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PODZIĘKOWANIA

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci wielkiego 
Przyjaciela Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, księdza Piotra Rymarowicza. 
Mając przez 17 lat pod swoją opieką duszpasterską para�ę w Trepczy, zapisał się jako niezwy-
kle aktywny i światły kapłan o otwartym sercu dla wszystkich, kochający ludzi, pracujący 
z oddaniem dla miejscowej społeczności.

Wspomnienie o księdzu Piotrze Rymarowiczu

Był dobry jak chleb…

Będąc mieszkańcem Między-
brodzia, przez wiele lat 
współpracowałem z ks. Pio-
trem również jako przedsta-
wiciel sanockiego skansenu 
leżącego po sąsiedzku. Współ-
praca ta miała miejsce w wielu 
realizacjach konserwator-
skich, gdyż dbałość o zabytki 
była wielką pasją księdza. 
Mimo że para�a Trepcza po-
siada piękny, nowy kościół, 
ks. Piotr dbał o dotychczaso-
wą starą świątynię, czyli byłą 
cerkiew pw. Zaśnięcia Naj-
świętszej Marii Panny, która 
przez dziesiątki lat pełniła 
funkcję kościoła para�alnego. 
Dzięki tej trosce, ta XIX- 
wieczna świątynia jest nadal 
trwałym elementem trep-
czańskiego pejzażu.  

Ale ogromnym sentymen-
tem darzył ks. Piotr kościół 
�lialny w Międzybrodziu pod 
wezwaniem Świętej Trójcy, 
dawną cerkiew greckokatolic-
ką, którą nazywał bardzo czę-
sto „międzybrodzką perełką”. 
Dzięki zrozumieniu miejsco-
wej społeczności oraz wielo-
letniej współpracy z Muzeum 
Budownictwa Ludowego 
w Sanoku udało się gruntow-
nie odnowić wnętrze tejże 
cerkiewki, dokonać niezbęd-
nych zabiegów konserwator-
skich zachowanego ikonosta-
su oraz powiększyć wyposa-
żenie o nowe, cenne obiekty 
kultu. Jako dyrektor muzeum 
oraz  członek międzybrodz-
kiej społeczności jestem 
dumny ze współpracy z ks. 
Piotrem w dziele ratowania 
tej świątyni, ale nie tylko. 

Warto wspomnieć, że z inicja-
tywy ks. Piotra, w bezpośred-
nim pięknym krajobrazowo 
otoczeniu międzybrodzkiej 
cerkiewki, powstało kilka 
znaczących realizacji, jak ła-
weczka papieska, kącik histo-
ryczny, ekumeniczny dąb jed-
ności uczniów Chrystusa, 
obelisk poświęcony Januszo-
wi Szuberowi, szopka pod 
gwiazdami i wiele innych.

Niezwykle ważną rzeczą 
dotykającą istoty kapłaństwa 
i wiary chrześcijańskiej był 
trud pracy nad pojednaniem 
i wzajemnym wybaczaniem, 
z zapałem realizowany przez 
naszego księdza. Od 2010 
roku w Międzybrodziu odby-

wają się spotkania ekume-
niczne związane z historyczną 
wzmianką o funkcjonowaniu 
w tej miejscowości świątyni 
już od roku 1510. Zorganizo-
wane wówczas uroczystości 
pod hasłem „500 lat Dobrej 
Nowiny”, dały asumpt księ-
dzu Piotrowi, do zapraszania 
na spotkania ekumeniczne, 
zgodnie z naukami Jana Pawła 
II, innych wspólnot chrześci-
jańskich funkcjonujących 
w Sanoku. Do dzisiaj – w ra-
mach tej pięknie nazwanej 
przez naszego księdza „Eku-
menii Międzybrodzkiej” – od-
bywają się tutaj wspólne drogi 
krzyżowe, pasterki pod gwiaz-
dami, modlitwy na cmenta-

rzu, majówki ekumeniczne 
przy pięknie odnowionej ka-
pliczce św. Jana Nepomucena 
oraz odpustowe spotkania 
przy ognisku połączone ze 
śpiewem, występami oraz 
prelekcjami historycznymi. 
Raz do roku dochodzi do 
wspólnej, ekumenicznej mo-
dlitwy na wzgórzu Horodysz-
cze w Trepczy, gdzie odkryto 
XII-wieczne – najstarsze na 
tych terenach – relikty wiary 
chrześcijańskiej.

Wszystkim uczestnikom 
tych ekumenicznych spotkań 
przyświeca fragment Ewan-
gelii św. Jana: „Już nie jestem 
na świecie, ale oni są jeszcze 
na świecie, a ja idę do Ciebie. 
Ojcze Święty, zachowaj ich 
w Twoim imieniu, które mi 
dałeś, aby tak jak my stanowi-
li jedno”. Te ostatnie słowa 
zapisane w dwóch językach – 
polskim i ukraińskim – wyry-
to na krzyżu stojącym w Mię-
dzybrodziu, który co roku 
zgodnie niosą na ramionach 
kapłani i wierni różnych wy-
znań, dając świadectwo 
wspólnej drogi do zbawienia 
i Chrystusa.

Dla mnie osobiście, dla 
Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku oraz 
dla miejscowej społeczności 
odejście ks. Piotra Rymaro-
wicza pozostawia uczucie 
ogromnego żalu i pustki po 
stracie niezwykle zaangażo-
wanego i prawego Kapłana, 
wspaniałego Człowieka i od-
danego społecznika, którego 
szerokie i światłe plany oby 
znalazły kontynuację u na-
stępców.

Piotrze, często cytowałeś 
słowa wypowiedziane przez 
św. Brata Alberta, że „w życiu 
trzeba być dobrym jak chleb”. 
I Ty właśnie taki byłeś dla 
wszystkich przez całe lata 
swojej kapłańskiej posługi. 
Pozostaniesz na zawsze w na-
szej pamięci Przyjacielu!

Jerzy Ginalski
wraz z pracownikami 

MBL w Sanoku

21 maja rozpoczęcie naboru Dr. Wojciechowi Skibińskiemu, lekarzom 
oraz personelowi Oddziału Chirurgicznego w Sanoku

serdeczne podziękowania za fachową 
i troskliwą opiekę podczas kolejnego 
pobytu w szpitalu naszego Taty, 
Andrzeja Konopki, lat 91
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Burmistrz miasta Sanoka zaprasza najmłodszych sanoczan 
na sanocki Rynek 1 czerwca, by wspólnie uczcić Dzień Dziec-
ka od godz. 10.00 do 18.00.

ZAPROSZENIE

Animatorzy miejskich insty-
tucji: Sanockiego Domu Kul-
tury, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Biura Wystaw 
Artystycznych i jednostki 
powiatowej Młodzieżowego 
Domu Kultury zadbają o to, 
by wszystkie dzieci miały 
dużo radości i zabawy. 

W ofercie tegorocznych 
obchodów Dnia Dziecka zna-
lazły się piknik rodzinny, po-
kazy �lmowe, spektakl teatral-
ny, wernisaż wystawy fotogra-
�cznej, gry, zabawy, konkursy, 
warsztaty. Każdy znajdziecoś 
dla siebie. Na Rynku zaplano-
wano m.in. warsztaty muzycz-
ne z piosenką afrykańską, 
bębniarskie, plastyczne „Ko-
lorowe miasto”, grę miejską 
„Koniec języka za przewod-
nika”, zabawy z chustą anima-
cyjną, chodzenie na szczu-
dłach, malowanie twarzy
i pamiątkowe zdjęcie w balo-
nie. Dodatkowo na Rynku do 
dyspozycji dzieci będą dmu-

chane urządzenia, duża i mała 
zjeżdżenia, basen wodny 
z atrakcjami, bungee run, 
eurobungee i suchy basen.

W godzinach od 16.00 
do 17.30 na Rynku dzieci 
z rodzicami i opiekunami 
mogą wspólnie kolorować ple-
caki, które zabiorą ze sobą.

Na placu św. Jana o godz. 
17.30 teatr Nemo zaprezentuje 
spektakl pt. „Smok Wawelski”.

Dodatkowo Sanocki Dom 
Kultury zaprasza na seanse 
�lmowe w sali widowiskowej 
o godz. 9.00 i 16.00 „Nawet 
myszy idą do nieba”, zaś 
o godz. 11.00 i 18.00 „Dogta-
nian. Psi muszkieter”. Bilety 
do nabycia w cenie 14 zł.

W galerii SDK o godz. 
10.00. odbędzie się werni-
saż wystawy fotogra�cznej 
uczniów Zespołu Szkół nr 5 
w Sanoku i słuchaczy Police-
alnego Studium Animatorów 
Kultury w Krośnie.

mn

Dzień Dziecka w Sanoku
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W związku z petycją mieszkańców Białej Góry, jaka wpłynęła do Urzędu Miasta Sanoka, która dotyczyła sprzeciwu likwidacji 
obecnego mostu, Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski 17 maja zorganizował spotkanie z mieszkańcami, by wyja-
śnić sporne kwestie i uspokoić mieszkańców. 

Dyskusja o moście

Komu zależy na tym, by in-
westycja, jaką jest budowa 
nowego mostu na Sanie, nie 
doszła do skutku? Dlaczego 
dopiero teraz złożono pety-
cję, skoro o budowie mostu 
mówi się co najmniej od 
roku? Czy chodzi o zbicie ka-
pitału politycznego? – między 
innymi takie pytania padały 
podczas spotkania z miesz-
kańcami Wójtostwa.

Inwestycja, jaką jest bu-
dowa nowej przeprawy, przy 
tak dużym do�nansowaniu
państwa, nikomu nie zaszko-
dzi, a wręcz przeciwnie – mia-
sto może zyskać. Dziwi fakt, 
że społeczeństwo wyraża 
sprzeciw wobec takich decy-
zji. Warto wspomnieć, że do-
�nansowanie tra�ło jedynie
do 25 samorządów, a warun-
kiem jest budowa nowej prze-
prawy mostowej. W związku  
z tym nie jest możliwy remont 
starego „tymczasowego” mo-
stu, tym bardziej, że miasto 
nie jest zarządcą obecnej 
przeprawy. Wielokrotnie mó-
wione było, że zarządcą obec-
nego mostu jest Powiat Sa-
nocki, a nie Miasto Sanok, 
które złożyło wniosek o bu-
dowę nowej przeprawy. 

Mieszkańcy licznie przy-
byli na spotkanie. Jak podkre-
ślił burmistrz, mieszkańcy 
najwyraźniej nie do końca zo-
stali poinformowani o tym, 
jaki przebieg będzie miała in-
westycja mostowa. 

Lokalizacja nowego mo-
stu jest podyktowana wielo-
ma warunkami. Nowy most 
ma zapewnić likwidację luki 
w sieciach drogowych. Warto 
ponownie podkreślić, że mia-
sto nie posiada mostu – most 
na Białą Górę jest najstarszym 
w Polsce mostem tymczaso-
wym – a wybrana lokalizacja 

jest jedyną, w której nowy 
most może powstać. Bur-
mistrz uświadomił również 
mieszkańcom, że budowa no-
wego mostu w miejscu obec-
nego jest zwyczajnie niemoż-
liwa ze względu na wymogi, 
które dotyczą budowy mo-
stów na rzekach górskich. 
Uwarunkowania terenu zwy-
czajnie uniemożliwiłyby zbu-
dowanie takiej przeprawy, jak 
zakłada projekt. Nie byłoby 
dojazdu do Muzeum Budow-
nictwa Ludowego, autobusy 
nie miałyby możliwości zjaz-
du na osiedle mieszkalne,  
a restauracje w pobliżu mu-
siałyby zniknąć. Jest to bo-

wiem najwęższy odcinek rze-
ki, gdzie woda często się pod-
nosi. Jedyną możliwością dla 
obecnego mostu jest jego wy-
remontowanie bez zwiększa-
nia szerokości, albowiem nikt 
nie wyda zgody na przebudo-
wę. Burmistrz przedstawił 
mieszkańcom przebieg nowe-
go mostu i wyjaśnił, jak  
będzie wyglądać jego przyłą-
czenie do ul. Gajowej i Rybic-
kiego. Tym samym zdemen-
tował plotki, jakoby most  
został zbudowany jedynie dla 
jednego przedsiębiorcy. Bu-
dowie mostu towarzyszyć 
będą modernizacje ulic,  
a mieszkańcy ulicy Rybickie-

go, którzy martwią się o do-
jazd do domów w sytuacji,  
w której stan rzeki przekroczy 
stan alarmowy mogą spać 
spokojnie. Nowy most ma 
służyć mieszkańcom przez 
lata, a nie być jedynie wielo-
letnią prowizorką, którą obec-
nie jeździmy. 

Z kolei Starosta Sanocki 
Stanisław Chęć wyjaśnił 
mieszkańcom, co stanie się  
z obecnym mostem. Nie 
ukrywał, że obecna konstruk-
cja pozostawia wiele do ży-
czenia. Co roku Powiatowy 
Zarząd Dróg zleca przegląd 
mostu. Po ostatnim takim 
przeglądzie padły zalecenia, 

aby ograniczyć nośność mo-
stu. To tylko potwierdza fakt, 
że budowa nowej przeprawy 
jest słuszna. Do czasu wybu-
dowania nowego mostu po-
wiat musi zapewnić przejazd. 
Starosta zgodził się, że powiat 
nie może w obecnym miejscu 
wybudować nowego mostu,  
a jedynie poprawić stan obec-
nego, tak aby umożliwiał bez-
pieczny przejazd mieszkań-
com. W porozumieniu mo-
stowym zapisano, że obecna 
przeprawa będzie miała ogra-
niczony przejazd po wybudo-
waniu nowego mostu, jednak 
nie znaczy to, że takiego prze-
jazdu nie będzie wcale. 

Kilka słów o budowie mo-
stu przekazał również dyrektor 
i projektant �rmy Sweco, a za-
razem sanoczanin – Maciej 
Olejarczyk. W kilku słowach 
zwrócił uwagę, że nigdzie  
w Polsce nie ma mostu tymcza-
sowego, który funkcjonowałby 
tak długo jak w Sanoku. Projek-
tant zwrócił uwagę nie tylko na 
kwestie bezpieczeństwa i hała-
su, ale również walory estetycz-
ne piękniejących brzegów rzeki 
San. Inżynier wierzy również, 
że nowa przeprawa mostowa 
jest nie tylko potrzebna, ale 
również zapewni odpowiedni 
rozwój prawobrzeżnej części 
Sanoka. „Pozyskane środki na 
nowy most traktuję jako wielki 
sukces. Pozyskanie takiej dota-
cji nie jest proste. Wiele miast 
chciałoby otrzymać te środki, 
dostaliśmy je my, więc nie moż-
na tego zaprzepaścić.” – pod-
kreślił. Celem �rmy projek-
tanckiej jest zbudowanie nowe-
go, bezpiecznego i funkcjonal-
nego mostu. Obecny projekt 
został poprzedzony analizą te-
renów i rozmowami z wodami 
polskimi. Nie jest to „widzi mi 
się” władz lokalnych, a poparty 
danymi najlepszy wariant, jakie 
mogło wybrać miasto. 

Po wysłuchaniu władz sa-
morządowych i projektanta 
głos zabrali mieszkańcy, któ-
rzy na koniec doszli do jedne-
go wniosku, że budowa nowe-
go mostu jest jak najbardziej 
potrzebna, by miasto się roz-
wijało, jednak nie chcieliby by, 
obecna przeprawa została  
zamknięta. Tak się nie stanie,  
a jak podkreślił burmistrz – 
miasta nigdy nie byłoby stać 
na samodzielne podjęcie się 
takiej inwestycji i pozyskanie 
zewnętrznych środków na ten 
cel  jest nie do przecenienia. 

esw

Wątpliwości mieszkańców rozwiane



4 20 maja 2022 r.| EDUKACJA |  

W piątek 13 maja  odbyła  się 
uroczystość nadania Szkole 
Podstawowej nr 8 w Sanoku 
imienia Królowej Zo�i.

W 2017 roku Gimnazjum nr 2 
im. Królowej Zo�i w Sanoku
przekształcone zastało w Szkołę 
Podstawową nr 8. W dniu  
28 kwietnia bieżącego roku 
Rada Miasta Sanoka nadała 
szkole imię Królowej Zo�i,
historycznej patronki Gimna-
zjum Męskiego w Sanoku.

W kościele pw. Przemienie-
nia Pańskiego odbyła się uro-
czysta msza z okazji tego wyda-
rzenia. Po godzinie 11.15 
dzieci, rodzice, nauczyciele, 
pedagodzy, władze miasta  
i zaproszeni goście mieli przy-

Uroczystość nadania SP nr 8 imienia Królowej Zofii
Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku

jemność uczestniczyć w cere-
monii nadania imienia szkole.

Podczas uroczystości 
przedstawiono postacie zna-
nych absolwentów gimnazjum. 
Należeli do nich między 
innymi: Jan Morawski, Jan Raj-
chel, Zdzisław Beksiński,  
ks. Zdzisław Peszkowski, Kazi-
mierz Vetulani, Bronisław Pru-
gar-Ketling czy Julian Krzyża-
nowski.

Dyrektor Robert Zoszak 
dziękował wszystkim za lata 
współpracy, rodzicom za wspie-
ranie szkoły a młodzieży za 
aktywność.

– To bardzo ważne, żeby 
dbać o najlepsze tradycje i bar-
dzo się cieszę, że po stu latach od 
momentu, kiedy po raz pierw-

szy szkoła otrzymała imię królo-
wej Zo�i, dziś uczestniczyliśmy
we wspaniałej ceremonii, która 
przypieczętowała tamten akt 
sprzed stu lat. Jeszcze raz gratu-
luję dyrektorowi Robertowi 
Zoszakowi, gratuluję radzie 
pedagogicznej oraz wszystkim 
uczniom, absolwentom i sym-
patykom Gimnazjum Męskiego. 
Dziękuję państwu za szacunek 
dla historii i za propagowanie 
wartości jakże cennych dla ziemi 
sanockiej – powiedział bur-
mistrz Tomasz Matuszewski.

W Sanoku jest wiele miejsc 
mających wieloletnią tradycję, 
jednak „Stara Szkoła” jest miej-
scem wyjątkowym. 

– Niewątpliwie Szkoła Pod-
stawowa nr 8, nazywana przez 

sanoczan „Starą Szkołą”, która 
dziś po raz kolejny przyjmuje 
imię królowej Zo�i, należy do
tych miejsc. Ona jest jednym  
z najważniejszych ośrodków,  
w którym przez lata – już przez 
ponad wiek – kształcili się sano-
czanie, tutaj rozwijali swoje 
zainteresowania, a wielu z nich 
wyruszało w świat, stając się 
wybitnymi profesorami, arty-
stami, znanymi lekarzami, 
prawnikami, inżynierami. Całej 
społeczności Szkoły Podstawo-
wej nr 8 im. Królowej Zo�i
życzę zadowolenia z pracy, suk-
cesów, wspaniałych osiągnięć  
i tego, abyście nadal wpisywali 
się w najpiękniejszą tradycję 
naszego miasta – dodał bur-
mistrz.

Wyniki konkursu
Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test dotyczący naszej 
patronki królowej Zo�i Holszańskiej, żony Władysława Jagiełły
i matki dwóch królów Polski: Władysława Warneńczyka i Kazi-
mierza Jagiellończyka.
Klasy 4-6: I miejsce  zajęła Gaja Suchocka (kl. 6b - 23) pkt.,  
a II miejsce Adam Kowal i Antoni Nocuń (kl. 5b - 20,5 pkt.).
Klasy 7-8: I miejsce zajęła Laura Gruszecka (kl. 8a – 33 pkt.),  
a II miejsce Oliwia Juszczak i Wiktoria Marczak (kl. 8a – 31 pkt.)

Na uroczystość przybyło 
wielu gości. Na okoliczność 
poświęcenia Sztandaru i nada-
nia Szkole Podstawowej nr 8  
w Sanoku imienia Królowej 
Zo�i,KapitułaOdznakiiZarząd
„Sokoła” przyznała Szkole SP nr 
8 w Sanoku: Honorową Złotą 
Odznakę „SOKÓŁ SANOK”.
Dzieci przygotowały program 
artystyczny. Wcześniej w dniach 

5 i 10 maja 2022 r. w ramach 
uroczystości nadania szkole  
imienia Królowej Zo�i odbył się
Szkolny Konkurs Historyczny  
wśród uczniów klas 4-8. Kon-
kurs został podzielony na dwie 
grupy. W pierwszej grupie wzięli 
udział uczniowie klas 4-6,  
a w drugiej klas 7-8.
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Ola i Kinga posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży!
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 Aleksandra Gburyk i Kinga Rachwał zostały laureatkami 
konkursu organizowanego przez Kancelarię Sejmu, a tym samym posłankami XXVIII sesji  
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wykonany przez nie projekt otrzymał maksymalną liczbę punk-
tów. Ola i Kinga zajęły pierwsze miejsce w województwie podkarpackim i są jednym z ośmiu 
zespołów w Polsce, któremu udało się zdobyć najwyższą ocenę! 

Uczennice  przygotowały bio-
gram, �lm, stronę internetową
(www.kawski.sp6sanok.pl)  
i plakat poświęcone Stanisła-
wowi Kawskiemu, znanemu 
sanockiemu farmaceucie, dzia-
łaczowi społecznemu, a także 
żołnierzowi AK. 

– O projekcie Sejmu Dzieci 
i Młodzieży wiedziałyśmy od 
dawna. Uczniowie naszej szkoły 
już dwukrotnie brali udział  
w jego posiedzeniach. Wiedzia-
łyśmy, że jest to niezwykła przy-
goda, a przede wszystkim 
doskonała okazja do poznania 
zasad funkcjonowania pol-
skiego parlamentu. Na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie wiele 
mówimy o społeczeństwie oby-
watelskim – chcemy być aktyw-
nymi obywatelkami i mieć 
wpływ na nasz kraj i naszą małą 
ojczyznę. Bardzo spodobał się 
nam również temat konkursu, 
który nam, harcerkom, jest 
szczególnie bliski – mówi Ola 
Gburyk. 

Dziewczyny rozpoczęły 
pracę od znalezienia informacji 
na temat działalności żołnierzy 
Armii Krajowej na terenie 
Sanoka i okolic. – Wspólnie  
z opiekunką Ireną Bojarską 
przeglądałyśmy różne �lmiki,

strony internetowe itp. Poprosi-
łyśmy o wsparcie druha Krzysz-
tofa Dudka z 19 WDH, a on 
skontaktował nas z druhną Kry-
styną Chowaniec, która jest 
historykiem oraz członkiem 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Po wielu dys-
kusjach doszłyśmy do wniosku, 
że osobą, której historię chciały-
byśmy poznać i upowszechnić 
jest Stanisław Kawski, który był 
farmaceutą i właścicielem apteki 
w naszym mieście, a jednocze-
śnie żołnierzem ZWZ-AK – 
relacjonuje Kinga.

– Udało się nam nawiązać 
kontakt z panią Alicją Kawską – 
synową pana Stanisława. Pani 
Alicja udostępniła nam doku-
menty i wspomnienia spisane  
przez jej teścia. Opowiadała, 
jakim człowiekiem był Stani-
sław Kawski, podkreślając jego 
patriotyczną postawę i oddanie 
sprawom Polski i naszego mia-
sta. Zobaczyłyśmy wiele pamią-
tek z nim związanych. Jedną  
z  nich były niezwykłe obrączki 
Stanisława i Zuzanny Kawskich. 
Młodzi państwo Kawscy swoje 
oryginalne obrączki przekazali 
na Fundusz Obrony Narodo-
wej, w zamian otrzymując 
obrączki ze zwykłego metalu  

z napisem 1939 r. Od pani Alicji 
otrzymałyśmy również wiele 
dokumentów, a wśród nich 
wspomnienia S. Kawskiego – 
informują o swojej pracy tego-
roczne posłanki do Sejmu 
Dzieci i Młodzieży.

Praca dziewcząt nie tylko 
dała im mandat do SDiM, ale 
też wzbogaciła ich wiedzę na 
temat historii Sanoka, a przede 
wszystkim na temat struktur 
Armii Krajowej w mieście  
i regionie. Przed nimi przygoda 
– udział w sejmowej sesji i wzbo-
gacenie wiedzy na temat funk-
cjonowania struktur państwa. 
To nie pierwszy sukces uczen-
nic Szkoły Podstawowej nr 6 –  
to już drugi projekt uczniów tej 
placówki zakończony manda-
tem do dziecięcego Sejmu.   
Oba monitorowała opiekunka 
nauczycielka historii Irena 
Bojarska.

Tegoroczne posłanki dzię-
kują Alicji Kawskiej, Andrze-
jowi Romaniakowi, Emilii 
Wituszyńskiej, Jerzemu Ginal-
skiemu i wszystkim, którzy pod-
czas realizacji projektu okazali 
im życzliwość i zrozumienie.

Gratulujemy!
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W powiecie sanockim będą realizowane kolejne inwestycje. 11 maja władze powiatu sanoc-
kiegp podpisały umowę z Henrykiem Biłasem, przedstawicielem Firmy Usługowo–Handlo-
wo Budowlano–Transportowej, która wygrała przetarg na realizację zadania pn. „Moderniza-
cja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin Bukowsko, Zarszyn oraz 
wiejskiej Sanok – etap I”.

Następne drogi i mosty 
doczekały się przebudowy

Inwestycje w powiecie sanockim

budowie chodników i bez-
piecznych przejść dla pieszych 
– mówi Stanisław Chęć, staro-
sta sanocki. – Na większość 
zadań otrzymaliśmy środki 
zewnętrzne, dzięki czemu nasz 
wkład �nansowy był niewielki. 
Zauważamy problemy miesz-

kańców, stąd też dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby przebu-
dować zniszczone drogi 
Sanok-Liszna, Załuż-Lesko, 
Tarnawa-Kalnica czy Mrzy-
głód-Tyrawa Wołoska. Teraz 
czas na inwestycje w gminie 
Bukowsko i Zarszyn.

Temat ulicy Cegielnianej wraca do redakcji jak przysłowiowy 
bumerang. Z roku na rok powiększające się dziury w na-
wierzchni są zmorą mieszkańców, a zarazem właścicieli samo-
chodów. Faktem jest, że ulica Cegielniana lata świetności ma 
dawno za sobą i wszyscy wyczekują remontu jak zbawienia.

Uciążliwy przejazd 
ul. Cegielnianą 

Zadowolenia z realizacji 
zadań nie kryje Marek Bań-
kowski, wójt gminy Bukow-
sko.

– Inwestycja, która będzie 
realizowana przez Powiat 
Sanocki w Nadolanach jest 
od dawna wyczekiwana przez 
mieszkańców – mówi wójt 
Marek Bańkowski. – Chod-
nik, który powstanie wzdłuż 
drogi powiatowej Pisarowce-
-Nowotaniec zapewni możli-
wość bezpiecznego porusza-
nia się pieszym, a przebudowa 
mostów sprawi, że zwiększy 
się dostępność komunika-
cyjna naszej gminy. Mosty 
wymagają bowiem gruntow-
nej przebudowy, nie tylko ze 
względu na ich stan tech-
niczny, ale i ograniczenia 
tonażowe, które są ogrom-
nym problemem, zwłaszcza 
dla kursujących autobusów. 
Jako wójt pragnę serdecznie 
podziękować Robertowi 
Pieszczochowi, przewodni-
czącemu Rady Powiatu 
Sanockiego, który zabiegał 
o to, aby inwestycja doszła 
do skutku.

Ale to jeszcze nie wszyst-
kie przedsięwzięcia, które 
mają szansę na realizację 
w tym roku. Powiat Sanocki 
złożył kolejne wnioski o do�-
nansowanie ważnych zadań.

– Czekamy na wyniki 
naboru, mając nadzieję, że 
i tym razem uda nam się 
otrzymać wsparcie – uzupeł-
nia starosta Chęć.

Żródło: Powiat Sanocki

Planowana inwestycja polega 
na przebudowie nawierzchni 
drogi Długie–Pielnia w miej-
scowości Pielnia (1560 m 
długości), drogi Pisarowce– 
Nowotaniec z przebudową 
drewnianego mostu oraz 
mostu w Nadolanach z odcin-
kiem chodnika o długości ok. 
1 km. Prace rozpoczną się od 
wykonania drogi w Pielni.

Całkowity koszt zadania 
wynosi 7 246 032,42 zł, 
z czego aż 7 000 000,00 zł sta-
nowi do�nansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych. W ramach pierwszej 
edycji programu Polski Ład 
Powiat Sanocki otrzymał 
12 000 000,00 zł. Pozostałe 
5 000 000,00 zł umożliwi 
modernizację i budowę obiek-
tów wraz z zagospodarowa-
niem terenu Regionalnego 
Centrum Rozwoju Edukacji 
w Sanoku.

– Na terenie powiatu 
sanockiego realizujemy obec-
nie wiele inwestycji polegają-
cych na przebudowie dróg, 

Miejskie ulice

„Po zimie wyszły jeszcze 
większe dziury. To jest trage-
dia” – relacjonują czytelnicy. 
W ostatnim czasie w redakcji 
„TS” odebraliśmy kilka sygna-
łów. Mieszkańcy mają wątpli-
wości, czy ten odcinek drogi 
kiedykolwiek doczeka się 
nowej nawierzchni. Zawsze 
reagujemy na interwencje 
czytelników, więc tym razem 
również nie odpuściliśmy 
tematu i zwróciliśmy się bez-
pośrednio  do władz miasta 
z prośbą o informację, kiedy 
mieszkańcy mogą spodzie-
wać się rozwiązania pro-

blemu. Sprawę skomentował 
wiceburmistrz Artur Konrad: 
„Miasto posiada dokumenta-
cję na przebudowę ul. Cegiel-
nianej. Jednak na odcinku 
100 metrów brakuje nam 
terenu na ułożenie chodnika. 
Brakujący teren mamy pozy-
skać w najbliższym czasie od 
Powiatu Sanockiego. Dopiero 
wówczas zlecimy przebudowę 
tej ulicy”. 

Pozostaje trzymać kciuki 
za szybkie pozyskanie braku-
jących terenów i rozpoczęcie 
inwestycji. 
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Jak co roku zbliżające się waka-
cje oznaczają w szkołach mu-
zycznych prawdziwy „wysyp” 
konkursów. Nie inaczej mają się 
sprawy i tej wiosny. W konkur-
sach tych uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. w Sa-
noku szturmem zdobywają naj-
wyższe lokaty. 

W dniu 29 kwietnia  odbył się   
IV Ogólnopolski Konkurs Folk-
lorystyczny – „Inspiracje Folklo-
rystyczne w Muzyce Artystycz-
nej, działalność Oskara Kolberga” 
organizowany w Stalowej Woli 
pod patronatem Centrum Eduka-
cji Artystycznej.

Konkurs przebiegał on-line  
i zgodnie z jego tradycją w dwóch 
odrębnych edycjach: konkurs 
wiedzy na temat życia i działalno-
ści najwybitniejszego polskiego 
folklorysty i zbieracza XIX w. oraz 
konkurs wykonawczy utworów 
inspirowanych polską muzyką lu-
dową.

Uczniowie PSM II st.  repre-
zentowali naszą szkołę, biorąc 
udział w obu proponowanych for-
mach konkursu,  teoretyczną  
reprezentowało dwa zespoły:  
Monika Szuba i Mateusz Brew-
czak oraz Paulina Zubel i Emilia 
Szpiech – wyłonione w konkursie 
szkolnym.

W konkurencji wykonawczej 
zagrał zespół w składzie: Paulina 
Zubel – fortepian, Monika Szuba 
– skrzypce, Emilia Szpiech –  
altówka i Patrycja Nieznańska – 
śpiew. Wykonał utwory inspiro-
wane pieśniami ludowymi zapisa-
nymi przez O. Kolberga w kre-
atywnej stylizacji absolwenta 
szkoły Filipa Baracza. Wszystkie 
zespoły wywiązały się znakomicie 
ze swoich zadań: w części teore-
tycznej zajęły drugie i trzecie 
miejsce, a zespół muzyczny zdo-
był wyróżnienie. W obu katego-
riach konkursu uczniów inspiro-
wała i przygotowała Barbara Gar-
czyńska przy wsparciu kierowni-
ka sekcji teorii Macieja Harny.

Wcześniej, 25 kwietnia, roz-
strzygnięty został International 
Multigerre Competition „World 
Talents” w Nur Sultan w Kazach-
stanie. Akordeonista Mateusz 
Neckar, uczeń Andrzeja Smolika, 
zdobył w nim I miejsce, a ocenia-
ło go jury z Bułgarii, Kazachstanu 
i Włoch. 

W dniach 27–29 kwietnia 
2022 r. w Krakowie odbył się  
II Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny „Chopin Plus”. W kon-
kursie udział wzięli pianiści z Pol-
ski, Chin, Japonii, Serbii, Gruzji, 
którzy wystąpili w 5 kategoriach 
wiekowych. Sanocką szkołę mu-
zyczną reprezentowała uczennica 
klasy fortepianu Iwony Hartman 
– Paulina Zubel, która zagrała  
2 utwory: Nokturn g- moll  
F. Chopina i Legendę As-dur   
I. J. Paderewskiego. Jury w skła-
dzie: Gajusz Kęska – AM w Kra-
kowie, Wojciech Kubica – AM  
w Krakowie, Libor Novacek – 
Czechy, Piotr Kowal – AM w Kra-
kowie postanowiło przyznać dla 
Pauliny III nagrodę oraz nagrodę 
specjalną: udział w XXV Między-

Sukcesy uczniów na 50-lecie PSM w Sanoku
narodowym Kursie Interpretacji 
Muzycznej im. Barbary Halskiej  
w Nowym Sączu.

Paulina jest także laureatką 
odbywającego się również w Kra-
kowie w dniach 29 – 30 kwietnia 
Ogólnopolskiego Konkursu Pia-
nistycznego  „Wiosenne Impre-
sje’’. W konkursie udział wzięło 
69 uczestników w 4 kategoriach 
wiekowych, a przesłuchania kon-
kursowe odbyły się on- line. Jury 
pod przewodnictwem dr Mileny 
Kędry z AM w Krakowie przy-
znało Paulinie III nagrodę. 

W tyle za kolegami z innych 
sekcji nie pozostają gitarzyści.  
7 maja 2022 roku w Pruchniku 
odbyły się V Wiosenne Spotkania 
Młodych Gitarzystów, w których 
udział wzięło 17 szkół muzycz-
nych z województwa małopol-
skiego, podkarpackiego i lubel-
skiego. Sanocką szkołę muzyczną 
reprezentowała młodziutka gita-
rzystka Natalia Duślak, która uczy 
się drugi rok w klasie gitary  
dr Iwony Bodziak. Jury pod prze-
wodnictwem dr hab. Leszka  
Suszyckiego przyznało Natalce  
I nagrodę. 

Kolejny uczeń Iwony Bo-
dziak, Mateusz Wójcik, został 
zwycięzcą 2nd TIZIANO ROS-
SE�I INTERNATIONAL MU-
SIC COMPTETITION – mu-
zycznego konkursu on-line orga-
nizowanego przez dyrektora Aka-
demii Muzycznej w Lugano 
(Szwajcaria). W konkursie tym 
Mateusz Wójcik otrzymał I na-
grodę. To kolejny udany występ 
Mateusza, który z pasją i dużym 
zaangażowaniem oddaje się mu-
zyce gitarowej.

 Z kolei 9 maja rozstrzygnięto 
IV Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny „Opus 2022” w Krako-
wie dla wszystkich specjalności 
instrumentalnych. Grand Prix 
zdobył w nim Dawid Siwiecki, 
akordeonista Andrzeja Smolika, 
uzyskując notę marzeń 100 pkt. 
na 100 możliwych. I miejsce zdo-
była uczennica klasy skrzypiec 
Grażyny Dziok – Emilia Linka, 
zaś laureatami II nagród zostali 
Mateusz Wójcik, gitarzysta z kla-
sy Iwony Bodziak oraz Paulina 
Zubel z klasy fortepianu Iwony 
Hartman. Godne podkreślenia 
jest, że prezentacje uczestników 
tego prestiżowego konkursu oce-
niało 20-osobowe jury złożone  
z wybitnych muzyków – specjali-
stów różnych sekcji instrumental-
nych, pedagogów i kompozyto-
rów z 11 krajów – oprócz Polski  
z Francji, Chorwacji, Ukrainy, 
USA, Chin, Ekwadoru, Porto Rio, 
Peru, Tajlandii i Tajwanu. 

***
Wszystkie te sukcesy doskonale 
wpisują się w jubileusz 50-lecia 
sanockiej szkoły muzycznej,  
a większość wymienionych lau-
reatów usłyszeć będzie można 
na koncertach planowanych  
w dniach 27-29 maja br. Wraz  
z zaproszeniem, przedstawia-
my szczegółowy plan obcho-
dów jubileuszu. 
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W ramach kolejnej edycji 
Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa do�naso-
wanie udzielone będzie na 
zakup nowości wydawniczych 
do placówek wychowania 
przedszkolnego, bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych 
(w tym zakup nagród dla 
uczniów) oraz na zakup wypo-
sażenia, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania do 
bibliotek szkolnych i pedago-
gicznych oraz czytników 
e-booków. W obecnej edycji 
tylko biblioteka szkolna II LO 
w Sanoku otrzymała do�nan-
sowanie na rozwój swojej 
biblioteki ze wszystkich szkół 
średnich  w powiecie sanoc-
kim. Jest to miłe zaskoczenie 
dla szkoły, ale także wielka 
satysfakcja, że po raz kolejny 
dało się uzyskać tak duże do�-
nansowanie. 

– Nasza biblioteka została 
wyróżniona po raz drugi. 
Otrzymaliśmy z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa do�nansowanie w kwocie
15 tys. zł. Tym razem środki 
zostaną przeznaczone na 
zakup mebli bibliotecznych, 
nowości czytelniczych oraz 
lektur,  które będą dopasowane 
do nowej podstawy progra-
mowej – wyjaśnia Edyta 
Małek, bibliotekarka.

Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa daje szanse 
bibliotece na zakup nowości, 
ale także na pozyskanie kon-
kretnych informacji, w jakim 
kierunku powinna rozwijać się 
biblioteka szklona. Na jakie 
książki będzie popyt, co mło-
dzież pragnie czytać – oprócz 
oczywiście lektur szkolnych – 
co ich interesuje i co uważają 
za ciekawe. Są to dla bibliote-
karek bardzo istotne informa-
cje, ponieważ wówczas mogą 
dopasować księgozbiór do ich 
potrzeb.

– Staramy się pozyskiwać 
książki również z innych źró-
deł. Udaje nam się otrzymać 
ciekawe pozycje od wydaw-
nictw i darczyńców, którzy 
obdarowują nas rożnymi 
pozycjami – dodaje Edyta. 

– W każdym roku organi-
zowana jest akcja „Zostań 
naszym św. Mikołajem”, wysy-
łamy prośby do rożnych 

wydawnictw – cieszy nas to, że 
bardzo często wydawnictwa 
pozytywnie reagują na nasze 
apele i przesyłają nam nieod-
płatnie nowe książki, dzięki 
czemu mamy zróżnicowany 
księgozbiór – kontynuuje. 

Na półkach możemy zna-
leźć mnóstwo kryminałów, 
fantastyki, wiele pozycji bio-
gra�cznych, które mogą roz-
wijać uczniów, ale także pozo-
stałych czytelników – nauczy-
cieli oraz pracowników szkol-
nych. 

W poprzedniej edycji 
biblioteka otrzymała do�nanso-
wanie z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa  w 2018 
roku. Wówczas udało się 

powiększyć zasoby biblioteczne 
o ponad 600 książek. 

– Bardzo ważne jest przy 
składaniu wniosku, aby posiadać 
swój wkład własny w kwocie  
3 tys. zł. Już po raz drugi Staro-
stwo Powiatowe w Sanoku 
przekazało nam takie środki 
�nansowe, dzięki czemu mogli-
śmy teraz otrzymać tak pokaźną 
sumę na rozwój naszej biblio-
teki, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni – mówi Agnieszka 
Grzebień, bibliotekarka. 

Za otrzymane do�nanso-
wanie zostaną zakupione 
książki oraz kilka regałów 
bibliotecznych. 

– Przed zakupem książek 
przeprowadziłyśmy ankietę 

wśród uczniów, nauczycieli  
i rodziców, gdzie mogli się 
wypowiedzieć, jakie książki 
chcieliby zobaczyć na naszych 
półkach. Bardzo ciekawe jest to, 
że w wielu przypadkach książki 
typowane przez rodziców stoją 
u nas na półkach. Cieszymy się, 
że wraz z naszymi czytelnikami 
możemy w taki sposób uzupeł-
niać nasze zasoby, by zaspokoić 
ich potrzeby. W tym roku zaku-
pimy nieco książek psycholo-
gicznych, ponieważ widać,  
że jest na nie spore zapotrzebo-
wanie. Młodzież przychodzi  
i pyta o takie pozycje – dodaje 
Agnieszka.

– Liczymy, że uda nam się 
zakupić sporą ilość nowych 

to, co zaczęłyśmy i liczymy,  
że dzięki takim programom 
podniesie się poziom czytel-
nictwa i przy okazji oferta 
biblioteki będzie na tyle atrak-
cyjna, że młodzież będzie 
odwiedzać nasze progi, gdyż 
dostrzeże potencjał dla ich 
własnego rozwoju –  uważa 
Edyta Małek.

Agnieszka Grzebieniak 
dodaje, że wraz z poszerze-
niem bibliotecznej oferty 
zaobserwowały, że przychodzi 
coraz więcej uczniów, często 
pytając o nowości – niestety 
wówczas bibliotekarki musiały 
odsyłać czytelników z kwit-
kiem, dzięki rozbudowaniu 
księgozbioru  mają zdecydo-
wanie więcej tytułów, co jest 
sporą zachętą dla uczniów, aby 
przyjść do biblioteki i taką 
książkę wypożyczyć. 

Biblioteka szkolna w II LO 
to nie tylko miejsce, gdzie 
można wypożyczyć książki. 
Bibliotekarki działają na róż-
nych płaszczyznach, co jest 
bardzo cenne, tym bardziej, że 
angażują w rozwoju czytelnic-
twa nie tylko uczniów swojej 
szkoły, ale także innych szkół 
zarówno średnich, jak i pod-
stawowych z powiatu sanoc-
kiego. Organizują konkursy 
twórczości własnej – ucznio-
wie przynoszą swoje wiersze  
i dzielą się  nimi z innymi oso-
bami, organizowane są także 
konkursy – fotogra�czny oraz
konkurs na najlepszego czytel-
nika wśród absolwentów 
szkoły. 

– Dzięki temu, że mamy 
spore grono darczyńców, 
możemy osoby nagrodzić, 
podarowując im książki, które 
są bardzo atrakcyjne. Działamy 
na różnych polach, bierzemy 
również udział w konkursach 
internetowych, gdzie propa-
gujemy czytelnictwo – dodaje 
na koniec Edyta Małek.

Biblioteka może również 
pochwalić się sporą ilością 
białych kruków – te wyjątkowe 
pozycje, często rzadko spoty-
kane, są bardzo atrakcyjne dla 
koneserów literatury. Dlatego 
warto odwiedzać szkolne 
biblioteki, które mają do 
zaoferowania coraz więcej 
możliwości. 

dcz

tytułów. Badamy rynek, szu-
kamy promocyjnych cen,  nie 
tylko w księgarniach, ale także 
w hurtowniach – czyli źródeł 
najbliższych wydawcy, aby te 
książki zakupić jak najtaniej – 
uzupełnia Edyta.

Wiele różnych projektów  
i programów dotyczy głównie 
bibliotek pedagogicznych oraz 
publicznych, natomiast jako 
szkoła nie mogą brać udziału 
w wielu projektach, które 
byłyby dla nich ciekawe. 

– Cieszymy się, że powstał 
Program Narodowego Roz-
woju Czytelnictwa – jego 
pierwsza edycja dała nam zie-
lone światło na to, aby móc się 
rozwijać, teraz kontynuujemy 

Biblioteka II LO otrzymała 15 tys. zł 

Czy czytasz? Czytam! A Ty? 
Biblioteka szkolna II Liceum Ogólnokształcącego jako jedyna placówka w Sanoku otrzymała aż 15 tys. zł z Narodowego  
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dzięki tym środkom zostaną zakupione nowości czytelnicze, lektu-
ry szkolne oraz wyposażenie biblioteczne. 

Nie od dziś wiadomo, że uczniowie technikum rzadziej biorą 
udział w olimpiadach. Głównie spowodowane jest to tym,  
że oprócz przedmiotów ogólnych przygotowujących do  
matury, muszą w tym samym czasie przygotować się do egza-
minu z przedmiotów zawodowych. Patryk Chrząszcz uczeń 
trzeciej klasy (technik ekonomista) z Zespołu Szkół nr 1  
im. Karola Adamieckiego w Sanoku czyli „Ekonomika”, wziął 
udział w olimpiadzie statystycznej i na poziomie centralnym, 
został jej laureatem, jako właśnie jedyny uczeń z technikum. 
Zdolnego „ekonomistę” zaprosiliśmy do redakcji. 

Dlaczego akurat statystyka?
Statystyka jest związana  

z moim kierunkiem, więc te-
mat mi nieobcy. W tamtym 
roku wziąłem udział w olim-
piadzie międzynarodowej, ale 
zabrakło mi punktu, by 
przejść dalej. Postanowiłem 
jeszcze raz zmierzyć się z te-
matem i okazało się, że z suk-
cesem. 

Jakie zagadnienia poruszane 
były na olimpiadzie?

Od pojęć statystycznych, 
przez wskaźniki, interpretację 
danych z tabeli, dużo było ma-
tematyki, zwłaszcza rachunek 
prawdopodobieństwa. Było 
również dużo pytań ogólnie 
związanych z danymi staty-
stycznymi ogólnie ze świata. 
Trzeba było mieć szeroką wie-

dzę. Zaskoczyło mnie  pytanie 
o pamięć informatyczną, które 
wydawało się niezwiązane ze 
statystyką.

Co uzyskałeś dzięki udziało-
wi w olimpiadzie?

Oprócz wiedzy, indeks na 
wiele uczelni związanych  
z ekonomią. Cieszy mnie to 
bardzo, bo mam plan iść na 
studia i dzięki indeksowi omi-
ja mnie rekrutacja i jestem od 
razu przyjęty. Pozostaje mi  
tylko zdać maturę, egzamin  
zawodowy. Cieszę się, że tra�-
łem   do „Ekonomika”, choć 
moim pierwszym wyborem 
była szkoła związana z infor-
matyką. Gdybym miał jeszcze 
raz wybierać, to postawiłbym 
znów na nasz „Ekonomik”. 

Chciałbym podziękować na-
uczycielom, którzy ze mną pra-
cowali: pani Małgorzacie Cho-
miszczak za przygotowanie  
z ogólnej wiedzy o świecie, wy-
chowawczyni Jolancie Seme-
nowicz za przygotowanie ze 
statystyki oraz  pani Elżbiecie 
Siwieckiej za pomoc w opano-
waniu materiału z rachunku 
prawdopodobieństwa. 

Poza nauką co cię interesuje? 
Uwielbiam spacery 

zwłaszcza po polnych dro-
gach i lasach. Lubię też jeź-
dzić na rowerze. Interesuję się 
również informatyką i w przy-
szłości chciałbym połączyć 
informatykę i ekonomię. 

Rozmawiała 
Edyta Wilk

Patryk Chrząszcz

Patryk laureatem olimpiady statystycznej
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Nowa ustawa
Z dniem 23 kwietnia br. weszła 
w życie ustawa z  11 marca 
2022 r. o obronie Ojczyzny, 
która zmienia spojrzenie na 
obronność w naszym kraju. 
Jest przełomowym dla Sił 
Zbrojnych RP aktem praw-
nym zawierającym szereg roz-
wiązań, które dostosowują 
całokształt prawa wojskowego 
do współczesnych wyzwań 
i zagrożeń, w tym między 
innymi wskazuje sposoby 
�nansowania i modernizacji 
Sił Zbrojnych RP, a także okre-
śla ich liczebność na poziomie 
300 tys. żołnierzy (250 tys. 
żołnierzy zawodowych i 50 
tys. żołnierzy terytorialnej 
służby wojskowej). Ustawa 
ta wprowadza również nowy 
rodzaj służby wojskowej, tj. 
dobrowolną zasadniczą służbę 
wojskową, która ma być sku-
tecznym mechanizmem na 
zwiększanie liczebności Woj-
ska Polskiego oraz na budowa-
nie jego rezerw osobowych. 

Pikniki wojskowe
„Wstąp do dobrowolnej zasad-
niczej służby wojskowej” – pod 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
21 maja rozpoczęcie naboru

W dniu 21 maja bieżącego roku o�cjalnie rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby wojskowej – dobrowolnej zasadni-
czej służby wojskowej. W związku z tym, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem 
„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. 

takim hasłem w sobotę 21 maja 
o godz. 11.00 w 32 miejscowo-
ściach rozpoczną się pikniki 
wojskowe, które trwać będą do 
godz. 18.00.  Oprócz pokazu 
sprzętu wojskowego i żołnier-
skiej grochówki na piknikach 
działać będą punkty rekruta-
cyjne, w których będzie można 
uzyskać informacje o dobro-
wolnej zasadniczej służbie woj-
skowej: ile trwa, kto może do 
niej przystąpić, jakie trzeba 
spełnić wymagania i na czym 
ona będzie polegać. Na miejscu 
będzie można również wypeł-
nić i złożyć wniosek o powoła-
nie do dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej (dlatego 
warto zabrać dowód osobisty). 

Poza wspomnianymi pik-
nikami, w 70 miejscowościach 
w całym kraju uruchomione 
zostaną mobilne punkty rekru-
tacyjne. Również tam będzie 
można poznać szczegóły 
dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej i złożyć 
wniosek o powołanie do niej.

Aby starać się o przyjęcie 
do dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej kandydat 
musi dołączyć do wniosku:

· kopię dokumentu tożsa-
mości;

· kopię dokumentu 
potwierdzającego posiadane 
wykształcenie;

· kopie innych dokumen-
tów, w szczególności: certy�-
katy językowe, świadectwa 
ukończenia szkół, kursów lub 
uzyskania specjalizacji zawo-
dowych, zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu, 
a także posiadane uprawnienia 
do kierowania pojazdami.

W województwie podkar-
packim pikniki zostaną zorga-
nizowane w dwóch miejsco-
wościach: w Lubaczowie 
na rynku oraz w Leżajsku na 
ul. Mickiewicza 65. W naszym 
regionie wystawiany będzie 
mobilny punkt rekrutacyjny 
w Sanoku.

Sanocki mobilny 
punkt rekrutacyjny
W sobotę 21 maja, na sanoc-
kim Rynku, w godzinach od 
11.00 do 18.00, będzie dzia-
łał mobilny punkt rekruta-
cyjny, gdzie można będzie 
uzyskać wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące dobro-

– Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych, zarówno 
kobiety jak i mężczyzn. Żoł-
nierze WCR będą do Państwa 
dyspozycji i pomogą 
w rozwianiu wszel-
kich wątpliwości 
dotyczących 
służby wojskowej 
– zaprasza szef 
Wojskowego 
Centrum Rekru-
tacji w Sanoku 
ppłk Damian 
Bytner. 

osoba zrezygnuje z dobro-
wolnej zasadniczej służby 
wojskowej po złożeniu przy-
sięgi wojskowej (tj. po zakoń-
czeniu 28dniowego szkole-
nia podstawowego) może 
ubiegać się o powołanie do 
Wojsk Obrony Terytorialnej 
lub do rezerwy aktywnej. 
Jeśli natomiast osoba zrezy-
gnuje z dobrowolnej zasad-
niczej służby wojskowej 
po odbyciu 11-miesięcznego 
szkolenia specjalistycznego 
to, tak jak poprzednio, może 
złożyć wniosek o powołanie 
do Wojsk Obrony Teryto-
rialnej lub do rezerwy aktyw-
nej, ale też nabywa prawo 
pierwszeństwa w zatrudnie-
niu w administracji  pań-
stwowej. Na koniec dodam, 
że czas dobrowolnej zasadni-
czej służby wojskowej wlicza 
się do wysługi oraz 
do okresu zatrudnienia. 
Myślę, że dla młodych ludzi, 
zarówno kobiet jak i męż-
czyzn, jest to atrakcyjna pro-
pozycja na rozpoczęcie 
służby wojskowej. Rekrutu-
jemy osoby pełnoletnie, 
posiadające obywatelstwo 
polskie i dobry stan zdrowia. 
Wszystkich chętnych zapra-
szam do mobilnego punktu 
rekrutacyjnego na sanoc-
kim rynku lub do Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji 
w Sanoku, przy ulicy Prze-
myskiej 1 – powiedział szef 
sanockiego WCR. 

(ew)

wolnej zasadniczej służby woj-
skowej. Tam też będzie można 
wypełnić i złożyć wniosek 
o powołanie.

Wzór wniosku do dobro-
wolnej zasadniczej służby woj-
skowej można pobrać ze 
strony internetowej Wojsko-
wego Centrum Rekrutacyj-
nego w Sanoku: h�ps://wcr-
sanok.wp.mil.pl/pl/pages/
pliki-do-pobrania/.

Jak informuje Centrum 
Operacyjne Ministra Obrony 
Narodowej, zgłoszenia do 
dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej będzie 
można również składać on-
-line poprzez Portal Rekruta-
cyjny Wojska Polskiego 
h�ps://www.zostanzolnie-
rzem.pl/#/login

***
Obecnie w Wojsku Pol-

skim służbę pełni ok. 111,5 
tys. żołnierzy zawodowych 
i 32 tys. żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Dobro-
wolna zasadnicza służba woj-
skowa ma na celu zwiększenie 
ilości żołnierzy do 300 tys.

Edyta Wilk

Ppłk Damian Bytner 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
– Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych, zarówno 
kobiety jak i mężczyzn. Żoł-
wszystkich chętnych, zarówno 
kobiety jak i mężczyzn. Żoł-
wszystkich chętnych, zarówno 

nierze WCR będą do Państwa 

płk Damian Bytner

– Dobrowolna służba woj-
skowa jest nowością i wyj-
ściem naprzeciw oczekiwa-
niom osób, które chcą roz-
począć swoją przygodę 
z wojskiem. W każdym 
momencie tej służby żołnierz 
może zrezygnować, aczkol-
wiek dla zdeterminowanych 
jest furtką do zawodowej 
służby wojskowej. Osoba, 
która zostanie powołana do 
dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej, najpierw 
odbędzie 28-dniowe szkole-
nie podstawowe zakończone 
przysięgą, a następnie roz-
pocznie 11-miesięczne szko-
lenie specjalistyczne w jed-
nostce wojskowej, które 
zakończy się powołaniem do 
zawodowej służby wojsko-
wej. W czasie 11-miesięczne-
go szkolenia specjalistycz-
nego żołnierz może być sko-
szarowany (tj. być zakwate-
rowany na terenie jednostki 
wojskowej), ale nie ma takiej 
konieczności – opowiada 
podpułkownik Bytnar. – 
Przez okres dobrowolnej 
zasadniczej służby wojsko-
wej żołnierzowi będzie przy-
sługiwało wynagrodzenie, 
takie jakie otrzymuje szere-
gowy  zawodowy czyli 4560 
zł, a także prawo do urlopu 
wypoczynkowego, opieki 
medycznej, ubezpieczenia. 
Otrzyma  bezpłatnie umun-
durowanie i wyposażenie 
wojskowe. Należy również 
wspomnieć o tym, że jeśli 

14 maja  odbyły się  XIII Mistrzostwa Polski w Dogtrekkin-
gu. Drużyny wystartowały  z Muzeum Budownictwa Ludo-
wego o godz. 10.00. Na trasie wyścigu panowała  prawdziwie 
rodzinna atmosfera.
 
Dogtrekking polega na poko-
naniu własnym tempem 
w towarzystwie psa jednej 
z trzech tras  (w Sanoku zapla-
nowano: 5 km, 15 km oraz 
25 km) w oparciu o mapę. 
Warto jednak zaznaczyć, że 
nie są wymagane szczególne 
umiejętności w posługiwaniu 
się nią, a organizatorzy przed 
startem objaśniają trasę 
i punkty kontrolne, do któ-

rych należy dotrzeć. W impre-
zie większą część  uczestni-
ków stanowią rodziny, które 
mogą wystartować wspólnie 
z jednym psem w kategorii 
rodzinnej.

W dogtrekkingu może 
wystartować każdy z niemal 
każdym psem (ograniczenia 
dotyczą wieku psa oraz mło-
dzieży startującej bez opie-
kuna). Wyjątkową cechą 

imprezy jest jej różnorodność. 
Rodziny najczęściej traktują 
udział czysto rekreacyjnie, 
skupiając się na radości płyną-
cej ze wspólnego spędzania 
czasu na łonie natury z psem. 
Dodatkowo, każdy ma możli-
wość wzięcia udziału w warsz-
tatach weterynaryjnych.  Bez 
względu na to czy uczestnicy 
przyjechali  powalczyć o tytuł, 
czy po prostu dobrze spędzić 
czas ze swoim psem – na 
pewno świetnie się bawili, 
a zaplanowane trasy z pięk-
nymi widokami, pozostawiły 
same miłe wspomnienia.(ew)

Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu
Biegi na terenie MBL
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Po zlikwidowaniu wiszącej 
kładki – dawnej chluby 
Sanoka ( bujaliśmy nią, idąc 
na prawy brzeg Sanu, widy-
wało się skaczących z niej do 
Sanu podpitych sanoczan), 
co było wynikiem „działania 
po sanocku”. Prozaiczna 
sprawa legła u podstaw jej 
likwidacji – brakło chęci do 
działania i pieniędzy, by zaku-
pić nowe liny, na których  
wsiała. Dozór podobno posta-
wił taki warunek ze względów 
bezpieczeństwa dla  pieszych. 
Ba, nie było wówczas drogi 
pod skałą, tuż przy Sanie.

Do Muzeum Budownic-
twa Ludowego chodziło się 
górą, obok kiosku, w którym 
P�K sprzedawał pamiątki, 
a na przejazd, np. z węglem, 
trzeba było uzyskać zgodę 
dowództwa JW 1404.

Teraz mamy, po kolejnych 
powodziach i zabraniu w trak-
cie jednej z nich drewnianej 
konstrukcji mostu, kilkudzie-
sięcioletnią prowizorkę. Nie 
dość, że ciągle wymaga 
remontów, bo niszczeje, stra-
szy wyglądem, jadące samo-
chody podnoszą poziom 
hałasu tak mocno, że klienci 
hotelu Bona mają niezapo-
mniane nocne wrażenia.

Ze śp. burmistrzem Tade-
uszem Pióro w 2018 roku roz-

„Święta wojna po sanocku”?
Kiedy w Sanoku rządziła niepodzielnie tzw „kierownicza siła 
narodu”, wykreowano powiedzenie, że coś się zrobiło „po  
sanocku”. Tak, jakby miał to być pewnik, że jest SUPER i ina-
czej się nie dało. Tymczasem, dla mieszkańców był to syno-
nim obciachu – jak latami trwająca walka o uruchomienie  
nadajnika dla drugiego programu telewizyjnego na górze 
parkowej.  Dlaczego to wspominam teraz? Z prostego powodu. 
Od lat trwa batalia o most na Białą Górę.

Felieton Jana Wydrzyńskiego

poczęliśmy formalnie temat 
budowy nowego mostu, 
podejmując w Komisji Infra-
struktury Miejskiej jedno-
myślnie uchwałę o współ-
uczestniczeniu w kosztach 
budowy i wysłaniu stosow-
nego pisma do Starostwa. 
Wydawało się, że droga do 
celu otwiera się szeroką ławą.
Nic z tych rzeczy. Obecnemu 
włodarzowi Sanoka, Panu 
Tomaszowi Matuszewskiemu 
udało się zdobyć środki i przy-
chylność rządu oraz osobiście 
Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego, ale wraz  
z tymi sukcesami ruszyli 
„hamulcowi”. A to most za 
drogi, a to „Sosenki” sprze-
dane za grosze, a to zamiast 
mostu lepiej forsę przezna-
czyć na budowę mieszkań. 
Nie można, żeby była 
jasność.

Nie rozumiem takich 
działań. Zaczyna to przypo-
minać słynne powiedzenie 
„im gorzej, tym lepiej”!

Gdy prokuratura zapo-
wiada koniec postępowania 
ws. Porozumienia Mostowego 
pomiędzy Powiatem Sanoc-
kim a Urzędem Miasta Sanoka, 
jak królik z kapelusza pojawia 
się 537 podpisów zatroska-
nych sanoczan (z których 
tylko ok. 150 to mieszkańcy 

Białej Góry i Międzybrodzia 
sic! ) o możliwość dojazdu  
do swoich domostw.  Mar-
twią się, co będzie, gdy San 
wyleje na ulicę Rybickiego. 
Przypadek? Nie! Podejrze-
wam, jak wielu znajomych, że 
sprawa ma drugie dno.

Gdy 14 lutego 2015 roku, 
podczas prac remontowych 
stanął w płomieniach Most 
Łazienkowski w Warszawie,  
z pożarem walczyło ponad 
140 strażaków. Prokuratura 
miała pełne ręce roboty, śledz-

Koszt remontu i odbu-
dowy Mostu Łazienkow-
skiego wyniósł wówczas ok 
110 mln zł, z czego rezerwa 
celowa Skarbu Państwa to  
55 mln zł. Ruch na moście 
przywrócono 22 grudnia 
2015 roku. W latach 2016-
-2017 dobudowano drogę dla 
rowerów i chodniki. I to jest 
tempo! Fakt, że stolica, że 
działania podjęto z pominię-
ciem normalnych procedur, 
jakie należy stosować w opar-
ciu o Ustawę Zamówień 

swoją pętlę pod studzienką 
królewską, o dowozie paliwa 
dla helikoptera LPR. Ale  
po co stają teraz w poprzek 
swojego i miejskiego interesu?

Szanowni Państwo, popa-
trzcie logicznie na ten temat. 
Most jest potrzebny? 
Potrzebny. Pieniądze z budżetu 
państwa by się przydały? Tak. 
Czy Sanok stać na samo-
dzielne jego s�nansowanie?
Nie. Kto się odważy ruszyć 
tego klekota przed zbudowa-
niem alternatywy w nowym 
miejscu? Nikt!

Co będzie na wypadek 
powodzi? Wojsko nikogo nie 
zostawi na pastwę losu. Miasto 
i powiat Wam pomogą.  
W końcu, jak napisałem na �,
można zakupić am�bię i posta-
wić ją na terenie Muzeum 
Budownictwa Ludowego jako 
tzw. wojskowy zapas nienaru-
szalny!?

Tylko dlaczego w wywia-
dach telewizyjnych i dla por-
talu esanok Pan Starosta Stani-
sław Chęć opowiada, że  
tzw. Porozumienie Mostowe 
pomiędzy miastem i powia-
tem to jest, a jakoby go nie 
było!!?? Czego się Pan wystra-
szył?

Panie Starosto, teraz Pan 
chce utrącić budowę mostu  
w nowej lokalizacji? Nie wie-
rzę. 

Powie ktoś, a co cię to 
teraz obchodzi? Otóż, kilka 
lat temu zaangażowałem się  
w rozruszanie sprawy budowy 
mostu, pisząc do ministra 
Jerzego Kwiecińskiego. Obie-
cał pomóc w �nansach, ale
pytał o dokumentację.

Dzisiaj musimy sobie 
wszyscy odpowiedzieć na 
kilka pytań:

– jesteśmy blisko ucha 
władzy centralnej jak War-
szawa, której rząd nie tylko  
w sprawie mostu pomógł 
dużą kasą; ostatnio była 
sprawa Czajki,

– czy w związku z tymi 
podpisami władze powiatu 
mają zjeść swój język?

– jesteśmy tak bogaci jak 
Warszawa i inne miasta w Pol-
sce, że znów, zamiast przystą-
pić do budowy nowego mostu 
i remontu tego starocia, mamy 
na lata utknąć w  dyskusjach?

– helikoptery LPR da się 
tankować w czasie powodzi  
w innych miejscach, czy są   
wyznaczone rezerwowe lądo-
wiska do ich ewakuacji?

– na koniec, komu tak 
naprawdę zależy na rozwoju 
Sanoka? Przecież dookoła 
krążą „życzliwi” blokujący 
poszerzenie granic miasta, 
blokujący budowę zakładu 
karnego, kiedyś odbicie się od 
dna Autosanu, etc.

Apeluję o tzw. zdrowy 
rozsądek. Przecież, tak na 
dobrą sprawę, można wyko-
nać kładkę pieszo - rowerową, 
która utrzyma na sobie cię-
żar samochodu osobowego, 
podobnie jak kiedyś zlikwi-
dowana utrzymywała ciężar 
karetki pogotowia jadącej  
po chorego na prawy brzeg, 
gdy nie było nawet mowy  
o lądowisku przy szpitalu.

Sanoczanie, Władzo, 
dajmy sobie szansę na rozwój 
tego miasta!

Jan Wydrzyński

Szanowni Państwo, popatrzcie 
logicznie na ten temat. Most 

jest potrzebny? Potrzebny.  
Pieniądze z budżetu państwa 
by się przydały? Tak. 
Czy Sanok stać na samodzielne 
jego sfinansowanie? Nie. 
Kto się odważy ruszyć tego 
klekota przed zbudowaniem alter-
natywy w nowym miejscu? Nikt!

two w sprawie podpalenia 
mostu utknęło i nie kojarzę, 
aby władze Warszawy z Hanną 
Gronkiewicz-Waltz, znalazły 
winowajców podpalenia. 

Paraliż miasta był niemal 
całkowity. Tamtędy prowa-
dziły trasy 14 linii autobuso-
wych, linie tramwajowe, 
szybka kolej miejska, etc. Co 
oznaczała taka sytuacja dla 
blisko 1,7 mln mieszkańców 
Warszawy, nietrudno sobie 
wyobrazić.

Publicznych, ale na tym przy-
kładzie chciałem pokazać, że 
tzw. „działania po sanocku”, 
na wzór PZPR-u, do niczego 
dobrego nie prowadzą. Kto 
pamięta, że przez trzy kaden-
cje „walczono” o budowę 
nowego, koniecznego basenu 
otwartego?

Wiem, że mieszkańcy Bia-
łej Góry martwią się o siebie, 
o swoje dzieci, wygodę 
dojazdu do centrum, opowia-
dają o autobusie mającym 
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Z  kalendarium 
podkarpackiej historii

20 maja
– 

26 maja

Zmarli
23.05.1944 we wsi Piedemonte we Włoszech w bojach 
o Monte Cassino poległ pochodzący z Posady Zarszyńskiej Stani-
sław Węgrzynowski, leśnik Białowieskiego Parku Narodowego.
26.05.1984 w Sanoku zmarł Stanisław Szwed, kapitan 
rezerwy artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti 
Militari, samorządowiec, poseł. W 1911 roku współtworzył 
w Zagórzu drużynę harcerską, brał udział w wojnie polsko-
-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Zasiadał w ostatnim 
Sejmie II RP. W czasie okupacji niemieckiej czynny uczestnik 
ruchu oporu, więzień Auschwitz. 
28.05.1981 w Warszawie zmarł prymas Polski, kardynał Ste-
fan Wyszyński. W latach 1955-56 był internowany w klasztorze 
w Komańczy.

Wydarzyło się
20.05.1787 austriackie władze zaborcze ogłosiły likwidację 
Szpitala Ubogich św. Ducha i Kościoła Szpitalnego pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sanoku. 
W ten sposób zlikwidowany został przytułek dla chorych 
i ubogich. 
20.05.1969 powstały rok wcześniej Oddział Zewnętrzny 
sanockiego Aresztu Śledczego w Łupkowie został rozporzą-
dzeniem ministra sprawiedliwości przekształcony w samo-
dzielny Zakład Karny.
21.05.2010 zostało zawarte porozumienie pomiędzy wo-
jewodą podkarpackim a Gminą Zagórz „w sprawie powie-
rzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych 
obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów 
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wo-
jennymi”.
22.05.1818 Kazimierz Ostaszewski, dziedzic dóbr zarszyń-
skich otrzymał „prawo do znajdowania się, zasiadania i głoso-
wania na Zgromadzeniach Seymowych Królestw Galicyi 
i Lodomeryi”, czyli Stanów Galicyjskich – lokalnego sejmu 
funkcjonującego w zaborze austriackim w latach 1817-48. 
22.05.1945 w Sanockiej Fabryce Wagonów (obecny „Auto-
san”) uruchomiono elektrownię. Do grudnia tegoż roku fabry-
ka sprzedawała nadwyżkę wytworzonego prądu miastu.
22.05.1946 Rzeszowski Sąd Okręgowy na wyjazdowej sesji, 
która odbyła się w gmachu sanockiego „Sokoła” skazał na karę 
śmierci przez powieszenie dwóch żołnierzy z oddziału Anto-
niego Żubryda: Władysława Skwarca i Władysława Kudlika, 
których publicznie powieszono na stadionie miejskim dwa dni 
później.
22.05.1965 z wizytacją generalną do para�i w Bukowsku 
przybył Stanisław Jakiel, biskup pomocniczy przemyski.
22.05.1991 ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Sanoc-
kiego”.
23.05.1872 miał miejsce pożar Sanoka – drugi w ciągu 
dwóch tygodni. Spaleniu ulegają dwie ulice w centrum miasta 
i 40 budynków. Dewastacji ulega kościół franciszkanów. 
26.05.1991 w świetlicy Domu Strażaka w Besku odbyło się 
uroczyste, pierwsze posiedzenie Rady Gminy. Gmina Besko 
o�cjalnie powstała w kwietniu 1991 roku z trzech wsi wydzielo-
nych z gminy Zarszyn.

OGŁOSZENIE

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

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

26 maja 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Ryszard

Karaczkowski
w godz. 17.00–18.00

■ Podejmę się koszenia traw, 
tel. 534 328 824

RÓŻNE

Sprzedam

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

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE

Dyrektor GOKSiT w Solinie z/s w Polańczyku 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899./  informuje, że w  siedzibie Urzędu Gminy Solina,  
GOKSiT Polańczyk oraz na stronach  internetowych  (esolina.
pl, goksolina.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Solina przeznaczonych do odda-
nia w najem. Wykaz został wywieszony dnia 16.05.2022 r. na 
okres 21 dni.

Starosta Sanocki
informuje, że na stronach internetowych Starostwa Powia-
towego w Sanoku i na tablicach ogłoszeń Starostwa Powia-
towego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i Kościuszki 36 został 
wywieszony do publicznego wglądu na okres od 20 maja 
2022 r. do 10 czerwca 2022 r. wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz użytkownika wieczystego, obejmujący dział-
kę nr 2977/1 w Sanoku obręb Posada.

ZARZĄD  POWIATU  W  SANOKU 

informuje, 

że  w okresie od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Sanoku przy ul. Rynek 1 oraz w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, jak również na stronie inter-
netowej urzędu, wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do zby-
cia w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Miasta Sanoka. 

Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość położoną 
w Sanoku obręb Wójtostwo, oznaczoną ewidencyjnie jako dział-
ki nr 773/9, 773/11, 773/12, 773/15, 773/17, 773/18, 773/19, 
773/20, 773/21, 773/22, 773/23, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 
773/28, 773/29, 773/33 o łącznej powierzchni 5,8145 ha.   

 
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie –   
nr tel.  13 46 57 612

OGŁOSZENIE

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

LILU
Uratowana z charkowskiego schroniska. Lubi długie spacerki 
i wylegiwanie obok człowieka. Prawdziwa z niej fanka długich 
seansów �lmowych. Toleruje inne psy, ale z kotami nie do końca 
się dogaduje, więc lepiej gdyby w nowym domu ich nie było.

Lilu szuka nowego, odpowiedzialnego domu, takiego już 
na zawsze. Suczka ma cztery lata.

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

ROZALIA
Sunia ze zbombardowanego charkowskiego schroniska. 
W pierwszym kontakcie nieufna i czasem pokaże ząbki, ale gdy 
komuś zaufa będzie dobrym towarzyszem długich spacerów. 
Potrzebuje zdecydowanego, zrównoważonego opiekuna, który 
zapewni jej odpowiednią opiekę, ale też wytyczy jasne granice.
Rozalia ma ok. 4 lat. Jest zaszczepiona, zachipowana i wystery-
lizowana. Sunię można zobaczyć i zapoznać się z nią w kojcach 
Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sanoku 
na ul Hetmańskiej tel. 793 160 873

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839. 

15 maja na Rynku Galicyj-
skim odbyła się pierwsza 
w tym roku giełda staroci, or-
ganizowana przez Muzeum 
Budownictwa Ludowego.

Galicyjska graciarnia w skansenie
Starocie w obrocie

W skansenie już od wczesnych 
godzin porannych rozstawiali 
się wystawcy i rzemieślnicy, 
oferując unikatowe przed-
mioty. Wśród rozmaitych sta-
rych mebli, obrazów, lamp, 
wazonów, zegarów czujne oko 
potra�ło wypatrzyć prawdziwą 
„perełkę”. Mieszkańcy mogli 
nabyć książki, płyty winylowe, 
kasety, miody, lnianą odzież, 
a także wyroby rękodzielników, 
m.in. biżuterię czy ozdoby do 
domu. Można było spotkać 
również bardziej nietypowe 
przedmioty, jak futra czy 
poroża. Na Rynku Galicyjskim 
stanął samochód, z którego ser-
wowano kwas chlebowy, a zain-
teresowani mogli zwiedzić 
skansen nieodpłatnie, jak 
w każdą niedzielę tego roku. 
Giełda staroci cieszy  się bardzo 
dużym zainteresowaniem, co 
potwierdza fakt, że 15 maja 
sanocki skansen odwiedziło 
blisko 1500 osób. 

Galicyjska graciarnia 
odbywa się w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca. Opłata, 
jaką ponoszą wystawcy, to 
25 zł – jest to koszt biletu 

wstępu do skansenu. Zainte-
resowani wystawieniem swo-
ich przedmiotów mogą zgła-
szać  udział pracownikowi 
MBL Marcinowi Krowiakowi 

pod numerem telefonu: 668 
016 136. Kolejna giełda sta-
roci na Rynku Galicyjskim 
odbędzie się 19 czerwca.
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Szymona    Jakubowskiego gawędy o przeszłości

Do historii przeszedł zwłaszcza 
osławiony na przełomie XVII 
i XVIII wieku Stanisław Stad-
nicki, zwany „diabłem łań-

cuckim”, który szabli nader chętnie 
używał w rozprawach z licznymi nie-
przyjaciółmi. Niektóre jego wyczyny 
przeradzały się wręcz w długotrwałe, 
niezwykle krwawe wojny. Nie lepsi 
od niego w zapiekłości i porywczo-
ści byli synowie, zwani nie bez 
kozery „diablętami”. Ale i na samej 
ziemi sanockiej nie brakowało chęt-
nych do siłowego rozwiązywania 
sporów. O niektórych incydentach, 
pobudzających przed wiekami emo-
cje, możemy przeczytać m.in. 
w głośnej, kilkakrotnie wznawianej 
książce „Prawem i lewem” Włady-
sława Łozińskiego. Niektóre z nich 
stały się również kanwą świetnego 
serialu historycznego „Rycerze 
i rabusie” opartego na autentycznych 
historiach. 

„Ręka chętna do korda”
„Spokojny tryb życia sanockiej 
szlachty, dbałej o swoje i dzieci swych 
majątki, nie zawsze był tak mono-
tonny, jakby wnosić można z różnego 
rodzaju �nansowych interesów, które 
na rokach sądowych w tak wielkiej 
załatwiano liczbie. I ono też nieraz 
z równowagi sielskich zajęć wychylać 
się musiało, i ono też nieraz odbiło się 
po całej Małopolsce echem gwałtów, 
wybryków i zajazdów, a ich przyczyną 
spory graniczne, niesnaski rodzinne 
i zabieranie sobie nawzajem kmieci. 
I wtedy sądy traciły swą powagę, bo 
pomijane nie miały mocy, aby powcią-
gać i pohamować chętną do korda 
rękę, tembardziej, że w chwili zacie-
trzewienia sąsiad wspierał sąsiada 
i w tym zazwyczaj cichym partykula-
rzu tworzyły się dwa wrogie sobie 
obozy, gotowe do walki z bronią 
w ręku” – czytamy chociażby 
w monogra�i „Sanok i sanocka zie-
mia w dobie Piastów i Jagiellonów” 
Władysława Kucharskiego.

W aktach i relacjach zachowało 
się wiele dowodów na to, jak nasi 
krewcy przodkowie załatwiać potra-
�li sporne kwestie. I tak na przykład 
w 1439 roku w sądzie mamy sprawę 
najazdu siedemnastu dworzan – 
szlachty z trzydziestoma sługami na 
dwór biskupi w Królikowie, gdzie 
napastnicy „dwoje drzwi wyłamali, 
porozbijali sprzęty i poranili służbę, 
napadli też na dom sołtysa i kmiecia 
należącego do biskupa i zabrali im 
cztery konie wartości 10 marek, 
4 �oreny, suknie i inne rzeczy ogól-
nej wartości 28 marek”. Nie znamy 
aż tak bardzo powodów, dla których 
królikowski dwór był co jakiś 
czas obiektem napaści okolicznej 
szlachty, ale biskupi przemyscy, do 
których majątek należał, musieli 
mieć na pieńku z miejscowymi, 
skoro w 1463 roku mamy kolejną 
sprawę sądową związaną tym razem 
z napadem na Królików Piotra Czar-
neckiego, który na czele szlachty 
i służby rozbił wota, zniszczył mienie 
i kmieci porwał.

Spory o spadki, kmieci i kobiety
W aktach sądowych z 1440 roku 
znajdujemy z kolei informację 

Podkarpaccy rycerze i rabusie

o nałożeniu kary na syna sołtyso-
wej z Krościenka – Mikołaja, który 
miał przemocą najść dom nieja-
kiego Paszkona. Jest też zapis 
o nałożeniu na sanockiego miecz-
nika Fryderyka z Jaćmierza zobo-
wiązania, by ten dostarczył przed 
sąd Michołta, swego dworzanina, 
prokuratora z Niebieszczan, który 
miał nocą napaść na dom plebana. 
Napastnik z powagi wymiaru spra-
wiedliwości niewiele sobie najwy-
raźniej robił, skoro mimo trzykrot-
nego wezwania przez starostę 
sanockiego, nie raczył się przed 
sądem stawić.

Sprawy tra�ające przed sądy 
miały najróżniejsze podłoże, czę-
sto były to zwykłe przestępstwa 
kryminalne, często czyny o pod-
łożu nazwijmy je „moralnym” czy 
też związane z nieporozumieniami 
�nansowymi. Oto na przykład soł-
tys Jan Nyeczeczki napdł był 
mieszkającego w jego dobrach 
kmiecia, porywając mu żonę, nisz-
cząc ziemię i dokonując kradzieży 
w młynie.

Niemal na porządku dziennym 
były spory, często bardzo krwawo roz-
wiązywane, na tle spadkowym, które 
czasem musiały oprzeć się aż o maje-
stat królewski. Tak było np. w sporze 
o spadek po Piotrze Smolickim. Jego 
pokaźny majątek, na który składały 
się miejscowości: Zarszyn, Długie, 
Pella, Strachocina, Wzdów, Mali-
nówka, Targowiska, Lanczany, Wró-
blik i Besko, zajęli bracia, pomijając 
w podziale spadku wnuka zmarłego. 

Krwawo zakończyła się lokalna 
wojna o dziedzictwo niejakiej Małgo-
rzaty. Przed sanockim sądem w 1457 
roku Mikołaj Pieniążek z Witowa 
oskarżył Piotra z Morochowa 
o najazd, który skończył się tragicznie. 
Poraniona została służba, zaś z odnie-
sionych ran zmarła po trzech dniach 
niejaka Katarzyna.

W sądowych materiałach przewija 
się szereg spraw, w których występują 
zarówno magnaci jak i drobniejsza 
szlachta siłą egzekwująca swoje rze-
czywiste lub domniemane prawa. 
I tak Jan Kmita z Wiśnicza, nieodstra-
szony nawet nałożonym na niego 

sądowym wadium w wysokości 1000 
grzywien, najeżdżał okoliczne dobra, 
m.in. Bala z Nowotańca czy też Miko-
łaja, Rafała i Jana z Tarnawy, domaga-
jąc się zwrotu zbiegłych z jego włości 
kmieci. W podobny sposób swe pro-
blemy załatwili inni miejscowi pano-
wie: Jan Tarnawski – kasztelan prze-
myski, Stanisław z Wiśnicza, Mikołaj 
Bal z Hoczwi, Jan z Birczy czy też Rafał 
z Humnisk.

Ten ostatni zasłynął m.in. głośną 
w całej ziemi sanockiej końca 
XV wieku sprawą spadku po zaginio-
nym w czasie wyprawy Jana Olbrachta 
Jakóbie Góreckim. Szlachcic ów, wła-
ściciel majątku w Górkach, nie dawał 
znaku życia. Po dwóch latach jego 
małżonka Anna postanowiła więc 
wyjść za niejakiego Marcina Stani-
szowskiego. Ponieważ chodziło 
o pokaźny majątek w sprawę włączyli 
się synowie zaginionego roszczący 
sobie prawo do spadku oraz wspo-
mniany Rafał z Humnisk, który lekce-
ważąc fakt zapisania na Annę, pomimo 
sądowego wadium, najeżdżał mają-
tek.

„Pan Bóg ich nie chciał, 
a diabeł się obawiał”
Nader często w szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej spierano się o żywych 
ludzi – zbiegów ze szlacheckich 
majątków. O to, na przykład w 1425 
roku Czeschig z Tyrawy, skarżył Jana 
z Siemuszowy, w którego lasach 
chronić się mieli zbiegli wraz 
z dobytkiem chłopi z Tyrawy. Pięć 
lat później w sądzie o prawa do kmie-
cia o imieniu Klisz upominał się 
Mikołaj Zamba z Wysocza. Spory 
o chłopów, którzy bez zgody panów 
zmienili miejsce zamieszkania 
toczyli m.in. Dyonizy z Nowosielec 
i Klimko z Pobiedy czy Mikulicz 
z Steczkonem z Tarnawy.

Siłą egzekwowano też wydane 
już wyroki sądowe, gdy inaczej nie 
dało się ich zrealizować. W „Histo-
riach niektórych ziemi sanockiej” 
czytamy m.in.: „Zajazdy były pier-
wotnie aktem prawnego objęcia rze-
czy przyznanej wyrokiem sądowym”, 
jeżeli po wyroku sądowym winny 
nie usuwał się z majątku, poszkodo-
wany zajeżdżał go ze służbą, a jeżeli 
znów napadnięty starał się o obronę, 
wypadała formalna bitwa. Zajazdy 
bywały częste i weszły w obyczaj 
ówczesnej szlachty, zwłaszcza wobec 
słabości władzy wykonawczej. Byli 
specjaliści rębacze, z którymi 
godzono się stosownie do trudności 
i niebezpieczeństwa wyprawy. Takim 
zawodowcem w sanockiej ziemi był 
Jacek Dydyński z Niewistki, który 
oddawał się na usługi braci szlachty, 
potrzebującej jego szabli i doświad-
czenia, o których powiadano: >że 
Pan Bóg ich nie chciał, a diabeł się 
obawiał<. Ćwiczony w zasadzkach 
i czatach, przebiegły i ostrożny, 
wierny tylko do terminu, a później 
bez skrupułów przechodził na stronę 
przeciwną”. 

Z szablą na sejmik
Osobną sprawą były liczne sejmiki 
lokalnej szlachty, gdzie wybierano 
później przedstawicieli na sejmy 
ogólnokrajowe. Prawo do uczestnic-
twa w nich mieli wszyscy szlachetnie 
urodzeni. Dla wielu z nich sejmiki 
były okazją do załatwiania swych nie 
zawsze czystych interesów. I tu 
dochodziło wtedy do częstych krwa-
wych sporów i awantur. Ponieważ 
sejmiki zazwyczaj odbywały się 
w kościołach, przezorni duchowni 
zawczasu wynosili z nich monstran-
cje i przedmioty liturgiczne, by te 
nie zostały zbezczeszczone przez 
krewką szlachtę.

A okazji do sejmikowych rozrób 
było wiele. W XV wieku na przykład 
w Sanoku odbywały się rocznie trzy 
walne zjazdy szlacheckie, prócz tego 
co cztery tygodnie zjazdy partyku-
larne. Na sejmikowy grunt często 
przenoszono lokalne kon�ikty 
i rodowe spory. A, że każdy przyby-
wał z nieodłączną szablą u boku, 
a szlacheckie spotkania upływały czę-
sto pod znakiem hucznych imprez 
to i krew lała się nader często…. 

Autor jest wydawca i redaktorem naczelnym 
czasopisma „Podkarpacka Historia” oraz por-
talu www.podkarpackahistoria.pl. 
Kontakt redakcja@podkarpackahistoria.pl

Szlachta w I Rzeczypospolitej była dumna, ale i skłonna do bezpardonowej walki o swoje prawa. 
Siły oręża nie wahano się używać zarówno w obronie przed obcymi najeźdźcami, jak i w roz-
wiązywaniu lokalnych sporów. Nie inaczej było na ziemi sanockiej i obecnym Podkarpaciu.

Dość ponury obraz polskiej szlachty, skłonnej do awantur, pijaństw 
i przemocy wyłania się ze słynnych prac Norblina

Najsłynniejszym warchołem 
I Rzeczypospolitej, był wywodzący 
się z obecnego Podkarpacia Stani-
sław Stadnicki zwany „Diabłem łań-
cuckim”, który nader często stosował 
siłę, a nawet wywoływał lokalne 
wojny, w obronie swych interesów.
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IV Liga Podkarpacka 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Klasa Okręgowa Młodzików 

Dwa razy „do tyłu” 
Tym razem porażki obu naszych drużyn. Dla Akademii 
Piłkarskiej była to pierwsza strata punktów tej wiosny. 

SS BRZOZÓW – AP II SANOK 3:1 (1:0) 
Bramka: Wójtowicz (53). 

EKOBALL SANOK – REMIX NIEBIESZCZANY 0:5 (0:2) 

Klasa Okręgowa Krosno 

Wyjazd znów udany 
ULKS G�BÓW� – WIKI SANOK 0:1 (0:0) 

Miłe złego początki, czyli lider za mocny 
KS WIĄZOWNICA – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 4:1 (1:1) 

Bramki: Zieliński 2 (28, 76), Sitek (63), Staszczak (90+1) – Trukhan (22). 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz (36 Bouteraa), Padiasek, Suszko, Mateusz Gawlewicz – K. Słysz, 
Lorenc, Niemczyk, Rivera (74 Makarski), Ząbkiewicz (85 Piotrowski) – Trukhan (79 Gąsior). 

Wyraźna porażka na boisku lidera, choć stalowcy przez chwilę 
prowadzili, a do przerwy był remis. Niestety, po zmianie stron 
piętą achillesową naszego zespołu okazały się rzuty wolne,  
po których ekipa z Wiązownicy zdobyła wszystkie trzy gole. 

Goście rozpoczęli z animuszem, 
szybko stwarzając okazję strze-
lecką, której nie wykorzystał 
Andrei Trukhan. Jego rehabilita-
cja nastąpiła w 22. min – tra�e-

nie do praktycznie pustej bram-
ki po podaniu Damiana Niem-
czyka. Chwilę później szansę  
na podwyższenie wyniku miał 
Andrew Rivera. Odpowiedź  

gospodarzy była błyskawiczna, 
a z bliska wyrównał Patryk Zie-
liński. Niestety, wkrótce boisko 
musiał opuścić kontuzjowany 
Szymon Słysz, co okazało się 
wyraźnym osłabieniem Ekobal-
lu. Mimo tego mieliśmy jeszcze 
dwie szanse, ale Mateusz Padia-
sek i Sebastian Suszko pudłowa-
li po kornerowych centrach.

W drugiej połowie uwi-
doczniła się przewaga rywali. 
Prowadzenie przejęli za sprawą 
Michała Sitka, który tra�ł głową
po wrzutce z wolnego. Kwa-
drans przed końcem, po kolej-
nym dośrodkowaniu z wolnego, 
drugi raz na listę strzelców wpi-
sał się Zieliński. A w doliczonym 
czasie zwycięstwo lidera przy-
pieczętował Arkadiusz Stasz-
czak, tym razem bezpośrednim 
strzałem ze stojącej piłki. Z kro-
nikarskiego obowiązku odno-
tujmy jeszcze, że w pierwszej 
drużynie Ekoballu zadebiuto-
wał junior Szymon Makarski. 

W sobotę (godz. 18) Ekoball 
zagra u siebie z 2. w tabeli Izo-
latorem Boguchwała. 

Bramka: Hostyński (49). 
Wiki: Stodolak – Sabat, Demkowski, Osiniak, Sokołowski – 
Rudy (90 Pelczar), Pielech, R. Domaradzki, Stanisz, Knap  
(86 J. Domaradzki) – Milczanowski (22 Hostyński). 

Piąte zwycięstwo drużyny Wiki w rundzie wiosennej, a zara-
zem czwarty z rzędu wyjazd bez porażki. Zawodnicy Sylwe-
stra Kowalczyka awansowali z 12. na 9. miejsce w tabeli. 

W pierwszej połowie oba zespo-
ły miały okazje bramkowe –  
Adriana Stodolaka dwa razy wy-
ręczyła poprzeczka, a po drugiej 
stronie boiska bezpośrednich 
pojedynków z bramkarzem  
nie wykorzystali Kacper Rudy  
i Rafał Domaradzki. Spotkanie 
rozstrzygnęło się chwilę po 

przerwie, gdy akcją Rudego sku-
tecznie wykończył Hostyński. 
Potem drużyna Wiki czujnie 
grała w obronie – dobre zawody 
Adama Osiniaka i Kamila Dem-
kowskiego – nie zapominając 
oczywiście o kontrach. Okazje 
do podwyższenia wyniku mieli 
jeszcze Rudy i Hostyński. 

W niedzielę piłkarze Wiki zagrają u siebie z 2. w tabeli  
Cosmosem Nowotaniec. Początek meczu o godzinie 17. 

Wygrane Ekoballu po 5:1 
Tym razem po trzy zwycięstwa, remisy i porażki. Wygrywały 
starsze drużyny trampkarzy i młodzików Ekoballu Stal oraz 
zespół młodzików młodszych Akademii Piłkarskiej. 

Juniorzy starsi 
EKOBALL STAL SANOK – APPN STAL MIELEC 1:1 (1:0) 
Bramka: Piotrowski (40). 

Trampkarze starsi 
Grupa 1 

JKS JAROSŁAW – AP SANOK 2:2 (0:0) 
Bramki: Kurasik (71), Kogut (78). 

Grupa 2 
EKOBALL STAL SANOK – ORLIK PRZEMYŚL 5:1 (2:1) 
Bramki: Król 2 (32, 44), Mateja (5), Podstawski (60), Czaja (77). 

Trampkarze młodsi 
EKOBALL STAL SANOK – IGLOOPOL DĘBICA 1:4 (0:3) 
Bramka: Zioło (67). 

Młodzicy starsi 
Grupa 1 

DAP DĘBICA – AP SANOK 2:0 (2:0) 

Grupa 2 
EKOBALL STAL SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 5:1 (2:0) 
Bramki: Sudyka 4 (25, 26, 50, 52), Dygoń (55). 

Młodzicy młodsi 
Grupa 2 

AP SANOK – FKS STAL MIELEC 1:0 (0:0) 
Bramka: Rygiel (53). 

AP SANOK – �RPATY KROSNO 1:2 (1:0) 
Bramka: Drwięga (2). 

Grupa 4 
EKOBALL STAL SANOK – LEGION PILZNO 1:1 (1:0) 

Bramka: Kasperek (16). 

Turniej Żaków Młodszych „Bielik Cup” w Krakowie 

Grali pod Wawelem 
Mimo zajęcia odległej lokaty wyjazd pod Wawel miał dla 
drużyny Akademii Piłkarskiej ważny aspekt szkoleniowy. 

W ciągu dwóch dni nasi  
zawodnicy rozegrali dziesięć 
18-minutowych spotkań 
przeciwko zespołom z całego 
kraju. Najwięcej bramek dla 
ekipy AP strzelił Aleksander 
Koczera, autor 6 tra�eń.

– Udział w takim turnieju 
to nowe doświadczenia dla  
grupy, która cały czas idzie do 
przodu. Mecze z mocniejszymi 
drużynami pokazały, ile jeszcze 
pracy przed nami – powiedział 
trener Paweł Kalityński. 

Puchar Polski 

Finał podokręgu dla Karpat 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – �RPATY KROSNO 0:1 (0:0)

Bramka: Gawle (60). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Gawlewicz (72 Zagórda), Rivera, Padiasek, Suszko (80 Gąsior) – 
K. Słysz, Lorenc, Bouteraa (58 Sobolak), Ząbkiewicz, Niemczyk – Trukhan. 

Trofeum na szczeblu podokręgu krośnieńskiego nie dla stalowców. Mimo handicapu  
własnego boiska i dopingu licznej publiczności musieli uznać wyższość rywali. O wygra-
nej Karpat zdecydowała jedna bramka, którą strzelił Grzegorz Gawle, pamiętany z kilku 
lat gry w juniorskich zespołach Ekoballu. 

Spotkanie od początku było 
bardzo zacięte, a determinacja 
zawodników sugerowała, że 
mecz może zostać rozstrzygnię-
ty jednym golem. W pierwszej 
połowie bliżsi szczęścia byli  
piłkarze Piotra Kota. Najpierw 
po kornerowej centrze i główce 
Andreia Trukhana piłka tra�ła
w poprzeczkę, a nieco później 
Damian Niemczyk kapitalnie 
wypalił z dystansu, jednak para-
da bramkarza była równie stylo-
wa. W odpowiedzi mieliśmy 
groźne uderzenie przyjezdnych, 
ale i Piotr Krzanowski był na  
posterunku. W doliczonym cza-
sie pierwszej połowy futbolów-
ka wpadła do siatki po centrze  
z wolnego i strzale Andrewa  
Rivery, ale sędzia odgwizdał 
spalonego. Dziwna decyzja... 

W drugiej połowie zaczęła 
zaznaczać się przewaga Karpat.  
I po godzinie gry dopięły swego. 
Główkę jednego z rywali  
„Krzanu” wybronił, ale popraw-
ka Gawle była nieuchronna. 
Chwilę później napastnik przy-
jezdnych mógł podwyższyć wy-
nik po błędzie Piotra Lorenca  
i minięciu bramkarza, ale kąt był 
już zbyt ostry, by s�nalizować
akcję. Mając korzystny wynik 
rywale wzmocnili defensywę, 
nie dopuszczając naszych graczy 
do sytuacji strzeleckich. Dobrą 
okazję miał jedynie Sebastian 
Sobolak, lecz jego uderzenie zo-
stało zablokowane. W końców-
ce zrobiło się nerwowo i na bo-
isku mieliśmy więcej przepycha-
nek niż gry. Mimo doliczenia aż 
5 min stalowcom nie udało się 
już odwrócić losów meczu. Bardzo zacięty pojedynek na „Wierchach” zakończył się minimalnym zwycięstwem Karpat 

Grzegorz Hostyński strzelił jedyną bramkę meczu w Grabówce 

Trampkarze starsi Ekoballu rozegrali bardzo dobry mecz, wysoko 
pokonując drużynę Orlika Przemyśl 
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Mecze grupowe: 
AP SANOK – MŠK ZILINA 9:0 
Bramki: Karnas 5, Furdak 2, Kozak, Doskowski. 
AP SANOK – HUTNIK K�KÓW 5:0
Bramki: Karnas 2, Różak, Pietrasz, Kozak. 
AP SANOK – SANDECJA NOWY SĄCZ 3:0 
Bramki: Karnas, Pietrasz, Kozak. 
AP SANOK – AP GOAL NOWY SĄCZ 5:0 
Bramki: Karnas 2, Furdak 2, Pietrasz. 
AP SANOK – KOTWICA KOŁOBRZEG 7:0 
Bramki: Karnas 5, Nędza, Furdak. 

Liga Mistrzów: 
AP SANOK – KORONA KIELCE 5:0 
Bramki: Karnas 2, Kozak, Pietrasz, Furdak. 
AP SANOK – SLAVIA P�GA 1:0
Bramka: Karnas. 
AP SANOK – GÓRNIK ŁĘCZNA 5:1 
Bramki: Pietrasz 2, Karnas, Kozak, Różak. 
AP SANOK – ŚLĄSK WROCŁAW 1:4 
Bramka: Karnas. 
AP SANOK – BARCA ACADEMY 4:1 
Bramki: Kozak 2, Karnas 2. 

Pół�nał:
AP SANOK – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 2:2, karne 4:5 
Bramki: Kozak, Pietrasz. 

Mecz o 3. miejsce: 
AP SANOK – JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 8:3 
Bramki: Karnas 5, Furdak 2, Pietrasz. 

PIŁKA NOŻNA 

Akademia na podium 
w stolicy polskich Tatr 
Drużyna Akademii Piłkarskiej kapitalnie zaprezentowała 
się na Międzynarodowym Turnieju Żaków Młodszych 
„Bellsport Cup” w Zakopanem, zajmując 3. miejsce wśród 
36 zespołów! A królem strzelców został Natan Karnas,  
autor aż 27 bramek. 

Zmagania grupowe pod-
opieczni Mariusza Sumary 
przeszli jak burza – komplet 
pięciu wysokich zwycięstw 
(blisko dwucyfrówki w inau-
guracyjnym spotkaniu z MŠK 
Zilina), do tego bez straty 
bramki, efektem bezapelacyj-
ny awans do Ligi Mistrzów.  
W drugiej fazie turnieju było 
już trudniej, ale nasza ekipa 
nie zamierzała zwalniać tem-
pa. Tym razem cztery wygra-
ne w pięciu meczach dały  
2. miejsce, którego efektem 
była kwali�kacja do pół�nału.
Niestety, w tym pojedynku 
akademicy doznali pechowej 
porażki, ulegając Zagłębiu  
Sosnowiec po rzutach kar-

nych. Nasz zespół powetował 
to sobie jednak w małym �na-
le z Jagiellonią Białystok, apli-
kując jej aż 8 goli! 

Królem strzelców impre-
zy pod Giewontem został 
Karnas, zdobywca aż 27 goli, 
w tym trzech „pięciopaków”, 
m.in. we wspomnianym  
meczu o 3. miejsce. Oczywi-
ście wybrano go do drużyny 
gwiazd turnieju. Obok naj-
lepszego snajpera skład Aka-
demii Piłkarskiej tworzyli: 
Alex Chudziak-Zozulew – 
Bruno Kozak, Lena Furdak, 
Emilia Hertig, Mikołaj  
Różak, Aleksander Doskow-
ski, Jan Pietrasz i Miłosz  
Łapiszczak. 

HOKEJ 

UNIHOKEJ 

Sawicki przeszedł do Cracovii 
Ciąg dalszy roszad personalnych w kadrze drużyny Ciarko STS. Po Jakubie Bukowskim  
i Patriku Spěšným z klubem pożegnali się również Radosław Sawicki i Kamil Olearczyk. 
Pierwszy podpisał kontrakt z Comarch Cracovią Kraków, a w przypadku drugiego zanosi 
się na zakończenie kariery. 

W poprzednim sezonie Pol-
skiej Hokej Ligi popularny 
„Sawi” był najlepiej punktują-
cym zawodnikiem naszego  
zespołu, w 44 meczach notując 
20 bramek i 27 asyst. Tak impo-
nujące statystyki nie przeszły 
bez echa i 27-latkiem zaczęło 
interesować się kilka mocniej-
szych drużyn. Ostatecznie po 
wygaśnięciu umowy z macie-
rzystym klubem ponownie 
zdecydował się na zmianę barw, 
wybierając ofertę „Pasów”. 

– Perspektywa występów 
w Lidze Mistrzów oraz szansa 
walki o najwyższe cele prze-

konały mnie do związania  
się z Cracovią. Chciałbym  
dobrze wypaść w Europie  
i wygrać mistrzostwo oraz  
puchar kraju – powiedział  
Sawicki po podpisaniu rocz-
nej umowy. 

Inaczej wyglądała sprawa 
Kamila Olearczyka, który 
podjął decyzję o zawieszeniu 
łyżew na kołku. Podobno  
z drużyną mogą pożegnać  
się również inni zawodnicy, 
ale na razie nie ma jeszcze 
żadnych konkretów. 

– Pracujemy nad transfe-
rami, ale za wcześnie jeszcze 
na zdradzanie szczegółów. 
Gdy pojawią się konkrety, to 
będziemy o nich informować 
– powiedział Michał Radwań-
ski, prezes Ciarko STS. 

Wyniki zaliczone z pół�nałów:
IILO Sanok – ZS3 Sanok 2:1, ZS2 Dębica – ZSB Mielec 1:1, 
ZSEiO Przemyśl – IILO Przemyśl 4:2. 

Wyniki turnieju �nałowego:
IILO Sanok – ZS2 Dębica 2:0, ZSEiO Przemyśl – ZSB Mie-
lec 2:0, IILO Przemyśl – ZS3 Sanok 1:2, IILO Sanok – 
ZSEiO Przemyśl 2:1, IILO Przemyśl – ZSB Mielec 0:2, 
ZS2 Dębica – ZS3 Sanok 2:1, IILO Sanok – IILO Przemyśl 
2:0, ZS2 Dębica – ZSEiO Przemyśl 2:1, ZSB Mielec – ZS3 
Sanok 1:2, ZS2 Dębica – IILO Przemyśl 2:0, IILO Sanok 
– ZSB Mielec 2:1, ZSEiO Przemyśl – ZS3 Sanok 1:2. 

Zawodnicy IILO obronili tytuł, brąz dla ZS3 
Dobiegły końca szkolne rozgrywki chłopców. W każdym kolejnym �nale wojewódzkim
wyniki naszych drużyn były lepsze. Po złotym medalu Igrzysk Dzieci oraz srebrnym  
i brązowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej przyszedł czas na Licealiadę. Tytuł mistrzowski 
obronili zawodnicy II Liceum Ogólnokształcącego, a miejsce na najniższym stopniu  
podium przypadło ekipie Zespołu Szkół nr 3. 

Podobnie jak w kilku po-
przednich sezonach zawody 
znów rozegrano w hali sanoc-
kiej Uczelni Państwowej. Do 
rywalizacji przystąpiło sześć 
szkół, mając zaliczone bezpo-
średnie mecze z pół�nałów
wojewódzkich. Tym samym 
„Zakon” rozpoczynał walkę  
z handicapem w postaci zwy-
cięstwa 2:1 nad „Przyzakła-
dówką”. Identycznymi wyni-
kami kończyła się większość 
pojedynków turnieju �nało-
wego, a w pozostałych było 
po 2:0. To doprawdy rzadka 
sytuacja, żeby w dwunastu 
meczach padały tylko dwa  
rezultaty. 

Unihokeiści IILO zakoń-
czyli rywalizację z kompletem 
zwycięstw, broniąc tytułu  
mistrzowskiego i znów będą 
mogli wystartować na Ogól-
nopolskim Festiwalu Uniho-
keja w Elblągu. Srebrny me-
dal dla Zespołu Szkół nr 2  
w Dębicy. Bardzo zacięta oka-
zała się walka o brąz, którą 
rozstrzygnął dopiero ostatni 
mecz �nałowego turnieju, 
w którym zawodnicy ZS3 
zmierzyli się z Zespołem 
Szkół Elektronicznych i Ogól-
nokształcących w Przemyślu. 
Rywalom wystarczał remis, 
jednak górą okazała się nasza 
drużyna. 

Zwycięski zespół IILO 
wystąpił w składzie: Szymon 
Bryndza, Sebastian Burczyk, 
Jakub Klimczak, Oliwier  

Łańko, Jakub Mazur, Brajan 
Milczanowski, Kacper Niem-
czyk, Jakub Sławik, Michał 
Słapiński, Jakub Słomiana, 
Krzysztof Stabryła, Michał 
Starościak, Jakub Śliwiak  
i Oskar Tymcio. Opiekunem 
była Marta Szerszeń.  

Skład ZS3: Bartłomiej 
Koczera, Mateusz Koczera, 
Mateusz Płocica, Marcel 
Puszkarski, Kacper Rudy,  
Jakub Sudyka, Filip Wiszyń-
ski, Alan Wolanin, Karol Zyg-
munt, Franciszek Źrebiec. 
Opiekun – Jarosław Dulęba. 

Podopieczni Mariusza Sumary wywalczyli miejsce na podium 

Radosław Sawicki zdecydował się na zmianę barw klubowych 

Unihokeiści IILO obronili tytuł mistrzów Podkarpacia 

Drużyna ZS3 wywalczyła brązowy medal 
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1. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 

VIII Ultramaraton Podkarpacki 

Pewna wygrana w M50 
Podczas imprezy w Rzeszowie naszym jedynym repre- 
zentantem był startujący na 70 kilometrów Daniel Polny, 
który zajął 4. miejsce generalnie i 1. w kategorii M50. 

Trasę, która wiodła m.in. 
przez Tyczyn, Grzybek  
i Zgłobień, zawodnik Pass 
Running Teamu przebiegł  
w czasie 6:49.40. Dało mu to 
miejsce tuż za podium – strata 
około 7 minut – w klasy�kacji
łącznej blisko 50 startujących 
osób, jak i bezapelacyjne zwy-
cięstwo w grupie wiekowej, 
bowiem przewaga wynosiła 
blisko 1,5 godziny. 

– Bieg okazał się całkiem 
udany w moim wykonaniu, 
choć gdybym nie pobłądził, 
to mogło być jeszcze lepiej  
i pewnie poprawiłbym swój 
czas sprzed 3 lat. Formalnie 
była to ostatnia edycja tych 
wyścigów, ale mam nadzieję, 
że organizatorzy zmienią  
zdanie i będzie jeszcze okazja 
ścigać się w Rzeszowie –  
powiedział  Polny. 

Podwójne podium Emilii 
Zawody w Trzcinicy były kolejnym startem Komunalnych, 
którzy znów wywalczyli kilka medalowych pozycji. Dwa 
razy na podium stawała Emilia Janik, a raz Piotr Mackie-
wicz. Jeszcze więcej wysokich lokat mieliśmy wśród mło-
dzików, bo w czołowych trójkach plasowały się: Antonina 
Dorotniak, Julia Krzanowska, Maja Wojtanowska, Urszula 
Sobolak i Izabela Sawicka. 

OPEN 
Skok w dal: 2. Emilia Janik, 7. Izabela Sawicka, 10. Łucja  
Mrugała, dalsza lokata – Kamila Wolan. 400 m: 3. Piotr  
Mackiewicz, 5. Kacper Hnat, 6. Mikołaj Łuczka, 7. Kacper 
Kornasiewicz. 100 m: 3. Janik, dalsze lokaty – Martyna 
Ostrowska i Martyna Sieniawska. 800 m: 5. Martyna Łuszcz. 
200 m: dalsze lokaty – Ostrowska, Sieniawska; Kornasiewicz. 
MŁODZICZKI 
Oszczep: 1. Julia Krzanowska. Dysk: 1. Antonina Dorotniak,  
2. Maja Wojtanowska. 80 m ppł: 2. Urszula Sobolak. Wieloskok: 
2. Izabela Sawicka, 4. Kamila Wolan, 5. Łucja Mrugała, 6. Sobolak. 
Kula: 5. Krzanowska, 8. Dorotniak. 

Zacznijmy jednak od rywali-
zacji „open”, w której zwyżkę 
formy zaprezentowała Janik. 
Bardzo niewiele zabrakło jej 
do zwycięstwa w konkursie 
skoku w dal – 2. miejsce  
z wynikiem 5,60 m i zaledwie 
centymetrem straty do naj-
lepszej zawodniczki z Dębicy. 
Natomiast w biegu na 100 m 
wychowanka trenera Ryszar-
da Długosza była 3. z czasem 
13,15. Podobnie jak i Mackie-
wicz w wyścigu na 400 m, 
jego rezultat – 53,25.

W młodziczkach zawod-
niczki Komunalnych zdomi-
nowały rzut dyskiem o wadze 
0,75 kg, zajmując dwa czoło-
we miejsce – 1. była Dorot-
niak (26,15 m), a 2. Wojta-
nowska (25,73). Zwycięstwo 
mieliśmy też w rzucie oszcze-
pem 0,5 kg, bo zdecydowanie 

wygrała Krzanowska – odle-
głość 26,49 i blisko 5 m prze-
wagi. Miejsca 2 zajęły też: So-
bolak w biegu na 80 m przez 
płotki (czas 14,47) i Sawicka 
w wieloskoku (10,13 m). 

WROTKARSTWO 

TENIS STOŁOWY 

Pościg za nieobecnym liderem 
W rozgrywkach Ligi Sanockiej mieliśmy drugie z rzędu,  
a trzecie w obecnym sezonie zwycięstwo Bogdana Szałan-
kiewicza. Przewaga prowadzącego w tabeli Bolesława 
Bartkowskiego zaczyna coraz bardziej topnieć. 

Szłałankiewicz znów pokonał 
wszystkich rywali, tracąc tyl-
ko dwa sety. Z jedną porażką 
2. miejsce zajął Daniel Kozioł, 
zaś 3. pozycja przypadła Janu-
szowi Stępkowskiemu (dwa 
przegrane pojedynki). 

Pauzujący ostatnio Bart-
kowski nadal prowadzi w kla-
sy�kacji łącznej z dorobkiem
161 punktów, ale jego przewa-
ga zaczyna topnieć przy ostat-
niej dyspozycji Szałankiewicza 
(118). Na miejscu 3. plasuje 
się Stępkowski (99). 

Ranking deblowy: 1. Sza-
łankiewicz (6 wygranych),  
2. Rafał Gosztyła, 3. Marek 
Perschke (po 5). 

Trzy wielobojowe zwycięstwa Sprintu 
Tegoroczne Grand Prix Lubelszczyzny o Puchar Burmistrza Tomaszowa toczy się w nie-
samowitym tempie – rolkarze Sprintu mają już za sobą trzeci start. Tym razem zwycięstwa 
odniosły Bianka Bluj, Lena Tokarska i Natalia Łożańska, a na podium stawali również: 
Paula Doskowska, Laura Bluj, Michał Niemczyk i Bartosz Pawlikowski. 

Zawody rozegrano na 200-me-
trowym torze „Arena”. Najlepsze 
wyniki miały B. Bluj i Tokarska, 
kończąc rywalizację z kompleta-
mi trzech wygranych. Pierwsza 
z nich okazała się najszybsza  
w wyścigach młodziczek na  
200, 500 i 3000 metrów na eli-
minacje, zaś druga wśród junio-
rek D na 100, 300 i 600 m. Nato-
miast Łożańska zwyciężyła  
w klasy�kacji łącznej juniorek B
dzięki 1. lokatom na 200 i 500 
m, bo na 5000 m przypadło jej  
3. miejsce. 

W tej samej grupie kom-
plet 2. pozycji wywalczyła 
Doskowska, co oczywiście 
przełożyło się na jej 2. lokatę 
wielobojową. Niemczyk  
i Pawlikowski zajęli 3. miejsca, 
odpowiednio w młodzikach 
(3. na 200 i 500 oraz 3000 m 
na eliminacje) i juniorach D 
(3. na 100, 300 i 600 m). Nato-
miast L. Bluj uplasowała się na 
2. pozycji w biegu juniorek D 
na 600 m, jednak przez słabsze 
starty na krótszych dystansach 
nie udało jej się stanąć na wie-
lobojowym podium. 

– Po trzech rundach lubel-
skiego GP w klasy�kacjach
łącznych swoich kategorii wie-
kowych prowadzą Bianka Bluj  
i Natalia Łożańska. Lena Tokar-
ska nie startowała w jednych  
zawodach, więc na razie jest 
druga. Cały cykl ma się składać  
z ośmiu rund, a pięć najlepszych 
wyników będzie liczonych do 
klasy�kacji generalnej na koniec
sezonu – powiedział trener  
Piotr Bluj, prowadzący wrot- 
karską młodzież Sprintu wraz  
z  Witoldem  Myćką. 

Junior B: 1. Natalia Łożańska (1 na 200 i 500 m oraz 3. na 5000 m), 2. Paula Doskowska (2. na 
200, 500 i 5000 m), 4. Magdalena Pawlikowska (4. na 200, 500 i 5000 m). 
Kadet: 4. Lena Wisłocka (4. na 200 i 500 m oraz 5. na 3000 m na eliminacje), 6. Aleksandra 
Górecka (5. na 200 m, 6. na 3000 m na eliminacje i 7. na 500 m). 
Młodzik: 1. Bianka Bluj (1. na 200, 500 i 3000 m na eliminacje), 6. Kaja Bernat (4. na 3000 m 
na eliminacje, 6. na 200 m i 9. na 500 m), dalsze lokaty Dagmara Strzyżowska (m.in. 9. na 3000 
m na eliminacje) i Aleksandra Tymoczko; 3. Michał Niemczyk (3. na 200, 500 i 3000 m na eli-
minacje). 
Junior D: 1. Lena Tokarska (1. na 100, 300 i 600 m), 5. Laura Bluj (2. na 600 m, 4. na 100 m i 
8. na 300 m), 6. Aleksandra Jagniszczak (6. na 100 i 600 m oraz 7. na 300 m), 11. Lena Strzyżow-
ska (m.in. 9. na 100 m); 3. Bartosz Pawlikowski (3. na 100, 300 i 600 m). 

BILARD 

Lubieniecki i Kadubiec 
na czele stawki 
Dobiega końca sezon zasadniczy Budmal Ligi Amatorskiej. 
Przedostatnia kolejka przyniosła sporo emocji, bo w więk-
szości spotkań „iskrzyło” na stołach. Prowadzenie w tabeli 
umocnił Marcin Lubieniecki, choć kolejne zwycięstwo nie 
przyszło mu łatwo. 

Tomasz Skóra – Michał Florian 5:7 
Marcin Dzik – Marcin Lubieniecki 4:7 
Grzegorz Jarocki – Łukasz Szmyd 7:1 
Zbigniew Reś – Janusz Wojnarowski 4:7 
Krzysztof Kadubiec – Jakub Biłas 7:2 
Paweł Martowicz – Beniamin Wilk 7:5 
Grzegorz Rozel – Paweł Kocan 7:5 

Z Marcinem Dzikiem lider 
przegrywał już 1:4, jednak 
udało mu się odwrócić losy 
meczu i to sześcioma frejma-
mi z rzędu. Zwycięstwo  
w identycznych rozmiarach 
odniósł też Janusz Wojnarow-
ski. Jeszcze bardziej zacięte 
były pojedynki, w których 
komplety punktów zdobyli 
Michał Florian, Paweł Marto-
wicz i Grzegorz Rozel. Ła-
twiejsze przeprawy mieli tyl-

ko Grzegorz Jarocki i broniący 
tytułu Krzysztof Kadubiec, 
oddając rywalom odpowied-
nio jednego i dwa frejmy. 

Pewne jest już, że dwa 
czołowe miejsca po fazie za-
sadniczej zajmą Lubieniecki  
i Kadubiec, choć nie wiado-
mo jeszcze, który z nich bę-
dzie pierwszy. Za to o kolejne 
lokaty trwa zacięta walka,  
bo kilku zawodników ma  
podobną  liczbę  punktów. 

Bianka Bluj (po prawej) odniosła pewne zwycięstwo w kategorii młodziczek 

Marcin Lubieniecki (z lewej) i Marcin Dzik stoczyli zacięty pojedynek 

Emilia Janik zakończyła konkurs  
skoczkiń na 2. miejscu 

Daniel Polny odniósł bezapelacyjne zwycięstwo w kategorii M50 
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WĘDKARSTWO
Puchar Burmistrza Miasta Sanoka 

Spinningowe Grand Prix Okręgu Krośnieńskiego 

Dziesiąty na Ropie 
Podczas zawodów na Ropie w Skołyszynie jedynym repre-
zentantem Sanoka był Łukasz Kolarz z Koła nr 2, sklasy�-
kowany na 10. pozycji. 

Wędkarz z „Dwójki” złowił 
trzy ryby, co dało mu miejsce 
na końcu pierwszej dziesiątki. 
Mimo przeciętego wyniku 
udało mu się zaliczyć awans  
w klasy�kacji łącznej, bo obec-
nie zajmuje 6. lokatę z dorob-

kiem 25 punktów. Niżej plasu-
ją się członkowie Koła nr 1, 
których zabrakło na ostatnich 
zawodach – 10. Piotr Bałda 
(19 pkt), a 12. Andrzej Więc-
kowicz (16). Liderem jest  
Robert Sęp z Krosna (36). 

Najlepsi z wynikami 
powyżej 20 kg ryb!  
Spławikowo-gruntowe zawody na stawie w „Sosenkach” 
po raz drugi – jak przed rokiem – rozegrane zostały  
tylko w formule indywidualnej. Brania znów były świetne, 
bo i tym razem złowiono ponad 100 kilogramów ryb!  
Dwaj najlepsi zawodnicy mieli wyniki powyżej 20 kg,  
a zwycięstwo odniósł Andrzej Karasiewicz. 

Do rywalizacji przystąpiło 
blisko 30 uczestników, a byli 
to głównie członkowie orga-
nizującego imprezę Koła nr 3. 
Podczas pięciogodzinnych 
zmagań każdy mógł łowić na 
dwie wędki. Sklasy�kowano
większość zawodników. Brała 
nie tylko drobnica – głównie 
płocie i wzdręgi, ale tra�ały
się też spore karpie i amury.  
A do tego jaź i szczupak.  
Największą rybą zawodów 
był blisko 7-kilogramowy 
karp Andrzeja Żukowskiego, 
jednak łowcy nie wystarczyło 
to, by zająć miejsce w ścisłej 
czołówce. 

Dwaj najlepsi wędkarze 
mieli imponujące rezultaty, 
łowiąc powyżej 20 kg ryb. 
Ostatecznie zwycięstwo od-
niósł Karasiewicz – ponad  
24 kg! Miejsce 2. wywalczył 
Dariusz Tobiasz – przeszło  
21 kg, zaś 3. Emil Majowski – 
około 13 kg. Jedynie ta trójka 
miała dwucyfrowe rezultaty. 
Do tej granicy niewiele zabra-
kło też Markowi Jagusińskie-
mu (blisko 9,5 kg), który  
został sklasy�kowany tuż 
za podium. Wymienieni węd-
karze otrzymali nagrody  
�nansowe, a główną było 
350 złotych. 

PŁYWANIE 

Dwa zwycięstwa 
z awansami do finałów 
Na basenie Centrum Rehabilitacji i Sportu rozegrano pół-
�nały wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk
Dzieci. Świetnie spisali się Maja Rachalska i Dawid Micha-
łek ze Szkoły Podstawowej nr 1, w wyścigach na 50 metrów 
odnosząc zwycięstwa odpowiednio stylem grzbietowym  
i klasycznym. 

– Wywalczenie 1. miejsc dało 
im automatyczne awanse  
do zawodów wojewódzkich.  
O tym, czy zakwali�kuje się
ktoś jeszcze od nas, zadecydują 
wyniki pozostałych pół�nałów
na Podkarpaciu. W każdym  

z �nałów spotka się po 12 naj-
lepszych sztafet, zawodniczek  
i zawodniczek we wszystkich 
stylach i kategoriach wieko-
wych. – powiedział Roman  
Lechoszest z SP1, główny orga-
nizator sanockich zawodów. 

IGRZYS� MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Sztafeta 6x50 m dowolnym: dziewczęta – 3. SP3 (4.39,67), 
4. SP2; chłopcy – 3. SP1 (3.31,49), 5. SP2, 6. SP8.  
50 m motylkowym: 3. Dominika Bryndza (SP2) – 1.01,70. 
50 m klasycznym: 3. Wiktoria Marczak – 46,31, 6. Zuzannna 
Osieczko, 7. Joanna Zagórda (wszystkie SP8); 1. Dawid  
Michałek – 37,77, 4. Paweł Nanio (obaj SP1). 50 m dowolnym: 
4. Paula Doskowska (SP8), 7. Blanka Banasiewicz (SP3),  
10. Maja Bodziak (SP9); 4. Franciszek Kielar, 6. Norbert Starejki 
(obaj SP1), 9. Filip Nocuń (SP8). 50 m grzbietowym:  
2. Dominik Adam (SP3) – 38,32. 

IGRZYS� DZIECI
Sztafeta 6x25 m dowolnym: dziewczęta – 3. SP1 (czas 1.45,80),  
4. SP2, 5. SP3, 6. SP8, 8. SP4; chłopcy – 4. SP3, 5. SP1, 6. SP8,  
8. SP4. 50 m motylkowym: 2. Kalina Grzesiak (SP2) – 39,92,  
5. Oliwia Grygiel (SP3). 50 m grzbietowym: 1. Maja Rachalska 
(SP1) – 37,84, 5. Klara Wierzbicka, 7. Lena Skoczypiec (obie SP2), 
8. Antonina Nazarko (SP3). 50 m klasycznym: 2. Yelizaveta Maly-
sheva (SP8) – 42,29, 6. Hanna Kameczura (SP8), 7. Maja Podstaw-
ska (SP3), 8. Gabriela Osieczko (SP8). 50 m dowolnym: 5. Wero-
nika Rejzer, 8. Maja Wilk (obie SP8), 9. Maja Wanielista (SP4). 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

Już myślę o kolejnej olimpiadzie 
– mówi PIOTR MICHALSKI, wychowanek Górnika, najlepszy polski panczenista 

Za tobą najlepszy sezon  
w karierze. Czy przed jego 
rozpoczęciem spodziewałeś 
się, że będzie aż tak dobrze. 
Bo przypomnijmy – złoto  
Mistrzostw Europy, podium 
�nału Pucharu Świata i świet-
ne występy na Igrzyskach 
Olimpijskich, gdzie dwa razy 
byłeś bliski medalu. O tytu-
łach Mistrza Polski już nie 
wspominając… 
Lato przepracowałem tak, jak 
zwykle, ale początek sezonu,  
a właściwie poprzedzające go 
zawody testowe w niemieckim 
Inzell, pokazały, że chyba nad-
chodzi ten moment, w którym 
zacznę się mocniej rozpychać 
łokciami w światowej czołówce. 
Już wtedy pokonywałem wyżej 
notowanych rywali, zwłaszcza 
na dystansie 1000 metrów.  
To dodało mi pewności siebie. 
Dobrze rozpocząłem sezon  
i potem już poszło. Właściwie 
do samego końca udało się 
utrzymać wysoką formę, słab-
szych startów miałem ze dwa 
lub trzy. Myślę, że wszedłem  
w optymalny wiek dla sprintera 
i w końcu zaczęło procentować 
doświadczenie. 

Mistrzostwa Europy w twoim 
wykonaniu były wręcz niesa-
mowite. 
Już przed tym startem czułem, 
że jestem bardzo mocny. Noga 
odpowiednio „podawała”, dlate-
go też celem była walka o po-
dium. Plan na 500 m miałem 
prosty – mocna pierwsza „set-
ka”, potem ładnie złapać się za 
rywalem na prostej zmianowej  
i czysty drugi łuk wewnętrzny. 
Gdy wjechałem w jego strugę 
powietrza, to już wiedziałem,  
że go pokonam i że to będzie 
dobry wynik. Okazało się, że na 
złoty medal. Wprawdzie zwy-
ciężyłem z przewagą zaledwie 
jednej setnej sekundy, ale jed-
nak. Wygrać z Holendrami na 
ich obiekcie – to było coś! 
Miesiąc później rozpoczęły 
się igrzyska w Pekinie, gdzie 
dwa razy bliski byłeś podium, 
zajmując 5. miejsce na 500 m  
i 4. na 1000 m. Dzisiaj, już na 
chłodno, czego masz więcej – 
satysfakcji, czy niedosytu? 
Zdecydowanie dominuje satys-
fakcja, choć nie da się ukryć,  
że czasem zadaję sobie pytanie: 
co by było, gdybym miał dzisiaj 
dwa krążki olimpijskie? 

Na którym dystansie było  
bliżej  medalu? 
Chyba jednak na „pięćsetkę”. 
W tym biegu popełniłem  
bowiem dwa błędy – najpierw 
był trochę za wolny początek, 
a potem lekkie zachwianie 
przed �niszem. Gdyby nie to,
być może wykręciłbym nawet 
czas na srebro. Jeśli zaś chodzi 
o bieg na kilometr, to na pew-
no był czystszy w moim wyko-
naniu. Wyścigi kolejnych par 
oglądałem w coraz większych 
emocjach, a przed tym �nało-
wym, gdy nadal zajmowałem 
3. miejsce, już trzęsły mi się 
ręce. Niestety, nieznacznie 
szybszy okazał się zawodnik  
z Kanady… 
Po igrzyskach były kolejne 
sukcesy – srebro drużynowe 
Mistrzostw Świata, a na ko-
niec �nał Pucharu Świata 
i pierwsze w twojej karierze 
miejsce na podium tych za-
wodów. Czy zatem miniony 
sezon z tak świetnymi wyni-
kami był dla ciebie motywacją 
do dalszej pracy? 
Na pewno. Nie da się bowiem 
ukryć, że sport wyczynowy nie 
jest prosty, bywają momenty 

trudne, zwłaszcza z mental- 
nego punktu widzenia. Ale 
sukcesy potra�ą wiele wyna-
grodzić. Teraz poniekąd roz-
poczynamy nowy rozdział,  
bo zmienił się sztab reprezen-
tacji Polski, a kadrę przejęli 
Artur Waś i Paweł Abratkie-
wicz. Wiążę z tym spore na-
dzieje. Następny sezon nie po-
winien być gorszy, a za nie-
spełna cztery lata kolejna olim-
piada. Mam nadzieję, że wtedy 
uda mi się skuteczniej powal-
czyć o medale. 
Dziś możemy żałować, że  
sukcesy odnosisz już nie jako 
zawodnik Górnika, lecz AZS 
AWF Katowice. Było trochę 
różnych teorii o twojej zmia-
nie barw klubowych... 
Cóż, przed dwoma laty otrzy-
małem lepszą ofertę i po prostu 
z niej skorzystałem. Jednak  
w żadnym razie nie obraziłem 
się na Sanok. Zdaję sobie spra-
wę, że potrzeb sportowych jest  
u nas ogrom. Ja nadal utożsa-
miam się z rodzinnym miastem, 
po prostu reprezentuję inny 
klub, który zapewnił mi nieco 
lepsze warunki rozwoju. 
Na koniec jeszcze pytanie  
o twoich byłych trenerów. 
Przy okazji sukcesu na igrzy-
skach napisaliśmy, że szkolił 
cię m.in. Wiesław Uczeń,  
bo taką informację znalazłem 
w Internecie, jednak Górnik 
ją zdementował. 
Nie, pan Uczeń nie był moim 
trenerem. Obok Marka Drwięgi 
w macierzystym klubie szkolił 
mnie również Wiesław Koźma. 

Podium Pucharu Burmistrza stworzyli jedyni zawodnicy, którym 
udało się złowić więciej niż 10 kilogramów ryb. Od lewej: Dariusz 
Tobiasz, Andrzej Karasiewicz i Emil Majowski 
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