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KROSNO

Słynny „rurowiec”

do rozbiórki
Radni zdecydowali, że pomnik powstały w
1966 r. dla upamiętnienia Tysiąclecia Państwa
Polskiego i poległych w walce z niemieckim
faszyzmem zostanie usunięty z placu Monte
Cassino. Powodów jest kilka, m.in. zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu, na którym
stoi, zły stan techniczny monumentu, a także
umieszczone na nim elementy nawiązujące do
poprzedniej epoki
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HACZÓW

DUKLA

SANOK

Mikołaje z ogólniaka

Złoty Kamerton
dla „Kamertonu”

„Bekas” patronem
dukielskich harcerzy

Ogromnym sukcesem zakończył się listopadowy wyjazd chóru ze Szkoły Podstawowej
w Haczowie, pod dyrekcją Marty Soboty, na
finał XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Acapella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Uczennice wyśpiewały „Złoty Kamerton”,
zdobyły nagrodę marszałka województwa
kujawsko-pomorskiego i nominację na prestiżowy turniej chórów „Legnica Cantat 2018”

Por. Władysław Baran urodzony w Teodorówce, w gminie
Dukla, został bohaterem i patronem 6. Drużyny Harcerskiej
„Iskra”. Był on żołnierzem Armii Krajowej, dowódcą oddziału partyzanckiego oraz kompanii ZN-24, a przede wszystkim
prawym człowiekiem związanym z dukielskim terenem
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To jest wyjątkowy św. Mikołaj, a w zasadzie to cała
rzesza Mikołajów. Albo jeszcze mocniej: cały ogólniak
Mikołajów, gdyż to wszyscy jego uczniowie, a wraz z
nimi nauczyciele, biorą udział w tej niezwykłej akcji.
Znają ją doskonale dzieci z biedniejszych rodzin, które każdego 6 grudnia wypatrują mikołajowego orszaku przed swoim domem
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Mija 60 lat od utworzenia Muzeum Marii Konopnickiej
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SPORT

REKLAMA

Rezygnacja
Michała Barana
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Lekki niedosyt

TSV Sanok
REKLAMA
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Piękno
dziecięcego futbolu
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