe zawody siatkówki, Lublina, pomagając jej zdobyć srebr- Puchar Ziemi Podkarpackiej,
bo dla osób niesłyszących. Turniej o Puchar Prezesa Sanockiego ny medal – powiedział Wiesław Tarnobrzeg
Semeniuk, trener siatkarzy TSV,
Oddziału Polskiego Związku Głuchych zakończył
Dobry start reprezentantów
Przedostatni turniej Sanockiej Ligi Unihokeja Szkół
który pomagał ekipie PZG Sanok.
się pewnym zwycięstwem gospodarzy.
MOSiR-u, zdobyli aż 8 medali.
Podstawowych zakończył marzenia „Jedynki” o obronie tytułu.
W kat. rocznika 1998 Gabriela KikWygrała drużyna SP6, która o puchar powalczy z SP4.
Drużynie PZG Sanok do
ta wygrała 50 m stylem dowolnym
Po zwycięstwie w poprzedniej 15 bramek. Ma w dorobku 61 goli, sukcesu wystarczyły dwa mecze
i motylkiem, była też 2. na 100 m
kolejce SP1 wróciła do gry, jednak co oznacza, że już przed nałowym wygrane bez straty seta. W grupie
dowolnym. Na dłuższym dystannie na długo. Podczas zawodów turniejem poprawił rekord Kamila pokonała PZG Mielec, a w nale
sie Katarzyna Krawczyk zajęła 3.
w „Dwójce” aktualni mistrzowie za- Olearczyka (57 traeń) sprzed 4 lat. PZG Przemyśl. Decydujący pojedymiejsce grzbietem i 4. zmiennym.
jęli dopiero 4. miejsce, co przekreW ligowej tabeli drużyna SP6 nek był zacięty, pierwszego seta goKat. 1997: Jagoda Sobkiewicz
śliło ich szanse na kolejny triumf. zrównała się z SP4. Która zajmie spodarze wzięli dopiero na przewagi.
na podium wyścigów stylem doTurniej wygrała „Szóstka”, jedyne wyże miejsce podczas nałowych Miejsce 3. zajął Res-Gest Rzeszów.
wolnym – 2. na 50 m i 3. na 100 m,
punkty tracąc w meczu na szczy- zmagań w SP1, tej przypadnie Startowała też ekipa PZG Jarosław.
była też 4. na 50 m motylem. Kat.
W naszej drużynie wyróżniecie z „Czwórką”. Tej ostatniej zda- końcowe zwycięstwo. Wiadomo
1999: Mateusz Czopor 3. na 50
rzyła się wpadka w postaci porażki więc, że puchar zdobędzie szko- nia otrzymali Marta i Marek Soi 100 dowolnym oraz 4. na 100
z gospodarzami, którzy wywalczyli ła, której ta sztuka jeszcze się bolakowie (małżeństwo), najlepsi
m zmiennym. Kat. 1995 i starsi:
3. pozycję. Królem strzelców znów nie udała, bo dotąd ligę wygrywali na pozycjach odpowiednio brostyl dowolny – Jędrzej Babiarz 4.
niącego i rozgrywającego. Dozostał Konrad Filipek z SP6, autor tylko unihokeiści SP1 i SP2.
na 50 m i 6. na 100 m. Była też 4.
dajmy, że pani Marta była jedyną
lokata sztafety dziewcząt 4x50 m
kobietą, grającą w turnieju.
dowolnym (Sobkiewicz, Karina
– Zwycięstwo tym cenniejsze,
Krynicka, Krawczyk, Kikta).
że graliśmy bez Rafała Nowickiego, który doznał kontuzji podczas Drużyna PZG Sanok. Od lewej: Marta Sobolak, trener Wiesław LEKKOATLETYKA
Mistrzostw Polski Niesłyszących Semeniuk, Jarosław Prystypjuk – prezes PZG Sanok (otrzymał VIII Bieg na 1/3 Maratonu, Poczdam
w Raciborzu. Podkarpacie zajęło dyplom za wkład w rozwój siatkówki wśród niesłyszących), Marek
Wyścig na nietypowym dystantam 6. miejsce, w składzie mając Sobolak, Jan Kołtun, Edward Pasowicz, Marcin Wojnar i Roman sie 14,065 km, podczas którego
jeszcze 4 zawodników z Sano- Milewski. Drużynę uzupełniali Robert Ekiert i Rafał Nowicki.
Agata Kramarz udowodniła, że

Pokazali się Europie

Wyniki Niedźwiadków

„Szóstka” dogoniła
„Czwórkę”

ARCHIWUM PRYWATNE

Siatkówka „na migi”

ARCHIWUM PRYWATNE

Piłka młodzieżowa

Zmiana władz SKT

Juniorzy starsi: Polonia Przemyśl – Stal Ekoball Sanok 1-1 (1-1);
Sieradzki (21). Tabela: 1. Stal Mielec (45); 4. Stal S. (27, 29-23).

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Sanockiego Klubu Tenisowego zarząd
podał się do dymisji. Nowe władze
wybrane zostaną podczas Nadzwyczajnego Zebrania Członków, które
zaplanowano na przyszły czwartek
(28 kwietnia). Początek o godz. 17,
a w razie braku quorum o 17.30.

Juniorzy młodsi: Polonia Przemyśl – Stal Ekoball Sanok 0-1 (0-1);
Winczowski (32). Tabela: 1. Stal Mielec (51); 8. Stal S. (25, 21-36).

Strzela Konrad Filipek, najlepszy snajper ligi.

Młodzicy starsi: Ekoball Geo-Eko Sanok – Orzełek Przeworsk 1-0 (1-0);
Domaradzki (6). Tabela: 1. Polonia Przemyśl (39); 3. Stal (37, 39-15).

SP2 – SP3 4-0, SP6 – SP4 3-3, SP1 – SP2 4-0, SP6 – SP3 6-0, SP1 – SP4 0-3,
SP6 – SP2 9-0, SP3 – SP1 1-1, SP4 – SP2 1-2, SP1 – SP6 3-4, SP4 – SP3 6-2.

Młodzicy młodsi: Ekoball Geo-Eko Sanok – Szóstka Jasło 1-1 (0-1);
Posadzki (43). Tabela: 1. Stal Rzeszów (42); 10. Stal Ekoball (15, 16-34).

nadal utrzymuje znakomitą formę.
W stawce 2306 uczestników jako
jedna z zaledwie około stu osób
uzyskała czas poniżej godziny
(58.43), co dało jej 87. miejsce
generalnie, 6. wśród ponad 700
kobiet i 3. w kategorii 30-34 lata.

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

22 kwietnia 2011 r.
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Potraﬁą też
celnie strzelać

Bohater ostatniej akcji
W meczu na szczycie krośnieńskiej A klasy druga drużyna Stali pokonała
Wisłok Sieniawa. Zwycięstwo rodziło się w bólach – chwilami więcej
z gry mieli goście, a jedynego gola dopiero w doliczonym czasie zdobył
Mateusz Kuzio.

1-0 Pańko (7, asysta Kuzickiego), 1-1 Gawroński (18), 2-1 Pańko (51), 3-1 Nikody (64, asysta Pańki), 4-1 Nikody (74, asysta
Daniela Niemczyka), 5-1 Nikody (84, z rzutu karnego)
Mecz zaczął się dla gospodarzy idealnie za sprawą pięknej indywidualnej
akcji Fabiana Pańki, który ograł jednego
z obrońców gości i precyzyjnym strzałem
z dużego kąta w długi róg już w 7 minucie zdobył pierwszą bramkę. W 16. min
mogło być 2-0, ale piłkę po idealnym
dośrodkowaniu Rafała Nikodego źle
przyjął Michał Zajdel. Zemściło się to już
2 minuty później. Wykorzystując brak
zdecydowania stalowskiej defensywy,
goście doprowadzili do wyrównania.
W 30. min świetną centrą obsłużył Zajdla
Maciej Kuzicki, ale po strzale głową piłka
poszybowała ponad bramką. Tymczasem
to goście mogli schodzić na przerwę, pro-

wadząc 2-1. Gola „do szatni” mógł zdobyć Łukasz Chalimoniuk, ale w ostatniej
chwili piłkę spod nóg zdołał mu zabrać
Paweł Wilczewski. W sumie połowa
na remis (1-1), przy czym wynik odpowiadał temu, co działo się na boisku.
Podlasie pokazało, że nieprzypadkowo
zajmuje miejsce w górnej połowie tabeli.
Drugą odsłonę, tak zresztą jak
i pierwszą, otworzył Pańko, dobijając
z 10 metrów piłkę po strzale Zajdla, odbitą od jednego z obrońców. Od tego momentu Stal opanowała sytuację na boisku, a pod bramką Podlasia zaczął się
„Nikody show”. W 64. min po świetnej
indywidualnej akcji Pańki, piłka trała do

„Nikosia”, który zwodem zgubił dwóch
obrońców i precyzyjnym strzałem z dużego kąta w długi róg podwyższył wynik
na 3-1. Równe dziesięć minut później
strzelił kolejnego gola po dośrodkowaniu
Daniela Niemczyka, aby po następnych
10 minutach ustrzelić hat tricka, zdobywając trzecią w tym meczu bramkę. Był
to gol z rzutu karnego, podyktowanego
za faul na szarżującym... Nikodym.
Marian Struś
STAL: Wilczewski 6 – Ząbkiewicz 6, Sumara 7, Łuczka 7, Lorenc 6 – Zajdel 7
(73. Daniel Niemczyk), Węgrzyn 7, Kuzicki 7 (65. Tabisz), Nikody 8 - Pańko 8
(79. Sobolak), Czenczek 6 (70. Kuzio).

by futbolówkę przejął Łukasz Tabisz,
podał do Daniela Niemczyka, a ten przytomnie dostrzegł Kuzia. – To była idealna piłka na czwarty metr, wystarczyło
przytomnie przyłożyć nogę – powiedział
Kuzio, który tym traeniem zrehabilitował
się za dwie zmarnowane wcześniej
sytuacje.

Stal II Agenda 2000 Sanok – Wisłok Sieniawa 1-0 (0-0)
Bramka: Kuzio (90). Tabela: 1. Stal (42, 36-9), 2. Wisłok (32).

TOMASZ SOWA

STAL SANOK – PODLASIE BIAŁA PODLASKA 5-1 (1-1)

Spotkanie było bardzo wyrównane
i zacięte. Zgodnie z przewidywaniami wicelider okazał się wymagającym rywalem, stwarzając sobie kilka okazji bramkowych. Przy odrobinie szczęścia Wisłok
mógł nawet wygrać, jednak decydujący
cios w ostatniej akcji meczu zadali stalowcy. Po dobrym wybiciu Daniela Ziem-

Mateusz Kuzio (w środku) traa do siatki w sobotnim meczu z Podlasiem.
Niestety, bramka nie została uznana. Młody napastnik powetował to sobie
dzień później, zdobywając zwycięskiego gola w meczu z Wisłokiem.

Futbolowe newsy
Znów walne w Stali
Szykuje się kolejne walne zebranie
członków Stali. Zaplanowane zostało na najbliższy wtorek (26 kwietnia), tym razem
w klubowej siedzibie. W programie obrad
m.in. podjęcie uchwał w sprawach: wyciągów narciarskich w Karlikowie oraz aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości przy
ul. Stróżowskiej. Początek zebrania o godz. 17,
a w przypadku braku quorum o 17.30.

TOMASZ SOWA

Radość Fabiana Pańki po strzeleniu drugiej bramki była tak duża, że piłkarskim zwyczajem założył sobie koszulkę na
głowę, co wychwycił arbiter spotkania i pokazał mu żółtą kartkę. I jak tu można zepsuć wszystko, zwłaszcza, że kartka ta odsuwa czolowego napastnika Stali od udziału w meczu w Poniatowej.

Aktualana tabela:
1. Wisła Puławy
2. Izolator
3. Siarka
4. STAL Sanok
5. Partyzant T.
6. Avia
7. Podlasie
8. Karpaty

46 pkt
42
38
38
33
29
29
28

9. Tomasovia
10. Unia N. S.
11. Chełmianka
12. Bogdanka II
13. Polonia P.
14. Stal Mielec
15. Stal Poniatowa

28
27
24
22
22
21
14

Trwają zapisy do III edycji Sanockiej
Ligi Letniej „Ekoball”. Rozgrywki toczyć się
będą na orlikach przy SP1 i SP4 oraz w
Trepczy. Zgłoszenia drużyn do 28 kwietnia
Reaktywacja Amatora
przez wpłatę 300 zł wpisowego (kwota
Na ten sam dzień zaplanowano zebra- może ulec zmianie) w biurze Fundacji przy
nie założycielskie klubu Amator, który ma ul. Piłsudskiego 7/3 lub na konto nr 86 8642
zostać reaktywowany po prawie 15 latach 1184 2018 0002 7645 0002. Liga trwać ma
niebytu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie od początku maja do końcówki czerwca.
z planem, drużyna z „Jerozolimy” już od naj- Grać mogą tylko zawodnicy pełnoletni. (b)

Koszykarki na złoty medal!

ROMAN LECHOSZEST – trener
– Po szybkim objęciu
prowadzenia
wydawało się, że
pójdzie łatwo, ale
przeciwnik walczył
ambitnie i dotrzymywał nam pola. Dopiero od 60 minuty zaczęliśmy nabierać
szybkości i wigoru. Tempo to wytrzymaliśmy do końca. Od przeciwnika byliśmy
lepsi technicznie, potraliśmy stwarzać
i lepiej wykorzystywać systuacje bramkowe. Musimy natomiast popracować nad
grą w defensywie i techniką wyprowadzania piłki. Odejście Twardawy trochę rozmontowało nam linię obrony, która – niestety – nie stanowi monolitu. Wiemy o tym
i spróbujemy temu zaradzić.

ARCHIWUM PRYWATNE

ARCHIWUM TS

ARCHIWUM TS

TOMASZ SOWA

FABIAN PAŃKO
– Taki był plan:
szybkie zdobycie
bramki, bo wtedy
gra się nam znacznie lepiej. I uczyniłem to właśnie ja,
a był to mój dziesiąty gol w tych
rozgrywkach. Po objęciu prowadzenia
poczuliśmy się trochę za pewnie i szybko
zostaliśmy skarceni. Do końca pierwszej
połowy goście w niczym nam nie ustępowali. W zwycięstwo uwierzyłem w 51.
min, gdy strzeliłem kolejnego gola, który
dał nam prowadzenie. A potem przeciwnik zaczął tracić siły i wiarę w zwycięstwo. Kosztowało go to drogo, bo trzy
kolejne bramki. Myślę, że kibice byli
z tego zadowoleni.

Liga letnia Ekoballu

Świetne wyniki dziewcząt w szkolnych rozgrywkach koszykówki.
Drużyna II Liceum Ogólnokształcącego wywalczyła mistrzostwo
Podkarpacia, a Gimaznjum z Tarnawy Dolnej zdobyło brązowy medal.

POWIEDZIELI PO MECZU
RAFAŁ NIKODY
– Do meczu przystąpiłem po „nocce”
(pracy na nocnej
zmianie), więc trochę obawiałem się,
że może brakować
mi energii. Okazało się, że niepotrzebnie, gdyż całkiem dobrze mi się
grało, a w dodatku ustrzeliłem hat tricka.
Ostatni raz sztuka ta udała mi się przed
rokiem w pucharowym meczu w Krośnie
z Karpatami. W pierwszej połowie nie
było lekko i przeciwnik mocno się stawiał, ale w drugiej pokazaliśmy już, na co
nas stać. Wynik 5-1 mówi sam za siebie.
Gramy na luzie i powinno być dobrze.
A teraz idę spać, bo oczy same mi się
zamykają.

bliższego sezonu przystąpi do rozgrywek
C klasy. Zebranie odbędzie się w Winner
Pubie (dawny Football Club), początek
godz. 19. Organizatorzy zapraszają byłych
działaczy i zawodników oraz sympatyków.

Pierwsza „piatka” drużyny IILO. Od lewej: Paulina Stach, Justyna Dziedzina,
Jolanta Bieńczak, Małgorzata Smorul, Jolanta Górska

Zawody wojewódzkie licealiady rozegrano w Rzeszowie. W półnale uczennice IILO
nie dały szans rywalkom z Tarnobrzega,
wygrywając aż 52-16. W decydującym pojedynku przeciwnikiem naszych zawodniczek
Najbliższy mecz stalowcy zagrają była drużyna ze Stalowej Woli. Już w pierww Wielką Sobotę ze swą imienniczką szej kwarcie „Dwójka” uzyskała kilkupunktow Poniatowej (miejsce 15 z 14 punkta- wą przewagę, potem stale ją powiększając.
mi, ostatnio bezbramkowy remis Ostatecznie IILO wygrało 45-21. Pierwsze
ze Stalą Mielec na wyjeździe). Kolejny skrzypce grały koszykarki występujące na co
ligowy mecz w następną sobotę dzień w Gimballu Tarnawa Dolna.
– Przed meczem powiedziałem: „Od
(30 kwietnia, godz. 16) z Polonią Prze10 lat zdobywamy medale w nałach, ale
myśl na „Wierchach”.

Czekamy
na Polonię

złota jeszcze nie mamy. Czas to zmienić”.
I chyba podziałało, bo mamy pierwsze w
historii szkoły złoto w koszykówce – powiedział Krzysztof Czech, opiekun zespołu.
Młodsze koszykarki Gimballa grały
w szkolnej drużynie z Tarnawy, która zdobyła brązowy medal gimnazjady. I to praktycznie przed własną publicznością, bo turniej
odbył się w Czaszynie. Tarnawianki rozpoczęły od nieznacznej porażki 33-38 z Rzeszowem, ale w meczu o 3. miejsce pokonały
44-32 Stalową Wolę. Mistrzostwo Podkarpacia zdobyły koszykarki z Wierzawic.
(b)
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie. Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadesłać na pocztówkach
w terminie do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań
czekają nagrody niespodzianki. Nazwiska szczęśliwców opublikujemy w „TS” nr 18/11.
Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.

22 kwietnia 2011 r.

Rozwiązanie krzyżówki nr 14:

DBA JAK O ZESZŁOROCZNY ŚNIEG
1. Roksana Pastuła, ul. Robotnicza,
2. Teodozja Hryszko, ul.Armii Krajowej, 3. Agata Prusiecka, ul. Zagumna.

