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Z NIDERLANDÓW W BIESZCZADY

Pomaganie niesie 
nadzieję

50 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W MIEŚCIE

Budowa kompleksu
sportowo-turystycznego

BUDOWA ZAKŁADU KARNEGO W SANOKU

Temat więzienia
powraca 5 72
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POMÓŻMY UKRAINIE – cykl imprez artystycznych w Sanoku – s. 8-9

Hokeiści Niedźwiadków 
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17 marca zmarła Barbara Bandurka. Absolwentka krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, malarka, poetka, konserwa-
tor sztuki. Tuż po studiach była plastykiem miejskim. Przez 
wiele lat pracowała w Muzeum Historycznym. Miała 74 lata.

Nie żyje Barbara Bandurka
Pozostanie w pamięci

Mieszkała w Rynku, w miesz-
kaniu sąsiadującym przez 
ścianę z mieszkaniem Janu-
sza Szubera. Oboje znali się 
z czasów szkolnych, przyjaź-
nili się, wspierali nawzajem 
w trudnych chwilach. Ich 
rozmowy: o literaturze, sztu-
ce, dawnym Sanoku – są dziś 
niestety nie do odtworze-
nia…

Barbara Bandurka swoje 
prace malarskie prezentowała 
na wystawach w kraju i za gra-
nicą. Z czasem malowała rza-
dziej, poszukując dla swej wraż-
liwości przestrzeni w wierszach 
i opowiadaniach. Opublikowa-
ła kilka tomików poetyckich, 
m.in. „Dedykacje” i „Zieleń 
Veronese’a”.

Kochała zwierzęta. Wielu, 
być może, zapamięta ją – z nie 
tak dawnych przecież – jej 
porannych spacerów w okoli-
cach Rynku z psem na smyczy 
i kotem, podążającym za oboj-
giem, krok w krok, w bezpiecz-
nej odległości.

Barbara miała naturę kocią. 
Podążała swoimi drogami, cza-
sem pod prąd, nierzadko pod 
górę… Inteligentna, wrażliwa 
kobieta, dusza towarzystwa, 
posiadająca ogromną wiedzę 
o przeszłości Sanoka i wielo-
kulturowej tradycji miasta.

Pogrzeb Barbary Bandurki 
odbył się w poniedziałek 
21 marca o godzinie 12.00 
na Cmentarzu Centralnym 
w Sanoku. (msw)

W dniu 28 lutego PKP PLK S.A. rozpoczęły doraźne udrażnianie odcinka linii kolejowej 108 
od Uherzec Mineralnych do nieczynnego od 2010 r. terminala kolejowego przejścia granicznego 
z Ukrainą w Krościenku. Pierwsze pociągi ewakuacyjne z uchodźcami z Ukrainy ruszyły już 
3 marca. Kolej jest jednym z wygodniejszych środków lokomocji dla uchodźców, którzy 
docelowo chcą dostać się w głąb kraju lub za granice Polski. 

Czas na kolej od Jasła po Łupków i Krościenko 
Autorem petycji w sprawie 
linii kolejowej od Jasła po 
Łupków i Krościenko jest 
Jerzy Zuba. Pan Jerzy jest 
48-letnim mieszkańcem kole-
jarskiego miasteczka Zagórz 
w Bieszczadach, który mając 
dosyć kolejowego niedasizmu 
i indolencji, postanowił wziąć 
sprawy we własne ręce.

Jerzy Zuba, autor  petycji, 
postuluje uruchomienie na ob-
szarze od Jasła po Łupków 
i Uherce Mineralne (docelowo 
Krościenko) codziennych regio-
nalnych połączeń kolejowych 
w minimalnej ilości 7 par 
pociągów na dobę. Wskazuje, 
że ostatnie wydarzenia pokaza-
ły, jak wielkie znaczenie dla 
bezpieczeństwa narodowego 
ma sprawnie funkcjonująca ko-
lej. Ze wszystkich pociągów 
odprawionych ze stacji Uherce 
Mineralne w głąb kraju, do 
15 marca skorzystało niemal 
cztery i pół tysiąca pasażerów!
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W 2018 roku do budowy za-
kładu karnego przekonywał 
płk Marek Grabek. 

– Przede wszystkim stawia-
my na bezpieczeństwo. Więzie-
nie to dla miasta 250 etatów 
mundurowych. Jednostka jest 

Były bramkarz STS Mykoła 
Worosznow wraz ze swoim 
oddziałem potrzebują po-
mocy.  

Mykoła Worosznow, zwany 
„Bubu”, były bramkarz pol-
skich klubów hokejowych, 
walczy w obronie Ukrainy, 
która została zaatakowana 
przez Rosję. Drużyna wojsko-
wa „Bubu” potrzebuje wspar-

cia w zakupie samochodu/sa-
mochodów terenowych z na-
pędem 4×4. Batalion, w któ-
rym walczy Mykoła, w ciągu 
10 dni stracił trzy samochody. 
Pojazdy  są im niezbędne do 
poruszania się w terenie obję-
tym wojną.

W imieniu Mykoły prosi-
my o wsparcie. h�ps://zrzut-
ka.pl/jd2tyu

ew

 Dla obrońców Kijowa

Zrzutka na 
samochody 
terenowe

Temat więzienia powraca

przewidziana dla 1000 osadzo-
nych. Trzeba będzie wprowa-
dzić do służby 250 funkcjona-
riuszy. Jednostka penitencjarna 
nie funkcjonuje w próżni, po-
trzebuje usług, potrzebuje kon-
sumować wszelkiego rodzaju 

„dobra”, trzeba jej dostarczyć 
żywność. Jednostka będzie 
bezpieczna, zostaną zastosowa-
ne nowatorskie rozwiązania, 
podpatrzone w Niemczech i na 
Węgrzech. Nie przewidujemy 
posterunków uzbrojonych. 

Budynki będą otoczone wyso-
kim murem, a „sensorowanie” 
tego muru zapewni bezpie-
czeństwo – przekonywał płk 
Marek Grabek.

Jak czytamy na o�cjalnym 
pro�lu posła Piotra Uruskie-
go, zakłada karny nadal ma 
być dobrocią dla miasta.  

– Wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
Sanoka. Zakład karny w cen-
trum miasta był od 120 lat 
na 187 osadzonych, z których 
wielu zostało skazanych za 
poważne przestępstwa. Obec-
nie na obrzeżach miasta chce-
my zbudować zakład karny na 
ok. 200 osadzonych z lżejszą 
kategorią skazanych.  Dla Sa-
noka i ziemi sanockiej to szan-
sa na nowe miejsca pracy, 
wpływy do budżetu miasta 
Sanoka z podatków, rynek 
zbytu na produkty rolne 
i szansa dla lokalnych przed-
siębiorców.

 Dlaczego takie zmiany? 
Zamiast 1000, 250 osadzo-
nych? Ile zapłacono za po-
przedni projekt? Czy budowa 
jest  już de�nitywnie posta-
nowiona? Te i inne pytania 
wysłaliśmy do  rzecznika pra-
sowego Okręgowego Inspek-
toratu Służby Więziennej 
w Rzeszowie. Jednak do chwi-
li oddawania gazety do druku, 
odpowiedzi na pytania nie 
otrzymaliśmy. 

ew

Nowy zakład karny w mieście

Temat budowy więzienia przy ulicy  Stróżowskiej powraca jak bumerang. Nowoczesny zakład 
karny ma powstać do  końca 2024 roku w Sanoku dla około 250 osób osadzonych. Inwestycja 
ma dać  wiele miejsc pracy oraz dochodów dla miasta, będzie realizowana z funduszy Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. Pierwotna wersja budowy zakładu karnego się zmieniła. 

Link do petycji: https://www.petycjeonline.com/czas_na_kolej_od_jasa_po_upkow_i_krocienko_petycja_do_sejmiku_wojewodztwa_podkarpackiego

Petycja do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
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Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię, mogą kontynuować leczenie 
w Polsce. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym ułatwiony został kontakt dla  
pacjentów z Ukrainy z placówkami onkologicznymi w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia  
uruchomił dla nich bezpłatną, całodobową infolinię w kilku językach, w tym w ukraińskim.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 
zatrudni lekarzy z Ukrainy, którzy zmuszeni byli opuścić 
swój kraj z powodu działań wojennych.

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy 
mogą kontynuować leczenie w Polsce

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia

Od 9 marca  infolinia Narodo-
wego Funduszu Zdrowia 
umożliwia kontakt pacjentów: 
będących obywatelami ukraiń-
skimi,  leczonych onkologicz-

nie w Ukrainie, którzy, w związ-
ku z działaniami zbrojnymi, 
przekroczyli polsko-ukraińską 
granicę od 24 lutego 2022 r.,  
a tym samym nie mogą konty-

nuować leczenia w Ukrainie,  
z ośrodkami, w których będzie 
mogło być kontynuowane  
leczenie onkologiczne w Pol-
sce. Łatwiejszy kontakt z pla-

cówkami onkologicznymi dla 
pacjentów z Ukrainy dzwoniąc 
pod bezpłatny numer 800 190 
590, pacjent będzie mógł zgło-
sić potrzebę kontynuacji lecze-
nia onkologicznego w Polsce. 
Wystarczy, że pacjent przekaże 
na infolinii swoje dane kontak-
towe. Dane zostaną przekazane 
do ośrodka podejmującego się 
organizacji dalszego leczenia. 
Ośrodek skontaktuje się z pa-
cjentem w ciągu 2 dni robo-
czych, aby uzyskać szczegóło-
we informacje o pacjencie  
i przebiegu dotychczasowego 
leczenia.

W każdym województwie 
jest przynajmniej jedna pla-
cówka onkologiczna, która jest 
gotowa do przyjęcia pacjentów 
z Ukrainy. Infolinia NFZ jest 
bezpłatna i całodobowa.

Połączenie z infolinią  
Narodowego Funduszu Zdro-
wia – 800 190 590 – jest bez-
płatne. Infolinia działa cało-
dobowo, przez 7 dni w tygo-
dniu, także w dni świąteczne.

Dzięki infolinii pacjenci 
zyskują szybką, kompleksową 
i przejrzystą informację doty-
czącą zasad funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia  
w Polsce, w tym o pro�lakty-
ce onkologicznej.

opr. dcz

Szpital oferuje: zatrudnienie 
(także na okres przejściowy 
konieczny do uzyskania prawa 
wykonywania zawodu na te-
renie RP), pomoc w znalezie-
niu mieszkania, naukę języka 
polskiego, pomoc w załatwie-
niu formalności.

Szpital położony w rejo-
nie przygranicznym (powiat 
sanocki, województwo pod-
karpackie). Przy tak dużym 
napływie osób z Ukrainy pla-
cówka będzie udzielać pomo-

cy medycznej tym osobom, 
dlatego potrzebna jest więk-
sza kadra lekarska, która bez 
problemu będzie w stanie po-
rozumieć się z takimi pacjen-
tami. Z drugiej strony lekarz-
-uchodźca potrzebuje pracy, 
aby zacząć normalnie żyć  
i mieć z czego utrzymać siebie 
i rodzinę.

Musimy dostosować się 
do nowej rzeczywistości, ale 
ramię w ramię, jak brat z bra-
tem damy radę! (mn)

Kontakt:
Kierownik Działu Personalnego tel. 506 958 143
Sekretariat Dyrekcji tel. +480134656100

Wiele organizacji prozwierzęcych udaje się za naszą wschodnią granicę i pomaga zwierzę-
tom. Stowarzyszenia i instytucje organizują zbiórki karmy, smyczy, misek, żwirku czy leków. 
Niestety, zapasy bardzo szybko się kurczą, dlatego też nadal organizowane są zbiórki najpo-
trzebniejszych artykułów. 

Pomoc zwierzętom z Ukrainy 
OTOZ Animals Sanok  

OTOZ Animals Inspektorat 
Sanok od początku wojny  
w Ukrainie włączył się w ak-
cję pomocową dla zwierząt, 
które przekraczają naszą gra-
nicę  wraz ze swoimi opieku-
nami, jak i dla tych, które  
pozostały pod ostrzałem ro-
syjskiej armii. 

– Nasze magazyny są pra-
wie puste. Niemal codziennie 
zawoziliśmy karmę dla psów  
i kotów. Potrzeby są jednak 
ogromne, mnóstwo schronisk 
i fundacji w Ukrainie oraz 
osób prywatnych, które na 
potrzeby chwili organizują 
przytuliska dla zwierząt po-
rzuconych, rannych pozbiera-
nych z ulicy błagają o karmę. 
Nie wszystkie zwierzaki jeste-
śmy w stanie ewakuować, ale 
jesteśmy w stanie im pomagać 
w inny sposób. Wiadomości  
o takiej treści „błagam o kar-
mę, nie mam co psom dać 
jeść, moczę płatki owsiane, by 
nie umarły z głodu” mrożą 
nam krew w żyłach. Pomóżcie 
nam pomagać – relacjonują 
Inspektorki OTOZ Animals 
Sanok.

Pod opieką OTOZ jest 
wiele zwierząt. Ruszyły także 
adopcje zwierząt z Ukrainy. 
Jednak na kochające domy 
czekają również polskie zwie-
rzęta, które przebywają czy to 
w przytulisku, czy w domach 
tymczasowych. W Centrum 

Informacji Turystycznej ul. 
Rynek 14 funkcjonuje Cen-
trum Pomocy Zwierzętom  
z Ukrainy pod patronatem 
OTOZ Animals. Zbierana 
jest głównie karma dla zwie-

rząt, tj.: psy, koty, gryzonie; 
podkłady higieniczne, żwirki, 
koce, środki opatrunkowe, 
transportery. Karmę można 
zosatwić również w: Butik 
Beliss Boutique ul. Cerkiew-

na; Kwiaciarnia Nerina ul. 
Krakowska 2; Restauracja 
Pierwsze Piętro ul. Rynek 12 
Lesko, czynna 13-19 codzien-
nie z wyjątkiem wtorku. 

dcz

Szpital zatrudni 
lekarzy z Ukrainy

Od 25 marca obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na 
złote w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego, w planach jest 
uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach. Wymienić 
można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 
18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiń-
ski dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej 
– paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny.

Lista placówek bankowych 
wymieniających hrywny 

Maksymalnie 10 tysięcy hry-
wien na osobę (która ukończy-
ła 18 lat), mogą od piątku  
25 marca wymienić obywatele 
Ukrainy – na początek w 52 
wybranych oddziałach PKO 
Banku Polskiego. Docelowo 
będzie to 100 oddziałów.

Do przeprowadzenia trans-
akcji potrzebny jest ukraiński 
dowód osobisty (wydany po 
2016, w wersji plastikowej – 
paszport wewnętrzny) albo 
ukraiński paszport zagraniczny.

Program wymiany hrywien 
na złote to efekt współpracy 
Narodowego Banku Polskiego 
oraz Narodowego Banku Ukra-
iny z udziałem PKO Banku 
Polskiego.

Limit wymiany na osobę 
wynosi 10 tysięcy hrywien,  
a przyjmowane będą bankno-
ty o nominałach: 100, 200, 
500 i 1000 hrywien. Osoba 

wymieniająca walutę musi wy-
legitymować się ukraińskim 
dowodem osobistym wyda-
nym po 2016 roku, w wersji 
plastikowej – paszportem we-
wnętrznym albo ukraińskim 
paszportem zagranicznym. 
Jedna osoba może dokonać 
wymiany więcej niż raz, ale 
łącznie wartość wymiany nie 
może przekroczyć 10 tys. hry-
wien. Wymiany mogą doko-
nać osobiście tylko osoby,  
które ukończyły 18 lat. 

Bank nie pobiera opłat za 
transakcje, nie stosuje również 
spreadu.

W każdym z oddziałów wy-
dzielone są specjalne, dodatko-
we stanowiska, których obsada 
zajmuje się wyłącznie wymianą 
hrywien. Pieniądze można 
otrzymać zarówno w gotówce, 
jak i przelewem na konto.

Ew

Oddział 1 Перемишль Przemyśl Mickiewicza 2, 37-700 Przemyśl
Oddział 2 Жешув Rzeszów Grunwaldzka 17 a, 35-068 Rzeszów

Podkarpacie

PL
.F

RE
EP

IK
.C

OM

PL
.F

RE
EP

IK
.C

OM

AR
CH

. P
RY

W
AT

NE



4 25 marca 2022 r.|Z MIASTA|  

16 marca do  punktu zbiórki darów w Domu Sportowca  
dostarczono ogromne ilości produktów, które zostały zebra-
ne przez WTZ Stowarzyszenie „PROGRES” przy ul. Robot-
niczej. Podopieczni i pracownicy nie tylko przekazywali 
dary, ale także zachęcali mieszkańców osiedla Posada do włą-
czenia się do akcji. Swojego wsparcia udzielił również drugi 
sanocki WTZ – „Świetlik”, organizując zbiórkę również 
wśród swoich podopiecznych.

Ludzie wielkich serc!
Stowarzyszenie „Progres”

Tour de Pologne Junior 
W Sanoku odbędzie się nie tylko główny wyścig Tour de Polo-
gne, ale również Tour de Pologne Junior. Jest to cykl wyścigów 
dla dzieci i młodzieży towarzyszący naszemu narodowemu  
wyścigowi kolarskiemu Tour de Pologne UCI World Tour.10 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się już XXII  

edycja powiatowego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycz-
nych i języku angielskim „British  or American”. Uczniowie  
z Sanoka i okolic zaprezentowali olbrzymią wiedzę  z zakresu 
historii, geogra�i, literatury, �lmu, polityki, sportu i muzyki,
a to wszystko w języku angielskim. Wszyscy �naliści wykazali
się nie tylko dużą znajomością języka angielskiego, ale przede 
wszystkim szeroką wiedzą ogólną i umiejętnością obserwacji 
otaczającego nas świata. 

„BRITISH OR AMERICAN?”

Dawna stacja PKP Sanok Miasto znów ożyła. To pierwsze dni kiedy w tym miejscu słychać język 
ukraiński. Goście z Ukrainy uciekający przed wojną, którzy zatrzymali się w Sanoku, znaleźli tu 
przestrzeń do integracji z sanoczanami, dzieci do zabawy, dorośli do chwili wytchnienia. 

Stacja Sanok-Ukraina

Odbywają się zajęcia dla 
młodszych i starszych, pro-
jekcje �lmów w języku ukra-
ińskim, lekcje języka polskie-
go, wsparcie w wypełnianiu 
urzędowych dokumentów, 
pomoc prawna i psycholo-
giczna. Przy stanowiskach 
komputerowych dorośli 
mogą sprawdzić, co dzieje się 

W kilka dni do pomocy 
przy tworzeniu Stacji Sanok 
– Ukraina zgłosiło się wielu 
ludzi. Sanoczanie już pierw-
szego dnia przynieśli zabaw-
ki, gry, książki dla dzieci. 
Zbiórka na wyposażenie tego 
miejsca, dokupienie potrzeb-
nych rzeczy, trwa na portalu 
zrzutka.pl. Zebrane fundusze 
organizatorzy przeznaczą na 
działalność Stacji Sanok – 
Ukraina (media, materiały 
plastyczne, kawa, herbata, 
ciastka, atrakcje dla dzieci  
i ich opiekunów).

LINK DO ZBIÓRKI: 
h�ps://zrzutka.pl/42�nm.

Są już też pierwsi wolon-
tariusze. To przede wszystkim 
członkowie Stowarzyszenia 
Pomoc Rodzinie im. św. ks. 
Gorazdowskiego, którzy co-
dziennie będą pełnili dyżury 
w Stacji, ale nie tylko oni.  
W pomoc zaangażowali się 
nauczyciele i uczniowie szkol-
nego wolontariatu w Zespole 
Szkół nr 5 w Sanoku. Przeka-
zali zabawki, oferują w przy-
szłości pomoc w odrabianiu 
lekcji dzieciom z Ukrainy. 
Projekt wsparli członkowie 
Stowarzyszenia Demokraci 
Ziemi Sanockiej.  Stacja Sa-
nok – Ukraina będzie otwarta 
6 dni w tygodniu, od ponie-
działku do soboty.

mn

w ich kraju, tak by nie obcią-
żać dzieci obrazami wojny. 
Kawy, herbaty, dobrego serca 
i uśmiechu wystarczy dla 
wszystkich. O�cjalne otwar-
cie odbyło się 19 marca.

Stacja Sanok – Ukraina 
działa od poniedziałku do so-
boty. W akcji wezmą udział lu-
dzie posługujący się językiem 

ukraińskim, wolontariusze 
klubu seniora „Niezapominaj-
ka” działającego przy Stowa-
rzyszeniu Pomoc Rodzinie, 
pedagodzy sanockich szkół,  
a także instruktorzy na co dzień 
pracujący z dziećmi i młodzie-
żą na terenie Sanoka. Plakaty  
w języku polskim i ukraińskim 
są w całym mieście.

my również Piekarni Jadczy-
szyn za wspaniały poczęstunek 
dla wszystkich uczestników.

Jeszcze raz gratulacje dla 
wszystkich laureatów i �nali-
stów. Dziękujemy, że podjęli-
ście wyzwanie!

Zapraszamy za rok!
mn

Celem wyścigu dla nieco młod-
szych rowerzystów jest promo-
cja aktywnego spędzania czasu 
jako elementu prawidłowego 
wychowania oraz rozwoju dzie-
ci i młodzieży poprzez sport,  
a także popularyzacja jazdy  
na rowerze i kolarstwa. Młodzi 
kolarze wystartują z Rynku  
w kierunku ul. Mickiewicza  
i z powrotem wjadą na metę  
na Rynku od ul. Zamkowej.  
W zależności od kategorii – 
młodzi kolarze będą się ścigać 
na trasach 7x2,6 km w kategorii 
młodzik, 6x2,6 km w kategorii 
młodziczka i 5x2,6  km w kate-
gorii żakini i żak. Wyścig  prze-
znaczony jest także dla licen-

W  tym roku w ścisłym �nale
konkursu, po wcześniejszych 
eliminacjach, wzięło udział  
28 uczniów reprezentujących 
szkoły z naszego powiatu. Kon-
kurs został przeprowadzony  
w formie stacjonarnej, ale oczy-
wiście z zachowaniem wszel-
kich zasad reżimu sanitarnego. 

 Konkurs objął swoim  
patronatem Burmistrz Miasta 
Sanoka, co więcej – konkurs 
wpisany jest na listę konkur-
sów Kuratora Oświaty i laure-
aci, czyli zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc, otrzymają 
dodatkowe punkty przy re-
krutacji do szkół średnich. 

Organizatorki konkursu – 
Małgorzata Jezior, Anna Nater-
Chlebińska  i Agnieszka Nagór-
ny wraz z Dyrekcją Szkoły 
Podstawowej nr 3 bardzo dzię-
kują wszystkim uczestnikom za 
pracę  i zaangażowanie, a na-
uczycielom za wspaniałe przy-
gotowanie uczniów. Dziękuje-

Zwyciężczynią konkursu została utalentowana uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 8 – Zo�a Chorążak.

II miejsce (ex aequo) zajęli – Gabriela Słysz (SP2) i Kacper 
Stach (SP3), a III miejsce (również aequo) – Dominik Adam 
(SP3), Zo�a Bochniarz (SP2) i Maja Borowiec (SP1),
wyróżnienia: Oliver Sobolak (SP2), Aleksandra Wrona (SP2), 
Lena Skoczypiec (SP2), Oliver Walko (SP1 Zagórz), Wiktoria 
Marczak (SP8) oraz Julian Semenowicz (SP Zarszyn).

Stacja PKP Sanok Miasto

Warto wspomnieć, że część 
podopiecznych na rzecz  
zakupów dla uchodźców 
przeznaczała długo zbierane 
kieszonkowe lub część trenin-
gu ekonomicznego przezna-
czonego na terapię, rezygnu-
jąc tym samym z realizacji 
własnych potrzeb. Uzbierano 
dużo artykułów higienicz-

nych zarówno dla dzieci jak  
i dorosłych, leków, jedzenia  
z długim terminem przydat-
ności, kawy, herbaty, soków, 
dużo nowych ręczników,  
kocyków, pościeli, termosów 
i kubków termicznych, zaba-
wek, artykułów szkolnych  
i karmy dla zwierząt.

ew

cjonowanych kolarzy oraz za-
wodników ze szkółek kolar-
skich. Odbędzie się on w samo 
południe, ale przez cały dzień 
można liczyć na dodatkowe 
atrakcje towarzyszące temu 
wydarzeniu. Niestety, na użyt-
kowników ruchu drogowego 
czekają czasowe utrudnienia 
w centrum miasta.  Dlatego 
warto zaplanować sobie tak 
dzień, aby ominąć centrum. 
Wielkie kolarskie święto w na-
szym mieście zaplanowano  
na 2 sierpnia. Miłośnicy kolar-
stwa będą mieli okazję uczest-
nictwa w tym niewątpliwie 
wielkim wydarzeniu.

dcz

Co wiemy o krajach anglojęzycznych?
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Stowarzyszenie „Progres”

Powiat Sanocki od kilku tygodni realizuje wiele inwestycji 
drogowych w wielu miejscowościach. Rozpoczęła się właśnie 
przebudowa drogi gminnej w Strachocinie. 

Droga gimnna w Strachocinie 
w trakcie przebudowy

 
Mieszkańcy ul. Okulickiego muszą uzbroić się w cierpliwość. 
Od kilku dni trwają prace związane z budową chodnika oraz 
przejściem dla pieszych, co znacznie zwiększy bezpieczeń-
stwo na tej ruchliwej ulicy. 

Na Okulickiego powstaje chodnik 
i przejście dla pieszych

W ramach inwestycji ma  
powstać przejście dla pie-
szych, chodnik po obu stro-
nach drogi o szerokości 2 m 
oraz zatoka autobusowa. 
Przebudowa drogi na odcinku 
Długie – Pakoszówka spowo-
duje  poszerzenie nawierzchni 
jezdni do szerokości 6 m,  
wykonanie rowu krytego  
w miejscu projektowanego 
chodnika prawostronnego 

W ostatnim czasie w mieście rozpoczęto realizację wielu  
inwestycji. W bieżącym roku ich wartość wyniesie 50 mln zł. 
W tym numerze „TS” zaprezentujemy Państwu jedną z nich 
– kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Białogórskiej. 

50 mln zł na inwestycje w mieście

Budowa 
kompleksu 
sportowo-
turystycznego

– Ostatni czas, od dnia wybu-
chu wojny w Ukrainie, poświę-
camy na działania związane  
z niesieniem pomocy uchodź-
com. Zarówno tym, którzy 
przybyli do Sanoka oraz tym, 
którzy pozostali w swoim kra-
ju, gdzie nadal trwa wojna. 
Chciałbym również, żebyście 
byli państwo na bieżąco z dzia-
łaniami inwestycyjnymi, jakie 

realizujemy w naszym mieście 
– mówi Tomasz Matuszewski, 
burmistrz Sanoka. 

W najbliższym czasie będą 
przedstawiane najważniejsze 
inwestycje, ich wartość, obecny 
zakres prac oraz harmonogram 
dalszych działań. 

– Ten rok budżetowy to  
rekordowe środki pozyskane  
i zabezpieczone na inwestycje, 

jakie łącznie zostaną wbudowa-
ne w miasto. Ich wartość wy-
niesie prawie 50 mln złotych. 
Ile się da zrealizować w tym 
roku, czas pokaże. Niewątpliwe 
jedną z ważniejszych inwesty-
cji, jaka jest realizowana przy 
brzegach naszej rzeki San przy 
ulicy Białogórskiej,  jest budo-
wa kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego – dodaje. 

Jej całkowita wartość wy-
niesie łącznie 8 mln złotych,  
a swoim zasięgiem obejmie 
tereny od hipermarketu Car-
refour do mostu olchowiec-

Inwestycja znacząco poprawi 
bezpieczeństwo w szczególno-
ści pieszych, którzy musieli 
przemieszczać się po wąskiej 
drodze. Inwestycja realizowana 
jest w pobliżu budynku socjal-
nego wielorodzinnego.  W ra-
mach zadania powstanie wy-
niesione i oświetlone przejście 
dla pieszych wraz ze znakiem 

kiego. Zakres prac obejmie 
budowę parkingu na 60 miejsc 
samochodowych oraz 5 miejsc 
dla autokarów. Budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej Velo San  
o długości prawie 4 km wzdłuż 
brzegów Sanu przy obiektach 
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. Obecnie trwają 
prace związane z rozbudową 
parkingu oraz tworzone są  
4 boiska do piłki siatkowej, do 
gry w kosza, do badmintona, 
minigolf oraz siłownia. Po-
wstanie również miasteczko 
ruchu drogowego dla naj-

ku drogi występuje duże natę-
żenie ruchu samochodowego. 
Ponadto zatrzymują się  
w tym miejscu autobusy,  
a w sąsiedztwie znajduje się 
boisko sportowe.

Wykonawcą prac jest �r-
ma WOLBUD 95 PPHT An-
drzej Wolanin Spółka Jawna  
z Przysietnicy, a wartość za-
dania wynosi ponad 212 tys. 
zł. Inwestycja została do�nan-
sowana z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Prace za-
kończą się w czerwcu.

Opr. dcz

młodszych oraz to, na co cze-
kają od dłuższego czasu osoby 
korzystające ze skateparku,  
a więc infrastruktura, w tym 
roku zostanie przebudowana   
i rozbudowana o kolejne ele-
menty, wykonana z lepszych  
i trwalszych materiałów. W le-
sie na Białej Górze powstaną 
ścieżki rowerowe tzw. single 
tracki o długości 7 km. 

– Z pewnością wpłynie to 
na rozwój turystyki rowerowej, 
która cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród sano-
czan oraz odwiedzających  

nasze miasto turystów. Cały te-
ren z nową infrastrukturą zosta-
nie odpowiednio oświetlony, 
wprowadzona zostanie rów-
nież koncepcja urbanistyczna, 
która zakładać będzie rozwój 
tej części miasta  w oparciu  
o technologie informatyczne  
i  komunikacyjne, czyli tzw. 
Smart City – wyjaśnia Matu-
szewski. 

Cały kompleks uatrakcyj-
ni tereny przy ul. Białogór-
skiej oraz tereny wzdłuż  
zachodniego brzegu Sanu. 

dcz

aktywnym D-6. Zostanie też 
poszerzona jezdnia do 6 m.

– Po prawej stronie drogi 
wykonamy chodnik o szeroko-
ści 2 m na długości ok. 8,2 m 
jako powiązanie projektowane-
go przejścia dla pieszych ze 
zjazdem do budynku wieloro-
dzinnego. Z kolei chodnik le-
wostronny będzie kontynuacją 

istniejącego już chodnika. Jego 
długość wyniesie ok. 93 m – 
tłumaczy Stanisław Chęć, sta-
rosta sanocki.

Efekty prac będzie można 
podziwiać już niebawem. Prze-
targ na wykonanie zadania wy-
grała RR BUD Firma Budowla-
no – Handlowa Robert Rako-
czy z Wolicy. Wartość  inwesty-
cji to ponad 285 tys. zł.  Zadanie 
zostało do�nansowane ze środ-
ków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Opr. dcz 

Z powiatu

Z powiatu

przy zatoce autobusowej,  
wykonanie umocnienia po-
bocza lewostronnego na od-
cinku około 65 m. W ramach 
zadania inwestycyjnego wy-
konane będzie także oznako-
wanie pionowe i poziome 
przejścia dla pieszych oraz 
zatoki autobusowej. Prace 
mają na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa pieszych, ponie-
waż na wspomnianym odcin-
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

31 marca 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Grażyna

Rogowska-Chęć
w godz. 17.00–18.00

LOKALE/ 
NIERUCHOMOŚCI 

Kupię

■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137
■ Działkę, las w Bieszczadach 
lub nad Soliną, tel. 600 033 733

AUTO-MOTO

Kupię

■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137

USŁUGI
■Ocieplamy pianką PUR, tel. 
697 943 480 lub 533 881 784

■ Stary motocykl, może być 
do remontu, tel. 536 315 258

Apteki pełniące dyżury 
Od 21.03.2022 r. do 28.03.2022 r.

Apteka Omega
ul. Lipińskiego 16

Od 28.03.2022 r. do 04.04.2022 r.
Apteka Pod Orłem

ul. 3 Maja 17

Starosta Sanocki
informuje, że na stronach internetowych Starostwa Powiatowego 
w Sanoku i na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Sanoku przy ul. Rynek 1 i Kościuszki 36 został wywieszony do 
publicznego wglądu na okres od 25 marca 2022 r. do 15 kwietnia-
2022 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmu-
jący ½ udziału w działce nr 1564 położonej w Besku, gmina Besko.

OGŁOSZENIA

Alma_________________
Alma to młoda kotka cudnej 
urody, niezwykły pieszczoch 
nakolankowy. Ma około 
dwóch lat.  Na początku tro-
chę nieśmiała, ale gdy przy-
zwyczai się do nowego domu, 
staje się prawdziwym przytu-
lasem. Alma tra�ła pod naszą 
opiekę zza wschodniej grani-
cy.

Telefon w sprawie adopcji: 
695 273 839

Kulka________________
Pomimo ogłoszeń Kuleczka 
nadal nie znalazła domku. Ma 
ok. 5 lat.  Jest zaszczepiona. 
Czeka ją sterylizacja, ale naj-
lepiej gdyby można to było 
zrobić w nowym domu. Ku-
leczka jest łagodna, towarzy-
ska, lubi dzieci. Przebywa 
w kojcach Społecznego To-
warzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami w Sanoku. 

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

ZAADOPTUJ  ZWIERZAKA

„Zatoka  żarłocznego szczupaka”  
Eugeniusz Paukszta

„Wróć, mój Wilku, wróć!” Sandra Dieckmann

Wychowałam się na książkach Niziurskiego 
i Bahdaja. Moje późne dzieciństwo upłynęło 
na przeżywaniu przygód. Wyobraźnia prze-
nosiła mnie w różne zakątki Polski, gdzie 
razem z bohaterami rozwiązywałam pierw-
sze historie kryminalne, łapałam zjawy i pro-
wadziłam mocno absorbujące śledztwa. 
Z rozrzewnieniem wspominam tamten czas, 
i gdy tylko jest okazja, staram się sięgać po 
podobne tytuły, fundując sobie sentymental-
ną podróż w czasie. 

Czekając na wilka to poruszająca opowieść 
o przyjaźni i żalu. Lisek i Wilk spędzają razem 
wspaniały czas. Gdy świeci słońce, bawią 
się nad jeziorem, pływają, śmieją się i rozma-
wiają. To był piękny czas spędzony z przyja-
cielem, a gdy gwiazdy zabłysły ostatniego 
wieczoru, dwoje przyjaciół usiadło razem 
i cieszyło się pięknem świata. Następnego 
dnia Wilka nigdzie nie było.

zawartości. Jednak z czasem okazuje się, że nie 
tylko oni są zainteresowani skarbami skrywa-
nymi przez wodne głębiny. Na miejscu zaczy-
na dochodzić do kradzieży i całej serii przy-
krych wydarzeń. W tytule tym nie brak szyb-
kich zwrotów akcji. Sensacja goni sensację, 
pojawia się dodatkowo wątek szpiegowski, 
a w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na 
przyjaźń, na pierwsze dość naiwne miłostki. 
Na pozór sielankowe wakacje są wypełnione 
masą spraw oczekujących na rozwiązanie. Pau-
kszta zmyślnie przedstawił różnice między 
poszczególnymi bohaterami, tworząc ich syl-
wetki mocno charakterystycznymi. Ta różno-
rodność pozwala patrzeć na dany problem 
z różnych perspektyw.

Zastanawiam się, jak pozycję tę odbierze 
współczesna młodzież? Czy powieść dziejąca 
się w czasach tak dla nich odległych jest w sta-
nie zostać zrozumiała? A może zachwyci już 
tylko starsze, sentymentalne pokolenia?

Mariola M.

  Historia jest w równym stopniu piękna, co 
smutna. Lisek i Wilk dzielą wzloty przyjaźni 
i tworzą razem wspaniałe wspomnienia, a Li-
sek doświadcza bólu serca i żalu po stracie 
drogiego przyjaciela. Książka jest głęboka 
i znacząca. Radość, którą dwoje przyjaciół 
dzieli na początku opowieści, gdy bawią się 
razem, jest piękna, a potem następuje głęboka 
i znacząca rozmowa. Pod koniec dnia Wilk 
prosi Liska, aby zapamiętał ten dzień na 
zawsze. Lisek tak naprawdę nie rozumie, co to 
oznacza i cały następny dzień spędza na po-
szukiwaniu Wilka. W nocy, gdy Lisek siada 
nad jeziorem pod tym samym rozgwieżdżo-
nym niebem, przypomina sobie cicho wypo-
wiedziane słowa Wilka z poprzedniej nocy 
i już wie, że on nie wróci.

Ból po stracie przyjaciela jest mocny i głę-
boki, lecz Lisek przypomina sobie te wszyst-
kie cudowne chwile spędzone z Wilkiem i to 
podnosi go na duchu. Owija się gwiaździstym 
kocem i gdy łzy spływają po twarzy, stara się 
cieszyć życiem, ponieważ jak mawiał Wilk: 
„Życie jest naprawdę piękne”. Ilustracje towa-
rzyszące tekstowi są pełne ciepła i serca. Dieck-
mann bezbłędnie interpretuje szczęście, suro-
we emocje, smutek i perspektywę nadziei. 
Przekaz płynący z książki każe cieszyć się 
życiem, pamiętać o  dobrych czasach i pielę-
gnować wspomnienia. Polecam dla młodych 
osób potrzebujących ukojenia, gdy umrze 
ukochana osoba. 

 Mariola P.

Z taką myślą rozpoczęłam lekturę „Zatoki żar-
łocznego szczupaka”, zwłaszcza że pozycja 
ta została niedawno wznowiona za sprawą 
Wydawnictwa Zysk i S-ka i zyskała naprawdę 
przyjemną dla oka oprawę. Dla niektórych 
czytelników, nie znających twórczości Euge-
niusza Paukszty, tytuł może być nieco mylący, 
bo nasuwa skojarzenia z wędkarstwem, a to 
chociaż jest obecne na kartach, nie jest celem 
samym w sobie, bo tematyka powieści dotyka 
o wiele głębszych ówczesnych problemów.

Malownicze Mazury, sielski letni klimat 
i… cała masa trudności oraz barier. Okres po-
wojenny, napływ ludności i kon�ikty na tle na-
rodowościowym – z tym wszystkim przyjdzie 
się zmierzyć grupie bohaterów rozbijających 
obozowisko nad brzegiem jeziora.

Lata 50. XX wieku – grupa przyjaciół przy-
jeżdża nad Jezioro Gardyńskie, gdzie ma za-
miar cieszyć się słońcem i wodą. Młodzi ludzie 
z pieczołowitością przygotowują obozowisko, 
dbając nawet o takie detale, jak nadanie nazwy 
„swojemu” miejscu. Ta powstaje pod wpły-
wem chwili, za sprawą przygód mających 
miejsce właśnie w trakcie połowu ryb, ich 
głównego pożywienia. Kostek, Pietrek, Zośka, 
Mirek i Julek powoli nawiązują znajomości 
z okolicznymi mieszkańcami i pozostałymi 
biwakowiczami. W trakcie długich rozmów 
przy ogniskach nad brzegiem wody, odkrywa-
ją tajemnicę jeziora – historię zatopionych na 
dnie zbiornika ciężarówek z tajemniczymi 
skrzyniami. Na chłopcach wiadomość ta robi 
ogromne wrażenie i oczywiście każdy z nich 
ma ochotę rozwikłać zagadkę dotyczącą ich 

TEL 1346316 34
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Tak to już jest na świecie, że los nierówno obdziela ludzi: majątkami, zdrowiem i szczę-
ściem. Jak pokazuje historia, na świecie co chwilę wybuchają rewolucje, kon�ikty czy
regularne wojny. Niektórzy muszą uciekać z własnych domów, inni pozostają, by wal-
czyć. Jedni potrzebują pomocy, pozostali potra�ą taką pomoc zorganizować.

Z Niderlandów w Bieszczady 

Pomaganie niesie nadzieję

Dla serc 
szlachetnych 

najwyższą
rozkoszą, gdy 
drugim radość 

w niedoli 
przynoszą.” 

A. Asnyk. 

Posłuchajmy niecodziennej 
opowieści Pierra z Holandii, 
którego los przywiódł w Biesz-
czady w związku z pomaga-
niem i podtrzymywaniem tra-
dycji pomagania innym, tym 
którzy są w potrzebie. 

Mama Pierra, Berta, 
mieszkająca w Holandii już  
w czasach II wojny światowej 
zajęła się pomocą i współpracą 
z antynazistowskimi żołnie-
rzami. Los sprawił, że natknęła 
się na Wiktora Kierisza pocho-
dzącego z Katowic-Gliwic, 
który jako zakonspirowany 
agent działał w armii niemiec-
kiej. Po wojnie Wiktor nie 
mógł wrócić do Polski, pozo-
stał w Bielefeld i cały czas 
utrzymywał kontakt z rodzica-
mi Pierra. Wiktor został uzna-
ny przez komunistów za kola-
boranta, co za tym idzie nie 
mógł wrócić do rodzinnej 
miejscowości. Tęsknotę za  
rodziną łagodziła mu przyjaźń 
z rodzicami Pierra. Obecnie 
niedaleko miejsca, w którym 
mieszkał Pierre, znajduje się 
cmentarz, na którym spoczy-
wają polscy żołnierze generała 
Maczka. Co roku młodzież 
holenderska i polska spotyka 
się, by uczcić pamięć bohate-
rów tamtejszych czasów. 

Czas wojny zostawia we 
wszystkich niezapomniane 
uczucia i zmienia postrzeganie 
rzeczywistości. Dokładnie 40 
lat temu ( 13 grudnia 2021 r.) 
rozpoczął się stan wojenny. 
Mama Pierra znów zakasała 
rękawy. Stwierdziła, że nie  
będzie siedzieć z założonymi 
rękawami, skoro blisko jest 
kraj, gdzie potrzebna jest po-
moc. Organizowaniem pomo-
cy dla kraju, w którym były 
puste sklepy, źle zaopatrzone 
szpitale, czy braki podstawo-
wych rzeczy, np. w domach 
dziecka. Pierr pomagając ma-
mie, zaczął organizować 

pierwsze transporty do szpitali. 
Tiry (po 4-5 sztuk) wypełnio-
ne po brzegi sprzętem dla 
szpitali i potrzebnymi lekar-
stwami jeździły do Polski. 
Przemierzały setki kilometrów 
przez Berlin, Wrocław, Warsza-
wę. W stolicy następował prze-
ładunek i część darów jechała 
do Suwałk, część w stronę  
Lublan, Sandomierza, Przemy-
śla, Jarosławia. Mama Pierra 
zauważyła, że największe po-
trzeby są w południowo i pół-
nocno- wschodniej Polsce. 
Stworzyli Fundację Stichning 
Steun Kinderen in Polen, która 
zaczęła regularną współpracę  

– Granica była dla mnie 
sztucznym tworem, nie czu-
łem różnicy między Polską 
południowo-wschodnią a za-
chodnią  Ukrainą. Wszędzie są 
życzliwi ludzie, piękne krajo-
brazy i dzieją się interesujące 
historie – opowiadał Pierre. 

Nikt nie spodziewał się,  
że wybuchnie wojna. 

Kiedy tylko wybuchła, 
Pierre i Lex skontaktowali się  
z księdzem Janikiem z Mycz-
kowiec. 

– Nie zapytałem oczywi-
ście, czy pomagać, ale jak po-
magać – mówi Pierre. 

To naturalne, że chcieli 
pomóc. Na początku dwa razy 
dziennie organizowali busy 
wypełnione najpotrzebniej-
szymi rzeczami na granicę. 
Udało im się również zorgani-
zować generator prądotwór-
czy,  by gotować ciepłe posiłki 
na granicy. Drugi, bardzo duży 
generator tra�ł do szpitala na
Ukrainie. 

Koledzy chcą teraz skupić 
się na pomaganiu tu na miejscu. 
Odwiedzają najbliższe punkty 
pomocy uchodźcom. Chcą, by 
ich pomoc była celowa. 

– Chcemy podkreślić, że 
Holandia przyjmuje uchodź-
ców. Ci, którzy chcieliby roz-
począć nowe życie w Nider-
landach, mogą kontaktować 
się z Fundacją. Nikogo nie  
zostawimy bez pomocy i opie-
ki. Służymy również pomocą 
w przedostaniu się do Holan-
dii – dodaje na koniec Pierre. 

Trudne czasy nastały, ale 
dzięki ludziom takim jak kole-
dzy z Holandii i wielu innych, 
których nie sposób wymienić, 
jest nadzieja, że wszystko  
będzie dobrze… 

Edyta Wilk 

Dane kontaktowe
pierrefeiten@planet.nl 
h�ps://steunkindereninpolen.nl

z DPS-ami i domami dziecka. 
Podczas wielu lat współpracy 
w naszych okolicach Fundacja 
pomogła w remoncie Domu 
Pomocy Społecznej w Brzozo-
wie, DPS w Zagórzu, Wielkich 
Oczach, szkoły w Cisnej. 
Mama Pierra zmarła w 1988 
roku. Pierre dzieli swoje życie 
między Holandią a Polską. 

Podczas podróży między 
wymienionymi krajami  Pierre 
zakochał się w Bieszczadach. 
Jednak z Bieszczadów niedale-
ko na Ukrainę i razem z kolegą 
Lexem zaczęli odwiedzać na-
szych sąsiadów. 

Już w piątek 25 marca o godzinie 17.00 w Muzeum Histo-
rycznym w Sanoku odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa 
Leona Getza. 

Muzeum Historyczne w Sanoku

Wernisaż wystawy 
malarstwa Leona Getza

W ubiegłym roku obchodzili-
śmy 125. rocznicę urodzin i 50. 
rocznicę śmierci tego znakomi-
tego artysty i muzealnika, zwią-
zanego z Lwowem, Sanokiem  
i Krakowem. Na wystawie  
zaprezentowane będą 33 obra-
zy ze zbiorów Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku i Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sa-
noku. Gościem honorowym 
będzie dr Irena Gakh z Lwow-

skiej Narodowej Akademii 
Sztuki, zajmująca się nauko-
wym opracowaniem twórczo-
ści i biogra�i Getza. W trakcie
wernisażu można będzie nabyć 
reprodukcje obrazów Leona 
Getza, przygotowane dzięki 
życzliwości wydawnictwa 
BOSZ  z Leska. Przychody zo-
staną przeznaczone na pomoc 
humanitarną dla Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy!

LEON GETZ (1896-1971) – MALARSTWO
25 marca 2022 r. (piątek), godz. 17.00
Sala Gobelinowa w podziemiach
Zamku Królewskiego w Sanoku
Wystawa czynna od 25 marca do 8 maja 2022 r.
na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku
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POMÓŻMY
UKRAINIE

W dniach 25 – 27 marca i 1 – 3 
kwietnia w Sanoku odbędzie się 
cykl imprez artystycznych „Po-
móżmy Ukrainie”, połączonych ze 
zbiórką funduszy na pomoc hu-
manitarną dla objętej wojną Ukra-
iny, prowadzoną przez Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej.

W organizację imprez włączyły się 
sanockie instytucje kultury, szkoły 
średnie i podstawowe, para�e oraz
osoby prywatne. Partnerem akcji 
jest Caritas Archidiecezji Przemy-
skiej. Imprezy zostały objęte hono-
rowym patronatem przez Burmi-
strza Miasta Sanoka oraz Starostę 
Powiatu Sanockiego. W ramach 
cyklu odbędą się imprezy kultural-
ne, warsztaty artystyczne, koncer-
ty, spektakle teatralne oraz sprze-
daż prac plastycznych. 

Muzeum Historyczne w Sanoku 
zaprasza na wernisaż malarza  
Leona Getza połączony ze sprze-
dażą reprodukcji prac artysty oraz 
do zwiedzania zamku za „symbo-
liczną złotówkę”.

Muzeum Budownictwa Ludowego 
przygotowało na terenie Parku Et-
nogra�cznego degustację dań re-
gionalnych, Rodzinne Warsztaty 
Artystyczne i Gastronomiczne 
oraz zwiedzanie skansenu za „sym-
boliczną złotówkę”. W niedzielę  
27 marca w zabytkowym kościele  
z Bączala Dolnego odbędzie się na-
bożeństwo ekumeniczne. 

BWA Galeria Sanocka zaprasza na 
trzy spektakle teatralne oraz do za-
kupu prac plastycznych: malar-
stwa, gra�ki, rzeźby, fotogra�i, rę-
kodzieła. Cały dochód zostanie 
przekazany do puszek Caritas.

Młodzieżowy Dom Kultury, osie-
dlowe domy kultury „Puchatek”  
i „Gagatek” oraz Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Sanoku poprowa-
dzą warsztaty artystyczne dla dzie-
ci i dorosłych. 2 kwietnia  w MDK 
odbędzie się koncert Angeli Gaber 
i Tomasza Dybały. Na koncerty za-
praszają też: Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. w Sanoku (wy-
stąpią: Wernyhora, Quintet Tango 
Nuevo, Raya Bell) oraz Sanocki 
Dom Kultury (wystąpią zespoły 
artystyczne działające przy SDK).

W niedzielę 3 kwietnia w sanoc-
kich para�ach po mszach świętych
prowadzona będzie kwesta do pu-
szek „Caritas” oraz sprzedaż kartek 
i ozdób świątecznych wykonanych 
przez uczniów szkół podstawo-
wych. 

Koordynatorem działań jest BWA 
Galeria Sanocka.

Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w imprezach 
i spotkaniach oraz do wsparcia 

zbiórki funduszy na pomoc 
humanitarną dla Ukrainy.
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Szymona    Jakubowskiego gawędy o przeszłości

W marcu 1761 roku urodził się Jan Potocki, ekscentryczny arystokrata, podróżnik, powieściopisarz. Do 
historii przeszedł jako pierwszy Polak, który wzniósł się w przestworza. Rodzinnie związany był z obecnym 
Podkarpaciem.

Jan Potocki 
pierwszy Polak w przestworzach

roku) uchodziła za jedną z najpięk-
niejszych Polek tamtych czasów. 
Ten związek dał początek łańcuc-
kiej linii Potockich. Syn Jana i Iza-
beli – Alfred stał się założycielem 
istniejącej do 1944 roku ordynacji 
łańcuckiej. 

Potocki, „Turczyn” i pudel
W maju 1790 marzenie Jana Potoc-
kiego o wzniesieniu się w prze-
stworza ziściło się. Balon wzbił się 
w powietrze z placu na ulicy Sena-
torskiej, obserwowany przez tłumy 
ciekawych mieszkańców stolicy 
i króla Stanisława Poniatowskiego. 
W koszu znaleźli się Blanchard, Jan 
Potocki oraz Ibrahim – turecki słu-
ga polskiego arystokraty przywie-
ziony z którejś z egzotycznych po-
dróży oraz… biały pudel. Istnieją 
dwie wersje, w jaki sposób „Tur-
czyn” znalazł się wśród pasażerów. 
Według jednej, zrobił to jak najbar-
dziej dobrowolnie, nie chcąc 
opuszczać swego pana w nieco-
dziennej wyprawie. Inna wersja 
przekazuje, że Potocki zwabił go 
do kosza podstępem, prosząc sługę 
o przyniesienie chusteczki. Gdy 

ten wdrapał się do środka, Potocki 
miał podstępnie przeciąć linkę 
i balon wzniósł się w powietrze nie 
zważając na krzyki przerażonego 
przybysza ze Wschodu. Ibrahim – 
jak opowiadano długi czas później 
w Warszawie – przygodę miał przy-
płacić żołądkową rewolucją, zaś 
jego szarawary po powrocie przy-
brały podejrzanie „kanarkowy” 
kolor. 

 Ów pierwszy lot Polaka nie 
doczekał się zbyt wielu opisów. 
Relacje są szczątkowe. Ponad pół 
wieku później czasopismo „Biblio-
teka Warszawska” tak opisywało to 
wydarzenie: „D. 14 maja 1790 r. 
uczynił Blanchard doświadczenie, 
puszczając się balonem zrobionym 
podług pomysłu Jana Potockiego 
krajczyca koronnego. Wędrówkę tę 
odbyli z nim z ogrodu Mniszchow-
skiego przy Senatorskiej ulicy, 
wzmiankowany Potocki i jego sługa 
„Turczyn”; wzniósłszy się do wyso-
kości 4500 stóp, spuścili się między 
Wolą a Górcami”.

Z tego samego źródła wiemy, że 
zachęcony sukcesem i zapewne 
spodziewający się jeszcze większe-

14 maja 1790 roku w Warszawie, 
w obecności licznie zgromadzonej 
publiki i samego króla Stanisława 
Poniatowskiego, Jan Potocki speł-
niał swoje kolejne marzenie. Jako 
pierwszy Polak dokonał udoku-
mentowanego lotu balonem, jako 
pierwszy nasz rodak wzniósł się 
w powietrze.  To wydarzenie zwią-
zane było nierozłącznie z przyby-
ciem rok wcześniej do Polski fran-
cuskiego wynalazcy Jeana Pierre’a 
Blancharda. Ten urodzony 4 lipca 
1753 roku w Les Andelys w Nor-
mandii pionier aeronautyki pojawił 
się w Warszawie opromieniony sła-
wą wcześniejszych 33 lotów balo-
nem. Po raz pierwszy wzniósł się 
w powietrze na wysokość 7 metrów 
5 maja 1782 roku. Prawie 2 lata 
później, 2 marca 1784, zaliczył swój 
pierwszy udany lot, startując balo-
nem wypełnionym wodorem z Pól 
Marsowych w Paryżu, na trwałe 
wpisując się do grona prekursorów 
baloniarstwa. W 1784 roku wyna-
lazł spadochron, zaś 7 stycznia 1785 
roku wraz z amerykańskim leka-
rzem i naukowcem Johnem Jeffrie-
sem przeleciał kanał La Manche 
z angielskiego Dover do francuskie-
go Guines.

Pierwszy lot
Blanchard – sławny już wtedy aero-
nauta – nie przypadkiem pojawił 
się w Polsce, spotykając się tu z na-
der życzliwym przyjęciem. Chyląca 
się ku upadkowi Rzeczpospolita 
Obojga Narodów była jednocześnie 
miejscem, gdzie żywo interesowano 
się naukowymi i technicznymi 
nowinkami, zaś obok Francji to 
właśnie w Polsce marzenia o wzno-
szeniu się w przestworza tra�ały 
na podatny grunt. Zresztą nad Wisłą 

w tamtym czasie wszystko co fran-
cuskie było w modzie. Już od 1784 
roku, a więc ledwie parę miesięcy po 
pierwszych lotach we Francji, 
w różnych miejscach Rzeczpospoli-
tej dokonywano prób z bezzałogo-
wymi balonami. W Krakowie eks-
perymenty w tym zakresie prowa-
dzili Jan Śniadecki, Jan Jaśkiewicz, 
Franciszek Scheidt i Jan Szaster.  
Jednym z najbardziej zaangażowa-
nych w próby balonowe był królew-
ski chemik Jan Okraszewski, który 
według niepotwierdzonych relacji 
miał nawet dokonać pierwszego 
lotu z tarasu zamku królewskiego.

Kroniki historyczne palmę 
pierwszeństwa w załogowym locie 
balonem w Polsce przyznają jednak 
Blanchardowi, który dokonał tego 
publicznego wzniesienia się balo-
nem 10 maja 1789 roku. Opis tego 
wydarzenia znalazł się na łamach 
ówczesnego czasopisma „Pamiętnik 
Historyczno-Polityczno-Ekono-
miczny” (pisownia nieco uwspół-
cześniona): „Puścił się on dnia 
10 maja w balonie z kitajki gumo-
wanej zrobionym, obwodu mają-
cym 90 łokci z Ogrodu Foksalowego 
na Nowym Świecie o godzinie 
pierwszej z południa. Sznurki zwie-
szone do sieci, która wierzch balonu 
pokrywała, utrzymywały łódkę bła-
hą, której wspomniany nawigator 
wraz z jedną towarzyszką tej 
powietrznej podróży życie swoje 
powierzyli. Wiatr wschodnio-połu-
dniowy sprawił, iż balon, wzbijając 
się do niezmiernej wysokości, szedł 
zawsze prawie wzdłuż Wisły i mógł 
być widziany z każdego prawie 
miejsca stolicy, na koniec po 45 mi-
nutach żeglarze powietrzni spuścili 
się bez najmniejszej szkody na Bia-
łołęce za Wisłą”.

Ekscentryczny hrabia
Parę dni później Blanchard zapre-
zentował warszawskiej publice 
użycie czegoś w rodzaju spado-
chronu w sytuacji ewentualnego 
pęknięcia lub zapalenia się powłoki 
balonu. Trudno dzisiaj stwierdzić, 
czy naocznym świadkiem pierw-
szego lotu Francuza był Jan Potocki 
czy też tylko usłyszał o jego wyczy-
nie, ale wkrótce zapałał ogromną 
chęcią wzniesienia się samemu 
w powietrze. Zaproponował Blan-
chardowi przygotowanie czy też 
s�nansowanie produkcji kolejnego 
balonu, pod warunkiem, że on bę-
dzie pasażerem w czasie kolejnego 
pokazu.

Hrabia Jan Potocki herbu Pila-
wa to niezwykle barwna postać 
swej epoki. Urodzony 8 marca 
1761 roku w Pikowie koło Winnicy 
lub Kuryłówce koło Leżajska ary-
stokrata uzyskał staranne wykształ-
cenie w Genewie i Lozannie. 
Po polsku mówił słabo, na co dzień 
posługiwał się jezykiem francu-
skim. W młodości odbył szereg 
podróży, m.in. do Turcji, Egiptu, 
Maroka, na Kaukaz, walczył pod 
sztandarami Zakonu Maltańskiego 
i monarchii habsburskiej. Jego licz-
ne przygody z tamtego okresu 
zaowocowały późniejszymi pisem-
nymi relacjami. Jako jeden z pierw-
szych Polaków zainteresował się 
historią Słowiańszczyzny, prowa-
dząc w tym zakresie badania arche-
ologiczne.

W 1783 roku Potocki pojął 
za żonę Julię Teresę z Lubomirskich, 
córkę marszałka wielkiego koron-
nego Stanisława Lubomirskiego 
i niezwykle wpływowej oraz za-
możnej Izabeli Lubomirskiej. Julia 
(przedwcześnie zmarła w 1794 

Jan Potocki na  obrazie Antona Graffa  z 1785 roku.

Jean Pierre Blanchard na rycinie z epoki
Szkic balonu zamieszczony w czasopiśmie 
Magazyn Warszawski z 1784 rokuPanorama Warszawy z końca XVIII wieku
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Urodzili się

26.03.1861 W Tyrawie Wołoskiej urodził się Bene-
dykt Filipowicz, warszawski i łódzki dziennikarz, literat, 
publicysta. Pracował m.in. w takich pismach jak: „Kurier 
Codzienny”, „Gazeta Informacyjna”, „Kurjer Warszaw-
ski”, „Nowy Dziennik Łódzki” i „Gazeta Łódzka”. 

Zmarli

28.03.1989 zmarł Franciszek Szwed,  prawnik, dzia-
łacz Obozu Wielkiej Polski, Związku Akademickiego 
„Młodzież Wszechpolska” i Stronnictwa Narodowego 
oraz Narodowej Organizacji Wojskowej, uczestnik kam-
panii wrześniowej i konspiracji antyhitlerowskiej.

Wydarzyło się

25.03.1949 burmistrzem Sanoka zostaje Józef 
Dąbrowski, który zastępuje na tym  stanowisku  Józefa 
Hipnera, niemile widzianego przez działaczy PZPR za 
swą przeszłość w Polskiej Partii Socjalistycznej. W na-
stępnym roku, po reformie administracji samorządowej, 
Dąbrowski obejmie funkcję przewodniczącego Miej-
skiej Rady Narodowej. 

26.03.1946 w okolicach wsi Wysoczany i Kozuszne 
pododdziały 34 pułku piechoty i Wojsk Ochrony Pogra-
nicza wpadły w zasadzkę UPA. W czasie wychodzenia 
z okrążenia zginęło 27 żołnierzy i 3 o�cerów 34 pp. Straty 
poniosły też jednostki WOP: 10 zabitych i zaginionych.

26.03.1946 z rąk członków Ukraińców Powstańczej 
Armii ginie jeden Polak w Szczawnem i jeden w Wisłoku 
Wielkim.

26.03.1956 przewodniczącym Miejskiej Rady Naro-
dowej w Sanoku zostaje Tadeusz Powrózek, który bę-
dzie tę funkcję pełnił do listopada tego roku. 

27.03.1947 w kamienicy przy Kazimierza Wielkiego 
8 w Sanoku, gdzie mieścił się sztab 8 Drezdeńskiej 
Dywizji Piechoty, ostatnią noc w życiu spędził gen. 
Karol Świerczewski, poległy następnego dnia w zasadz-
ce UPA w Jabłonkach. Sześć lat później odsłonięto tabli-
cę upamiętniającą pobyt w tym budynku generała. 
Tablica została usunięta w 1991.

27.03.1979 naczelnikiem Sanoka został Ryszard Grze-
bień, ostatni PRL-owski włodarz miasta. Swą funkcję 
pełnił ponad 20 lat, aż do grudnia 1989 roku, gdy został 
odwołany na wniosek Komitetu Obywatelskiego. 

28.03.1946 żołnierze  34 pułku piechoty dokonują pa-
cy�kacji ukraińskiej ludności Zawadki Morochowskiej. 
Powodem akcji miało być unikanie repatriacji do ZSRR 
i współpraca z UPA. Zastrzelonych zostało 11 męż-
czyzn. 

29.03.1911 dekretem Wysokiej Rady Szkolnej Krajo-
wej dyrektorem dwuklasowej szkoły w Zagórzu został 
Edward Gacek. 

30.03.1957 Kuria biskupia w Przemyślu przekazała 
ruiny klasztoru w Zagórzu na własność zakonowi kar-
melitów bosych, którzy stracili zniszczone obiekty  
w 1831 roku. W ręce Kościoła dostały się one z powro-
tem dzięki zapisaniu wzgórza klasztornego w 1935 roku 
seminarium duchownemu w Przemyślu przez barona 
Adama Gubrynowicza. Wojewódzki konserwator 
zabytków w Rzeszowie wyraził zgodę na odbudowę 
klasztornego obiektu.

31.03.1947 Prymas Polski mianował księdza Mikołaja 
Deńko wikariuszem generalnym dla Kościoła Grecko-
katolickiego na teren Łemkowszczyzny.

31.03.2008 zarejestrowane zostało stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” skupiają-
ce gminy Besko, Zarszyn, Rymanów i Bukowsko.

 (sj)

go uznania ze strony króla Stanisła-
wa Francuz cztery dni później usi-
łował kolejny raz wznieść się w po-
wietrze, tym razem balon osiągnął 
wysokość zaledwie 30 stóp, powło-
ka uległa zaś poważnemu uszko-
dzeniu. W sierpniu Blanchard wy-
słał to co z balonu zostało do 
Gdańska i sam udał się w podróż 
w tamtym kierunku. Jego wyjazd 
zakończył w niepodległej jeszcze 
Polsce etap fascynacji baloniar-
stwem. Wkrótce wszystko zostało 
przyćmione dramatycznymi wy-
padkami politycznymi: uchwale-
niem Konstytucji 3 Maja, wojną 
polsko-rosyjską w jej obronie, 
przystąpieniem króla do Konfede-
racji Targowickiej, Insurekcją 
Kościuszkowską, kolejnymi rozbio-
rami i wreszcie ostatecznym upad-
kiem Polski. Kolebka baloniarstwa, 
Francja, również w tym okresie 
pogrążyła się w chaosie Wielkiej 
Rewolucji, wojny domowej, walk 
z obcymi interwentami i później-
szych wojen napoleońskich.   

Losy pierwszego 
polskiego aeronauty
Dla Jana Potockiego był to pierw-
szy i najprawdopodobniej jedyny 
wzlot w przestworza. Trwał ledwie 
pół godziny, ponoć sam arystokrata 
nalegał na jego skrócenie, gdyż 
śpieszył na trwające obrady Sejmu 
Wielkiego, w których brał aktywny 
udział jako poseł. Po upadku Kon-
stytucji 3 Maja przeniósł się do 
Łańcuta, gdzie dla tutejszego, 
dworskiego teatru napisał słynną 
sztukę „Parady”. Przez kolejne lata 
służył na dworze cara Aleksandra I, 
kierując m.in. w latach 1805-1806  
działem naukowym nieudanej, 
wielkiej rosyjskiej wyprawy do 
cesarza Chin. Podróż nie dotarła 
do celu, gdyż Rosjanie odmówili 
złożenia hołdu chińskiemu władcy 
i musieli zawracać znad granicy 
cesarstwa. 

Sam Potocki przeszedł do histo-
rii głównie jako pisarz i autor słyn-
nej powieści fantastyczno-�lozo-
�cznej „Rękopis znaleziony w Sa-
ragossie”. Trawiony melancholią 
pierwszy polski aeronauta popełnił 
samobójstwo w swym majątku 
w Uładówce koło Pikowa 23 grud-
nia 1815 roku strzelając sobie 
w  twarz z pistoletu nabitego odpi-
łowaną z wieczka puszki gałką oło-
wianą (inna wersja mówi o srebrnej 
kuli z cukiernicy). Jego potomko-
wie byli ordynatami łańcuckimi.

sj

Zamek w Łańcucie w czasach Jana Potockiego

Rycina przedstawiająca jeden z pierwszych wzlotów balonem w XVIII wieku 

Pokaz balonowy na Zamku w Łańcucie w 2015 roku  
w rocznicę lotu Jana Potockiego

Król Stanisław August Poniatowski  
osobiście oglądał pierwsze wzloty 
balonowe

Jean Pierre Blanchard na rycinie z epoki
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Ligi Młodzieżowe 

Czas na turnieje finałowe 
Rywalizacja wkroczyła w decydującą fazę. Obecnie rozgry-
wane są �nały Mistrzostw Polski Żaków Starszych – bez 
drużyny Niedźwiadków, a na kolejne tygodnie zaplanowa-
no championaty młodzików i juniorów. Nasze zespoły  
powalczą w nich o obronę tytułów. 

Turniej młodzików rozpocznie 
się już w najbliższy wtorek  
(potrwa do niedzieli), a zawod-
nicy Michała Radwańskiego  
i Tomasza Wolanina rozpoczną 
go w Jastrzębiu-Zdroju. Ich 
grupowi rywale to: miejscowe 
JKH, Sokoły Toruń i Unia 
Oświęcim. Tydzień później  
ruszą decydujące zmagania 
Centralnej Ligi Juniorów. Na 
lodowisku w Bytomiu zespół 
Niedźwiadków, prowadzony 
przez Krzysztofa Ząbkiewicza, 

Złoty gol pół minuty przed końcem dogrywki! 
SOKOŁY TORUŃ – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 2:3 d. (1:1, 0:1, 1:1, d. 0:1) 

Bramki: Sawicki (15), Kurnicki (43) – Łyko (17), Bar (21), Miccoli (65). 
Niedźwiadki: Świderski – Florczak, Niemczyk, Filipek, Bar, Łyko – Biłas, Wróbel, Miccoli, Ginda, Sienkiewicz – Rocki, Starościak, 
Radwański, Zawiła, Dobosz – Koczera, Mazur, Łańko. 

W drugim meczu �nałowym Niedźwiadki znów okazały się lepsze od Sokołów – tym razem na wyjeździe i po dogrywce. 
Na pół minuty przed jej końcem decydującego gola strzelił Louis Miccoli. Tym samym zawodnicy trenera Krzysztofa 
Ząbkiewicza, mimo dopiero 7. miejsca po sezonie zasadniczym, sięgnęli po końcowe zwycięstwo. Tak się szykuje formę 
na decydujące pojedynki! 

Po wygranej 4:1 na własnym 
lodzie nasza drużyna jechała 
do Torunia w komfortowej  
sytuacji, mogąc sobie pozwolić 
– inaczej niż przeciwnik – na 
porażkę w drugim meczu.  
Początek spotkania był udany 
dla gospodarzy, którzy objęli 
prowadzenie po strzale Marce-
la Sawickiego w samo okienko. 
Za moment mogło być 2:0, ale 
Filip Świderski wybronił sytu-
ację sam na sam z rywalem. 
Goście szybko odpowiedzieli 
dość szczęśliwym tra�eniem
Łukasza Łyki, po którego ude-
rzeniu „guma” odbiła się od kija 
obrońcy, myląc bramkarza. 

Druga tercja rozpoczęła się 
kapitalnie dla Niedźwiadków, 
bo grę w przewadze liczebnej 
szybko wykorzystał Sebastian 
Bar, tra�ając potężnym strza-
łem z dystansu. Prowadzenie 
naszego zespołu utrzymywało 
się do 43. min – w międzycza-
sie świetne okazje do podwyż-
szenia wyniku mieli Miccoli  
i Marlon Wróbel – gdy Sokoły 
doprowadziły do remisu. Po 
rajdzie przez niemal całe lodo-
wisko zaskakującym strzałem 
wyrównał Oliwier Kurnicki. 

Ostatnie kilkanaście minut 
podstawowego czasu gry przy-
niosło mnóstwo emocji, ale 
mimo okazji z obu stron  
(m.in. słupek Konrada Filipka) 
rezultat nie uległ już zmianie  
i potrzebna była dogrywka. Na 
35 sekund przed jej końcem, 
gdy graliśmy czterech na trzech, 
sprytne podanie Filipka tra�ło

do Miccoliego, który wykorzy-
stał sytuację sam na sam  
z bramkarzem. Za moment  
sanoczanie mogli rozpocząć 
szalony taniec radości, fetując 
zwycięstwo w rozgrywkach  
zaplecza ekstraklasy. 

Skład drużyny w sezonie 
2021/22: Filip Wiszyński, Filip 
Świderski, Franciszek Źrebiec – 
Louis Miccoli, Damian Ginda, 
Filip Sienkiewicz, Konrad  
Filipek, Szymon Dobosz,  
Łukasz Łyko, Aleks Radwański, 
Paweł Pisula, Jakub Mazur,  
Jakub Klimczak, Karol Górniak, 
Oliwier Łańko, Leonard Litwin, 
Sebastian Burczyk, Krzysztof 
Stabryła, Jakub Sudyka, Marlon 
Wróbel, Bartosz Florczak,  
Mateusz Koczera, Sebastian Bar, 
Kacper Rocki, Michał Staro-
ściak, Kacper Niemczyk, Dawid 
Zawiła, Adam Kozioł, Bartło-
miej Koczera, Radosław Orze-
chowski i Marcin Dulęba. 

zagra z miejscową Polonią,  
Sokołami i ekipą wyłonioną  
z turnieju barażowego. 

Nasze drużyny są aktual-
nymi mistrzami kraju, ale 
obrona tytułów będzie zada-
niem trudnym, tym bardziej, 
że już w fazie grupowej Niedź-
wiadki tra�ły na bardzo moc-
nych rywali. Wydaje się, że 
nieco większe szanse mają ju-
niorzy, podbudowani zwycię-
stwem w rozgrywkach I Ligi/
Młodzieżowej Hokej Ligi. 

Krzysztof ZĄBKIEWICZ, 
trener Niedźwiadków: 

– Po wygranej 
w pierwszym 
meczu nasta-
wiliśmy się  
na to, by już  
w drugim roz-
s t r z y g n ą ć 
sprawę końcowego zwycię-
stwa. Wiedzieliśmy, że będzie 
ciężko i to się potwierdziło, ale 
ostatecznie dopięliśmy swego. 
Mój zespół ciężko zapracował 
na ten sukces. 

Mecze grupowe: 
NIEDŹWIEDZIE SANOK – GRIZZLIES GDYNIA 10:2 (6:1) 
NIEDŹWIEDZIE SANOK – ZBÓJE NOWY TARG 3:6 (1:3) 
NIEDŹWIEDZIE SANOK – CHEMIK KĘDZIEŻYN-KOŹLE 7:2 (5:2) 

Mecz o 3 miejsce: 
NIEDŹWIEDZIE SANOK – WILKI ŚREM 9:4 (4:0) 

Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji 4 

Niedźwiedzie na medal! 
Turniej rozegrany został na lodowisku w Krynicy-Zdroju, gdzie drużyna Niedź- 
wiedzi wywalczyła brązowy medal, przy okazji uzyskując awans do Dywizji 3.  
Było również jedno wyróżnienie indywidualne, bo punktację kanadyjską wygrał 
Mirosław Cybuch. 

Rywalizację grupową sanoczanie 
rozpoczęli z przytupem, w pierw-
szym meczu fundując dwucyfrowy 
łomot ekipie Grizzlies Gdynia.  
Niestety, drugi pojedynek przyniósł 
porażkę ze Zbójami Nowy Targ, 
więc kończące tę część mistrzostw 
starcie z Chemikiem Kędzieżyn-
-Koźle było walką o zachowanie  
medalowych szans. Niedźwiedzie 
stanęły na wysokości zadania, poko-
nując rywali różnicą aż 5 bramek. 
Podobnie zresztą jak i w meczu  
o 3. miejsce z Wilkami Śrem, po któ-
rym można było unieść puchar zdo-
bycie brązu. Końcowe zwycięstwo 
wywalczyła Sandecja Nowy Sącz. 

W inauguracyjnym meczu  
najlepszym zawodnikiem naszego 
zespołu wybrany został M. Cybuch,  
a w kolejnych wyróżnieni zostali  
Damian Warchoł, Dariusz Cybuch  
i Hubert Paszkiewicz. Pierwszy  
z nich został też najskuteczniejszym 
graczem turnieju w klasy�kacji 
kanadyjskiej, zdobywając 13 pkt za  
7 goli i 6 asyst. Oprócz wymienio-
nych w składzie drużyny Niedźwie-
dzi wystąpili: Wojciech Kaleniecki, 
Jacek Florczak – Tomasz Dutkie-
wicz, Adam Witek, Bartosz Buczko-
wicz, Grzegorz Kudła, Radosław 
Wojnarowski, Wojciech Robel,  
Marcin Mołczan, Robert Radożycki, 
Krystian Pielech, Artur Wojtas,  
Tomasz Kijowski i Mariusz Wę-
grzyn. Trenerem był Robert War-
choł, a kierownikiem Jacek Glazer. 

Niedźwiadki zakończyły rozgrywki imponującym zwycięstwem, przystępując do decydującej walki jako 7. drużyna sezonu zasadniczego 

Drużyna Niedźwiedzi, czyli nieco starsi koledzy Niedźwiadków 

Młodzicy będą bronić tytułu mistrzowskiego sprzed roku 
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Klasa Okręgowa 

Turnieje żaków starszych Akademii Piłkarskiej Wiki 

Zmagania w Chełmku 
z mocnymi rywalami 
W ostatni weekend drużyny Akademii Piłkarskiej Wiki 
udanie zaprezentowały się podczas rozgrywek w Chełmku 
i Krośnie. 

Pierwszy zespół pojechał na 
Międzynarodową Ekstraligę 
Talentów. W Chełmku walczy-
ło ponad 20 klubów z Polski, 
Czech i Słowacji, a poziom  
rywalizacji był bardzo wysoki. 
Wychowankowie Jakuba  
Gruszeckiego rozegrali sześć 

pojedynków, punktując  
zwycięstwami nad Rozwojem 
Katowice i IFC Olomunec oraz 
remisem ze Ślęzą Wrocław. 

– Czasem brakowało szczę-
ścia, ale nie wyniki były najważ-
niejsze, ale doskonalenie się – 
czytamy na klubowej stronie �.

AP WIKI SANOK – BENIAMINEK KROSNO 0:1 
AP WIKI SANOK – ROZWÓJ �TOWICE 5:2
Bramki: Wasłowicz 3, Stojowski, Grudzień. 
AP WIKI SANOK – ŚLĘZA WROCŁAW 1:1 
Bramka: Grudzień. 
AP WIKI SANOK – C�COVIA K�KÓW 1:3
Bramka: Tarapacki. 
AP WIKI SANOK – IFC OLOMUNEC 1:0 
Bramka: Czopor. 
AP WIKI SANOK – SANDECJA NOWY SĄCZ 0:1 

Dzień wcześniej druga 
drużyna AP Wiki dzielnie 
walczyła na Turnieju Pro�ud
Arena Cup w Krośnie. Każdy 
zawodnik miał okazję spraw-

Turnieje żaków młodszych Akademii Piłkarskiej Wiki 

dzić się w warunkach meczo-
wych i pokazać, czego nauczył 
się do tej pory. Najlepszym 
graczem naszego zespołu wy-
brany został Mateusz Ćwikła. 

W Krośnie i Łańcucie 
Również drużyna ośmiolatków z Akademii Piłkarskiej 
Wiki zaliczyła dwa starty, grając w Krośnie i Łańcucie. 

W tym przypadku turnieje,  
mające formułę futbolowych 
festiwali, odbywały się jednego 
dnia, a zespoły akademików  
rozegrały w nich po siedem 
spotkań. Podopieczni trenera 
Mariusza Sumary pojechali na 
Pro�ud Arena Cup w Krośnie,
rywalizując tam ze starszymi 

drużynami. W naszym zespole 
nagrodę indywidualną otrzy-
mała Lena Furdak, zdobywczy-
ni aż 9 bramek. Natomiast za-
wodnicy Pawła Kalityńskiego 
udali się na turniej Stal Łańcut 
Cup, gdzie najlepszym graczem 
AP Wiki wybrany został Alex 
Jaracz, strzelec 4 goli. 

Podkarpacka Liga Juniorów Starszych 

Zryw w końcówce to za mało 
EKOBALL SANOK – SMS RESOVIA II RZESZÓW 2:5 (0:1) 
Bramki: Piotrowski (77), Zagórda (83). 

Rozpoczęcie rundy rewanżowej takie samo, jak w przypadku 
piłkarzy Wiki, z tą jednak różnicą, że na własnym boisku. 

Do 77. min Ekoballowcy prze-
grywali 0:3, więc wydawało 
się, że Resovia ma mecz pod 
kontrolą. Potem jednak na  
listę strzelców wpisali się  
Łukasz Piotrowski i Maciej 

Zagórda, doprowadzając do 
stanu kontaktowego. Nasz ze-
spół nie zdążył pójść za ciosem, 
bo goście odpowiedzieli już 
minutę później, w doliczonym 
czasie pieczętując zwycięstwo.  

Początek wiosny identyczny jak koniec jesieni 
PRZEŁĘCZ DUKLA – WIKI SANOK 5:2 (3:1)

Bramki: Frączek 2 (30, 77), Pielech (20-samobójcza), Wajs (34), Mierzejewski (71) –  
Muszka  (12),  R.  Domaradzki  (61-karny). 
Wiki: Stodolak – Lisowski, Osiniak, Demkowski, Pielech – Muszka (46 Winnicki), Rudy  
(75 Pelczar), Domaradzki, Knap, Biega (55 Sokołowski) – Milczanowski (46 Hostyński). 

Inauguracja rundy wiosen-
nej identyczna, jak �nisz je-
sieni – porażka 2:5 na boisku 
rywala. Goście najpierw pro-
wadzili, a potem udało im się 
zdobyć kontaktową bramkę, 
ostatecznie jednak jak naj-
bardziej zasłużone zwycię-
stwo odniosła Przełęcz. 

Spotkanie rozpoczęło się jed-
nak dobrze dla drużyny Wiki, 
która szybko objęła prowadze-
nie – Radosław Muszka sku-
tecznie dobił strzał Rafała  
Domaradzkiego z wolnego.  

Potem inicjatywę przejęli ry-
wale, wyrównując dość szczę-
śliwie, bo po samobójczym 
golu Dominika Pielecha. Jesz-
cze przed przerwą Dukla doło-
żyła kolejne dwie bramki. 

Po kwadransie drugiej po-
łowy wróciły nadzieje na od-
wrócenie losów pojedynku.  
Za faul na Adamie Osiniaku  
sędzia podyktował karnego,  
a strzałem z „wapna” kontakto-
wą bramkę zdobył wspomnia-
ny Domaradzki. Niestety, na 
więcej naszych zawodników 
nie było już stać. Natomiast 
miejscowi zdobyli jeszcze dwie 
bramki, pieczętując efektowne 
zwycięstwo. 

W niedzielę (godzina 14) 
drużyna Wiki zagra u siebie  
z Ostoją Kołaczyce. 

Tydzień po juniorach starszych Ekoballu Stal, czyli w naj-
bliższy weekend, rundę rewanżową rozpoczną młodsi.  
Pozostałe drużyny – także Akademii Piłkarskiej Wiki –  
wystartują na początku kwietnia. 

Młodsi też gotowi do walki 

Już w najbliższą sobotę juniorzy 
Ekoballu rozegrają dwa mecze 
wyjazdowe – starsi z APPN 
Mielec, a młodsi z JKS SMS II 
Jarosław. Tydzień później ligo-
wa karuzela ruszy na dobre, bo 

rozgrywki zainaugurują wszyst-
kie pozostałe zespoły z Sanoka 
– po dwie drużyny trampkarzy  
i młodzików Ekoballu, jak rów-
nież trampkarze starsi oraz mło-
dzicy starsi i młodsi AP Wiki. 

IV Liga Podkarpacka 

Tak gra drużyna z charakterem! 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – WISŁOK WIŚNIOWA 3:2 (0:0) 

Bramki: S. Słysz (70), Turkhan (74), Niemczyk (87) – Nowak (54), Zięba (65). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Gawlewicz, Suszko, Lorenc, S. Słysz – Rivera, K. Słysz (Gąsior), 
Niemczyk, Adamiak (90 Zagórda), Bouteraa (63 Pielech) – Trukhan. 

Niesamowite rozpoczęcie rundy rewanżowej w wykonaniu stalowców, którzy do 70. min 
przegrywali 0:2, by w niewiele ponad kwadrans z nawiązką odrobić straty. Impulsem,  
a zarazem ozdobą spotkania, był �lmowej urody gol Szymona Słysza.

W pierwszej połowie piłkarze 
Ekoballu może i uzyskali lek-
ką przewagę optyczną, jednak 
niewiele z niej wynikało, bo 
więcej groźnych akcji stwo-
rzyła drużyna gości. Dwie 
szanse miał Adrian Nowak,  
a jedno z jego uderzeń wylą-
dowało na poprzeczce. Mimo 
wszystko najlepszą sytuację 
wypracował sobie nasz ze-
spół, tyle tylko, że po strzale 
Andrewa Rivery z 5 metrów 
do praktycznie pustej bramki 
piłka poleciała za wysoko. 

Po przerwie zaczęło się 
prawdziwe „meczycho”. Naj-
pierw pod dyktando gości, 
którzy wyprowadzili dwa sku-
teczne ciosy. Wynik otworzył 
Nowak, �nalizując składną
akcję, a później po centrze  
z wolnego celnie główkował 
zupełnie niepilnowany Jakub 
Zięba. Przez moment stalow-
cy stali ze spuszczonymi  
głowami, jakby było już po 
meczu. W tym momencie  
stało się jasne, że naszej  
drużynie potrzebny jest jakiś 
impuls, by wrócić do gry. 

I właśnie coś takiego na-
stąpiło w 70. min. S. Słysz 
włączył „tryb Messiego”, solo-
wy rajd kończąc bombą z ok. 
16 metrów, a futbolówka tra-
�ła w samo okienko. Co za
gol! Gospodarze zwietrzyli 
szansę, szybko doprowadza-

jąc do wyrównania – składną 
akcję wykończył Andrei  
Trukhan, tym samym ligowy 
debiut w barwach Ekoballu 

podkreślając golem. A na 3 min 
przed końcem podstawowe-
go czasu gry drużyna Piotra 
Kota zdobyła zwycięską 

bramkę, gdy z bliska futbo-
lówkę do siatki wpakował  
Damian Niemczyk. Tak się 
wygrywa przegrany mecz! 

Stalowcy (na żółto) pokazali się jako drużyna z charakterem, wygrywając niemal przegrany mecz 

Piłkarze Wiki znów doznali wyjazdowej porażki 2:5 

Drużyna juniorów Ekoballu Stal rozpoczęła wiosenne rozgrywki 

Zawodnicy AP Wiki nieźle zaprezentowali się na turnieju w Krośnie
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Pierwszy Turniej Wiosenny Drużyn Amatorskich 

Turniej Minisiatkówki 

Walka „jedynek” na czas 
Zawody w Zespole Szkół nr 3, organizowane przez TSV  
dla chłopców z rocznika 2009, rozegrano w kategorii  
„jedynek”. Najlepszy okazał się Karol Silarski. 

Do zmagań przystąpiło dzie-
więciu zawodników, walczą-
cych systemem „każdy z każ-
dym”. Mecze grali nie do gra-
nicy punktowej, a na czas – 
trwały po 6 minut. Ostatecznie 
najlepszy okazał się Silarski,  

a kolejne miejsca zajęli Anto-
ni Konieczny i Miłosz Frycz. 
Startowali również: Mateusz 
Wiśniowski, Maciej Wojcie-
chwski, Kamil Wołoszyn, 
Maciej Maciuba, Tymoteusz 
Gacek i Jan Król. 

Liga Sanocka 

GOSiR Later Rymanów ograł lidera bez straty seta 
W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego dwa z trzech  
meczów kończyły się wynikami 2:1, po zwycięstwach  
Lesanu i Belfrów. Bez straty seta wygrał tylko GOSiR Later 
Rymanów i to z prowadzącym w tabeli Vivio Brzozów. 

Wynik fałszuje trochę obraz 
spotkania, które było dość 
zacięte, a drugą partię siatka-
rze z Rymanowa rozstrzygnęli 
dopiero na przewagi. Pozo-

stałe potyczki paradoksalnie 
okazały się bardziej jedno-
stronne, zwłaszcza starcie 
Belfrów z Leśnikami Lesko, 
bo ci pierwsi gładko wygrali 

dwa pierwsze sety, zapewnia-
jąc sobie zwycięstwo. Nato-
miast Lesan po kiepskim po-
czątku pojedynku z Volley 
Teamem w kolejnych partiach 
wyraźnie zdominował rywali. 

Lesan – Volley Team 2:1 (-18, 16, 18) 
UP Belfry – Leśnicy Lesko 2:1 (15, 11, -21) 
GOSiR Later Rymanów – Vivio Brzozów 3:0 (18, 25, 20) 

Do rozegrania pozostały 
dwa zaległe mecze, po których 
zorganizowany zostanie tur-
niej �nałowy z udziałem czte-
rech najlepszych drużyn. Ter-
min nie jest jeszcze ustalony. 

Liga Sanocka turniejowo w Lesku 

Wprawdzie zawody rozegrano w Lesku, ale uczestniczyły  
w nich głównie drużyny występujące w Lidze Sanockiej.  
Z naszych zespołów najlepiej wypadł będący głównym  
organizatorem turnieju Lesan, zajmując 3. miejsce. 

Do walki przystąpiło pięć 
ekip, więc system rywalizacji 
był oczywisty – „każdy z każ-
dym”. Wyszło dziesięć poje-
dynków – do dwóch wygra-
nych setów – po których naj-
lepsi okazali się zawodnicy 
miejscowego UKS-u. Wpraw-
dzie drużyna z Leska rozpo-
częła od porażki z  Laterem 
GOSiR Rymanów (2. pozy-

cja), ale kolejne mecze przy-
niosły jej komplet zwycięstw 
bez straty seta, co wystarczyło 
do końcowego sukcesu.  
Podium uzupełnili siatkarze 
Lesanu, a kolejne dwie lokaty 
zajęły ekipy Mansardu iVolley 
Teamu. 

– Turniej stał na wysokim 
poziomie, gdyż brali w nim 
udział zawodnicy i zawod-

Komplet wyników: 
LATER GOSiR RYMANÓW – VOLLEY TEAM 2:1
LESAN – MANSARD 2:1 
LATER GOSiR RYMANÓW – UKS LESKO 2:0
VOLLEY TEAM – LESAN 0:2
MANSARD – UKS LESKO 0:2
LATER GOSiR RYMANÓW – LESAN 1:2
VOLLEY TEAM – MANSARD 0:2
LESAN – UKS LESKO 0:2
LATER GOSiR RYMANÓW – MANSARD 2:1
VOLLEY TEAM – UKS LESKO 0:2 

niczki z ligową przeszłością,  
a także obecni siatkarze TSV 
Sanok, którzy niedawno  
zakończyli sezon w I Lidze 

Podkarpackiej – podkreśliła 
Sylwia Maciejowska-Gunia  
z Lesanu, główna organiza-
torka zawodów w Lesku. 

Sanocka Liga Mężczyzn 

Sanocka Liga Kobiet 

Udany pościg „Studentek” 
Trwa zwycięska passa drużyny AZS UP, która w przedostat-
niej kolejce sezonu zasadniczego znów wygrała oba mecze, 
zrównując się punktami z prowadzącą w tabeli ekipą Wilków.  

Najpierw „Studentki” poko-
nały zespół IILO, choć zwy-
cięstwo nie przyszło im łatwo. 
Decydującego gola Maja  
Bielecka zdobyła dopiero na 
3 minuty przed końcem.  
Jeszcze trudniejszy okazał się 
pojedynek z „Watahą”, która 
szybko objęła dwubramkowe 
prowadzenie. Zespół uczelni 
odpowiedział jednak trzema 
tra�eniami, a po wyrównują-
cym golu szalę zwycięstwa na 
korzyść AZS UP przechyliła 
Karolina Dzierlat, drugi raz 

wpisując się na listę strzelców. 
Porażkę tę Wilki powetowały 
sobie wygranym meczem  
z licealistkami. Obie bramki 
zdobyła Oksana Osękowska, 
umacniając się na czele klasy-
�kacji kanadyjskiej.

Drużyny Wilków i AZS 
UP mają po 56 punktów,  
zatem kolejność po sezonie 
zasadniczym rozstrzygnie się 
w ostatniej kolejce. Pierwszy 
zespół przejdzie do �nału, 
a pozostałe zagrają dwumecz 
o awans. 

IILO – AZS UP 1:2 
Bramki: Pietrzycka – Rakoczy, Bielecka. 
AZS UP – IWONICZAN� WILKI 4:3
Bramki: Dzierlat 2, Kocik, Ogrodnik – Sitarz, Pałys, Pściuk. 
IWONICZAN� WILKI – IILO 2:0 
Bramki: Osękowska 2. 

Awans zespołu AZS UP 
Barażowy turniej o ostatnie miejsce w pół�nałach zakończył
się zgodnie z przewidywaniami, czyli zwycięstwem 3. w sezo-
nie zasadniczym drużyny AZS UP. Wygrała obydwa mecze,  
w decydującym po zaciętej walce pokonując Traf Oknoplast. 

Dużo łatwiejsze zwycięstwo, 
bo różnicą 4 bramek, zespół 
„Studentów” odniósł w roz-
poczynającym barażową ry-
walizację spotkaniu z Fore-
stem. Dublety ustrzelili trene-
rzy hokejowych ekip żaków, 
czyli Tomasz Wolanin i Mate-
usz Kowalski. Wynik tylko 
raz był na styku, po kontakto-
wym golu Tomasza Dorotnia-
ka na 2:1. 

Kolejne pojedynki dużo 
bardziej zacięte, z identyczny-
mi wynikami 5:3. Najpierw 
drugiej porażki doznali uni-
hokeiści Foresta, tym razem  
z zespołem �rmy Oknoplast,
dla którego dwa gole zdobył 
Tomasz Słomiana. Spotkanie 

rozstrzygnęło się dopiero  
w ostatnich dwóch minutach. 
Taki wynik sprawił, że decy-
dujące starcie AZS UP z Tra-
fem było zarazem �nałem
trójmeczu – zwycięzca  
zapewniał sobie awans. Osta-
tecznie wywalczyła go druży-
na uczelni, w której składzie 
tym razem najskuteczniejszy 
był Arkadiusz Mielniczek  
(2 gole). 

Początek decydującej  
rozgrywki już w poniedziałek. 
W pół�nałach zmierzą się:
Iwoniczanka Wilki z AZS UP 
i Besco z Jokerem Kosmetyki. 
Natomiast drużyny Trafu 
Oknoplast i Foresta zagrają 
dwumecz o 5. miejsce. 

AZS UP – FOREST 6:2 (3:1) 
Bramki: Wolanin 2, Kowalski 2, Muszański, Zadylak –  
T. Dorotniak,  Kotowicz. 
FOREST – T�F OKNOPLAST 3:5 (2:1)
Bramki: D. Dorotniak, Zygmunt, Hydzik – Słomiana 2, Kinel 2, 
Mańko. 
AZS UP – T�F OKNOPLAST 5:3 (2:2)
Bramki: Mielniczek 2, Wolanin, Kowalski, Ziemba – Słomiana, 
Kinel, Pielech. 

Po turnieju nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia wszystkich drużyn 

Uczestnicy turnieju w Zespole Szkół nr 3 

Zawodnicy AZS UP uzupełnili stawkę pół�nalistów
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IV Liga Krośnieńska 

Liga Sanocka 

Szałankiewicz i Sobolak 
W kolejnym turnieju zwycięstwa odnieśli Bogdan Szałankie-
wicz i Mateusz Sobolak. 

Bardziej zacięta była walka  
w grupie A, gdzie dwóch zawod-
ników miało po jednej porażce. 
Ostatecznie Szałankiewicz wy-
przedził Bolesława Bartkow-
skiego, a 3. miejsce zajął Zyg-
munt Wójcik (dwie przegrane). 

W gr. B najskuteczniejszy 
okazał się Sobolak – komplet 
zwycięstw i jeden stracony set. 
Miejsce 2. zajął Jacek Mazur 
(1 porażka), a na 3. uplasowali 
się ex aequo Szymon Terebecki  
i Arkadiusz Serwiński (po trzy). 

V Liga 

KTS II WOLA KOMBORS� – SKT ILO WIKI III SANOK
4:10 

SKT III: Kozioł 2,5, Bednarczyk 2,5, Wdowin 2,5, Wanielista 2,5. 

Pewne zwycięstwo, choć wynik trochę fałszuje obraz meczu, 
bo gospodarze blisko połowę potyczek przegrywali po 2:3. 

Wyjazdowe punkty 

Pierwsza seria wyszła na remis, 
ale potem trzeci zespół SKT 
oddał gospodarzom już tylko  
2 pkt. Inna sprawa, że KTS tanio 
skóry nie sprzedał, zwłaszcza 
pod koniec pojedynku stawiając 
zaciekły opór. Jednak w zacię-

tych pięciosetówkach niemal 
zawsze ostatnie słowo należało 
do naszych zawodników.  
Łupem punktowym po równo 
podzielili się Daniel Kozioł,  
Andrzej Bednarczyk, Marek 
Wdowin i Miłosz Wanielista. 

SKT ILO WIKI I SANOK – ST�ŻAK I B�TKÓW� 10:1
SKT I: Poliniewicz 3,5, Pytlowany 2,5, Witka 2,5, Morawski 1,5. 

Trzeci z rzędu mecz, w którym pingpongiści SKT pozwalają 
rywalom jedynie na zdobycie honorowego punktu. Wygląda 
na to, że lider stworzył wynikowy szablon, z powodzeniem  
stosując go w kolejnych pojedynkach. 

Dobry szablon lidera 

Po identycznych zwycięstwach 
nad Karpatami III Krosno  
i GOSiR-em II Krościenko  
Wyżne nasza drużyna znów 
wygrała przy własnych stołach, 
ponownie 10:1. Można zażarto-
wać, że to już robi się nudne, 

choć z pewnością nie dla na-
szych zawodników – oby formę 
utrzymali do końca sezonu. 
Znów najlepiej zapunktował 
Grzegorz Poliniewicz, a swoje 
dołożyli Piotr Pytlowany, Dawid 
Witka i Marcin Morawski. 

Pierwszy punkt rezerw 
UKS ISK� ISKRZYNIA – SKT ILO WIKI II SANOK 9:9

SKT II: P. Piróg 2,5, Wojciechowski 2,5, Wronowski 2, Łącki 2. 

Po dwóch porażkach drużyna rezerw SKT w końcu się prze-
łamała, zdobywając pierwszy punkt w grupie spadkowej. 

Pojedynek z Iskrą był niezwykle 
zacięty, dość powiedzieć, że 
wszystkie serie kończyły się  
wynikami remisowymi. Co cie-
kawe, w pierwszej i ostatniej za-
punktowali Piotr Piróg i Marek 
Wronowski, zaś w drugiej i trze-

ciej – Robert Wojciechowski  
i Mateusz Łącki. Natomiast  
w deblu wygrali Piróg i Wojcie-
chowski. Mimo wszystko nasza 
drużyna bliższa była zwycięstwa, 
trzy mecze przegrywając po  
zaciętych  pięciosetówkach. 

KARATE 

WĘDKARSTWO 

Złoto w kata, srebro i brązy w kumite 
Dwa tygodnie po Mistrzostwach Makroregionu Południowego reprezentanci Sanockiego Klubu Karate pojechali na 
Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia, które rozegrano w Mielcu. Dorobek wychowanków Henryka Orzechowskiego to 
pięć medali, w tym złoto Tobiasza Gudowskiego. 

Nasz zawodnik wygrał kata 
punktowe w kategorii do 9 lat. 
Niewiele zabrakło mu też do 
podium w kumite – porażka 
w walce o pół�nał. Bliski złota
był również Norbert Starejki  
w wadze do 65 kg juniorów 
młodszych – 2. miejsce przez 
odjęcie 0,5 pkt za niezamie-
rzony faul. Natomiast brązo-
we krążki w kumite zdobyli: 
juniorka młodsza Izabela  
Malik (do 55 kg) oraz junio-
rzy Filip Barzyk (60 kg)  
i Maciej Ho� (70 kg).

Startowali także: Fabian 
Bochnak, Zuzanna Turzy-
niecka, Nicol Marczak,  
Dominika Kogut, Magdalena 
Stapińska, Maja Górnik, Wik-
toria Wielobób, Jula Marcinik, 
Lidia Gajewska, Oskar Cho-
rążak, Adrian Pawlecki i Wik-
tor Birek. W mistrzostwach 
uczestniczyło 350 zawodni-
ków z 33 klubów. 

SZACHY 

NARCIARSTWO 

Kolejne zwycięstwo Bałdy 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się Zawody Trout Area 
Balaton PZW Krosno, w których wystartowało ponad  
40 spinningistów. Zdecydowanie najlepszy okazał się  
Piotr Bałda z Koła nr 1. 

Zmagania rozegrano w ośmiu 
półgodzinnych turach, podczas 
których zawodnicy łowili para-
mi. I właśnie ich pojedynki były 
podstawą punktacji. Bałda jako 
jedyny odniósł aż siedem zwy-
cięstw, łącznie łowiąc 15 pstrą-
gów tęczowych (punktowano 
tylko tym gatunkiem). Miejsca 
w drugiej dziesiątce zajęli kolej-
ni dwaj wędkarze „Jedynki” – 
11. był Piotr Lassota, a 15. Piotr 
Kucharski. Startowali jeszcze:
Waldemar Bulewicz, Łukasz 
Kolarz i Damian Gibczyński 
(Koło nr 2) oraz Andrzej Więc-
kowicz (Koło nr 1). 

Rozgrywki w Sokole 
Ruszył I Turniej Sokoła „Skok po kategorię”. Po dwóch  
inauguracyjnych rundach w klasy�kacji łącznej prowadzą
Arkadiusz Serwiński i Michał Krupa. 

Jest to rywalizacja w szachach 
szybkich z udziałem dziesię-
ciu zawodników, którzy co 
niedzielę mają rozgrywać po 
dwie rundy. W dwóch pierw-
szych czterech szachistów  

zaliczyło komplety zwycięstw, 
a dzięki najlepszym przelicz-
nikom stawkę otwierają  
Serwiński i Krupa. Kolejne 
dwa miejsca zajmują Czesław 
Tere�nko i Adam Robel.

Dominacja wśród 
dzieci starszych 
Przed tygodniem podaliśmy wyniki �nałowych zawodów Pod-
karpackiej Ligi Alpejskiej, dziś czas na klasy�kacje łączne.

Sanockie zawodniczki, repre-
zentujące Gondolę Krynica, 
zdominowały kat. dzieci star-
szych, zajmując pierwsze dwa 
miejsca. Końcowe zwycięstwo 
przypadło Zuzannie Leśniak  
z dorobkiem 280 pkt, która mi-
nimalnie wyprzedziła Kaję  
Bernat (270). Wśród dzieci 

młodszych tuż za podium upla-
sowała się Zo�a Leśniak (180 –
same zwycięstwa, ale starty tylko 
w połowie zawodów). W kat. 
młodzików miejsca odpowied-
nio 9. i 12. zajęli Michał Wiejow-
ski (50) i Helena Leśniak (61). 
Natomiast w master 8. był nie-
zrzeszony Jacek Lubas (66). 

BILARD 

Czołówka w formie 
Ósma kolejka rozgrywek Budmal Ligi Amatorskiej przy-
niosła pełne spektrum wyników. Najwyższe zwycięstwo 
odniósł broniący tytułu Krzysztof Kadubiec, a najniższe 
debiutant Łukasz Szmyd. 

Jakub Biłas – Zbigniew Gilarski 5:7 
Marcin Lubieniecki – Paweł Kocan 7:4 
Łukasz Szmyd – Beniamin Wilk 7:6
Zbigniew Gilarski – Beniamin Wilk 7:2
Tomasz Skóra – Grzegorz Jarocki 3:7
Marcin Piotrowski – Grzegorz Rozel 5:7
Wojciech Stawarczyk – Janusz Wojnarowski 7:2
Krzysztof Kadubiec – Zbigniew Reś 7:1 

Mistrz porzedniej edycji  
potwierdził klasę, tracąc zale-
dwie jednego frejma. Dla  
odmiany w meczu debiutan-
tów mieliśmy jedyny podział 
punktów, bo „oczko” wywal-
czył też Beniamin Wilk. Dwa 
zwycięstwa odniósł Zbigniew 
Gilarski – jedno po udanym 

pościgu (odrobienie strat  
ze stanu 0:4), a drugie dużo 
łatwiej. Po dość zaciętych  
pojedynkach wygrywali też 
Grzegorz Rozel i prowadzący 
w tabeli Marcin Lubieniecki. 
Natomiast szybiej poszło 
Grzegorzowi Jarockiemu  
i Wojciechowi Stawarczykowi. 
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Drużyna Sanockiego Klubu Karate na turnieju w Mielcu 

Piotr Bałda 

Pingpongiści SKT znów wygrali 10:1 – trzeci mecz z rzędu 
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