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Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Stanisława Gołdy
Radnego Rady Powiatu Sanockiego

I, II i III kadencji,
Członka Zarządu Powiatu Sanockiego.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Starosta Sanocki
i Zarząd Powiatu

Przewodniczący Rady 
i Radni Powiatu Sanockiego

przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Z głębokim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Państwu Barbarze 
i Arturowi Olechniewiczom
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Taty i Teścia
składają

Dyrekcja i Pracownicy 
Muzeum Historycznego w Sanoku

Dh Stefan Tarapacki urodził się 4 grudnia 1933 r. w Sanoku, 
tu uczęszczał do szkoły, pracował i założył rodzinę z p. Jadwi-
gą, z którą doczekali się dwóch synów, Piotra i Pawła oraz 
kilkoro wnucząt, którymi często się chwalił.

Zmarł druh Stefan Tarapacki 

Rodzinie składamy szczere wyrazy żalu i współczucia!

dium, w tym indywidualne mi-
strzostwo okręgu. Miał wiele 
sukcesów w grze mieszanej, 
a także w deblu m.in. ze śp. dh. 
Eugeniuszem Czerepaniakiem. 

Został również członkiem 
Zarządu powołanego w 1984 r. 
Okręgowego Związku Łyżwiar-
stwa Szybkiego w Sanoku.

Przez wiele lat pracował 
w SZGNiG na stanowisku kie-
rowniczym działu socjalnego.

W latach 80. rozpoczął 
przygodę z tenisem z kategorii 
Weteranów.

Brał udział w bardzo wielu 
turniejach rangi europejskiej 
i światowej w Polsce, Niem-
czech, Austrii, Turcji i wielu in-
nych krajach, o czym świadczą 
jego liczne dyplomy, medale, 
puchary, artykuły prasowe. Czę-
sto na zebraniach sokolich opo-
wiadał nam o wyjazdach na 
turnieje, o zdobywanych trofe-
ach, o pracy trenerskiej z mło-
dzieżą w Polsce i w Niemczech, 
o kortach oraz o rywalizacji 
z już wspomnianym śp. dh. Eu-
geniuszem Czerepaniakiem, 
z którym bardzo się przyjaźnili, 
razem wygrywali debla, ale czę-
sto różnili się w dyskusji, a szcze-
gólnie po �nale singla, ponie-
waż zawsze jeden musiał prze-
grać.

Dh Stefan Tarapacki jako 
polski sportowiec, piłkarz, ho-
keista, tenisista, trener i działacz 
sportowy zapracował sobie na 
nazwanie Go „najwszechstron-
niejszym sportowcem sanoc-
kiego sportu”. 

Wraz z dh. Stefanem, Za-
rząd spędził wiele godzin 
w okresie, kiedy walczyliśmy 
o odzyskanie nieruchomości 
„Sokoła”, które zostały bezpraw-
nie odebrane Towarzystwu 
przez władze PRL w 1946 r. 
Dom Sokoła odzyskaliśmy do-
piero w 2010 r.  

Jego marzeniem było przy-
stosowanie konstrukcji zada-

szenia, które usytuowane było 
na byłym boisku sportowym 
„Sokoła”, a później „Torsanie”, 
na zamkniętą halę dostosowaną 
do prowadzenia treningów spe-
cjalistycznych dla uczniów 
szkół podstawowych, którzy 
byliby dowożeni na zajęcia 
trwające 2 h/tyg. Chciał wyko-
rzystać doświadczenia nabyte 
w czasie pracy z dziećmi 
w Niemczech. Mimo wielu Jego 
starań i naszej pomocy, plan nie 
doczekał się realizacji. 

Przez wiele lat pełnił za-
szczytną funkcję naczelnika 
szkolenia sokolego (2008-
-2012), a następnie  członka 
Sądu Honorowego (2012-
-2015).

W 2012 r. odbieraliśmy 
obydwaj rzeźbę sokoła wykona-
ną w gipsie od śp. dr. Krzysztofa 

Woźniaka, a którą po wykona-
niu w żywicy, wystawiliśmy na 
dach Domu Sokoła.  

Dh Stefan został wyróżnio-
ny wieloma odznaczeniami, 
w tym sokolimi:

– tytułem: Honorowy Czło-
nek TG „Sokół” w Sanoku,

– Honorową Złotą Odzna-
ką „Sokół” Sanok – 2017.

Spędził razem z Zarządem 
wiele godzin, odbyliśmy wiele 
dyskusji, przygotowaliśmy wie-
le imprez i zawodów, a dzisiaj 
my idziemy z Tobą w ostatnią 
Twoją drogę z naszym sokolim 
sztandarem.

Wspierałeś nasze działania 
dotyczące podtrzymywania 
i rozwijania świadomości naro-
dowej oraz wychowania patrio-
tycznego.

Bronisław Kielar

Odszedł do Domu Pana 3 stycznia 2022 r.

Mały Stefan, mając kilka lat, do-
świadcza wybuchu II wojny 
światowej, którą przeżył w Sa-
noku. Czasem wracał do 
tamtych czasów i wspominał 
o codziennych niebezpieczeń-
stwach, o trudnościach życia 
pod okupacją, o braku wszyst-
kiego, w tym i jedzenia. Niemcy 
zajęli Dom Sokoła, w którym 
prowadzili również kuchnię 
i mały Stefan z kolegą zakradali 
się tam, aby zdobyć kilka ziem-
niaków lub np. zabierali grubsze 
obierki z ziemniaków, które im 
ktoś przychylny specjalnie wy-
rzucił.  

Tuż po wojnie rozpoczął 
swoją długoletnią przygodę 
ze sportem, biorąc udział w tre-
ningach piłki nożnej, a następ-
nie w pierwszym meczu w 1946 
r. Gwardia Sanok – Lesko.

Później był zawodnikiem 
Sanoczanki, Stali, Unii i Górni-
ka, a w czasie służby wojskowej 
grał w Przemyślu i Koszalinie. 
Został powołany do wojskowej 
reprezentacji Polski w piłce noż-
nej na mecz z kadrą ZSRR. 

Po studiach rozpoczął przy-
godę z hokejem sanockim, był 
jednym z inicjatorów tej dyscy-
pliny w Sanoku, zajmował się 
przygotowywaniem lodowiska 
naturalnego. Był bardzo sku-
tecznym napastnikiem Sano-
czanki (przełom lat 50. i 60.), 
następnie  występował w Stali 
Sanok oraz Czuwaju Przemyśl. 
Prowadził zespół juniorów Sta-
li, wychował wielu zawodników 
hokeja.

Pierwsze treningi w tenisie 
ziemnym rozpoczynał na kor-
tach „Sokoła” tuż przy Domu 
Sokoła. W Sanoku był jeszcze 
kort prywatny koło domu ro-
dzinnego Beksińskich.

W wieku 25 lat miejsce ho-
keja w Jego życiu zajął  tenis 
ziemny. Występował w Sano-
czance, następnie Stali Sanok, 
zdobywając wiele miejsc na po-

Będziemy Cię pamiętać jako wielkiego 
sanockiego sportowca, który kochał 
naszą piękną, umęczoną Ojczyznę.

Żegnaj Druhu!
Niech Cię Pan przyjmie do swoich zastępów!

Czołem!

Będziemy Cię pamiętać jako wielkiego 
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naszą piękną, umęczoną Ojczyznę.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edwarda Myśliwca
radnego Rady Miasta Sanoka III kadencji, 

byłego prezesa rady Nadzorczej SPGM
Łączymy się w żalu z 

Rodziną i Bliskimi Zmarłego

 Burmistrz Miasta Sanoka 
Tomasz Matuszewski

Przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Romaniak 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Romana Grochowianki
prezesa OSP w Olchowcach

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składają

 Burmistrz Miasta Sanoka 
Tomasz Matuszewski

Przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Romaniak 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisława Gołdy  
wieloletniego naczelnika wydziału 

organizacyjnego Urzędu Miasta w Sanoku

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składają
 Burmistrz Miasta Sanoka 

Tomasz Matuszewski
Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Romaniak 

28 grudnia 2021 roku zmarł 

Andrzej Brygidyn 
nauczyciel, historyk, dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 7 
i Gimnazjum nr 4

Łączymy się w bólu 
z Rodziną i Bliskimi Zmarłego

 Burmistrz Miasta Sanoka 
Tomasz Matuszewski

Przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Romaniak 

3 stycznia 2022 roku zmarł

Stefan Tarapacki
zawodnik, trener, wielki miłośnik sportu

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składają

 Burmistrz Miasta Sanoka 
Tomasz Matuszewski

Przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Romaniak 
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LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji została zwołana przez Andrzeja Romaniaka, przewodniczącego 
Rady Miasta Sanoka na wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Dotyczył on przystąpienia do procedury zmiany  
granic administracyjnych miasta Sanoka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Po ogłoszeniu wyników na Sali  
Herbowej rozbrzmiały oklaski, bowiem pomimo wielu różnych opinii radni jednogłośnie zagłosowali „za”. 

Wszyscy radni „za” przystąpieniem 
do procedury zmiany granic Sanoka 

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka 

czeniu do Sanoka. Było to 
wówczas 264 osoby. Natomiast 
w listopadzie było to już 181 
osób. Powinniśmy kontynu-
ować dialog z mieszkańcami, 
który nie jest przyjemny, gdy 
się słyszy różne epitety pod 
swoim adresem, jak chociażby 
„pachołek burmistrza”. Mimo 
wszystko musimy myśleć per-
spektywiczne, aby nasze mia-
sto mogło się rozwijać – twier-
dzi wiceburmistrz. 

Kondrat odniósł się także 
do słabego zainteresowania 
konsultacjami społecznymi 
mieszkańców Sanoka, które 
było i tak zdecydowanie więk-
sze niż mieszkańców znacznie 
większego Chełmna. Jednak 
tam władze doszły do porozu-
mienia i została wydana decy-
zja o poszerzeniu tego miasta. 
Maciej Drwięga ponownie 
wrócił do sprawy hejtu, który 
według niego był z dwóch 
stron. Dla radnego kluczowe są 
spotkania z mieszkańcami, 
wspólne posiedzenia komisji 
merytorycznych  oraz większe 
zaangażowanie Rady Miasta 
Sanoka, w tym przewodniczą-
cego, który nie angażuje się tak 
w sprawy, jak to robi przewod-
niczący Rady Gminy. Radny 

30 grudnia odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta Sa-
noka. Artur Kondrat, wicebur-
mistrz,  wyjaśnił, że uchwała 
musiała zostać podjęta do koń-
ca 2021 roku, ponieważ jej 
niepodjęcie oznaczałoby, iż 
Rada Miasta Sanoka nie mia-
łaby możliwości złożenia  
w marcu wniosku do wojewo-
dy podkarpackiego w sprawie 
poszerzenia Sanoka. Wicebur-
mistrz poinformował, że roz-
mowy pomiędzy dwoma sa-
morządami tzn. Gminą Sano-
ka a Miastem Sanok zostaną 
wznowione. Będą prowadzo-
ne również rozmowy z miesz-
kańcami sołectw, które mają 
zostać włączone do Sanoka. 

27 grudnia Tomasz Matu-
szewski, burmistrz Sanoka zło-
żył wniosek do przewodniczą-
cego rady Andrzeja Romania-
ka o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta i wprowa-
dzenie do jej obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany 
granic administracyjnych Sa-
noka. Projekt  uchwały przed-
stawił Artur Kondrat, wice-
burmistrz.  Dotyczył on przy-
łączenia do miasta sołectw  
Zabłotce, Bykowce i części 
Trepczy, chodzi o obszar nie-
zamieszkały oraz przepro-
wadzenia konsultacji  
z mieszkańcami.  Radni 
po raz kolejny dyskuto-
wali nad  poszerzeniem 
Sanoka. Jako pierwszy 
głos zabrał Maciej Drwię-
ga, który dopytywał, 
czy tym razem doj-
dzie do porozumie-
nia z gminą wiejską, 
którego w jego ocenie oczeku-
je polski rząd.

– Czy idziemy dalej tą samą 
drogą, czy wchodzimy po raz 
trzeci do tej samej rzeki. Bo-
wiem według słów wicewoje-
wody podkarpackiego, który 
jasno powiedział, że jeśli nie 
dojdzie do porozumienia mię-
dzy samorządami, to wówczas 
nie będzie mowy o poszerzeniu 
miasta. Jeżeli po raz trzeci na-
stąpi negatywne rozstrzygnię-
cie, to zastopuje to proces po-
szerzenia na wiele lat – uważa 
radny. 

Do słów radnego odniósł 
się wiceburmistrz Kondrat, 
który przypomniał, że pod au-
spicjami ministra Pawła Szefer-
nakera władze obu gmin zapro-
ponowały kompromisowe roz-
wiązanie, dlatego została przed-
stawiona radnym deklaracja 
– czyli wypracowany kompro-
mis. Wiceburmistrz przypo-
mniał radnemu Drwiędze, że 
głosował on przeciwko porozu-
mieniu, jakie zostało wypraco-
wane. 

– Dużo mówi się o oporze 
mieszkańców, który słabnie. 
Mieszkańcy Zabłociec podczas 
pierwszych konsultacji opo-
wiedzieli się przeciwko przyłą-

uważa, że nie powinno się wy-
pominać mieszkańcom so-
łectw, że ich dzieci chodzą do 
sanockich szkół oraz że korzy-
stają z infrastruktury miejskiej. 
Radny wyraził również obawy 
o inwestycje w dzielnicach Po-
sada, Dąbrówka czy Olchowce. 
Dopytywał, czy proces posze-
rzenia miasta przyhamuje pro-
ces inwestycyjny.  Andrzej Ro-
maniak odniósł się do zarzutów 
radnego Drwięgi. 

– Przykro mi to mówić, ale 
radny Drwięga nie wie, że bra-
łem udział w kluczowych spo-
tkaniach wraz z burmistrzem, 
wojewodą oraz mieszkańcami, 
niejednokrotnie zabierałem głos 
w tej sprawie. Jeśli ma się coś do 
powiedzenia, to wówczas trze-
ba mówić, nie będę występo-
wał i robił teatru, bo to nie jest 
mój styl – skwitował przewod-
niczący.

Burmistrz stwierdził, że  
w ostatnich trzech latach pozy-
skano rekordowe środki na in-
westycje, które zostały zrealizo-
wane w tych dzielnicach. Roz-
wój miasta nie zostanie zaha-
mowany, ale zyska nowy 
impuls. Do dyskusji włączył się 
Grzegorz Kozak, który stwier-
dził, że nie ma wrażenia, że po 

raz trzeci wchodzimy do tej sa-
mej rzeki. Zaś Sanok wzbogacił 
się o nowe doświadczenia. 

– Pokażmy jedność, pokaż-
my siłę. Stańmy za burmi-
strzem, ale przede wszystkim 
za miastem i jego rozwojem, na 
którym nam najbardziej zależy 
– zaapelował radny. 

Jakub Osika ma całkiem 
odmienne zdanie. Według nie-
go ostatnie dwa lata to bicie 
piany, megalomanii, pustosło-
wia oraz pokazywania wielkich 
planów. Radny uważa, że pro-
ces poszerzenia miasta wymaga 
odpowiedniego przygotowa-
nia, wyliczeń i konkretów, które 
należy przedstawić mieszkań-
com sołectw. 

– Od dwóch lat pływacie  
w mętnej wodzie, co chwilę 
zmieniając zdanie. Ten teatr 
odbywa się, ponieważ nie napi-
saliście scenariusza. Trzymam 
kciuki, byśmy wreszcie wycią-
gnęli wnioski – twierdzi. 

Wanda Kot uważa, że  
poszerzenie granic Sanoka jest 
celem strategicznym dla jego 
rozwoju. Według niej było nie-
co zawirowań w tej sprawie  
i niespójnych informacji, dlate-
go spotykają się po raz trzeci. 
Radna odniosła się do kwestii 

porozumienia, do którego po-
trzeba obydwu stron.

– Ciężko jest porozumieć 
się z gminą wiejską, jeśli ona 
do takiego porozumienia nie 
dąży – stwierdziła. – Jesteśmy 
radnymi miejskimi, wspieraj-
my burmistrza w jego działa-
niach, weźmy aktywny udział 
w konsultacjach społecznych, 
które niebawem się odbędą. 
Wszyscy członkowie klubu 
Prawa i Sprawiedliwości są za 
poszerzeniem miasta, a tym 
samym za jego rozwojem – 
dodała radna Kot. 

Radny Grzegorz Kozak 
wyliczył kilka argumentów, ja-
kie przemawiają za poszerze-
niem miasta. Sołectwo Trepcza 
powinno się znaleźć w grani-
cach miasta, ponieważ na jego 
terenie znajduje się oczyszczal-
nia ścieków. 

– Jeśli chodzi o Zabłotce, to 
planowana jest budowa drogi 
S19, która  stworzy nowe moż-
liwości komunikacyjne oraz 
otworzy kolejne tereny strate-
giczne dla miasta,  natomiast  
w przypadku Bykowiec chodzi 
o potrzeby oświatowe miesz-
kańców, którzy swoje dzieci 
posyłają do szkoły w Olchow-
cach – wyliczał. 

– Dynamika zmian gospo-
darczych stawia przed nami 
nowe wyzwania, którym trze-
ba wyjść naprzeciw, jeżeli 
mamy poważnie mówić  
o utrzymaniu szans rozwojo-
wych miasta w najbliższej per-
spektywie. Te szanse rozwojo-
we to nie mrzonki – jak głoszą 
malkontenci – ale jedyna al-
ternatywa dla poprawy jakości 
życia lokalnej wspólnoty.  
Możemy wybierać: albo sto-
imy w miejscu i narzekamy, 
albo mamy odwagę sięgnąć po 
dobre rozwiązania. Podczas 
nadzwyczajnej sesji Rady Mia-
sta radni wyrazili zgodę na 
wszczęcie procedury posze-
rzenia granic administracyj-
nych Sanoka o sołectwa Za-
błotce, Bykowce i część Trep-
czy i to jest dobra wiadomość. 
Poszerzenie miasta o nowe te-
reny otworzy przed nami wie-
le możliwości. Przede wszyst-
kim Sanok wzmocni swoją po-
zycję w regionie i będzie 
ośrodkiem skupiającym uwa-
gę inwestorów i turystów. Wie-
dzą o tym doskonale prezesi 
największych sanockich �rm,
którzy zdecydowanie zadekla-
rowali poparcie dla idei posze-
rzenia granic, wysyłając w tej 
sprawie pismo do przedstawi-
cieli rządu. Nie sięgamy po 
niemożliwe – przed złożeniem 
projektu uchwały na dzisiejszą 
sesję wraz ze współpracowni-
kami przeanalizowaliśmy bar-
dzo dokładnie wszystkie opi-
nie, jakie na ten temat wpłynę-
ły do Urzędu Miasta – przede 
wszystkim opinię Wojewody 
Podkarpackiego na temat 
przyłączenia Zabłociec i Byko-
wiec oraz opinię Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji dotyczącą przyłącze-
nia części Trepczy z miejskim 
ujęciem wody i oczyszczalnią 
ścieków. Także Związek Miast 
Polskich pozytywnie odniósł 
się do planów poszerzenia Sa-
noka. Dziękuję radnym za de-
cyzję, która została podjęta  
z myślą o przyszłości i w jak 
najlepszej wierze – podsumo-
wał burmistrz Tomasz Matu-
szewski.

Mieszkańcy gminy Sanok  
i miasta Sanoka ponownie wy-
rażą swoją opinię w sprawie  
poszerzenia miasta w konsulta-
cjach społecznych, które zosta-
ną przeprowadzone  w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. 
Jak podkreślił burmistrz Kon-
drat poprzednie konsultacje 
pokazały, że coraz więcej miesz-
kańców ościennych sołectw 
dostrzega pozytywną zmianę 
w przyłączeniu ich miejscowo-
ści do Sanoka.

Po dyskusji nastąpiło gło-
sowanie. Na sali było obec-
nych 16 radnych, którzy jed-
nomyślnie zagłosowali „za”. 

dcz

– Pokażmy jedność, pokażmy siłę. Stańmy za 
burmistrzem, ale przede wszystkim za miastem  
i jego rozwojem, na którym nam najbardziej zależy 
– zaapelował radny Grzegorz Kozak. 
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•  RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY
Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinie na drugie  
i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia  
w maksymalnej wysokości 12 tys. zł.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach po 
500 zł lub 1000 zł, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie 
zależy od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz 
mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie  
będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonal-
nie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2022 
roku  do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał 
przysługuje.

•  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
Od 2022 roku ZUS będzie realizował obsługę programu Rodzina 
500+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 
przez nie 18 lat i również nie jest wliczane do dochodu. 

Osoby, które obecnie otrzymują 500+ nie muszą zgłaszać 
tego faktu do ZUS. Miasta i gminy będą kontynuowały wypłatę 
świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do  
31 maja 2022 r. oraz będą obsługiwały wnioski złożone do końca 
2021 roku.

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, czyli od  
1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku rozpocznie się od  
1 lutego 2022 r. Wnioski w ramach tego naboru tra�ą już do
ZUS. 

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyznawał i wypłacał 500+ 
wyłącznie dla wniosków, które będą składane po raz pierwszy, 
np. w przypadku nowo narodzonych dzieci.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS 
wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 
Zmiany w wypłacie 500+

•  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O RKO i 500+?

Pracownicy będą odpowiadać na pytania podczas dyżurów:
12, 19 i 26 stycznia w godzinach 10.00–12.00

pod numerem telefonu (13) 443 79 68

Świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego  
i 500+ będą wypłacane tylko na konto bankowe. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl 

• ZAPRASZAMY NA DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW 
ODDZIAŁU ZUS W JAŚLE
Wszelkie informacje odnośnie tego, komu przysługują te 
świadczenia, na jaki okres, kiedy i jak złożyć wniosek o RKO  
i 500+ będzie można także uzyskać podczas dyżurów telefo-
nicznych pracowników Oddziału ZUS w Jaśle. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rada Powiatu Sanockiego uchwaliła harmonogram dyżurów 
całodobowych pełnionych przez apteki w Sanoku na terenie 
powiatu sanockiego w 2022 roku. 

Dyżury aptek w 2022 

Apteki mieszczące się w Sa-
noku będą pełnić dyżury ca-
łodobowe.

Dyżury aptek, które znaj-
dują się w Sanoku będą trwać 
całą dobę. Dla każdej apteki 
dyżur będzie trwać jeden ty-
dzień. Niektóre apteki będą 
pełnić dyżury nieco inaczej, 
jednak w godzinach dostoso-
wanych dla potrzeb miesz-
kańców. Wszystkie dni wolne 
od pracy i święta wypadające 
w tygodniu dyżurowym ob-

sługuje apteka pełniąca dyżur 
całodobowy. Na stronie inter-
netowej www.tygodniksanoc-
ki.pl znajduje się pełny har-
monogram dyżurów całodo-
bowych pełnionych przez  
apteki ogólnodostępne w Sa-
noku na 2022 rok. W każdym 
wydaniu drukowanym „TS” 
wzorem lat ubiegłych będzie 
zamieszczona informacja  
o aptece pełniącej dyżur.

dcz

Na nowy rok

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 
w najbliższ tygodniach 

Od 03.01.2022 r. do 10.01.2022 r.

Apteka Dr. Max,  ul. Błonie 1

Od 10.01.2022 r. do 17.01.2022 r.

Apteka Jagiellońska,  ul. Jagiellońska 66

Wysokości dopłat w skali roku 
w ramach dodatku osłonowe-
go:

jednoosobowe gospodar-
stwo domowe otrzyma 400 lub 
500 zł** przy założeniu, że jej 
dochód nie przekroczy 2100 
złotych; 

gospodarstwo 2-3 osobowe 
otrzyma 600 lub 750 zł** przy 

Dodatek osłonowy

założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcz-
nie na osobę;

gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** 
przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę;

gospodarstwo 6 i więcej 
osobowe otrzyma 1150 zł lub 

1437,50 zł** przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku 
osłonowego obowiązywać bę-
dzie tzw. zasada złotówka za 
złotówkę. Oznacza to, że do-
datek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryte-
rium dochodowego, a kwota 

dodatku będzie pomniejszana 
o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodat-
ku osłonowym stanowi, że 
jedna osoba może wchodzić w 
skład tylko jednego gospodar-
stwa domowego. W przypad-
ku gdy wniosek o wypłatę do-
datku osłonowego dla gospo-
darstwa domowego wielooso-
bowego złożyła więcej niż 
jedna osoba, dodatek ten przy-
znawany jest wnioskodawcy, 
który złożył taki wniosek jako 
pierwszy.

Infolinia
„Od 4 stycznia 2022 r. będzie 
czynna specjalna infolinia dot. 
dodatku osłonowego. Pod nu-
merem +48 22 369 14 44 
dzwoniący otrzymają profe-
sjonalną pomoc w dni robocze 
– od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00” – po-
informowała minister Mo-
skwa.

Kompleksowe informacje 
na temat wsparcia znajdują się 
także na stronie internetowej 
Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska.

 O 6 miesięcy – do 30 września 2022 r.  został przedłużony 
termin płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie 
lub imprezy turystyczne w Polsce.

Ponad 61 tys. bonów turystycznych czeka na aktywację

Bon turystyczny będzie ważny dłużej

W całym kraju z bonów może 
skorzystać ponad 4,3 mln osób, 
do tej pory aktywowano 3,1 
mln.  Na Podkarpaciu upraw-
nionych jest ponad 231 tys. 
osób, z czego aktywowano do-
tychczas prawie 170 tys., a cał-
kowicie wykorzystano ponad 
64 tysięcy. Nadal 61 tys. bonów 
nie zostało aktywowanych (na 
łączna kwotę 44 mln zł). Bon 
jest ważny do końca września 

2022 roku. Można z niego sko-
rzystać nie tylko w wakacje ale 
również przez cały rok w pod-
miotach turystycznych na tere-
nie całego kraju.

„Dotychczas na Podkarpa-
ciu aktywowano ich 171 tys., co 
stanowi 93 tys. więcej niż  
w czerwcu. Znacznie wzrosła 
liczba osób, które zrealizowały 
bon w całości, z 12 tys. w czerw-
cu - do 70 tys. obecnie. Nadal 

jednak wielu uprawnionych 
mieszkańców Podkarpacia nie 
aktywowało bonu (61 tys.). Do-
tychczas bonami zrealizowali-
śmy płatności na 101 mln zł. 
Bon na Podkarpaciu można wy-
korzystać w ponad 1,3 tys. 
miejsc, a w całym kraju w ponad 
29 tys.  - mówi Wojciech Dyląg, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS w województwie podkar-
packim. 

„Bon przyznawany jest  
w  formie elektronicznej. Trzeba 
go aktywować. Można to zrobić 
w dowolnym momencie. Warto 

jednak nie odkładać tego na 
ostatnią chwilę i aktywować go 
wcześniej. Ma unikalny 16-cy-
frowy numer i jest dostępny na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS. Po zalogowaniu na 
PUE ZUS wybieramy zakładkę 
– Ogólny, a następnie – Polski 
Bon Turystyczny. Nie podlega 
on wymianie na gotówkę ani 
inne środki płatnicze” – infor-
muje rzecznik.

Więcej informacji na temat 
bonu oraz instrukcję jak go ak-
tywować i używać znaleźć moż-
na na stronie internetowej ZUS. 
Można także skontaktować się  
z nami dzwoniąc na infolinię  
w sprawie bonu turystycznego 
– nr tel. 22 11 22 111. 

mn

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyin�acyjnej, który ma zniwe-
lować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie 
on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie prze-
kraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Wsparcie dla gospodarstw domowych

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
* *podwyższenie kwoty do�nansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec ka�owy na paliwo stałe, zasilane wę-
glem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
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Podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego radni przyjęli budżet na 2022 rok oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2022-2028. O szczegółach można przeczytać w artykule znajdu-
jącym się u dołu strony.

29 grudnia 14 głosami „za”, przy jednym „przeciwko” (radna Marzena Dziurawiec) i jednym wstrzymującym (Tomasz Gan-
kiewicz) został przyjęty przez Radę Powiatu Sanockiego budżet na 2022 rok. Pozytywnie przyjęta została również uchwała  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

Podsumowanie czterdziestej drugiej 
sesji Rady Powiatu Sanockiego

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewi-
dzianych w 2022 roku należą:
Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gmin  
Bukowsko, Zarszyn i gminy wiejskiej Sanok – etap I.
Przebudowa drogi Besko – Mymoń.
Przebudowa drogi Sanok – Bukowsko w miejscowości Sano-
czek.
Przebudowa drogi Krzemienna – Raczkowa – Jurowce  
(budowa chodnika w Srogowie Górnym).
Przebudowa drogi Jurowce – Trepcza w miejscowości Sro-
gów Dolny.
Przebudowa drogi Poraż – Zagórz w miejscowości Poraż.
Przebudowa drogi Pisarowce – Nowotaniec w miejscowości  
Nadolany.
Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Okulickiego) przy budynku  
socjalnym wielorodzinnym.
 Przebudowa drogi Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w miejsco-
wości Tyrawa Wołoska.
Przebudowa drogi Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany  
w miejscowości Prusiek.
Przebudowa drogi Długie – Pakoszówka w miejscowości 
Strachocina.
Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Konopnickiej).
Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Okulickiego) przy �rmie
Ciarko.
Przebudowa drogi Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany  
w miejscowości Niebieszczany.
Przebudowa drogi Haczów – Besko w miejscowości Besko.
Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Słowackiego i Stróżowska).
Przebudowa drogi Sanok – Bukowsko w miejscowości  
Pobiedno.

Budżet Powiatu Sanockiego na 2022 rok uchwalony

Budżet na 2022 rok przewidu-
je dochody w kwocie 106 773 
178,00 zł, z czego dochody 
bieżące stanowią 101 162 
365,00 zł, a dochody majątko-
we wynoszą 5 610 813,00 zł.

Z kolei wydatki na 2022 
rok zaplanowano na kwotę 

117 524 480,00 zł, w tym są 
wydatki bieżące – 100 118 
204,00 zł oraz wydatki mająt-
kowe – 17 406 276,00 zł.

De�cyt budżetu Powiatu
Sanockiego na przyszły rok 
będzie wynosić 10 751 302,00 
zł.

W 2022 roku przychody 
Powiatu Sanockiego przewi-
duje się w wysokości 14 231 
496,00 zł, zaś rozchody  
w kwocie 3 480 194 zł obejmą 
spłatę pożyczek i kredytów 
długoterminowych z ubie-
głych lat.

Utworzona została rów-
nież rezerwa ogólna w kwocie 
118 000,00 zł oraz celowa na 
zadania oświatowe w wysoko-
ści 1 000 000,00 zł. Rezerwa 
celowa na zarządzanie kryzy-
sowe wynosi 167 000,00 zł.

Źródło: Powiat Sanocki 

XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego

XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego

W porządku obrad sesji znala-
zły się również punkty dotyczą-
ce ustalenia wynagrodzenia dla 
starosty Stanisława Chęcia, 
oceny sytuacji ekonomiczno-
-�nansowej Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego oraz 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Sanoku. W obydwu przy-
padkach radni pozytywnie 
przyjęli uchwały. Ponadto 14 
głosami „za”, przy 2 wstrzymu-
jących został zatwierdzony Pro-
gram Naprawczy dla sanockie-
go szpitala na lata 2022-2024.

Radni wyrazili również 
zgodę na odwołanie Tadeusza 

Bogusława Hniłka 
i Zdzisław Kowalski 
odeszli na emeryturę

XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego

28 grudnia w Starostwie Powiatowym w Sanoku miało miej-
sce uroczyste pożegnanie dwóch zasłużonych pracowników:  
Bogusławy Hniłki, naczelnika Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami oraz Zdzisława Kowalskiego, wie-
loletniego pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności.

Obydwoje wykazywali się  
w pracy dużą wiedzą meryto-
ryczną i zaangażowaniem, a dzię-
ki ich oddaniu i doświadczeniu 
petenci zawsze mogli liczyć na  
fachową i sprawną obsługę.

W dniu przejścia na emery-
turę dziękujemy Wam za 
wszystkie lata pracy na rzecz 
mieszkańców powiatu sanoc-
kiego. Życzymy dużo zdrowia, 
radości, spokoju, wypoczynku  
i witalności, spełnienia marzeń 
oraz realizacji pasji osobistych.

Źródło: Powiat Sanocki 

Nabywańca ze składu osobo-
wego Komisji Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarcze-
go Rady Powiatu Sanockiego. 
Radny Nabywaniec złożył  
rezygnację z powodu objęcia 
funkcji przewodniczącego Ko-
misji Zdrowia, Rodziny i Poli-
tyki Społecznej.

W punkcie „Interpelacje  
i zapytania radnych” Damian 
Biskup, członek Zarządu Po-
wiatu Sanockiego, zawnio-
skował o powołanie zespołu 
ds. organizacji działalności 
wspólnej jednostek powiatu 
sanockiego i innych instytu-
cji. Celem utworzonego ze-
społu byłaby pomoc oraz 
działalność na rzecz osób  
z problemami natury psy-
chicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, mło-
dzieży oraz młodych osób  
z terenu powiatu sanockiego.

– Moja interpelacja ma na 
celu podjęcie tematu powoła-
nia zespołu fachowców, który 
w oparciu o nasze szkoły śred-
nie, szpital, Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie przygotuje program 
reagowania i pro�laktyki do-
tyczącej tej właśnie płaszczy-
zny życia społecznego w po-
wiecie sanockim – argumen-
tował radny Biskup.

Sesja Rady Powiatu Sa-
nockiego była także okazją do 
złożenia życzeń i podzięko-
wania za długoletnią pracę 
Bogusławie Hniłce, naczelni-
kowi Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomo-
ściami, która odeszła na zasłu-
żoną emeryturę.

Źródło: Powiat Sanocki Kwiaty z rąk Roberta Pieszczocha odbiera Bogusława Hniłka

Radni: Marek Szpara (od lewej), Tomasz Gankiewicz i Marzena Dziurawiec

Zdzisław Kowalski

Od lewej: Andrzej Chrobak, Janusz Cecuła, Stanisław Chęć, Krzysztof Strzyż, Damian Biskup podczas obrad
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r. 
z nieruchomości jednorodzinnych z terenu miasta Sanoka
Przypominamy o obowiązku segregowania wszystkich odpadów komunalnych.  W Sanoku 
jest to podział na 6 frakcji: pojemnik/worek niebieski (papier i tektura); pojemnik/worek 
żółty (metale i tworzywa sztuczne); pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe); pojemnik/
worek biały (szkło bezbarwne); pojemnik/worek brązowy (bioodpady). Poniżej znajduje się 
harmonogram odbioru odpadów w 2022 r.

Na styczeń i luty

Przypominamy też, że właściciele nieruchomo-
ści niezamieszkałych (tj. zakłady produkcyjne  
i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, 
szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowaw-
cze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogro-
dów działkowych  i cmentarzy, biura itp.) w celu 

zapewnienia od 1 stycznia 2022 r. odbioru odpa-
dów komunalnych ze swoich nieruchomości  
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych 
umów na  odbieranie odpadów komunalnych  
z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działal-
ności Regulowanej.

• Bioodpady pochodzenia kuchennego są odbierane dwa razy w tygodniu.

• Odbiór szkła kolorowego i bezbarwnego odbywa się dwa razy w miesiącu.

• Odpady pozostałe po segregacji są odbierane 3 razy w tygodniu.

• Papier, metale i tworzywa sztuczne są odbierane 4 razy w miesiącu.
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Zakończyły się prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku. Łącznie 
zadanie kosztowało ponad 220 tys. zł.

Ukończono remont mieszkania chronionego 
Pomieszczenia zostały grun-
townie przebudowane.  Wy-
mieniono instalację elektrycz-
ną, wymurowano odpowied-
nie ściany, otynkowano. Wy-
konany został podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. 
Mieszkanie składa się z anek-
su kuchennego połączonego  
z salonem oraz dwóch sypial-
ni. Łazienka jest  dostosowa-
na do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami.

Mieszkanie chronione jest 
formą pomocy społecznej, 
która ma przygotować  pod 
opieką specjalistów osoby 
tam przebywające do prowa-
dzenia samodzielnego życia 
lub wspomagając te osoby  
w codziennym funkcjonowa-
niu. Mieszkanie jest przezna-
czone dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, 
chorobą psychiczną oraz osób 

niewidomych. Muszą być  
to mieszkańcy Sanoka. Oso-
by te będą uczyć się samo-
dzielności. 

Mieszkanie zostanie za-
kwaterowane po ukończeniu 
budowy windy, która przyle-
ga do pomieszczeń. Planowa-
ne zakończenie budowy przy-
pada na koniec pierwszego 
kwartału 2022 roku. 

W styczniu odbyło się 
pierwsze spotkanie  mające 
na celu zaplanowanie działań 
związanych z  zakwaterowa-
niem. Rafał Gużkowski, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej odbył 
wstępną rozmowę z Józefem 
Orłowskim ze Stowarzysze-
nia Rodziców Dzieci z Pora-
żeniem Mózgowym, który 
widzi potencjał i potrzebę 
prowadzenia takiej placówki. 

ew

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INTERWENCJA

Mamy w Sanoku materiał na nową „Zemstę”? Na Dąbrówce rozgorzał spór o dojazd drogą wewnętrzną, przy której znajdują 
się dwie posesje. Na środku drogi postawiono słupek i… nie obyło się bez interwencji policji.

Zadzwoniła do nas pani po 
osiemdziesiątce, która ma 
kon�ikt z panem Marcini-
kiem. Piotr Marcinik udziela 
się publicznie, o�cjalnie 
w powyższej sprawie, w me-
diach społecznościowych wy-
powiadając swoje stanowisko, 
więc możemy podać jego imię 
i nazwisko. Sąsiadka twierdzi, 
że jest nękana przez pana 
Marcinika, który systema-
tycznie utrudnia jej życie.  
Do całej sytuacji odniósł się 
burmistrz Miasta Sanoka na 
swoim pro�lu społecznościo-
wym i wpis dotyczący tej spra-
wy poniżej zamieszczamy.

Burmistrz wyjaśnia
„Przez wiele miesięcy do mo-
jego gabinetu przychodziła 
starsza samotna kobieta, któ-
ra jest stroną sąsiedzkiego 
sporu. Druga ze stron to mło-
dy mężczyzna, związany  
w ostatnim czasie co najmniej 
z dwoma lokalnymi ugrupo-
waniami politycznymi, ak-
tywny w mediach społeczno-
ściowych. Pomiędzy stronami 
toczy się spór przypominają-
cy trochę historię z Fredrow-
skiej „Zemsty”. Tam jednak 
szanse stron były wyrównane, 
tutaj jedna jest wyraźnie słab-
sza. Mówię o 80-letniej ko-
biecie, której – jak twierdzi – 
sąsiad, pan Piotr Marcinik, 
dokucza na wiele sposobów. 
Aby spór sąsiedzki uciąć raz 
na zawsze, zdecydowaliśmy 
się na interwencję. Po tej in-
terwencji właściciele posesji 
będą mieli wjazdy każdy od 
swojej strony. Jeden od ulicy 
Zalewskiego, drugi – od ulicy 
Witosa.

Droga, przy której znaj-
dują się obie posesje, jest dro-
gą wewnętrzną, miejską. Wi-
zualizacja pokazuje, że do 
każdego domu jest dostęp, 
tyle że od innej strony. Co do 

sporu sąsiedzkiego – o ile 
jeszcze można było nie dawać 
wiary we wszystko, co opo-
wiadała starsza kobieta, przy-
chodząc do Urzędu Miasta,  
o tyle „wystąpienia” publicz-
ne i aktywność pana Piotra 
Marcinika nie pozostawiają 
złudzeń co do metod, jakimi 
gotów jest posługiwać się  
w spornych kwestiach dla 
osiągnięcia własnej korzyści. 
Dziś pan Marcinik rozpętał 
medialną burzę. Jego sąsiadka 
nie ma niestety głosu w me-
diach społecznościowych, dla-
tego pokrótce wyjaśniam, na 

czym sprawa polega. Być może 
znajdą się osoby, które uznają, 
że interwencja była niepotrzeb-
na, a rozwiązanie jest nieprak-
tyczne. Możliwe. Ja jednak 
uznałem, że wypada mi ten 
spór rozwiązać w trosce o spo-
kój i bezpieczeństwo 80-letniej 
i w istocie bezbronnej miesz-
kanki Dąbrówki (…)”.

Temat jest „medialny”
4 stycznia w mediach społecz-
nościowych, przysłowiowym 
lotem błyskawicy obiegła in-
formacja, że mieszkańcowi 
Dąbrówki dzieje się krzywda. 

Postanowiliśmy zagłębić się 
w sprawę i dowiedzieć się, co 
to za spór i czego dotyczy. 
Sprawa dotyczy posadowie-
nia słupka na ul. Witosa,  
o czym pisaliśmy TU.

Sąsiad na zagrodzie…
Sąsiedzkie spory się zdarzają. 
Historia zna wiele przypad-
ków, kiedy to zwaśnieni sąsie-
dzi robili sobie na złość. Kto 
w tym przypadku robi komuś 
na złość, możecie Państwo 
ocenić sami. Fakty, do któ-
rych dotarliśmy, wprawiły nas 
w osłupienie.

dojazd do obydwu posesji ist-
nieje i jest możliwy, więc całą 
argumentację można uznać 
za manipulację.

Przyjeżdża policja, nie trzeba 
karetki…
Wisienką na torcie jest wczo-
rajsza interwencja policji na ul. 
Witosa, podczas której rzeko-
mo „pokrzywdzony” (jak sam 
o sobie mówi) rzucił się pod 
samochód, udając, że to wypa-
dek i na koniec domagał się ka-
retki, chociaż wszyscy widzie-
li, iż był to jedynie pozorowa-
ny popis. O powyższej sytuacji 
opowiedziała nam nie tylko 
80-letnia sąsiadka, ale również 
potwierdziła ją rzecznik praso-
wy policji. Zajście zarejestro-
wała kamera zamontowana  
w samochodzie, a także kame-
ra na domu sąsiadki pana Pio-
tra. Obecnie prowadzone są 
czynności wyjaśniające, ale nie 
ma tu mowy o wypadku, lecz o 
celowym działaniu zdespero-
wanego radnego dzielnicy.

Sypią się groźby
W redakcji rozdzwoniły się te-
lefony, piętnujące zachowanie 
pana Piotra – osoby publicz-
nej, angażującej się w różne ak-
cje na terenie miasta. Bur-
mistrz, pracownicy urzędu,  
a nawet niektórzy radni otrzy-
mywali od pana Piotra niewy-
bredne wiadomości, pełne 
wulgaryzmów i gróźb.

Czy tak powinien wyglądać 
dialog obywatela z władzami 
miasta? Czy inwektywy przy-
stoją radnemu dzielnicowemu? 
Czy „uliczny teatr” czemuś się 
przysłużył? Tak sobie myślimy, 
że dobry scenarzysta mógłby 
się zainteresować sprawą. Dru-
giej „Zemsty” raczej się nie 
spodziewamy, bo kłótnia o gra-
niczny mur miała w sobie  
o wiele więcej wdzięku.

esw

Sąsiedzki spór o słupek, czyli uliczny teatr 

Pan Piotr, radny dzielni-
cowy, stanowczo sprzeciwia 
się powziętej decyzji o posa-
dowieniu słupka, wywołując 
na wokandę m.in. burmi-
strzów miasta, radnych, euro-
posłów, mieszkańców. Czy 
czyni to w sposób wyważony, 
zachowując chociażby pozo-
ry kulturalnego dialogu?

Słupek nie blokuje wjazdu
Początkowo cała sprawa zo-
stała przedstawiona w taki 
sposób, iż do posesji pana 
Piotra w ogóle nie ma dojaz-
du. Szybko wyjaśniło się, iż 
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„Oko świata”                           Robert Jordan

„Świat według Clarksona. 
Czy da się to przyspieszyć?”

 
Clarkson kojarzy nam się głównie z szybkimi samochodami 
i zwariowanymi pomysłami. A przynajmniej kiedyś, teraz 
można nazwać go też mianem dżentelmena farmera. Gdy 
brytyjski „Top Gear” poszedł u niego w odstawkę, szybko 
odnalazł nowe powołanie. 

Teraz zasuwa traktorem po 
swojej farmie i dogląda zwie-
rząt oraz uprawy. Choć nie od 
razu, zanim to nastąpiło cze-
kało go wiele zabawnych sy-
tuacji. Jego początki na farmie 
możecie pooglądać za pośred-
nictwem Amazon Prime 
w odcinkach, bądź za pośred-
nictwem tej książki. Jeremy 
dziarskim krokiem szedł 
w życie ze znacznie mniejszą 
frustracją, niż podczas nagry-
wania programu „Top Gear” 
czy też „Milionerów”. On sam 
nie ukrywa, że ma teraz znacz-

nie więcej czasu na rozmyśla-
nie, choć nigdy cierpliwy nie 
był i zawsze zrobił coś, zanim 
w ogóle o tym pomyślał.

   Jego dowcipy na każdy 
możliwy temat są rozbrajają-
ce, choćby jego rozwiązanie 
na globalny problem przelud-
nienia, jakim jest koniec dzie-
ci oraz rozmoczone, papiero-
we rurki w coli, czy też (nie) 
dylemat noszenia butów „lo-
afersów” przez cały czas, bo 
nadają się do gry w tenisa, czy 
też wyprawę w góry. Ta książ-
ka to także skarbnica wiedzy 
na temat wędkowania, kąpieli 
w ropie na�owej oraz wynale-
zienia specjalnych słuchawek 
z redukcją szumów, by wyci-
szyć Jamesa Maya. Wiem, że 
zawsze mogę liczyć na Jere-
miego i jego doskonały dow-
cip, którym potra� naprawić 
świat i niejeden zły dzień. Jest 
uosobieniem tego, co w Wy-
spach Brytyjskich najbardziej 
lubię. Ten przewodnik po 
współczesnym życiu nadaje 
się na prezent prawie dla każ-
dego, kto, tak jak Jeremy, żyje 
na pełnym gazie, bez taryfy 
ulgowej.

 Polecam, Mariola P.

Zima to okres, w którym najchętniej sięgam po literaturę fan-
tastyczną. Nie wiem, czy to tak na mnie wpływa zimowa aura, 
czy właśnie  niechęć do zimnych temperatur. Tak czy owak 
chętnie przenoszę się wraz z bohaterami w odległe, zdecydo-
wanie cieplejsze krainy. Tym razem sięgnęłam po „Oko świa-
ta” z cyklu „Koło czasu”. 

Jak sam autor przyznaje, jest 
to bardziej współczesna wer-
sja „Władcy pierścieni”. Zde-
cydowanie zgadzam się z tą 
opinią, gdyż bez większego 
problemu odnalazłam sporo 
podobieństw do tego arcy-
dzieła. Zaczynając od począt-
ku, głównymi bohaterami są 
trzej chłopcy  Rand, Mat 
i Perrin  w Polu Elmonda. Ich 
życie snuje się powoli w ma-
leńkiej wsi. Jednak dzień 
przed świętem nadejścia wio-
sny, do ich wioski przyjeźdża 
tajemnicza kobieta – Lady 

Moraine, w asyście potężne-
go strażnika. Kobieta jest 
członkinią zakonu Aes Sedai, 
który włada Jedyną Mocą. 
Lady Moraine niesie ostrze-
żenie przed mrocznymi siła-
mi Czarnego. Na potwierdze-
nie jej słów  już tej samej nocy 
wioska zostaje napadnięta 
przez krwiożercze trolloki, 
postacie z legend. Nic już nie 
jest takim, jakim było kiedyś. 
Moraine wraz z chłopcami 
ucieka z wioski. W tym mo-
mencie rozpoczyna się po-
dróż pełna niebezpieczeństw 
przez nieznane krainy.

Powieść jest dość obszerna,  
jak na 965 stron dość dobrze 
się czyta. Pomimo tylu stron 
i dużej ilości postaci tak na-
prawdę nie poznajemy do koń-
ca naszych bohaterów. Fabuła 
jest dość nierówna, od leni-
wych opisów przeskakujemy 
do wartkiej akcji. Ten zabieg 
sprawia, że czytelnik nie może 
się przy tej lekturze nudzić. Do-
dam, że niedawno powstał se-
rial na podstawie cyklu.  Książ-
ka jest w stylu Tolkiena, nic tyl-
ko sięgać po kolejne tomy.

Renata

 Jeremy 
Clarkson

12-letnia Natalia z Trepczy  walczy z chorobą  metaboliczną, 
zespołem  nietolerancji pokarmowych.  Natalka choruje na 
rzadkie, ciężkie schorzenie metaboliczne układu trawienne-
go połączone z wieloma nietolerancjami pokarmowymi. Do-
datkowo cierpi z powodu re�uksu i zapalenia trzustki. 

Natalia z Trepczy potrzebuje pomocy

Potrzebna bieżnia i jeżyk rehabilitacyjny

To wszystko sprawia, że dziew-
czynka musi być na drastycznej 
diecie. Dodatkowo ciągle jest 
diagnozowana, ponieważ nadal 
nie udało się znaleźć przyczyn 
niektórych dolegliwości, a ich 
lista ciągle się wydłuża. Natalka 
cierpi z powodu nawracających 
bóli stawowo-mięśniowych 
oraz infekcji układu oddecho-
wego. To uniemożliwia jej re-
gularne chodzenie do szkoły, 
dlatego Natalka musi zacząć 
naukę w trybie zdalnym. 
Dziewczynka ma także opóź-
nienie psychoruchowe, wadę 
postawy, skoliozę i obniżone 
napięcie mięśniowe.

Natalka potrzebuje syste-
matycznej rehabilitacji, ponie-
waż to jedyny sposób, żeby za-
pobiec dalszym schorzeniom. 
Jej marzeniem jest sprzęt, dzię-
ki któremu będzie mogła ćwi-
czyć także w domu. Bieżnia 
oraz specjalny jeżyk pomogą 
wzmocnić jej mięśnie, ćwiczyć 
równowagę, a regularna aktyw-
ność �zyczna wpłynie pozy-
tywnie na odporność. Uśmiech 
chorego dziecka jest bezcenny, 
ale w tym przypadku jest okre-
ślona potrzebna kwota. Link 
do zbiórki: h�ps://www.wish-
sur�ng.pl/zbiorka/963

ew 

 
Kolejne wspaniałe sukcesy odnieśli na koniec poprzedniego, tak pięknego roku, sanoccy 
akordeoniści – uczniowie PSM I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku. 

Rok 2021 uwieńczony sukcesami
PSM I i II w Sanoku

Piękną serię rozpoczął rewela-
cyjnie Filip Siwiecki zdobywa-
jąc główną nagrodę – Grand 
Prix i złoty medal zwycięzcy, 
uzyskując punktację marzeń – 
10 punktów na 10 możliwych 
w V INTERNATIONAL 
COMPETITION AND FE-
STIVAL OF ART, MUSIC, 
VOCALS, DANCE AND 
FOLKLORE „MAGIC BRID-
GES  OF BUDAPEST 2021” 
w Budapeszcie na Węgrzech. 

W tym samym konkursie 
I miejsce i złoty medal zdobył 
Kacper Kosztyła. Jakby tego 
było mało – obaj chłopcy gra-
jący w znanym wielu melo-
manom w Polsce  duecie Fili-
p&Kacper zdobyli również 
I miejsce i złoty medal w kate-
gorii zespołów kameralnych. 
W kolejnym konkursie – In-
ternational Competition and 
Festival of Arts „Copenhagen 
Arts” trzy razy pierwsze miej-
sca ponownie zajęli Filip, 
Kacper oraz duet Filip&Kac-
per. Ich mistrzowską grę moż-

wywalczył w Międzynarodo-
wym Konkursie w Barcelonie 
w Hiszpanii, „PARTS OF 
THE SPANISH SUN”. Koń-
cowym, równie mocnym akor-
dem tak owocnego roku Da-
wida Siwieckiego był udział w 
INTERNATIONAL FESTI-
VAL ONLINE COMPETI-
TION „PORTUGAL ART 
CARNIVAL” 2021, który za-
kończył także zdobyciem 
I miejsca. Od organizatorów 
tych wszystkich konkursów 
specjalne dyplomy gratulacyj-
ne otrzymał nauczyciel „złotej 
trójki” – Andrzej Smolik.

Te wszystkie wspaniałe 
sukcesy sanockich akordeoni-
stów cieszą tym bardziej, że 
odniesione są w jubileuszo-
wym 50. roku działalności 
Szkoły Muzycznej w Sanoku, 
którego główne obchody pla-
nowane są na koniec maja. 

mn

na było niedawno posłuchać 
na żywo na koncertach w Sa-
noku – na uroczystościach 
barbórkowych w Sanockim 
Domu Kultury oraz na kon-
cercie uświetniającym nada-
nie tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Sanoka Jerze-
mu Ginalskiemu, jak również 
na Koncercie Patriotycznym 
na Święto Niepodległości 
w PSM.

W grudniu również znako-
micie spisał się kolejny sanocki 
mistrz Dawid Siwiecki, startu-
jąc w 3 kolejnych międzynaro-
dowych konkursach akorde-
onowych, również przeprowa-
dzonych poprzez przesłane 
nagrania video. Szczególnie 
pierwszy z nich, odbyty na dru-
giej półkuli, w Sydney, dostar-
czył wiele satysfakcji, tym bar-
dziej, że w INTERNATIO-
NAL FESTIVAL ONLINE 
COMPETITION „UNDER 
THE SKIES OF AUST�-
LIA”  zdobył I miejsce. Na-
stępnie podobną  I nagrodę 

MSA 2021. Duet akordeonowy FILIP & �CPER

MSA 2021. Dawid Siwiecki
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Krystyna Radoń to niezwy-
kle ciepła i serdeczna osoba. 
Jest bardzo skromna, nie lubi 
się chwalić. Pochodzi ze Zło-
cieńca położonego nad rzeką 
Drawą w województwie  
zachodniopomorskim. Tam 
spędziła swoje dzieciństwo  
i młodość. Do Sanoka przy-
wiodła ją miłość, to właśnie  
w naszym mieście mieszka od 
kilkudziesięciu lat, jest szczę-
śliwą żoną i matką trzech 
wspaniałych córek. Z wy-
kształcenia jest fryzjerką, 
choć, jak sama mówi, od  
zawsze chciała studiować psy-
chologię albo polonistykę. 

Pasja 
Krystyna zaczęła swoją przy-
godę z pisaniem już jako na-
stolatka. Pierwszy wiersz po-
wstał, gdy miała zaledwie  
13 lat. Wówczas jako uczenni-
ca 6 klasy otrzymała za napi-
sanie wiersza ocenę niedosta-
teczną. 

– Doskonale ten wiersz 
pamiętam do tej pory. Nie-
dawno mój mąż odkrył, dla-
czego dostałam tak kiepską 
ocenę. „Ona ciebie ratowała  
i siebie”.  – To były  bardzo 
ciężkie czasy. Trudno było 
uwierzyć, że tak młoda osoba 
porusza takie tematy jak wol-
ność – zaznacza.

… Wojna, wojna wśród 
polskich ludzi

 odnosiły się odgłosy
 znów budzi 
matka z dzieckiem na rę-

kach
 ucieka w strasznych mę-

kach ….

Przez negatywną ocenę 
zamknęła się w sobie. Nie 
było wówczas mowy o pisa-
niu. Natomiast pisała inne 
rzeczy. Listy do koleżanek, 
kolegów,  potem na kartce pa-
pieru kłóciła się ze swoim 
mężem. Tak było przez 60 lat, 
kiedy to pewnego dnia we-
szła po schodach na drugie 
piętro swojego domu i zoba-
czyła trzy zegary: po teściach, 
po rodzicach oraz małżeński.

 – Ogarnęła mnie wów-
czas jakaś nieopisana pustka. 
To był ten moment, w którym 
ponownie postanowiłam za-
cząć pisać. Pierwszy wiersz 
jaki napisałam, był właśnie  
o   zegarach – wspomina. 

Wspaniali ludzie
Na szczęście na drodze pani 
Krystyny stanęła cudowna 
osoba – Anna Strzelecka, któ-
ra postanowiła pomóc w roz-
wijaniu jej pasji tworzenia.  

– Mogę mieć pewien ta-
lent do pisania wierszy – 
mówi skromnie o sobie Kry-
styna – ale nie mam warszta-
tu. To właśnie ona wyselek-
cjonowała moje wiersze  
i udzieliła kilku porad doty-
czących pisania – podkreśla. 

W 2011 roku postanowiła 
zostać studentką Sanockiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-

Anioły
Noce skąpane łzami

Marzenia skreślił czas
Samotność czeka za drzwiami

Gdzie ból tęsknota żal

Szelest liści pod stopami
Mroźny wiatr smaga twarz

W rozkwicie barw
Nadziei nadszedł czas

Wolą moją jest, by z Tobą
Tulić serca serc spragnionych

Spojrzeć w oczy głęboko
Byś poczuł matczyny ślad

Dziecięce rączki przed Tobą
W szpitalnych salach trwasz

Tam starzec z siwą brodą
I Pani na wózku w łzach

Z białą laseczką w dłoni
W zamkniętym świecie barw
Czworonożny przyjaciel obok

Wiernie przy Panu trwa

Tyś zmysłami i cieniem
Podążasz każdego dnia

W anielskim blasku światła
Promienie rozsyłasz w świat

Emocje zaklęte w słowach 

ku, gdzie drzwi otworzył jej 
Andrzej Pańko. Chciała na-
uczyć się języka angielskiego, 
bowiem jedna z jej córek 
mieszka w Anglii. Po bliższym 
poznaniu Andrzej zaczął  za-
mieszczać wiersze Krystyny 
na stronie internetowej, za co 
jest mu bardzo wdzięczna. 
Zorganizował dla niej spotka-
nie literackie, na które przy-
szło sporo ludzi, w tym jej naj-
bliższa przyjaciółka.  Kolejną 
osobą, która postanowiła ją 
wesprzeć jest Czesława Ku-
rasz, prezes Powiatowego Cen-
trum Wolontariatu w Sanoku. 
Pierwszy tomik jaki ujrzał 
światło dzienne i wyszedł  
z szu�ady Krystyny  nosi tytuł
„Uczucia”. Kolejny, który się 
ukazał to „Bilet do nikąd” – 
oczywiście jest to celowy błąd. 
Krystyna napisała również kil-
ka wierszy okolicznościowych, 
jak chociażby wiersz „Sanok” 
– na światowy zjazd sanoczan. 

Inspiracje
Krystyna najczęściej pisze  
o ludziach, o ich odczuciach  
i  przeżyciach. Inspiracje do 
pisania wierszy przychodzą 
znikąd. Swoje emocje lubi 
przelać na papier. To obser-
wacje otaczającego ją świata 
oraz ludzi, których spotyka 
na swojej drodze. Wiersze pi-
sze dla zwykłych ludzi.

– Gdy patrzę na drugiego 
człowieka, umiem odgadnąć 
jego emocje – choć czasem 
nie jest to do końca dobre.  
Piszę o szarościach dnia co-

dziennego, które nabierają 
całkiem innego znaczenia. 
Moje wiersze są o tym, co 
mnie otacza. W każdym 
utworze opowiadam jakąś hi-
storię. Nawet będąc pod 
prysznicem nachodzi mnie 
pewna myśl, którą muszę od 
razu zapisać – śmieje się. 

Zdarza się, że dzięki pisa-
niu pomaga innym osobom. 
Jak chociażby wtedy, kiedy 
wysłała swoje wierszyki do 
radia. Wygrała czujniki gazu, 
które zostały powieszone  
w jej domu oraz u kilku sąsia-
dów. 

Anioły 
To wiersz, który kilkukrot-
nie recytowała Grażyna Chy-
tła, a powstał z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza w 2015 roku, któ-
ry to organizował Sanocki 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Dla Krystyny to wydarze-
nie było miłym zaskocze-
niem. Słysząc, jak ktoś dekla-
muje jej wiersz, dostała aż gę-
siej skórki. Po bliższym 
poznaniu z Grażyną okazało 
się, że była nauczycielką jej 
córki. 

– Po kilku latach napisa-
łam wiersz „Anioły”,  nie mia-
łam pojęcia o pracy charyta-
tywnej, o ludziach, którzy na 
co dzień pomagają innym. 
Czesława zorganizowała mi 
spotkanie z wolontariuszami, 
którzy zaznajomili mnie ze 
swoją działalnością. Wiersz 
pisałam aż cztery miesiące.  

W międzyczasie wyjechałam 
do córki do Anglii. Nie mia-
łam natchnienia, aby go do-
kończyć. W końcu spojrza-
łam w niebo i mówię: „Boże, 
pomóż mi” – dwa ostatnie 
wersy tego wiersza są jakby 
nie moje – wyjaśnia. 

Złocieniec i dziwny świat  
Krystyna pochodzi z urokli-
wego miasteczka – Złocie-
niec. Swojego przyszłego 
męża poznała właśnie w Zło-
cieńcu,  gdzie wówczas pra-
cował. W Sanoku znalazła się 
właśnie dzięki niemu, bo-
wiem jako o�cer wojska pod-
jął pracę  w tutejszej jednost-
ce oraz chciał zaopiekować 
się swoimi rodzicami, którzy 
zamieszkiwali w Birczy. 

– Znalazłam się wtedy  
w dziwnym świecie. Nikt nie 
mógł mnie zrozumieć, zresz-
tą ja także miałam kłopoty  
z językiem,   nazwami, któ-
rych używano na tych tere-
nach. Było mi ciężko odna-
leźć się w innym mieście.  
Zostawiłam kilkanaście lat 
swojego życia w Złocieńcu, 
rodzinę, przyjaciół i znajo-
mych. Było mi bardzo ciężko 
– wspomina. 

Zaczęła pracę w zakładzie 
fryzjerskim, jednak po kilku 
latach otworzyła swój własny 
zakład. Te kilka lat były dla 
niej nad wyraz trudne, swoje 
uczucia i myśli odzwiercie-
dliła na papierze.

Zamiłowania 
Krystyna ma wiele zaintere-
sowań. Oprócz wierszy two-
rzy również opowiadania, 
choć jak uważa, woli zdecy-
dowanie poezję. Pisze rów-
nież pieśni oraz piosenki. Na-
pisała też kilka bajek, które 
czytała swoim wnukom. 
Może i kiedyś one tra�ą do
szerszego grona odbiorców. 

– Dopóki prowadziłam 
swój zakład fryzjerki, to wła-
śnie było to moim konikiem. 
Byłam, choć ciężko to stwier-
dzić, zdolną fryzjerką. Bra-
łam udział w wielu konku-
rach fryzjerskich. Czesałam 
niekiedy aktorów czy człon-
ków zespołów. Uwielbiam 
gotować, robić na zimę weki, 
co również jest inspiracją do 
pisania – dodaje. 

Przyjaciel
– Każdy z nas musi mieć ja-
kiegoś przyjaciela. Mam dwie 
przyjaciółki – jedną z dzie-
cięcych lat, a drugą poznałam 
już w Sanoku. Jest ona dla 
mnie niezwykle ważna z wie-
lu powodów. Kolekcjonuje   
moje cytaty, ściany w swoim 
domu ma oblepione moimi 
anegdotkami, wierszami. Jest 
ona niezwykle bliską mi oso-
bą,  nad wyraz cenną przyja-
ciółką, która przez wiele lat 
mnie wspiera – mówi ciepło 
o swojej przyjaciółce Krysty-
na.

Dominika
 Czerwińska

Rozmowa z Krystyną Radoń

Przez kilkadziesiąt lat jej talent ukryty był w ciemnych szu�adach, a wszystko przez „dwóję” otrzymaną za napisanie wiersza
w szóstej klasie. Po swoich 60.  urodzinach weszła do pokoju, w którym znajdowały się trzy zegary: po teściach, po rodzicach 
i małżeński.  To ten widok wywołał w niej nieopisaną pustkę. To właśnie wtedy poczuła, że chce przelać swoje emocje na kart-
kę papieru. Mowa o Krystynie Radoń, sanoczance z wyboru, która na swojej drodze spotkała wyjątkowych ludzi.
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LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 

Kupię

■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

AUTO-MOTO
Kupię

■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137  ■  Stary motocykl, może być 
do remontu, tel. 536 315 258 

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

13 stycznia 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Ryszard 

Karaczkowski
w godz. 17.00–18.00

TEL 1346316 34
Redakcja nie odpowiada 

za treść reklam i ogłoszeń

Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości
Burmistrz Miasta Sanoka

zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na 
dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskie-
go 31 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.

                     
   ■ Przyczepkę samochodo-
wą, tel. 536 315 258      

RÓŻNE
Usługi

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

Korepetycje

■ Matematyka, tel. 516 032 448

Lukrecja
To cudowna sześciomiesięczna kotka. Czar-
nulka jako jedyna z szóstki rodzeństwa nie 
znalazła jeszcze domu. Kotka jest  zaszczepio-
na, odrobaczona i wysterylizowana. Czy znaj-
dzie się ktoś, kto ją pokocha?
 
Kontakt w sprawie adopcji: 
OTOZ Animals Sanok  695 273 839

Misiu 
Ma 3 lata. Został odebrany in-
terwencyjnie przez OTOZ 
Animals Krosno. Misiu ma 
złamaną łapkę (złamanie sta-
re z przemieszczeniem), cze-
ka go operacja, ale z powodu 
wychudzenia trzeba jeszcze 
poczekać aż  przybierze na 
wadze. Piesek, pomimo 
krzywdy jaką zaznał ze strony 
byłego już właściciela, jest 
bardzo łagodny, nie przejawia 
żadnej agresji w stosunku do 
ludzi oraz innych zwierząt.  

Może ktoś poznaje tego kotka, który został 
znaleziony tuż po świętach na jednej z klatek 
przy ul. Robotniczej 13? Kotek jest piękny, 
zadbany, przyjacielski. Jest w wieku około 
7 lat i bardzo wtula się w człowieka. Kocur 
zamieszkuje obecnie schronisko dla psów 
„Wesoły Kundelek” w Lesku. Może należy 
do starszej osoby, która nie odnajduje się 
w Internecie. Może ktoś go kojarzy. Prosimy 
o pomoc w odnalezieniu właściciela, jest duża 
szansa na jego powrót do domu. 

Kontakt: 605 823 821

Zara
To dwuletnia suczka.  Młoda sunia w swoim 
krótkim życiu doznała wielkiej krzywdy. Zaraz 
przebywa w cudownym domu tymczasowym, 
tam uczy się normalnego życia bez strachu. 
Zara jest już po sterylizacji. Została odroba-
czona i zaszczepiona.  Szukamy jej dobrego, 
kochającego domu. Suczka jest bardzo spo-
kojna i przyjazna. Czy komuś skradnie serce 
taka cudowna psina? 

Kontakt w sprawie adopcji: 
793 160 873 lub 504 021 386

Przez pierwszy tydzień nie 
wychodził z budy,  tak bardzo 
bał się człowieka. Teraz jest  
już zdecydowanie lepiej, jed-
nak Misiu potrzebuje jeszcze 
trochę czasu, aby całkowicie 
zaufać człowiekowi. Uwielbia 
spacery i pieszczoty.   Szuka-
my domu, choćby tymczaso-
wego, ponieważ po operacji 
pies nie może wrócić do koj-
ca. Miś ma szansę na normal-
ne życie, potrzebuje tylko od-
powiedzialnego opiekuna.

Kontakt w sprawie Misia OTOZ Animals Sanok  695 273 839 
lub do OTOZ Animals Krosno 600 548 706

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

ZAGINIONY KOTEK

Marian Konieczny gimnazjum kończył 
w Brzozowie, z rodzinnego domu wyniósł 
artystyczne zamiłowania i talenty. W jednym 
z wywiadów wspominał:

 – Od niepamiętnych czasów miałem 
zdolność, chęć i ciągle rysowałem. Sprzyjała 
mi mama, która dbała o to, żebym miał ołów-
ki czy kredki. Potem jak byłem w piątej kla-
sie, doceniając moje zamiłowania, pani na-
uczycielka dała mi do przeczytania „Historię 
żółtej ciżemki”. Po przeczytaniu zidenty�ko-
wałem się z Wawrzusiem, który pasł krowy 
tak jak ja i rzeźbił pastuszka. I ja postanowi-
łem takiego wyrzeźbić. Uznałem, że to wyż-
sza klasa i trwalsza niż malarstwo. Tak 
w skrócie mogę powiedzieć, że trwa to od 
dziecka do dziś.

W 1954 roku Konieczny ukończył kra-
kowską Akademię Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki, gdzie kształcił się pod okiem same-
go Xawerego Dunikowskiego, przez kolejne 
pięć lat studiował w Instytucie im. Repina 
w ówczesnym Leningradzie (dzisiaj Peters-
burg). Po zakończeniu nauki powrócił na 
krakowską ASP – tym razem jako pracownik 
– i związany był z uczelnią szereg  lat. W la-
tach 1972-1981 był nawet jej rektorem.

Życiowe wybory
Żyjąc w takich, nie innych czasach zdecydo-
wał się iść z dziejowym prądem, co później 
często mu wytykano, chociaż niewątpliwie 
mogło to pomóc w karierze. W 1948 roku 
wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej, 
w 1953 do Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. Należał też do Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego i Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Sam Konieczny tłumaczył później 
wybory życiowe i polityczne wrodzoną pro-
państwowością. Jego ojciec był w czasach 
austro-węgierskich wójtem rodzinnego Jasio-
nowa, później członkiem międzywojennego, 
prosanacyjnego Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z Rządem. On wpoił synowi, że Polskę 
należy budować i dla niej pracować niezależ-
nie od panującego aktualnie ustroju.

Marian Konieczny szerzej znany stał się 
w latach 60. XX wieku za sprawą pomnika 
Bohaterów Warszawy (warszawskiej Nike) 
upamiętniającego poległych i zamordowa-
nych w czasie II wojny światowej mieszkań-
ców stolicy. Projekt Koniecznego – przedsta-
wiający półleżącą, wznoszącą się kobietę 
z mieczem – został wybrany w drodze kon-
kursu z ponad stu propozycji. Odsłonięto go 
w 1964 roku.

Marian Konieczny zasłynął kilka lat 
później monumentalnym, sześciotonowym 
i sześciometrowym pomnikiem Włodzimie-
rza Lenina w Nowej Hucie, który przetrwał 
do 1989 roku, gdy został zdemontowany 
wraz z dotychczasowym systemem. Dzisiaj 

Marian Konieczny 
– wybitny kontrowersyjny 

artysta rodem z ziemi sanockiej
13 stycznia 1930 roku w Jasionowie koło Brzozowa urodził się Marian 
Konieczny, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, chociaż często 
jego prace uważane są za kontrowersyjne. W tym roku upłynie też piąta 
rocznica jego śmierci. Warto więc przypomnieć tę niezwykle ciekawą po-
stać. Spod dłuta Mariana Koniecznego wyszły m.in. tak słynne pomniki 
jak warszawska Nike, nowohucki Lenin, słynny rzeszowski Pomnik Walk 
Rewolucyjnych, ale też pomniki Jana Pawła II. 

jest ozdobą.... prywatnego wesołego miastecz-
ka należącego do ekscentrycznego szwedz-
kiego milionera Biga Bengta Erlandssona. 
Nieco przerobiony posąg wodza Rewolucji 
Październikowej z kolczykiem w uchu i papie-
rosem w ustach nie wzbudza już kontrowersji 
ani protestów.  Co ciekawe artysta ze swojego 
dzieła nie był zadowolony.

– Nie należał do moich arcydzieł. Miał za 
dużą głowę i wydawał się ciężki, toporny
i ociężały. On stanął, a ja zająłem się innymi 
projektami – mówił jakiś czas temu Marian 
Konieczny w wywiadzie dla portalu Onet. 
Zresztą pomnik nie był jedynym „spotka-
niem” artysty z Włodzimierzem Iljiczem. 
W czasie studiów wynajmował stancję, która 
jak się okazało, miała swe niezwykłe tajemni-
ce. W latach 1912-1914 w czasie swojego po-
bytu w Krakowie mieszkał tam właśnie przy-
szły twórca Związku Sowieckiego.
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Urodzili się

8.01.1876 w Sanoku urodził się 
Jan Keller, urzędnik skarbowy 
i działacz społeczny, więzień nie-
mieckich obozów koncentracyj-
nych.

9.01.1889 w Pobiednie koło Bu-
kowska urodził się Władysław Kre-
owski, nauczyciel, więzień obozów 
koncentracyjnych, po wojnie m.in. 
członek sanockich władz miejskich. 

11.01.1927 w Płowcach urodził 
się Marian Kruczek, wybitny arty-
sta malarz, rzeźbiarz i gra�k. Był 
autorem licznych wystaw w kraju 
i za granicą. Z jego inicjatywy po-
wstała Plenerowa Galeria Sztuki, 
część jego prac można oglądać w sa-
nockim Muzeum Historycznym

13.01.1930 w Jasionowie urodził 
się prof. Marian Konieczny, wykła-
dowca krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, jeden z najbardziej zna-
nych i utytułowanych współcze-
snych polskich rzeźbiarzy. Jego dzie-
łem jest m.in. warszawski pomnik 
Nike czy też słynny, choć kontro-
wersyjny pomnik Walk Rewolucyj-
nych w Rzeszowie.

13.01.1937 urodził się, przez sze-
reg lat związany z Sanokiem, Woj-
ciech Jahn, malarz i działacz kultu-
ralny.

Zmarli

8.01.1916 zmarł Aleksander 
Mniszek Tchorznicki, ziemianin, 
właściciel wielu dóbr na ziemi sa-
nockiej, prawnik, działacz społecz-
ny. W swej karierze był m.in. wice-
sekretarzem Ministerstwa Spra-
wiedliwości w austriackim rządzie, 
prezydentem Sądu Okręgowego 
w Kołomyi i prezydentem Sądu 
Krajowego we Lwowie. W 1909 
roku zapisał miastu Sanok północ-
ną część góry Stróżni z przeznacze-
niem na park imienia Chopina, 
pod jego patronatem powstał też 
specjalny fundusz pomocy cho-
rym prawnikom. Zasłynął jednak 
przede wszystkim prowadzeniem 
głośnej sprawy sporu granicznego 
między ówczesną Galicją a Węgra-
mi, w wyniku czego Morskie Oko 
udało się utrzymać w granicach 
prowincji, a w konsekwencji przy-
szłego państwa polskiego. 

13.01.2018 w Sanoku zmarł Be-
nedykt Gajewski, nauczyciel i re-
gionalista, autor licznych publika-
cji historycznych drukowanych 
m.in. na łamach „Tygodnika Sa-
nockiego”.

Wydarzyło się

8.01.2009 ksiądz Feliks Kwaśny 
otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Królewskiego Wolnego Mia-
sta Sanoka za długoletnią działal-
ność duszpasterską oraz tworzenie 
od początku istnienia sanockiej pa-
ra�i Chrystusa Króla. 

9.01.2013 w Międzybrodziu 
w pobliżu starej cerkwi znalezione 
zostaje ciało 29-letniego Krystiana 
L. Policjanci podejrzewają o zbrod-

nię 32-letniego Andrzeja B., wspól-
nika zabitego w narkotykowych in-
teresach. Gdy następnego dnia usi-
łują go zatrzymać, ten barykaduje 
się razem z 17-letnią dziewczyną 
i ostrzeliwuje funkcjonariuszy. Gdy 
po kilkunastu godzinach do miesz-
kania wkraczają antyterroryści, 
znajdują na miejscu dwa ciała. 
Andrzej B. najpierw zastrzelił dziew-
czynę, później siebie.

10.01.1872 Rada Miasta Sanoka 
nadaje na wniosek burmistrza Jana 
Okołowicza tytuł Honorowego 
Obywatela Królewskiego Wolnego 
Miasta Sanoka staroście mieleckie-
mu Romanowi Zdankiewiczowi 
w dowód „uznania prawości obywa-
telskiej i szczególnych zasług dla 
miasta położonych”.

10.01.1928 burmistrzem Sanoka 
zostaje wybrany Jan Porajewski, le-
karz i działacz społeczny pochodze-
nia żydowskiego. Przed objęciem 
funkcji włodarza miasta był m.in. 
dyrektorem tutejszego szpitala. Po 
ponad rocznym sprawowaniu funk-
cji złożył rezygnację, której rada nie 
chciała przyjąć. 10 maja 1929 nie-
spodziewanie popełnił samobój-
stwo, strzelając sobie w głowę z re-
wolweru. Przyczyną tego desperac-
kiego kroku była nieuleczalna cho-
roba. 

10.01.1991 w czasie kręcenia 
w Cisnej zdjęć do kolejnego odcin-
ka programu „997” rozbił się poli-
cyjny śmigłowiec, w wyniku czego 
zginęło 10 osób, w tym członkowie 
załogi i policjanci towarzyszący eki-
pie �lmowej. 

11.01.1946 atak oddziałów Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii na wieś 
Królik Polski. Miejscowość zostaje 
podpalona, giną 24 osoby, w zde-
cydowanej większości kobiety 
i dzieci.

11.01.2008 w Besku odbyło się 
zebranie założycielskie Lokalnej 
Grupy Działania „Dorzecze Wisło-
ka”, odpowiadającej za realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju na tere-
nie gmin Rymanów, Besko, Zarszyn 
i Bukowsko. 

11.01.2010 premiera spektaklu 
„Prymas w Komańczy” zrealizowa-
nego w ramach cyklu Scena Faktu 
Teatru Telewizji. Dramat powstał 
w oparciu o wspomnienia Marii 
Okońskiej, ojca Jerzego Tomziń-
skiego, siostry Stanisławy Neme-
czek oraz „Zapiski Więzienne” kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. 
W rolę prymasa wcielił się Olgierd 
Łukaszewicz. W spektaklu wystąpili 
ponadto m.in. Magdalena Różczka, 
Anna Cieślak, Henryk Talar, Adam 
Ferency. 

11.01.2014 trenerem hokejowej 
drużyny Ciarko PBS Bank KH Sa-
nok został Miroslav Fryčer, przed 
laty reprezentant Czechosłowacji 
i olimpijczyk. Zespół pod jego kie-
rownictwem zdobył tytuł Mistrza 
Polski. Po trium�e trener odszedł ze 
stanowiska, by po kilku pierwszych 
meczach sezonu 2014/15 powrócić 
do Sanoka.

 (sj)

„Najsłynniejszy” pomnik
Na Podkarpaciu niewątpliwie naj-
większy rozgłos Koniecznemu przy-
niosło stworzenie pomnika w Rze-
szowie, zwanego jednym razem Czy-
nu Rewolucyjnego, innym Walk 
Rewolucyjnych. Odsłonięto go 
z pompą 1 maja 1974 roku, dzisiaj 
jest on nieodłącznym elementem 
pejzażu Rzeszowa wykorzystywa-
nym w licznych materiałach promo-
cyjnych, jednocześnie jest przez co 
niektórych zacięcie zwalczanym 
jako relikt przeszłości, chociaż do 
końca nie wiadomo, co on rzeczywi-
ście symbolizuje.

Charakterystyczny kształt po-
mnika sprawił, że już od początku 
został ochrzczony przez miejsco-
wych „Wielką c…”, gdzie c…, które-
go z szacunku dla Czytelników nie 
rozwinę, oznacza wulgarne określe-
nie damskiego narządu rozrodczego. 
Zapewne intencje twórcy i inspira-
torów były inne. 

Instytut Pamięci Narodowej wy-
dał opinię, że pomnik to symbol ko-
munistycznego totalitaryzmu. Zwo-
lennicy (przeważający zdecydowanie 
w Rzeszowie) utrzymania pomnika 
w obecnym kształcie, a zwłaszcza 
jego powrotu we władanie miasta, 
dokonali zaś swoistego „rozbioru 
logicznego“ wyglądu i treści postu-
mentu. Wynika z niego, że... z komu-
nizmem łączy go co najwyżej fakt po-
wstania w czasach PRL. Podobnie jak 
wiele miejsc, osiedli, ulic, szkół, przy-
chodni, nawet kościołów.

Z dostępnych materiałów i wspo-
mnień wynika, że pierwotnie po-
mnik miał symbolizować 1000-lecie 
państwa polskiego, stąd laurowe 
wieńce i Nike. Wśród jego inicjato-
rów były osoby takie jak chociażby 
Włodzimierz Kozła, żołnierz AK, 
podziemny kurier na Węgry i do 
Rumunii, więzień Donbasu, których 
trudno podejrzewać o miłość do 
„komuny”. Autorem napisu na po-
mniku jest Zbigniew Domino, autor 
głośnej „Syberiady polskiej“, nie-
dawno zekranizowanej książki opo-
wiadającej o losach polskich zesłań-
ców na Syberię. 

Póki co, pomnik stoi, a i przeciw-
ników i zwolenników postumentu 
godzą na razie… ojcowie bernardy-
ni, w których władaniu  jest on. Na 
skutek niedopatrzenia rzeszowscy 
radni przekazali bowiem zakonni-
kom plac wraz z pomnikiem. Jego 

status quo wydaje się obecnie niena-
ruszalne. Ot, taki kolejny chichot 
historii w stolicy województwa.

Pomnik Grzegorza z Sanoka
Sam Marian Konieczny nie potra�ł 
dokładnie zliczyć, ilu pomników był 
„ojcem”. W o�cjalnych biogramach 
podaje się te najważniejsze. Oprócz 
wyżej wymienionych, to m.in. 
pomnik Grunwaldzki w Krakowie, 
Marii Curie Skłodowskiej w Lubli-
nie, Tadeusza Kościuszki w Filadel-
�i, Jana Pawła II w Licheniu i Leżaj-
sku, Wincentego Witosa w Warsza-
wie, Bartosza Głowackiego w Racła-
wicach czy Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie. Był też twórcą m.in. 
medali czy portretów m.in. Konrada 
Swinarskiego i Krzysztofa Penderec-
kiego, nagrobków Barbary Kwiat-
kowskiej-Lass i prof. Wiktora Zina.

Sam artysta podkreślał, że z ta-
kim samym sentymentem odnosi 
się do wszystkich swych rzeźbio-
nych „dzieci”, niemniej szczególnie 
odnosił się do 95-metrowego po-
mnika Chwały i Męczeństwa w Al-
gierze. Monument podparty jest na 
trzech wielkich liściach, chroniąc 
znajdujący się poniżej „Wieczny Pło-
mień”. U podnóża każdego liścia sto-
ją bojownicy symbolizujący walkę 
Algierii o niepodległość.

Mniej znanym faktem jest, iż 
dzieło Mariana Koniecznego – syna 
ziemi sanockiej – podziwiać można 
także w Sanoku. To pomnik Grzego-
rza z Sanoka, XV-wiecznego du-
chownego, humanisty i polityka, ar-
cybiskupa lwowskiego, wychowaw-
cy synów Kazimierza Jagiellończyka 
i kapelana króla Władysława III, 
uczestnika nieszczęsnej wyprawy 
warneńskiej w 1444 roku.

Plany zbudowania pomnika po-
wstały ponad sto lat temu. Taki za-
miar miało Towarzystwo Upiększa-
nia Miasta Sanoka, które w 1908 
roku zbierało na ten cel pieniądze. 
Stare zamysły udało się zrealizować 
dopiero w połowie lat 80. XX wieku 
z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
miejskiej biblioteki Władysława 
Harajdy.

Zaprojektowany przez Koniecz-
nego projekt przedstawia stojącego 
Grzegorza z Sanoka z uniesioną pra-
wą ręką, w lewej dłoni trzymającego 
otwartą księgę z cytatem z duchow-
nego: „Trzeba żyć w taki sposób, 
żeby swą działalnością, pracą, twór-
czością, być użytecznym dla innych. 
Losy kraju i świata nie zależą od sił 
nadprzyrodzonych, ale od samych 
ludzi. 5,5 metrowy pomnik odsło-
nięto uroczyście 27 kwietnia 1986 
roku.

Marianowi Koniecznemu zarzu-
cano konformizm, tworzenie dla 
słusznie upadłego systemu. Ale prze-
cież to nie jego wina,  że przyszło mu 
żyć w takich, nie innych czasach 
– odpowiadają zwolennicy mistrza. 
W końcu, gdyby wszyscy artyści 
w buncie przeciw zastanej rzeczywi-
stości powstrzymywali się od two-
rzenia, nie poznalibyśmy nigdy ich 
talentu i wielkości.

 Marian Konieczny zmarł  25 lip-
ca 2017 roku w Jaroszowcu w woje-
wództwie małopolskim. Spoczywa 
w Alei Zasłużonych krakowskiego 
cmentarza Rakowickiego.
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Roszady w składzie 

Kontrakt rozwiązany 
za porozumieniem stron 
Marek Strzyżowski nie jest już zawodnikiem drużyny  
Ciarko STS. Kontrakt wychowanka klubu został rozwiąza-
ny za porozumieniem stron. 

– Pewien etap się po prostu 
skończył i podjęliśmy taką 
decyzję. Markowi życzymy 
powodzenia w dalszej karie-
rze i dziękujemy za wkład  
w sukcesy sanockiego hokeja 
– powiedział Michał Radwań-
ski, prezes Ciarko STS. 

W obecnym sezonie  
32-letni napastnik nie był  
w stanie nawiązać do skutecz-
ności z poprzednich lat. Jego 
bilans w 20 meczach to po  
3 bramki i asysty. Na ławce kar 

spędził 14 min, a w klasy�kacji
plus/minus wypadł na -13. 

Łącznie popularny „Fry-
zjer” w Polskiej Hokej Lidze 
rozegrał 542 mecze, notując 
120 goli i 156 asyst. Na ławce 
kar spędził 840 min. Z sanoc-
kim klubem sięgnął po dwa 
tytuły Mistrza Polski i dwa 
Puchary Polski. W latach 
2016-2019 występował  
w ekipie GKS-u Katowice, 
która wówczas zdobyła dwa 
medale – srebrny i brązowy. 

Covid wywraca terminarz 
Po świątecznej przerwie drużyna Ciarko STS miała wzno-
wić rozgrywki wtorkowym meczem u siebie z Podhalem 
Nowy Targ, jednak nie doszedł on do skutku. Powodem były 
potwierdzone przypadki koronawirusa w naszym zespole. 

– Kilku zawodników miało 
pozytywne wyniki testów  
na Covid 19. Reszta składu  
została poddana obserwacji – 
powiedział Michał Radwań-
ski, prezes klubu. 

Na szczęście czasu na  
leczenie jest nieco więcej niż 
zwykle, gdyż dzisiaj drużyna 
STS-u pauzuje. Nadal nie ma 
też pewności, czy w niedzielę 
uda się rozegrać wyjazdowy 
pojedynek z Zagłębiem  
Sosnowiec. 

Na razie nie wiadomo 
jeszcze, na kiedy przełożone 
zostanie spotkanie z Podha-
lem. Terminów nie powinno 
jednak zabraknąć. 

– Data zostanie zapropo-
nowana po wprowadzeniu 
korekt w terminarzu. Te są 
konieczne ze względu na od-
wołanie lutowego zgrupowa-
nia reprezentacji Polski oraz 
wcześniej przełożone mecze 
– wyjaśniła Marta Zawadzka, 
prezes PHL. 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Zwycięski dublet Niedźwiadków na koniec roku 
W ostatnich meczach roku 2021 drużyny Niedźwiadków 
odniosły dwa wyjazdowe zwycięstwa. Młodzicy po karnych 
pokonali Cracovię Kraków, a żacy w regulaminowym czasie 
wygrali z KTH Krynica. 

Młodzicy 
MKS C�COVIA K�KÓW – UKS NIEDŹWIADKI

MOSiR SANOK 3:4 k. (2:1, 1:1, 0:1, k. 0:2) 
Bramki: Sawicki (9), Buczek (32), Miszczyszyn (44). 
Karne: Sawicki, Niemczyk. 

Żacy młodsi 
UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ – UKS NIEDŹWIADKI 

MOSiR SANOK 6:9 (1:2, 3:1, 2:6) 
Bramki: K. Suchecki 3 (14, 19, 49), Burczyk 3 (42, 53, 60),  
K. Kłodowski 2 (24, 48), Sroka (44). 

Międzynarodowy Turniej Żaków Młodszych „Milan Cup 2021” 

Słowacki selekt nie do zatrzymania 
Kolejna edycja Memoriału Piotra Milana odbyła się w przerwie międzyświątecznej  
z udziałem 12 drużyn, więc w ciągu trzech dni rywalizacji rozegrano aż 30 pojedynków. 
Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł wyselekcjonowany zespół HC Lev ze Słowacji,  
wyprzedzając Stoczniowca Gdańsk i ukraińskie Dnepr Dnipro. Drużyna Niedźwiadków 
zajęła 9. miejsce. 

Słowacy przeszli przez turniej 
jak burza, bo z kompletem  
pięciu wysokich zwycięstw.  
Ich dominacja widoczna była 
zwłaszcza w fazie grupowej – 
wszystkich rywali gromili  
w dwucyfrowych rozmiarach, 
każdemu aplikując przynajm-
niej 15 goli. Bilans bramek 52:1 
wręcz szokuje (jako jedyny  
ich golkipera pokonał Łukasz 
Burczyk z Niedźwiadków).  
W decydującej fazie zmagań 
ekipa HC Lev tylko odrobinę 
zwolniła tempo, bo w meczach 
z Dnepr i Stoczniowcem nie-
wiele zabrakło do kolejnych 
dwucyfrówek. Bardzo zacięty 
był za to pojedynek decydujący 
o 2. miejscu, który gdańszcza-
nie wygrali 3:2. 

W zmaganiach grupo-
wych Niedźwiadki odniosły 
jedno zwycięstwo, pokonując 
pierwszy zespół Słovakia 
Lions, co dało awans do  
grona klubów walczących  
o 7. pozycję. Niestety, wycho-
wankowie Mateusza Kowal-
skiego doznali kolejnych  
porażek, ostatecznie kończąc 
rywalizację na 9. miejscu. 
Swoją drużynę wystawił też 
główny organizator turnieju, 
czyli Fundacja Rozwoju  
Hokeja, a jej podopiecznym 
przypadła 11. lokata. 

Grupa A: 
NIEDŹWIADKI SANOK – SLOVAKIA LIONS I 6:4 
Bramki: M. Myćka 2, Sroka 2, Burczyk, Bator. 
HC LEV – SOJUZ KHARKIV 19:0 
NIEDŹWIADKI SANOK – SOJUZ KHARKOV 2:4 
Bramki: Burczyk, Suchecki. 
SLOVAKIA LIONS I – HC LEV 0:18 
NIEDŹWIADKI SANOK – HC LEV 1:15 
Bramka: Burczyk. 
SOJUZ KHARKOV – SLOVAKIA LIONS I 5:2 
Grupa B: 
SLOVAKIA LIONS II – FRH SELECT 7:4 
MOGO RIGA – DNEPR DNIPRO 1:7 
FRH SELECT – DNEPR DNIPRO 1:5 
SLOVAKIA LIONS II – MOGO RIGA 2:2 
DNEPR DNIPRO – SLOVAKIA LIONS II 5:2 
MOGO RIGA – FRH SELECT 7:0 
Grupa C: 
HKP PUCHOV – KTH KRYNICA 2:10 
STOCZNIOWIEC GDAŃSK – DINAMO BEREZA 3:3 
KTH KRYNICA – DINAMO BEREZA 2:0 
HKP PUCHOV – STOCZNIOWIEC GDAŃSK 3:4 
KTH KRYNICA – STOCZNIOWIEC GDAŃSK 1:2 
HKP PUCHOV – DINAMO BEREZA 3:4 

Mecze o 10. miejsce: 
FRH SELECT – HKP PUCHOV 4:7 
HKP PUCHOV – SLOVAKIA LIONS I 6:1 
SLOVAKIA LIONS I – FRH SELECT 1:3 
Mecze o 7. miejsce 
SLOVAKIA LIONS II – DINAMO BEREZA 2:3 
NIEDŹWIADKI SANOK – DINAMO BEREZA 1:3 
Bramka: K. Suchecki. 
NIEDŹWIADKI SANOK – SLOVAKIA LIONS II 1:2 
Bramka: Sroka. 
Mecze o 4. miejsce: 
MOGO RIGA – KTH KRYNICA 6:1 
KTH KRYNICA – SOJUZ KHARKIV 3:6 
SOJUZ KHARKIV – MOGO RIGA 0:1 
Grupa medalowa: 
HC LEV – DNEPR DNIPRO 9:3 
DNEPR DNIPRO – STOCZNIOWIEC GDAŃSK 2:3 
STOCZNIOWIEC GDAŃSK – HC LEV 1:8 

Niedźwiadki: Kacper Koczera, Wiktor Wituszyński – Stanisław  
Robel, Oskar Kurek, Antoni Sroka, Kacper Suchecki, Łukasz Bur-
czyk, Maksym Paszkiewicz, Alan Radwański, Oskar Bator, Kacper 
Kłodowski, Maksymilian Myćka, Marcel Milczanowski, Nikola Bal-
wierczak, Jakub Ciupka, Borys Kusz, Adam Lisowski i Jakub Jelinek. 

Turniej „Milan Cup 2021” był świetną promocją hokeja w młodzieżowym wydaniu 
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Młodzicy Niedźwiadków wygrali w Krakowie po rzutach karnych Marek Strzyżowski nie jest już zawodnikiem drużyny Ciarko STS 
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W pierwotnym terminie STS nie rozegrał kolejnego meczu z Podhalem 
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Sanocka Liga Kobiet 

Przerwana passa Wilków, rewanż IILO 
Tym razem drużyna Wilków bez kolejnego dubletu zwy-
cięstw, bo choć wygrała z IILO, to wcześniej remisem za-
trzymał ją zespół AZS UP. Tymczasem w bezpośrednim 
pojedynku szkolnych ekip niespodziewanie lepsze okazały 
się licealistki, biorąc rewanż za srogie lanie z listopada. 

Po siedmiu wygranych z rzę-
du żeńska „Wataha” w końcu 
zgubiła punkty. Jej zwycięski 
marsz przerwały „Studentki”, 
dla których wyrównującego 
gola zdobyła Barbara Soko-
łowska. Potknięcie to Wilki 
powetowały sobie w meczu  
z IILO, a jedyną bramkę strze-
liła Oksana Osękowska. 

Mimo wszystko licealistki 
prezentują zwyżkę formy,  
czego potwierdzeniem był  
ich mecz z AZS UP. Zespół 
„Zakonu” powetował sobie 
dwucyfrową porażkę sprzed 
dwóch miesięcy, wygrywając 
2:1. Zwycięskiego gola strzeli-
ła Paulina Zagórska. 

AZS UP – WILKI 1:1 
Bramki: Sokołowska – Sitarz. 
WILKI – IILO 1:0 
Bramka: Osękowska. 
AZS UP – IILO 1:2 
Bramki: Dzierlat – Grzyb,  
Zagórska. 

Emocje do samego końca 
Po świątecznej przerwie trzeba było spalić nadmiar kalorii, stąd trzy bardzo zacięte mecze. 
Zwłaszcza ten pomiędzy prowadzącymi w tabeli zawodnikami Besco a AZS UP, w którym 
padła tylko jedna bramka – dla lidera. Minimalne zwycięstwo odniósł tez Traf Oknoplast, 
pokonując Foresta. W identycznych rozmiarach Wilki mogły wygrać z Jokerem Kosmetyki, 
gdyż wynik podwyższony został na zaledwie… sekundę przed końcem pojedynku. 

Ostatnie z wymienionych 
spotkań rozpoczęło 8. kolej-
kę. Do przerwy niespodzie-
wanie prowadził Joker, ale  
po zmianie stron „Wataha” 
odpowiedziała 3 golami  
z rzędu. Rywale tra�li jednak
na 2:3, w końcówce wprowa-
dzając dodatkowego zawod-
nika za bramkarza. Manewr 
nie powiódł się, bo sekundę 
przed końcem zwycięstwo 
Wilków przypieczętował  
Dominik Januszczak, drugi 
raz wpisując się na listę strzel-
ców. Wcześniej dublet zali-
czył też Jakub Sujkowski. 

Zupełnie inny przebieg 
miało spotkanie „Beszczan” ze 
„Studentami”. Jedyny gol padł 
już w 37. sekundzie po uderze-
niu bardzo skutecznego ostat-
nio Huberta Popiela. Minimal-
ne prowadzenie lidera utrzy-
mał do końca meczu, choć oka-
zji do podwyższenia wyniku 
nie brakowało z obu stron. 

WILKI – JOKER KOSMETYKI 4:2 (0:1) 
Bramki: Sujkowski 2, Januszczak 2 – Gadomski, Filipek. 
BESCO – AZS UP 1:0 (1:0) 
Bramka: Popiel. 
FOREST – T�F OKNOPLAST 2:3 (0:2)
Bramki: Hydzik, Szczudlik – Słapiński 2, Kinel. 

Jeszcze bardziej emocjonu-
jące było starcie Trafu z Fore-
stem. Pierwsi prowadzili już  
2:0 po dublecie Michała Słapiń-
skiego, ale rywal zdołał odrobić 
straty. Ostatnie słowo należało 
jednak do ekipy �rmy Okno-
plast – na niespełna pół minuty 
przed końcem zwycięskiego 
gola zdobył Konrad Kinel. 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

TENIS 

Komplet weterana i forma młodzików 
Trzecie zawody Pucharu Polski rozegrano na warszawskim torze „Stegny”, gdzie ścigała 
się dziesiątka panczenistów Górnika. Wśród mastersów znów bezkonkurencyjny był 
Krzysztof Husak, odnosząc komplet zwycięstw. Pozostałym przypadło kilkanaście miejsc 
w czołowych dziesiątkach. W osobnych klasy�kacjach młodzików medalowe lokaty 
zajmowali  Szymon  Hostyński  i  Patryk  Kudła. 

Zacznijmy od Husaka, który 
w obecnym sezonie wyraźnie 
odjeżdża innym weteranom. 
Jak kilka tygodni wcześniej na 
macierzystym torze „Błonie” 
znów wyraźnie wygrał wszyst-
kie wyścigi, triumfując na  
500 metrów (czas 43,74), 
1000 m (1.29,59), 1500 m 
(2.22,13) i 3000 m (5.00,15). 
Warto przy tym podkreślić, 
że w każdym starcie popra-
wiał rekordy życiowe. 

W zasadniczej rywalizacji 
najlepsze dla naszych łyżwia-
rzy były wyścigi na 3000  
i 1500 m, w których zajmo-
wali po cztery miejsca w dzie-
siątkach: dłuższy dystans –  
5. Roch Maliczowski, 6. Pa-
tryk Kudła, 7. Oskar Podczer-
wiński, 8. Szymon Hostyński; 
krótszy – 5. Maliczowski,  
7. Hostyński, 9. Podczerwiń-
ski, 10. Kudła. Niewiele gor-
szy okazał się pierwszy bieg 
na 500 m – 5. Hostyński,  
7. Maliczowski, 10. Podczer-
wiński. Natomiast w drugim 
5. pozycja przypadła Mali-
czowskiemu, a 8. Hostyńskie-
mu. Ponadto Maliczowski był 
jeszcze 6. na 5000 m, a Kudła 
7. na 1000 m. Startowali także 

A już w najbliższy weekend III runda Ogólnopolskich Zawo-
dów Dzieci, które tym razem rozegrane zostaną na sanockim 
torze „Błonie”. Do rywalizacji zgłosiło się blisko 150 łyżwiarzy. 
Zarówno w sobotę, jak i niedzielę, początek wyścigów plano-
wany jest na godz. 10. 

Mikołaj Stabryła i Przemy-
sław Zając (dalsze lokaty). 

W osobnych klasy�ka-
cjach młodzików Hostyński 
odniósł podwójne zwycię-
stwo na 500 m (wyniki 40,39 
i 40,90), wygrywając też na 
1500 m (2.12,98), zaś 2. po-
zycja przypadła mu na 3000 m 
(5.05,20). Ten dystans padł  

z kolei łupem Kudły (4.49,34), 
który najszybszy był też na 
1000 m (1.28,45), a do tego 
2. na 1500 m (2.20,49) i dwu-
krotnie 3. na 500 m (42,94  
i 43,74). Wśród dziewcząt  
Jagoda Kopczak zajmowała 
miejsca 6. i 8. na 500 m oraz  
5. na 1000 m i 7. na 1500 m. 

W pucharowych zmaga-
niach kobiet startowały rów-
nież Nikola Maślanka i Maja 
Bodnar. Cała trójka naszych 
panczenistek zajmowała dal-
sze lokaty. 

Warto podkreślić formę 
podopiecznych Marka Drwię-
gi i Grzegorza Kudły, bo wszy-
scy poprawiali „życiówki”. 

Dzieci na start! 

Na podium 
w Stalowej Woli 
Marcelina Jajko z Sanockiego 
Klubu Tenisowego uczestni-
czyła w cyklu Halowych Tur-
niejów dla Dzieci, które orga-
nizował MKT Stalowa Wola. 
W drugim zajęła miejsce na 
najniższym stopniu podium. 

Zawodniczka, a zarazem córka 
trenerki Edyty Dubiel-Jajko, 
startowała w kat. „Zielona piłka”, 
przeznaczonej dla 10-latek.  
W pierwszym turnieju Marce-
linę sklasy�kowano na 5. pozy-
cji, ale drugi był już lepszy w jej 
wykonaniu. Wywalczyła 3. po-

zycję, m.in. po zaciętym poje-
dynku ze zwyciężczynią; w su-
pertieabreaku miała aż trzy pił-
ki meczowe, ostatecznie prze-
grywając 11:13. Niestety, 

warunki pogodowe uniemożli-
wiły jej wyjazd na trzeci, a zara-
zem �nałowy turniej, przez co
przepadła szansa na wysokie 
miejsce w klasy�kacji łącznej.
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Drużyna Trafu Oknoplast (w czerwonych strojach) wywalczyła cenny komplet punktów 

Unihokeistki IILO (ciemniejsze stroje) wygrały mecz z AZS UP 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Halowy Turniej „Osława Winter Cup” 

Zwycięski dublet Ekoballu! 
Zawody w Zagórzu zakończyły się podwójnym sukcesem drużyn Ekoballu Stal, najlep-
szych w obydwu kategoriach wiekowych. Trampkarze starsi triumfowali z kompletem 
zwycięstw, a juniorom młodszym nieco dopomógł drugi zespół gospodarzy. Królami 
strzelców zostali odpowiednio Karol Masłowski i Maksymilian Wojdyła. 

Prowadzący trampkarzy tre-
ner Tomasz Mateja wystawił 
dwa składy, pierwszy opiera-
jąc na kluczowych zawodni-
kach drużyny występującej  
w Lidze Podkarpackiej. Jego 
podopieczni nie zawiedli,  
wygrywając wszystkie siedem 
pojedynków, większość wy-
soko. Warto podkreślić bilans 
bramkowy naszych piłkarzy 
– 23 strzelone i tylko 1 straco-
na, do tego w spotkaniu  

zakończonym najwyższym 
wynikiem. Najwięcej goli,  
bo po 7, zdobyli Masłowski  
i Konrad Król, jednak tytuł 
najlepszego snajpera przypadł 
temu pierwszemu. 

Zwycięski zespół Ekobal-
lu Stal wystąpił w składzie: 
Damian Pelczarski – Borys 
Andrzejewski, Jan Czerwi-
wiec, Karol Januszczak, Karol 
Masłowski, Konrad Król  
i  Mateusz  Mateja. 

Juniorzy młodsi 
EKOBALL SANOK – CZUWAJ PRZEMYŚL 4:0 
Bramki: Czymczuk 2, Jajko, Kowalik. 
EKOBALL SANOK – PIONIER ŚREDNIA WIEŚ 4:1 
Bramki: K. Buczek, Skiba, Wojdyła, Czymczuk. 
EKOBALL SANOK – OSŁAWA II ZAGÓRZ 1:0 
Bramka: Gawlewicz. 
EKOBALL SANOK – G�BOWIAN� G�BÓW� 4:0 
Bramki: Wojdyła 2, Gawlewicz, Kowalik. 
EKOBALL SANOK – LKS WESOŁA 4:0 
Bramki: K. Buczek, Skiba, Joniak, Wojdyła. 
EKOBALL SANOK – OSŁAWA I ZAGÓRZ 05 1:2 
Bramka: Wojdyła. 
EKOBALL SANOK – SANOVIA LESKO 6:0 
Bramki: Czymczuk 4, Wojdyła 2. 

Trampkarze starsi 
EKOBALL I SANOK – AKTIV PRO II RYMANÓW 2:0 
Bramki: Król 2. 
EKOBALL I SANOK – LKS IZDEBKI 3:0 
Bramki: Masłowski, Król, Mateja.  
EKOBALL I SANOK – EKOBALL II SANOK 5:0 
Bramki: Masłowski 4, Król. 
EKOBALL I SANOK – SANOVIA LESKO 7:1 
Bramki: Mateja 2, Czerwiwiec 2, Januszczak, Masłowski, Król. 
EKOBALL I SANOK – AKTIV PRO I RYMANÓW 3:0 
Bramki: Januszczak, Masłowski, Król. 
EKOBALL I SANOK – REMIX NIEBIESZCZANY 2:0 
Bramki: Mateja, Czerwiwiec. 
EKOBALL I SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 1:0 
Bramka: Król. 
EKOBALL II SANOK – AKTIV PRO II RYMANÓW 0:1 
EKOBALL II SANOK – REMIX NIEBIESZCZANY 1:0 
Bramka: Czaja. 
EKOBALL II SANOK – AKTIV PRO II RYMANÓW 1:0 
Bramka: Żak. 
EKOBALL II SANOK – LKS IZDEBKI 0:0 
EKOBALL II SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 0:1 
EKOBALL II SANOK – SANOVIA LESKO 0:0 

Druga drużyna naszych 
trampkarzy starszych wywal-
czyła po dwa zwycięstwa  
i remisy, ostatecznie zajmując 
5. miejsce w stawce 8 zespo-
łów. Przy nieco lepszej sku-
teczności – dwie minimalne 
porażki – można było nawet 
powalczyć o najniższy stopień 
podium. 

Juniorzy młodsi Ekoballu 
rozpoczęli turniej z niesamo-
witym impetem – w pierw-

Wspólne zdjęcie obu drużyn trampkarzy Ekoballu. Od lewej: górny rząd – trener Tomasz Mateja, 
Alicja Lemko, Jan Czerwiwiec, Karol Januszczak, Borys Andrzejewski, Maksymilian Żak, Przemysław 
Ostrowski i Jakub Czaja, poniżej – Miłosz Sołtysik, Mateusz Mateja, Damian Pelczarski, Szymon Kloc, 
Karol Masłowski, Konrad Król, Karol Materna i Kacper Pielech. 

szych pięciu meczach kom-
plet zwycięstw, niemal zawsze 
efektownych (wynik 4:0  
w większości spotkań). Świet-
na passa skończyła się jednak  
w przegranym 1:2 pojedynku 
z pierwszym zespołem gospo-
darzy, który dzięki temu uzy-
skał punkt przewagi. Wyda-
wało się, że rywalom wystar-
czy to do turniejowego zwy-
cięstwa, bo w ostatniej 
kolejce czekał ich mecz z dru-
ga drużyną Osławy, ta jednak 
zagrała dla Ekoballu, pokonu-
jąc starszych klubowych kole-
gów. 

– Młodsi piłkarze z Zagó-
rza wykazali się postawą fair-
-play, co ułatwiło nam wygra-
nie turnieju. Mimo że wyniki 
na tego typu imprezach nie są 
najważniejsze, to taka sytu-
acja zasługuje na uznanie, 
gdyż nie jest niestety normą 
w rozgrywkach młodzieżo-
wych. Wielkie brawa dla  
rywali, a przede wszystkim 
naszego byłego zawodnika,  
a obecnie trenera Osławy,  
Jakuba Czury – podkreślił  
Sebastian Jajko, szkolenio-
wiec Ekoballu. 

W klasy�kacji snajperów
sytuacja była identyczna, jak 
w przypadku trampkarzy, bo 
dwóch naszych zawodników 
–Wojdyła i Eryk Czymczyk – 
miało po 7 goli. Ostatecznie 
pierwszy z nich otrzymał ty-
tuł króla strzelców, a drugiego 
trenerzy wybrali najlepszym 
zawodnikiem turnieju.

Skład zwycięskiej druży-
ny Ekoballu: Hubert Haduch 
– Kacper Miklicz, Krystian 
Jajko, Karol Buczek, Eryk 
Czymczuk, Mikołaj Kowalik, 
Filip Skiba, Mikołaj Gawle-
wicz, Maksymilian Wojdyła  
i  Jakub  Joniak. 

Turniej „Cutline Cup” w Szalowej 

Trzecie miejsce i bramkowy rekord  
Świetny występ drużyn Akademii Piłkarskiej Wiki. Żacy starsi zajęli 3. miejsce, a młodsi 
byli zdecydowanie najlepszym zespołem, jednak w tej kategorii rywalizacja miała formę 
piłkarskiego festiwalu – bez wyników i klasy�kacji.

Zawodnicy z rocznika 2013 
pierwszego dnia zmagań  
wygrali rywalizację grupową, 
uzyskując awans do Ligi Mi-
strzów. Nazajutrz poszło im 
nieco słabiej, ale i tak bardzo 
dobrze, a efektem była lokata 

na najniższym stopniu podium. 
W sumie ekipa trenera Jakuba 
Gruszeckiego rozegrała aż szes-
naście spotkań, tylko w trzech 
doznając porażek. Cały zespół 
dał popis umiejętności, zdoby-
wając mnóstwo bramek. 

AP Wiki 2013: Mateusz 
Gagatko, Łukasz Sieradzki, 
Piotr Tarapacki, Wojciech  
Wasłowicz, Filip Grudzień, 
Artur Janiec, Mateusz Ćwikła.

Festiwalowe granie roczni-
ka 2014 było popisem akade-
mików, którzy pobili rekord tej 
imprezy pod względem liczby 
strzelonych goli. Dość powie-
dzieć, że podczas dwóch  
dni rywalizacji drużyna Mariu-
sza Sumary strzeliła aż…  
122 bramki, tracąc zaledwie 10. 
Najczęściej tra�ali Natan Kar-
nas i Jan Pietrasz (odpowiednio 
34 i 30), a dwucyfrowe wyniki 
mieli także: Lena Furdak (22), 
Mikołaj Różak (20) i Bruno 
Kozak (14). 

AP Wiki 2014: Aleks  
Zozulew-Chudziak, Lena 
Furdak, Natan Karnas, Bruno 
Kozak, Jan Pietrasz, Emilka 
Hertig, Mikołaj Różak. 

Turniej Orlików Starszych w Brzostku 

Turniej Orlików Starszych w Sieniawie 

Pewne zwycięstwo Akademii
Akademia Piłkarska Wiki wystawiła dwa zespoły, a pierw-
szy sięgnął po końcowe zwycięstwo. Spora w tym zasługa 
Gabriela Banasiewicza, którego wybrano najlepszym 
bramkarzem całych zawodów. 

Obie drużyny AP Wiki roze-
grały po siedem 12-minuto-
wych pojedynków, co łącznie 
dawało im blisko półtorej  
godziny walki przeciwko  
rywalom z Rzeszowa, Jasła  
i Pilzna. 

– Drużyna zebrała kolejne 
doświadczenia, a każdy za-
wodnik wydatnie przyczynił 
się do końcowego wyniku.  
Na duży plus sporo minut gry 
z mocnymi rywalami – pod-
kreślił trener Paweł Kalityński. 

Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrany został Bana-
siewicz, obok którego skład 
zespołu AP Wiki tworzyli: 
Nikodem Subik (6 bramek), 
Filip Gołąbiewski (5), Michał 
Choroba (2), Adam Winnic-
ki (2), Olaf Cichecki (3),  
Igor Górnik (1), Alan Małek, 
Emilia Rzemińska, Piotr  
Ryniak, Roch Łuszczyszyn  
i Jakub Folta. 

Na najniższym stopniu podium 
W tym samym czasie inna drużyna Akademii Piłkarskiej 
Wiki dzielnie walczyła bliżej Sanoka, kończąc zmagania  
na 3. miejscu. Znów mieliśmy najlepszego bramkarza,  
którym został Rafał Sokół. 

W zespole prowadzonym 
przez trenera Marka Węgrzy-
na zdecydowanie najskutecz-
niejszym zawodnikiem był 
Nikodem Zajonc, zdobywca 

większości, bo aż 8 bramek. 
Pozostałe strzelili Karol  
Hydzik (2) i Szymon Skalski 
(1). Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrany został  

Sokół,  zaś najlepszym zawod-
nikiem naszej ekipy – Eryk 
Zbyl. Obok wymienionych  
w składzie AP Wiki wystąpili 
także Wiktor Rysz i Michał 
Kiełtyka. 

Juniorzy Ekoballu. Od lewej: góra – Filip Skiba, Mikołaj Gawlewicz,  
Jakub Joniak, Eryk Czymczuk, Maksymilian Wojdyła i Hubert Haduch, 
dół – Mikołaj Kowalik, Krystian  Jajko, Kacper Miklicz i Karol Buczek 

14 7 stycznia 2022 r.| SPORT – PIŁKA NOŻNA |  

Trener Mariusz Sumara wraz z podopiecznymi 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Kolejny reprezen-
tant kraju, a zara-
zem lider klasyfi-
kacji strzelców 
rozgrywek Pol-
skiej Hokej Ligi. 

RAFAŁ DOMARADZKI 
piłka nożna, Wiki 

Lider beniaminka 
Klasy Okręgowej, 
regularnie zdo-
bywający bramki 
z rzutów wol-
nych. 

PAULA DOSKOWSKA 
wrotkarstwo, UKS Sprint

DAMIAN DZIEWIŃSKI 
LA, Zespół Szkół nr 3 

MICHAŁ GOSZTYŁA 
kolarstwo, niezrzeszony 

Brązowy medali-
sta Amatorskich 
Mistrzostw Polski 
MTB XC „Family 
Cup” w kategorii 
35-45 lat. 

SZYMON HOSTYŃSKI 
łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

Mimo 15 lat nasz 
najlepszy obec-
nie panczenista, 
zajął 3. miejsce 
na 500 m w Pu-
charze Polski. 

EMILIA JANIK 
LA, Komunalni 

KRYSTIAN KALEMBA 
piłka nożna, Ekoball Stal 

JULITA KRAWIEC 
łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

W kat. 13 lat do-
minatorka Ogól-
nopolskich Zawo-
dów Dzieci; wy-
ścigi wygrywa 
wręcz „hurtowo”. 

NATALIA ŁOŻAŃSKA 
wrotkarstwo, UKS Sprint 

Kolejna członkini 
brązowej sztafety 
z Mistrzostw Pol-
ski Kadetek, była 
też 4. w Ulicznych 
MP na 500 m. 

KONSTANCJA IWAŃCZYK 
fitness gimnastyczny, Spartanie 

MARTYNA ŁUSZCZ 
LA, Komunalni 

Czwarta zawod-
niczka Mi-
strzostw Polski 
Juniorek Młod-
szych w biegu na 
800 metrów. 

MICHAŁ PAWŁOWSKI 
short-track/łyżwy, UKS MOSiR 

Zdobywca czte-
rech medali – sre-
bro i trzy brązy – 
na łyżwiarskich 
Mistrzostwach 
Polski Juniorów. 

MACIEJ KORZENIOWSKI 
wędkarstwo, Koło nr 1 

PIOTR PYTLOWANY 
tenis stołowy, SKT Wiki ILO 

Czołowy zawod-
nik IV-ligowej dru-
żyny, pingpongi-
sta o ofensywnym 
i widowiskowym 
stylu gry. 

BOGUSŁAW RĄPAŁA 
hokej, Ciarko STS 

DOMINIK PIELECH 
piłka nożna, Wiki 

TADEUSZ REK 
kajakarstwo, MOSiR 

Podczas Mistrzo-
stw Polski Wete-
ranów zdobył 
7 medali,  w tym 
aż 4 z najcenniej-
szego kruszcu. 

PATRYK SAWULSKI 
podnoszenie ciężarów, Gryf 

WACŁAW SKIBA 
żeglarstwo, BTŻ 

PATRIK SPĚŠNÝ 
hokej, Ciarko STS 

P o d s t a w o w y 
bramkarz druży-
ny, który świetnie 
bronił zwłaszcza 
w poprzednim 
sezonie. 

Młody zawodnik 
niedawno zade-
biutował w re-
prezentacji Pol-
ski, strzelając 
nawet bramkę. 

Znów zdobył złoty 
medal Górskich 
Samochodowych 
Mistrzostwach 
Polski, tym razem 
w klasie 10c. 

SYLWIA KANCIAK 
unihokej, Wilki 

SZYMON SŁYSZ 
piłka nożna, Ekoball Stal 

NORBERT STAREJKI 
karate, SKK 

JAKUB SUJKOWSKI 
unihokej, Wilki 

W świetnym sty-
lu wrócił do regu-
larnego biegania, 
wygrywając kilka 
r e g i o n a l n y c h 
wyścigów. 

W kat. 14 lat złoty 
medal Mistrzostw 
Europy (ponadto 
3. w Grand Prix) 
i szkolnych Mi-
strzostw Polski. 

Specjalistka od 
skoku w dal, 
zajęła 4. miejsce 
podczas Mło-
dzieżowych Mi-
strzostw Polski. 

Odkrycie poprzed-
niego sezonu, 
w którym był naj-
skuteczniejszym 
graczem IV-ligo-
wej drużyny. 

Czołowa zawod-
niczka żeńskiego 
zespołu Wilków, 
który dominuje 
w rozgrywkach 
Ligi Sanockiej. 

Jeden z najlep-
szych muszkarzy 
w kraju, członek 
kadry narodowej, 
zdobywca Grand 
Prix Polski. 

Najbardziej uni-
wersalny zawod-
nik drużyny, który 
równie często jak 
w ataku, grywa na 
obronie. 

Nasz najlepszy 
sztangista, meda-
lista Mistrzostw 
Polski, uczestnik 
Mistrzostw Euro-
py i Świata. 

W poprzednim 
sezonie najlejp-
szy z naszych za-
wodników, w kla-
sie T3 zwycięzca 
kilku regat. 

Boczny obrońca 
o niesamowitej 
wydolności i dy-
namice; już inte-
resują się nim klu-
by z wyższych lig. 

Zawodnik, który 
w regionalnych 
turniejach zdobył 
5 medali – po 
2 złote i brązowe 
oraz srebrny. 

Napastnik o dużej 
d y n a m i c e 
i skuteczności, 
nadal będący 
członkiem kadry 
narodowej. 

JAKUB BUKOWSKI 
hokej, Ciarko STS 

Przyjmujący i klu-
czowy zawodnik 
drużyny, która 
drugi sezon wy-
stępuje w I Lidze 
Podkarpackiej. 

MATEUSZ JAGNISZCZAK 
piłka nożna, Ekoball Stal 

Młody i utalento-
wany bramkarz, 
który coraz pew-
niej spisuje się 
w rozgrywkach 
IV Ligi. 

KRYSTYNA GAWLEWICZ 
LA, Pozytywnie Zabiegani 

KACPER KONDRAT 
siatkówka, AZS UP TSV 

HUBERT PRZYBYLSKI 
trójbój siłowy, Gryf 

MIŁOSZ ŁUCZKA 
podnoszenie ciężarów, Gryf 

RADOSŁAW SAWICKI 
hokej, Ciarko STS 

PIOTR SOKOŁOWSKI 
siatkówka, AZS UP TSV 

Głosowanie czas zacząć!
KAROL BIŁAS 
hokej, Ciarko STS 

ARKADIUSZ BORCZYK 
Automobilklub Małopolski 

PRZEMYSŁAW CHUDZIAK 
siatkówka, AZS UP TSV 
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ARTUR WOJTOWICZ 
kolarstwo, niezrzeszony 

Specjalistka od 
biegania na mor-
derczych dystan-
sach ponownie 
wywalczyła kilka 
medali. 

Zawodnik uda-
nie łączący grę 
w seniorskiej 
drużynie z wy-
stępami w ze-
spole juniorów. 

Na Akademickich 
Mistrzostwach 
Polski był bliski 
medalu w kat. do 
73 kg, lądując tuż 
za podium. 

Mistrz Polski w 
przysiadzie i wy-
ciskaniu sztangi 
leżąc, zwycięzca 
zawodów Pucha-
ru Świata. 

Grający trener 
drużyny, który po-
wrócił do siatków-
ki po kilkuletniej 
przygodzie z uni-
hokejem. 

Najlepszy z na-
szych cyklistów, 
który w bezape-
lacyjnym stylu 
wygrał Sanocką 
Ligę Szosową. 

Jeden z czoło-
wych graczy dru-
żyny; wrócił nie 
tylko do klubu, ale 
i reprezentacji 
Polski. 
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BILARD 

Faworyci za burtą!  
W rozgrywkach SCB Ligi Amatorskiej ruszyła faza play-off. 
Stawkę jej uczestników uzupełnili Grzegorz Pastuszak i Jakub 
Biłas. Ten drugi awansował do pół�nałów, w których zagrają 
też: Grzegorz Rozel, Zbigniew Gilarski i Krzysztof Kadubiec. 

Walka o ostatnie miejsca pre-
miowane awansem rozegrała 
się między Pastuszakiem, Biła-
sem i Wojciechem Stawarczy-
kiem. Ten pierwszy kwali�ka-
cję uzyskał po pokonaniu 
dwóch rywali – Marcina Dzi-
ka i Michała Floriana. Nato-
miast Stawarczyk po zaciętym 
pojedynku ograł Zbigniewa 
Resia, czekając na wynik Biła-
sa. Ten jednak szansy nie zmar-
nował, a zwycięstwo 7:1 nad 
Januszem Wojnarowskim było 
na wagę 7. miejsca w tabeli. 

Po Nowym Roku ruszyły 
play-offy, rozpoczynając się od... 
porażek dwóch najlepszych za-
wodników zasadniczej części se-
zonu. Najpierw lider Grzegorz 
Jarocki przegrał z Rozelem, a na-
stępnie 2. w tabeli Tomaszowi 
Skórze przyszło uznać wyższość 
Biłasa, i to bezapelacyjną. Naza-
jutrz Gilarski pokonał Marcina 
Lubienieckiego, a Krzysztof Ka-
dubiec – Grzegorza Pastuszaka. 

Czas zatem na pół�nały: 
Rozel zmierzy się z Gilarskim, 
a Biłas z Kadubcem. 

Ostatnia kolejka fazy grupowej: 
GRZEGORZ ROZEL – MARCIN DZIK 5:7 
GRZEGORZ PASTUSZAK – MARCIN DZIK 7:3 
TOMASZ SKÓ� – ZBIGNIEW GILARSKI 7:5 
KRZYSZTOF �DUBIEC – TOMASZ PŁÓCIENNIK 7:0 
PAWEŁ KOCAN – MARCIN PIOTROWSKI 7:6 
ZBIGNIEW REŚ – WOJCIECH STAWARCZYK 5:7 
MARCIN LUBIENIECKI – MARCIN PIOTROWSKI 7:4 
�ZEK PASTUSZAK – MICHAŁ FLORIAN 7:0 
JAKUB BIŁAS – JANUSZ WOJNAROWSKI 7:1 

Ćwierć�nały: 
GRZEGORZ JAROCKI – GRZEGORZ ROZEL 6:8 
TOMASZ SKÓ� – JAKUB BIŁAS 1:8 
MARCIN LUBIENIECKI – ZBIGNIEW GILARSKI 4:8 
KRZYSZTOF �DUBIEC – GRZEGORZ PASTUSZAK 8:1 

Z d o b y w c z y n i 
brązowego me-
dalu w wyścigu 
sztafetowym na 
Mistrzostwach 
Polski Kadetek. 

Rutynowany, bar-
dzo twardo grają-
cy obrońca, który 
dysponuje moc-
nym strzałem 
z dystansu.

LISTA �NDYDATÓW: 

Jakub Biłas w pięknym stylu awansował do pół�nału, wygrywając aż 8:1 
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