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Maciej Korzeniowski 
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WIĘZIENIE? Najbliżej w Uhercach!
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APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

Od 25.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

Apteka Dbam o Zdrowie,  ul. Lipińskiego 10A

Od 01.11.2021 r. do 08.11.2021 r.

Apteka Omega,  ul. Lipińskiego 16

Apteka

,,Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sano-
ku” jak co roku będzie kwestować na cmentarzu na rzecz ra-
towania sanockich zabytkowych nagrobków i grobowców. 

Stowarzyszenie SanokRazem uprzejmie dziękuje 
panu  Henrykowi Koszałce 

za sponsorowanie głównej nagrody w loterii fantowej 
podczas V Zjazdu Sanoczan i Miłośników Ziemi Sanockiej 

w New Jersey w postaci vouchera na 5-dniowy pobyt 
dla dwóch osób w hotelu „Atrium” w Polańczyku. 
Zjazd ten odbył się dnia 9 października 2021 roku 

w Cracovia Manor w Wallington, NJ

PODZIĘKOWANIA

Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami 
w Sanoku

Kwesta na cmentarzu

Skarbona Stowarzyszenia bę-
dzie ustawiona  1 listopada 
2021 r.  przed domem przed-
pogrzebowym. Bardzo prosi-
my o wrzucanie datków, które 

pomogą ocalić   nasze lokalne 
dziedzictwo kultury.

Stowarzyszenie składa 
z góry serdeczne podziękowa-
nia wszystkim o�arodawcom.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Panu Januszowi Szaszowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają

burmistrz Tomasz Matuszewski 
i pracownicy Urzędu Miasta

– Szkoła Podstawowa Nr 
8, ul. Jana III Sobieskiego 5

– Szkoła Podstawowa Nr 
9, ul. Jana Pawła II 25

– Samorządowe Przed-
szkole Publiczne Nr 1, ul. Ry-
manowska 15

– Samorządowe Przed-
szkole Publiczne Nr 2, ul. Sa-
dowa 11

– Samorządowe Przedszko-
le Publiczne Nr 3, ul. Podgórze 
26, ul. Kochanowskiego 3

– Samorządowe Przed-
szkole Publiczne Nr 4, ul. Ro-
botnicza 13 A

– Żłobek Samorządowy 
Nr 1, ul. Podgórze 24

– Żłobek Samorządowy 
Nr 2, ul. Traugu�a 23

Ankiety konsultacyjne 
będą również dostępne na 

Zaułek Dobrego Wojaka 
Szwejka 4

– Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sanoku, ul. Kró-
lowej Bony 4

– Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Sanoku, ul. Lenarto-
wicza 2

– Sanocki Dom Kultury w 
Sanoku, ul. Mickiewicza 24

– Szkoła Podstawowa Nr 
1, Aleja Szwajcarii 5

– Szkoła Podstawowa Nr 
2, ul. Rymanowska 17

– Szkoła Podstawowa Nr 
3, ul. Stróżowska 4

– Szkoła Podstawowa Nr 
4, ul. Sadowa12

– Szkoła Podstawowa Nr 
6, ul. Przemyska 80

– Szkoła Podstawowa Nr 
7, ul. Piastowska 73

Burmistrz zaprasza
Zmiana granic Sanoka

Projekt gra�czny proponowa-
nych zmian granic Miasta Sa-
noka – dostępny będzie w 
punktach udostępniania ankiet 
konsultacyjnych oraz na stro-
nie h�ps://bip.um.sanok.pl

Wyrażenie opinii polega 
na umieszczeniu w odpowied-
niej rubryce: „Jestem za”, ” Je-
stem przeciw”, ” Wstrzymuję 
się”, znaku X i złożeniu podpi-
su na ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańca-
mi miasta Sanoka będą prze-
prowadzane poprzez udostęp-
nienie ankiet konsultacyjnych 
w następujących punktach 
konsultacyjnych:

– Urząd Miasta w Sanoku, 
ul. Rynek 1

– Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Sanoku, ul. 

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic 
Miasta Sanoka. Konsultacje odbędą się w dniach od 5 listopada do 14 listopada 2021 r. Przedmiotem ogłoszonych konsulta-
cji jest projekt zmiany granic poprzez włączenie do Miasta Sanoka: obszaru sołectwa Bykowce, sołectwa Zabłotce oraz części 
sołectwa Trepcza z gminy Sanok.

stronie internetowej h�ps://
bip.um.sanok.pl

Wypełnione ankiety kon-
sultacyjne mieszkańcy Sanoka 
mogą składać:

1) bezpośrednio osobom 
udostępniającym Ankiety 
konsultacyjne;

2) w miejscach udostęp-
niania Ankiet konsultacyj-
nych.

Sprawozdanie z przepro-
wadzonych konsultacji spo-
łecznych zostanie opubliko-
wane na stronie internetowej 
Miasta Sanoka, w Biuletynie 
Informacji Publicznej: 
h�ps://bip.um.sanok.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Sanoka, nie później niż 
w ciągu 30 dni od dnia zakoń-
czenia konsultacji. 
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Jak podaje portal gospodarkapodkarpacka.pl: łącznik ronda Beksińskiego z obwodnicą bę-
dzie gotowy za dwa lata. Wykona go �rma Budimex z Warszawy.

Łącznik ronda Beksińskiego
z obwodnicą za dwa lata

Od kilku dni można zauważyć, że w naszym mieście nie stoją 
już hulajnogi, które często można było zobaczyć przy głów-
nych drogach, chodnikach, przy różnych instytucjach. Hulaj-
nogi pojawiły się w Sanoku 10 września. Przez ponad miesiąc 
chętni mogli korzystać z tej formy przemieszczania się. Od 
20 października pojazdy będą niedostępne.

Przerwa zimowa

Od 10 września chętni mogli 
poruszać się po mieście elek-
trycznymi hulajnogami. Pojaz-
dy dostępne były są w centrum 
miasta, wzdłuż głównych ulic i 
najważniejszych punktów w 
mieście. Sanok znalazł się 
wśród 46 innych miast w Pol-
sce na mapach Blinkee.city. W 
mieście dostępnych było 50 
sztuk hulajnóg, z których mo-
gli korzystać mieszkańcy oraz 
turyści. Hulajnogi stały się bar-
dzo popularnym środkiem 
transportu, szczególnie wśród 
młodych osób, które chętnie 
dojeżdżały nimi do szkoły czy 
na zakupy. Wybierając ten śro-
dek transportu, osoby unikały 
stania w korkach, ale przede 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych ma na celu do�nansowanie projektów inwestycyj-
nych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich 
związki w całej Polsce. Aż 97 proc. samorządów otrzymało 
do�nansowanie. Łącznie do samorządów powiatu sanockie-
go tra� ponad 76 mln zł. Samorządy będą mogły zrealizować
inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat.

wszystkim dbały o środowi-
sko. W okresie od 10 września 
do 20  października hulajnogi 
zostały wypożyczone 6700 
razy. Przejechano łącznie po-
nad 22 tys. kilometrów i sko-
rzystało z nich średnio 460 
osób we wrześniu i 360 osób 
dziennie w październiku. 
Przed nami przerwa zimowa. 
Hulajnogi ponownie pojawią 
się na ulicach naszego miasta 
w marcu. Każda z hulajnóg 
wyposażona jest w hamulec 
elektroniczny oraz intuicyjny, 
który znajduje się z tyłu, jak w 
tradycyjnych hulajnogach. 
Wyposażone są w oświetlenie 
led przednie i tylnie.

dcz

Polski Ład 
- ponad 76 mln zł 
na inwestycje 
w powiecie sanockim

Program realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Wysokość 
bezzwrotnego do�nansowa-
nia jest zależna od obszaru 
priorytetowego, w którym 
mieści się planowana inwesty-
cja. W ramach pierwszej edy-
cji pilotażowego naboru wnio-
sków o do�nansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych do powiatu sanockiego 
oraz ośmiu gmin z naszego te-
renu tra�ło ponad 76 mln zł.

– Część rządowego Pro-
gramu Polski Ład – Program 

Inwestycji Strategicznych jest 
odpowiedzią na kryzys spo-
wodowany epidemią, to po-
wyżej 23 mld zł; to program 
jedyny i największy taki przez 
ostatnie 30 lat – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki 
w Nidzicy.  

Pierwsza edycja pilotażo-
wego naboru wniosków roz-
poczęła się 2 lipca i trwała do 
15 sierpnia 2021 r. W tym cza-
sie każda JST czy związek JST 
mogła zgłosić maksymalnie 
trzy wnioski o do�nansowanie.
Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych przyczynia się do rozwo-

ju lokalnej przedsiębiorczości, 
poprawy warunków życia oby-
wateli, a także powstawania 
nowych miejsc pracy. Powiat 
sanocki otrzymał łącznie 12 
mln zł, z czego 7 mln zł z prze-
znaczeniem na modernizację 
infrastruktury drogowej po-
wiatu sanockiego na obszarze 
gmin: Bukowsko, Zarszyn oraz 
gminy wiejskiej Sanok (etap I) 
oraz 5 mln zł na modernizację i 
budowę obiektów wraz z zago-
spodarowaniem terenu Regio-
nalnego Centrum Rozwoju 
Edukacji w Sanoku. Najwięk-
sze do�nasowanie otrzymała
gmina Zarszyn – ponad 10 mln 

zł na budowę sieci wodociągo-
wej w miejscowości Odrzecho-
wa, Pielnia i Posada Zarszyń-
ska oraz na budowę sieci kana-
lizacyjnej na terenie miejsco-
wości gminy Zarszyn. Miasto 
Sanok oraz gmina Bukowsko 
otrzymały po prawie 8 mln zł. 
Miasto dotację przeznaczy na 
uzbrojenie strefy aktywności 
gospodarczej o powierzchni 
15 ha wraz z budową łącznika 
drogowego pomiędzy obwod-
nicą a ul. Okulickiego o długo-
ści 600 m. Łączna wartość za-
dania wyniesie 8,4 mln zł. 
Gmina Bukowsko wybuduje 
sieć wodociągową w miejsco-

wościach: Dudyńce, Wolica i 
Zboiska.  Gmina Besko otrzy-
mała 3 mln  zł na budowę kład-
ki pieszo-jezdnej na rzece Wi-
słok w Besku, ponad 2 mln zł 
na przebudowę budynku na-
uczania początkowego przy 
Szkole Podstawowej w Besku 
oraz 1,3 mln  zł na poprawę go-
spodarki ściekowej w gminie 
Besko. Gmina Komańcza  upo-
rządkuje gospodarkę ściekową. 
Zostanie wybudowana nowo-
czesna oczyszczalnia ścieków 
oraz rozbudowana kanalizacja 
na terenie gminy (etap II). 
Gmina otrzymała na ten cel 
7,5 mln zł.  Gmina Sanok 

otrzymała również 7,5  mln zł 
na budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach: 
Niebieszczany i Mrzygłód.  
Gmina Tyrawa Wołoska  wy-
buduje sieć kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy za 6,6 mln 
zł oraz przebudowuje drogi  
gminne w: Tyrawie Wołoskiej, 
Rozpuciu, Rakowej, Hołucz-
kowie oraz Siemuszowej za po-
nad 1,2 mln  zł. Gmina Zagórz 
otrzymała 5,3 mln zł na popra-
wę stanu infrastruktury drogo-
wej w gminie oraz 2,7 mln na 
poprawę stanu infrastruktury 
sportowej.

dcz

Nowy odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 886 będzie miał 
początek na skrzyżowaniu od  
ronda im. Zdzisława Beksiń-
skiego i poprowadzi do ronda 
na obwodnicy. Na rozstrzy-
gnięcie przetargu przez Pod-
karpacki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich trzeba było sporo 
poczekać. Nic dziwnego, sko-
ro oszacowano koszty budowy 
na 18 300 000 zł. Tymczasem 
cena najtańszej oferty opiewa-
ła na ponad 32 mln złotych.

Najtańszą ofertę – spośród 
sześciu – złożył warszawski 
Budimex. Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich dziś opu-
blikował swoją decyzję: kon-
trakt na budowę oczekiwane-
go w Sanoku łącznika tra� do
Budimexu.

– Cieszę się, że kolejny 
łącznik do obwodnicy będzie 
realizowany. Dla miasta nowa 
inwestycja drogowa zawsze 
jest wartością dodaną. Dzięki 
łącznikowi ruch stanie się bar-
dziej płynny i na pewno doce-
nią to zwłaszcza mieszkańcy 
Dąbrówki. Mam nadzieję, że 
teraz już nic nie przeszkodzi 
realizacji łącznika i wykonaw-
ca, którym jest jedna z naj-
większych �rm budowlanych
w kraju, z ogromnym doświad-
czeniem, sprosta zadaniu – ko-
mentuje burmistrz Tomasz 
Matuszewski.

Więcej na: h�p://gospo-
darkapodkarpacka.pl/news/
view/47918/budimex-zbudu-
je-nowa-droge-pomiedzy-ob-
wodnica-sanoka-a-droga-kra-
jowa-nr-28.

ew

Kontrakt na budowę trafił do Budimexu

Pieniądze z rządowego funduszu

Miejskie hulajnogi
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Wspomnienie

Do AK wstąpił w lipcu 1943 r. 
składając przysięgę żołnierską 
przed dowódcą swojej druży-
ny Jerzym Wieczorkiem ps. 
„Flegmatyk”. Pod jego kierun-
kiem odbył też podstawowe 
przeszkolenie wojskowe. Jako 
żołnierz placówki nr 1 obwo-
du AK w Sanoku uczestniczył 
w akcjach demontażu karabi-
nów maszynowych i radiosta-
cji w czołgach przywożonych 
z frontu do remontu w ZIE-

Por. Mieczysław Bodziak, syn Michała i Anieli z Mieleckich,  urodzony 23 stycznia 1925r. w Sanoku, odszedł na Wieczną 
Wartę dzień po swoich 96. urodzinach, 24 stycznia 2021 r. także w Sanoku.  Znany i ceniony jako wieloletni nauczyciel przed-
miotów zawodowych (1949-1990) i zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych w latach 1970-1985 w Zespole Szkół Me-
chanicznych, mgr inż. Mieczysław Bodziak miał za sobą także piękną kartę wojenną – był żołnierzem Armii Krajowej o pseu-
donimie „Długi”, walczył z niemieckim okupantem o wolność Ojczyzny. 

Por. Mieczysław Bodziak ps. „DŁUGI”

LENIEWSKI MASCHINEN 
UND WAGONBAU GESEL-
LSCHAFT M.B.H. WERK 
SANOK. 

Podczas akcji „Burza”,  
w lipcu 1944 r. uczestniczył  
w zgrupowaniu w lesie pło-
wieckim, a także, wspólnie  
z komendantem placówki 
Władysławem Pruchniakiem 
oraz Romualdem Żołnierczy-
kiem, Eugeniuszem Mielec-
kim i Marią Rysz, przenosił do 

lasu broń i amunicję zmagazy-
nowane w stodole u pp. Ry-
szów na „Łanach”.

Od 2003 r. Mieczysław 
Bodziak był członkiem sanoc-
kiego kola ŚZŻAK. Za swoją 
konspiracyjną działalność 
otrzymał Patent Weterana 
Walk o Wolność i Niezawi-
słość Ojczyzny i Krzyż Armii 
Krajowej. W roku 2019 prezes 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej uhonoro-

„Burmistrz Miasta Sanoka podjął już decyzję o lokalizacji na przekazanych nieruchomo-
ściach inwestycji celu publicznego, której formalna nazwa brzmi: „Budowa zakładu karnego 
typu zamkniętego w Sanoku””  - taki komunikat widnieje na stronie internetowej Okręgowe-
go Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Dalej informacja o tym, że daje to możli-
wość rozpoczęcia prac nad budową szumnie zapowiadanej przez przedstawicieli Solidarnej 
Polski inwestycji. Dlaczego więc temat wraca co jakiś czas? I dlaczego podnoszą się głosy, że 
aktualnie burmistrz miasta może w tej sprawie podjąć jakąkolwiek decyzję?

Flagowa inwestycja poprzed-
niej kadencji
Przypomnijmy: o planach bu-
dowy nowoczesnego zakładu 
karnego na Posadzie w okresie 
poprzedniej kadencji mówili 
w mediach m.in. sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Patryk Jaki, poseł So-
lidarnej Polski Piotr Uruski 
oraz Dyrektor Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więzien-
nej w Rzeszowie płk. Marek 
Grabek. Nowoczesny zakład 
karny miał być wyposażony  
w halę produkcyjną i być waż-
nym narzędziem dla realizacji 
rządowego programu „Praca 
dla więźniów”. O dobrodziej-
stwach płynących z tego tytu-
łu dla gospodarczego rozwoju 
miasta można przeczytać, 
przeglądając archiwalne za-
mieszczane materiały w me-
diach lokalnych.

Akt notarialny, na podsta-
wie którego teren pod budo-
wę więzienia został przekaza-
ny przez miasto Służbie Wię-
ziennej, podpisano w grudniu 
2017 roku.

Tymczasem w Olszanicy… 
W 2018 roku poseł Piotr Uru-
ski uczestniczył w konferencji 
prasowej, której przekaz tak 
relacjonowały lokalne media: 
„W sercu gminy, na terenie 
funkcjonującego tam przed 
laty POM-u powstanie strefa 
inwestycyjna, w której doce-
lowo zlokalizowanych zosta-
nie aż 10 przedsiębiorstw.  
W najbliższej perspektywie 
swoje oddziały uruchomi tam 
5 podmiotów, co przełoży się 
na 200 nowych miejsc pracy. 
50 dla cywilów i 150 dla ska-
zanych, odsiadujących wyroki 
w Zakładzie Karnym w Uher-
cach Mineralnych. Pokrzepia-
jącą wiadomość przekazano 
podczas konferencji prasowej 
w Pałacu Olszanica”.

Każdy może przekonać się, 
jak sprawnie funkcjonują tryby 
gospodarcze inspirowane przez 
środowiska polityczne Solidar-

WIĘZIENIE? Najbliżej w Uhercach!

Polityczna GRA „w kraty”
nej Polski – wystarczy poje-
chać do Olszanicy, popytać… 
Redakcja „Tygodnika Sanoc-
kiego” zamierza to zrobić  
w najbliższym czasie.

Demokraci mówili więzieniu – 
„nie”
Demokraci Ziemi Sanockiej 
prowadzili kampanię przeciw 
lokalizacji więzienia w Sano-
ku. Poprosiliśmy przedstawi-
cieli Demokratów o wyrażenie 
swojego aktualnego stanowi-
ska, jednak nasze prośby po-
zostały bez echa. Cytujemy 
więc fragmenty tekstu z „Su-
per Nowości” z 2020 roku:  

„Inwestycji od początku 
sprzeciwiali się m.in. Demo-
kraci Ziemi Sanockiej. W inter-
netowej ankiecie, jaką zorgani-
zowali, przeciwko budowie 
opowiedziało się 78 procent 
głosujących. – Nie ma co się 
dziwić ludziom – uważa Seba-
stian Niżnik, członek DZS, po-
wiatowy radny, w latach 2010 
– 2014 starosta powiatu sanoc-
kiego. – Nie podejmuje się tak 
ważnych dla miasta decyzji bez 
skonsultowania jej z mieszkań-
cami – mówi. Jest przeciwny 
budowie zakładu karnego  
w Sanoku. – Kwestia bezpie-
czeństwa mieszkańców jest 
najważniejsza. Drugą istotną 
kwestią jest utrata prestiżu 
przez miasto, które dotąd koja-
rzone z muzeami i Beksińskim 
nagle zacznie funkcjonować  
w świadomości ludzi jako mia-
sto z jednym z największych 
zakładów karnych w Polsce. 
Chyba nie na takiej promocji 
nam zależy – podsumowuje 
Sebastian Niżnik”.

Wiceburmistrz pisze do mini-
stra
Tymczasem list do Ministra 
Sprawiedliwości wystosował 
zastępca burmistrza ds. rozwo-
ju Paweł Hydzik. Pytał m.in.  
o stan realizacji inwestycji oraz 
o to, czy rozważana jest możli-
wość innej lokalizacji planowa-
nego do budowy zakładu kar-

nego. „Powyższe informacje są 
dla mnie niezwykle ważne, po-
nieważ czuję się w obowiązku 
informowania radnych, a także 
mieszkańców miasta o spra-
wach ich dotyczących. Udzie-
lenie im pełnej i rzetelnej infor-
macji odnośnie planowanej in-
westycji, a w szczególności 
- czy przedmiotowe przedsię-
wzięcie będzie realizowane, 
pozwoli na wyjaśnienie wątpli-
wości, które zdają się narastać 
w ostatnich miesiącach” – uza-
sadniał swoją prośbę do mini-
stra Paweł Hydzik. Było to  
w marcu 2019 r.

Ministerstwo odpowiada
„Uprzejmie informuję, że 
Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Rzeszowie po-
siada decyzję lokalizacji celu 
publicznego budowy zakładu 
karnego w Sanoku wydaną 
przez Burmistrza Miasta Sa-
noka z dnia 22 grudnia 2017 r. 
oraz sporządzoną analizę śro-
dowiskową realizacji inwesty-
cji”  - odpowiada wiceburmi-
strzowi Hydzikowi sędzia Mi-
rosław Przybylski z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. I dalej:  
„8 kwietnia 2019 r. został zre-
alizowany pierwszy etap reali-
zacji umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej”.  
I jeszcze, na koniec: „Istotnym 
jest, że Okręgowy Inspektorat 
Służby Więziennej w Rzeszo-
wie zawarł już umowę na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej, zaangażował 
środki �nansowe i poczynił
szereg czynności administra-
cyjnych w związku z przygo-
towaniami do realizacji przed-
miotowego zadania inwesty-
cyjnego”.

Pismo z Ministerstwa 
Sprawiedliwości wpłynęło do 
magistratu w maju 2019.

Radni skontrolowali
Komisja Rewizyjna niedawno 
– we wrześniu bieżącego roku 
– zbadała sprawę budowy wię-
zienia na Posadzie. W protoko-
le pokontrolnym napisano 
między innymi, że całkowita 
wartość terenów przekazanych 
pod budowę więzienia przez 
miasto to ponad  
3,8 mln. złotych.  Końcowy 
fragment protokołu pokontrol-
nego brzmi: „29 grudnia 2017 
roku Gmina Miasta Sanoka 
przekazała nieruchomość w 
posiadanie Skarbu Państwa i 
tym samym przestała być stro-
ną w dalszym procedowaniu 
inwestycji na tym terenie”.

Aktualnie burmistrz Sano-
ka w żaden sposób nie może 
ani wpłynąć na przyspieszenie  
budowy więzienia, ani jej 
przeszkodzić.

Pytamy  Centralny Zarząd SW
Kilka dni temu wysłaliśmy py-
tania do rzecznika Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej. 
Otrzymaliśmy niby konkretną, 
ale też trochę niepełną infor-
mację: „Uprzejmie informuję, 
że Okręgowy Inspektorat Służ-
by Więziennej w Rzeszowie 
posiada opracowaną komplet-
ną dokumentację formalno-
-prawną dla przedsięwzięcia: 
„Budowa zakładu karnego typu 
zamkniętego w Sanoku”. Reali-
zacja inwestycji została zapro-
ponowana w projekcie ustawy 
o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Służby Więzien-
nej na lata 2021-2024”, który 
aktualnie znajduje się na ścież-
ce legislacyjnej”.

O co pytaliśmy? O to, ja-
kie koszty zostały poniesione 
przez Służbę Więzienną  
w związku z przygotowaniem 
dokumentacji, o datę rozpo-
częcia budowy zakładu karne-
go w Sanoku oraz o to, z jakich 
środków ta inwestycja będzie 
�nansowana.

Praca dla więźnia
W Sanoku trwa spór, czy wię-
zienie to wartość dodana dla 
rozwoju miasta, czy wręcz 
przeciwnie.  Polityczni prze-
ciwnicy burmistrza Tomasza 
Matuszewskiego chcieliby 
obarczyć go winą nawet za to, 
że Służba Więzienna podległa 
Ministerstwu Sprawiedliwości 
nie interesuje się budową wię-
zienia na sanockiej Posadzie. 
Ale budowa więzienia, które 
ma być z założenia narzędziem 
programu, propagowanego 
przez Patryka Jakiego pod 
chwytliwym hasłem  „Praca 
dla więźnia”, ma także inny 
aspekt. Nie można całkowicie 
pominąć raportu Najwyższej 
Izby Kontroli w tej sprawie. 
„W ramach kontroli Programu 
„Praca dla Więźniów” ze środ-
ków Funduszu Aktywizacji 
Zawodowej Skazanych oraz 
Rozwoju Przywięziennych 
Zakładów Pracy, stwierdzono 
27 przypadków udzielenia za-
mówień z naruszeniem prze-
pisów ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. Łączna 
kwota wydatkowanych w ten 
sposób środków to ponad  
115 mln zł” – czytamy m. in. 
w tym raporcie.

Gra „w kraty”?
Spróbujmy sprowadzić wię-
zienne sprawy do najprostszej 
postaci. I tak: 

1) Burmistrz obecnej 
kadencji nie może wpłynąć  
w żaden sposób na budowę 
więzienia (ani też nie może jej 
wstrzymać).

2) Służba Więzienna być 
może podejmie decyzję o budo-
wie w najbliższych latach.

A my powtarzamy pytanie: 
Z jakich środków będzie �-
nansowana �agowa inwesty-
cja, zaplanowana w poprzed-
niej kadencji?

Na razie więzienie najbliż-
sze Sanokowi to Zakład Karny 
w Uhercach Mineralnych.

Red.

wał por. Mieczysława Bodzia-
ka  odznaką Kolumbowie 
Rocznik 20.  

Spoczął na cmentarzu Sa-
nok-Posada. Ponieważ po-
grzeb odbywał się w czasie 
ograniczeń spowodowanych 
pandemią, nie mogliśmy po-
żegnać Go zgodnie z wojsko-
wym ceremoniałem tak, jak 
sobie na to zasłużył. 

Cześć Jego pamięci!
Krystyna Chowaniec
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Sanok między sesjami

Co dzieje się w mieście? 
Burmistrz sprawozdaje na sesji

Sprawozdanie Tomasza Matuszewskiego z pracy między sesjami jest swoistą kroniką i źró-
dłem informacji o tym, co w ciągu ostatnich tygodni działo się w mieście. O niektórych spra-
wach pisaliśmy na łamach „Tygodnika Sanockiego”, ale warto przypomnieć je w skrócie, cy-
tując wypowiedzi burmistrza.

Zakończył się spis
30 września zakończył się Na-
rodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. W Sa-
noku udział w spisie wzięło 
93% mieszkańców. Od  
1 kwietnia do 30 września 
funkcjonowało Gminne Biuro 
Spisowe, którego pracownicy 
pomagali w dokonaniu spisu. 
Burmistrz, jako Gminny Ko-
misarz Spisowy, dziękował 
członkom Gminnego Biura 
Spisowego oraz wszystkim 
rachmistrzom za sprawne, rze-
telne przeprowadzenie spisu 
na terenie miasta, a mieszkań-
com za to, że wypełnili obo-
wiązek spisowy i wzięli udział 
w badaniu.

Remont mieszkań
– Remontujemy 9 lokali 

mieszkalnych ze środków po-
zyskanych w ramach umowy 
zawartej z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego. Kwota �nan-
sowego wsparcia to 80 proc. 
poniesionych kosztów remon-
tu – sprawozdawał burmistrz 
Matuszewski. Remont lokali 
wykonuje w ramach umowy 
wieloletniej Sanockie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej. Zakończono już re-
mont mieszkania przy ul. Ja-
giellońskiej  64/1. Wartość 

prac remontowych wyniosła 
ponad 50 tys. złotych. Trwa 
przygotowywanie do rozpo-
częcia remontu budynku 
mieszkalnego przy ul. Pięknej.

Odnowione groby w kwaterze 
Żołnierzy Wojska Polskiego

Zakończono remont nagrob-
ków i pomnika w kwaterze 
Żołnierzy Wojska Polskiego na 
cmentarzu Centralnym przy 
ul. Rymanowskiej. Remont 
wykonało Sanockie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej za kwotę przeszło 16 tys. 

złotych. Środki na wykonanie 
prac pochodziły z uzyskanych 
dotacji od Wojewody Podkar-
packiego oraz z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

Jaśniej na ulicach
Systematycznie montowane 
jest nowe oświetlenie na uli-
cach miasta: zamontowano 
oprawy solarne na słupach 
PGE przy bocznej ulicy od  

ul. Jezierskiego oraz zmoder-
nizowano 20 latarń przy  
ul. Sadowej – wymieniono ża-
rówki sodowe na żarówki led. 
Koszt tego przedsięwzięcia to 
ponad 10 tys. złotych.

Ze środków Budżetu Oby-
watelskiego Dzielnicy Dą-
brówka zakupiono dodatko-
wych 37 latarń solarnych, któ-
re zamontowane zostaną  
w listopadzie na wskazanych 
przez Radę Dzielnicy ulicach. 
Szacunkowy koszt zakupu  
i montażu latarń wyniesie ok. 
60 tys. zł.

Została zawarta umowa na 
dostawę energii do nowego 
oświetlenia ulic  Porcelanowej 
i Łany. W celu optymalizacji 
kosztów energii nowy obwód 
zostanie włączony do miej-
skiego systemu zarządzania 
oświetleniem. Umożliwi to 
m.in. zdalne sterowanie natę-
żeniem oświetlenia. 

Trwają prace projektowe 
związane z budową oświetle-
nia ulic: Batorego, Strażackiej, 
Białogórskiej, Traugu�a, Prze-
myskiej, Lwowskiej, Kolejo-
wej, Lipińskiego, Dworcowej, 
Krakowskiej, Rymanowskiej, 
Kościuszki, Jagiellońskiej, 
Mickiewicza, Okulickiego, 
Rybickiego i  Beksińskiego.

W trosce o edukację
Przygotowywana jest doku-
mentacja projektowo - koszto-
rysowa adaptacji budynku po  
Gimnazjum nr 3 na Posadzie 
na strefę odkrywania wy-

obraźni i aktywności - Cen-
trum Nauki Kopernik.

Wykonawcy przystąpili do 
robót budowlanych zaplano-
wanych w budynku Przed-
szkola nr 3 przy ul. Kochanow-
skiego oraz w budynku Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, gdzie zostanie 
umieszczona winda. Trwają 
też prace przy realizacji miesz-
kania chronionego. Przypo-
mnę, że przedszkole na Bło-
niach zostanie wyremontowa-
ne w ramach rządowego 
programu Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Umowa na wy-
konanie kolejnego etapu prac 
dotyczy kwoty ponad 178 tys. 
zł. Prace powinny się zakoń-
czyć na początku września 
przyszłego roku. Winda i toa-
leta przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych w budyn-
ku Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej to zadanie reali-
zowane dzięki do�nansowaniu
z PFRON. Wartość tego zada-
nia to ponad 510 tys. zł - po-
winno ono zostać zakończone 
w marcu przyszłego roku.

Wojewoda Podkarpacki  
w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 
przyznał sanockim placów-
kom oświatowym kwotę  
42 tys. zł z przeznaczeniem na 
zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek szkolnych. Do�-
nansowanie otrzymały Szkoły 
Podstawowe nr 3, 4 i 6 oraz 
Przedszkole nr 2 i nr 3.

red.

Do tej pory udało się m.in. 
wykarczować i oczyścić teren 
pasa rzecznego, wyburzyć sta-
ry most, zrobić tymczasowy 
przepust z żelbetonową płytą 
denną oraz wykonać funda-

Powiat Sanocki/ZARSZYN

Powstaje NOWY MOST
Trwają prace przy przebudowie mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R 
Zarszyn-Odrzechowa. Wartość inwestycji wynosi ponad 2 mln zł.

ment przepustu.
Wykonawcą prac jest �r-

ma STALMOST Sp. z o. o. ze 
Stalowej Woli. Wartość inwe-
stycji wynosi 2 043 822,43 zł, 
z czego 674 576,00 zł stanowi 

do�nansowanie ze środków
rezerwy subwencji ogólnej.

Prace najprawdopodob-
niej zakończą się jeszcze  
w tym roku.

Źródło: Powiat Sanocki

Radny Tadeusz Nabywaniec od 27 października 2021 r.  jest nowym przewodniczącym Ko-
misji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Jego kandydaturę zgłosił wicestarosta Janusz Ce-
cuła. „Za” głosowało 14 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Powiatowe zmiany

Tadeusz Nabywaniec 
NOWYM przewodniczącym

– Chciałbym podzięko-
wać za obdarzenie mnie za-
ufaniem. Postaram się, aby 
praca komisji przebiegała  
w sposób dobry, a nawet bar-
dzo dobry – zapewnił nowy 
przewodniczący.

Tadeusz Nabywaniec do-
łączył do Rady Powiatu Sa-
nockiego 15 stycznia br. 

Pracuje w Komisji Budże-
tu, Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego, Komisji Oświa-
ty, Sportu i Rynku Pracy oraz 
Komisji Transportu, Gospo-
darki Nieruchomościami, 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska.

Z zawodu jest nauczycie-
lem języka polskiego.

Źródło: Powiat Sanocki
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„Wojny biznesowe”  David Brown

„Zapach szafranu” Marjan Kamali
 

Jak to się dzieje, że niektóre z �rm odnoszą sukces, a inne –
mimo że posiadają w swojej ofercie  ciekawe produkty – zni-
kają bez echa? Co de�niuje ich powodzenie? Czy faktycznie
pieniądze są najważniejsze, a może liczy się innowacyjność? 

cych swój początek przed wielu 
laty. O ile pewnie dobrze znane 
nam są losy powstawania popu-
larnych marek jak Puma czy 
Adidas, o tyle pewne nie każdy 
wie, że Net�ix jest starszy od
Youtube, a swoją działalność 
rozpoczynał w zaskakujący,  
i nieco niewyobrażalny obecnie, 
sposób. Pewnie niewielu zdaje 
sobie też sprawę z tego, jak nużą-
ca była droga do wypromowa-
nia gumy lub za czyją sprawą 
pojemniki tupperware zyskały 
swoją popularność. Będzie też 
trochę o tym, że niekiedy przy-
padek pomaga stworzyć i rozpo-
wszechnić coś, co teraz zyskuje 
już miano produktu kultowego, 
ponadczasowego. Taka właśnie 
była historia płatków kukury-
dzianych. 

„Wojny biznesowe” to re-
portaż nie tylko dla osób zwią-
zanych z jakimkolwiek bizne-
sem. Oprócz wielu marketin-
gowych rad znajdziemy tu tak-
że masę ciekawostek o tym, jak 
przewrotne i trudne bywa ży-
cie, ale najważniejszym jest dą-
żyć do obranego celu. Wcze-
śniej czy później będzie on dla 
nas na wyciągnięcie ręki. 

Polecam, Mariola M.

Teheran, 1953 rok. Roya, kochająca poezję nastolatka, uczy 
się w ostatniej klasie liceum, uwielbia spędzać czas w sklepie 
papierniczym pana Fakhriego, gdzie oprócz papieru i długo-
pisów można znaleźć całą jej ulubioną perską poezję, a także 
tłumaczenia międzynarodowych powieści. 

ukradły jej pierwszą miłość i 
ukształtowały resztę jej życia. Mi-
jają lata, a właściwie sześćdziesiąt 
lat, zanim Roya i Bahman po-
nownie się połączą. Kobieta ma 
do niego ogrom pytań i żalu na-
gromadzonego przez lata. 

„Zapach szafranu” to druga 
powieść urodzonego w Turcji 
pisarza Marjana Kamali. W 1953 
Teheran był miejscem pełnym 
chaosu i niepokojów politycz-
nych. Nasza główna bohaterka 
Roya chce uciec od rzeczywisto-
ści, dlatego tak często przesiadu-
je w sklepie papierniczym na-
przeciwko jej szkoły. To miejsce, 
w którym zatrzymuje się czas, 
panuje względny spokój, można 
się wyciszyć i pouczyć.

Powieść jest nie tylko pięk-
nie napisana i poruszająca, ale 
także pełna widoków i dźwię-
ków Teheranu w jego krótkim 
okresie demokracji. Zapachy 
delikatnego, przepysznego per-
skiego jedzenia unoszą się z kart, 
ilekroć Roya lub jej rodzina go-
tują na specjalne okazje. Książka 
jest wypełniona wspaniałymi 
postaciami, od świetnej Royi  
i jej wesołej, kochającej siostry 
Zary po energicznego, ale czułe-
go Bahmana, nostalgicznego, 
dobrodusznego pana Fakhriego 
i mentalnie kruchą i zgorzkniałą 
matkę Bahmana. Powieść bez 
wahania polecam tym, którzy 
lubią orientalne klimaty i nieba-
nalne historie miłosne z nie-
oczywistym zakończeniem. 

Mariola P.

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazał się właśnie 
obszerny wybór wierszy Janusza Szubera, zatytułowany „Próbuję być. 
Wiersze z lat 1969 – 2020″. 1 listopada minie rok od śmierci poety.

Wybór wierszy Janusza Szubera 

„Nie opuścił nigdy rodzinnego miasta, 
pozostał w nim na dobre i na złe. Wszyst-
ko wokół zmieniło się nie do poznania, 
on sam zmienił się nie do poznania. Tyl-
ko w głowie szemrały mu ciągle te same 
głosy przeszłości, tylko w wyobraźni 
wszystko było tak, jak było” – pisze w po-
słowiu Antoni Libera.

Nowy, wydany pośmiertnie, wybór 
wierszy Janusza Szubera jest już w sprze-
daży.

Posłowie autorstwa Antoniego Libe-
ry publikuje na swojej stronie interneto-
wej czasopismo „Więź”.

ew
 Adres strony: 
h�ps://wiez.pl/2021/10/02/student-
-numer-jeden-janusz-szuber-z-sanoka/

To właśnie w tym miejscu po-
znaje i zakochuje się w przystoj-
nym, młodym mężczyźnie, Bah-
manie, który jest działaczem po-
litycznym wspierającym Mo-
saddegh. Dla obojga jest to 
pierwsza miłość, a ich uczucie 
cały czas się wzmacnia. Dzięki 
Fakhriemu para kontynuuje 
spotkania w jego sklepie, a póź-
niej już także poza nim. Wkrót-
ce się zaręczają i planują ślub, 
który niestety nie dochodzi do 
skutku.  Polityczne wstrząsy w 
Iranie doprowadziły do obale-
nia demokratycznie wybranego 
premiera, Mohammada Mosad-
degha. Te burzliwe czasy na do-
bre przeszkodziły we wspólnym 
życiu Royi i Bahmana. Akcja 
przeskakuje z lat 30. XX wieku 
do roku 2013. Główna bohater-
ka spogląda wstecz na wydarze-
nia z sierpnia 1953 roku, które 

Państwowy Instytut Wydawniczy

Autor David Brown zaprasza 
nas do świata, w którym rządzą 
specy�czne prawa. By urozma-
icić nam tę przygodę, postano-
wił bazować w swojej pozycji na 
radach i zagrywkach znanych  
z kultowej już „Sztuki wojennej” 
Sun Zi. I tak łączymy strategicz-
ne zagrywki z konkretnymi 
przykładami.  Bez względu na to 
czego dotyczy konkretny roz-
dział, my jako czytelnicy zysku-
jemy lekcję determinacji, cier-
pliwości i kreatywności. 

Całość  jest o tyle ciekawa, 
że bazuje na przykładach współ-
cześnie istniejących, ale mają-
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Sanoczanie wyróżnieni przez Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka oraz Leszek Puchała, dyrektor MBP w Sanoku, zostali wyróżnieni przez 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Fundację PTSR. Otrzymali tytuł „Ambasadora SM”. Nato-
miast podziękowania „Serca Serc” otrzymała nasza redakcyjna koleżanka Edyta Wilk. Serdecznie gratulujemy. 

W Pałacu Prymasowskim  
w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala zakończenia kam-
panii edukacyjno-informacyj-
nej „SyMfonia Serc”, podczas 
której Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego wy-
różniło osoby i instytucje, któ-
re w sposób szczególny poma-
gają osobom ze stwardnie-
niem rozsianym, szerzą wiedzę 
na temat choroby i wspierają 
działania Towarzystwa. W tym 
roku honorowe odznaczenie 
otrzymay 32 osoby. Wśród  
laureatów ogólnopolskich wy-
różnień „Ambasadora SM” 
znalazł się Tomasz Matuszew-
ski, burmistrz Sanoka oraz Le-

Uroczysta Gala zakończenia SyMfonii Serc

szek Puchała, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej  
w Sanoku.  Odznaczenie jest 
uhonorowaniem osób pu-
blicznych mających zasługi  
w podnoszeniu świadomości 
społecznej oraz upowszech-
nianiu wiedzy na temat 
stwardnienia rozsianego i ży-
cia z tą chorobą. Nasza redak-
cyjna koleżanka Edyta Wilk 
otrzymała natomiast podzię-
kowanie „Serca Serc”. Jest to 
wyróżnienie dla osoby lub in-
stytucji,  które istotnie przy-
czyniają się do realizacji „SyM-
fonii Serc”. Serdecznie gratulu-
jemy. 
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14 października tego roku 
podczas uroczystości Dnia 
Edukacji Narodowej w Kan-
celarii Prezesa Rady Mini-
strów w Warszawie został 
nadany tytuł „Honorowy Pro-
fesor Oświaty” – sanoczani-
nowi - Januszowi Ostrowskie-
mu. Ten zaszczyty tytuł przy-
znawany jest wybitnym 
nauczycielom, którzy dzielą 
się swoją wiedzą oraz do-
świadczeniami z innymi,  
a swoją postawą stworzyli 
wzorzec nauczyciela i wycho-
wawcy.

Janusz Ostrowski pracuje 
w PSM I i II st. w Sanoku od 
24 lat jako pianista i kierow-
nik sekcji fortepianu od po-
czątku swojej aktywności za-
wodowej. Na przestrzeni tych 
lat jego osiągnięcia dydak-
tyczne i wychowawcze w pra-
cy z uczniami są niezwykłe. 
Uczniowie jego są  laureatami 
114 międzynarodowych i 
ogólnopolskich konkursów, 
przesłuchań, festiwali w tym 
także przesłuchań CEA. Ja-
nusz Ostrowski (jak podkre-
ślają rodzice i jego uczniowie) 
stworzył taką atmosferę wy-
chowawczo-dydaktyczną, 
którą śmiało można nazwać 
rodzinną, a która sprzyja osią-
ganiu sukcesów przez jego 
uczniów. Wszyscy podkreślają 
bardzo wysoki poziom klasy 
fortepianu zarówno solistów, 
jak i zespołów kameralnych 
określany często jako „klasa 
fortepianu Janusza Ostrow-
skiego”. On sam zaś jest laure-
atem wielu nagród. Otrzymał 
m.in.: Odznakę „Przyjaciel 
Dzieci”, Odznakę Honorową 

Minister Edukacji i Nauki nadał tytuł „Honorowy Profesora Oświaty” Januszowi Ostrow-
skiemu, kierownikowi sekcji fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy 
Kossakowej i v-ce Prezesowi Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury. Ten wyjątkowy tytuł 
przyznawany jest nauczycielom, którzy w skali kraju wyróżnili się osiągnięciami dydaktycz-
nymi i wychowawczymi. 

Profesor Oświaty z Sanoka

Janusz Ostrowski otrzymał tytuł 
„Honorowy Profesor Oświaty”

„Zasłużony dla kultury pol-
skiej”, Nagrodę Indywidualną 
I i II st. CEA, Dyplom Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z Okazji Jubileuszu 
45-lecia Działalności PSM I  
i II st. im. W. Kossakowej w 
Sanoku, dwukrotnie otrzymał 
Nagrodę Miasta Sanoka  
w dziedzinie „Kultura i sztu-
ka” w kategorii „Upowszech-
nianie kultury i sztuki” oraz 
wiele innych, których nie spo-
sób wymienić. Jest wspania-
łym wzorem nauczyciela i wy-
chowawcy. Potwierdzają to 
opinie dyrektora szkoły, rodzi-
ców, uczniów i wychowanków. 
Jako wychowawca szczególnie 
pozytywnie oddziałuje na 
młodzież w trakcie licznych 
wspólnych wyjazdów na kon-
kursy, festiwale, a także kon-
certy w wielu miejscowo-
ściach kraju, a także w wielu 
krajach Europy: Czechy, Sło-
wacja, Ukraina, Dania, Au-
stria, Belgia, Hiszpania, Wło-
chy, Węgry, Rosja, Litwa, 
Niemcy. Od wielu lat jest wy-
kładowcą na Międzynarodo-
wych Kursach Fortepiano-
wych, a także organizatorem  
i wykładowcą bardzo prestiżo-
wego wydarzenia jakim jest 
Mistrzowska Szkoła Pedago-
giki Fortepianowej w Sanoku  
i Międzynarodowe Forum 
Pianistyczne „Bieszczady bez 
granic”. Dzięki tylko tej jednej 
aktywności jaką jest dziewięć 
edycji MSPF przeszkolonych 
zostało blisko 400 pedagogów 
z całej Polski z 67 miejscowo-
ści pod okiem 108 Mistrzów 
takiego formatu jak: Dina Jof-
fe, Andrzej Jasiński, Philippe 

Giusiano, Akkiko EBI, Eugen 
Indijc, Lukas Geniusas, Kevin 
Kenner, Viera Nosina, Rodzi-
na Osokins, Takashi Yamamo-
to, Michaił Woskresienski,  nie 
wspominając już o ok. 3 tys. 
młodych pianistów z 12 kra-
jów w ramach szesnastu edycji 
Forum (MFP) w Sanoku.

Ponadto jest jurorem ogól-
nopolskich i międzynarodo-
wych konkursów fortepiano-
wych i wokalnych, prowadzi 
warsztaty metodyczne  dla na-
uczycieli i uczniów w kraju  
i za granicą. Często uczestni-
czy w pracach Jury w licznych 
konkurach krajowych oraz 
międzynarodowych. We 
współpracy z prof. Jarosławem 
Drzewieckim założył Podkar-
packą Fundację Rozwoju Kul-
tury, która od 2009 roku pro-
wadzi niezwykle aktywną dzia-
łalność dla rozwoju kultury 
muzycznej na Podkarpaciu  
i w Polsce, promując zwłaszcza 
młode talenty – jest jej Wice-
prezesem. Jest twórcą i dyrek-
torem Międzynarodowego Fo-
rum Pianistycznego „Bieszcza-
dy bez granic” w Sanoku  
i dyrektorem Narodowego In-
stytutu Kultury w Sanoku. Ja-
nusz Ostrowski w 2005 r uzy-
skał tytuł nauczyciela dyplomo-
wanego pracując w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II st.. im. 
Wandy Kossakowej w Sanoku 
od 1997 r. Pracę w tej szkole 
rozpoczął we wrześniu 1997 r, 
gdzie już od września 1998 r 
została mu przydzielona funk-
cja kierownika sekcji fortepia-
nu, którą pełni do tej pory. Ja-
nusz Ostrowski jest także od 
2002 r organistą w kościele 

Farnym w Sanoku, gdzie w la-
tach 2004- 2013 założył i dyry-
gował chórem „ADO�-
MUS”.

– Ten tytuł jest dla mnie 
wyróżnieniem i jednocześnie 
dowodem, że można robić 
rzeczy wielkie niezależnie od 
miejsca, ale nie można ich 
tworzyć bez wsparcia innych 
dobrych i wartościowych lu-
dzi. Jeśli celem naszych dzia-
łań jest prawdziwa pomoc  
i rozwój innych, to zawsze 
znajdziemy tych, którzy nas 
będą wspierać i zmotywują do 
działania. Dziękuję dyrekcji 
szkoły muzycznej, a szczegól-
nie prof. ośw. Andrzejowi 

Smolikowi, który był i jest in-
spiracją dla moich działań, 
dziękuję sponsorom i Wła-
dzom Podkarpacia, miasta  
i gminy – czyli Dobrym Lu-
dziom, którzy wsparli i dopin-
gowali mnie w niełatwej dro-
dze, dziękuję mojej rodzinie, 
która pozwalała mi działać dla 
innych, dziękuję moim 
uczniom i ich rodzicom – bo 
tworzyliśmy i tworzymy ro-
dzinę muzyczną, dziękuję 
prof. Jarosławowi Drzewiec-
kiemu, jego rodzinie i przyja-
ciołom, którzy poszerzyli gro-
no ludzi zaangażowanych  
i przez to nasza rodzina posze-
rzyła się o Warszawę  

i świat, dziękuję moim niesa-
mowitym pracownikom, któ-
rzy współtworzyli i współtwo-
rzą to wielkie dzieło, jaką jest 
Podkarpacka Fundacja Roz-
woju Kultury i szeroko rozu-
miany Rozwój Kultury – 
mówi Janusz Ostrowski.

Pragniemy pogratulować  
Januszowi Ostrowskiemu  
i życzyć mu, by jego praca 
nadal inspirowała uczniów do 
zaangażowania się w osiąga-
nie sukcesów na miarę wła-
snych możliwości, a Sanok 
był zawsze miejscem inspira-
cji i wartości w spotkaniu 
mistrz i uczeń.

dcz



II SANOCKIE FORUM GOSPODARCZE

Platforma wymiany doświadczeń

Święto lokalnej 
przedsiębiorczości 

i transportowej. To jest szansa dla na-
szych przedsiębiorców i naszych 
klientów, szczególnie z regionu z wo-
jewództwa podkarpackiego – pod-
kreślił konsul.

Burmistrz Tomasz Matuszewski 
przywitał wszystkich przybyłych na 
Forum, przedstawił też kierunki roz-
woju miasta.  

– Przed nami godziny dyskusji, 
wymiany doświadczeń i rozmów, 
które liczę, że przeobrażą się w realną 
współpracę, staną się źródłem no-
wych inicjatyw i początkiem efek-
tywnego kreowania rynku. Z myślą 
o przyszłości podmiotów gospodar-
czych, przyszłości pracowników za-
trudnionych w wielu �rmach i ich ro-
dzinach tworzymy Forum, tę plat-
formę wymiany doświadczeń 
i współpracy, której celem jest dąże-
nie do realizacji wielu wizji i dalszy 
rozwój naszej małej ojczyzny – po-
wiedział burmistrz Matuszewski.

Pierwszy dzień Forum to pane-
le dyskusyjne. Eksperci w swoich 
dziedzinach rozmawiali głównie 
o perspektywach �nansowych dla 
miasta, ekotransporcie, który sta-
nowi szasnę dla �rm z branży moto-
ryzacyjnej.  Prelegenci debatowali 
również na temat Podkarpackiej Do-
liny Wodorowej, zaś sami przedsię-
biorcy podpowiadali, jak rozwinąć 
swój biznes, inspirując kolejne osoby 
do założenia własnej działalności.  

na rozwój całej Polski – podsumowa-
ła wiceminister.    

Stanisław Kruczek zwrócił uwagę 
na niskoemisyjność.  Według niego 
naszą przyszłością jest czysta energia, 
m.in. elektromobilność, a właśnie  na 
Podkarpaciu, w Sanoku jest produ-
kowany pierwszy autobus z napędem 
wodorowym. 

– Tu w Sanoku historia pisze się 
na naszych oczach. Jedną z wiodą-
cych branż gospodarki jest motory-
zacja i zasadne jest, że właśnie tu od-
bywa się Forum Gospodarcze – po-
wiedział. 

Urząd Marszałkowski wspiera 
przedsiębiorczość na Podkarpaciu, 
przekazuje środki �nansowe na reali-
zację różnych programów. Tomasz 
Kowal, Konsul Konsulatu General-
nego RP we Lwowie  zwrócił się do 
zebranych, zachęcając, by zaintereso-
wali się rynkiem Ukrainy i współpra-
cą z biznesem ukraińskim 

– Ukraina zmienia się na naszych 
oczach i przy naszym polskim udzia-
le. Część reform na Ukrainie jest 
przeprowadzona właśnie na polski 
wzór, między innymi reforma samo-
rządowa. Ukraina dostosowuje swo-
je prawodawstwo do prawodawstwa 
unijnego. Zmieniają się w dobrym 
kierunku warunki prowadzenia biz-
nesu. Ukraińskie miasta inwestują 
ogromne środki w rozwój swojej in-
frastruktury medycznej oświatowej 

Pierwszy wodorowy autobus 

Podczas przerwy goście mieli okazję 
obejrzeć model pierwszego wypro-
dukowanego przez �rmę Autosan 
autobusu napędzanego wodorem. 
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak przetestowała najnowszy 
model boćka, siadając za jego kie-
rownicą.  Nowy autobus jest uzupeł-
nieniem rodziny pojazdów przezna-
czonych do komunikacji miejskiej. 
Zeroemisyjny SANCITY 12LFH to 
autobus niskopodłogowy o długości 
12 metrów. Zaprojektowany został 
na bazie autobusu z napę-

dem elektrycznym. W autobusie za-
montowany został silnik elektryczny 
wraz z modułem zasilania z ogniwem 
paliwowym. Magazyn energii stano-
wią baterie litowo-tytanowe oraz 
zbiorniki gazu H2. Pojazd wyposażo-
ny został we wszelkie urządzenia za-
pewniające komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania.  Nowy 
wodorowy AUTOSAN

jest kolejnym autobusem w ofercie 
Spółki zasilanym przez paliwa alter-
natywne. O�cjalna premiera najnow-
szego bezemisyjnego autobusu miała 
miejsce w dniach 27 – 29 październi-
ka w trakcie XV edycji Międzynaro-
dowych Targów Transportu Publicz-
nego T�NSEXPO w Kielcach.

Podczas Forum zostały wręczone 
nagrody. Zostały uhonorowane �r-
my, instytucje oraz szczególnie wy-
różniające się osoby. 

- Jednym z �larów rozwoju Sa-
noka są przedsiębiorcy, dla któ-
rych stworzono Forum. Z myślą 
o przyszłości podmiotów gospo-
darczych, przyszłości pracowni-
ków zatrudnionych w wielu �r-
mach i ich rodzinach tworzymy 
Forum, tę platformę wymiany do-
świadczeń i współpracy, której ce-
lem jest dążenie do realizacji wielu 
wizji i dalszy rozwój naszej małej 
ojczyzny  – twierdzi burmistrz To-
masz Matuszewski. 

Tytuł Innowacyjna Firma otrzy-
mał Sanok Rubber Company S.A. 
Firma działa w oparciu o najwyższe 
standardy organizacji pracy oraz 
dba o swoich pracowników, zapew-
niając im dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju. Tytuł Mena-
dżer Roku został przyznany Ryszar-
dowi Ziarce, za skuteczność i świa-
domość, z jakimi buduje konkuren-
cyjność i innowacyjność swojej �r-
my, dążąc do jej rozwoju przy 
jednoczesnym poszanowaniu norm 
etycznych. Tytuł Instytucja Roku 
otrzymała Uczelnia Państwowa 
im. Jana Grodka w Sanoku za zaan-
gażowanie i kreatywność, które 
przyczyniają się do jej rozwoju 
i miasta. Uczelnia w tym roku ob-
chodzi jubileusz 20-lecia powstania, 
a przed miesiącem dzięki wytężonej 
pracy wielu osób otwarte zostało 
Centrum Symulacji Medycznej. Ty-
tuł Zasłużony dla Sanockiej Przed-
siębiorczości otrzymał Marek Łęcki 
od lat związany z Sanok Rubber 
Company, przewodniczący Rady 

Nadzorczej Spółki, wcześniej praco-
wał dla Autosanu. Marek Łęcki 
kreuje postawy przedsiębiorcze 
i prowadzi aktywną działalność na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w Sanoku, realnie wpływając na roz-
wój regionu. Partnerem Turystycz-
nym został Hotel Arłamów za inspi-
rowanie i kreowanie rozwoju bran-
ży turystycznej. Hotel prowadzi ak-
tywną działalność na rzecz postępu 
turystyki przy współpracy z samo-
rządem i innymi instytucjami na-
ukowymi, kulturalnymi czy sporto-
wymi. Partnerem Miasta Sanoka 
została Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekovita, która dzięki podjętej 

współpracy w zakresie wspierania 
oraz �nansowania przedsięwzięć ar-
tystyczno-kulturalnych oraz sporto-
wych na terenie Sanoka przyczynia 
się do aktywizacji i integracji spo-
łeczności lokalnej.  

Ostatnim z punktów II Forum 
Gospodarczego było podpisanie Li-
stu Intencyjnego pomiędzy burmi-
strzem miasta Sanoka a Wschod-
nioeuropejskim Forum Gościnno-
ści i Balneologii ws. nawiązania 
współpracy turystycznej pomiędzy 
Sanokiem a Iwanem Ceheńką, pre-
zesem zarządu Międzynarodowego 
Centrum „Europejska integracja 
Ukrainy”.  

Wręczenie nagród 

W Forum udział wzięli m. in. Małgo-
rzata Jarosińska-Jedynak – wicemini-
ster funduszy i polityki regionalnej, 
Jolanta Sawicka – wicewojewoda 
podkarpacki, Stanisław Kruczek – 
przedstawiciel zarządu województwa 
podkarpackiego, dr hab. Piotr Bo-
gusz – prodziekan ds. rozwoju Poli-
techniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza. Jako pierwsza głos za-
brała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, 
która  odczytała list przekazany przez 
premiera Mateusza Morawieckiego.      
     – Przed Podkarpaciem otwierają 
się konkretne długofalowe perspek-
tywy rozwoju. Tym bardziej cieszy 
fakt, że staną się one przedmiotem 
dyskusji prowadzonej w szerokim 
i zróżnicowanym gronie. Sukces po-
przedniej edycji Forum pozwala 
mieć nadzieję na powodzenie tej 
i kolejnych edycji. Życzę państwu 
owocnego spotkania. Wierzę, że Sa-
nockie Forum Gospodarcze stanie 
się stałą platformą corocznych, kon-
struktywnych dyskusji, wnoszących 
istotny merytoryczny wkład w roz-
wój miasta i regionu. Region każde-
go kraju rozpoczyna się w małej miej-
scowości i dziś Sanok będzie platfor-
mą dyskusji, ale Sanok też jest miej-
scem, w którym możemy zobaczyć 
jak ten przemysł się rozwija faktycz-
nie, jak państwo przedsiębiorcy 
współpracujecie jak państwo przed-
siębiorcy pracujecie i dajecie szansę 
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21 i 22 października odbyło się II Sanockie Forum Gospodarcze w Uczelni Państwowej im. Jana 
Grodka w Sanoku współorganizowane przez Urząd Miasta i sanocką uczelnię. Dwudniowe Forum 
to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, przedsiębiorcami oraz środowi-
skiem naukowym. To także liczne dyskusje, ale przede wszystkim prezentacja lokalnych przedsię-
biorców. Podczas Forum o�cjalnie zaprezentowano pierwszy wodorowy autobus wyprodukowany 
przez Autosan.



Drugi dzień  Forum zainaugurowała 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która 
podziękowała wszystkim przedsię-
biorcom oraz instytucjom, które za-
prezentowały swoje stoiska wysta-
wiennicze na hali sportowej Uczelni 
Państwowoej im. Jana Grodka  oraz 
powitała zaproszonych gości, zachę-
cając do aktywnego udziału. 

– Dziękuję, że pokazujecie swoje 
możliwości, za to, że w Sanoku można 
i trzeba rozwijać swoje biznesy, w mie-
ście jest potencjał, który trzeba wyko-
rzystać. Sanok to miasto z potencja-
łem, jego rozwój obserwujemy każde-
go dnia. Sanockie Forum Gospodar-
cze sprzyja budowaniu klimatu 
gospodarczego. Przedsiębiorcy będą 
mieli możliwość �nansowania swoich 
pomysłów ze środków budżetu pań-
stwa, jak i ze środków nowej polityki 
spójności Krajowego Planu Odbudo-
wy – zapewniła wiceminister.

Tomasz Matuszewski uważa, że 
Sanok ma bardzo dużo do zaoferowa-
nia, przede wszystkim kapitał ludzki. 

– Cieszę się, że pod dachem hali 
sportowej Uczelni Państwowej w Sa-
noku zebrali się przedstawiciele więk-
szych i mniejszych podmiotów go-
spodarczych, by zaprezentować swój 
dorobek, ofertę, usługi, które cieszyły 
się sporym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców. Od wrażeń smako-
wych, przez usługi doradcze, hotelar-
skie, kosmetyczne, szkoleniowe �nan-
sowe po zapoznanie się z najnowszy-
mi technologiami – powiedział. 

Przedstawiciele kilkudziesięciu 
�rm i instytucji zaprezentowali swoją 
działalność. Zainteresowani mogli do-
wiedzieć się o aktualnych ofertach 
pracy, poznać lokalne �rmy, zaś sami 
przedsiębiorcy wymienić się swoimi 
doświadczeniami oraz nawiązać 
współpracę z innymi podmiotami.  Na 
hali sportowej swoje stoiska zaprezen-
towali m.in.: Royal Palace, Rebel resto 
& bar, Karpackie Biuro Ukraińsko-
-Polskiej Współpracy, Sanok Rubber 
Company S.A., PASS Polska, Uczel-
nia Państwowa, Automet, 35. Batalion 
Lekkiej Piechoty, Rymatex, Ciarko 
Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekovita  oraz wiele innych podmio-
tów. Jedną z �rm, która zaprezentowa-
ła się podczas Forum jest Wheelstair.

Główna siedziba �rmy  Wheelsta-
ir zarejestrowana jest w Lublinie. 
Warsztat oraz prototypownia znajdu-
ją się w Sanoku, ponieważ właśnie tu-
taj znalazła się ekipa, która pracuje 
nad nowymi urządzeniami ułatwiają-
cymi poruszanie się osobom niepeł-
nosprawnym. 

– Nasze urządzenia pomagają 
w szczególności osobom poruszają-
cym się na wózkach inwalidzkich - 
manualnych pokonywać samodziel-
nie bariery architektoniczne, głównie 
schody. Osoby takie, mogą wyjść 
z bloku, w którym nie ma windy 
i swobodnie poruszać się po mie-
ście. Osoby takie nie muszą przesia-
dać się na wózek elektryczny, często 

powodem tego jest to, że chcą utrzy-
mać swoją sprawność w rękach – 
mówi Jan Orłowski z Wheelstair. 

Firma współpracuje z rożnymi 
przedsiębiorstwami, często są to 
spółki sanockie, które wykonują 
dla nich część komponentów. Fir-
ma poszukuje inwestorów, którzy 
chcieliby dołączyć się do produkcji 

tych urządzeń. 
– Dystrybutorzy oraz klienci są 

bardzo zainteresowani naszymi pro-

duktami – dodaje na koniec. 
Nie tylko lokalne �rmy prezento-

wały swoje usługi. Rymatex to �rma 
z Rymanowa, która  działa w branży 
materiałów ściernych. 

– Nasza �rma mieści się w Ryma-
nowie. Powstała w 2002 roku. Działa-
my w branży materiałów ścieralnych 
i wzmocnień pod laminaty. Obecnie 
w �rmie produkuje się: tkaniny tech-
niczne z rowingów szklanych, siatki 
z włókna szklanego bez powleczenia, 
siatki z włókna szklanego powleczone 
żywicą fenolowo-formaldehydową, 
krążki z włókna szklanego powleczo-
ne żywicą fenolowo-formaldehydową 
czy podkłady pod lamelki. Włókna 
szklane są teraz bardzo powszechne 
w przemyśle m. in. w śmigłach turbi-
nowych, w sporcie – narty, deski 
snowboardowe, jako materiały termo-
izolacyjne, narzędzia sanitarne – wan-
ny, brodziki, wypełnienie karetek, 
60 proc. całej produkcji jachtów jest 
wytwarzanych w naszym kraju – wy-
jaśnia Marcin Rymarowicz, technolog 
�rmy. 

Podczas Forum swoje stoisko pre-
zentował 35 Batalion Lekkiej Piecho-
ty w Sanoku. Żołnierze informowali 
o formacji, prezentowali sprzęt oraz 
uzbrojenie, każdy mógł dotknąć oraz 
sprawdzić, ile waży karabin, kamizel-
ka czy hełm.

 – Jesteśmy piątym, a zarazem naj-
młodszym rodzajem Sił Zbrojnych 
RP. Jesteśmy przede wszystkim dla lu-
dzi i wśród nich. Zawsze gotowi, za-
wsze blisko – to nasze mo�o. Z uwagi 
na sytuację w kraju w ostatnich mie-
siącach braliśmy udział w działaniach 
podczas pandemii, gdy nie mogliśmy 
realizować szkoleń rotacyjnych, anga-
żowaliśmy się w szpitalach, punktach 
wymazowych oraz służąc pomocą 
głównie seniorom. Działamy dla spo-
łeczności w przypadku chociażby po-
wodzi czy innych klęsk żywiołowych, 
wspólnie z innymi służbami. Żołnie-
rze pełnią służbę w stałych rejonach 
odpowiedzialności, w miejscach swo-
jego zamieszkania – mówi ppor. Pauli-
na Ostrowska-Reizer. 

Paulina zachęca wszystkich zain-
teresowanych do służby w TSW. Każ-
dy, kto chce wstąpić w szeregi WOT, 
powinien mieć ukończone 18 lat, być 
w pełni sprawną osobą �zycznie oraz 
psychicznie. Nowi rekruci rozpoczy-
nają służbę 16-dniowym szkoleniem 
przygotowawczym, które kończy się 
przysięgą wojskową. Sanocki batalion 
działa na terenie pięciu powiatów. 
Żołnierze uczestniczą w wielu szkole-
niach oraz kursach, podnosząc swoje 
kwali�kacje. Jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć w roku jest szkolenie 
zintegrowane. W tym roku było ono 
przeprowadzone w Sanoku, a obozo-
wisko dla Terytorialsów zorganizowa-
no na placu vis a vis sanockiej Policji.

Panie ze Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej przygotowały stoisko 
edukacyjne – opowiadały o grzy-
bach, tych jadalnych i śmiertelnie 
trujących. Studenci Politechniki Rze-
szowskiej zaprezentowali swój naj-
nowszy bolid. 

Chętni mogli skorzystać z usług 
kosmetycznych, zaznajomić się z naj-
nowszymi trendami mody czy skosz-
tować ciekawych potraw. Zainterso-
wani odwiedzili największe przedsię-
biorstwa w Sanoku oraz zwiedzili  
Muzeum Historyczne  oraz Muzeum 
Budownictwa Ludowego.

Dominika Czerwińska

Podczas przerwy goście mieli okazję 
obejrzeć model pierwszego wypro-
dukowanego przez �rmę Autosan 
autobusu napędzanego wodorem. 
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak przetestowała najnowszy 
model boćka, siadając za jego kie-
rownicą.  Nowy autobus jest uzupeł-
nieniem rodziny pojazdów przezna-
czonych do komunikacji miejskiej. 
Zeroemisyjny SANCITY 12LFH to 
autobus niskopodłogowy o długości 
12 metrów. Zaprojektowany został 
na bazie autobusu z napę-

dem elektrycznym. W autobusie za-
montowany został silnik elektryczny 
wraz z modułem zasilania z ogniwem 
paliwowym. Magazyn energii stano-
wią baterie litowo-tytanowe oraz 
zbiorniki gazu H2. Pojazd wyposażo-
ny został we wszelkie urządzenia za-
pewniające komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania.  Nowy 
wodorowy AUTOSAN

jest kolejnym autobusem w ofercie 
Spółki zasilanym przez paliwa alter-
natywne. O�cjalna premiera najnow-
szego bezemisyjnego autobusu miała 
miejsce w dniach 27 – 29 październi-
ka w trakcie XV edycji Międzynaro-
dowych Targów Transportu Publicz-
nego T�NSEXPO w Kielcach.

Podczas Forum zostały wręczone 
nagrody. Zostały uhonorowane �r-
my, instytucje oraz szczególnie wy-
różniające się osoby. 

- Jednym z �larów rozwoju Sa-
noka są przedsiębiorcy, dla któ-
rych stworzono Forum. Z myślą 
o przyszłości podmiotów gospo-
darczych, przyszłości pracowni-
ków zatrudnionych w wielu �r-
mach i ich rodzinach tworzymy 
Forum, tę platformę wymiany do-
świadczeń i współpracy, której ce-
lem jest dążenie do realizacji wielu 
wizji i dalszy rozwój naszej małej 
ojczyzny  – twierdzi burmistrz To-
masz Matuszewski. 

Tytuł Innowacyjna Firma otrzy-
mał Sanok Rubber Company S.A. 
Firma działa w oparciu o najwyższe 
standardy organizacji pracy oraz 
dba o swoich pracowników, zapew-
niając im dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju. Tytuł Mena-
dżer Roku został przyznany Ryszar-
dowi Ziarce, za skuteczność i świa-
domość, z jakimi buduje konkuren-
cyjność i innowacyjność swojej �r-
my, dążąc do jej rozwoju przy 
jednoczesnym poszanowaniu norm 
etycznych. Tytuł Instytucja Roku 
otrzymała Uczelnia Państwowa 
im. Jana Grodka w Sanoku za zaan-
gażowanie i kreatywność, które 
przyczyniają się do jej rozwoju 
i miasta. Uczelnia w tym roku ob-
chodzi jubileusz 20-lecia powstania, 
a przed miesiącem dzięki wytężonej 
pracy wielu osób otwarte zostało 
Centrum Symulacji Medycznej. Ty-
tuł Zasłużony dla Sanockiej Przed-
siębiorczości otrzymał Marek Łęcki 
od lat związany z Sanok Rubber 
Company, przewodniczący Rady 

Nadzorczej Spółki, wcześniej praco-
wał dla Autosanu. Marek Łęcki 
kreuje postawy przedsiębiorcze 
i prowadzi aktywną działalność na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w Sanoku, realnie wpływając na roz-
wój regionu. Partnerem Turystycz-
nym został Hotel Arłamów za inspi-
rowanie i kreowanie rozwoju bran-
ży turystycznej. Hotel prowadzi ak-
tywną działalność na rzecz postępu 
turystyki przy współpracy z samo-
rządem i innymi instytucjami na-
ukowymi, kulturalnymi czy sporto-
wymi. Partnerem Miasta Sanoka 
została Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekovita, która dzięki podjętej 

współpracy w zakresie wspierania 
oraz �nansowania przedsięwzięć ar-
tystyczno-kulturalnych oraz sporto-
wych na terenie Sanoka przyczynia 
się do aktywizacji i integracji spo-
łeczności lokalnej.  

Ostatnim z punktów II Forum 
Gospodarczego było podpisanie Li-
stu Intencyjnego pomiędzy burmi-
strzem miasta Sanoka a Wschod-
nioeuropejskim Forum Gościnno-
ści i Balneologii ws. nawiązania 
współpracy turystycznej pomiędzy 
Sanokiem a Iwanem Ceheńką, pre-
zesem zarządu Międzynarodowego 
Centrum „Europejska integracja 
Ukrainy”.  

Stoiska wystawiennicze przedsiębiorców
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

4 listopada  2021 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny

Łukasz Radożycki
w godz. 17.00 –18.00

AUTO-MOTO

Sprzedam■  Zetor 50 (1964). Tel. 13 
462 80 42■  Maluszka z 1988 r., prze-
bieg 21 000 km, garażowany, 
pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia, tel. 787 691 260

Kupię
■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczo-
no ogłoszenie o przetargu licytacyjnym na dzierżawę mie-
sięczną kiosków handlowych, oznaczonych nr 28,29, położo-
nych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta pod nr telefonu: 13 46 52 878.

INFORMACJA                          Sanok, 25.10.2021 r.

Gmina Miasta Sanoka uprzejmie informuje, że w celu 
usprawnienia przemieszczania się mieszkańców odwie-
dzających cmentarze komunalne z okazji Dnia Wszystkich 
Świętych zostają uruchomione dodatkowe kursy na li-
niach autobusowych w komunikacji miejskiej:

I. Linia kursująca pod numerem „2” 
na trasie:

 
• ul. JANA PAWŁA II > ul.Traugutta > ul. Królowej Bony > 

ul. Lwowska > ul. Jagiellońska > ul. Kościuszki > 
ul. Rymanowska > ul. Konopnickiej > 
ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy)

• ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy) > ul. Konopnic-
kiej > ul. Rymanowska >  ul. Kościuszki > ul. Podgórze > 

ul. Królowej Bony > ul.Traugutta > ul. Sadowa > 
ul. JANA PAWŁA II.

Godziny odjazdu autobusu w dniach  31X 
z przystanku przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):

9.10 – 1200 – 1400 – 1545

Godziny odjazdu autobusu w dniach  31X 
z przystanku przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):

1000 – 1255 – 1455 – 1645

 Godziny odjazdu autobusu w dniu 1XI 
z przystanku przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):

910 – 1100 – 1245 - 1345 – 1445 – 1545

 Godziny odjazdu autobusu  w dniu 1XI
z przystanku przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):

1000 – 1150 – 1340 – 1410 – 1535 – 1625 

Godziny odjazdu autobusu w dniach 2XI 
z przystanku przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):

1045 – 1245 – 1445 

Godziny odjazdu autobusu w dniach 2XI
z przystanku przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):

1140 – 1340 – 1540 

II. Linia kursująca pod numerem „5” 
w dniu 1XI na trasie:

•  ul. KRAKOWSKA (Pętla)> ul. Rymanowska > 
ul. Kościuszki > ul. LIPIŃSKIEGO (ŁANY)

Powrót:
• ul. LIPIŃSKIEGO (ŁANY) > ul. Jagiellońska >  

ul. Kościuszki > ul. Rymanowska > ul. KRAKOWSKA (Pętla)

Godziny odjazdu autobusu 
z przystanku przy ul. KRAKOWSKIEJ (Pętla):

940 – 1005 – 1105 – 1135 – 1200 -  1245 – 1310 – 1340 – 1425 
- 1450 – 1530 - 1610

Godziny odjazdu autobusu 
z przystanku przy ul. LIPIŃSKIEGO (ŁANY):

929 – 1019 – 1044 – 1139 – 1209 – 1234 –  1319 – 1349 – 1419 

– 1509  – 1534 – 1559

III. Linia kursująca pod numerem „50A” 
w dniu 1XI na trasie:
ul. Jana Pawła II(SPGK) > ul. Gorazdowskiego >ul. Sado-

wa >ul. Langiewicza >ul. Traugutta >ul. Staszica >ul. Kró-
lowej Bony > ul. Witkiewicza > ul. Wyspiańskiego > 

Olchowce (Kościół) >ZAWADKA 

Godziny odjazdu autobusu z przystanku 
przy ul. Jana Pawła II(SPGK):

1215  ; 1435

 
Powrót:

• ZAWADKA > Olchowce(Kościół) >ul. Wyspiańskiego >
ul. Witkiewicza > ul. Królowej Bony >ul. Staszica >
ul. Traugutta >ul. Sadowa > ul. Gorazdowskiego  >

ul. Jana Pawła II (SPGK)  
        

Godziny odjazdu autobusu z przystanku  ZAWADKA:
1300  ; 1515 

     
 

Z czasem okazało się, że nasza 
podopieczna cierpi na stward-
nienie guzowate. Choroba jest 
postępująca i zajmuje więk-
szość narządów takich, jak 
mózg, oczy, serce, nerki, wą-
troba i powierzchnię ciała. Po-
jawiające się u Amelii guzy 
wpływają na jej funkcjonowa-
nie, m.in. na wzrok, ale naj-
bardziej niepokojące są te, 
które rosną w sercu i nerkach. 
Dziewczyna ma arytmię serca 
i musi przyjmować leki. Na-
stolatka przechodziła też ope-
rację usunięcia guza z dziąseł, 
ale choroba i tak prowadzi do 
powstawania kolejnych zmian. 
Na ten moment dziewczynka 
stosuje specjalistyczne maści, 
ale gdy guzy osiągną 4 cm 
wielkości, trzeba będzie wpro-
wadzić chemioterapię. Amel-
ka wymaga stałej opieki neu-
rologa, nefrologa, kardiologa  

Zajmują się nią Ewa Bil, An-
gela Żytka, Luiza Wołoszyn, 
Anna Lasik i Ola Suwała. Je-
steśmy mamami, studentka-
mi, mamy swoje rodziny, spra-
wy, pracę, obowiązki, ale nie 
dałyśmy rady przejść obojęt-
nie wobec niesprawiedliwo-
ści, jaką jest dziecko, które już 
będąc w brzuszku mamy, było 
chore, na które po pojawieniu 
się na świecie czekało pasmo 
cierpienia podczas często sa-
moistnego łamania kości, czę-
stych wizyt u specjalistów, 
rozjazdów do szpitali, bole-
snych rehabilitacji.

Rodzice walczą całą swoją 
mocą o to, by nie trzeba było 
w przyszłości zbierać na wó-
zek inwalidzki. Walczą o to, by 
Oluś kiedyś mógł poczuć pod-
czas spaceru trawkę pod stóp-
kami, by mógł narobić rodzi-
com bałaganu podczas zaba-
wy w chowanego. Grupa 
nazywa się: 

DZIELIMY się dobrem! 

OGŁOSZENIA
Zbiórka dla chorej Amelii 
DŁUGIE

Amelia ma 16 lat i choruje na stwardnienie guzowate. Wszyst-
ko zaczęło się, gdy Amelka miała półtora roku. U dziewczyn-
ki pojawiła się padaczka, która w późniejszym czasie została 
wyciszona za pomocą leków, a także odbarwienia na ciele. 

i okulisty. Niestety, czas spę-
dzony u lekarzy w przychod-
niach i szpitalach odbiera jej 
chwile nastoletniej radości.

Amelka mimo problemów 
zdrowotnych nie poddaje się  
i rozwija swoje pasje. Jedną  
z nich jest rysowanie, dlatego 
nastolatka ucieszyłaby się  
z profesjonalnych artykułów 
plastycznych – markerów, 
ołówków i bloków. Wielką ra-
dość sprawiłaby jej także moż-
liwość zakupu nowych, mod-
nych ubrań.

Fundacja Dziecięca Fanta-
zja jest Organizacją Pożytku 
Publicznego, której celem jest 
wnoszenie radości w życie 
dzieci nieuleczalnie chorych  
i zmagających się z chorobami 
zagrażającymi życiu poprzez 
spełnianie ich najskrytszych 
marzeń i fantazji.

mn

Organizatorzy przygotowują 
XXI edycję ogólnopolskiej ak-
cji Szlachetna Paczka  i zapra-
szają do współpracy osoby 
chcące obdarować  potrzebu-
jących  z powiatu leskiego, sa-
nockiego i z okolic. Lokalni 
wolontariusze odwiedzają m. in. 
samodzielnych rodziców, oso-
by starsze, samotne, chore, 
niepełnosprawne  i poznają 
ich historie, aby móc wspólnie 
poszukać rozwiązania, które 
pozwoli na zmianę ich trudnej 
sytuacji.

Każdy z nas może zgłosić 
kogoś, kto potrzebuje pomo-
cy. Wystarczy zgoda rodziny  
na kontakt z wolontariuszami.

– Zgłoszone rodziny są  
odwiedzane przez dwóch wo-
lontariuszy, którzy przeprowa-
dzają rozmowę wery�kującą.
Na nich ciąży obowiązek szcze-
gólnego dbania o  ochronę da-
nych, co wiąże się m.in. z ano-
nimizacją publikowanych hi-
storii  – mówi Joanna 
Widmoser, koordynatorka ak-
cji w rejonie Sanok, Lesko.

Opisane historie rodzin 
tra�ą do bazy rodzin, której
publikacja nastąpi w sobotę 
13 listopada 2021. Od tego 
czasu potencjalni darczyńcy 
będą mieli miesiąc na wybór 

Szlachetna Paczka odwiedza rodziny

Po raz kolejny w Sanoku rusza akcja Szlachetna Paczka, w ra-
mach której w połowie grudnia do potrzebujących rodzin 
tra�ą paczki z darami.

potrzebujących i na przygoto-
wanie potrzebnych darów. 
Weekend cudów Szlachetnej 
Paczki, czyli czas, w którym 
darczyńcy dostarczają paczki 
do magazynu potrwa od  
11 do 12 grudnia. W tej edycji 
w Sanoku wolontariuszy i dar-
czyńców gościć będzie Zespół 
Szkół nr 1  im. K. Adamieckie-
go (tzw. Ekonomik), gdzie 
udostępniono aż 120 m2 po-
wierzchni magazynowej.

– Można nas wesprzeć nie 
tylko w klasyczny sposób zo-
stając darczyńcą, ale też po-
przez drobny gest np. o�aro-
wanie posiłku dla organizato-
rów pracujących podczas  
Weekendu Cudów, pomoc  
w transporcie paczek czy też 
przez poinformowanie znajo-
mych o akcji. Niech dobro się 
niesie, a my zaprawiajmy się  
w nim!  –  podkreśla koordy-
natorka.

Wszelkich informacji na 
temat zgłoszeń, potrzebnych 
formularzy itp. szukajcie na 
STRONIE SZLACHETNEJ 
PACZKI  (hiperlink do szla-
chetnapaczka.pl) oraz u lokal-
nej koordynatorki pisząc na 
adres joannawidmoser@gma-
il.com

ew

OLEK – wojownik z Sanoka

WKRĘĆ SIĘ w pomaganie!
Na całym świecie są miliony potrzebujących dzieci. Bied-
nych, smutnych, chorych. W Sanoku jest półroczny Oluś 
Wojciechowski chory na wrodzoną łamliwość kości. Jego hi-
storia w sierpniu była przedstawiona czytelnikom tej gazety. 
Kilka dni temu napisała do mnie pełna obaw o synka mama 
Szkraba – Natalia. Postanowiłam coś z tym zrobić. Specjalnie 
dla Olka powstała na Facebooku grupa z licytacjami, z któ-
rych dochód w 100% przeznaczony jest na leczenie tego ma-
luszka.

Olek – wojownik z Sanoka 
LICYTACJE.

W tej chwili jest nas pra-
wie dwa tysiące osób, można 
wylicytować kolację, zabawki, 
książki, przejazd różnymi sa-
mochodami, atrakcje tury-
styczne, bilety.  Są rzeczy 
małe, ale również bardziej 
wartościowe. Jednak nieważ-
ne jest to, co wylicytujemy – 
najważniejszy jest cel! A tym 
celem jest droga do, w miarę 
możliwości, normalnego 
funkcjonowania bezbronne-
go, malutkiego sanoczanina. 
Nam – ludziom z Sanoka – 
nie wolno przechodzić obo-
jętnie, gdy obok trwa walka, 
by kości były chociaż troszkę 
mocniejsze, by podczas racz-
kowania rączki się nie poła-
mały. Pomyślmy, ile warte jest 
zdrowie naszych dzieci, czy 
też nasze własne i pomóżmy. 
Wszyscy razem.

Ewa Bil

LOKALE / NIERUCHOMOŚCI 

Kupię■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

Posiadam do wynajęcia■ Pokój w Sanoku, tel. 606 
689 819

PRACA

Zatrudnię■  Osoby do szycia obuwia na 
stanowisku kaletnik, tel. 720 
781 694

Usługi■  Moskitiery, rolety, nawiew-
niki okienne, tel. 600 297 
210

Korepetycje■  Matematyka – szkoła pod-
stawowa i średnia, tel. 516 
032 448
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XXI Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe

Sanockie Spotkania Akordeonowe „Sanok 2021” odbywające się w dniach 21-23 październi-
ka 2021 w Państwowej Szkole Muzycznej zakończyły się wielkim sukcesem organizacyjnym  
i dydaktycznym. Organizatorem imprezy było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 
zaś współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku, Sanockie To-
warzystwo Muzyczne i Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku.

Festiwal to przede wszystkim 
konkurs, w którym uczestni-
czyło 69 wykonawców z Pol-
ski, Litwy, Chin, Austrii,  
w 7 kategoriach – od najmłod-
szej do 9 lat, do kategorii roz-
rywkowej – bez ograniczenia 
wieku, razem z pedagogami, 
rodzicami i artystami było to 
ponad 200 gości.

Wśród uczestników stoją-
cego na bardzo wysokim po-
ziomie konkursu znakomicie 
zaprezentowali się uczniowie 
sanockiej szkoły muzycznej 
zdobywając 10 „medalowych” 
miejsc. Pierwsze miejsce  
w kategorii zespołów kameral-
nych zdobył duet Filip & Kac-
per – Filip Siwiecki i Kacper 
Kosztyła, II miejsca solo  
w swoich kategoriach: Kacper 
Kosztyła, Dawid Siwiecki, 
Adam Fedak, Mateusz Nec-
kar, III miejsce Dawid Siwiec-
ki, wyróżnienie Julia Bene-
wiat, Filip Siwiecki – wszyscy 
uczniowie Andrzeja Smolika. 
Także II miejsce zdobył Mate-
usz Gagatko, a III Jakub Pyr-
cak, Kacper Romańczyk i Ja-
kub Wolanin – wszyscy 
uczniowie Grzegorza Bednar-
czyka. Wyróżnienie zdobył 
również Jan Małopolski ze 
Społecznej Szkoły Muzycznej 
II st., i Janusz Bogaczewicz 
słuchacz Studium Muzyczne-
go przy Sanockim Towarzy-
stwie Muzycznym – obaj 
przygotowani przez Andrzeja 
Smolika.

Ogromnym uznaniem,  
z racji bardzo wysokiego po-
ziomu artystycznego, cieszyły 
się koncerty towarzyszące pod 
Patronatem Burmistrza Mia-
sta Sanoka Tomasza Matu-
szewskiego i Rady Miasta Sa-
noka, w wypełnionej po brze-
gi Sali Koncertowej Szkoły 
Muzycznej.

21października wystąpiła 
Kameralna Orkiestra Akorde-
onowa „Arti Sentemo” z Ra-
dzynia Podlaskiego pod dy-

SANOK gościł muzyków 
z Austrii, Chin, Litwy i Polski 

rekcją Zbigniewa Czuryło  
z koncertem „Muzyka świata 
na 10 akordeonów, �et i per-
kusję”, z utworami muzyki kla-
sycznej, popularnej i �lmowej,
m.in. W.A. Mozarta, J. Brahm-
sa, A. Piazzolli, G. Rossiniego,  
W. Kilara, J. Wojtarowicza,  
C. Gardela, D. Ellingtona  
i P. Marquina. Ich występ za-
kończył się aplauzem na stoją-
co i koniecznością wykonania 
dwóch bisów. Drugiego dnia 
wystąpił słynny sanocki wy-
chowanek Bartosz Głowacki, 
z mistrzowskim recitalem  
z utworami, m.in. A. Vivaldie-
go, A. Marello, J. Mądrawskie-
go, J. P. Rameau, Z. Gubajdo-
liny oraz duet akordeonowy 
„Duo Accosphere” Grzegorz 
Palus – Alena Budzinakova. 
Również ten koncert został 
bardzo gorąco przyjęty przez 
wymagającą publiczność. 
Trzeciego dnia na festiwalu 
zaprezentowali się najlepsi 
uczestnicy konkursu na Kon-
cercie Laureatów. Szczególny 
aplauz sali zdobyli – Chińczyk 
Deyi Kong, zdobywca Grand 
Prix Szymon Świerzewski  
z Siedlec, duet Kacper & Filip 
z Sanoka i duet – Petrauskaite 
Alma, Jeganian Kristina  
z Kowna (Litwa). Festiwal po-
przedził koncert „Promocja 
Młodych Talentów” w Szkole 
Muzycznej w Dydni, z udzia-
łem: Dawida Siwieckiego, Fi-
lipa Siwieckiego, Kacpra 
Kosztyły, Mateusza Zajdla, Ja-
kuba Zajdla. W jury zasiadali 
wybitni profesorowie. Prze-
wodnicząym jury by prof. 
Bogdan Dowlasz, a drugiej 
komisji prof. Klaudiusz Baran.

Patronami medialnymi 
byli: TVP 3 Rzeszów, Polskie 
Radio Rzeszów, Gazeta Co-
dzienna Nowiny i Nowiny24.
pl, Tygodnik Sanocki, eSanok.
pl, iSanok.pl, KorsoSanockie.pl, 
Polski Portal Akordeonowy.

Organizatorzy dziękują 
również Sponsorom Głów-

nym, bez których nie byłoby 
możliwości organizacji tak 
pięknych koncertów – Rada 
Miasta Sanoka i Burmistrz 
Miasta Sanoka, PGNiG Od-
dział Sanok, Sanok Rubber 
SA, Pass Polska, HERB Sa-
nok, mecenas Adam Nowak, 
Teresa Lisowska, Testmer, 
Automet, MOSIR Sanok, 
Lange Studio, a także Partne-
rom imprezy – Powiat Sanok, 
Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie, Szkoła Muzyczna  
w Dydni, Stowarzyszenie 
Akordeonistów Polskich.

Dzięki ogromnemu wspar-
ciu wspomnianych podmio-
tów: Jury wysoko ocenia tego-
roczne XXI Międzynarodowe 
Spotkania Akordeonowe  
w Sanoku. Dzięki Dyrekcji 
PSM I i II st. w Sanoku region 
południowo-wschodniej Pol-
ski jest w kraju ważnym cen-
trum polskiej kultury.

Jury składa wyrazy po-
dziękowania dyrektorowi 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia w Sanoku dr 
Tomaszowi Tarnawczykowi  
i twórcy Międzynarodowych 
Spotkań Akordeonowych 
prof. ośw. Andrzejowi Smoli-
kowi za wieloletni wkład spo-
łecznej, pełnej zaangażowania 
pracy dla dobra kultury naro-
dowej oraz wszystkim pra-
cownikom, których codzien-
na praca zasługuje na szcze-
gólne wsparcie i wyróżnienie.

Dziękujemy władzom 
miasta i regionu oraz Sponso-
rom, Partnerom i Patronom, 
za pomoc i zrozumienie po-
trzeby wspierania inicjatyw 
szkoły i jej kierownictwa na 
rzecz edukacji artystycznej 
młodego pokolenia.

Organizatorzy mają bardzo 
miłą niespodziankę dla wszyst-
kich melomanów, którzy nie 
mogli być na koncetach. Na-
grania wideo będą dostępne w 
sekretariacie szkoły.

mn
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

Powołania do reprezentacji Polski 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Trzech w kadrze, 
dwóch na rezerwie, 
a jeden w sztabie 
Trzech zawodników Ciarko STS znalazło sie w gronie  
powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski i turniej 
„Baltic Challenge Cup” w estońskim Tallinie. To Jakub  
Bukowski, Karol Biłas i Radosław Sawicki. Na liście rezer-
wowej pozostają Bartosz Florczak i Konrad Filipek. 

Selekcjoner Róbert Kaláber 
wybrał 24 hokeistów, którzy  
8 listopada rozpoczną krótkie 
zgrupowanie w Warszawie. 
Następnie kadra uda się na 
turniej do Tallina, gdzie jej 
rywalami od 11 do 13 listopa-
da będą kolejno: Litwa, Ło-
twa „B” i Estonia. Jak można 
było przypuszczać, w składzie 
reprezentacji znalazł się  
Bukowski, obecnie najlepszy 

strzelec Polskiej Hokej Ligi 
(13 bramek). Obok niego 
barwy STS-u reprezentować 
mają Biłas i Sawicki. 

Jest też lista 13 zawodni-
ków rezerwowych, na której 
�gurują Florczak i Filipek. To
zresztą nie koniec sanockich 
akcentów, bo w sztabie druży-
ny znalazł się �zjoterapeuta
Hubert Paszkiewicz, członek 
zarządu naszego klubu. 

Juniorzy blisko awansu, 
dwucyfrówki żaków 
Po drugim turnieju eliminacji do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży drużyna Niedźwiadków jest już niemal 
pewna awansu. Na własnym lodzie zawodnicy Krzysztofa 
Ząbkiewicza powtórzyli wynik z inauguracyjnych zmagań 
w Oświęcimiu – znów porażka z tamtejszą Unią i zwycię-
stwo nad ŁKH Łódź. Udanie grały też zespoły żaków,  
w dwucyfrowych rozmiarach gromiąc ekipy UKH Dębica. 

Juniorzy młodsi 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 

2:5 (2:2, 0:2, 0:1) 
Bramki: Rocki (6), Klimczak (46). 

NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – ŁKH ŁÓDŹ 
8:3 (5:0, 2:2, 1:1) 

Bramki: Radwański 2 (5, 39), Niemczyk 2 (8, 20), Łańko 2 
(28, 53), Sawicki (10), Burczyk (12). 
 

Żacy starsi 
KH DĘBICA – NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 

3:12 (0:3, 2:7, 1:2) 
Bramki: Wojnar 4 (11, 24, 31, 31), Sroka 3 (31, 32, 42),  
Kulikowski 2 (39, 52), A. Radwański (1), Ząbkiewicz (13), 
Strzyżowski (33). 

Żacy młodsi 
KH DĘBICA – NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 

7:13 (3:5, 1:4, 3:4) 
Bramki: K. Suchecki 4 (13, 19, 38, 60), Burczyk 4 (16, 16, 22, 34), 
Myćka 2 (42, 54), K. Kłodowski (6), A. Kłodowski (39),  
Robel (50). 

Polska Hokej Liga 

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – CIARKO STS SANOK 
2:3 po dogrywce (0:0, 0:1, 2:1, d. 0:1) 

Zwycięska dogrywka po złotym golu Mokszancewa 

Bramki: Sikora (45), Lundvald (54) – Pavúk (23), Bukowski (42), Mokszancew (63). 
Ciarko STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk;
Sawicki, Tamminen, Mokszancew – Piippo, Pavúk; Filipek, Wilusz, Mocarski – Łyko, Bielec, Biłas.

Po efektownym zwycięstwie nad nowotarżanami trzeba 
było pójść za ciosem w Sosnowcu i plan został wykonany, 
choć dopiero po dogrywce. Zwycięska bramka była dziełem 
Aleksandra Mokszancewa, który zaliczył wręcz kapitalne 
wejście do naszej drużyny. 

W pierwszej tercji goli nie było, 
bo obie drużyny postawiły na 
wzajemne badanie sił. Lepszą 
okazję na otworzenie wyniku 
miało Zagłębie, jednak nie uda-
ło mu sie wykorzystać okresu 
gry w podwójnej przewadze. 

Na początku drugiej tercji 
hokeiści Ciarko STS objęli pro-
wadzenie za sprawą dobrze zna-
nego w Sosnowcu Branislava 
Pavúka, który tra�ł po dwójko-
wej akcji i podaniu Konrada  
Filipka. Zaś moment idealnej 
okazji do podwyższenia rezulta-
tu nie wykorzystał Toni Hen�o-
nen. Rywale nie pozostawali 
dłużni – Lukas Lundvald spraw-
dził wytrzymałość poprzeczki,  
a chwilę przed przerwą Patrik 
Spěšny wybronił groźne uderze-
nie Jarosława Rzeszutki. 

Ostatnio STS rzadko ma 
mecz bez gola Jakuba Bukow-
skiego; tradycja została podtrzy-
mana, bo nasz młody napastnik 
sprytnie zmienił lot krążka po 
strzale Hen�onena,podwyższa-
jąc na 2:0. Wydawało się, że 
mecz będzie już pod kontrolą, 
jednak miejscowi błyskawicznie 
odpowiedzieli – Kamil Sikora 
celnie przymierzył w okienko 
naszej bramki. A na 6 minut 
przed końcem Lukas Lundvald 
huknął pod poprzeczkę, dopro-
wadzając do remisu. 

Zatem o wyniku decydo-
wać musiała dogrywka, w której 
skuteczniejsi okazali się gracze 
Marka Ziętary. Rozstrzygnięcie 
nastąpiło niemal dokładnie  
w połowie dodatkowego czasu 
gry, gdy podanie Eemeliego 
Piippo zza bramki nieuchron-
nym strzałem wykorzystał  
Mokszancew. Drugi mecz i dru-
gie tra�enie w barwach STS-u,
tym  razem na wagę zwycięstwa. 
Brawo – takiego napastnika  
potrzebowaliśmy. 

Podhale rozbite w „Arenie”!
CIARKO STS SANOK – PODHALE NOWY TARG 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 

Bramki: Bukowski 3 (47, 51, 60), Hen�onen 2 (17, 26), Tamminen (10), Mokszancew (23)
– Worwa (18), Majoch (50). 
Ciarko STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk;
Sawicki, Tamminen, Mokszancew – Biłas, Pavúk; Filipek, Mocarski, Strzyżowski – Florczak, Bar; 
Łyko, Wilusz, Biały. 

Przełamanie po trzech porażkach z rzędu, i to więcej niż efektownie! Większość bramek 
zdobyli obcokrajowcy, w tym debiutujący przed naszymi kibicami Aleksandr Mokszancew. 
Bohaterem spotkania był jednak Jakub Bukowski, autor trzech goli w ostatnim kwadransie. 
Warto dodać, że hat-tricka skompletował na... sekundę przed końcem pojedynku. Kapitalne 
zawody rozegrał też Toni Hen�onen.

Na rozwiązanie worka z bram-
kami kibice musieli czekać do 
połowy pierwszej tercji, gdy 
grę w przewadze liczebnej 
Sami Tammoinem wykorzy-
stał celnym strzałem z bulika. 
W 17. min było już 2:0 po ude-
rzeniu Hen�onena, któremu
krążek idealnie dograł Sami  
Jekunen. Jednak nowotarżanie 
odpowiedzieli błyskawicznie, 
bo już niespełna 40 sekund 
później kontaktowego gola 
zdobył Jakub Worwa, szybką 
kontrę �nalizując precyzyj-
nym strzałem w długi róg. 

Na początku drugiej tercji 
Podhale mogło doprowadzić 
do wyrównania, ale Patrik 
Spěšný wybronił bezpośredni 
pojedynek z Glebem Bonda-
rukiem. Zmarnowana okazja 
zemściła się na przyjezdnych, 
i to dwukrotnie, za każdym 
razem podczas ich gry w osła-
bieniu. Najpierw Mokszan-
cew tra�ł strzałem z nadgarst-
ka, zdobywając pierwszego 
gola w barwach STS-u. Kilka 
minut później „guma” znala-
zła drogę do siatki po drugim 
golu Hen�onena. Dodajmy,
że Fin wykorzystał sytuację 
sam na sam  z Oskarem Pola-
kiem, który chwilę wcześniej 
zmienił podstawowego bram-
karza Pawła Bizuba. 

Jeżeli przed trzecią tercją 
„górale” mieli jeszcze jakieś 
nadzieje na odwrócenie losów 
pojedynku, to de�nitywnie
rozwiał je Bukowski. Jego 
pierwsza bramka padła po  
wygranym buliku i szybkim, 
zaskakującym strzale. Ekipa  
z Nowego Targu jeszcze raz  
się odgryzła, gdy w podbram-
kowym zamieszaniu tra�ł 
Dawid Majoch. Jednak ostat-

nie 10 min przypominało już punktowanie bez-
silnego rywala. Dwukrotnie na listę strzelców 
wpisał się Bukowski – najpierw po podaniu  
Radosława Sawickiego, a potem Hen�onena.
Warto dodać, że nasz młody napastnik hat-
-tricka skompletował po kontrze zakończonej 
sekundę przed końcem spotkania. 

Dzisiaj (godzina 18) STS zagra u siebie z JKH GKS Jastrzębie. 
Przed meczem nastąpi uhonorowanie Martina Vozdecký’ego, 
jednego z najlepszych graczy w historii sanockiego hokeja. 

Jakub BUKOWSKI, STS: 
– Mimo 3 goli nie jestem cał-
kiem zadowolony ze swojego 
występu. W końcówce udało się 
je strzelić, ale ja patrzę przez pry-
zmat całego meczu. Żeby się 
rozwijać, muszę grać lepiej. 

Po trzech porażkach z rzędu hokeiści STS-u przełamali się efektowną wygraną z Podhalem 

W dogrywce Aleksandr Mokszancew zdobył zwycięskiego gola 

Zespół Niedźwiadków (jasne stroje) jest już niemal pewny awansu 
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IV Liga Podkarpacka Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Klasa Okręgowa Młodzików 

Ostre strzelanie AP Wiki 
na boisku lidera 
Na zakończenie rundy jesiennej drużyna AP Wiki rozgro-
miła prowadzące w tabeli Ustrzyki Dolne i to na ich boisku. 
Tylko gola zabrakło do dwucyfrowego zwycięstwa. 

USTRZYKI DOLNE – AP WIKI SANOK 0:9 (0:5) 
Bramki: Cichecki 3 (14, 25, 28), Filipczak 2 (3, 17), Kowal-
czyk (54), Koczera (49), Dżugan (34), Dydek (48). 

EKOBALL SANOK – ORZEŁ BAŻANÓW� 0:8 (0:4)
Turniej Żaków Młodszych „Profbud Arena Cup” w Krośnie 

Zwycięstwo pierwszej drużyny akademików 
W rywalizacji siedmiolatków Akademia Piłkarska Wiki wy-
stawiła trzy zespoły, z których najlepiej wypadł ten pierwszy, 
czyli „niebieski”, odnosząc zwycięstwo w stawce 15 drużyn. 

Podopieczni Mariusza Sumary 
wygrali większość spotkań,  
zasłużenie zajmując 1. miejsce. 
Tytuł MVP turnieju otrzymała 
Lena Furdak, a najlepszym  
zawodnikiem zwycięskiej eki-
py wybrany został Natan  
Karnas. W pozostałych zespo-
łach (trenerzy Paweł Kalityński  

i Łukasz Rygiel) wyróżnienia  
te otrzymali Miłosz Łapiszczak 
i Jakub Król. 

Skład AP Wiki 1 Pro: 
Aleks Zozulew-Chudziak, 
Lena Furdak, Bruno Kozak, 
Natan Karnas, Jan Pietrasz, 
Miłosz Łapiszczak, Emilia 
Hertig i Mikołaj Różak. 

Klasa Okręgowa 

Domaradzki znów trafił z wolnego, ale to za mało 
TEMPO NIENASZÓW – WIKI SANOK 2:1 (2:0) 

Bramki: Kiełtyka 2 (16, 33) – Domaradzki (87). 
Wiki: Jucha – Sokołowski (53 Furdak), Demkowski, Osiniak, 
Burczyk (53 Rudy) – Biega, Domaradzki, Milczanowski  
(53 Lisowski), Knap, Kozlov (62 Gnap) – Pielech (84 Muszka). 

Ciąg dalszy niemocy Wiki, która po dobrym początku sezonu 
wpadła w wyraźny dołek. Od ostatniego zwycięstwa minął już 
miesiąc. Wszystko przez fatalny brak skuteczności. 

W pierwszej połowie goście 
mieli kilka okazji strzeleckich 
(m.in. Brajan Milczanowski  
i Kamil Demkowski), ale za 
każdym razem szwankowało 
wykończenie akcji. Inaczej niż 
u miejscowych,  bo dwa razy do 
naszej siatki tra�ł Wojciech
Kiełtyka. Po przerwie Wiki 
uzyskała sporą przewagę, z któ-

rej jednak długo nic nie wyni-
kało. Szanse na zdobycie kon-
taktowego gola zmarnowali 
Maciej Furdak, Dominik Pie-
lech, Paweł Knap i Filip Gnap. 
Dopiero w ostatnich minutach 
meczu tra�ł Rafał Domaradzki,
jak zwykle zresztą z rzutu wol-
nego. Niestety, na wyrównanie 
nie wystarczyło już czasu. 

Sprawiedliwy podział punktów 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – SPEC STAL ŁAŃCUT 1:1 (0:0) 

Bramki: Niemczyk (74) – Buć (84). 
Ekoball Stal: Jagniszczak – Ząbkiewicz, Lorenc, Rivera, S. Słysz – Tabisz, K. Słysz, Adamiak, 
Niemczyk, Kalemba – Sobolak (80 Pielech, 90 Władyka). 

Przed meczem Ekoball tracił 3 punkty do drużyny z Łańcuta, więc zwycięstwo pozwoliłoby 
na dogonienie bezpośrednich rywali. Scenariusz sprawdzał się przez 10 minut po bramce 
Damiana Niemczyka, ale w końcówce goście uratowali remis. To sprawiedliwy wynik. 

W pierwszej połowie spotka-
nie było ciężkie do oglądania, 
bo przede wszystkim domi-
nowała futbolowa walka  
w środku pola, a okazji strze-
leckich niemalże nie było. 
Odnotować można tylko 
szansę Dawida Bieniasza, któ-
ry oddał strzał z niezłej pozy-
cji, nie tra�ając jednak w świa-
tło bramki. Do przerwy to 
właśnie przyjezdni, dysponu-
jący lepszymi warunkami  
�zycznymi, sprawiali nieco
korzystniejsze wrażenie. 

Po zmianie stron gospo-
darze zaczęli grać odważniej, 
co znalazło potwierdzenie  
w 74. minucie. Zamieszanie  
w polu karnym gości wyko-
rzystał Niemczyk, półgórnym 
strzałem z kilkunastu metrów 
tra�ając przy słupku. Nie ma-
jąc już nic do stracenia sta-
lowcy z Łańcuta w końcówce 
postawili wszystko na jedną 
kartę, szukając szans głównie 
w stałych fragmentach gry.  
I wreszcie po dalekim dośrod-
kowaniu z rzutu wolnego pił-
ka przedostała się w nasze 
pole bramkowe, gdzie Kon-
rad Buć wpakował ją do siatki 
uderzeniem z najbliższej od-
ległości. Stanęło na remisie,  
z którego chyba obydwa ze-
społy mogą być zadowolone. 

Dwie wygrane z Karpatami 
Tym razem dorobek naszych drużyn to trzy zwycięstwa i dwa 
remisy. Dwie wygrane mieliśmy w meczach z Karpatami Kro-
sno, z którymi poradziły sobie młodsze roczniki juniorów 
Ekoballu Stal i młodzików Akademii Piłkarskiej Wiki. 

Juniorzy starsi
EKOBALL SANOK – �RPATY KROSNO 0:5 (0:1)

CZARNI 1910 JASŁO – EKOBALL SANOK 4:1 (0:1) 
Bramka: Makarski (41). 

Juniorzy młodsi 
EKOBALL SANOK – �RPATY II KROSNO 3:1 (0:0)

Bramki: Pelc (51), Miklicz (62), Chęć (87). 

Trampkarze starsi 
Grupa 1 

AP WIKI SANOK – APPN STAL MIELEC 0:0 

Grupa 2 
UKS SMS STAL MIELEC – EKOBALL SANOK 2:1 (0:1) 

Bramka: Król (1). 

Trampkarze młodsi 
EKOBALL SANOK – STAL ŁAŃCUT 1:0 (0:0) 

Bramka: Firlit (50). 

Młodzicy starsi 
FKS STAL MIELEC – AP WIKI SANOK 2:2 (1:1) 

Bramki: Dżugan (28), Koczera (44). 

Młodzicy młodsi 
�RPATY KROSNO – AP WIKI SANOK 0:1 (0:1) 

Bramka: Kozak (5). 

EKOBALL SANOK – BENIAMINEK KROSNO 0:3 (0:1) 

Zespół z Łańcuta postawił piłkarzom Ekoballu (na żółto) trudne warunki, dlatego remis trzeba cenić 

Zawodnicy Wiki (na żółto) już miesiąc czekają na zwycięstwo 

Radość drużyny AP Wiki po wygranym turnieju 

Juniorzy młodsi Ekoballu (żółte stroje) wygrali mecz z Karpatami 

Drużyna AP Wiki zakończyła jesień wysoką wygraną w Ustrzykach 
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I Liga Podkarpacka IV Liga 

SHORT-TRACK 

Liga Sanocka 

Na początek trzy razy po 3:0
Ruszył nowy sezon. W inauguracyjnej kolejce wszystkie 
mecze kończyły się wynikami 3:0, a najwyżej wygrało  
Vivio Brzozów, zostając pierwszym liderem. 

Mistrzowie z 2020 roku gład-
ko poradzili sobie z Leśnika-
mi Lesko, w żadnym secie nie 
tracąc więcej niż 17 punktów. 
Na miejscu 2. na razie LeSan, 
którego wyższość musiał 
uznać Belfer. Natomiast 

broniący tytułu siatkarze  
GOSiR Later Rymanów po-
radzili sobie z Volley Teamem. 

LeSan – Belfer UP 3:0 (18, 14, 16) 
Volley Team – GOSiR Later Rymanów 0:3 (-22, -16, -18) 
Leśnicy Lesko – Vivio Brzozów 0:3 (-17, -12, -14) 

To był jedyny mecz, w któ-
rym przegrani potra�li osią-
gnąć granicę 20 punktów  
w secie, pierwszą partię  
przegrywając 22:25. 

Druga kolejka rozegrana 
zostanie 5 listopada.         (bb) 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Zwycięski dublet drużyn juniorów TSV 
Udany weekend juniorów TSV – starsi pokonali u siebie Gamrat Jasło, a młodsi na  
wyjeździe Wisłok Dębica, do tego bez straty seta. Gorzej poszło drużynom młodzików 
oraz juniorek Sanoczanki, które doznały porażek na parkietach rywali. 

Juniorki 
SAN-PAJDA JAROSŁAW/V LO RZESZÓW – SANOCZAN� SANOK 3:0 (7, 11, 10)

Juniorzy starsi 
TSV SANOK – MKS GAM�T-MOSiR JASŁO 3:1 (15, -22, 16, 22)

Juniorzy młodsi 
WISŁOK STRZYŻÓW – TSV SANOK 0:3 (-13, -20, -24) 

Młodzicy 
AKS VLO I RZESZÓW – TSV SANOK 2:0 (9, 10) 

AKS VLO II RZESZÓW – TSV SANOK 2:1 (-23, 19, 11) 

Klątwa własnej hali?
AZS UP TSV SANOK – SPORTUR GMINA ŁAŃCUT 0:3 (-22, -22, -22) 
TSV: Chudziak, Florek, Gierula, Wójcik, Czurczak, Kondrat, Sokołowski (libero) oraz Więch, 
Krochmal i Zieliński. 

Siatkarze TSV przegrywają trzeci z rzędu mecz na hali UP. Mimo dwóch zwycięstw na  
wyjazdach nie są w stanie przełamać się na własnym parkiecie. Tym razem za mocna  
okazała się Renga SST Sportur Gmina Łańcut. 

Niżej notowany przeciwnik 
od początku sprawiał proble-
my siatkarzom TSV. W pierw-
szym secie goście od począt-
ku przeważali i nie dali sano-
czanom dojść do głosu. Za-
wodnicy z Łańcuta lepiej grali 
na siatce i zdobywali sporo 
punktów atakiem. W drugiej 
partii problemy zaczęły się na 

samym początku. Przeciętna 
skuteczność w przyjęciu po-
zwoliła gościom na oddalenie 
się na kilka punktów. Ataki  
z obu skrzydeł w naszej dru-
żynie wyprowadzali: obcho-
dzący w sobotę urodziny ka-
pitan Przemysław Chudziak 
oraz rosły Piotr Zieliński,  
który mocnymi „ścinami” 

nadrobił kilka punktów.  
To jednak nie wystarczyło.  
W trzecim secie do stanu 
18:18 walka była wyrównana. 
Goście dobrą zagrywką za-
częli sprawiać problemy pod 
koniec tej odsłony, która osta-
tecznie zwieńczyła sobotnie 
zawody.

Dominik Brajta 

Liga Sanocka 

Popis Piotra Piroga 
Kolejne turnieje wygrali Piotr Piróg i Bogdan Szałankie-
wicz. Zaimponował zwłaszcza ten pierwszy. 

Piątkowe zmagania były  
popisem Piroga – komplet  
10 zwycięstw bez straty seta! 
Kolejne miejsca zajęli Bole-
sław Bartkowski i Szałankie-
wicz, notując po 2 porażki. 
Wtorkowy turniej miał słabszą 
frekwencję. Tym razem naj-
lepszy okazał się Szałankie-

wicz, pokonując wszystkich 
rywali. Miejsce 2. zajął Janusz 
Stępkowski (1 porażka),  
a 3. Czesław Tere�nko (dwie).

W klasy�kacji łącznej
nadal prowadzi Szałankiewicz 
(131 punktów), za którym 
plasują się Bartkowski (129)  
i Daniel Kozioł (109).        (b)

V Liga 

Lider już samodzielny! 
SKT ILO WIKI I SANOK – ISK� ISKRZYNIA 10:0

SKT:  Gratkowski 2,5, Pytlowany 2,5, Witka 2,5, Poliniewicz 2,5. 

Zwycięstwo bez straty choćby punktu, dzięki czemu pierwsza 
drużyna pingpongistów SKT jest już samodzielnym liderem 
grupy krośnieńskiej. 

Mecz zupełnie bez historii – 
nasi pingpongiści solidarnie 
wygrali po dwa pojedynki sin-
glowe i jeden deblowy, w su-
mie gościom udało się „uzbie-
rać” zaledwie cztery sety.  
Żadnego nie stracił Grzegorz 
Poliniewicz, który w tym  
sezonie ma zastąpić Mariusza 
Haducha. Po jednym oddali 

Piotr Pytlowany i Artur Grat-
kowski, a dwa Dawid Witka, 
który w ostatnim meczu miał 
najcięższą przeprawę, poko-
nując rywala 3:2. 

SKT jest już samodzielnym 
liderem grupy krośnieńskiej; 
wprawdzie Strażak Bratkówka 
też wygrał, jednak nie do zera. 

(bart)

Sanockie derby dla 
trzeciego zespołu SKT 

SKT ILO WIKI III SANOK – TG SOKÓŁ SANOK 10:6 

SKT III: Nowak 3,5, Bednarczyk 3,5, Kozioł 2, Jaszczor 1,  
J. Piróg, Wanielista. 
Sokół: Bartkowski 3,5, Serwiński 1,5, Dobosz 1, Stępkowski, 
Fal. 

Derbowy pojedynek dla SKT, choć zawodnicy Sokoła tanio 
skóry nie sprzedali. Do tego najlepszym zawodnikiem  
spotkania okazał się Bolesław Bartkowski, kończąc walkę  
z kompletem punktów. 

Pierwsza część meczu była 
bardzo wyrównana – wynik 
3:3 po deblach – więc mło-
dzież SKT zastąpili nieco  
starsi tenisiści. Manewr oka-
zał się udany, bo w kolejnym 
rzucie singli gospodarze uzy-
skali dwupunktową przewa-
gę, pod koniec meczu jeszcze 

ją powiększając. Mimo 
wszystko nie udało im się zna-
leźć sposobu na Bartkowskie-
go, który wygrał wszystko,  
co mógł, pokonując m.in.  
najlepiej punktujących wśród 
rywali Mariana Nowaka  
i Andrzeja Bednarczyka. 

(bb)

PŁYWANIE 

Jedno podium 
MKS MOSiR zaliczył start na 
II Międzynarodowych Mi-
strzostwach Leska. Było jed-
no miejsce na podium, które 
wywalczyła Maja Rachalska. 

Podopieczna Czesława Babiarza 
najlepiej wypadła w wyścigu  
12-latek na 50 m stylem grzbie-
towym, zajmując 3. lokatę.  
Na dystansie dwa razy dłuższym 
przypadło jej 4. miejsce. Ponad-
to na 50 m Kalina Grzesiak była 
5. „grzbietem” i 6. „motylkiem”. 
Dalsze lokaty zajmowała debiu-
tantka Maja Brońska-Uczeń. 

Wśród 11-latek Ashley  
Dorocka-Jach była 8. na 50 m 
klasycznym oraz 9. na 50 i 100 m 
dowolnym. Na dalszych miej-
scach plasowały się Hanna 
Mleczko (debiut) i Maja Pod-
stawska. W zmaganiach 10-latek 
na 50 m Maja Wilk zajęła  
7. miejsce grzbietowym oraz  
8. dowolnym i klasycznym.  
Startował też Bartosz Biłas.   (b)

Zwycięstwo 
Tokarskiej 
Drugą rundę Ogólnopolskich 
Zawodów Rankingowych  
rozegrano w Giżycku, gdzie 
łyżwiarki UKS-u MOSiR  
zdominowały kat. juniorek F 
– 1. była Lena Tokarska, zaś  
2. Aleksandra Jagniszczak. 

Tokarska nie dała rywalkom 
szans, pewnie wygrywając 
wszystkie trzy dystanse: 111 m 
(czas 15,415), 222 m (28,048)  
i 333 m (40,837). Efektem było 
bezapelacyjne zwycięstwo  
w klasy�kacji łącznej. Miejsce 
2. przypadło Jagniszczakównie, 
która była 2. na 222 m (31,131) 
i 333 m (45,915) oraz 3. na 
111,12 (17,165). 

Dwie pozycje w wielobojo-
wych dziesiątkach wychowanki 
Romana Pawłowskiego miały 
też w juniorkach C – 6. była 
Maja Dąbrowska (5. na 1500 m 
i 6. na 1000 m), a 8. Julia Kogut 
(6. na 500 m oraz 8. na 1000  
i 1500 m). Dalsze lokaty zajmo-
wała Patrycja Szałajko. W ju-
niorkach D drugą dziesiątkę 
otworzyła Maja Rocka (10. na 
1000 m i 9. na 777 m), a niżej 
sklasy�kowano Martynę Tar-
gowską. Startowała jeszcze Alek-
sandra Szałajko, m.in. 10. na  
333 m w juniorkach E.            (b)

Trzeci zespół SKT (od lewej: Andrzej Bednarczyk, Daniel Kozioł, 
Jakub Piróg, Miłosz Wanielista i grający trener Marian Nowak) 
wwgrał derbowy pojedynek z zespołem Sokoła 

Siatkarze AZS UP TSV przegrali trzeci z rzędu mecz przed własną publicznością... 
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LEKKOATLETYKA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia w Polańczyku 

Maraton Odrzański w Kędzierzynie-Koźlu 

Najlepszy czas w sezonie 
Kończąc sezon biegów na królewskim dystansie Marek 
Nowosielski uzyskał najlepszy wynik w tym roku, co wy-
starczyło do zajęcia 2. miejsca w kategorii M60. 

Wyścig rozgrywano na atesto-
wanej trasie, która składała się  
z ośmiu pętli. Niemal przez cały 
czas nasz zawodnik prowadził  
w grupie wiekowej, ale na 41. ki-
lometrze nogi odmówiły mu 
posłuszeństwa. Zostało to wy-
korzystane przez najgroźniej-
szego rywala, który �niszował
niespełna minutę szybciej. No-
wosielski przekroczył metę jako 
2. w kat. M60 (generalnie 48.), 
uzyskując rezultat 3:16.01. 

– Po ostatnich startach chy-
ba za dużo miałem w nogach, 
które w końcu się zbuntowały… 
Mimo tego udało mi się uzyskać 
najlepszy w tym roku wynik, 
bo w stosunku do poprzedniego 
startu w Katowicach poprawi-
łem się o 12,5 min – podkreślił 
Nowosielski. 

Podziękowania dla organiza-
torów za wspaniałą imprezę. 
To był najlepiej zorganizowa-
ny maraton, w jakim dotąd 
startowałem. 

Marek Nowosielski 

Zwycięstwo Dziewińskiego 
Kapitalny występ Damiana Dziewińskiego, któremu niewiele 
zabrakło do zwycięstwa z kompletem wygranych wyścigów,  
bo w półmaratonie ustąpił zwycięzcy o zaledwie 2 sekundy. 
Świetnie poszło też Tomaszowi Skawińskiemu, który zakoń-
czył walkę na 3. miejscu w kategorii M40. 

Pozostałe lokaty w czołowych dziesiątkach kat. wiekowych: 
M30: 9. Jarosław Jachimowski (m.in. 7. na 23 km), startował jeszcze 
Tomasz Mszanecki.    
M40: startowali jeszcze Tomasz Gaworecki, Witold Wajcowicz, 
Wojciech Pajestka i Daniel Maślany (5. na 23 km).  
M50: 8. Bogdan Chomiszczak (m.in. 8. na 6 km i 9. na 23 km),  
startował jeszcze Krzysztof Szuba. 
K40: 7. Marta Leśniak-Popiel (m.in. 5. na 6 km i 7. na 23 km),  
9. Weronika Wolf (9. na 13 km, 10. na 6 km i 8. na 23 km), 10. Iwona 
Łuczycka (m.in. 10. na 13 km i 9. na 23 km). 

Rywalizacja ruszyła w sobotę 
przed południem od „Klasyku 
Rysia” na dystansie 13 km. Dzie-
wiński okazał się najszybszy,  
�niszując z czasem 1:07.14 
i przewagą ponad 40 sekund. 
Jeszcze powiększył ją po rozgry-
wanym wieczorem  „Nocnym 
Sprincie Rysia” na 6 km – zwy-
cięstwo z wynikiem 23.39.  
Całość zakończyła się następne-
go dnia „Półmaratonem Rysia” 
na 23 km, w którym nasz długo-
dystansowiec zajął 2. pozycję  
z rezultatem 1:58.58 i stratą zale-
dwie 2 sekund do zwycięzcy. 
Ostatecznie w klasy�kacji łącz-
nej trzech wyścigów przypadło 
mu podwójne zwycięstwo – ge-
neralnie i w kat. M40 – z czasem 
3:29.51 i przewagą 62 sekund. 

– Przed półmaratonem  
miałem ponad minutę „zapasu”, 
więc wystarczyło kontrolować 
bieg. Cały dystans pokonaliśmy 
razem z zawodnikiem zajmują-
cym 2. miejsce w klasy�kacji
łącznej. Na �niszu okazał się
szybszy, wyprzedzając mnie  
o 2 sekundy. Trochę szkoda,  
że nie udało się wygrać wszyst-
kich trzech biegów, jednak  
najważniejsze było zwycięstwo  
w klasy�kacji łącznej – podkre-
ślił Dziewiński. 

Powody do zadowolenia 
miał też Skawiński, któremu już 

po pierwszym wyścigu –  
4. generalnie i 3. w kat. M40  
z czasem 1:12:37.15 – udało się 
wskoczyć na podium grupy wie-
kowej. W drugiej gonitwie był 
odpowiednio 6. i 5. (wynik 
25.52,60), a w trzeciej – 6. i 4. 
(2:01.38). Końcowy efekt to 
czas 3:40.07, dający 4. miejsce  
w klasy�kacji łącznej (niespełna
5 minut za podium) i 3. w M40 
(ponad pół minuty przewagi 
nad kolejnym zawodnikiem). 

Wszyscy nasi zawodnicy 
startowali w grupie Pozytywnie 
Zabieganych, którym drużyno-
wo przypadło 2. miejsce ze  
stratą  niespełna  pół  minuty. 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

BILARD 

Pierwsza strata lidera i to mimo wygranej 
W rozgrywkach SCB Ligi Amatorskiej pierwszy punkt 
stracił Grzegorz Jarocki, utrzymując jednak pozycję lide-
ra. Tym samym grupa pościgowa odrobiła część dystansu. 

Przodownik tabeli napotkał nie-
spodziewanie mocny opór Zbi-
gniewa Resia. Zwycięstwo 7:6 
oznaczało, że Jarocki zdobywa 
tylko 2 pkt, 1 oddając rywalowi. 
Pierwszą stratę lidera wykorzy-

stali inni zawodnicy z czołówki, 
bo ścigający go Tomasz Skóra  
i Krzysztof Kadubiec odnieśli 
pewne zwycięstwa. Ten drugi 
pokonał Zbigniewa Gilarskiego, 
spychając go z 3. miejsca. 

Tomasz Płóciennik – Marcin Dzik 3:7 
Paweł Kocan – Tomasz Skóra 1:7 
Jakub Biłas – Mariusz Stec 7:3 
Grzegorz Jarocki – Zbigniew Reś 7:6 
Wojciech Stawarczyk – Marcin Lubieniecki 3:7 
Krzysztof Kadubiec – Zbigniew Gilarski 7:3 
Janusz Wojnarowski – Michał Florian 7:3 
Marcin Piotrowski – Grzegorz Pastuszak 5:7 

Forma gotowa na wielkie ściganie 
Sezon rusza już w najbliższy weekend, a rozpoczną go Mistrzo-
stwa Polski na Dystansach, rozgrywane w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Panczeniści Górnika niedawno szlifowali tam formę, 
tygodniowy obóz kończąc startem w zawodach kontrolnych. 

Było to zgrupowanie pod nazwą 
„Mały Wielki Polak”, zorganizo-
wane przez Polski Związek Łyż-
wiarstwa Szybkiego dla młodzi-
ków i juniorów młodszych.  
Całość spuentowały zawody, 
podczas których miejsca  
w czołowych dziesiątkach zajęli  
Roch Maliczowski (6. na 500 m 
i 8. na 1000 m) oraz Szymon 
Hostyński (8. na 500 m). Starto-
wali także: Maja Bodnar, Jagoda 

Kopczak, Nikola Maślanka,  
Julita Krawiec, Oskar Podczer-
wiński, Patryk Kudła i Mikołaj 
Stabryła. Wszyscy chłopcy,  
poza Hostyńskim, poprawiali 
rekordy życiowe. 

Warto dodać, że w ramach 
przygotowań do sezonu Kraw-
cówna wystartowała we wrot-
karskim Półmaratonie w Gorli-
cach, odnosząc zwycięstwo  
generalne  wśród  kobiet. 

WĘDKARSTWO 

Powtórka Korzeniowskiego! 
Powtórka sukcesu sprzed pięciu lat – Maciej Korzeniowski z Koła nr 1 znów zdobył  
Muchowe Grand Prix Polski! Do tego klasycznym rzutem na taśmę, będąc o krok od zwycię-
stwa – ostatecznie 2. miejsce z zaledwie punktem straty – w kończącym sezon Pucharze Sanu. 

Pierwotnie zawody te miały roz-
poczynać krajowy sezon, jednak 
z powodu pandemii przełożono 
je na �nisz. Tym razem aż dwie
tury rozgrywane były na Zale-
wie Myczkowieckim, gdzie Ko-
rzeniowski łowił bardzo równo 
– po 3 ryby i 5. pozycje w sekto-
rach. W międzyczasie dał jednak 
koncert muchowania na Sanie 
w Łączkach, wyciągając na małe 
nimfy aż 8 lipieni, w większości 
sporych, nawet powyżej 40 cm. 
Efektem była wyraźna wygrana 
nie tylko sektora, ale i całej dru-
giej tury. Wyniki te dały repre-
zentantowi „Jedynki” 2. lokatę 
w klasy�kacji łącznej, z zaledwie
punktem straty do Michała 
Greszty z Naptuna Gdańsk. 

– Trochę szkoda, bo do zwy-
cięstwa zabrakło mi jeszcze jed-
nego pstrąga na Myczkowcach. 
A okazje były – tam więcej ryb 
spiąłem, niż udało się złowić. 
Nie ma jednak powodów do  
narzekań, bo przed zawodami 
zajmowałem 3. miejsce w punk-
tacji łącznej, do tego bez  
większych nadziei na dogonie-
nie rywali, którzy musieliby 
„wyzerować” po jednej turze. 
Ale tak właśnie się stało, a z kolei 
ja dobrze połowiłem, drugi raz 
sięgając po końcowy triumf  
w klasy�kacji łącznej ogólno-
polskiego GP – powiedział  
Korzeniowski. 

Pozostali naszi muszkarze – 
Robert Tobiasz i Michał Fejkiel 
z Koła nr 1 oraz Piotr Sołtysik  

z Koła nr 2 – zajmowali lokaty 
poza pięćdziesiątką w stawce 
ponad 100 osób. Drużynowo 

wygrał Traper Rymanów,  
a 5. była trzecia kadra okręgu 
z Korzeniowskim w składzie. 

Lokaty naszych zawodników w czołowej pięćdziesiątce klasy�kacji łącznej Grand Prix Polski:
1. Maciej Korzeniowski, 21. Michał Fejkiel, 49. Robert Robiasz, 50. Piotr Sołtysik. 
Klasy�kacja dwuletnia: 5. Korzeniowski, 14. Fejkiel, 35. Tobiasz, 45. Sołtysik. 

Maciej Korzeniowski znów zdobył Muchawe Grand Prix Polski, powtarzając sukces sprzed 5 lat 

Zbigniew Reś mocno postawił się liderowi 

Damian Dziewiński na trasie 
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