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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Pani Marzenie Granatowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci OJCA
         

składają
Starosta i pracownicy

Starostwa Powiatowego w Sanoku

Od kilku dni w ciszy czekaliśmy na informacje o stanie zdro-
wia księdza Piotra. 10 maja nadeszła wiadomość, której nie 
chcieliśmy usłyszeć: o jego śmierci. 

Nie żyje ksiądz 
Piotr Rymarowicz

Ksiądz Piotr Rymarowicz był 
wieloletnim – na początku 
anonimowym – współpra-
cownikiem „Tygodnika Sa-
nockiego”. Systematycznie 
otrzymywaliśmy od niego 
informacje o tym, co dzieje 
się w Trepczy i Międzybro-
dziu. To były miejsca, które 
szczerze ukochał, o które dbał 
i pragnął, by wielu podzieliło 
jego miłość i troskę. 

Pasterz dusz – wszystko, 
co robił, miało ludzi łączyć, 
zbliżać. Daleki od romantycz-
nych zawołań o transformacji 
zjadaczy chleba w anioły – na 
to miał zbyt wiele pokory 
w sobie – w jakimś sensie pra-

cował nad tym właśnie, 
mimochodem, zaszczepiając 
w ludziach, dzień po dniu, 
z niedzieli na niedzielę, dobro 
i spokój. 

Trepczański „Siłacz” – 
pewnie rzadko myślał o zdro-
wym trybie życia, ciągle 
pochłonięty pracą i nowymi 
pomysłami.

„Ksiądz Piotr odszedł od 
nas. Nigdy Go nie zapomni-
my!” – otrzymaliśmy tę wia-
domość od dyrektora Jerzego 
Ginalskiego.

Nie zapomnimy księdza 
Piotra, prawego kapłana 
i nieocenionej dobroci czło-
wieka.                               (msw)

Pozostanie w pamięci

Całkiem odmienną opinię w  sprawie przyłączenia części Trepczy, Zabłociec i Bykowiec do 
Sanoka wydała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacka. W pierwszej opinii wojewoda wyraziła 
pozytywną opinię w sprawie przyłączenia trzech sołectw w granice administracyjne Sanoka, 
teraz pozytywnie zaopiniowała już tylko część Trepczy. W stosunku do  pozostałych sołectw 
wojewoda nie wydała jednoznacznej opinii. 

Tak – tylko dla części Trepczy 
Poszerzenie granic Sanoka

Tomasz Matuszewski, bur-
mistrz Sanoka, wystąpił 
z wnioskiem do wojewody 
podkarpackiej Ewy Leniart 
o wydanie opinii na temat 
przyłączenia do Sanoka trzech 
miejscowości z gminy Sanok: 
Bykowiec, Zabłociec i części 
Trepczy – tam gdzie znajduje 
się oczyszczalnia ścieków. 
Wojewoda na wydanie decy-
zji miała 30 dni. Opinia woje-
wody różni się od tej pierwot-
nej, w której wyraziła aproba-
tę do przyłączenia do Sanoka 
trzech miejscowości. Teraz 
Ewa Leniart pozytywnie 
zaopiniowała przyłączenia do 
miasta tylko części Trepczy, 
natomiast nie jest w stanie 
wydać jednoznacznej opinii 
w sprawie przyłączenia w gra-
nice administracyjne Sanoka 
Zabłociec oraz Bykowiec. 
W 16-stronicowym uzasad-
nieniu w jego podsumowaniu 
możemy przeczytać: „Po roz-
ważeniu wszystkich aspektów 
przedmiotowej sprawy, mając 
na uwadze argumenty przed-
stawione przez Radę Miasta 
Sanoka (rozwój miasta, które 
od wielu lat nie zwiększało 
swojego obszaru, rozwój tech-
nologii wodorowych realizo-
wanych w ramach Klastra 
Energii Sanocka Dolina 
Wodorowa), pozytywnie opi-
niuję wniosek w zakresie 
przyłączenia do miasta Sano-
ka części obszaru sołectwa 
Trepcza. Natomiast odnośnie 
przyłączenia do miasta Sano-

ka obszaru sołectwa Bykowce 
oraz obszaru sołectwa Zabłot-
ce z gminy Sanok, mając na 
uwadze rozwój miasta Sano-
ka, ale też wyniki opinii doty-
czącej wniosku w sprawie 
zmiany w podziale terytorial-
nym polegającej na przyłącze-
niu do miasta Sanoka obszaru 
sołectwa Bykowce, obszaru 
sołectwa Zabłotce oraz części 
obszaru sołectwa Trepcza, 

położonych w gminie Sanok, 
w powiecie sanockim, w wo-
jewództwie podkarpackim. 
Z  konsultacji przeprowadzo-
nych przez gminę Sanok 
z mieszkańcami tych sołectw, 
którzy zdecydowanie opo-
wiedzieli się za pozostaniem 
w gminie Sanok, a także 
dalszy brak porozumienia 
pomiędzy jednostkami samo-
rządu terytorialnego, argu-

mentów żadnej ze stron nie 
mogę uznać za zdecydowanie 
przeważające i dlatego nie 
przekonują mnie do wydania 
jednoznacznej opinii w przed-
miotowym zakresie”.

Ostateczną opinię w spra-
wie powiększenia Sanoka 
o Bykowce, Zabłotce oraz 
część Trepczy wyda Rada
 Ministrów. 
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
księdza Piotra Rymarowicza

naszego współpracownika.

Wyrazy głębokiego współczucia 

bliskim Zmarłego
składa

Redakcja „Tygodnika Sanockiego”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

księdza Piotra Rymarowicza
proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Trepczy
oddanego pracy duszpasterskiej kapłana, społecznika,

człowieka o wielkim sercu.

Parafianom, rodzinie 
i przyjaciołom Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
Andrzej Romaniak

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
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Są już pierwsze efekty prac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Białogórskiej. I etap 
realizowany przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej został zakończony. Obej-
mował on budowę kanalizacji, odwodnienia oraz parkingu z pełną infrastrukturą techniczną.

Prace przy ul. Białogórskiej nabierają tempa 

Trwają prace przy kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym przy  
ul. Białogórskiej. I etap realizo-
wany przez Sanockie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej został zakończony. Dzięki 
tym pracom powstało 90 miejsc 

Inwestycje w mieście

W poniedziałek, 9 maja, burmistrz Tomasz Matuszewski 
wraz z dyrektorem MOSiR-u Bogusławem Rajtarem odbyli 
spotkanie z wicemarszałkiem Piotrem Pilchem.  Zważyw-
szy na fakt, że Sanok jako jedno z podkarpackich miast dys-
ponujące odpowiednią infrastrukturą sportową będzie  
gościł uczestników XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady  
Młodzieży w Sportach Zimowych, która odbędzie się  
od stycznia do marca 2023 roku i w której udział weźmie 
ponad 1500  zawodników.

Sanok doceniony 
w Reinheim 

„Partnerstwo miast europej-
skich to wspaniała idea, która 
od wielu dekad pozwala  
na rozwój naszych małych  
ojczyzn. Dzięki współpracy 
między ośrodkami miejskimi 
i często odległymi od siebie 
regionami Europy zawiązują 
się prawdziwe przyjaźnie, któ-
re umacniają się przez lata  
i których trwałość sprawdza 
się w czasach trudnych –  
takich jakich doświadczamy 
obecnie – kiedy za wschodnią 
granicą Polski toczy się krwa-
wa wojna. Europa współpra-
cujących ze sobą małych  
ojczyzn otwiera się na rzeczy-
wiste problemy. Dzięki part-
nerstwie miast budujemy 

Sanok z olimpiadą młodzieży w sportach zimowych
 XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych

W miniony weekend burmistrz Tomasz Matuszewski wraz  
ze swoim zastępcą Grzegorzem Korneckim uczestniczyli  
w uroczystości podsumowującej czterdzieści lat współpracy 
miast partnerskich Reinheim i Cestas. Na pro�lu burmistrza
w mediach społecznościowych możemy przeczytać podzię-
kowanie dla miast partnerskich, które wsparły Sanok  
w pomocy Ukrainie. 

Czterdzieści lat współpracy miast partnerskich

Grant na ponad milion złotych 
Konkurs Grantowy „Cyfrowa Gmina” współ�nansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfro-
wa (POPC) na lata 2014–2020, pakiet REACT-UE.

społeczeństwo obywatelskie, 
które wypracowuje poczucie 
wspólnoty i jedności. Dziś, 
kiedy europeski spokój i bez-
pieczeństwo zostały wysta-
wione na próbę za sprawą 
agresji Rosji na Ukrainę, po-
czucie obywatelskiej wspól-
noty znalazło wyraz solidar-
ności i chęci niesienia pomo-
cy ludności ogarniętego woj-
ną kraju” – skomentował na 
swoim pro�lu burmistrz.

Włodarz wspomniał rów-
nież o minionym 25-leciu 
partnerstwa Sanoka i Rein-
heim, wyrażając radość, iż ko-
lejne pokolenia przekazują  
tę ideę swoim następcom. 

esw 

 W Sanoku  będą rywalizowały 
ze sobą drużyny hokejowe oraz 
łyżwiarze szybcy na torze  
długim oraz krótkim. Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży  
w Sportach Zimowych odby-
wa się pod patronatem Mini-
sterstwa Sportu oraz Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 
przy wsparciu organizacyjnym 
samorządów oraz okręgowych 
związków sportowych. Jest to 

wielkie święto młodzieżowego 
sportu i nieoceniona promocja 
Sanoka jako ośrodka sportów 
zimowych. Przy okazji współ-
organizacji XXIX OOM sanoc-
ki MOSiR otrzyma znaczne 
środki, 400 000 zł, na do�nan-
sowanie zakupu rolby, która  
naszym obiektom sportowym 
będzie służyła przez wiele  
kolejnych lat.

mn

Gmina Miasta Sanoka 

atrakcji turystycznej naszego 
regionu – mówi Tomasz Matu-
szewski, burmistrz Sanoka. 

Trwają prace II etapu inwe-
stycji związane z powstającą  
tu infrastrukturą sportowo-re-
kreacyjną. Obecnie budowlańcy 

kładą nawierzchnię poliureta-
nową pod boisko. 

Już wkrótce będziemy się 
cieszyć trzema boiskami, korta-
mi tenisowymi, zaplanowano tu 
też pole do minigolfa, miastecz-
ko ruchu rowerowego wraz  
z oznakowaniem pionowym  
i poziomym, zamontowane  
zostaną stoliki do szachów, stoły 
do piłkarzów.  W połowie maja 
wykonawca dostarczy urządze-
nia do skateparku. W obszarze 
tej inwestycji zaplanowano 
nowe nasadzenia, drzewa i krze-
wy ozdobne. 

– Trzeci etap tej inwestycji 
obejmuje powstanie ścieżki pie-
szo-rowerowej Velo San droga 
rowerowa Sanok - Zagórz, której 
koncepcja wraz z dokumentacją 
są opracowywane. Jest to inwe-
stycja w 100 proc. do�nansowa-
na z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych dedykowanego gminom 
położonym na terenach gór-
skich o do�nansowanie infra-
struktury turystycznej w kwocie 
8 mln zł – wyjaśnia burmistrz. 

dcz

parkingowych dla samochodów 
osobowych i autobusów.

– Nowy parking spełnia 
swoją rolę, długi majowy week-
end pokazał, jak bardzo potrzeb-
ne były dodatkowe miejsca 
parkingowe przy największej 

Gmina Miasta Sanoka pozy-
skała kwotę:1 109 970 zł na 
zwiększenie cyfryzacji urzędu, 
wzmocnienie infrastruktury 
sprzętowej, organizację szkoleń 
dla pracowników oraz zapew-
nienie cyberbezpieczeństwa  
samorządowych systemów in-
formatycznych. Przyznane środ-
ki �nansowe znacznie uspraw-
nią jakość usług świadczonych 
klientom Urzędu Miasta.

Grant jest �nansowany 
w 100 proc. ze środków Unii 
Europejskiej. Umowa o powie-
rzenie grantu podpisana została  
29 kwietnia br.

sobów ochrony danych przed 
złośliwym oprogramowaniem. 
Planowane szkolenia wzmoc-
nią kompetencje pracowników  
w zakresie prawidłowej ochrony 
infrastruktury IT. Przeprowa-
dzona w ramach projektu  dia-
gnoza posłuży zapewnieniu  
cyberbezpieczeństwa systemów 
informatycznych.                  (mn)

W ramach projektu uzupeł-
nione zostaną zasoby sprzętu 
komputerowego Urzędu Miasta 
w Sanoku. Planuje się także za-
kup oprogramowania biurowe-
go i antywirusowego, dwóch 
serwerów wraz z systemami  
je zabezpieczającymi, a także 
oprogramowania do wirtualiza-
cji serwerów. Zmodernizowana 
zostanie wewnętrzna sieć urzę-
du oraz strona internetowa, 
zgodnie z najnowszymi standar-
dami WCAG 2.1.

Pozyskane środki pocho-
dzące z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 

przyczynią się także do podnie-
sienia poziomu wiedzy pracow-
ników Urzędu Miasta w Sanoku 
dotyczącego podstawowych ro-
dzajów cyberzagrożeń oraz spo-
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O remoncie drogi na Liszną mówiło się od lat. Mieszkańcy  
w końcu doczekali się inwestycji i dzisiaj po podziurawionej 
drodze zostały wspomnienia.

Długo wyczekiwana inwestycja! Otwarcie drogi na Liszną
Powiat Sanocki

W ramach zadania przebudo-
wano i poszerzono jezdnię,  
położono nową nawierzchnię, 
wykonano chodnik, kanaliza-
cję deszczową. Przebudowane 
zostały zjazdy i skrzyżowania, 
utwardzone pobocza oraz  
zabezpieczono osuwiska.  
Zamontowano nowe bariery  
i poręcze ochronne. Zainstalo-
wano oznakowanie poziome  
i pionowe, w tym nowego 

przejścia dla pieszych na wyso-
kości ul. Królowej Jadwigi.

– Oddajemy do użytku  
kolejną drogę do�nansowaną 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg – tymi słowami sta-
rosta sanocki Stanisław Chęć 
rozpoczął konferencję. – Cieszę 
się, że dzięki wsparciu rządowe-
mu udaje nam się wykonywać 
tak wiele ważnych dla mieszkań-
ców i turystów inwestycji. 

Wartość tej inwestycji to 
prawie 4 000 000 zł, z czego  
2 700 000 zł stanowi do�nan-
sowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Powiat 
Sanocki otrzymał wsparcie 
od Nadleśnictwa Brzozów  
w wysokości 225 000 zł, także 
Miasto Sanok wsparło Powiat 
kwotą 400 000 zł.

– Większość inwestycji 
nie byłaby możliwa, gdyby 
nie wsparcie z rządowych 
programów, które pomagają 
w budowie i przebudowie 
bezpiecznej infrastruktury 

drogowej – stwierdziła Jolan-
ta Sawicka, wicewojewoda 
podkarpacka. – Rząd kieruje 
do nas liczne środki �nanso-
we, aby Podkarpacie mogło 
się rozwijać w wielu obsza-
rach. Przykładem tego jest 
nowa droga w Lisznej, która 
zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców, zminimalizuje 
wypadkowość oraz poprawi 
komfort podróżowania.

Również dyrektor ds. eko-
nomicznych w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwo-
wych wyraził swoje zadowo-

lenie z przebudowanej drogi, 
podkreślając, że aby las speł-
niał wszystkie swoje funkcje, 
niezbędne są dobre drogi, 
którymi będzie można wy-
wieźć drewno, ale również 
dojechać do lasu na wypoczy-
nek. 

Burmistrz Miasta Sanoka 
Tomasz Matuszewski zapew-
nił, że to jeszcze nie koniec  
zadań realizowanych z Powia-
tem Sanockim. W kilku sło-
wach wyraził nadzieję, na 
wspólną realizację celów,  
które przed sobą postawili. 

O inwestycji wypowie-
dział się również sołtys Lisz-
nej Piotr Baran. 

– Bardzo się cieszę, że 
droga, która od wielu lat nisz-
czała, a dziury były dla nas  
naprawdę uciążliwe, została 
naprawiona. Dziękuję staro-
ście Stanisławowi Chęciowi 
oraz Radzie Powiatu Sanoc-
kiego za zaangażowanie.  
W końcu mamy piękną drogę, 
która będzie służyć kierow-
com przez kolejne lata.

esw

Zadzwonili do nas zdegustowani czytelnicy: – W okolicy klubu Cacao i Stokrotki wycięto 
zdrowe drzewa. Wszędzie zaczyna być tylko beton i beton. Drzewa też stanowią dźwiękosz-
czelną zaporę, obawiamy się, że zaczną być one usuwane w okolicach bloków na ul. Traugu�a.

Łyso obok klubu Cacao
INTERWENCJE

Janusz Galant, kierownik 
ZGZM SSM, udzielił nam 
szczegółowych informacji na 
temat zaistniałej sytuacji. 

– Przy wspomnianym 
obiekcie usługowym jest 
podjęta decyzja o powięk-
szeniu strefy parkowania, 
tzn. miejsc postojowych. 
Otrzymaliśmy od osób wy-
najmujących tu lokale postu-
laty, aby zwiększyć w tym 
miejscu ilość miejsc parkin-
gowych. Uzyskaliśmy zgodę 
z Urzędu  Miasta, więc to  
nie była samowolka.  Wycię-

te zostały wierzba i dwa 
świerki. W późniejszym cza-
sie mamy wykonać tam nowe 
nasadzenia w ramach tej 
działki. Dzięki wykonanym 
wycinkom uzyskamy ok. 10 
nowych miejsc parkingo-
wych. Korzystać z parkingu 
będą mogły osoby posiadają-
ce kartę mieszkańca, pracow-
nicy lokali i klienci. Na obec-
nym parkingu i tak planowa-
ny jest remont, ponieważ  
betonowe płyty są połamane 
– referuje nam sytuację kie-
rownik. 

 Uspakajamy mieszkańców 
okolicznych bloków. Co praw-
da przy ulicy Traugu�a 21 
wycięto świerki na wniosek 
mieszkańców, które zagrażały 
bezpieczeństwu, ale w tym 
momencie prowadzone są na-
sadzenia drzew. Zieleni nie 
braknie, ale trzeba pamiętać, 
że w okolicy „Alfy”, czyli kom-
pleksu usługowo-handlowego 
bardzo często brakuje miejsc 
parkingowych, więc mamy  
nadzieję, że nowy parking bę-
dzie dobrym rozwiązaniem. 

ew

Czytelnicy zgłaszają nam 
niedogodności, jakich do-
świadczają, jeżdżąc ulicą 
Mickiewicza. 

Ulica Mickiewicza 
źle świadczy o mieście

– Droga jest nierówna, 
pojawiły się wyrwy. Po zimie 
jest znacznie gorzej niż było 
jesienią. Dziura na dziurze! – 
Skarzą się czytelnicy. 

– To główna ulica miasta! 
Kiedy miasto w końcu zajmie 
się remontem ulicy, która pro-
wadzi do centrum?

Uprzejmie wyjaśniamy, po 
raz kolejny, że część ulic w mie-
ście należy do Miasta Sanoka. 
Ulica Mickiewicza jest pod  
jurysdykcją Powiatu Sanoc-
kiego. Zapytaliśmy starostę 
Stanisława Chęcia, kiedy jest 
planowany remont „zdezelo-
wanej” ulicy Mickiewicza. 

– Zdajemy sobie sprawę, 
że w powiecie sanockim są 
jeszcze drogi, które wymagają 
remontu. Jedną z nich jest  
ulica Mickiewicza w Sanoku, 

na przebudowę której staramy 
się o środki zewnętrzne z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. 
Złożyliśmy już wniosek i cze-
kamy na rozstrzygnięcie nabo-
ru. Jeśli uda nam się otrzymać 
do�nansowanie, prace na uli-
cy Mickiewicza rozpoczniemy 
jeszcze w tym roku – odpo-
wiedział starosta Chęć. 

Cóż, trzymamy kciuki,  
by udało się uzyskać do�nan-
sowanie!

ew 
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Osteoporoza jest chorobą 
dotykającą coraz większej 
liczby osób w naszym kraju. 
Cierpi na nią około 2,7 mi-
liona ludzi. Rozwija się bez-
objawowo. Powoduje zmiany 
w strukturze kości, przez co 
są coraz słabsze oraz bardziej 
podatne na złamania. 

Najczęściej zapadają na nią ko-
biety po menopauzie. Według 
statystyk na osteoporozę choru-
je co trzecia kobieta po 50 roku 
życia. Nie jest to jednak wyłącz-
nie choroba kobiet – zapadają 
na nią również mężczyźni, a tak-
że osoby młode. W osteobusie 
powinny zbadać się także osoby 
palące papierosy, pijące duże ilo-
ści kawy, alkoholu, ale również 
spożywające zbyt mało prze-
tworów mlecznych.

 Densytometria jest podsta-
wowym badaniem, które umoż-
liwia rozpoznanie osteoporozy, 
również w jej stadium bezobja-
wowym, czyli przed złamaniem 

20 maja w Sanoku zadbaj o swoje kości

BADANIE OSTEOPOROZY

kości czy kręgosłupa. Metoda ta 
precyzyjnie mierzy masę kost-
ną – z dokładnością do 1%. 
Jest to rodzaj badania wyko-
rzystującego niewielkie dawki 
promienia rentgenowskiego. 
O wiele niższe niż przy klasycz-
nym zdjęciu rentgenowskim 
klatki piersiowej czy kości. Eks-
perci podkreślają, iż wyniki 
mogą sygnalizować koniecz-
ność uzupełnienia witaminy D3 
oraz wapnia w diecie.

 Badanie jest bezbolesne. 
Polega na radiologicznym po-
miarze tkanki kostnej z kręgo-
słupa lędźwiowego lub szyjki 
kości udowej. Nie trzeba się 
do niego przygotowywać. Trwa 
zaledwie kilka minut. Koniecz-
ne jest jedynie zdjęcie biżuterii 
oraz metalowych elementów. 
Przeciwwskazaniem do prze-
prowadzenia pomiaru jest ciąża.

ZAP�SZAMY 
NA BADANIA.

20 maja 2022 r. – SanokCena jednego 
badania wynosi 

45 
złotych

www.osteoporozakrakow.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Bony 4
Mobilna pracownia densytometryczna – OSTEOBUS

Zapisy telefonicznie 512 351 600.
Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza!

– Inwestycje zostały do�nan-
sowane z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg oraz z Fun-
duszu Solidarności Unii Euro-
pejskiej, a ich wartość to po-
nad 32 mln złotych. Jesteśmy 
wdzięczni za każde otrzymane 
wsparcie i nie ukrywamy, że 
liczymy na więcej, bo wiado-
mo, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.

Starosta podziękował tak-
że Edycie Szałankiewicz, 
skarbnikowi Powiatu Sanoc-
kiego oraz pracownikom 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Staro-
stwie Powiatowym w Sanoku 
za pracę nad przygotowaniem 
wniosków o wsparcie ze-
wnętrzne. Słowa wdzięczności 
skierował również do przed-
stawicieli Lasów Państwowych 
za okazywaną pomoc i do-
tychczasową współpracę.

Wyrazy uznania dla samo-
rządowców przekazała także 
Jolanta Sawicka, wicewojewo-
da podkarpacki.

– Chciałabym podzięko-
wać władzom samorządowym 
oraz wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie 
i realizację inwestycji, bowiem 
działania te wymagają dużo 
czasu, wysiłku i uporu w dąże-
niu do celu – powiedziała 
wicewojewoda. – Cieszę się, 

Podpisano umowy na kolejne inwestycje drogowe
że chcecie, aby wasze małe 
ojczyzny były coraz lepsze 
i bezpieczniejsze, żeby służyły 
naszemu społeczeństwu. Obie-
cuję, że nadal będziemy wspie-
rać powiat sanocki, żeby mógł 
się rozwijać.

Wykonawcą przebudowy 
drogi Tarnawa-Kalnica w miej-
scowościach Łukowe i Tarna-
wa Górna wraz z obiektem 
mostowym przez rzekę Kal-
niczkę jest �rma Strabag Sp. 
z o.o. Wartość zadania wynosi 
23 975 599,00 zł, z czego aż 
14 385 359,00 zł stanowi do�-
nansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Z kolei Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mosto-
wych Sp. z o.o. z Sanoka wyko-
na dwie inwestycje. Pierwsza 
z nich to przebudowa drogi 
powiatowej Załuż-Lesko, której 
wartość wynosi 6 911 100,00 
zł, z czego 3 855 459,00 zł sta-
nowi do�nansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Jest duża szansa, że 
inwestycję wesprze Nadleśnic-
two Brzozów, przekazując 500 
000,00 zł. Drugie zadanie 
dotyczy przebudowy drogi 
powiatowej Mrzygłód–Tyrawa 
Wołoska w miejscowości 
Tyrawa Solna. Wartość inwe-
stycji to 1 888 727,31 zł.

Źródło: Powiat Sanocki 

Powiat Sanocki

Po uroczystym otwarciu wyremontowanej drogi Sanok-Liszna starosta sanocki Stanisław Chęć przekazał kolejne dobre wie-
ści dla mieszkańców. – Podpiszemy trzy ważne umowy z wykonawcami dróg na odcinku Tarnawa-Kalnica, Załuż-Lesko 
oraz Mrzygłód-Tyrawa Wołoska – powiedział do zebranych w Sali Gobelinowej sanockiego zamku starosta.
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„Zabiłam”
 – Natalia Ojewska

Niektóre pozycje pozostawiają dziurę – 
i w sercu, i w głowie. „Zabiłam” to reportaż 
będący wciąż jątrzącą się raną, chociaż wyda-
rzenia w nim ujęte miały miejsce w 1994r., 
wciąż bolą, wciąż sączy się krew. Przyznam 
szczerze, że do momentu lektury tej pozycji 
nie zaprzątałam sobie zbyt mocno głowy 
tym, co wydarzyło się w Rwandzie. Oczywi-
ście miałam jakiś zasób wiedzy w tym tema-
cie, ale szczątkowy i pozbawiony emocjonal-
nego wydźwięku.

Natalia Ojewska, autorka, specjalizująca się 
w tematyce traktującej o społeczeństwach 
odbudowujących się po kon�iktach, tym 
zbiorem rozmów otworzyła mi oczy na dra-
mat, jaki rozegrał się między dwoma plemio-
nami. Tutsi i Hutu mieszkający obok siebie, 
przenikający się wzajemnie, dali się ponieść 
skutecznej propagandzie. Totalitarny rząd 
przekonał Hutu, że posiadają prawo do domi-
nowania, że mogą się czuć lepsi od swoich są-
siadów będących Tutsi. Zaczęli więc zabijać, 
bo mogli, bo nie chcieli powrotu do zniewole-
nia. Sytuacja stała się napięta. Ludzi torturo-
wano: topiono w fekaliach, kamienowano, 
nabijano na pal. To zmusiło mieszkańców 
do dalszej fali nieludzkich zachowań. Kobiety 
zaczęły wydawać swoich ukrywających się 
sąsiadów, by chronić własne rodziny, co i tak 
w większości przypadków nie przynosiło 
zamierzonych efektów. Niekiedy strach przed 
prześladowaniem i męką powodował, że matki 
wolały samodzielnie uśmiercić swoje dzieci, 
by nie być świadkami dramatu, jaki mogli zgo-
tować im przedstawiciele drugiego plemienia. 
Świadectwa uczestniczek wydarzeń są przera-
żające. Jedna z kobiet opowiada o tym, jak była 
świadkiem śmierci dziewięciorga swoich dzie-
ci oraz męża, który wykrwawił się przy niej, 
po odcięciu genitaliów. Przeżyła wyłącznie 
dlatego, że sprawcy byli pewni, iż umrze 
w wyniku odniesionych za ich sprawą ran. To, 
co miało miejsce w jej domu, zdecydowanie 
odbiło się na psychice. A podobnych przypad-
ków były setki…

Seria reporterska „Czuły punkt”, naprawdę 
w niego uderza. Każda następna poznana 
historia powodowała u mnie zarówno �zyczny, 
co emocjonalny ból. Czytałam wspomnienia 
kobiet, które otwarcie przyznawały się do tego, 
że zabijały, by ratować bliskich. Czytałam też 
takie, w których do końca – mimo wyroku sądu 
– trwają w przekonaniu, że podjęły jedyną 
słuszną decyzję. Każda z nich jest o�arą. Bez 
względu na obrane przez siebie stanowisko. 
Wszystkim przyszło zapłacić najwyższą możli-
wą cenę. Cieszę się, że autorka pozwoliła czytel-
nikowi popatrzeć na zaistniałą sytuację właśnie 
przez pryzmat różnych doświadczeń.

Polecam, Mariola M.

| KULTURA | 

Uczelnia Państwowa im. Jana 
Grodka w Sanoku zaprasza 
mieszkańców Sanoka i okolic na 
3. Festiwal Nauki i Zabawy, który 
odbędzie się w niedzielę 22 maja 
w godz. 10-15 na dziedzińcu 
uczelni w Sanoku przy ulicy Mic-
kiewicza 21, a w razie niepogody 
w hali sportowej Centrum Spor-
towo-Dydaktycznego.

Po dwóch latach przerwy spowo-
dowanej pandemią i sukcesie 
dwóch pierwszych edycji festiwa-
lu, organizatorzy postanowili wpi-
sać imprezę w kalendarz cyklicz-
nie organizowanych wydarzeńw 
sanockiej uczelni. Dlatego już 
22 maja zapraszamy całe rodziny! 
Nie zabraknie eksperymentów 
�zycznych z wykorzystaniem cie-
kłego azotu, gier i zabaw eduka-
cyjnych, mikroskopijnego bada-
nia �ory, występów artystycznych 
(Sanockiej  Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej AVANTI, sanockich 
przedszkolaków), czy wreszcie 
zasad udzielania pierwszej pomo-
cy medycznej oraz budowy anato-
micznej ludzkiego ciała. 

Proponujemy także gry i za-
bawy przygotowane przez Insty-
tuty Uczelni, pokazy Straży 
Pożarnej, Policji, Bieszczadzkie-
go Pogotowia Ratunkowego oraz 
3. Podkarpackiego Batalionu 
Obrony Terytorialnej. Dla dzieci 
zostaną przygotowane darmowe 
atrakcje, tj.: dmuchańce, malo-
wanie twarzy, popcorn. Dla ro-
dziców swoje podwoje otworzy 
oddane w tamtym roku Centrum 
Symulacji  Medycznej, gdzie 
będzie można zapoznać się z tym, 
jak kształci się studentów pielę-
gniarstwa i ratownictwa medycz-
nego w XXI wieku. 

Już dzisiaj zapamiętajcie tę 
datę – 22 maja 2022 r. Uczelnia 
Państwowa w Sanoku. Bądźcie 
z nami, bo naprawdę warto!  

mn

Uczelnia Państwowa w Sanoku zaprasza na

Trzeci Festiwal Nauki i Zabawy w UP

„Jakąś chwilę temu całym zespo-
łem w końcu zdecydowaliśmy się 
na pracę nad naszym pierwszym 
klipem. Póki co, nie zdradzimy do 
jakiej pieśni, na to musicie jeszcze 
poczekać. Na razie spójrzcie na 
kilka fotogra�i z planu i poznajcie 
całą ekipę, która z nami pracowała” 
– napisali artyści na swoim pro�-
lu społecznościowym: Mirosław 
Mazurkiewicz – reżyseria i zdjęcia, 
Adrian Homex – światło, Grzegorz 
Brzyski – focus puller, Ewelina Le-
wicka – make up, Cziler Km czyli 
Krzysztof Młynarski – asystent, 
Mateusz Wąsacz – fotogra�e, Ma-
zurkiewicz Produkcja Filmowa – 
produkcja �lmowa i muzycy: Daria 
Kosiek, Maciej Harna, Anna Okle-
jewicz i Wojciech Lubertowicz 
oraz Tomasz Kosiek, który pomógł 
nam to wszystko „ogarnąć”.

Kiedy oddajemy gazetę do 
druku, zespół koncertuje w Gru-
zji i Niemczech na zaproszenie 
Instytutu Kultury Polskiej i jed-
nocześnie promuje naszą małą 
ojczyznę. Miasto Sanok wsparło 
produkcję płyty.                      (ew)

Wernyhora pracuje nad drugim krążkiem
Zespół Wernyhora już wiele razy gościł na łamach „Tygodnika Sanockiego”.  Stał się swoistym  ambasado-
rem kultury naszego regionu. Zwycięzca festiwali: Nowa Tradycja  Festiwal Folkowy Polskiego Radia, 
Mikołajki Folkowe, pracuje nad drugą płytą. Przedstawiamy fotogra�ę z prac nad singlem promującym 
ten album, który realizowany jest przez podkarpackiego twórcę �lmowego Mirosława Mazurkiewicza. 

Nowa płyta
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Celem imprezy będzie promowanie 
idei rodzicielstwa zastępczego, 
wsparcie i integracja środowiska ro-
dzin zastępczych, propagowanie idei 
rodzinnych form pieczy zastępczej, 
podniesienie świadomości i wrażli-
wości społecznej w zakresie rodzi-
cielstwa zastępczego, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na potrzeby 
dzieci ze środowisk zagrożonych. 
Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego umożliwi również  
pokazanie pozytywnych aspektów 
zostania rodziną zastępczą oraz 
wzmocni wizerunek rodziny zastęp-
czej jako niezwykle istotnej w przy-
gotowaniu dzieci ze środowisk nie-
wydolnych wychowawczo do wej-
ścia w dorosłe życie z pozytywnymi 
doświadczeniami i szansą na stwo-
rzenie zdrowej rodziny.

– Ostatni piknik dla rodzin  
zastępczych w sanockim skansenie 
odbył się w 2017 roku. W następ-
nych latach PCPR organizował pik-
niki dla rodzin zastępczych w Sie-
muszowej – były to pikniki kame-
ralne, adresowane tylko dla rodzin 
zastępczych, służyły one integracji 
rodzin, wymianie doświadczeń, 
najmłodsi mieli okazję poznania 
nowych przyjaciół. Przede wszyst-
kim chcieliśmy docenić rodziny  
zastępcze oraz wyróżnić je, o�aru-
jąc im drobne upominki – mówi 
Grzegorz Kozak. 

W tym roku, 29 maja PCPR wraz 
z Fundacją Wielkie Serce dla Dzieci 
oraz PCPR w Brzozowie i PCPR  
w Lesku współorganizuje „Woje-
wódzki Dzień Rodzicielstwa Za-
stępczego”. Sanocki PCPR nawiązał 
współpracę z fundacją z Krosna, któ-
ra prężnie działa w obszarze pieczy 
zastępczej. Fundacja poprzez swoje 
działania ma na celu pomoc i wspie-
ranie rodziny w każdej sytuacji. Fun-
dacja ma wielkie doświadczenie  
w realizacji różnych pikników, szko-
leń dla rodzin zastępczych, w 2021 
roku organizowała Podkarpacki 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego  
w Krasiczynie. Podczas trwania pik-
niku PCPR będzie rozpowszechniać 
ideę rodzicielstwa zastępczego. Każ-
dy, kto ma jakieś wątpliwości, będzie 
mógł porozmawiać z rodzicami  
zastępczymi, którzy sprawują opie-
kę nad dziećmi. 

Wielki piknik rodzin zastępczych 
Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

– Biorąc pod uwagę fakt, że boryka-
my się z de�cytem rodzin zastępczych,
co rodzi ogromne trudności z umiesz-
czaniem dzieci w rodzinach zastępczych, 
chcemy tę wspaniałą ideę rodzicielstwa 
zastępczego upowszechniać, aby ludzie 
zdawali sobie sprawę, na czym polega 
sprawowanie opieki zastępczej, że bycie 
rodziną zastępczą nie wiąże się z adopcją 
dziecka, a jest to powierzenie opieki nad 
danym dzieckiem – czemu ma służyć 
nasz piknik – wyjaśnia.

W powiecie sanockim funkcjonu-
je około 40 rodzin zastępczych spo-
krewnionych, 20 rodzin niezawodo-
wych oraz cztery rodziny zastępcze  
zawodowe, z którymi PCPR ma pod-
pisaną umowę – rodzinom tym wy-
płacane jest wynagrodzenie, które suk-
cesywnie każdego roku wzrasta oraz 
opłacane są składki związane z ubez-
pieczeniem społecznym.

– Dążymy do tego, aby rodziny  
zastępcze niezawodowe przekształcać 
w rodziny zawodowe oraz powoływać 
nowe rodziny, które od razu staną się 
rodzinami zawodowymi, po przejściu 
odpowiednich szkoleń. Kładziemy na-
cisk na to, aby rozwijać sieć rodzin  
zastępczych zawodowych – konty-
nuuje. 

– W czasie pikniku chcemy poka-
zać różnorakie świadczenia przysługu-
jące rodzinom zastępczym. Przyjmu-
jąc do siebie dziecko i zostając rodziną 
zastępczą, nie zostawiamy rodzin  
zastępczych samych. Pracownicy 
PCPR otaczają opieką oraz wsparciem 
całą rodzinę. Zatrudnieni są koordy-
natorzy rodzinnej pieczy zastępczej – 
mówi Kozak.

Każdy koordynator ma pod swoją 
opieką 15 rodzin, z którymi współpra-
cuje, które prowadzi i wspiera. Współ-

praca podejmowana jest na różnym 
polu, rodzinom zastępczym oferowa-
na jest pomoc psychologiczna, praw-
na, terapeutyczna. Rodziny zastępcze 
wspierane są również pod kątem  
zapewnienia opieki zdrowotnej, by 
dzieci miały szybszy dostęp do lekarzy 
i  specjalistów. Niejednokrotne dzieci 
umieszczane w pieczy zastępczej są 
obciążone problemami zdrowotnymi 
oraz zaniedbaniami środowiskowymi, 
które należy kompensować.

– Gdy dzieci kończą 18 rok życia  
i opuszczają rodzinę zastępczą, wów-
czas pomagamy im w zdobyciu pracy, 
znalezieniu mieszkania – choć to czę-
sto sprawy odległe, to staramy się je  
realizować – dopowiada. 

– Z fundacją nawiązaliśmy współ-
pracę już wcześniej. W ubiegłym roku 
wraz z fundacją oraz ościennymi 
PCPR przeprowadziliśmy akcję, pod-

czas której zrealizowalismy  �lm pt.
„Antek”.  Produkcja ta  promuje pieczę 
zastępczą, �lm był emitowany również
na antenie publicznych stacji telewi-
zyjnych podczas przerw reklamowych 
– wyjaśnia. Inicjatywa powyższa  
została doceniona przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rze-
szowie. 

PCPR w Sanoku pragnie konty-
nuować współpracę z Fundacją Wiel-
kie Serce dla Dzieci w kolejnych  
latach oraz korzystać z jej pomocy  
w organizacji różnych szkoleń czy warsz-
tatów dla rodziców z rodzin zastępczych. 

– Brak kandydatów na rodziców 
zastępczych wynika przede wszystkim 
z obaw przed problemami natury wy-
chowawczej, które mogą sprawiać 
podopieczni rodziny zastępczej. Wy-
stępują też problemy natury lokalowej 
– już na etapie kwali�kacji takiej rodzi-
ny należy stwierdzić, czy dana rodzina 
zastępcza ma odpowiednie warunki 
mieszkaniowe – twierdzi.

Później trzeba przejść badania psy-
chologiczne, z reguły nie ma tutaj pro-
blemów, ponieważ są to już osoby zde-
cydowane, a motywacje kandydatów 
są na tyle dobre, że uzyskują oni pozy-
tywną opinię psychologiczną i kwali�-
kowani są następnie do szkolenia. 

Podczas imprezy na dzieci będzie 
czekać wiele atrakcji – zabawy, gry 
zręcznościowe, będzie poczęstunek 
dla rodzin zastępczych. Wszystko  
nieodpłatnie. W trakcie pikniku zosta-
ną zaprezentowane występy dzieci  
z przedszkoli, sanockich szkół oraz 
uczestników warsztatów terapii zaję-
ciowej, a jeśli pogoda dopisze, to zo-
staną zaprezentowane �lmy promują-
ce pieczę zastępczą. Rodziny zastęp-
cze będą mogły mieć wykonane pod-
czas pikniku zdjęcia w plenerze przez 
fotografa, później będą sporządzone  
z tych fotogra�i albumy, które zostaną
przekazane rodzicom zastępczym. 

– Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców miasta do wzięcia udziału  
w pikniku – zachęca Grzegorz Kozak.

Patronat nad imprezą objęli: Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, 
Wojewoda Podkarpacki, Rzecznik 
Praw Dziecka oraz Ministerstwo  
Rodziny i Polityki Społecznej. Z kolei 
patroni medialni to: Telewizja Rze-
szów oraz Radio Rzeszów.

Dominika Czerwińska 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku wraz z Fundacją Wielkie Serce dla Dzieci oraz PCPR w Brzo-
zowie i PCPR w Lesku współorganizuje „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, który odbędzie się  
29 maja w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na piknik zaprasza Grzegorz Kozak, dyrektor PCPR  
w Sanoku. 

Na parterze budynku Biblioteki Głównej powstało przytulne miejsce  
do przeglądania świeżej prasy. Niewielki pokoik, kilka stolików i bardzo wy-
godnych foteli wręcz zaprasza do tego, by spocząć i oddać się lekturze.  
Pomysł powstał jakiś czas temu, a czytelnia działa od poniedziałku, 9 maja. 

Zapraszamy do nowej czytelni na parterze Biblioteki Głównej 

Mimo dostepu do internetu wiele 
osób jednak wybiera tradycyjne cza-
sopisma. Widzimy to na przykładzie 
naszego tygodnika, kiedy czytelnicy 
często zgłaszają nam sygnały, że w da-
mym punkcie nie ma już dostępnych 
numerów. Mało tego, mimo że na 
stronie internetowej staramy się udo-
stępniać aktualne informacje, jest 
mnóstwo osób, które czekają na plik 
pdf z całym numerem, choć udostęp-
niany jest z tygodniowym opóźnie-
niem. 

– To jest kronika miasta Sanoka, 
to jest bezcenne źródło informacji, 

które kiedyś będą bezcenne – powie-
dział czytelnik, dzwoniąc do redakcji 
z przypomnieniem, że należy od-
świeżyć stronę z archiwalnymi nu-
merami. 

– O takim miejscu myśleliśmy już 
w czasie pandemii. Funkcja czytelni 
zmienia się ze względu na media elek-
troniczne. Zaobserwowałem w wielu 
bibliotekach, że zmienia się styl  
korzystania z bibliotek. Ludzie nie 
chcą się rejestrować, zapisywać, tylko  
po prostu wejść i korzystać. Wyszli-
śmy naprzeciw takim oczekiwaniom. 
Do naszej czytelni można wejść, się-

gnąć po periodyk, zrobić sobie kawę  
i już – opowiada dyrektor Miejskiej  
Biblioteki Publicznej Leszek Puchała. 

Aromat kawy rzeczywiście zachę-
ca do dłuższego pozostania w wygod-
nym fotelu. Dodatkowo jest przygo-
towane biurko z laptopem i dostę-
pem do internetu. 

– Po rozpoczęciu wojny w Ukra-
inie i przypływie uchodźców do  
Sanoka, zauważyliśmy taką potrze-
bę. Przychodziły panie, które miały 
możliwość pracy on-line, ale w miej-
scu, w którym mieszkały, nie miały 
dobrego łącza internetowego. Wy-
szliśmy naprzeciw takim osobom. 
Generalnie każdej, która ma ochotę 
popracować, pouczyć się, czy cokol-
wiek poszukać w internecie – referuje 
dyrektor. 

W czytelni mogą spotykać się wszy-
scy. Czasopisma, które są dostępne to 
tygodniki, miesięczniki, czasopisma dla 
pasjonatów, czasopisma literackie. 

– Zapraszamy do korzystania, 
jest to pierwsze takie miejsce w Sa-
noku. Nie każdego stać na czasopi-
sma, które są coraz droższe. Nie-
mniej są osoby, które lubią przeglą-
dać gazety, więc serdecznie zapra-
szamy – zachęca dyrektor. 

Przytulny wystrój czytelnia za-
wdzięcza Oksanie Kulczyckiej. War-
to wybrać się i na własnej skórze 
sprawdzić, jak wygodne są fotele, jak 
pięknie wygląda ściana, pomalowa-
na... Ale tego już nie zdradzimy. Idź-
cie, czytajcie, również nasz sanocki 
tygodnik.

Edyta Wilk

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku przy ul. Lenartowicza 2
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Rak jajnika wciąż 
niebezpieczny 
Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem umieralności 
na raka jajnika w Europie. Każdego dnia z jego powodu umie-
ra w Polsce 7 kobiet, w ciągu roku ponad 2,7 tys. Światowy 
Dzień Świadomości Raka Jajnika – obchodzony 8 maja –  
to znakomita okazja, aby zwrócić uwagę na ten groźny nowo-
twór.

Przed nami III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który odbędzie się w dniach 17-22 maja w Sano-
ku. Przez sześć dni miłośnicy muzyki będą mieli okazję usłyszeć wyjątkowe koncerty w sanockich kościołach. 

– Pomysł na zorganizowanie 
festiwalu w naszym mieście 
powstał z potrzeby ożywienia 
muzyki organowej. Poprzez 
koncerty w różnych kon�gu-
racjach chcemy zainteresować 
odbiorców muzyką organową, 
gdyż jest to jeszcze muzyka 
mało znana – niszowa, w szcze-
gólności na naszym terenie. 

Na tutejszych terenach 
organy kojarzą się wyłącznie  
z muzyką religijną – z kościo-
łem – wyjaśnia Łukasz Kot, 
dyrektor organizacyjny festi-
walu. 

Koncerty organowe odby-
wają się właśnie w kościołach, 
ponieważ w nich mamy dostęp 
do odpowiednich instrumen-
tów. Organy to instrument 
bardzo specy�czny, poza 
kościołami możemy znaleźć je 
w budynkach �lharmonii, czy
w wielkich salach koncerto-
wych. 

– Wykorzystując potencjał 
instrumentów organowych  
w naszym mieście, chcemy 
pokazać,  że organy to nie tylko 
muzyka religijna, ale  mogą 
one  zabrzmieć w połączeniu z 
innymi instrumentami. Poza 
solowym brzmieniem orga-
nów podczas tegorocznych 
koncertów będziemy mogli 
usłyszeć ciekawe połączenia 
organów z innymi instrumen-
tami: klarnetem, wiolonczelą 
czy saksofonem. 

– Głównym centrum kon-
certów pozostają organy. 
Mamy nadzieję, że różnorod-
ność i niepowtarzalność festi-
walu, niezwykłe bogactwo  
literatury, przyciągnie nie tyl-
ko miłośników organowego 
brzmienia, ale także innych 
dźwięków. Sztuka wysoka, by 
mogła zaistnieć, wymaga 
wsparcia i obecności osób 

III Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej

17 – 22 maja w Sanoku

Do zmagań konkursowych 
II edycji zgłosiło się 19 uczest-
ników z całej Polski (Często-
chowa, Katowice, Konin, Kra-
ków, Mielec, Poznań, Rybnik, 
Rzeszów, Warszawa, Wrocław, 
Jasło). 

Każdy z uczestników kon-
kursu (grupa młodsza i grupa 
starsza) będzie wykonywał obo-
wiązkowy program w dwóch 
etapach: pierwszy z nich odbę-
dzie się na zabytkowym mecha-
nicznym instrumencie Jana  
Śliwińskiego, w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Sanoku. Drugi etap odbędzie 
się w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa na Posadzie, 
gdzie znajduje się instrument 
symfoniczny, znacznie większy, 
bo 38- głosowy, o trakturze elek-
tropneumatycznej. Konkurs zo-
stał podzielony na dwa etapy,  
by móc usłyszeć uczestników  
w różnym repertuarze. Daje to 
przekrój możliwości, dzięki cze-
mu jury może kompleksowo 
ocenić uczestników konkursu. 

Festiwal zyskuje coraz 
większe zainteresowanie, co 
dodatkowo motywuje orga-
nizatorów do ciągłego rozwi-
jania jego formuły i podejmo-
wania współpracy z kolejnymi 
artystami i zespołami mu-
zycznymi. Melomani, którzy 
nie będą mogli być obecni  
na koncertach w kościołach  
w czasie rzeczywistym, będą 
mogli obejrzeć ich transmisje 
w czasie rzeczywistym w In-
ternecie. Streaming realizo-
wać będzie profesjonalna �r-
ma ARS SONO� z Łodzi,
która transmitowała wydarze-
nia festiwalowe w poprzed-
nim roku. Ubiegłoroczne 
koncerty nadal można obej-
rzeć na kanale YouTube. 

mn

Organizatorem III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej,  II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych 
Organistów oraz Międzynarodowych Kursów Muzyki Organowej i Kameralnej, jest Stowarzyszenie Pro Artis, którego zało-
życielem i prezesem jest Łukasz Kot, dyrektorem artystycznym Festiwalu jest dr hab. Piotr Rojek, dziekan Wydziału Instru-
mentalnego, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Patronat nad III edycją Festiwalu objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – PIOTR GLIŃSKI, Poseł na Sejm RP 
– PIOTR URUSKI, Wojewoda Podkarpacki – EWA LENIART, Marszałek Województwa Podkarpackiego – WŁADYSŁAW 
ORTYL, Metropolita Przemyski – abp ADAM SZAL.

Paweł Kopiec, Dalia Jatautaitė,  Stanislav Šurin,  fot. mn

Dzięki licznym akcjom edu-
kacyjnym coraz głośniej 
mówi się w Polsce o trudno-
ściach związanych z wykry-
ciem raka jajnika, mutacjach 
genetycznych, które mają 
wpływ na rozwój raka, a także 
o nowoczesnych metodach 
leczenia. Statystyki są jednak-
że nadal zatrważające – z po-
wodu raka jajnika każdego 
roku umiera w Polsce bardzo 
wiele kobiet.

Rak jajnika nie bez powo-
du nazywany jest „cichym za-
bójcą kobiet”. Rozwija się 
skrycie, nie dając we wcze-
snych stadiach rozwoju cha-
rakterystycznych objawów. 
Nowotwór daje o sobie znać, 
gdy zaczyna się rozwijać i ata-
kować okoliczne narządy. 
Wówczas kobiety mogą  
odczuwać dolegliwości, takie 
jak częste wzdęcia, pełność  
w śródbrzuszu lub nadbrzu-
szu, zwiększający się obwód 
brzucha mimo braku zmiany 
diety. Kobiety odczuwając  
takie dolegliwości, zgłaszają 
się często do gastrologa, a nie 
do ginekologa. Zdarza się 
również, że nie zwracają na 
objawy szczególnej uwagi, 
przypisując je, np. specy�ce
okresu menopauzy.

Nie istnieją testy przesie-
wowe w kierunku raka jajnika, 
czy też inne pro�laktyczne
badania, które pozwoliłyby 
wcześnie wykryć ten groźny 
nowotwór. W badaniu gine-
kologicznym i w trakcie USG 
dopochwowego lekarz może 
stwierdzić jedynie niepokoją-
ce zmiany na jajnikach.

– Zawsze dbałam o swoje 
zdrowie, regularnie poddawa-
łam się badaniom pro�laktycz-
nym. W trakcie jednego z nich 
wykryto u mnie niewielkie 
zmiany na jajniku. Zlecono mi 
dodatkowe badanie krwi, które 
wykazało, że markery nowo-
tworowe są w normie. Udałam 
się więc do szpitala na wycięcie 
guza, dopiero badanie histopa-
tologiczne wykazało, że mam 
nowotwór jajnika. Miałam 24 

lata – mówi Anna Nowakow-
ska, założycielka Stowarzysze-
nia na Rzecz Walki z Choroba-
mi Nowotworowymi „Sanitas”.

Szansą na odpowiednio 
wczesne zdiagnozowanie no-
wotworu jajnika są regularne 
badania. – Dbałość o własne 
zdrowie, w rezultacie okazało 
się dbałością o moje życie – 
dodaje Anna Nowakowska.

– To ważne, aby mieć  
zaufanie do swojego lekarza – 
mówi dr n. med. Agnieszka 
Gąsowska-Bodnar z Kliniki 
Ginekologii i Ginekologii 
Onkologicznej Wojskowego 
Instytutu Medycznego. –  
Podzielenie się swoimi oba-
wami, niepokojącymi obja-
wami mogą być motywem do 
skierowania pacjentki na do-
datkowe badania, które w re-
zultacie pomogą postawić 
odpowiednią diagnozę.

– Współczesna medycyna 
stale dąży do jak najlepszego 
poznania mechanizmów po-
wstawania i rozwoju nowotwo-
rów. Dzięki temu, także w raku 
jajnika, możemy coraz skutecz-
niej dobierać strategie leczenia  
i pomagać chorym kobietom. 
Od kilku lat, oprócz metod 
chirurgicznych i standardowej 
chemioterapii, w leczeniu raka 
jajnika mamy możliwość zasto-
sowania terapii ukierunkowa-
nych molekularnie.

W przypadku terapii an-
tyangiogennej, normalizacja 
systemu naczyń krwiono-
śnych oplatających guz uła-
twia penetrację cytostatyków 
do środowiska nowotworu, 
wspomagając proces leczenia. 
Zatem nawet w zaawansowa-
nej chorobie mamy dziś na-
rzędzia, które możemy zapro-
ponować naszym pacjentkom. 
Stale także pojawiają się nowe 
leki, które dają nadzieję,  
że leczenie raka jajnika także 
w Polsce będzie coraz bardziej 
efektywne – wyjaśnia dr hab. 
n. med. Lubomir Bodnar  
z Kliniki Onkologii Wojsko-
wego Instytutu Medycznego.

oprac. ew

Sanitas

znakomitych w swojej profe-
sji, ludzi niezwykłej wiedzy, 
pasji i otwartości. 

Z tego powodu, na trzecią 
edycję naszego festiwalu  
zaprosiliśmy wybitnych arty-
stów, muzyków  i pedagogów. 
Należą do nich:  dr hab. Piotr 
Rojek, prof. AMKL, mgr Łu-
kasz Kot,  mgr Paweł Kopiec, 
prof. Dalia Jatautaitè (Litwa), 
dr hab. Krzysztof Lukas, prof. 
Stanislav Šurin, prof. dr hab. 
Renata Marzec, prof. dr hab. 
Radosław Marzec oraz dr hab. 
Ryszard Żołędziewski, prof. 
AMKL. 

Koncerty odbywać się będą   
o godz. 19.00 przez 6 kolejnych 
dni, od 17 do 22 maja. 

W ramach festiwalu odbę-
dą się jeszcze dwa inne wyda-
rzenia artystyczne: II Ogól-
nopolski Konkurs Młodych 
Organistów, który w ubie-
głym roku okazał się niezwy-
kle tra�onym pomysłem, oraz
Międzynarodowe Kursy Mu-
zyki Organowej i Kameral-
nej.

Konkurs jest dedykowany 
dla uczniów klas organów  
polskich szkół muzycznych  
II stopnia. 

M
N 

(4
)



913 maja 2022 r. | SPOŁECZEŃSTWO |  

Wizyta studyjna 
w Centrum Usług 
Senioralnych

Dzielnica Posada

11 maja w Centrum Usług Senioralnych w Sanoku odbyła się 
wizyta studyjna. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać 
Tomasza Matuszewskiego, burmistrza Sanoka, który mówił 
o zrealizowanych działaniach rewitalizacyjnych na terenie 
miasta oraz ks. Artura Jańca, dyrektora Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej, który zapoznał zebranych z działaniami Carita-
su. Jednak najważniejszą częścią dnia było przedstawienie 
przygotowane przez podopiecznych Centrum Usług Senio-
ralnych oraz Domu Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” 
 w Sanoku. 

Wizytę w Centrum Usług Senioralnych rozpoczął od powita-
nia przybyłych gości Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Włodarz miasta przedstawił 
zebranym zrealizowane działa-
nia rewitalizacyjne na terenie 
miasta. Mówił m.in. o projekcie 
„miękkim” „Moja rodzina i ja”, 
którego wartość wyniosła prze-
szło 225 tys. zł, a do�nansowanie
z EFS to ponad 211 tys. zł. Zada-
nie realizował Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sanoku 
w latach 2017-2018. Projekt 
dotyczył poprawy dostępu do 
usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej. Był on skierowany 
do rodzin zamieszkałych  
w Sanoku, dotkniętych przemo-
cą domową. Projekt cieszył się 
sporym zainteresowaniem – 
wzięło w nim udział 48 osób. 
Kolejnym działaniem był pro-
jekt realizowany w 2018 roku: 

„Poprawa bezpieczeństwa pu-
blicznego na terenie gminy mia-
sta Sanoka” – całkowita jego 
wartość wyniosła ponad 157 
tys. zł, do�nasowanie prawie 
98 tys. zł. Przedsięwzięcie doty-
czyło kwestii bezpieczeństwa  
i było skierowane na edukację 
najmłodszych. 

– Zmodernizowano sieci 
monitoringu miejskiego – za-
kupiono i zainstalowano 14  
kamer wraz z sza�ami roz-
dzielczymi, wyremontowano  
i zaadaptowano serwerownię,  
która zlokalizowana jest w bu-
dynku Urzędu Miasta w Sano-
ku. Koszt zadania to ponad  
125 tys. zł – wymieniał.

Realizowano akcję informa-
cyjną „Bez procentów, bez pro-
blemów”, która skierowana była 
do kierowców i pieszych mająca 
na celu przekonanie uczestni-
ków, że warto być trzeźwym. 
Działania połączone były z kon-
trolą trzeźwości kierowców  
i dystrybucją gadżetów związa-
nych z bezpieczeństwem oraz 
szkoleniami. Koszt to ponad  
5,5 tys. zł. „Bezpieczna jazda” – 
zakupiono rozszerzony zestaw 
mobilnego miasteczka ruchu 
drogowego, który  składał się  

z minimiasteczka drogowego 
dla dzieci. Przeprowadzono 
ćwiczenia praktyczne oraz zaję-
cia edukacyjne na zakupionym 
sprzęcie dla ponad 200 uczniów. 
Koszt to ponad 17 tys. zł.

– Realizowano mniejsze 
projekty: „Na okrągło uczymy 
się ratować” – zakupiono profe-
sjonalną apteczkę dla Straży 
Miejskiej, doposażono apteczki 
w radiowozach oraz przepro-
wadzono akcję edukacyjną  
z udzielniem pierwszej pomocy. 
Realizowano program: „Jak  
dobrze mieć sąsiada” – akcja 
edukacyjna dotycząca promo-
wania pomocy sąsiedzkiej, połą-
czona z dystrybucją ulotek 
trzem sanockim spółdzielniom 
– dopowiedział. 

Ważnym zadaniem była re-
alizacja „Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej” – przed-
miotem zadania była organizacja 
cyklu wieczorków tanecznych 
dla osób z grupy wiekowej 50+. 

– Wieczorki taneczne cie-
szyły się sporym zainteresowa-
niem wśród seniorów, często 
brakowało już miejsca dla 
wszystkich chętnych. Gmina 
Miasta Sanoka zapewniła salę 
taneczną, usługę DJ, kawę, her-

batę oraz zimne napoje. W orga-
nizację tych wydarzeń zaanga-
żowała się również młodzież ze 
szkół średnich, która odpowia-
dała za oprawę muzyczną oraz 
organizowała dla seniorów róż-
ne zabawy. Do czasu pandemii 
zorganizowano pięć wieczor-
ków tanecznych – mówił bur-
mistrz.

Włodarz wspomniał o pro-
jekcie „Kompleksowa rewitali-
zacja na terenie MOF Sanok – 
Lesko”,  który realizowany był  
w latach 2019-2021, którego 
częścią jest „Rewitalizacja daw-
nego Domu Kultury na cele 
działalności społecznej, opie-
kuńczej i wychowawczej wraz  
z zagospodarowaniem terenu 
wokół obiektu”. 

– Projekt „Centrum Usług 
Senioralnych” jest realizowany 
przez Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej , który jest komple-
mentarny do wspomnianego 
przeze mnie projektu. Na infra-
strukturze wybudowanej w ra-
mach rewitalizacji w przestrzeni 
miejskiej odbywa się rewitaliza-
cja społeczna, a rewitalizowany 
obiekt tętni życiem. Celem 
głównym projektu prowadzo-
nego przez CUS jest zwiększe-

nie dostępności do usług spo-
łecznych dla 30 osób niesamo-
dzielnych, starszych powyżej 
60. roku życia – dodał.

Burmistrz wspominał rów-
nież o imprezach, które miasto 
organizuje w ostatnich latach 
oraz o ożywieniu Rynku. Wspo-
mniał, że dzięki dobrej współ-
pracy z przedsiębiorcami, zosta-
ła obniżona opłata za dzierżawę 
w sezonie letnim. 

Po wystąpieniu burmistrza 
odbyło się przedstawianie teatral-
ne zorganizowane wspólnie 
przez podopiecznych Domu  
Pomocy Społecznej „Światło 
Nadziei” oraz Centrum Usług 
Senioralnych. Aktorzy zaprezen-
towali przedstawienie, które  
dotyczyło rywalizujących ze so-
bolą miast o miano stolicy kraju. 
Żadne miasto nie otrzymało tego 
tytułu, gdyż otrzymał je Grzyb-
ków, a to za sprawą niespodzie-
wanej wizyty króla, który przy-
padkiem odwiedził miasteczko, 
w którym żyje się spokojnie,  
a jego mieszkańcy są bardzo 
uczynni, mili i dbają o wspólne 
dobro. Po wielkich brawach, jakie 
otrzymali aktorzy, wystąpił ks. 
Artur Janiec, dyrektor Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej.

Ks. Artur Janiec w swoim wystąpieniu przedstawił najważ-
niejsze działania, jakich podejmuje się Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej na terenie województwa Podkarpackiego. Mó-
wił o pomocy na rzecz ubogich i biednych, którzy otrzymują 
odzież, posiłki, paczki żywnościowe, mogą skorzystać  z łaźni 
i pralni.

Akcja „Tornister pełen uśmie-
chów” od 2021 roku – Akade-
mia Caritas Dzieciom – od po-
czątku przekazano 170 tys.  
wyprawek szkolnych. Istnieje 
również Lokalne Centrum 
Wsparcia Środowiskowego Za-
burzeń Psychicznych – również 
w Sanoku, jego utworzenie  
1 października 2020 roku było 
odpowiedzią  na coraz większe 
problemy natury psychicznej. 

– Realizujemy również 
programy aplikowane senio-
rom. Klub Seniora „Młodzi 
duchem” w Przemyślu oraz 
Domy Dziennego Pobytu  
w Łańcucie, Przemyślu, Przy-
chojcu oraz Sanoku przy ul. 
Królowej Jadwigi oraz innych 
miastach. Placówki zapewniają 
seniorom ( 60+) kilkugodzin-
ną opiekę, wyżywienie, wspar-
cie w samodzielnym egzysto-
waniu oraz udział w różnora-
kich zajęciach. Z tej formy  
pomocy korzysta dziennie 260 
osób – dopowiada. 

Dyrektor wspomniał rów-
nież o Centrum Usług Senio-
ralnych w  Sanoku, które 
działa od 1 kwietnia 2021 
roku. Placówka skierowana 
jest do osób 60+, niesamo-
dzielnych oraz niepełno-
sprawnych, których stan 
zdrowia nie wymaga leczenia 
szpitalnego, ale uniemożliwia 
samodzielne wykonywanie 
codziennych czynności.  
Z usług placówki korzysta  
30 podopiecznych. 

– Zajmujemy się usługami 
opiekuńczymi w miejscu za-
mieszkania, to działania podej-
mowane na rzecz osób star-
szych, samotnych oraz chorych 
i niedołężnych. W projekcie 
mobilnej opieki domowej bie-
rze udział 800 osób z terenu 
całej archidiecezji. Ponadto 
przekazujmy seniorom Karty 
„Biedronka” na codzienne za-
kupy. Rozdano 360 kart na 
kwotę 560 tys. zł. – wyjaśniał. 

Caritas otacza opieką rów-
nież osoby chore, są utworzone 
specjalne centra medyczne 
oraz hospicja, z  których korzy-
sta wiele osób. Takie zadanie 
realizuje Dom Pomocy Spo-
łecznej „Światło Nadziei” w Sa-
noku. 

– DPS powstał w 2018 
roku, był odpowiedzią na bie-
żące potrzeby społeczne zwią-
zane z zapewnieniem specjali-
stycznej opieki ludziom cho-
rym przewlekle psychicznie.  
W placówce na rzecz chorych 
posługują również siostry za-
konne ze Zgromadzenia Córek 

Matki Bożej Bolesnej. Obecnie 
w ośrodku zamieszkuje 30 
podopiecznych z różnych czę-
ści naszego regionu i Polski – 
mówił dyrektor Janiec. 

Caritas prowadzi także wy-
pożyczalnię sprzętu rehabilita-
cyjnego, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, a także zajmuje się oso-
bami niepełnosprawnymi, dla 
których organizowane są spe-
cjalne zajęcia „Mieszkania tre-
ningowe”, podczas których uczą 
się samodzielnego życia. Ponad-
to działają Centra Integracji 
Społecznej, centra adresowane 
są do osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, tak by 
mogli poradzić sobie na rynku 
pracy. Caritas aktywnie włączył 
się w pomoc o�arom wojny 
w Ukrainie. Organizował liczne 
transporty humanitarne w głąb 
Ukrainy oraz działał na miejscu 
w punktach recepcyjnych. Łącz-
nie przekazano 332 tiry oraz 
107 busów z pomocą humani-
tarną. Przekazano 8,5 ton róż-
nych produktów. Wartość prze-
kazanej pomocy to blisko  

42 mln zł. Pomoc tra�ła do
Lwowa, Tarnopola, Charkowa, 
Odessy, Kijowa i wielu innych 
miast. Przekazano 100 agre-
gatów prądotwórczych oraz  
19 780 paczek z żywnością.

– Dziękuję wszystkim  
samorządowcom, z którymi 
współpracujemy na co dzień, 
ponieważ sami nie bylibyśmy  
w stanie realizować tylu przed-
sięwzięć. W pomoc zaangażo-
wanych jest gro osób, dzięki 
którym możemy w taki szeroki 
sposób pomagać potrzebują-
cym. Warto pomagać, a najlep-
szym tego dowodem jest występ, 
który obejrzeliśmy. Osoby, które 
do tej pory siedziały zamknięte 
w domu, teraz wychodzą i nie 
skupiają się na swoich proble-
mach,  tylko działają. Dlatego 
warto jest prowadzić takie akcje 
– podsumował ks. Artur Janiec. 

Zaproszeni goście otrzymali 
wyjątkowe upominki przygoto-
wane przez podopiecznych 
CUS, a następnie udali się na 
zwiedzanie obiektu. 

dcz

Działania Caritasu 

Działania rewitalizacyjne

– Cieszę się, że możemy się 
dziś spotkać w takim gronie  
i podzielić się dobrymi  
doświadczeniami oraz przy-
kładami na skuteczne wdraża-
nie działań rewitalizacyjnych, 
a najlepiej obrazuje je oddane 
przed kilkoma miesiącami 
Centrum Usług Senioralnych, 
gdzie obecnie jesteśmy – po-
wiedział burmistrz.

Burmistrz dodał, że Sanok 
w ostatnich latach zmienia się 
wizualnie, ale także aktywizo-
wana jest jego społeczność. 
Począwszy od rozbudowy  
i modernizacji sieci dróg przez 
powstanie kompleksów spor-
towo- rekreacyjnych, realizację 
projektów edukacyjnych na 
poziomie modernizacji infra-
struktury i projektów mięk-
kich, po działania kulturalne. 

– Wszystkie nasze działa-
nia opierają się na Aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewita-
lizacji na lata 2016-2022, któ-
ry został przyjęty 11 stycznia 
2018 roku uchwałą Rady 
Miasta Sanoka – kontynu-
ował. 

– Wspieramy rodziny, dzieci  
i młodzież. Działa Świetlica 
Socjoterapeutyczna:  w Przemy-
ślu, Sanoku, Ustrzykach Dol-
nych. Z pomocy Domu Matki  
i Dziecka w Przemyślu w latach 
1999-2021 skorzystało 330 ma-
tek oraz 380 dzieci. Najmłodsza 
uczestniczka domu miała 13 lat, 
urodziła dziecko, kontynuowała 
naukę i skończyła studia. Dlate-
go warto jest pomagać – powie-
dział ks. Janiec. 

Działa również Niepublicz-
ny Ośrodek Rewalidacyjno-
-Wychowawczy Caritas  w Wy-
sokiej, gdzie uczęszcza 30 pod-
opiecznych. Caritas prowadzi 
program stypendialny „ Skrzy-
dła”. Jest to całoroczna pomoc 
materialna dla ubogich dzieci 
na pokrycie obiadów, zakup 
odzieży, przyborów szkolnych.   

AU
TO

R 
(3

)



10 13 maja 2022 r.| OGŁOSZENIA/HISTORIA |

Profesor Feliks Kiryk. Badacz „małych ojczyzn”

Z  kalendarium 
podkarpackiej historii

13 maja
– 

19 maja

Urodzili się

16.05.1919 w Jaśle urodził 
się ks. prałat Jan Mikosz, 
długoletni proboszcz m.in. 
w Olchowcach koło Sanoka 
i Besku. Zasłynął zwłaszcza 
budową nowych świątyń. 
Legendarna stała się sprawa 
powstania – wbrew oporowi 
władz – kościoła w Milczy, 
który siłami księdza i jego 
para�an postawiono w… 
jedną noc.
16.05.1939 urodził się 
w Iwoniczu Franciszek Py-
ter, realizator �lmów animo-
wanych.
18.05.1893 w Sanoku 
urodził się Aleksander Ślącz-
ka, profesor medycyny, 
jeden z twórców polskiej 
neurochirurgii. Aresztowa-
ny przez Rosjan we wrze-
śniu 1939 roku, jako kapitan 
Wojska Polskiego, tra�ł do 
obozu jenieckiego w Staro-
bielsku. Podzielił los tysięcy 
współtowarzyszy, zamordo-
wany strzałem w tył głowy 
i pochowany  w podchar-
kowskich Piatichatkach.

Zmarli

15.05.1885 w Sanoku 
zmarł Jan Zarewicz, apte-
karz, działacz społeczny, 
burmistrz miasta. Był z po-
chodzenia Rusinem i synem 
duchownego, należała do 
niego najstarsza w mieście 
Apteka Obwodowa. Przez 
szereg lat, będąc członkiem 
Polskiego Stronnictwa Na-
rodowego, piastował funkcję 
naczelnika oraz burmistrza 
i wiceburmistrza miasta. 
16.05.1657 z rąk kozac-
kich w Janowie Poleskim gi-
nie jezuita Andrzej Bobola 
(podchodzący spod Sano-
ka), późniejszy święty i pa-
tron Polski.
18.05.1980 zmarł, uro-
dzony w Sanoku, Kalman 
Segal, wybitny pisarz, poeta 
i dziennikarz radiowy ży-
dowskiego pochodzenia.
19.05.1905 w Zagórzu 
zmarł Józef Galant, wybitny 
lekarz i społecznik. Był m.in. 
założycielem Kółka Rolni-
czego, Kasy Oszczędności 
i Pożyczki. Kierował sanoc-
ką sekcją Towarzystwa Le-
karskiego i miejscowym 
„Sokołem”. 
19.05.1976 zmarł prof. Ju-
lian Krzyżanowski, wybitny 
historyk literatury, wycho-
wany w Bukowsku koło 
Sanoka, uczeń gimnazjum 
w Rzeszowie i absolwent 
gimnazjum w Sanoku.

Wydarzyło się

13.05.1872 oddano do 
użytku pierwszy, ponad 
30-kilometrowy odcinek tra-
sy kolejowej biegnącej ze Sło-
wacji przez Komańczę, Za-
górz i Chyrów do Przemyśla. 

14.05.2013 Zakłady 
H.Cegielski-Poznań S.A. 
podpisały umowę na budo-
wę biogazowni o mocy 500 
kW w Odrzechowej. Inwe-
stycja, do�nansowana z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Podkarpackiego, wykonana 
została dla Zakładu Do-
świadczalnego PIB Odrze-
chowa sp. z o.o. 
16.05.1497 pierwsza 
wzmianka o wsi Hołuczków 
(gmina Tyrawa Wołoska). 
Zgodnie z zachowanymi do-
kumentami, tego dnia Mi-
kołaj Czeszyk, właściciel Ty-
rawy Wołoskiej, wydał nieja-
kiemu Januszowi przywilej 
lokalizacyjny na założenie 
wsi Holohoczkowa, która 
miała powstać na tzw. suro-
wym korzeniu nad poto-
kiem Hioczkowe na prawie 
niemieckim. Ruskim osad-
nikom przyznano 24-letnią 
wolniznę. 
16.05.1956 internowany 
w klasztorze w Komańczy 
kardynał Stefan Wyszyński 
pisze tekst Ślubów Jasnogór-
skich, będących programem 
moralnego przygotowania 
narodu do Milenium Chrztu 
Polski.
18.05.2012 na sanockim 
Rynku stanęła odlana w brą-
zie rzeźba przedstawiająca 
wybitnego artystę Zdzisła-
wa Beksińskiego.
18.05.1938 Tadeusz Góra 
ustanowił rekord długości 
lotu szybowcem, pokonując 
odległość 577,8 km z biesz-
czadzkiej Bezmiechowej do 
Małych Solecznik pod Wil-
nem.
18.05.2012 w Besku roz-
poczęła działalność Spół-
dzielnia Socjalna „Gości-
niec”, zajmująca się m.in. 
usługami cateringowymi. To 
forma działalności gospo-
darczej prowadzonej przez 
osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym, coraz bar-
dziej popularna m.in. na 
Podkarpaciu.
19.05.1854 proboszczem 
para�i w Besku został ksiądz 
Ludwik Fleischmann (Fla-
iszman), potomek koloni-
stów niemieckich, podpisują-
cy się jednak spolszczonym 
nazwiskiem. Zasłynął działa-
niami zmierzającymi do po-
prawy losu miejscowych 
chłopów. Stworzył m.in. 
szkołę w Milczy, później 
przeniesioną do Beska. W te-
stamencie zapisał kwotę 
5000 zł na sprowadzenie do 
para�i sióstr felicjanek i stwo-
rzenie ochronki dla dzieci.
19.05.1979 Zbiorczej 
Szkole Gminnej w Bukow-
sku nadano imię prof. Julia-
na Krzyżanowskiego, ucznia 
miejscowej szkoły, wybitne-
go badacza historii polskiej 
literatury i kultury.

 (sj)

9 maja Sanok odwiedził poseł Grzegorz Braun. Spotkanie 
otwarte odbyło się w  klubie Cacao, a głównym gościem 
był redaktor Tomasz Sommer, współautor książki 
„Jedwabne. Rekonstrukcja mordu”. 

Konfederaci w Sanoku

W czasie spotkania wyświe-
tlono �lm pt. „Jedwabne – 
historia prawdziwa”. „Jedwab-
ne. Rekonstrukcja mordu” 
to podsumowanie badań 
prof. Marka Jana Chodakie-
wicza i dra Tomasza Som-
mera nad zbrodnią popeł-
nioną w Jedwabnem 10 lipca 
1941 r. opartych na niepu-
blikowanych dotąd materia-
łach akt śledztwa IPN. 
Publikacja ta zawiera szcze-
gółową rekonstrukcję prze-
biegu mordu na żydowskiej 
ludności. 

– Do przedstawienia wy-
darzeń podeszliśmy z nauko-
wą precyzją, co też zawarli-
śmy w �lmie dokumental-
nym. Prezentujemy fakty 
i obalamy mity – powiedział 
Tomasz Sommer. 

Zarówno publikacja jak 
i �lm wywołały żywą dyskusję. 
Nie brakło też pytań do posła 
Grzegorza Brauna z Konfede-
racji Korony Polskiej. Naj-
większą część dyskusji zajmo-
wała sytuacja Polski w związku 
z trwającą wojną w Ukrainie. 

ew

Spotkanie w Klubie Cacao
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Profesor Feliks Kiryk. Badacz „małych ojczyzn”

Przyszły włodarz Sanoka przyszedł 
na świat w Krakowie w żydowskiej 
rodzinie Gantzów. W 1897 roku 
ukończył studia medyczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i otrzy-
mał tytuł doktora, przez dwa kolej-
ne lata praktykował w Krakowie, 
po czym przeniósł się do ówcze-
snego Liska (dzisiaj Leska).

W Lesku i Sanoku
W czasach leskich, w wieku 30 lat 
lekarz zdecydował się na ochrzcze-
nie i przejście na rzymski katoli-
cyzm. Urzędowo zmienił persona-
lia na Jan Feliks Porajewski. Przez 
kilkanaście lat był lekarzem miej-
skim w Lesku, przez pewien czas 
radnym powiatowym. Udzielał się 
w branżowych organizacjach, m.in. 
w Towarzystwie Lekarzy Galicyj-
skich i krakowskiej Izbie Lekar-
skiej. Prawdopodobnie tuż przed 
wybuchem I wojny światowej lub 
w czasie jej trwania przeniósł się 
do Sanoka.

W latach 1918-20 Porajewski 
był dyrektorem szpitala powiato-
wego w Sanoku. Sprawował swą 
funkcję w bardzo trudnym okresie. 
Kończąca się Wielka Wojna spo-
wodowała powszechny głód i nę-
dzę, co sprzyjało rozprzestrzenia-
niu się chorób. Mieszkańców mia-
sta, podobnie jak inne części kraju 
i Europy, dziesiątkowała najpierw 
epidemia grypy „hiszpanki (która 
spowodowała na świecie śmierć 
wielu milionów osób), później  
cholery i tyfusu. W przypadku tej 
ostatniej choroby ogniskiem zara-
zy była przeludniona, nieskanali-
zowana i zaniedbana część miasta 
zamieszkiwana przez biedotę ży-
dowską. By zwalczać epidemię po-
dejmowano nieraz drastyczne 
działania, jak zakaz zgromadzeń 
publicznych, zamykanie budyn-
ków użyteczności publicznej, 
przymusowa dezynfekcja domów, 
kwarantanny. 

Przez kilka lat Jan Porajewski 
pomagał w placówce powstałego 
w 1917 roku sanockiego Towarzy-
stwa Polskiej Ochronki Dzieci 
Chrześcijańskich, prowadzonej 
przez Siostry Służebniczki Naj-
świętszej Maryi Panny ze Starej 
Wsi.  Jej głównym zadaniem była 
opieka nad osieroconymi, porzu-
conymi i bezdomnymi dziećmi, 
których w mieście niestety nie 
brakowało. W latach 20., gdy 
z ochronką współpracował dr 
Porajewski, mieściła się ona 
w budynku przy ówczesnej ulicy 

Małeckiego, gdzie do dyspozycji 
pensjonariuszy były dwa pokoje 
i kawałek pola. Dopiero w latach 
30. placówka uzyskała lepsze wa-
runki w budynku na skrzyżowaniu 
ulic Mickiewicza i Królowej Bony 
(później, po II wojnie światowej, 
mieścił się tu dom dziecka). 

Burmistrz
Początkiem 1928 roku Porajewski 
znalazł się w składzie nowowybra-
nej, 48-osobowej Rady Miejskiej. 
Pierwszemu posiedzeniu 12 stycz-
nia przewodniczył najstarszy wie-
kiem, 71-letni wówczas  radny 
Wilhelm Szomek – inżynier geo-
metra, działacz społeczny, miejski 
rajca od 1912 roku. 

W czasie obrad zgłoszona zo-
stała kandydatura Jana Porajew-
skiego na burmistrza miasta. 
W ówczesnej radzie, w której ście-
rały się różne opcje, uzyskał po-
wszechne poparcie. Poparcia 
udzielili mu m.in. miejscowi socja-
liści i radni żydowscy. Obyło się 
bez niesnasek, mimo że później 
środowiska endeckie utyskiwały, 
że nadmierną władzę w mieście 
mają ludzie pochodzenia żydow-
skiego. Należy jednak pamiętać, że 
w ówczesnym Sanoku Żydzi stano-
wili 40 proc. 10-tysięcznej społecz-

ności, byli nader aktywni na polu 
społecznym, często stanowili poło-
wę składu rady. W mieście działały 
żydowskie ugrupowania różnych 
opcji, od socjalistycznego Bundu 
po partie syjonistyczne, organiza-
cje rzemieślnicze, kulturalne i ro-
botnicze. 

Z 48 radnych kandydaturę Pora-
jewskiego poparło 47 osób. Jego 
zastępcą został Jan Rajchel, jeden 
z najaktywniejszych samorządow-
ców i działaczy społecznych ziemi 
sanockiej w okresie międzywojen-
nym, późniejszy zasłużony burmistrz 
miasta, prawnik, wcześniej m.in. re-
daktor lokalnych periodyków „Sano-
czanin” i „Ziemia Sanocka”. 

Obejmując swą funkcję bur-
mistrz nie zaprzestał wykonywania 
zawodu lekarza, co spowodowało 
pewne komplikacje i kontrowersje 
przy naliczaniu mu uposażenia. 
Jan Porajewski przejmując rządy 
w mieście zapowiadał, że istotne dla 
niego są m.in. sprawy związane z hi-
gieną i kwestiami sanitarnymi, a więc 
sieć wodociągowa, jakość wody, 
funkcjonowanie opieki lekarskiej 
i szpitala. Nastawiał się na wsłuchi-
wanie w głos mieszkańców, a jedną 
z form utrzymywania stałego kon-
taktu z sanoczanami miały być coty-
godniowe, niedzielne dyżury w… 

hotelu-restauracji Janusza Steciaka 
na ulicy Jagiellońskiej.

Znany sanocki regionalista 
Edward Zając, przedstawiając 
w 1995 roku na łamach „Tygodnika 
Sanockiego” sylwetkę burmistrza 
Porajewskiego tak opisywał jego 
zamierzenia: „Do najpilniejszych 
zadań Magistratu Sanoka nowo 
wybrany  burmistrz zaliczył zapro-
wadzenie porządku i czystości 
na chodnikach, ulicach i placach 
publicznych. Aby to osiągnąć, na-
leżało koniecznie brukować place 
i ulice. Trzeba było doprowadzić do 
miasta dobrą wodę do picia. Zaszła 
więc pilna potrzeba budowy wodo-
ciągów, a co za tym idzie i kanaliza-
cji. Inwestycje te można było reali-
zować po zaciągnięciu przez miasto 
pożyczki inwestycyjnej na dogod-
nych warunkach. Ponadto należało 
powiększyć ogród publiczny (park 
miejski) przez zakup parcel grunto-
wych, położonych po stronie 
zachodniej. Koniecznie należało 
promować budownictwo mieszka-
niowe, a dalej podjąć starania zmie-
rzające do upaństwowienia Miej-
skiego Seminarium Nauczycielskie-
go Żeńskiego w Sanoku i założenia 
Prywatnego Gimnazjum Żeńskie-
go, dostarczając tym szkołom odpo-
wiednie lokale”. 

Śmierć
Na wykonanie swego programu 
burmistrzowi zabrakło czasu. 
Szczegółów zdrowotnych pro-
blemów, które pchnęły ostatecz-
nie burmistrza do samobójstwa, 
nie znamy, ale być może wystą-
piły one nagle. Porajewski prze-
stał się pojawiać na sesjach Rady 
Miejskiej końcem marca 1929 
roku. Kwietniowym sesjom – jak 
wynika  z protokołów – prze-
wodniczył już jego zastępca. 
W tym czasie, po burzliwych 
dyskusjach, przyjmowano m.in. 
miejski budżet. 29 kwietnia na 
posiedzeniu rady dyskutowano 
o złożonej przez Porajewskiego 
rezygnacji ze stanowiska. Bur-
mistrz argumentował, że nie jest 
w stanie wykonywać swych obo-
wiązków z powodu stanu zdro-
wia. 

Radni zdecydowaną więk-
szością głosów  odrzucili dymi-
sję i wyznaczyli trzyosobową 
delegację, która miała przekonać 
włodarza miasta do zmiany zda-
nia. Nie udało się. 10 maja Jan 
Porajowski zastrzelił się w swo-
im domu. Dwa dni później został 
pochowany na cmentarzu cen-
tralnym. Jego grobowiec jest 
dzisiaj wpisany do wojewódz-
kiego rejestru zabytków, w 2016 
roku został gruntownie odno-
wiony z inicjatywy Stowarzysze-
nia Opieki nad Starymi Cmen-
tarzami w Sanoku

 Wiele zamierzeń burmistrza 
Porajewskiego mogło być zreali-
zowanych dopiero w przyszłości. 
On sam nie zdążył swych marzeń 
spełnić z powodu krótkiego okre-
su sprawowania władzy. Kilka 
miesięcy przyszło czekać na 
wybór kolejnego burmistrza. 
W październiku 1929 roku został 
nim prawnik Tadeusz Malawski, 
pełniący swą funkcję do 1934 
roku. Niestety, czasy nie sprzyjały 
ambitnym planom, w tym okresie 
cały świat, w tym Polska, pogrążył 
się w wielkim kryzysie gospodar-
czym spowodowanym krachem 
na nowojorskiej giełdzie, zdecydo-
wanie ważniejsze od inwestycji 
było chociażby organizowanie 
prac interwencyjnych dla lawino-
wo rosnącej rzeszy bezrobotnych. 
Ruszyły wówczas co prawda przy-
gotowania do budowy wodocią-
gów miejskich, ale �nalnie udało 
się je ukończyć już za kolejnego 
włodarza miasta – Jana Rajchela.

sj.

Śmierć burmistrza
10 maja 1929 r. samobójstwo w swoim domu popełnił urzędujący burmistrz Sanoka 
Jan Porajewski. Kilka tygodni wcześniej ze względu ma stan zdrowia składał rezygnację 
z funkcji, której radni nie przyjęli. Okres jego rządów był krótki, bo niespełna półtora-
roczny, niemniej Porajewski przeszedł do historii miasta jako uznany lekarz, dyrektor 
miejscowego szpitala, aktywny działacz społeczny, a także pomysłodawca wielu miej-
skich inwestycji, które realizowano już po  jego śmierci.

Panorama Sanoka z 1928 roku
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LOKALE / 
NIERUCHOMOŚCI 

Kupię

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

Posiadam do wynajęcia

■  Lokale biurowo-usługowe, 
tel. 603 515 621

AUTO-MOTO
Kupię

■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137

Redakcja nie odpowiada 
za treść reklam i ogłoszeń

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

19 maja 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Maciej

Drwięga
w godz. 17.00–18.00

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

RÓŻNE
Sprzedam

■ 7, 8-letnie krzewy borówki 
amerykańskiej, w pełni owo-
cujące, tel. 669 209 485

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczo-
no ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym 
na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Grze-
gorza 8 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta pod nr telefonu: 13-46-52-852.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990), informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1, oraz na stronie interne-
towej bip.um.sanok.pl zostanie wywieszony Wykaz nr 
WGS.7114.40.2021 lokalu przeznaczonego do oddania 
w użyczenie w latach 2021-2024. Wykaz wywiesza się do 
publicznego wglądu na okres 3 tygodni, tj. od dnia 28 maja 
2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

BURE KOTECZKI

PERI
Niestety do Peri nadal nie uśmiechnął się los i nie ma swojego 
domu. W Ukrainie nazywała się Alisa – dziś Peri. Przyjazna, 
milusińska sunia w wieku ok. 4 lat.  Uwielbia spacerki i przytu-
laski. Akceptuje psich i kocich towarzyszy. Idealna do domu, 
na kanapę, do przytulania jako największy przyjaciel. Przeby-
wa w domu tymczasowym, ale już czas na ten nowy, własny.

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

Dwie koteczki z charkowskiego schroniska. Pomimo że los się 
do nich uśmiechnął, to nie mogą pozostać w nowym domu 
z powodu alergii u dziecka. Mają ok. 3 lata, są wysterylizowane. 
Nie wiadomo co przeżyły koteczki, jednak ich stan psychiczny 
znacznie się poprawił, dlatego mogą iść do nowych domków 
osobno. Z adopcji wrócą 19 maja. Koteczki potrzebują troszkę 
czasu, aby się otworzyć przed swoim opiekunem. 

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Właściciele, zarząd i pracownicy PASS Polska oraz centrali 
�rmy ze Schwelmu (Niemcy) dołączyli do rzeszy darczyńców 
i wolontariuszy wspierających Ukrainę.

Zakład PASS wspiera Ukrainę
nych. W �rmie jest też wielu 
zarejestrowanych w fundacji 
DKMS jako potencjalni daw-
cy szpiku.

Nie inaczej się stało, kiedy 
wybuchła wojna w Ukrainie. 
Pracownicy PASS Polska, 
oprócz wolontariatu i działań 
pomocowych w swoich miej-
scach zamieszkania, zorgani-
zowali w zakładzie zbiórkę 
artykułów żywnościowych 
i higienicznych. Dary przeka-
zano do punktu magazyno-
wego w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.

Spontanicznie do akcji po-
mocowej włączyli się także 
pracownicy centrali PASS 
w Schwelm. Zebrane w Niem-
czech dary przyjechały do 
Sanoka, a następnie zostały 
przekierowane do MOSiR-u. 
Natomiast właściciel i zarząd 
�rmy PASS przekazali środki 
�nansowe, które tra�ły na kon-
to pomocowe dla Ukrainy.

ew

Za nami prawie 80 dni wojny w Ukrainie. Zmienia się przepływ uchodźców przez naszą miej-
scowość i ich potrzeby. Redakcję odwiedziła wolontariuszka Urszula, która pracując z uchodź-
cami, dostrzegła specy�czne problemy.

Akcja pomocowa

Konieczna bielizna dla uchodźczyń
 Apel Stowarzyszenia „Łączy Nas Sanok”

 – Idzie lato i kobiety z Ukrainy, 
w każdym wieku, będą potrze-
bować nowej bielizny. Latem, 
trudniej jest ukryć starą, znoszo-
na bieliznę pod ubraniem. Dla-
tego zwracam się z prośbą do 
wszystkich, którzy mogą prze-
kazać jedną sztukę lub więcej 

trzebne są również �gi, oczywi-
ście nowe. Potrzebne rzeczy 
można przynieść lub wysyłać na 
adres: Stowarzyszenie „Łączy 
Nas Sanok”, Dom Sportowca, 
ul. Królowej Bony 4, 38 - 500 
Sanok.

W Sanoku Stowarzyszenie 
„Łączy Nas Sanok” opiekuje się 
ponad sześćdziesięcioma rodzi-
nami. W zdecydowanej więk-
szości są to kobiety z dziećmi.

 – Poszukiwane są letnie 
zabawki, rowerki, hulajnogi – 
jeżeli ktoś może coś z tych rze-
czy przekazać, to zapraszamy 
do naszego punktu w Domu 
Sportowca. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomagają  – zwróci-
ła uwagę na najpilniejsze po-
trzeby Paulina Paszta, prezes 
stowarzyszenia.

Nadal oczywiście do punk-
tu na MOSiR można dostarczać 
żywność i środki czystości.(ew)

nowej odzieży, różnych rozmia-
rów i fasonów, dla dorosłych ko-
biet jak  i dla nastolatek – mówi 
Urszula.

 Biustonosze mogą być uży-
wane pod warunkiem, że są 
w idealnym stanie – widać met-
kę z czytelnym rozmiarem. Po-

Zakład PASS, produkujący 
części i podzespoły dla prze-
mysłu motoryzacyjnego, ist-
nieje w Sanoku od ponad 
30 lat. Pracownicy tej �rmy 

chętnie włączają się w akcje 
pomocowe, np. Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy czy 
zbiórki charytatywne na rzecz 
osób chorych i niepełnospraw-

W Sali Gobelinowej w podziemiach Zamku Królewskiego 
w Sanoku,14 maja o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie 
z prof. TOMASZEM DERDĄ pt. „Odkrywanie egipskiego 
miasta: Filoksenite nad jeziorem Mareotis”.  

Spotkania w zamku
Muzeum Historyczne w Sanoku
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

| SPORT – PIŁKA NOŻNA |  

IV Liga Podkarpacka Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Turniej Żaków Starszych „Api Cup” w Zakopanem 

Klasa Okręgowa Młodzików 

Akademia wciąż gromi 
Wyniki bez zmian, czyli wysokie zwycięstwo Akademii  
Piłkarskiej i porażka Ekoballu, który tym razem decydu- 
jące bramki stracił w końcówce meczu. 

AP II SANOK – ORZEŁ BAŻANÓW� 7:0 (5:0)
Bramki: Starzak 2 (3, 30), Cichecki 2 (24, 38), Bochnak (9), 
Latusek (20), Kordys (51). 

EKOBALL SANOK – PRZEŁOM BESKO 2:4 (0:1) 
Bramki: Rzyman 2 (40, 51). 

Dobra walka pod Tatrami 
Solidny występ Akademii Piłkarskiej, która trzydniową  
walkę  zakończyła  na  7.  miejscu  w  stawce  24  drużyn. 

Przy lepszej formie i skuteczno-
ści akademicy mogli powalczyć 
nawet o podium. Wyjazd to nie 
tylko trzy dni grania pod Gie-
wontem, ale też samodzielności  

i integracji. Takie wartości są dla 
nas bezcenne. Chłopcy za każ-
dym razem zdobywają Mistrzo-
stwo Świata pod tym względem 
– czytamy na stronie AP. 

Trzy zwycięstwa Ekoballu 
Dobra kolejka Ekoballu – cztery mecze i trzy zwycięstwa. 
Odniosły je obydwa zespoły juniorów i młodzicy młodsi. 

Juniorzy starsi 
RESOVIA II RZESZÓW – EKOBALL SANOK 0:2 (0:2) 

Bramki: Cheć (12), Błażowski (21). 

Juniorzy młodsi 
EKOBALL SANOK – WISŁOK STRZYŻÓW 3:1 (2:1) 

Bramki: Czymczuk (25), Pelc (33), Król (60). 

Trampkarze starsi 
AP SANOK – STAL STALOWA WOLA 1:5 (0:1) 

Bramka: Kurasik (65). 

Trampkarze młodsi 
SMS STAL MIELEC – EKOBALL SANOK 2:1 (1:1) 

Bramka: Tymoczko (4). 

Młodzicy starsi 
AP SANOK – AP BENIAMINEK KROSNO 1:4 (1:0) 

Bramka: Bochnak (8). 

Młodzicy młodsi 
Grupa B 

UKS SMS PRZEMYŚL – AP SANOK 2:2 (1:0) 
Bramki: Łuszcz (31), Kozak (55). 

Grupa D 
EKOBALL SANOK – SPEC STAL ŁAŃCUT 3:1 (1:0) 

Bramki: Solecki (7), Szeliga (45), Czopor (51). 

Orlicy starsi 
Turniej w Przemyślu 

AP SANOK – STAL II RZESZÓW 1:2 
Bramka: Winnicki. 

AP SANOK – STAL ŁAŃCUT 1:3 
Bramka: Gołąbiewski. 

AP SANOK – UKS STAL MIELEC 1:2 
Bramka: Winnicki. 

AP SANOK – SMS PRZEMYŚL 2:2 
Bramki: Winnicki, Wroniak.

Klasa Okręgowa Krośnieńska 

Pierwsza tej wiosny strata punktów na własnym boisku 
WIKI SANOK – MARKIEWICZA KROSNO 0:1 (0:1)

Bramka: Jucha (41).
Wiki: Stodolak – Knap (83 Sabat), Demkowski, Osiniak,  
Sokołowski – Rudy, Pielech, R. Domaradzki, Stanisz, Muszka 
(54 Hostyński) – Milczanowski (90 J. Domaradzki). 

Po serii czterech meczów bez porażki futboliści Wiki  
w końcu znaleźli pogromcę. Była to zarazem pierwsza  
w rundzie wiosennej strata punktów na własnym boisku. 

Zacięte spotkanie rozstrzygnęło 
się w końcówce pierwszej poło-
wy, gdy po błędzie obrońcy  
sytuację sam na sam z bramka-
rzem wykorzystał Daniel Jucha. 

Po zmianie stron nasza drużyna 
uparcie dążyła do wyrównania, 
stwarzając sobie kilka okazji 
bramkowych, jednak żadnej nie 
udało się wykorzystać. 

Gol Lorenca tym razem na wagę remisu 
IGLOOPOL DĘBICA – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 1:1 (1:0) 
Bramki: Ochab (27) – Lorenc (81). 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz, Padiasek, Suszko (75 Zagórda), Ząbkiewicz – K. Słysz,  
Rivera, Niemczyk, Lorenc, Pielech (17 Mateusz Gawlewicz) – Trukhan (90 Gąsior). 

Powtórka z Pilzna – znów wyjazdowy remis 1:1 z wyrównującym golem w końcówce  
meczu. Podobnie jak w ostatnim spotkaniu z Arłamowem Ustrzyki Dolne bramkę strzelił 
Piotr Lorenc, po kilku latach gry na obronie z powrotem przesunięty do pomocy. 

Pierwsza połowa była wyrów-
nana, a rywalom prowadzenie 
przyniósł stały fragment gry. 
Po centrze z wolnego na dal-
szy słupek i zgraniu piłki przez 
partnera wynik celną główką 
otworzył Bartosz Ochab. 

Po zmianie stron stalowcy 
mocniej ruszyli do odrabiania 
strat, uzyskując wyraźną prze-

wagę. Mogła podobać się  
wymienność pozycji naszych 
zawodników. Jeszcze przy 
prowadzeniu Legionu świet-
nej okazji do wyrównania nie 
wykorzystał Andrei Trukhan. 
Jednak w 81. min drużyna 
Piotra Kota w końcu dopięła 
swego. Lorenc zdecydował 
się na strzał z około 25 m  

i piłka wylądowała niemal  
w okienku. Bramkarz gospo-
darzy nawet nie drgnął. W do-
liczonym czasie była jeszcze 
szansa na zdobycie zwycię-
skiego gola, ale przy okazji  
z przewagą liczebną zabrakło 
dokładnego podania do wy-
chodzącego na czystą pozycję 
Szymona Słysza. 

GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – SOKÓŁ �MIEŃ 2:0 (1:0)

Cenne punkty po bramkach obrońców 
Bramki: S. Słysz (23-karny), Rivera (78). 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz, Padiasek, Rivera, Mateusz Gawlewicz – K. Słysz, Lorenc,  
Niemczyk (99 Gąsior), Ząbkiewicz (68 Suszko), Bouteraa (88 Słapiński) – Trukhan (78 Zagórda). 

Zwycięstwo Ekoballu po niezwykle zaciętym meczu, w którym Sokół nie był drużyną  
gorszą. O wygranej zdecydowała jednak lepsza skuteczność stalowców, a bramki zdobyli 
obrońcy – Szymon Słysz i Adrew Rivera. 

Od początku trwała zażarta  
walka o każdy metr boiska i było 
widać, że nie zanosi się na strze-
laninę. Gracze obchodzącego 
urodziny Piotra Kota objęli pro-
wadzenie po rzucie karnym – 
faulowany był Andrei Trukhan, 
a „jedenastka” została pewnie 
wykorzystana przez Słysza. 

W drugiej połowie piłkarze 
Sokoła zaczęli mocniej naci-
skać, jednak bez efektu w po-
staci okazji bramkowych. Na-
sza defensywa grała czujnie. 
Losy meczu praktycznie roz-
strzygnęły się w 78. min, gdy  
w zamieszaniu po centrze  
z wolnego najwięcej zimnej 
krwi zachował Rivera, z bliska 
pakując piłkę do siatki. Chwilę 
później goście mogli zdobyć 
kontaktowego gola, na szczę-
ście Kacper Piechniak główko-
wał bez precyzji. 

Już we środę �nał Pucharu
Polski na szczeblu podokręgu 
krośnieńskiego. Zespół Eko-
ballu Stal zagra na „Wierchach” 
z Karpatami Krosno. Początek 
meczu o godz. 17.30. 

W środę finał 
z Karpatami 

Piotr Lorenc znów tra�ł do siatki
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W tym meczu górą byli piłkarze z Krosna 

Pojedynek z Sokołem był bardzo trudny, jednak stalowcy (na żółto) zdołali wydrzeć komplet punktów 
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Festiwal Biegowy UltraBies 

Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli 

Drugie miejsce skoczkini 
Drugi start lekkoatletek Komunalnych w sezonie letnim. 
W skoku wzwyż 2. była So�a Bila-Hrosenko, a rzut dyskiem
osobnej kategorii młodziczek wygrała Antonina Dorotniak 
przed Mają Wojtanowską. 

W konkursie skoczkiń pod-
opieczne Ryszarda Długosza 
też mogły zająć dwa miejsca 
na podium, jednak zabrakło 
trochę szczęścia. Zarówno  
2. Bila-Hrosenko, jak i 4. Oli-
wia Dobosz miały bowiem 
identyczne wyniki (1,45  
i 1,40 m – rekordy życiowe) 
jak zawodniczki z wyższych 
pozycji. Ponadto 5. była Łucja 
Mrugała, 6. Maja Wojtanow-
ska. 

Pozostałe lokaty: skok w dal 
– 5. Izabela Sawicka, 8. Mrugała, 

9. Julia Krzanowska, 10. Kamila 
Wolan, bieg na 600 m – 6. Mar-
tyna Łuszcz, 100 m – 8. Martyna 
Ostrowska. 

W rywalizacji młodziczek 
reprezentantki Komunalnych 
zdominowały konkurs rzutu 
dyskiem o wadze 0,75 kg, 
zajmując pierwsze dwa miej-
sca. Wygrała Dorotniak, uzy-
skując 25,53 m, a Wojtanow-
ska miała 25,02 m. Były to ich 
rekordy. W pchnięciu kulą  
(3 kg) na pozycji 8. sklasy�-
kowano Krzanowską. 

Dynowska Zadyszka 

Dwóch na podium 
Udany start naszych zawodników, którzy zajęli dwa miej-
sca na podium klasy�kacji generalnej – 2. był Damian 
Dziewiński, a 3. Krzysztof Lubomski. 

Najszybszy okazał się zawodnik 
z Krosna, wygrywając z prze-
wagą blisko 1,5 min, ale walka  
o 2. lokatę rozegrała się między 
biegaczami z Sanoka. Ostatecz-
nie dość pewnie wygrał ją 
Dziewiński, �niszując z czasem
37.01. Lubomskiego sklasy�-

kowano na 3. pozycji (37.46). 
Ponadto w kat. M20 miejsce  
5. zajął Albert Szczepek,  
a w M40 – 6. Krzysztof Bułdak. 
Wśród kobiet czołową dziesiąt-
kę zamknęła Anita Prokopciów, 
z rezultatem 48.19  zajmując 
też 3. lokatę w K40. 

Medale weteranów 
Bieszczadzkie wyścigi rozgrywano na czterech trasach. Nasi 
zawodnicy wywalczyli dwa medale w grupach wiekowych – 
Andrzej Michalski zwyciężył w kat. M60 na dystansie 32 km,  
a Bogdan Curzydło był 3. w M40 na 102 km. 

Michalski �niszował z czasem
4:12.22, co dało mu wygraną 
wśród sześćdziesięciolatków.  
Na tym dystansie generalnie  
13. był Łukasz Łagożny  
(6. w M40). Natomiast na  
morderczej trasie ponad 100 km 
dwa miejsca w dziesiątkach miał 
Curzydło, 8. open i 3. w „czter-
dziestce”. Jego czas – 15:15.39. 

Dystans 10 km: M30 –  
5. Jarosław Jachimowski  
(8. generalnie), K30 – 8. Mo-
nika Lorenc, M40 – 14. Paweł 
Bobyk, 15. Krystian Szaniaw-
ski, 17. Maciej Mateja. 

Dystans 44 km: M20 –  
6. Adrian Bodnar, M40 –  
39. Tomasz Szyszło, M50 –  
12. Bogdan Chomiszczak. 

HOKEJ 

WĘDKARSTWO 

Lokaty w czołowej dwudziestce 
Ruszył nowy sezon Muchowego Grand Prix Polski. Rozpo-
częły go Zawody o Puchar Wisły, w których nieźle spisali 
się reprezentanci Koła nr 1, zajmując dwa miejsca w czoło-
wej dwudziestce wśród około stu startujących osób.  
Najwyżej  uplasował  się  Michał  Fejkiel. 

Rywalizacja rozegrana została 
w okolicach Ustronia – nie  
tylko na Wiśle, ale i Brennicy. 
Łowiono niemal tylko pstrągi, 
choć można było punktować 
też kleniami. Fejkiel, występu-
jący w okręgowej drużynie 

Trapera, rozpoczął kapitalnie, 
w pierwszej turze wyciągając aż 
13 pstrągów, co dało mu zwy-
cięstwo sektorowe i 2. miejsce 
w klasy�kacji łącznej. Niestety,
potem było już trochę słabiej  
i ostatecznie muszkarz z „Je-

dynki” zakończył rywalizację 
na 14. pozycji. Drugą dziesiątkę 
zamknął jego kolega z koła  
Robert Tobiasz (m.in. 3. miej-
sce sektorowe w ostatniej tu-
rze). Dalsze lokaty zajęli węd-
karze „Dwójki” – 42. Bartosz 
Rapiej, a 57. Piotr Sołtysik. 

Drużynowo 7. była trzecia 
kadra okręgu krośnieńskiego 
(w składzie m.in. Tobiasz), 
a pozycję 11. zajął Traper 
(Fejkiel, Rapiej i Sołtysik). 

Bukowski przeszedł do GKS-u Tychy 
W poniedziałek zespół Ciarko STS rozpocznie przygotowania do nowego sezonu Polskiej 
Hokej Ligi. Wiadomo już, że w zmienionym składzie, bo z klubem pożegnali się Jakub Bukow-
ski i Patrik Spěšný, a ubytków może być więcej. O transferach w drugą stroną na razie cicho… 

Informację o tym, że pozy-
skaniem Bukowskiego intere-
suje się GKS Tychy, podali-
śmy już w poprzednim nume-
rze. Tego samego dnia transfer 
został s�nalizowany, a za naj-
lepszego strzelca ostatnich 
rozgrywek PHL w sezonie 
zasadniczym śląski klub za-
płacił 35 tys. zł ekwiwalentu 
za wyszkolenie plus kwotę za 
zerwanie kontraktu (na razie 
nie została ujawniona). Popu-
larny „Bukoś podpisał dwu-
letnią umowę – do 30 kwiet-
nia 2024 roku. 

– Mimo propozycji pozo-
stania w macierzystym klubie 
nasz wychowanek wybrał 
inną drogę kariery. Życzymy 
mu powodzenia i sukcesów  
w barwach śląskiej drużyny – 
powiedział Michał Radwań-
ski, prezes STS-u. 

Inaczej wyglądała sprawa 
ze Spěšným, którego kontrakt 
nie został przedłużony. Stało 
się tak dlatego, że trenerzy 
Miika Elomo i Marcin Ćwikła 
funkcję pierwszego bramka-
rza zamierzają powierzyć 
Dominikowi Salamie, który 
po przyjeździe do Sanoka był 
mocnym punktem zespołu,  
w dziesięciu meczach broniąc 
ze skutecznością powyżej  
91 procent. Jego zmiennikami 
mają być wychowankowie 
naszego klubu. 

Bliski odejścia jest rów-
nież kolejny wychowanek,  
a zarazem kadrowicz, czyli 
Radosław Sawicki. Jego pozy-
skaniem także interesują się 
tyszanie, a być może do walki 
o napastnika STS-u włączy 
się i Comarch Cracovia Kra-

ków. Może to nie być koniec 
osłabień, bo nad zakończe-
niem kariery zastanawia się 
Kamil Olearczyk. Nie wiado-
mo również co z Finami,  
którzy w poprzednim sezonie 
występowali w barwach 
STS-u. 

Ubytki kadrowe trzeba 
zrekompensować, ale nie ma 
jeszcze informacji o przy-
szłych transferach. 

– Najpierw musimy mieć 
ustalony pełny budżet na przy-
szły sezon – stwierdził prezes 
Radwański. 

WROTKARSTWO 

Udana powtóka na torze w Tomaszowie 
Rolkarze Sprintu zaliczyli drugie zawody Grand Prix  
Lubelszczyzny o Puchar Burmistrza Tomaszowa. Tym  
razem wielobojowe zwycięstwa odniosły Natalia Łożańska, 
Bianka Bluj i Lena Tokarska, na podium stawali też Magda-
lena Pawlikowska, Lena Wisłocka, Bianka Bluj i Bartosz 
Pawlikowski. PEŁNE WYNIKI ZAWODÓW W TOMASZOWIE 

Młodzieżowcy: 4. Natalia Jagniszczak (4. na 100, 500 i 5000 m). 
Junior B: 1. Natalia Łożańska (1. na 100, 500 i 5000 m),  
2. Magdalena Pawlikowska (trzy razy 2.). Kadet: 3. Lena  
Wisłocka (2. na 100 m oraz 3. na 500 i 5000 m), 4. Aleksandra 
Górecka (trzy razy 4.), 6. Oktawia Bochnak (trzy razy 6.).  
Młodzik: 1. Bianka Bluj (1. na 500 i 2000 m oraz 2. na 100 m), 
11. Dagmara Strzyżowska (m.in. 8. na 2000 m). Junior D:  
1. Lena Tokarska (1. na 100, 200 i 1500 m), 2. Laura Bluj (2. na 
200 i 1500 m oraz 4. na 100 m), 5. Aleksandra Jagniszczak (5. na 
1500 m oraz 6. na 100 i 200 m), 8. Lena Strzyżowska (trzy razy 
7.); 3. Bartosz Pawlikowski (trzy razy 3.). Junior E: 5. Martyna 
Nestorowicz (4. na 200 m oraz 5. na 100 i 1000 m). 

W innych wyścigach bar-
wy Sprintu reprezentowały 
siostry Aurelia i Nikola Buł-
dys. Podczas Pucharu Polski 

Dominacja podopiecznych 
Piotra Bluja i Witolda Myćki 
widoczna była zwłaszcza  
w kategoriach juniorek B i D 
– po dwa czołowe miejsca. 
Pierwszą grupę wygrała  
Łożańska przed Magdaleną 
Pawlikowską, zaś w drugiej 
zwyciężyła Tokarska, wyprze-
dzając Laurę Bluj. Natomiast 
B. Bluj okazała się najlepsza 
wśród młodziczek. Ponadto 
3. miejsca zajęli Wisłocka 
(kadetki) i Pawlikowski  
(juniorzy D). 

w Dusznikach-Zdroju pierw-
sza z nich zajmowała 9. miej-
sca w biegach kat. E2 na  
100, 200 i 400 m, a drugiej 
przypadły dalsze lokaty wśród 
młodziczek. Natomiast na 
Pucharze Skawiny obie od-
niosły zwycięstwa – Aurelia 
na 300, a Nikola na 600 m. 
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Jakub Bukowski podpisał umowę z GKS-em Tychy, w którym będzie grał przez dwa najbliższe sezony 

Po pierwszej turze Michał Fejkiel 
zajmował 2. miejsce w klasy�ka-
cji łącznej Pucharu Wisły 

Natalia Łożańska 

Andrzej Michalski wywalczył 
zwycięstwo  w  kategorii  M60 

So�a Bila-Hrosenko zajęła 2. miejsce w konkursie skoku wzwyż
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TENIS STOŁOWY
IV Liga 

Sanocka Liga Sokoła 

Straty odrobione, 
awans wywalczony! 

SKT ILO WIKI I SANOK – MLKS NURT PRZEMYŚL 10:6 
SKT: Poliniewicz 4, Witka 4, Pytlowany 2, Morawski. 

Po wyjazdowej porażce 7:10 pingpongiści SKT odrobili straty na własnym terenie, uzy-
skując awans do III Ligi! Mecz rewanżowy do końca trzymał w niepewności, a decydujące 
punkty wywalczyli najlepsi w naszym zespole Grzegorz Poliniewicz i Dawid Witka,  
autorzy kompletów punktów singlowych. 

Przegrana w Przemyślu  
postawiła naszą drużynę  
w sytuacji trudnej, choć  
nie beznadziejnej, bo jednak 
7 punktów zdobytych na  
wyjeździe dawało spore na-
dzieje na odwrócenie losów 
barażowej rywalizacji. Waru-
nek był jeden – będącego 
ostatnio w świetnej formie 
Poliniewicza musieli odpo-
wiednio wesprzeć partnerzy.  
I udało się, choć ze sporym 
trudem, bo pod koniec poje-
dynku rywalom do szczęścia 
brakowało już tylko jednego 
punktu. 

Spotkanie w Sanoku  
rozpoczęło się po myśli go-
spodarzy, bo w pierwszym 
rzucie singlowym oprócz  
Poliniewicza i Witki zwycię-

stwo odniósł również Piotr 
Pytlowany, dzięki czemu eki-
pa SKT objęła prowadzenie 
3:1. Jednak tenisiści Nurtu 
pewnie wygrali deble, dopro-
wadzając do wyrównania. 
Druga seria pojedynków  
indywidualnych przyniosła 
powtórkę z pierwszej, bo 
znów zapunktowali wymie-
nieni wcześniej zawodnicy. 
Jednak w trzeciej nastąpił po-
dział punktów i przed decy-
dującymi meczami drużyna 
SKT prowadziła tylko 8:6.  
A to oznaczało, że rywale  
potrzebują jeszcze jednej wy-
granej, bo nawet przy porażce 
7:10 mieliby lepszy bilans se-
tów. Na szczęście w pierw-
szych meczach �nałowej serii
Poliniewicz i Witka pewnie 

pokonali przyjezdnych, roz-
strzygając nie tylko losy poje-
dynku, ale i awansu do  
III Ligi. To drużyna SKT  
będzie w niej występowała  
w przyszłym sezonie. Prze-
myślanie musieli obejść się 
smakiem, choć trzeba pod-
kreślić ich postawę fair. 

– Po meczu wręczyli nam 
szampana, którym zamierzali 
uczcić swój awans – powie-
dział Marian Nowak, kierow-
nik pingpongowej sekcji 
SKT. 

W sezonie 2021/22  
w pierwszym zespole SKT 
występowali: Grzegorz Poli-
niewicz (kapitan), Dawid 
Witka, Piotr Poliniewicz, 
Marcin Morawski, Artur 
Gratkowski  i  Piotr  Harajda. 

Wygrana z faworytem 
Drugie zwycięstwo w sezonie odniósł Bogdan Szałankie-
wicz, który zaczyna ścigać prowadzącego w klasy�kacji
Bolesława Bartkowskiego. 

Tym razem Szałankiewicz 
okazał się zdecydowanie naj-
lepszy, pokonując wszystkich 
rywali, m.in. faworyzowanego 
Pawła Motykę, który wpraw-
dzie rzadko uczestniczy  
w rozgrywkach, ale gdy już się 
pojawia, to zwykle zwycięża. 
Na pozycji 3. uplasował się 

Janusz Stępkowski (dwie  
porażki). 

Klasy�kacja łączna: 1. Bart-
kowski (161 pkt), 2. Szałankie-
wicz (109), 3. Stępkowski (92). 

Ranking deblowy: 1. Sza-
łankiewicz (6 wygranych),  
2. Marek Perschke (4), 3. Ra-
fał Gosztyła (3). 

KOLARSTWO 

SZACHY 

Zacięta walka w „Puchatku” 
Blisko 30-osobowa grupa 
dziewcząt i chłopców wy-
startowała w X Turnieju 
Puchatkowym. Zwycięstwa 
odnieśli Julian Semenowicz 
i Maksymilian Łagodzic. 

Generalnie najlepszy okazał się 
Semenowicz, minimalnie wy-
przedzając Szymona Wojtkow-
skiego. Obaj zdobyli po  
6,5 pkt. Miejsce 3. zajęła Alek-
sandra Kruczek. Osobną klasy-
�kację prowadzono dla dzieci
do 10 lat. Tu także rywalizacja 
była zacięta, bo 1. Maksymilian 
Łagodzic i 2. Mikołaj Gładysie-
wicz mieli po 4 pkt. Także  
i w tej kat. na najniższy stopniu 
podium sklasy�kowano dziew-
czynę, a była to Izabela Toma-
szek (3 pkt). Natomiast najlep-
szym puchatkowiczem okazał 
się Wojciech Matiaszowski. 

TENIS 

Trzy razy podium 
Młodzi zawodnicy Sanockiego Klubu Tenisowego zaliczyli 
starty na Wojewódzkich Turniejach Klasy�kacyjnych
Młodzików w Pszczynie i Łęcznej. Trzykrotnie na podium 
stawała Aleksandra Pisiak. 

Podczas zmagań w Pszczynie 
nasza tenisistka wygrała dwa  
z trzech meczów grupowych, 
zajmując 2. pozycję, dzięki cze-
mu mogła powalczyć o 3. miej-
sce w całym turnieju. I okazała 
się wyraźnie lepsza od rywalki, 
pokonując ją 6/3, 6/2. 

W Łęcznej grano syste-
mem pucharowym, a dwa 

zwycięstwa wystarczyły Pisia-
kównie do powtórki indywi-
dualnego wyniku z Pszczyny. 
Nasza tenisistka wystąpiła też 
w deblu, kończąc rywalizację 
na 2. pozycji. 

W obu imprezach barwy 
SKT reprezentował również 
Kajetan Galin, za każdym  
razem wygrywając po meczu. 

Zwycięstwo w kat. M5
Nowy sezon rozkręca się. W ostatni weekend nasi zawodnicy 
pokazali się na kilku trasach, a starty w Niwiskach i Łańcucie 
przyniosły im kilka miejsc w czołowych dziesiątkach, w tym 
jedno zwycięstwo, które odniósł Robert Lorens. 

W Niwiskach rozegrano dru-
gie zawody cyklu Maratonmtb.
pl 2022, znów na trzech  

trasach. „Górale” z Sanoka 
wystartowali na tej najkrótszej, 
które liczyła ok. 30 km. Lorens 

�niszował z czasem 1:19.05,
co dało mu wygraną w katego-
rii M5. Niespełna dwie minuty 
później linię mety osiągnął  
Paweł Adamczyk, ostatecznie 
9. w M3.  

Również na trzech dy-
stansach rozgrywano X Wy-
ścig Rowerowy MTB w Łań-
cucie. Na trasie Open Mini 
Tour wystartował Marcin 
Hałasowski, któremu �nalnie
przypadła 9. lokata w M3. 

Marcin Dzik – Wojciech Stawarczyk 7:4  
Grzegorz Jarocki – Marcin Piotrowski 5:7 
Marcin Lubieniecki – Zbigniew Gilarski 4:7 
Jakub Biłas – Paweł Martowicz 7:4 
Grzegorz Rozel – Michał Florian 7:1 
Janusz Wojnarowski – Łukasz Szmyd 7:4 
Jakub Biłas – Mateusz Szymański 7:1 
Tomasz Skóra – Zbigniew Reś 7:4 
Krzysztof Kadubiec – Paweł Martowicz 7:0 
Paweł Kocan – Beniamin Wilk 7:4 

BILARD 

Koniec świetnej passy lidera 
W rozgrywkach Budmal Ligi 
Amatorskiej dobiegła końca 
zwycięska passa lidera Marci-
na Lubienieckiego, a przerwał 
ją Zbigniew Gilarski. Rośnie 
forma Jakuba Biłasa, który 
ostatnio odniósł dwa zwycię-
stwa i pnie się w górę tabeli.

Mimo porażki Lubieniecki 
utrzymał prowadzenie w ta-
beli, choć broniący tytułu 
Krzysztof Kadubiec – zwycię-
stwo bez straty frejma –  
ma już tylko 2 punkty straty. 
Za to o 3. miejsce o aktualnej 
tabeli ostro walczy aż pięciu 
zawodników. Wkrótce do tej 
grupy może dołączyć także 
Biłas, który wygrywając dwa 
mecze, w tym jeden wysoko, 
zasygnalizował wyraźną 
zwyżkę formy. Pewne zwycię-
stwo odniósł też Grzegorz 
Rozel. Pozostałe mecze były 
zacięte, co świadczy o rosną-
cym poziomie rozgrywek. 

Bogdan Szałankiewicz 

Po zwycięskim rewanżu z Nurtem Przemyśl i awansie do III Ligi nie mogło zabraknąć pamiątkowego 
zdjęcia drużyny SKT ILO Wiki Sanok. Stoją od lewej: Mateusz Łącki (menadżer), Marcin Morawski, 
Grzegorz Poliniewicz, Dawid Witka, Artur Gratkowski, Piotr Pytlowany i Marian Nowak (szef ping-
pongowej sekcji klubu) 

Zbigniew Gilarski ograł lidera 

Aleksandra Pisiak 
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