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Nagrody Miasta 
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20 czerwca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sanoka została podjęta ważna dla dalszego rozwoju Sanockiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Sanoka uchwała w sprawie akceptacji zamiaru realizacji przez spółkę inwestycji służą-
cych dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego oraz produkcji wodoru.

Radni jednogłośnie za utworzeniem spółki wodorowej 
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Apteki pełniące dyżury 
Od 20.06.2022 r. do 27.06.2022 r.

Apteka Słoneczna,  ul. Jagiellońska 58

Od 27.06.2022 r. do 04.07.2022 r.
Apteka Vega Bis  ul. Mateusza Beksińskiego 4

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
Andrzej Romaniak

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

20 czerwca w Sali Gobelinowej wręczono Nagrody Miasta Sa-
noka w dziedzinach: „Kultura i sztuka” oraz „Upowszechnia-
nie kultury i sztuki”. Statuetka Grzegorza oraz nagroda �nan-
sowa zostały przekazane osobom, które wykazały się ponad-
przeciętnymi osiągnięciami w roku 2021. 

Nagrody Miasta Sanoka rozdane

Wśród laureatów znaleźli się 
dr Tomasz Tarnawczyk dyrek-
tor Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. im. Wandy 
Kossakowej w Sanoku, który 
wnosi ogromny wkład w pro-
mowanie kultury i sztuki 
na terenie miasta Sanoka, 
Podkarpacia, kraju, w Europie 
i na świecie, poprzez udział 
i sukcesy uczniów szkoły 
w konkursach i festiwalach 
ogólnopolskich i międzynaro-

my m.in. Grand Prix podczas 
Międzynarodowego Konkur-
su w Wilnie, gdzie dodatkowo 
otrzymała nagrodę za najle-
piej wykonany utwór Fryde-
ryka Chopina czy I miejsce 
podczas Międzynarodowego 
Konkursu w Hiszpanii „World 
Art Games”. 

Gratuluję wszystkim wy-
różnionym podczas dzisiej-
szej uroczystości, państwa do-
konania są imponujące, dzię-
kuję za zaangażowanie rozpo-
wszechnianie kultury oraz 
wspaniałą promocję Sanoka 
– powiedział burmistrz To-
masz Matuszewski.

Źródło: UM 

dowych. Laureat organizuje 
i współorganizuje wielkie 
imprezy międzynarodowe 
i ogólnopolskie, koncerty dla 
mieszkańców Sanoka. Nagro-
da zbiegła się z jubileuszem 
50-lecia  PSM. Zespół WER-
NYHO� można śmiało 
nazwać ambasadorem Sano-
ka, swoją twórczość prezento-
wał na najważniejszych festi-
walach folkowych i world
 music w Polsce, m.in. na festi-

walu EtnoKraków/Rozstaje, 
@Ethno Port w Poznaniu, 
Turnieju Muzyków Prawdzi-
wych w Szczecinie czy Fe-
stiwalu „Muzyka Zaklęta 
w Drewnie”. Koncerty w 2021 
r. przyniosły sanockiemu ze-
społowi ogromne uznanie 
i zainteresowanie mediów, 
krytyki i publiczności. Trzecia 
nagroda powędrowała do Lau-
ry Pietryki  – utalentowanej 
młodej pianistki, która godnie 
rozsławia nasze miasto pod-
czas licznych koncertów i mię-
dzynarodowych konkursów 
pianistycznych. Wśród sukce-
sów na arenie międzynarodo-
wej do największych zalicza-

Tomasz Tarnawczyk, zespół Wernyhora i  Laura Pietryka wyróżnieni

Panu Helmutowi Steinbringowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu tragicznej śmierci syna

składają

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
Andrzej Romaniak

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

śp. Józefa Baszaka, 
Prezesa Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, 

byłego Radnego Powiatu Sanockiego.

 Składamy szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie i bliskim

Zarząd i Rada Powiatu Sanockiego 

19 czerwca podczas mszy świętej o godzinie 11.00 uroczyście 
obchodzono Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prałata dra 
Andrzeja Skiby, Honorowego Obywatela Sanoka. Przez 
te wszystkie lata ksiądz prałat dokonał wielu wspaniałych 
rzeczy dla dobra mieszkańców. Służył im, będąc gospoda-
rzem sanockiej fary. 

Złoty Jubileusz ks. prałata dra Andrzeja Skiby
W uroczystości uczestniczyli 
najwyżsi dostojnicy duchowni 
Archidiecezji Przemyskiej, 
współbracia, licznie zgroma-
dzona społeczność Sanoka. 
Ks. prałat Andrzej Skiba ode-
brał wiele gratulacji, słów 
uznania, podziękowań. Była to 
niezwykle wzruszająca uro-
czystość. Przez 50 lat dokonał 
ksiądz prałat wielu wspania-
łych i pożytecznych dzieł, 
wciąż pracując nad doskonale-
niem siebie i nad zgłębianiem 
tajemnicy Słowa Bożego, aby 
to Słowo Boże przekazywać 
i objaśniać jak najlepiej. Z tych 
50 lat posługi kapłańskiej pra-
wie ćwierć wieku przypada na 
Sanok, do którego przyjechał 
w drugą niedzielę adwentu, 
dokładnie 29 listopada 1998 
roku. Ks. Andrzej Skiba był 
gospodarzem sanockiej fary, 
służąc radą, pomocą i opieką 
każdemu, kto do niego z taką 
potrzebą się zwrócił. Podjął 
również pracę na tutejszej UP, 
podejmując działania dla jej 
rozwoju. Pod jego opiekę tra�ł 

zespół SOUL, który dziś od-
nosi sukcesy i uświetnia nie 
tylko miejskie uroczystości 
swoimi występami. 

– Jesteśmy wdzięczni za 
wszystkie księdza zasługi dla 
naszego miasta. Wszystkie do-
skonale pamiętamy i za wszyst-
kie jesteśmy wdzięczni. Jeszcze 
raz ks. prałatowi Andrzejowi 
Skibie w imieniu swoim oraz 
mieszkańców Sanoka składam 
gratulacje, jak również serdecz-
ne podziękowania za wszystko, 
co w czasie tych jubileuszo-
wych lat wydarzyło się w Sano-
ku. I oczywiście życzenia zdro-
wia i wszelkiego dobra na kolej-
ne lata kapłańskiej posługi, aby 
ksiądz nadal był dla nas wspar-
ciem, tak jak to było przez 
ostatnie 24 lata. Przekazuję 
wyrazy najwyższego uznania 
oraz podziękowanie za trud 
duszpasterski, a także prośbę 
o kolejne lata takiej, jak dotąd, 
obecności w Sanoku – powie-
dział Tomasz Matuszewski, 
burmistrz Sanoka. 

Opr. dcz

Sanocka fara

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy okazali nam życzliwość i wsparcie po śmierci

śp. Michała Radziejowskiego
Dziękujemy za zebrane w czasie pogrzebu datki, 

które zasiliły konto Fundacji „Podaruj Życie” 
kwotą 6.225,80 PLN.

Pogrążona w smutku 
Rodzina

kwotą 6.225,80 PLN.
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Józef Baszak
wieloletni dyrektor SZPG „Stomil”,

prezes zarządu Sanockiej Fundacji Ochrony 
Zdrowia i Fundacji Zdrowia 
na Rzecz Szpitala w Sanoku, 

radny Rady Powiatu Sanockiego II i IV kadencji,
społecznik, człowiek wielu zasług.

Wyrazy głębokiego współczucia 
rodzinie i bliskim Zmarłego
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Priorytety unijnej oraz krajo-
wej polityki energetycznej  
i anomalie w modelu funkcjo-
nowania systemu emisji  
gazów cieplarnianych wywo-
łały konieczność transforma-
cji systemu energetycznego 
na poziomie krajowym oraz 
lokalnym. 

– Wymusza to na samo-
rządach oparcie gospodarki 
komunalnej na niskoemisyj-
nych źródłach energii. Dlate-
go też nawiązujemy współ-
pracę i podejmujemy działa-
nia zmierzające do budowy  
i rozwoju gospodarki wodo-
rowej. Naszym celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez 
zmniejszenie energochłonno-
ści gospodarki komunalnej 
oraz podniesienie udziału  
odnawialnych źródeł energii 
w lokalnym miksie energe-
tycznym i uniezależnienie się 
od zewnętrznych dostaw pa-
liw – mówi Tomasz Matu-
szewski, burmistrz Sanoka.

Działanie to pozostaje  
w pełnej zgodzie z celami wy-
znaczonymi dla Polski w ra-
mach Polityki Energetycznej 
do 2040 r. Strategicznym ce-
lem jest przeprowadzenie 
działań służących realizacji 
inwestycji, która obejmie: 
utworzenie własnych źródeł 
wytwórczych energii elektrycz-
nej – instalacji fotowoltaicznej, 
instalacji nowoczesnej pompy 
ciepła obniżającej emisję dwu-
tlenku węgla oraz gazów cie-
plarnianych przy równocze-
snym zwiększeniu produkcji 
energii, budowę magazynu 
energii, instalacji do elektrolizy 
oraz stacji tankowania wodoru 
wraz z szybkim ładowaniem. 
Realizacja projektu będzie wy-
magała utworzenia przez SPGK 

Radni jednogłośnie za utworzeniem spółki wodorowej 
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka 

W Sanoku intensywnie postępują prace związane z wieloma 
inwestycjami. Niektóre prace dopiero się rozpoczęły, inne są 
już na �niszu. Dzięki nowym projektom Sanok staje się bez-
pieczniejszy i nowocześniejszy.

nieustannie ulegają pogorsze-
niu – uważa Jarosz.

Prezes dodał, że o projekcie 
wodorowym mowa jest już od 
roku, zaś sama inicjatywa zo-
stała podjęta w maju zapowie-
dzią powołania Podkarpackiej 
Doliny Wodorowej. 

– Pragniemy, jako spółka, 
być jednym z pierwszych pod-
miotów, który taki projekt  
będzie realizował. Cała instala-
cja nie będzie opierała się tylko  
i wyłącznie na produkcji wodo-
ru, chodzi nam również o de-
karbonizację systemu ciepłow-
niczego. Celem projektu będzie 

zapewnienie dostaw produkcji 
energii, ciepła, paliw, w taki 
sposób, aby miasto było samo-
wystarczalne, by nie było uza-
leżnione od wysokich cen oraz 
dostaw – wyjaśnia.

Jarosz podkreśla, że w przy-
szłym roku nastąpi bardzo 
gwałtowny wzrost cen nośni-
ków energii w całej Unii Euro-
pejskiej. Według niego, w dłuż-
szej perspektywie SPGK nie 
będzie w stanie sobie poradzić 
z rosnącymi cenami. Dlatego 
padła propozycja powołania 
spółki celowej – to próba po-
szukania rozwiązań oraz zreali-

zowania inwestycji, której efek-
ty mieszkańcy miasta będą  
odczuwać przez następne lata. 
Powołanie nowej spółki ma 
ograniczyć ryzyko, a przede 
wszystkim zapewnić bezpie-
czeństwo całemu SPGK w ra-
zie niepowodzenia. Spółka ma 
generować minimalne koszty. 

– Ta uchwała jest formą  
poparcia dla poszukiwania  
w procesie dekarbonizacji   
i zrealizowania nowych inwe-
stycji, które będą machiną roz-
wojową dla miasta. Etap orga-
nizacyjny powołania spółki ma 
polegać na tym, że ogranicza-

my ryzyko, powołując pod-
miot, który na wstępie będzie 
odpowiedzialny za przygoto-
wanie analiz, przygotowanie 
dokumentacji. Dzięki temu zo-
staną wyznaczone konkretne 
kierunki technologiczne, któ-
rymi będziemy chcieli  podą-
żać. Jest dużo środków �nanso-
wych na tego typu inwestycje,  
z których warto skorzystać.  
Pomiot ma za zadanie je pozy-
skać, a potem rozliczać – kon-
tynuuje.

Instalacja wodorowa w Sa-
noku to korzyści dla mieszkań-
ców. Zeroemisyjność,  Miasto 
4.0 – zielony, innowacyjny  
nowoczesny Sanok. Nowy kie-
runek na Uczelni Państwowej  
w Sanoku – kształcenie specja-
listów w zawodach przyszłości. 
Zdecentralizowany system dys-
trybucji ciepła oraz energii – 
niższe opłaty za prąd i ciepło. 
Magazyn energii – opracowy-
wany jest model s�nansowania
przez samorząd przydomo-
wych magazynów energii, m.in. 
w celu zwiększenia autokon-
sumpcji. Stacja tankowania  
wodoru – rozwój transportu 
zeroemisyjnego opartego o lo-
kalne tanie paliwo oraz miej-
skie stacje ultraszybkiego łado-
wania pojazdów elektrycznych.

– Bardzo się cieszę, że po-
mysł związany z dekarboniza-
cją systemu ciepłowniczego, 
nad którym pracowaliśmy  
ponad rok, uzyskał pozytywną 
opinię rady. Przed nami kolejne 
wyzwania oraz działania zwią-
zane z założeniem spółki i po-
zyskaniem środków �nanso-
wych na rozpoczęcie realiza-
cji projektu wodorowego  
w Sanoku – podsumował To-
masz Matuszewski, burmistrz 
Sanoka.

dcz

Sanok spółki celowej. Miasto 
oraz SPGK współpracuje z wie-
loma podmiotami i instytucja-
mi, które wspierają ten projekt.

Projekt uchwały przedsta-
wił Krzysztof Jarosz, prezes  
Sanockiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej.

– Sytuacja na rynku ener-
getycznym bardzo przyspiesza. 
Muszą nastąpić gruntowne 
zmiany w sposobie funkcjono-
wania i prowadzenia spółki  
w doborze źródeł energii, pali-
wa, ciepła, ponieważ zmiany 
dotyczące cen poszczególnych 
surowców oraz ich dostępność 

Przegląd inwestycji w mieście
W 90 proc. zostały zakoń-

czone prace przy realizacji in-
westycji na ulicach: Iwaszkiewi-
cza, Struga i Rataja, na którą 
miasto pozyskało do�nasowa-
nie w wysokości niemal 3 mln zł 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Całkowity koszt  
zadania wynosi  5 mln zł. 

– Drogi już zyskały nową 
nawierzchnię z betonu asfalto-
wego oraz nowe chodniki  
z kostki brukowej, które spra-
wiają bardzo pozytywne wraże-
nie. Przebudowane są skrzyżo-
wania, istniejące zjazdy i po-
wstają dwa wyniesione przej-
ścia dla pieszych – wyjaśnia.

Prace zostaną zakończone 
w połowie sierpnia. Wykony-
wane są obecnie prace moder-
nizacyjne na ulicach: Słowiczej 
i Jasnej, których wartość wynosi 
przeszło 1 mln zł. Te ulice  
zyskają nową nawierzchnię oraz 
kanalizację deszczową.

– Szczególnie zależy nam 
na zabezpieczeniu miasta 
przed skutkami deszczów na-
walnych oraz dużej ilości wód 
opadowych i roztopowych,  
co zminimalizuje podtopienia 
budynków i zalewanie ulic  
– podsumowuje burmistrz  
Matuszewski.                    (dcz)

20 czerwca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sanoka została podjęta ważna dla dalszego rozwoju Sanockiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Sanoka uchwała w sprawie akceptacji zamiaru realizacji przez spółkę inwestycji służą-
cych dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego oraz produkcji wodoru.

Sanok nowocześniejszy

Ul. Piękna – rozpoczęła się tutaj 
rozbudowa budynku mieszkal-
nego, gdzie powstanie kilka do-
datkowych mieszkań komunal-
nych. 

– Pozyskaliśmy na ten cel 
80 proc. do�nansowania z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, 
zaś wartość tej inwestycji wyno-
si ok. 1,5 mln zł. – wyjaśnia  

Tomasz Matuszewski, bur-
mistrz Sanoka.

Drugą inwestycją jest mo-
dernizacja hali sportowo-wido-
wiskowej „Arena Sanok”. Już 
wkrótce rozpocznie się montaż 
kompletnego systemu band  
lodowiska wraz z boksami dla 
hokeistów, sędziów, ławkami 
kar, bramą wjazdową dla rolby, 

furtką dla łyżwiarzy i drzwiami 
dla hokeistów. W czterech miej-
scach zostaną zamontowane 
bandy z wyświetlaczami LED, 
co pozwoli na rozszerzenie ofer-
ty promocyjnej dla potencjal-
nych sponsorów.

– Trwają prace przy zago-
spodarowaniu terenu przy ul. 
Białogórskiej. Część obiektów 
jest już gotowych do użytku, 
m.in. boiska do siatkówki, ko-
szykówki. Miasteczko ruchu 
drogowego jest prawie gotowe. 
Powstaje boisko do minigolfa, 
unihokeja oraz zamontowane 
zostały piłkarzyki. Przed nami 
jeszcze wykonanie oświetlenia  
i montaż ławek. Oczekujemy  
na urządzenia do skateparku, 
które zostaną zamontowane – 
wylicza burmistrz. 

W tym miejscu przystępuje-
my do realizacji projektu budo-
wy ścieżki pieszo-rowerowej  
Velo-San. Posłuży ona do aktyw-
nej turystyki rowerowej. Projekt 
już został pozytywnie zaopinio-
wany przez Wody Polskie. 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 22 czerwca 2022 r. 

zmarł w wieku 90 lat

Śp. Józef Baszak
Wieloletni Prezes Sanockiej Fundacji 

Ochrony Zdrowia

Łączymy się w żalu z Rodziną i Przyjaciółmi 
składając głębokie wyrazy współczucia

Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz pracownicy

Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Msza święta żałobna odbędzie się  
25.06.2022 r. o godz. 11.00 
w Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – Sanok Posada
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31 maja 2022 r. odbył się �nał powiatowego konkursu geo-
gra�cznego dla klas VII  – ODKRYWAMY ŚWIAT.  W konkur-
sie wzięło udział aż 47 uczniów klas VII powiatu sanockiego.

„Odkrywamy świat”

Była to już VII edycja tego 
konkursu (wcześniej był to 
konkurs dla uczniów gimna-
zjum). Pomysłodawczyniami  
i organizatorkami konkursu 
są panie: Maria Burnat i Mał-
gorzata Jezior – nauczycielki 
geogra�i w SP1 i w SP3. 
W związku z tym obie szkoły 
aktywnie zaangażowały się  
w organizację konkursu, cho-
ciaż wymagająca praca orga-
nizacyjno – techniczna spo-
częła na tegorocznych organi-
zatorach ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Imprezę otworzyli 
wspólnie dyrektorzy szkół  – 
Maria Korżyk  oraz  Miłosz 
Kielar, kierując ciepłe słowa 
do wszystkich uczestników. 
Cieszymy się, że konkurs 
został zaakceptowany przez 
uczniów, nauczycieli i nasze 
władze, a dodatkowo wpisany 
na listę Kuratora Oświaty,  
co umożliwi LAUREATOM 
konkursu uzyskanie dodatko-
wych punktów przy rekruta-
cji do szkół średnich. Co wię-
cej patronat nad konkursem 
objął Burmistrz Miasta 
Sanoka, dzięki czemu laureaci 
i �naliści mogli cieszyć się
wspaniałymi nagrodami. 
Konkurs przebiegał w miłej  
i bezstresowej atmosferze,  
a  laureaci i �naliści zaprezen-
towali  bardzo wysoki poziom 
wiedzy i umiejętności. Zada-
nia naprawdę nie były łatwe  
i obejmowały cały zakres geo-

Powiatowy konkurs geograficzny

Sanoccy akordeoniści, 
uczniowie PSM I i II st.,bar-
dzo udanie kończą rok szkol-
ny 2021/2022. 

gra�i �zycznej przewidzianej
programem szkoły podstawo-
wej, a także znajomość mapy 
Europy. A oto najlepsi: I miej-
sce –  Michał Januszewski 
(SP1 Sanok), II miejsce  
ex aequo – Dominik Adam 
(SP3 Sanok), Karolina Kru-
szyńska (SP3 Sanok)  i Grze-
gorz Paryga (SP8 Sanok),  
III miejsce (ex aequo) –  
Aleksandra Kamińska (SP8  
Sanok) i Marcin Kopczyk  
(SP Pobiedno) oraz wyróż-
nieni: Gracjan Głuszko (SP3) 
Filip Gibała (SP9), Bartło-
miej Rudy (SP2), Alex Tere-
�nko (SP2) i Szymon Baran
(SP Jaćmierz).

esw

Laureaci SP2 w Zagórzu uczestniczyli w tegorocznej Gali 
Podsumowania Konkursów Kuratoryjnych. Uroczystość od-
była się   w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 

Wielka Gala w Rzeszowie
Podsumowanie Konkursów Kuratoryjnych

W gronie wyróżnionych zna-
lazło się troje uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zagórzu, 
którzy z rąk  Ewy Leniart – 
wojewody podkarpackiego  
i Małgorzaty Rauch – Pod-
karpackiego Kuratora Oświa-
ty otrzymali pamiątkowe od-
znaki. 

Maja Świder – uczennica 
klasy 8 otrzymała tytuł Laure-
ata Konkursu Przedmiotowe-
go z języka polskiego, 

Wiktoria Kostycz – 
uczennica klasy 8 otrzymała 
tytuł Laureata Konkursu 
Przedmiotowego z biologii,

Julia Barna – uczennica 
klasy 7 otrzymała tytuł Laure-
ata Konkursu Przedmiotowe-
go z języka polskiego. 

Nauczyciele przygotowu-
jący do konkursów: mgr Kry-
styna Witowicz, mgr Jolanta 
Herbetko i mgr Ewa Bryła – 
Czech. 

Warto przypomnieć, że 
tytuł Finalisty otrzymały rów-
nież Nina Majewska z języka 
polskiego(op. mgr Jolanta 
Herbetko)  i Julia Ziaja z języ-
ka angielskiego (op. mgr Ewa 
Rozmus). 

mn

Piękny koniec roku sanockich akordeonistów

dzie Szkół Muzycznych  
w Próćhniku I nagrodę i spe-
cjalne wyróżnienie za dojrza-
łą prezentację artystyczną 
otrzymał Dawid Siwiecki,  
a I miejsce – Mateusz Zajdel, 
który jest uczniem Tomasza 
Mazura, a pozostali wymie-
nieni laureaci to wychowan-
kowie Andrzeja Smolika.

Warto podkreślić, że 
Adam Fedak i Mateusz Nec-
kar uczestniczyli w Wieliczce 

Zakończenie cyklu wydarzeń

w warsztatach orkiestrowych 
prowadzonych przez słynny 
zespół „Mo�ion Trio”, a na-
stępnie wystąpili z całą orkie-
strą festiwalową na Koncercie 
Galowym wraz z tym zespo-
łem.  Kto wie, czy nie będzie 
to inspiracja do powstania 
podobnej orkiestry w Sanoku.  
Grand Prix Dawida Siwiec-
kiego w sanocko-odeskim 
Talents of the World było 50.  
zwycięstwem konkursowym 

w tym roku szkolnym, koń-
cząc piękną klamrą  Jubileusz 
50-lecia Szkoły Muzycznej  
w Sanoku i dopełniając am-
bitny plan „50 zwycięstw sa-
nockich akordeonistów na 
50-lecie szkoły”. Końcowym 
akcentem tak udanego roku 
jest przyjęty z zachwytem 
występ Dawida Siwieckiego 
w pięknej Sali Koncertowej  
w szwajcarskim Bernie.

mn

Grzegorz Paryga, 2 m.

Oprócz Grand Prix,  4 pierw-
szych i 2 drugich  nagród  
w Konkursie Talents of the 
World Sanok–Odesa, znako-
micie spisali się na festiwalu 
„Viva Italia w Rimini we Wło-
szech, gdzie Kacper Kosztyła 
zdobył Grand Prix, a Filip Si-
wiecki oraz duet Filip&Kac-
per zostali laureatami I nagro-
dy. Mateusz Neckar został 
laureatem I miejsca w Mię-
dzynarodowym Konkursie 
„World Talents”, organizowa-
nym przez Bułgarię, Kazach-
stan i Włochy. W XIII Ogól-
nopolskim Konkursie „Har-
monia Zdrowia i Muzyki”  
w Solcu-Zdroju I miejsce 
zdobył Mateusz Zajdel, a wy-
różnienie Mateusz Neckar.  
Z kolei w VII Ogolnopolskim 
Konkursie Akordeonowym 
„Motion Music Festiwal”  
w Wieliczce II nagrody zdo-
byli w swoich kategoriach 
wiekowych – Adam Fedak  
i Mateusz Zajdel, zaś wyróż-
nienie Mateusz Neckar.  
W X Jubileuszowym Przeglą-

Dawid Siwiecki podczas koncertu w Szwajcarii

22 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, 
którzy wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w bieżącym roku szkolnym.

Wręczono nagrody ponadprzeciętnym uczniom
Podsumowanie roku szkolnego

W ogólnopolskich olimpia-
dach przedmiotowych pod 
patronatem MEiN wzięło 
udział ośmioro uczniów.

Laureatami Ogólnopol-
skiej Olimpiady Literatury  
i Języka Polskiego dla szkół 
podstawowych organizowanej 
przez Instytut Badań Literac-
kich PAN zostali Gracjan 
Głuszko, Dominik Adam, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3, opiekunem jest Małgo-
rzata Bieda.

W Ogólnopolskiej Olim-
piadzie z Języka Angielskiego 
Juniorów organizowanej przez 
Wyższą Szkołę Języków 
Obcych im. Samuela Lindego 
w Poznaniu udział wzięło sze-
ścioro uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 8, opiekunkami są 

Marzena Brejta i Agata Ostrow-
ska. Wśród  laureatów znaleźli 
się: Laura Gruszecka, Zo�a
Chorążak Milena Szyndlar, 
Marcelina Łukaszyk, Martyna 
Wancienko, Filip Nocuń.

Dwie uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 6 Aleksandra 
Gburyk i Kinga Rachwał 
zostały „Posłankami XVIII Sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży”.   
Organizatorami konkursu byli:  
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, MEN, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji i Instytut Pamięci 
Narodowej. Nauczycielem pro-
wadzącym jest Irena Bojarska.

Laureatami Międzyszkol-
nego Konkursu z Języka Nie-
mieckiego „Wir Sind Im Herzen 
Europas” pod Patronatem Bur-
mistrza Miasta Sanoka zostali: 

Franciszek Sera�n i Krystian
Pilawski – uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 pod opieką 
Karoliny Sera�n i Anny Najsa-
rek oraz Adam Zwolenik uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3. 
Opiekunem jest Lilianna 
Sabat.

Burmistrz Miasta Sanoka 
Tomasz Matuszewski wraz  
z przewodniczącym Rady Mia-
sta Sanoka Andrzejem Roma-
niakiem oraz przewodniczą-
cym Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Rady Mia-
sta Sanoka Maciejem Drwięgą 
złożyli laureatom gratulacje  
i życzenia oraz wręczyli 
nagrody.  – Gratuluję laureatom 
sukcesów. Gratulacje przeka-
zuję rodzicom tych zdolnych  
i pracowitych uczniów, a także 
dziękuję za ogromny wkład 
pracy nauczycielom i dyrekto-
rom szkół, którzy stwarzają 
optymalne warunki uczniom 
oraz pedagogom. To właśnie 
młodzież jest naszą przyszło-
ścią i należy jak najbardziej 
zadbać o jej wszechstronny roz-
wój. Przed wami zasłużony 
wypoczynek, zatem jeszcze raz 
życzę wam, by były to naprawdę 
udane wakacje, pełne radości  
i abyście z nowymi siłami, 
pełni energii do dalszej pracy 
wrócili we wrześniu do szkół. 
Zachęcam przede wszystkim 
do skorzystania z oferty miej-
skich placówek, które dla 
uczniów sanockich szkół pod-
stawowych przygotowały spe-
cjalną ofertę warsztatów i zajęć 
– podsumował burmistrz 
Matuszewski.

mn

W roku szkolnym 2021/2022 
pięcioro uczniów zostało lau-
reatami kuratoryjnych kon-
kursów przedmiotowych:

Milena Kukla i Maria Kal-
barczyk – uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 1 zdobyły 
nagrody w konkursie geogra-
�cznym, a ich opiekunem jest
Maria Burnat.

Adam Zwolenik uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3 był 
laureatem konkursu matema-
tycznego, zaś  jego opiekunem 
jest Halina Kubit.

Karolina Nitka i Aleksan-
dra Pelc – uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 9 były laureat-
kami konkursów w j. polskim  
i angielskim, zaś ich nauczy-
cielami są Katarzyna Markuc  
i Marzena Małek.
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20 czerwca wiceprzewodniczący podkarpackiej Lewicy Łukasz Rydzik zorganizował konfe-
rencję prasową, w której otwarcie skrytykował rząd za politykę wobec polskich rodzin. 
Drożyzna, in�acja – tak wygląda rzeczywistość Polaków, a PiS zapewniał, że będzie im się 
żyło lepiej. Komu i gdzie? Bo na pewno nie Polakom w Polsce. 

– Hasło „PiS oszukał polskie 
rodziny” najbardziej odzwier-
ciedla obecną sytuację w Pol-
sce – in�acja, wzrost cen 

w tym momencie o tym poma-
rzyć – powiedział podczas 
konferencji Łukasz Rydzik. 

– Dzisiaj polska rodzina za 
500 zł może kupić znacznie 
mniej niż za tę samą kwotę rok 
temu – dodał, prezentując 
tablicę z porównaniem cen 
z maja 2021 i 2022 r. 

Wi cep r zewo d n i c z ąc y 
Lewicy zwrócił uwagę na fakt, 
iż w ubiegłym roku prezes NBP 
Adam Glapiński zapewniał 
Polaków, że kredyty nie wzro-
sną, stopy procentowane nie 
zostaną podniesione, a in�acja 
nam nie grozi, zachęcając do 
kupna mieszkań. A jednak, od 
tamtego czasu NBP podniósł 
stopy procentowe już dziesięć 
razy. Na poparcie swoich słów 
Łukasz Rydzik podał przykład 
wzrostu kredytu hipotecznego, 
i tak rodzina, która w paździer-
niku 2019 r. wzięła 300 tys. zł 
kredytu, to rata wynosiła 1468 
zł. Obecnie ta rata wynosi pra-
wie 3 tys. zł. Banki wypraco-
wują rekordowe zyski kosztem 
Polaków, którzy za to płacą. 

 Zdaniem wiceprzewodni-
czącego cierpią nie tylko młode 
pokolenia, ale również seniorzy. 

„PiS oszukał polskie rodziny” 
Konferencja Łukasza Rydzika na rynku w Sanoku 

Założył �rmę ponad 20 lat temu. Zatrudnia ponad 130 
pracowników i realizuje tysiące inwestycji w ramach działal-
ności swojego przedsiębiorstwa. Od kilkunastu lat wspiera 
rozwój sportowej młodzieży. Rok temu, pod wpływem emo-
cji, zastanawiał się, czy nie wyjechać z Sanoka…

Powstała Fundacja Pro-
mocji Sportu Ekoball i Klub 
Ekoball. Dziś w klubie trenuje 
kilkuset zawodników, w róż-
nych grupach wiekowych, są 
dla nich organizowane rozma-
ite wyjazdy szkoleniowe i im-
prezy integracyjne.

– Można śmiało powie-
dzieć, że Tomasz Bil, z grupą 
przyjaciół – między innymi 
z Piotrem Kotem, Bogusławem 
Rajtarem – ocalili sanocką pił-
kę nożną i stworzyli trwałe 
podwaliny pod jej rozwój. Zaję-
cia z dziećmi prowadzą profe-
sjonaliści, jest tam świetna at-
mosfera, nawiązują się przyjaź-
nie, każdy czuje się doceniony 
i potrzebny w swojej drużynie. 
To dla wychowania młodych 
jest niezwykle ważne. I nie cho-
dzi tylko o osiągnięcie spekta-
kularnego sportowego sukcesu, 
chociaż niektórym dzięki cięż-
kiej pracy się to udaje i grają 
w piłkę w znanych polskich 
klubach, ale o wychowanie po-
przez sport, o zdrowy styl życia, 
możliwość rozwoju sporto-
wych zainteresowań i talentów 

opowiadać długo. O zaufaniu 
renomowanych klientów, wśród 
których znajdują się między in-
nymi zakłady przemysłu lotni-
czego, gumowego, chemiczne-
go. – Czyste powietrze to pod-
stawa – mówi, objaśniając 
działanie systemów oczyszcza-
jących powietrze z zewnątrz 
do wewnątrz i zdejmuje stoją-
cy na biurku w jego gabinecie  
wskaźnik czystości powietrza, 
który wyświetla minimalne 
stężenie szkodliwych pyłów 
w pomieszczeniu.  

Kupił „Sosenki” – teren, na 
którym przez lata nic ciekawe-
go się nie działo. Ma pomysł na 
jego zagospodarowanie, jednak 
nie chce na razie zdradzać 
szczegółów. – Przystąpiłem 
do przetargu, było nas dwóch 
i ja ostatecznie wyłożyłem wyż-
szą kwotę. Wszystko zgodnie 
z przepisami, otwarte i transpa-
rentne. Do zakupu „Sosenek” 
podchodziłem z sentymentem, 
z myślą zrobienia czegoś dla 
Sanoka – mówi. 

Jeśli zapytać przypadko-
wych sanoczan, czy wiedzą 

Wizerunek firmy, powinności samorządu 

„Coś” prawie z niczego
Rozwijająca się dziś prężnie 
�rma GEO-EKO z siedzibą 
przy ul. Okulickiego wykluła 
się z RIG-owskiego  inkubato-
ra przedsiębiorczości w Ol-
chowcach. – Pożyczyłem od 
siostry tysiąc złotych i rozpo-
cząłem działalność gospodar-
czą – wspomina Tomasz Bil 
z uśmiechem. Pierwszym du-
żym zleceniem była instalacja 
wyciągów w jednostce Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Przemyślu pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych, kolejne 
zlecenia zaczęły napływać 
z kilku innych miejscowości 
w regionie.

Jeżeli nie piłka, to…
Tomasz Bil lubi sport. Marzył 
nawet o sportowej karierze, 
grał w piłkę w Stali Sanok. Jako 
podstawowy zawodnik druży-
ny juniorskiej i członek kadry 
województwa krośnieńskiego 
zdobywał szlify w meczach 
m.in. z Cracovią, Wisłą Kra-
ków, Unią Tarnów, Stalą Rze-
szów. – W końcu pomyślałem, 
że kariery Messiego to ja raczej 
nie zrobię, więc poszedłem na 
studia – śmieje się. Ukończył 
inżynierię środowiskową na 
Politechnice Gliwickiej. Pod-
czas studiów zarabiał na swoje 
utrzymanie, wykonując prace 
na wysokościach.

Rozwój firmy
Kupił ziemię przy Okulickie-
go, dwie działki o powierzchni 
około 1,2 ha, aby stworzyć 
porządną bazę dla założonej 
w inkubatorze przedsiębior-

czości �rmy. Po drodze były 
siedziby w kilku miejscach, ale  
przyszedł czas, żeby wreszcie 
być „u siebie”. Przy Okulickie-
go powstaje nowoczesne biuro 
i kompleks produkcyjno-han-
dlowy.  – Stworzyliśmy inno-
wacyjną technologię na po-
trzeby zakładu. Dzięki temu 
otrzymaliśmy do�nansowanie 
na zakup maszyn, budowę 
dwóch hal produkcyjnych 
o łącznej powierzchni 3 tys.m2, 
magazynu i biura – wspomina. 
Realizacja zadania kosztowała 
16 mln zł, z czego 6 mln zł wy-
nosiło do�nansowanie unijne. 
Tomasz Bil opowiadał o tym 
Jolancie Ziobro w wywiadzie 
dla „Tygodnika Sanockiego” 
przed kilkoma laty.

Czyste powietrze,
 koledzy i sport
Czyste powietrze, sport, kole-
dzy – w rozmowie z twórcą 
i właścicielem GEO-EKO te 
motywy przeplatają się najczę-
ściej. O swoich – niemałych 
przecież – dokonaniach opo-
wiada w specy�czny sposób: 
z uśmiechem, bez patosu. To 
i owo zrodziło się w rozmo-
wach z kolegami. Tak, jak po-
mysł dorabiania na studiach, 
a potem, kiedy już rozwinął 
własną �rmę – otoczenie opie-
ką sportowej młodzieży.

– W Stali Sanok faktycznie 
nie było możliwości szkolenia 
młodych zawodników, klub 
upadał. Najpierw mieliśmy za-
miar pomóc w tym szkoleniu, 
ale skończyło się na tym, że 
przejęliśmy schedę po upadłym 
klubie – mówi Tomasz Bil.

–  mówi Andrzej Romaniak, 
który regularnie odprowadza 
swoich dwóch synów na tre-
ningi drużyn Ekoballu.

Stadion
Na prywatnej, 4,5-hektarowej 
działce w Bykowcach, Tomasz 
Bil wybudował kompleks spor-
towy z dwoma boiskami do 
piłki nożnej, kortami tenisowy-
mi i boiskiem do piłki plażowej. 
– W 2008 roku kupiłem kopar-
kę i po prostu zacząłem budo-
wać – mówi, gdy go o to zapy-
tać. Dziś stadion tętni życiem, 
odbywają się treningi i zawody 
sportowe. 

– Uważam, że to samorząd 
powinien wspierać rozwój 
dziecięcego i młodzieżowego 
sportu – mówi Tomasz Bil, 
poważniejąc. – To wsparcie nie 
jest wystarczające – dodaje.

Sosenki
O rozwoju GEO-EKO, obrób-
ce powietrza, skutecznych 
rozwiązaniach zagadnień wen-
tylacji, klimatyzacji, �ltrowen-
tylacji Tomasz Bil mógłby 

cokolwiek o sprzedaży „Sose-
nek”, to najczęstszą odpowie-
dzią jest, że „nie wszystkim 
radnym się to podoba”.

Pytam Tomasza Bila, co 
czuł, kiedy dowiedział się, że 
sprawę sprzedaży „Sosenek” 
badają CBA i prokuratura na 
wniosek radnego oraz posła, 
którym rzekomo „mieszkańcy 
zgłaszali nieprawidłowości”?

 – Miałem ochotę sprzedać 
wszystko i wyjechać z Sanoka. 
Przedsiębiorcy oczekują wspar-
cia ze strony samorządów, po-
słow, radnych, a nie oszczer-
stwa, którymi podcina się 
skrzydła, zniechęca do dalszej 
pracy i rozwoju.

Firmy a dobrobyt w gminie
Krajowym liderem pod wzglę-
dem dochodów podatkowych 
na jednego mieszkańca do 
niedawna była  gmina Klesz-
czów w woj. łódzkim. Radni 
Kleszczowa mogli decydować 
o przeznaczeniu pieniędzy 
m.in. na wysyłanie dzieci na 
wakacyjny wypoczynek nad 
Morze Śródziemne, darmową 
wodę w kranach czy do�nan-
sowanie opieki stomatologicz-
nej. Wszystko dzięki podatkom 
płaconym przez kopalnię 
i elektrownię Bełchatów.

Sanokowi daleko do do-
brobytu Kleszczowa, ale warto 
podać ten przykład, żeby 
utrwalić w świadomości zależ-
ność między rozwojem �rm 
a wpływami do budżetu. Jeżeli 
w granicach miasta nie ma do-
brze prosperującej elektrowni 
czy kopalni, trzeba z troską pa-
trzeć na rozwój nawet niewiel-
kich przedsiębiorstw, które, po 
pierwsze, dają zatrudnienie 
mieszkańcom, a po drugie – 
przynoszą realne wpływy do 
wspólnej kasy. 

msw

Sprawy do dyskusji...

Średnia emerytura na podkar-
paciu wynosi 2300 zł, najniższa 
1338 zł. Waloryzacja w tym 
roku wyniosła 7%, czyli emeryt 
ze średnią emeryturą otrzy-
mał 161 zł, a z najniższą 93 zł. 
Co zrobić z taką kwotą 
w chwili, gdy in�acja szaleje, 
podrożały podstawowe pro-
dukty? W pierwszej kolejności 
emeryt zrezygnuje z zakupu 
lekarstw lub jedzenia. 

– Część podwyżek jest 
związana z wojną w Ukrainie, 
ale pamiętajmy, że wojna rozpo-
częła się w lutym, czyli trzy mie-
siące temu, a ceny wzrastają już 
od roku. In�acja dochodzi do 
14%, nie wszystko jest spowo-
dowane wojną w Ukrainie. Pre-
mier Morawiecki zakupił obli-
gacje o wartości 4,5 mln zł 
w czasie, kiedy oprocentowanie 
było na bardzo niskim pozio-
mie. W ten sposób zabezpieczył 
swoje oszczędności, bo wiedział 
że szykuje się in�acja. Jednak 
tą informacją nie podzielił się 
z Polakami, by zabezpieczyli się 
przed wzrostem, bo przecież 
zapewniano, że żaden wzrost 
nam nie grozi – powiedział 
Rydzik. 

Wi cep r zewo d n i c z ąc y 
Lewicy przedstawił kilka 
propozycji, które mogłyby 
wesprzeć polskie rodziny oraz 
seniorów. Między innymi 
wymienił wzrost płac w budże-
tówce o 20%, dodatkową 
waloryzację emerytur na 
poziomie 12% oraz leki dla 
emerytów za 5 zł. Polityk 
zaproponował również wdo-
wią rentę, a także obniżenie rat 
kredytów hipotecznych przez 
12 miesięcy. 

– Chcemy również, by 
dzieci w okresie wakacyjnym 
były zwolnione od opłat 
za przejazdy komunikacją 
miejską. Odnośnie kosztów 
prądu linia między Rzeszo-
wem a Chmielnicką Elektrow-
nią Atomową z Ukrainy cały 
czas jest utrzymywana, przy 
odpowiednich zapisach stron 
możliwe byłoby przesyłanie 
taniego, atomowego prądu 
z Ukrainy do Polski. To pozwo-
liłoby na zabezpieczenie pol-
skiego sektoru energetycznego 
i zmniejszenie opłat – podkre-
ślił Łukasz Rydzik.

esw 

prądu, paliwa, żywności, 
szybko rosnące raty kredytów. 
To wszystko sprawia, że pol-
skie rodziny każdego dnia stają 

przed pytaniem: co wybrać – 
żywność, leki, rachunki? Kolo-
nie dla dzieci? Kogo na to stać? 
Wiele polskich rodzin może 
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„Aktywacja szyszynki” 
 Ilchi Lee

Pozycja jest wypełniona po 
brzegi wiedzą i nowymi za-
gadnieniami. Jeśli ktoś już 
wcześniej próbował, m.in. 
uzdrowienia przez pępek lub 
potra� rozgrzać i oczyścić
swoje ciało z negatywnej 
energii i blokad, to pewnie 
informacje zawarte w książce 
nie zrobią na nim takiego 
wrażenia jak na mnie. Do-
strzegam wiele pokrewieństw 
w zestawieniu z oczyszcza-
niem i przepływem w cza-
krach, a jednocześnie jest też 
masa różnic, które intrygują. 
W niektórych momentach 
musiałam zmierzyć się z tek-
stem kilkukrotnie, by w pełni 
zrozumieć jego przekaz. 
Oczywiście przez książkę 
można przejść płynnie, nie 
zagłębiając się specjalnie  
w temacie, ale można rów-
nież poczuć potrzebę prakty-
ki. W jednej ze swoich wcze-
śniejszych recenzji wspomi-
nałam już, że nie zawsze i nie 
wszystkiego jestem w stanie 
skorzystać. Przemawia do 
mnie wiarygodność narracji. 
Tutaj mam poczucie, że cho-
ciaż temat jest niecodzienny, 
to jednak autor świetnie się 
w nim odnajduje, jest auten-
tyczny w tym, co robi. Prze-
mawiają za nim lata doświad-
czenia w roli nauczyciela du-
chowego, który oprócz pracy 
z energią skupia się także na 
wykorzystywaniu możliwo-
ści ludzkiego umysłu. Zebra-
ne przez niego spostrzeżenia 
i praktyki przyczyniły się do 
napisania ponad 40 książek. 
Charakterystyczne dla jego 
nauki jest łączenie elemen-
tów cielesnych z rozumem. 
W pozycji, którą miałam 
okazję właśnie czytać, wska-
zuje on zwłaszcza na silne 

powiązanie między układem 
trawiennym a naszym nastro-
jem. Przekaz jaki płynie  
z tej części, traktuje o tym,  
że depresja/stany napięcia,  
mają swoje odzwierciedlenie  
w jelitach. Jeśli usprawnimy  
ich funkcjonowanie, łatwiej  
będzie nam poradzić sobie  
z negatywnymi emocjami  
w życiu.

Wprowadzenie w zaka-
marki pracy z szyszynką Lee 
rozpoczyna od rozdziału 
poświęconego więzi ze sa-
mym sobą. To etap, w któ-
rym czytelnik ma odpowie-
dzieć na pytania dotyczące 
„ja” i swojego miejsca  
w świecie. Dopiero to samo-
poznanie pozwoli przejść do 
kolejnego etapu, w którym 
hasłem przewodnim jest 
„kontakt”: z ciałem, z duszą  
i z wewnętrzną boskością. 
To jest moment, w którym 
tak naprawdę do głosu za-
czyna dochodzić szyszynka  
i to na niej zaczynamy się te-
raz skupiać. Oprócz opisów 
w części tej zamieszczone 
zostały gra�ki prezentujące
metody pracy/medytacji 
szyszynki. Początkowo za-
znajamiamy się z kilkoma 
możliwościami odzyskania 
kontroli nad swoim umy-
słem, by w dalszej części 
przejść do charakterystyki 
uzdrawiających punktów  
w ciele. Co ciekawe, w prze-
ciwieństwie do podobnych 
książek, jakie czytałam,  
historie przemian łącznie  
z opowieścią samego autora, 
zawarte zostały na samym 
końcu. Tworzą idealne pod-
sumowanie dla treści, z któ-
rymi wcześniej przyszło się 
zmierzyć.

Polecam, Mariola M.

„Aktywacja szyszynki” to literacka brama do nowego. 
Otwarcie przyznaję, że poruszane w tej książce zagadnie-
nia do tej pory były mi nieznane. Oczywiście wiedziałam,  
o przypisywanych szyszynce właściwościach, o doszukiwa-
niu się jej w symbolice zarówno dawnych kultur, co religii. 
Jednak wprowadzenie Lee w temat było mi potrzebne. 

Gościnnie wystąpiła rów-
nież Dominika Stec – młoda, 
utalentowana wokalistka, 
która porwała słuchaczy swo-
im głosem.

Za nami „Wieczór muzyczny nad Sanem”
„Wieczory muzyczne nad Sanem” to cykl kilku imprez plene-
rowych, które organizuje Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok. 
W sobotę, 18 czerwca, wystąpił niezawodny Robert Hander-
mander, któremu towarzyszyli uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku.

– To był wspaniały wieczór, 
gratuluję organizatorom i zapra-
szam na kolejne projekty Stowa-
rzyszenia Łączy Nas Sanok  
w tym kolejne zaplanowane 
„Wieczory muzyczne nad  
Sanem” – powiedział burmistrz 
miasta Sanoka, Tomasz Matu-
szewski, który wraz z małżonką 
przybył na koncert. 

Nie obyło się również bez 
miłej niespodzianki dla mistrza, 
Roberta Handermandera. Arty-
sta akurat w tym dniu miał uro-
dziny i dostał słodki upominek. 
Koncert trwał do godziny 22.00, 
według wielu uczestników było 
to zdecydowanie za krótko.

– Czekamy na następne. 
Miejsce jest wspaniałe, jakby 
specjalnie stworzone do urzą-
dzania tu koncertów – podsu-
mowała wydarzenie jedna  
z uczestniczek. 

Humor dopisywał wszyst-
kim, a unosząca się nad Sanem 
muzyka przyciągała spacerowi-
czów i rowerzystów. 

ew

 

Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku zaprasza na spotka-
nie z prof. Andrzejem Nowakiem, które odbędzie się 1 lipca 
2022 r. w Muzeum Historycznym w Sanoku o godz. 17.00.

Historyczne bestsellery

Spotkanie z Andrzejem Nowakiem

Będzie to trzecie z cyklu spo-
tkań autorskich organizowa-
nych w ramach projektu „Hi-
storyczne bestsellery” do�-
nansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji 
Kultury. Rozmowę poprowa-
dzi prof. Jarosław Moklak.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak 
Profesor zwyczajny w Insty-
tucie Historii PAN oraz w In-
stytucie Historii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Wybitny 
polski historyk, pisarz i publi-
cysta. Jeden z najwybitniej-
szych współczesnych intelek-
tualistów. Jego dorobek na-
ukowy obejmuje kilkadziesiąt 
publikacji zwartych. Wśród 
nich wybitne miejsce zajmuje 
wielotomowa synteza „Dzieje 
Polski”, rozpoczęta w 2014 r. 
(wyd. „Biały Kruk”) - w 2021 

r. ukazał się jej  5. tom, obej-
mujący lata 1572-1632.

Prof. A. Nowak jako wybit-
ny znawca dawnej i współcze-
snej Rosji gościł z wykładami  
w wielu renomowanych uni-
wersytetach, m.in. Columbia 
University, Harvard University, 
University of Cambridge, Uni-
versity College of London. 

Jego ostatnie publikacje, 
dotyczące relacji polsko- 
rosyjskich to: „Klęska impe-
rium zła. Rok 1920” (Kraków 
1920) i „Polska - Rosja.  
Sąsiedztwo wolności i despo-
tyzmu X - XXI w.”

Prof. dr hab. Jarosław Moklak 
Profesor w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– Pracownia Historii Europy 
Wschodniej, znawca historii 
Ukrainy oraz relacji polsko-
-ukraińskich.

mn

„Polska - Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.” (Kraków 2022)
„Dlaczego? - ciśnie się na usta za każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad historią Rosji oraz 
relacji polsko-rosyjskich. Dlaczego Rosja boi się Polski? Dlaczego państwa zachodnie od stuleci 
naiwnie wierzą w dobre intencje Moskwy? Dlaczego w dziejach Rosji jest aż do dziś tyle brutalno-
ści, przemocy i zacofania? Dlaczego krwiożerczo napadała na kraje, które uważała za słabsze;  
na przykład na Polskę w 1920 czy 1939 r., na Gruzję w 2008 r. albo na Ukrainę w 2022 r.?”

„W tej arcyważnej i niezwykle aktualnej książce wybitny znawca dawnej i współczesnej Rosji prof. 
Andrzej Nowak odsłania źródła rosyjskiej mentalności cofając się aż do czasów powstania państwa 
polskiego i Rusi Kijowskiej, kiedy Moskwa była zarośniętym trawą i lasem skrawkiem ziemi  
w dziczy, prowadząc czytelnika aż do czasów współczesnych i haniebnej inwazji Władimira  
Putina na Ukrainę. Uczony tłumaczy, że Ruś to nie Rosja, a dziedzictwo tamtej historycznej krainy 
nie ma nic wspólnego ze współczesną Moskwą…” 

(www.znak.com.pl)

„Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury - państwowego funduszu celowego”
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Zapisy pod numerem tel.: 
13 46 45 750 w.34, 
e-mail: 
dzieci@biblioteka.sanok.pl. 
Warsztaty skierowane są dla 
dzieci w wieku od 10 lat.

724 czerwca 2022 r. | WAKACJE | 

Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami. Dla tych naj-
młodszych, i tych nieco starszych, Biblioteka Miejska w Sanoku 
przygotowała mnóstwo atrakcji podczas dwumiesięcznego  
odpoczynku od nauki. Już w lipcu startują kultowe Etno Waka-
cje – tym razem w galicyjskim Sztetlu. Fani kina będą mieli  
okazję oglądać �lmy na świeżym powietrzu, zaś najmłodsi 
bawić się w ogrodzie bibliotecznym. 

Pomysłowe,
aktywne 
wakacje
z MBP

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Sanoku włączyła się w akcję 
„Aktywne wakacje”. 

– Mamy wiele ciekawych 
propozycji skierowanych dla 
dzieci. Tradycyjnie startują 
„Lato w ogrodzie biblioteki”. 
Zajecia będą odbywać się od 
godz. 10 do 12, w każdy piątek. 
Zaczynamy już 1 lipca, a koń-
czymy w ostatni piątek sierpnia  
– mówi Leszek Puchała, dyrek-
tor MBP w Sanoku.

– W ramach „piątków  
w ogrodzie” będą organizowane 
różne gry, zabawy dla dzieci. 
Będą dostępne zabawki wielko-
formatowe, będzie kącik, w któ-
rym dzieci będą mogły malo-
wać. Dzieci będą miały zapew-
nioną opiekę – dodaje Joanna 
Kusiak z MBP.

Dyrektor podkreśla, że piąt-
kowe zajęcia cieszyły się w ubie-
głych latach dużym powodze-
niem. Pracownicy MBP zaob-
serwowali, że rodzice często 
przyprowadzali swoje dzieci  
w wieku przedszkolnym, równie 
często ze swoimi wnukami przy-
chodzili dziadkowie, którzy 
mogli na chwilę usiąść i poczy-
tać gazetę. Na zajęcia nie trzeba 

się zapisywać. Można po prostu 
przyjść i korzystać z tego, co ofe-
ruje biblioteka. Ponadto nie ma 
ograniczenia wiekowego, zabawy 
są organizowane dla maluchów  
i dla starszych dzieci. Wszystko 
dzięki specjalnie utworzonym 
strefom, w których mogą się 
bawić. Ogród jest zamknięty, 
dlatego żadne dziecko bez opie-
kuna nie będzie mogło wyjść na 
zewnątrz. 

– 11 lipca startują Etno 
Wakacje. Otrzymaliśmy do�-
nansowanie z Narodowego Cen-
trum Kultury. Będzie to już trze-
cia edycja – kontynuuje dyrek-
tor. 

Etno Wakacje rozpoczynają 
się od 11-16 lipca oraz od 25-27 
lipca. 

– Myślą przewodnią tego-
rocznych Etno Wakacji będzie 
kultura żydowska. Spotkania 
będą odbywać się w Muzeum 
Budownictwa Ludowego. Jed-
nym z punktów wakacji będzie 
„Życie w galicyjskim Sztetlu” – 
uczestnicy zapoznają się z bogatą 
kolekcją judaików i dowiedzą się 
o głównych świętach i zwycza-
jach żydowskich. Poznają życie 
codzienne społeczności żydow-

skiej w przedwojennej Polsce – 
wyjaśnia Joanna.

Ponadto dzieci wezmą 
udział w warsztatach kulinar-
nych – wykonanie tradycyjnej 
potrawy z kuchni żydowskiej. 
„Jeden Bóg trzy religie” to zaję-
cia, które przybliżą wielokultu-
rową historię naszego regionu  
i zapoznają bliżej z trzema głów-
nymi religiami: Kościoła rzym-
skokatolickiego na przykładzie 
kościoła z Bączala Dolnego, cer-
kwi greckokatolickiej: cerkiew  
z Grąziowej i judaizmu: syna-
goga z Połańca. Zapoznają się  
z ich wyposażeniem. Będą szu-
kać wspólnych elementów, jak  
i różnic. Wewnątrz synagogi  
z Połańca dowiedzą się, jakie 
pełniła ona funkcje w społecz-
ności żydowskiej.

– Odbędą się także warsz-
taty wycinanki żydowskiej – 
zapoznanie się z historią wyci-
nanki, jej rodzajami, symboliką 
i techniką wycinania. Uczest-
nicy będą mogli zaprojektować  
i wykonać własną pracę – wtrąca 
dyrektor. 

W ramach wakacji zorgani-
zowane zostaną trzydniowe 
zajęcia storytellingowe, połą-

czone z dramą i warsztatami pla-
stycznymi, podczas których 
dzieci stworzą instalację arty-
styczną opartą na dwóch zbio-
rach bajek: „Żydowskie bajki  
z Czerniowców” Eliezera 
Sztejnbarga, „Opowiadania dla 
dzieci” I.B. Singera i opowiada-
niu Kalmana Segala „Przygoda 
w miasteczku”. Rezultatem  
będzie wystawa przestrzenna, 
ukazująca bogactwo żydow-
skich tradycji i odwołująca się 
do historii mieszkańców daw-
nego Sanoka. Dzieci udadzą  
się również na wycieczkę do 
Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów Podczas II wojny świa-
towej im. Rodziny Ulmów  
w Markowej oraz będą mieć 
okazję wziąć udział w grach 
terenowych – uczestnicy gry 
zanurzą się w przeszłość Sanoka 
i poznają jego współczesne obli-
cze. Kultura i historia Żydów 
jest głównym bohaterem gry. 
Gra będzie skierowana dla 
uczestników warsztatów oraz 
wszystkich chętnych.

– 25-27 lipca odbędą się 
warsztaty literackie, które 
poprowadzi Anna Woźniak  
z Warszawy – dodaje Joanna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

Filmowe lato startuje w lipcu, 
�lmy będzie można oglądać rów-
nież w sierpniu. W lipcu w Zielo-
nej Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sanoku przy  
ul. Lenartowicza 2 już kolejny 
raz będzie zorganizowane „Kino 
w ogrodzie”.  Od 21 do 23 lipca 
odbędą się seanse dla dzieci – 
bajki animowane z całego świata, 
�lmy krótkometrażowe nomino-
wane do Oscara 2022 oraz �lm
„Zbuntowani dziadkowie” dla 
widzów 16+ – sanocka replika 
Lubelskiego Festiwalu Filmo-
wego 2021. W razie niesprzyjają-

Etno Wakacje

Filmowe Lato 

cych warunków atmosferycz-
nych projekcje organizowane 
w ogrodzie odbędą się  
w Bibliotece – sala wystaw  
I p. Natomiast w sierpniu 
�lmy będą wyświetlanie na
dziedzińcu zamku w Sanoku. 
Kino na zamku startuje  
5 sierpnia. Kolejne seanse 
odbędą się 12 i 19 sierpnia. 
Filmy: „Mia i biały lew”, 
„Chłopiec i wilk”, „Nadzwy-
czajni”. W przypadku opadów 
deszczu projekcje na dzie-
dzińcu zamku nie odbędą się. 
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Działając w imieniu Gminy Sanok, w związku z opublikowanym w dniu 26 maja 2022 r. w internetowym wydaniu ,,Tygodnika 
Sanockiego” artykułem pt. „Czy Wójt Gminy Sanok popełnił przestępstwo?” oraz opublikowanym w dniu 27 maja 2022 r. w pa-
pierowym „Tygodnika Sanockiego” artykułem o tym samym tytule, celem przedstawienia stanowiska Gminy Sanok w stosunku 
do opisanych tam zdarzeń oraz odniesienia się do zaprezentowanej tam ich nieprawidłowej i niesłusznej oceny, zwracamy się  
o opublikowanie na łamach internetowego oraz najbliższego papierowego wydania ,,Tygodnika Sanockiego” niniejszego pisma. 

Gminy Sanok o tym, że wnio-
ski spełniały wymogi prawa 
dotyczyła liczby podpisów 
znajdujących się faktycznie na 
wnioskach (ustalonej po prze-
liczeniu imion i nazwisk ujaw-
nionych na listach poparcia 
oraz znajdujących się przy 
nich podpisów), a nie tego, czy 
podpisy te zostały sfałszowane, 
bowiem w tym zakresie kwali-
�kacji takiej dokonać mogą
tylko organy ścigania, mające 
m.in. uprawnienie do przepro-
wadzenia dowodu z opinii bie-
głego z zakresu pisma ręcz-
nego. Sugerowanie więc w ww. 
artykułach sprzeczności postę-
powania Przewodniczącego 
Rady Gminy jest więc nie-
uprawnionym oraz tendencyj-
nym. 

Właśnie z uwagi na zło-
żone zawiadomienie oraz 
związane z prawidłowością 
wspomnianych podpisów uza-
sadnione wątpliwości, Rada 
Gminy Sanok nie podjęła 
uchwały w sprawie przepro-
wadzenia referendum gmin-
nego na wniosek mieszkań-
ców. Należy zaznaczyć, że 
wspomniana uchwała była 
zawarta w porządku obrad 
XLIX sesji Rady Gminy Sanok 

Stanowisko Gminy Sanok
Komentarz do artykułu 
prasowego 
W pierwszej kolejności wyja-
śniamy, że jednym postępowa-
niem karnym związanym  
z opisanymi w artykule spra-
wami, jakie toczy się z inicja-
tywy władz gminy Sanok, jest 
prowadzone przez Prokura-
turę Rejonową w Sanoku 
postępowanie przygotowaw-
cze w związku ze złożonym  
w dniu 29 marca 2022r. zawia-
domieniem o podejrzeniu  
o popełnieniu przestępstwa 
mającego polegać na sfałszo-
waniu podpisów obywateli 
zamieszczonych na listach 
(kartach) inicjujących referen-
dum lokalne dotyczące utwo-
rzenia dwóch samodzielnych 
gmin Strachocina i Mrzygłód. 
Opisane z kolei we wspomnia-
nych artykułach działanie 
polegające na wezwaniu wła-
ścicieli nieruchomości do usu-
nięcia bannerów o treści 
,,Gmina Strachocina” nie jest 
związane z jakąkolwiek kwali-
�kacją tego postępowania jako
przestępstwa czy wykroczenia, 
a działaniem mającym na celu 
usunięcie nieprawdziwych 
oznaczeń nazw jednostek 
samorządu terytorialnego, 
mogących wprowadzać w błąd 
co do podziału administracyj-
nego państwa. Trzecia z kolei  
z opisanych w ww. artykułach 
spraw, a więc postępowanie 
toczące się na skutek zawiado-
mienia o podejrzeniu prze-
stępstwa przekroczenia upraw-
nień, nie została zainicjowana 
przez władze gminy Sanok. 

Wyrażone więc w ww. 
artykułach tezy, opisujące 
podjęte przez władze gminy 
Sanok działania (jako ich sze-
reg czy multiplikację), nie-
słusznie przypisują władzom 
gminy Sanok ograniczanie 
inicjatyw lokalnych, wyko-
rzystywanie w tym celu (i nie-
zgodnie z przeznaczeniem) 
organy wymiaru sprawiedli-
wości, czy wręcz bezpodstaw-
nie sugerują ich niekompe-
tencję. 

Wskazujemy, że podstawą 
złożenia zawiadomienia o moż-
liwości popełnienia przestęp-
stwa polegającego na sfałszo-
waniu podpisów obywateli 
zamieszczonych na listach 
(kartach) inicjujących referen-
dum lokalne dotyczące utwo-
rzenia dwóch samodzielnych 
gmin Strachocina i Mrzygłód, 
było stwierdzenie przez upraw-
nione do rozpoznania tych 
wniosków organy, że pod kar-

tami poparcia dla tych referen-
dów, na których zamieszczono 
dane w postaci m.in. różnych 
imion i nazwisk obywateli, 
mogą znajdować się podpisy 
naniesione tym samym charak-
terem pisma, co dało podstawy 
do podejrzenia, że podpisy  
te zostały złożone nie przez 
osoby tam wymienione. 
Potwierdzenie tych podejrzeń 
byłoby jednoznaczne nie tylko 
z popełnieniem przestępstwa, 
ale i z brakiem możliwości pod-
jęcia uchwały Rady Gminy 
Sanok o przeprowadzeniu refe-
rendum lokalnego z uwagi na 
brak odpowiedniej liczby waż-
nych podpisów pod wymaga-
nymi wnioskami. 

W związku z powyższym, 
organy gminy Sanok miały, 
wynikający m.in. z przepisu 
art. 304 § 2 Kodeksu postępo-
wania karnego, obowiązek 
zawiadomienia o tym właści-
wych organów ścigania. 
Powyższe postępowanie orga-
nów gminy Sanok, nie może 
być więc oceniane jako jakie-
kolwiek nadużycie, a działanie 
na podstawie i w granicach 
obowiązującego prawa. Co 
więcej, stanowisko wyrażone 
przez Przewodniczącego Rady 

z dnia 25 marca 2022r., czyli 
mieściła się w określonych 
przepisami prawa terminach 
na rozpoznanie wniosku  
o przeprowadzenie referen-
dum, co oznacza, iż nie jest 
uprawnionym wyrażone  
w ww. artykułach stanowisko, 
aby (cyt.) „władze gminy 
Sanok nie kwapiły się do pod-
jęcia procedur, do jakich zobo-
wiązuje poprawnie złożony 
wniosek przez mieszkańców”. 

Kolejno należy wyjaśnić, 
że Inicjatorzy ww. referendum 
skorzystali z przysługującego 
im prawa do złożenia,  
w związku z taką czynnością 
Rady Gminy Sanok, skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Rzeszowie, 
który w sprawach o sygn. akt II 
SA/Rz 416/22 i sygn. akt II 
SA/Rz 418/22 postanowił  
o zawieszeniu toczących się 
postępowań wszczętych na 
wniosek Inicjatorów referen-
dum do czasu zakończenia 
toczącego się postępowania 
karego, uznając, iż jego wynik 
może mieć wpływ na rozstrzy-
gniecie Sądu, a więc ocenę, czy 
działanie Rady Gminy Sanok 
było prawidłowym. Informa-
cja o podjęciu przez Woje-

W odpowiedzi na artykuł

wódzki Sąd Administracyjny 
w Rzeszowie takich postano-
wień nie znalazła się ww. arty-
kułach. W ocenie władz gminy 
Sanok, w takiej sytuacji,  
określenie w przedmiotowych 
artykułach złożenia przez 
Gminę Sanok wniosku  
o zawieszenie wspomnianych 
postępowań jako „pretekstu” 
było co najmniej nierzetelnym 
oraz nieobiektywnym. 

Jednocześnie przedstawie-
nie we wspomnianym arty-
kule działań podjętych przez 
Wójt Gminy Sanok polega-
jących na pozostawieniu  
bez rozpoznania wniosku  
o przeprowadzenie referen-
dum lokalnego ws. utworzenia 
gminy Mrzygłód, stanowi 
jedynie przytoczenie stanowi-
ska inicjatora referendum 
wyrażonego w złożonym przez 
niego zawiadomieniu o możli-
wości popełnienia przestęp-
stwa. Artykuły skonstruowane 
są jednak w taki sposób, że nie 
zawierają żadnych cytowań 
wskazujących na tę okolicz-
ność, a czytelnik może odnieść 
wrażenie, że to co faktycznie 
jest subiektywną oceną osoby 
zgłaszającej zawiadomienie, 
jest ustaleniami organów pro-

wadzących postępowanie  
w sprawie. Autor przedmioto-
wego artykułu nie przedstawił 
także informacji o tym czy  
i jakie czynności w związku  
z tym zawiadomieniem zostały 
podjęte przez właściwe ku 
temu organy, a więc przede 
wszystkim czy zdecydowały 
one o podjęciu postępowania 
przygotowawczego w tym 
zakresie, czy też postanowiły 
odmówić wszczęcia takiego 
postępowania, co wymaga-
łoby zwrócenia się o udziele-
nie takiej informacji do proku-
ratury. Zaznaczamy jednocze-
śnie, że w ocenie organów 
gminy Sanok, opisane wyżej 
pozostawienie wniosku bez 
rozpoznania przez Wójta 
Gminy Sanok było działaniem 
zgodnym z przepisami prawa, 
które uzależniają możliwość 
przekazania przez wójta wnio-
sku o przeprowadzenie refe-
rendum lokalnego radzie 
gminy od spełniania przez taki 
wniosek warunków formal-
nych, a więc m.in. odpowied-
niej liczby popierających go 
osób. 

Wobec powyższego,  
w naszej ocenie, treść ww. 
artykułów, nie licuje z zasa-
dami pracy dziennikarskiej, 
które nakazują m.in. zachować 
szczególną staranność i rzetel-
ność przy zbieraniu oraz wyko-
rzystaniu materiałów praso-
wych, a także w sposób obiek-
tywny je prezentować. Prze-
strzeganie tych zasad wyrażać 
powinno chociażby w prawi-
dłowym opisaniu stanu toczą-
cych się postępowań, ustale-
niu ich właściwej kwali�kacji
prawnej, czy wyjaśnieniu zapa-
dłych rozstrzygnięć, w tym po 
uzyskaniu komentarza prowa-
dzących je organów lub sądów 
(np. odpowiednich rzeczni-
ków prasowych). Wyjaśniamy 
też, że czas jaki upłynął od 
zwrócenia się do władz gminy 
Sanok o komentarz do opisy-
wanych wydarzeń do publika-
cji artykułu, nie pozwalał  
na zajęcie odpowiedniego sta-
nowiska. Równie krytycznie 
należy więc ocenić publikację 
tego rodzaju artykułu przy  
co najmniej przewidywaniu, 
że przedstawione w nim infor-
macje mogą być nieścisłe i nie-
jako godzeniu się z konieczno-
ścią ich sprostowania. 

WÓJT GMINY SANOK 
mgr Anna Hałas 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sanok Tadeusz Wojtas 

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

30 czerwca 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Piotr
Kot

w godz. 17.00 –18.00

OGŁOSZENIA
LOKALE

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam■Działkę na ogródku działko-
wym przy ul. Działkowej, 
ogrodzona, nowa altanka, 
zagospodarowana, tel. 735 
157 188■ Dwie działki budowlane po 
12 a, Sanok Posada, tel. 519 
578 148

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

USŁUGI
■Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210■Podejmę się koszenia traw, 
tel. 534 328 824

PRACA
Zatrudnię■ Poszukuję pracownika – 
sprzedaż odzieży, detal hurt, 
tel. 720 781 694

Poszukuję pracy■ Wykwali�kowana niania
poszukuje pracy, tel. 575 488 
792

AUTO-MOTO
Kupię■Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137 W Sanoku jest około 70 rodzin ukraińskich, które schroniły 

się przed działaniami wojennymi. Większość z nich to kobie-
ty i dzieci. Społeczność SP8 oraz wolontariusze zorganizowa-
li na MOSiR-ze zajęcia pływackie dla wspomnianych dzieci. 

Zakończenie kursu

Dwudziesto osobowa grupa 
brała udział z kształceniu 
swych umiejętności pływac-
kich. Dzieci były zróżnico-
wane wiekowo i pod wzglę-
dem umiejętności pływac-
kich. Pierwsze spotkania były 
stresujące, ze względu na 
barierę komunikacyjną, jed-
nak okazało się, że zarówno 

instruktorzy jak i dzieci – 
dogadali się. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w zajęciach  
i poczyniły ogromne postępy. 
Zakończenie zajęć odbyło się 
17 czerwca. Dzieci dostały 
upominki i wyraziły chęć 
uczestniczenia w następnych 
zajęciach.

ew

OGŁOSZENIE

Burmistrz 
Miasta Sanoka

informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Sanoka, Rynek 1 
oraz na stronie interneto-
wej bip.um.sanok.pl od 
dnia 24 czerwca 2022 r. do 
dnia 15 lipca 2022 r., zo-
stanie podany do publicz-
nej wiadomości Wykaz  
nr 5/2022 nieruchomości 
przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę.

Zajęcia pływackie dla dzieci z Ukrainy

Archiwalne zdjęcie nagłówka ww. artykułu
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TERMIN NAZWA PRZEWODNIK RODZAJ WYCIECZKI TEREN

3 lipca „Wędrowałem Wańka Działem” Andrzej Organ piesza Pasmo Otrytu

3 lipca „Kościoły łacińskie z listy UNESCO” Edward Szychowski rowerowa Pogórze Dynowskie

10 lipca „Piękna Cergowa z wieżą jak nowa, a dukielskie rokoko 
zachwyca nasze oko” Grażyna Chytła piesza Beskid Dukielski

10 lipca „Kajakiem po bieszczadzkim morzu” cz. 1 Mirosław Sworst kajakowa Jezioro Solińskie 
(Rajskie – Werlas)

17 lipca „Z Łopiennika do Lasumiły matecznika” Mariusz Gałuszka piesza Pasmo Łopiennika i Durnej

24 lipca „Przez zielone lasy i wzgórza z Postołowa do Zagórza” Janusz Kusiak piesza Okolice Zagórza

31 lipca „Z Andrzejem i Jagodą przez Magurę ścieżki wiodą” Jagoda Borek
i Andrzej Pieszczoch piesza Magura Wątkowska

31 lipca „Rowerem przez Pasmo Grabówki do Doliny Sanu” Wiesław Sternik rowerowa Pogórze Dynowskie

7 sierpnia „Przemyślna wędrówka” Jerzy Szlachcic piesza Okolice Przemyśla

14 sierpnia „Doliną rzeki Olszanki, gdzie bobry pobudowały tamki” Grzegorz Fundanicz piesza Uherce Mineralne i okolice

21 sierpnia „Z Korbani podziwiamy bieszczadzkie panoramy” Urszula i Jakub Wałachowscy piesza Pasmo Łopiennika i Durnej

28 sierpnia „Przez Pasmo Wiechy do Sanoka” Stanisław Sieradzki piesza Okolice Sanoka

28 sierpnia „Rowerem po drogach i bezdrożach Pogórza Bukow-
skiego” Edward Szychowskiw rowerowa Pogórze Bukowskie

28 sierpnia „Kajakiem po bieszczadzkim morzu” cz. 2 Mirosław Sworst kajakowa Jezioro Solińskie 
(Werlas – Wołkowyja)

Tradycyjnie w każdą niedzielę 
lipca oraz sierpnia, przewodnicy 
spod znaku P�K będą zachę-
cać do wspólnego wędrowania 
turystycznymi szlakami w celu 
lepszego poznania piękna i bo-
gatej historii naszego regionu. 
Wśród zaplanowanych na tego-
roczne lato 14 imprez znajdzie 
się 9 wycieczek pieszych, 2 spły-
wy kajakowe oraz 3 wycieczki 
rowerowe. Wycieczki te, spo-
łecznie (bez wynagrodzenia) 

Niedzielne rajdy
za miasto

według autorskich programów 
poprowadzą członkowie Koła 
Przewodników P�K Sanok 
w osobach: Jagody Borek, Gra-
żyny Chytły, Grzegorza Funda-
nicza, Mariusza Gałuszki, Janu-
sza Kusiaka, Andrzeja Organa, 
Andrzeja Pieszczocha, Stanisła-
wa Sieradzkiego, Wiesława Ster-
nika, Mirosława Sworsta, Jerze-
go Szlachcica, Edwarda Szy-
chowskiego oraz Urszuli i Jakuba 
Wałachowskich. 

Informacje na 
temat poszcze-
gólnych wycie-
czek będzie moż-
na znaleźć na wi-
trynie biura, Face-
booku oraz stronie 
internetowej Oddziału 
P�K w Sanoku (www.p�k.
sanok.pl), w piśmie samorzą-
dowym „Tygodnik Sanocki” 
oraz na portalu regionalnym 
eSanok.pl, które objęły patro-

natem medial-
nym całą akcję. 

W załączeniu 
kalendarz wszyst-

kich wakacyjnych 
wycieczek za mia-

sto a już wkrótce 
szczegóły dwóch pierw-

szych z nich, tj. wycieczki pieszej 
i rowerowej, które zaplanowano 
na  niedzielę 3 lipca. Zapraszamy 
do śledzenia informacji oraz 
udziału w imprezach!

Zarząd Oddziału P�K „Ziemia Sanocka” w Sanoku wraz 
z Kołem Przewodników P�K, serdecznie zapraszają miesz-
kańców Miasta Sanoka i okolic oraz osoby odwiedzające nasze 
miasto do udziału w XVII edycji cyklu wakacyjnych wycieczek 
pod hasłem „W niedzielę za miasto z przewodnikiem P�K”. 

Cykl wkacyjnych wycieczek PTTK

booku oraz stronie 
wycieczek za mia-

sto a już wkrótce 

Tym razem przewodnicki duet Jagoda Borek oraz Andrzej 
Pieszczoch zabrał turystów na kolejny już rajd „Śladami 
Józefa Pawłusiewicza”. Grupa wędrowała malowniczą trasą 
Chrewt, Łabiska, Teleśnica Oszwarowa. 

Śladami Pawłusiewicza 
Rajd PTTK

28 czerwca odbył się cykliczny 
Rajd „Śladami Józefa Pawłusie-
wicza”. Turystom towarzyszyła 
słoneczna pogoda oraz uno-
szący się zapach łąkowych kwia-
tów. Po intensywnych opadach 
deszczu, które w ostatnich 
dniach nawiedziły Bieszczady, 
wycieczkowicze musieli zmie-
rzyć się z błotem. Jednak nikomu 
nie przeszkadzały trudy 
wycieczki, gdyż widoki wyna-
gradzały wszystkie niedogodno-
ści. Rajd organizuje Koło Prze-
wodników P�K w Sanoku. 
Inspiracją do wędrówek były 
wspomnienia Józefa Pawłusie-
wicza, które zamknął   w książce 
pt. „Na dnie jeziora”. Pułkownik 

ukrywał Żydów i zbiegłych jeń-
ców radzieckich. Jego pasją było 
myślistwo oraz hodowla psów 
myśliwskich. To dzięki niemu 
powstała rasa zwana gończy pol-
ski. Osobę pułkownika przybli-
żył Andrzej Pieszczoch. 56-oso-
bowa grupa udała się przez 
malowniczą trasę Chrewt, Łabi-
ska, Teleśnica Oszwarowa. Rajd 
zakończył się wspólnym ogni-
skiem, które umilił niezawodny 
Marek Brewka, przygrywając 
bieszczadzkie piosenki i zapra-
szając do wspólnej zabawy. 
Niebawem rozpoczyna się cykl 
wycieczek „W niedzielę za mia-
sto z przewodnikiem P�K”. 
Zapraszamy. (dcz)

19 czerwca zostały otwarte baseny zewnętrzne. Pogodę 
zamówił dyrektor MOSiR-u i jeszcze przed 10.00 ustawiła 
się kolejka do kasy. Nie tylko mieszkańcy Sanoka zapra-
gnęli skorzystać z kompleksu sanockich basenów i zażyć 
kąpieli wodnej oraz słonecznej.

Baseny zewnętrzne otwarte 

kupić bardzo smaczne posiłki, 
niemniej część odwiedzają-
cych preferuje prowiant 
z domu. Czy to przy pizzy, czy 
przy kanapkach z domu i ter-
mosie z herbatą, można spo-
kojnie na kocyku spożyć posi-
łek. Miejsca jest mnóstwo.

Wydawało się, że woda 
będzie zimna, ale mocno ope-
rujące słońce zaopiekowało 
się podgrzaniem basenów. Już 
koło południa na obiekcie 

było „gęsto”. Było mnóstwo 
zabawy tanecznej i odbyło się 
kilka bitew na wodne balony.

Cały weekend baseny były 
oblegane do tego stopnia, że 
po południu zaczęło brako-
wać pasków. 

Przez cztery dni sanockie 
baseny odwiedziło 3500 ama-
torów kąpieli.

Nic tylko odpoczywać 
w relaksujących bąbelkach…
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– Kiedy odkryliśmy kom-
pleks zewnętrznych basenów 
w Sanoku, bardzo się ucieszy-
łam – komentuje jedna z tury-
stek z Krakowa, mama dwóch 
uroczych urwisów. – Nieda-
leko spędzamy wakacje, więc 

Znakomita frekwencja, mnóstwo zabawy

sanocki basen jest stałym punk-
tem naszych wypadów. Jest to 
najlepszy basen w Małopolsce 
i Podkarpaciu. Komfort i świe-
żość oraz cudowna okolica!

Na terenie obiektu znaj-
duje się bar, gdzie można 
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

O tragediach, jakie miały tu miejsce 
przed laty, przypomina dzisiaj mo-
numentalna brama z mosiężnym 
napisem: „Przechodniu! Powiedz 
Ojczyźnie, że wierni Jej prawom tu 
spoczywają”. Obok tablica o treści: 
W latach 1940-44 w lasach warzyc-
kich odbywały się liczne egzekucje 
dokonywane przez policję i Gesta-
po z Jasła. Na tym cmentarzu spo-
czywa około 5000 osób. W 32 mo-
giłach pochowani są Polacy – 
mieszkańcy powiatów jasielskiego, 
gorlickiego, krośnieńskiego, brzo-
zowskiego, więźniowie obozu pracy 
przymusowej w Szebniach oraz oby-
watele polscy narodowości żydow-
skiej z ge� we Frysztaku, Jaśle i Kor-
czynie. 

Zamordowani żołnierze „Hubala”
Jedną z pierwszych, jeżeli nie pierw-
szą, egzekucją przeprowadzaną 
w lesie warzyckim był mord doko-
nany 6 lipca 1940 roku. Rozstrzela-
no tu wtedy grupę więźniów przy-
wiezionych z więzienia w Jaśle, 
wśród nich część stanowili żołnierze 
Kampanii Wrześniowej i młodzi lu-
dzie usiłujący przez Węgry przedo-

stać się do Francji. Zazwyczaj poda-
je się liczbę 87 skazańców, chociaż 
niektóre publikacje podają nawet 
120 osób. Na liście zidenty�kowa-
nych o�ar tej egzekucji znajduje się 
jedynie 37 nazwisk.

Wśród zamordowanych tego 
dnia było m.in. dwóch byłych żołnie-
rzy z oddziału partyzanckiego mjra 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
(notabene urodzonego w Jaśle): sze-
regowy Stanisław Rychter i plutono-
wy Stefan Pękala. Obydwaj byli 
w grupie, która miała przejść do kon-
spiracji po częściowej demobilizacji 
oddziału 13 marca 1940 roku. Decy-
zją władz podziemnych sześciu żoł-
nierzy ukrywających się w Tomaszo-
wie Mazowieckim dostało polecenie 
przedostania się do Francji. W Jaśle 
cała grupa wpadła w ręce niemieckie. 
Rychter i Pękala mieli pecha, bo 
w czasie szczegółowej rewizji znale-
ziono przy nich podarowane im 
wcześniej szkaplerzyki z życzeniami 
szczęśliwego dotarcia do armii 
Sikorskiego. To zakończyło się dla 
nich wyrokiem śmierci. Pozostała 
czwórka, niezdekonspirowana, unik-
nęła egzekucji.

Egzekucje
W licznych mniejszych i większych 
egzekucjach dokonywanych w wa-
rzyckim lesie ginęli zarówno Polacy 
jak i Żydzi, Cyganie, także przedsta-
wiciele innych narodowości. W 1942 
roku, po przyjęciu planu „ostatecz-
nego rozwiązania kwestii żydow-
skiej” Niemcy dokonali, poza mniej-
szymi,  dwóch wielkich egzekucji. 
2 lipca 1942 wymordowano ok. 850 
osób przywiezionych tu z Frysztaka. 
29 września hitlerowcy urządzili ko-
lejną rzeź, mordując mieszkańców 
ge�a w Jaśle, gdzie przez kilka mie-
sięcy przetrzymywano resztki spo-
łeczności żydowskiej z regionu.  
W tym dniu zgładzony został m.in. 
Chone Halberstam, rabin z podja-
sielskich Kołaczyc, niekwestionowa-
ny autorytet miejscowej społeczno-
ści żydowskiej.

Natężenie hitlerowskich zbrodni 
w Warzycach i terror skierowany 
przeciw nasilającemu się oporowi 
miały miejsce zwłaszcza, gdy coraz 
bliższe wydawało się wyzwolenie. 
W 1944 roku Niemcy dokonali 
tu szeregu dużych egzekucji. 17 
kwietnia wymordowano okolicz-

nych mieszkańców podejrzewanych 
o działalność czy chociażby sprzyja-
nie ruchowi oporu i pomoc  Żydom, 
16 maja oskarżonych o posiadanie 
broni i pomoc partyzantom, 5 czerw-
ca rozstrzelano aresztowanych pod 
różnymi pretekstami z okolic Dukli. 
Przykłady można mnożyć.

W Warzycach zginęło wielu za-
służonych w walce z okupantem. 
Przypominają o nich tabliczki na 
mogiłach. Tu zginęli m.in. mjr Jan 
Ptak ps. Janek, szef ekspozytury wy-
wiadu Komendy Głównej Armii 
Krajowej i podchorąży Zbigniew 
Ruciński – „Uparty”, zastępca do-
wódcy Kedywu „Krosno”. Tu roz-
strzelani zostali Władysław Michal-
ski „Orlik”, Józef Kurowski „Klon” 
i Jan Wilkowski „Jurand” schwytani 
w czasie powrotu z głośnego wyko-
nania wyroku śmierci na zdrajcy 
Goryni w Sanoku. 

Masakry dzieci i upośledzonych
Wśród tablic na warzyckich mogiłach 
uwagę zwraca zwłaszcza ta o treści: 
„Tu spoczywają dzieci w wieku przed-
szkolnym z M. Piastowego najmłod-
si Bohaterowie naszej Ojczyzny. 
Dzieci zostały bestialsko pomordo-
wane przez oprawców hitlerowskich 
głową o drzewo w roku 1943. Cześć 
ich pamięci”.  To jedna z mniej zna-
nych, do dzisiaj mało zbadanych hi-
tlerowskich zbrodni.

W nielicznych dostępnych źró-
dłach i relacjach na ten temat poja-
wiają się lakoniczne informacje 
o mordzie na wychowankach 
ochronki z Miejsca Piastowego 
i Iwonicza, z kolei na stronie inter-
netowej Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa przy nazwiskach 
zidenty�kowanych o�ar są notki 
o „egzekucji pensjonariuszy zakładu 
dla umysłowo chorych i niedoro-
zwiniętych z Iwonicza, sierocińca 
z Miejsca Piastowego i ich opieku-
nów”. Pojawiają się tu jednak dwie 
różne daty. Raz jest to 25.02.1943, 
kiedy indziej 6.12.1943. 

W �lmie dokumentalnym „Jasło 
oskarża” z 1971 roku pojawia się rela-
cja jednego z członków miejscowego 
ruchu oporu, uczestniczącego w po-
tajemnych ekshumacjach o�ar, z któ-

rej wynika, że w czasie egzekucji 
zamordowano 80 dzieci z Miejsca 
Piastowego. Część z nich dla zaosz-
czędzenia amunicji uśmiercano, roz-
bijając główki o pnie drzew. Na końcu 
oprawcy zaś zamordowali strzałem 
w tył głowy ich opiekunkę. Jej głowa 
była skrępowana długim – bordo-
wym, jak zapamiętał uczestnik ekshu-
macji - szalem, co mogło świadczyć 
o stawianym przed śmiercią oporze. 
Według innej z relacji w czasie egze-
kucji pensjonariuszy placówek z Iwo-
nicza i Miejsca Piastowego zginęło 
50 osób. Ta sprawa do dzisiaj zresztą 
nie jest do końca wyjaśniona.

Cudem ocaleni
Przy tak ogromnej skali egzekucji 
do jakich dochodziło w Warzycach 
zdarzały się przypadki prób ucie-
czek czy też cudownych ocaleń. 
Pobieżna kwerenda dostępnych 
źródeł wykazuje kilka takich zda-
rzeń związanych z pierwszym mor-
dem. Dwie osoby zdołały najpraw-
dopodobniej zbiec w czasie trans-
portu, kolejne dwie przeżyły samą 
egzekucję.

W grupie więźniów jasielskiego 
więzienia wiezionych na egzekucję 
6 lipca 1940 roku był lekarz z Często-
chowy, podporucznik Stefan Kwiet-
niak. Jak wielu innych współtowarzy-
szy niedoli, został aresztowany za 
próbę nielegalnego przekroczenia 
granicy węgierskiej i osadzony 
w areszcie w Jaśle. Wyrokiem sądu 
doraźnego tutejszego komisariatu 
niemieckiej policji granicznej skazano 
go na śmierć.  Kwietniak wpadł czy 
też sam wskoczył do wykopanego 
rowu ułamek sekundy przed 

Warzyce 
– cmentarz ofiar 
niemieckich zbrodni

Lasy w podjasielskich Warzycach do dzisiaj wzbudzają grozę. W okresie 
II wojny światowej było to największe na Podkarpaciu i jedno z więk-
szych w Polsce miejsc masowych egzekucji dokonywanych przez Niem-
ców. Zamordowano tu około 5 tysięcy osób, także kobiet, dzieci, starców 
i kalekich, także związanych z ziemią sanocką. Dla porównania, w znacz-
nie bardziej znanych jako miejsce kaźni podwarszawskich Palmirach 
ok. 2 tysięcy. Egzekucje w Warzycach rozpoczęły się prawdopodobnie 
na przełomie czerwca i lipca 1940 roku.

Tadeusz Soch uciekł z miejsca egze-
kucji – zdjęcie z 1971 roku
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Z  kalendarium 
podkarpackiej historii

24 czerwca
– 

30 czerwca

Urodzili się
26.06.1912 w Sanoku urodził się Tadeusz Nazarkiewicz, od wczesnych 
lat młodzieńczych pracownik Fabryki Wagonów, w 1946 roku współini-
cjator powstania przyzakładowego Klubu Sportowego Wagon (później 
Stali) i jej sekcji tenisowej. Był m.in. twórcą kortu tenisowego. Zginął 
tragicznie w Warszawie w 1955 roku w czasie podróży służbowej.
27.06.1885 w Olchowej pod Sanokiem urodził się profesor Wiktor 
Schramm, wykładowca Uniwersytetu Poznańskiego, badacz historii, 
kultury i folkloru ziemi sanockiej.
27.06.1891 urodził się Franciszek Prochaska, malarz i kolekcjoner 
sztuki, absolwent sanockiego gimnazjum. W 1962 roku przekazał 
Muzeum Historycznemu w Sanoku liczącą 235 pozycji część swojej 
kolekcji malarstwa współczesnego.

Zmarli
26.06.1862 w Posadzie Zarszyńskiej zmarła Helena z Załęskich Osta-
szewska, wdowa po Kazimierzu Ostaszewskim, rotmistrzu kawalerii 
narodowej w I Rzeczypospolitej, właścicielu dóbr w Zarszynie, Posadzie 
Zarszyńskiej i Długiem. Spoczywa na cmentarzu w Zarszynie w rodzin-
nym grobowcu.
29.06.1988 w Sanoku zmarł Mieczysław Granatowski, „Gram”, absol-
went Gimnazjum Męskiego w Sanoku, o�cer Wojska Polskiego, uczest-
nik Kampanii Wrześniowej w szeregach 2 „sanockiego” Pułku Strzelców 
Podhalańskich, żołnierz ZWZ/AK, m.in. dowódca placówki w Zarszy-
nie i kwatermistrz Obwodu AK Sanok, uczestnik wielu akcji dywersyj-
nych i likwidacyjnych.

Wydarzyło się
24.06.1941 formalnie (faktycznie od początku okupacji) funkcjono-
wać zaczął obóz w Zasławiu przeznaczony głównie dla ludności żydow-
skiej. Od tego dnia przewinęło się przez niego ok. 15 tys. Żydów, z czego 
ok. 10 tysięcy wymordowano na miejscu, pozostałych przewieziono 
do innych miejsc zagłady, głównie do Bełżca.
24.06.1945 dochodzi do zabójstw Polaków przez członków UPA 
w Hłomczy i Mrzygłodzie w powiecie sanockim.
25.06.1361 król Kazimierz Wielki nadaje przybyłym z Węgier braciom 
Piotrowi i Pawłowi rozległe tereny na ziemi sanockiej. Dokument królewski 
wymienia „ziemie koronne Zboiska, Bukowsko aż do Wisłoka i Radoszyc”. 
25.06.1941 Rýchla Skupina – walcząca po stronie niemieckiej sło-
wacka jednostka wojskowa, bierze udział w początkowej fazie walk prze-
ciwko ZSRR, uczestnicząc w przełamywaniu umocnień Linii Mołotowa 
w okolicach Sanoka. Rýchla Skupina liczyła około 2 tys. żołnierzy 
i kilkadziesiąt czołgów.
26.06.1945 w Dobrej Szlacheckiej w powiecie sanockim Ukraińska 
Powstańcza Armia morduje osobę polskiej narodowości. Do podobnej 
zbrodni w tej samej miejscowości dochodzi trzy dni później.
26.06.1946 aresztowanie i przekazanie NKWD urodzonego w Pako-
szówce w powiecie sanockim Jozafata Kocyłowskiego biskupa przemy-
skiego obrządku greckokatolickiego. Duchowny został zesłany do obozu 
w Czapajiwce koło Kijowa, gdzie zmarł w listopadzie następnego roku.
27.06.1928 urodzony w Sanoku jeden z najważniejszych polityków 
II Rzeczypospolitej, Kazimierz Świtalski, zostaje ministrem wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego.
27.06.2011 w Sanoku pochowany został zmarły cztery dni wcześniej 
Ryszard Kulman, poeta, prozaik, krytyk literacki.
28.06.1889 o�cjalnie powstało sanockie gniazdo Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Pierwszym jego prezesem został Karol Petelenz, 
dyrektor Gimnazjum Męskiego w Sanoku.
28.06.1951 proboszczem para�i w Tyrawie Wołoskiej został ks. Broni-
sław Szewc.  Gospodarzem para�i był przez 43 lata. 
28.06.1983 Wydział Budownictwa Urzędu Gminy w Zarszynie wydał 
zezwolenie na budowę nowego kościoła w Besku. Nowa świątynia 
poświęcona została 13 lat później.
28.06.1989 biskup przemyski Ignacy Tokarczuk mianował ks. Euge-
niusza Dryniaka wikariuszem w Zagórzu i rektorem samodzielnej 
kaplicy w Nowym Zagórzu.
29.06.1974 powstał Gminno-Ludowy Klub Sportowy Drewiarz Rzepedź.
29.06.1980 pierwszym duszpasterzem nowej kaplicy w Długiem został 
ks. Stanisław Orzechowski. Półtora miesiąca później erygowano tu para�ę.
30.06.1986 obowiązki szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Sanoku przejął ppłk dypl. Stanisław Osika zastępując na tym stanowi-
sku przeniesionego do rezerwy ppłk. Bolesława Gałuszkę.
30.06.2009 Kapela Ludowa „Bukowianie” z Bukowska otrzymała 
nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

oddaniem przez pluton egze-
kucyjny śmiertelnej salwy. 

Uniknął postrzału, stracił natomiast 
przytomność. Po odzyskaniu świado-
mości i odjeździe oprawców wydostał 
się z płytkiej mogiły, spod trupów ko-
legów. Co ciekawe jego nazwisko wy-
stępuje w wielu spisach rozstrzelanych 
(także na o�cjalnej liście warzyckiego 
cmentarza pod zniekształconym na-
zwiskiem Kwietnik). Prawdopodob-
nie znalazło się tam na podstawie za-
chowanych niemieckich dokumen-
tów, m.in. pisma komendanta kra-
kowskiego Sipo i SD do swego 
odpowiednika w dystrykcie radom-
skim, czy też hitlerowskich akt sądo-
wych. Niestety Stefan Kwietniak nie 
dożył końca wojny. 1 lutego 1942 
uczestniczył w naradzie dowództwa 
jednego z oddziałów AK w Warsza-
wie, gdzie doszło do najścia Gestapo. 
Zginął, stawiając opór wraz z kilkoma 
innymi o�cerami podziemia.

O drugim przypadku ocalenia 
dowiadujemy się z dokumentalnego 
�lmu „Jasło oskarża” emitowanego 
w 1971 roku w obydwu programach 
Telewizji Polskiej. Jest tam wypo-
wiedź Tadeusza Sochy z podjasielskiej 
Mrukowej, który również miał być 
rozstrzelany w czasie pierwszej egze-
kucji 6 lipca 1940 roku. Tuż przed 
oddaniem strzałów zdołał się wyrwać 
oprawcom i uciec w las. Przeżył mimo 
gęstego ostrzału, odniesienia rany 
i długiego pościgu. Po wojnie był 
ważnym świadkiem w śledztwach 
dotyczących niemieckich zbrodni 
wojennych na Podkarpaciu. 

Po wojnie
Wśród spoczywających na warzyckim 
cmentarzu dwie osoby to zabici już 
po zakończeniu działań wojennych. 
Na jednym z nagrobków są nazwiska 
plutonowego Zbigniewa Kochanow-
skiego i Wacława Romanowskiego 
z datą śmierci 25.09.1945. To żołnie-
rze 19 batalionu saperów polegli 
w czasie rozminowania okolic. W ca-
łym powiecie jasielskim zginęło od 
lipca do września 1945 dziesięciu sa-
perów tej jednostki. Chowano ich 
nieopodal miejsc śmierci.

Pod koniec okupacji hitlerowcy 
rozpoczęli zacieranie śladów swej 
zbrodniczej działalności. Zwłoki po-
sypywano wapnem, teren niwelowa-
no, co później utrudniało identy�ka-
cję pomordowanych. Z ok. 5 tysięcy 
spoczywających w warzyckim lesie 
o�ar zidenty�kowano zaledwie 316. 
W zasadzie 313, jeżeli odliczymy 
dwóch poległych już po wojnie sape-
rów oraz Ryszarda Kwietnia, który 
zdołał wydostać się z mogiły, a mimo 
to �guruje na liście zamordowanych. 

Prace Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich na tym tere-
nie trwały od 1945 roku przez 15 lat. 
W 1960 cmentarz zajmujący 0,7 hek-
tara ogrodzono, później wybudowano 
bramę i pomnik. Zwłoki pochowano 
w 32 ponumerowanych mogiłach, 
każda z nich ma formę wypełnionego 
ziemią betonowego obramowania 
z ozdobnymi kulami. W centrum ne-
kropolii znajduje się niewielki ołtarz 
polowy z metalowym krzyżem. Do 
1996 roku cmentarz znajdował się 
pod opieką Ra�nerii Jasło, później 
obowiązki te przejęła gmina.

Autor jest redaktorem naczelnym 
czasopisma „Podkarpacka Historia” 
i portalu www.podkarpackahistoria.
pl oraz wydawcą książek o tematyce 
regionalnej. Fot. serwis „Podkar-

packiej Historii” 
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IV Liga Podkarpacka Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Klasa Okręgowa Młodzików 

Akademia najlepsza! 
W ostatniej kolejce drużyna Akademii Piłkarskiej wygrała 
pojedynek na szczycie z Bieszczadami Ustrzykami Dolne,  
pieczętując zwycięstwo w rozgrywkach. Ekoball zakończył 
sezon na 8. miejscu w tabeli. 

AP II SANOK – BIESZCZADY USTRZYKI D. 1:0 (1:0) 
Bramka: O. Cichecki (11). 

ORZEŁ BAŻANÓW� – EKOBALL SANOK 4:2 (1:2) 
Bramki: Wiejowski 2 (6, 30). 

Mocny finisz juniorów 
Sezon zakończony. W ostatnich meczach zwycięstwa odnio-
sły obie drużyny młodzików Akademii Piłkarskiej (młodsza 
z awansem do grupy A) i juniorów młodszych Ekoballu. 

Juniorzy młodsi 
WISŁOK STRZYŻÓW – EKOBALL SANOK 1:8 (1:3) 

Bramki: Wiśniowski 2 (13, 50), Skiba 2 (52, 75), Pelc (10),  
samobójcza (27), Chęć (46), Czymczuk (88). 

Trampkarze starsi 
AP SANOK – JKS SMS JAROSŁAW 0:5 (0:2) 

Trampkarze młodsi 
IGLOOPOL DĘBICA – EKOBALL SANOK 6:2 (2:1) 

Bramki: Zioło 2 (38, 60). 

Młodzicy starsi 
AP SANOK – DAP DĘBICA 1:0 (1:0) 

Bramka: Starzak (2). 

Młodzicy młodsi 
Grupa B 

FKS STAL MIELEC – AP SANOK 0:3 (0:3) 
Bramki: Rygiel 2 (12, 24), Kozak (4). 

Grupa D 
EKOBALL SANOK – PLON �WĘCZYN 1:1 (0:0)

Bramka: Kasperek (58).

LEGION PILZNO – EKOBALL SANOK 5:2 (2:1) 
Bramki: Czopor (15), Szeliga (41). 

Klasa Okręgowa 

Zwycięstwo o smaku porażki
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – MKS �ŃCZUGA 4:0 (4:0)

Bramki: Sieradzki (19), Zagórda (24), Padiasek (26), Trukhan (34). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Ząbkiewicz, Padiasek, Suszko (72 Słapiński), S. Słysz – Zagórda 
(46 Piotrowski), K. Słysz, Niemczyk (80 Gąsior), Sieradzki (62 Sobolak), Mateusz Gawlewicz 
(46 Mikołaj Gawlewicz) – Trukhan (62 Bouteraa). 

Sezon zakończony planowym zwycięstwem, które jednak nie wystarczyło do utrzymania, 
bo punkty zdobyły też drużyny Wisłoka Wiśniowa i Stali II Mielec. Mimo tego pojawiła 
się nadzieja, że stalowcy jednak unikną spadku... 

Spotkanie rozstrzygnęło się już 
w pierwszej połowie, a konkret-
nie między 19. a 26. min, gdy 
nasi piłkarze strzelili aż 3 gole. 
Rozpoczął Bartosz Sieradzki, po 
podaniu Damiana Niemczyka 
w nieco ekwilibrystyczny spo-
sób pakując piłkę do siatki. 
Chwilę później Maciej Zagórda 
przymierzył z 14 metrów nie-
mal w okienko, zdobywając 
pierwszą bramkę w o�cjalnym
meczu seniorskiej drużyny. A za 
moment było już 3:0 – po kor-
nerowej centrze i technicznym 
uderzeniu Mateusza Padiaska  
w stylu Zlatana Ibrahimovica. 
Jeszcze przed przerwą czwarte-
go gola dołożył Andrei Trukhan, 
tra�ając z bliska po wygranej
walce w polu karnym. 

Po zmianie stron wynik nie 
uległ już zmianie, bo gracze Pio-
tra Kota zatracili skuteczność  
z pierwszych 45 min. A okazji 
nie brakowało. Najlepsze mieli 
Sebastian Sobolak (poprzecz-
ka), So�ane Bouteraa (słupek) 
i Niemczyk (sam na sam). 

Niestety, zwycięstwo nad 
MKS-em nie wystarczyło do 
utrzymania, bo rywale nie  
zagrali dla stalowców. Przede 
wszystkim Stal II Mielec nie dała 
się pokonać Polonii Przemyśl 
(remis), bo wygraną Wisłoka 
Wiśniowa nad Czarnymi Trześń 
można było przewidzieć. Mimo 
wszystko jest szansa, że w przy-
szłym sezonie Ekoball nadal  
będzie występował na IV-ligo-
wym froncie. Chodzą słuchy  
o problemach spadkowiczów  
z III Ligi – ponoć Korona Rze-
szów i Wólczanka Wólka Pełkiń-
ska mogą nie przystąpić do no-
wego sezonu… Wszystko ma 
wyjaśnić się do końca czerwca. 

PRZEŁOM BESKO – WIKI SANOK 4:6 (2:2) 

Strzelanina z happy-endem 
Bramki: Szybka (20), Stanisz (23-samob), Kijowski (60), Zajączkowski (62) – R. Domaradzki 3 
(37, 42, 70), Milczanowski 2 (58, 80), Rudy (51). 
Wiki: Stodolak (37 Woźny) – Winnicki, Demkowski, Pielech, Sokołowski – J. Domaradzki  
(88 Burczyk), Stanisz, R. Domaradzki, Rudy, Biega (79 Muszka) – Milczanowski. 

Hokejowy wynik w Besku, gdzie Wiki przegrywała już 0:2, 
ostatecznie jednak sięgając po komplet punktów. Bohate-
rem meczu okazał się Rafał Domaradzki, autor hat-tricka. 
Dwa gole dołożył Brajan Milczanowski. 

bo już po niespełna kwadran-
sie. Jeszcze przed przerwą go-
ście wyrównali, a obie bramki 
po solowych akcjach strzelił 
Domaradzki. W drugiej poło-

Początek należał go gospoda-
rzy, którzy w 23. min mieli  
już dwubramkową przewagę. 
Na szczęście obrabianie strat 
rozpoczęło się dość szybko, 

wie temperatura meczu jesz-
cze wzrosła. Piłkarze Wiki 
poszli za ciosem, zdobywając 
kolejne dwa gole – Kacper 
Rudy tra�ł uderzeniem 

z 16 metrów, a Brajan Milcza-
nowski w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem. Wystarczyła 
jednak chwila dekoncentracji 
i rywale wyrównali, strzela-
jąc… 2 gole w 2 minuty.  
Na szczęście decydujące cio-
sy zadała nasza drużyna – naj-
pierw po krótko rozegranym 
kornerze Domaradzki spryt-
nie przymierzył z narożnika 
pola karnego w krótki róg,  
a wynik ustalił Milczanowski, 
znów wygrywając bezpośred-
ni pojedynek z bramkarzem. 

Dwa zwycięstwa przedłużyły szanse drużyny Wiki na 
utrzymanie, ale walka wciąż trwa. Na zakończenie sezonu 
nasz zespół zmierzy się z 3. w tabeli ekipą Czarnych Jasło. 
Mecz już w sobotę, początek o godz. 17. 

Rewanż za jesień 
WIKI SANOK – ZAMCZYSKO ODRZYKOŃ 

2:1 (1:0) 
Bramki: Pielech (14), Rudy (49) – Głód (54). 
Wiki: Stodolak – Winnicki, Demkowski, Pielech, Sokołowski 
– J. Domaradzki (75 Burczyk), Stanisz, R. Domaradzki, Rudy, 
Biega (69 Muszka) – Milczanowski (63 Sabat). 

Udany rewanż za porażkę z pierwszej części sezonu.  
Drużyna Wiki prowadziła już 2:0, jednak goście szybko 
strzelili kontaktową bramkę i do końca trzeba było pilno-
wać korzystnego wyniku. 

Pierwszego gola zdobył Domi-
nik Pielech, po minięciu bram-
karza pakując piłkę pod po-
przeczkę; mimo dość ostrego 
kąta i obrońcy próbującego ra-
tować sytuację. Chwilę po 
przerwie gospodarze dość 
szczęśliwie podwyższyli rezul-
tat. W polu karnym przedarł się 
Kacper Rudy i choć jego ude-

rzenie nie było zbyt groźne, to 
jednak interwencja bramkarza 
była skrajnie nieporadna. Za-
mczysko dość szybko odpo-
wiedziało golem po kornerze, 
mając jeszcze ponad pół godzi-
ny na doprowadzenie do remi-
su. Na szczęście piłkarze Sylwe-
stra Kowalczyka nie dali już  
sobie  wydrzeć  zwycięstwa. 

Po wygranym meczu z MKS-em Kańczuga stalowcy nie mieli prawa cieszyć się ze zwycięstwa... 

Komplet punktów był niezwykle ważny w walce o utrzymanie 

Na zakończenie sezonu drużyna juniorów młodszych Ekoballu 
urządziła sobie prawdziwą strzelaninę w Strzyżowie 
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Druga drużyna AP wygrała Klasę Okręgową Młodzików 
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Turniej Żaków Starszych o Puchar Mieleckiego Gryfa 

Turniej Skrzatów „Zamczysko Cup” 

Dobra gra w Odrzykoniu 
Po ekipach żaków na zawody do Odrzykonia pojechał 
także rocznik 2015 Akademii Piłkarskiej. Nasza drużyna 
uplasowała się na najniższym stopniu podium. 

Zawody rozegrano z udzia-
łem dziesięciu zespołów,  
więc wywalczenie medalowej 
lokaty nie było zadaniem  
łatwym. Ostatecznie po do-
brej grze podopieczni Marci-
na Siwińskiego zostali sklasy-
�kowani na 3. pozycji. Druży-

na skrzatów AP wystąpiła  
w składzie: Amelia Szlachcic, 
Stanisław Pelczarski, Olaf  
Kosiarski, Alicja Nabywaniec, 
Tymon Irzyk, Tymon  Roma-
nek, Hawier Bednarz, Tomasz 
Ciepły, Wojciech Adamski  
i  Teodor  Lassota. 

Turniej Żaków Starszych „Dunajec Cup” 

Walka w mocnej obsadzie 
W bardzo licznie obsadzonych zawodach dobrze zapre- 
zentowała się drużyna Akademii Piłkarskiej, zajmując  
12. miejsce w stawce ponad 30 zespołów. 

Dwudniowe zmagania na 
głównym boisku ekstraklaso-
wej Stali Mielec dostarczyły 
dużych emocji. Każda druży-
na rozegrała po 14 spotkań, 
co przy 30-stopniowym upale 
było nie lada wyczynem. 

Ostatecznie prowadzeni przez 
Jakuba Gruszeckiego akade-
micy, grając ze zmiennym 
szczęściem, zakończyli rywa-
lizację na początku drugiej 
dziesiątki, co uznać należy za 
solidny wynik. 

Akademia siódma 
Dzień wcześniej druga drużyna Akademii Piłkarskiej grała 
w Nowym Sączu, dzielnie walcząc z lepszymi zespołami. 
Efektem było 7. miejsce. 

– Zawodnicy pokazali się  
z dobrej strony. Każdy spędził 
na boisku dwie godziny, pre-
zentując swoje umiejętności. 

Chłopcy strzelili dużo bramek, 
co bardzo cieszy, bo to znak, że 
mają ciąg na bramkę – powie-
dział trener Jakub Gruszecki.  

Turniej Orlików Młodszych CMB Igloopol CUP 

Podium w Dębicy 
Świetny start drużyny Akademii Piłkarskiej, która w stawce 
16 mocnych zespołów wywalczyła miejsce na najniższym 
stopniu podium. 

W sześciu meczach akademi-
cy zanotowali 4 zwycięstwa  
i jeden remis, co wystarczyło 
do wywalczenia 3. pozycji.  

– Zawodnicy dobrze  
radzili sobie w grze obronnej  
i ofensywniej, choć czasem 
przytra�ały się proste błędy,
nad którymi musimy jeszcze 
bardziej pracować – podkre-
ślił trener Wojciech Kogut. 

Jednym z gości turnieju był 
Marek Citko, były reprezentant 
Polski, z którym nasi zawodni-
cy zrobili sobie zdjęcia. 

Skład drużyny AP: Adam 
Pojnar,  Dawid Knurek  Jakub 
Wojtowicz, Robert Bajger,  
Kacper Flur, Ksawery Dzugan, 
Miłosz Fal, Mateusz Orlikie-
wicz, Piotr Klimowicz, Nataniel 
Mieszczynski i Karol Kotlarz. 

SIATKÓWKA 

AUTOMOBILIZM 

Sanoczanka znów bezkonkurencyjna 
Sporo emocji dostarczył XVI Turnieju Juniorek o Puchar Ziemi Sanockiej im. Leszka  
Pogorzelca, który jak zwykle rozegrano w Szkole Podstawowej nr 9. Drużyna Sanoczanki 
znów okazała się mało gościnna, odnosząc zwycięstwo na własnym parkiecie. 

Podopieczne Ryszarda Karacz-
kowskiego najtrudniejszą 
przeprawę miały w inaugura-
cyjnym pojedynku z Elbą 
Presov, wygrywając go dopie-
ro po tie-breaku. Potem  
poszło już z górki – Jedynkę 
Tarnów i MŠK Vranov nad 
Topľou nasz zespół pokonał 
bez straty seta, sięgając po tur-
niejowe zwycięstwo. Miejsce 
2. zajęła Jedynka, a 3. Elba. 

Drużyna siatkarek Sano-
czanki wystąpiła w składzie: 
Angelika Buśko, Emilia Ku-
biak, Julia Klimowicz, Karoli-
na Maciejczyk, Aleksandra 
Sabat, Oliwia Tomkowicz, 
Amelia Przybylska, Roberta 
Pasierbowicz, Gabriela Frycz, 
Amelia Jadczyszyn, Anna 
Szerszeń (libero) i Karolina 
Zozulew (libero). 

Tradycyjnie już nie zabra-
kło wyróżnień dla najlepszych 
siatkarek turnieju: zawod-
niczka – Angelika Buśko, ata-
kująca – Julia Klimowicz,  
libero – Anna Szerszeń 
(wszystkie Sanoczanka),  
zagrywająca – Michela Maiy-
er, przyjmująca – Natalia  
Kamińska (obie Jedynka), 
rozgrywająca – Stanislava  
Siemionowá (Elba), blokują-
ca – Ema Bakaysova (MŠK). 

SANOCZAN� SANOK – ELBA PRESOV 2:1 
JEDYN� TARNÓW – MŠK V�NOV 2:0
ELBA PRESOV – MŠK V�NOV 2:1
SANOCZAN� SANOK – JEDYN� TARNÓW 2:0
ELBA PRESOV – JEDYN� TARNÓW 0:2
SANOCZAN� SANOK – MŠK V�NOV 2:0 

WROTKARSTWO 

Borczykowie jak zwykle w czołówkach 
Kolejne eliminacje Górskich Samochodowych Mistrzostw 
Polski rozegrano w ramach 9. Wyścigu Górskiego Magura 
Małastowska. Medalowe lokaty znów zajęli Mariusz i Arka-
diusz Borczykowie z Automobilklubu Małopolskiego. 

W sobotę M. Borczyk, jadący 
Fiatem 126p w klasie 12a, 
obydwa podjazdy wyścigowe 
kończył na 3. pozycjach,  
uzyskując czasy 2.42,879  
i 2.41,610. Oczywiście łącz-
nie dało mu to 3. lokatę. Jego 
syn tego dnia nie startował. 
Natomiast trzecim z naszych 
reprezentantów był Krzysztof 
Kurasz na Renault Clio  
w kl. 10b – w pierwszym star-
cie przypadło mu 6. miejsce,  
a drugiego nie ukończył. 

W niedzielę na trasie  
pojawił się już A. Borczyk,  
jadący Hondą Civic w klasie 
10c. Oba podjazdy wyścigowe 
przyniosły mu 2. pozycje  
(wyniki 2.11,501 i 2.11,271), 
a efektem była rzecz jasna  
2. lokata. Identyczne miejsce 
zajął również jego ojciec,  
w poszczególnym startach  
2. i 3. (rezultaty 2.40,299  
i 2:41,077). Natomiast Ku-
rasz miał tym razem komplet 
6. lokat. 

Wszyscy z medalami 
Skromna ekipa rolkarzy Sprintu startowała  
w Tomaszowie na Otwartych Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego. Wszy-
scy wywalczyli medalowe lokaty, a najlepiej 
spisała się Paula Doskowska, bezkonku-
rencyjna wśród juniorek B. 

Nasza zawodniczka wygrała wyścigi na  
100 i 500 metrów oraz 5000 m na punkty,  
co dało jej wielobojowe zwycięstwo. W kat.  
juniorek D miejsce 2. zajęła Lena Tokarska  
(1. na 2000 m, 2. na 500 m i 4. na 100 m),  
a 4. Aleksandra Jagniszczak (2. na 100 m,  
7. na 2000 m i 9. na 500 m). Tuż za podiami 
klasy�kacji łącznych plasowali się również 
kadetka Aleksandra Górecka (3. na 5000 m na 
punkty oraz 4. na 100 i 500 m) i Aleksander 
Doskowski w kat. juniorów E (2. na 1000 m,  
4. na 200 m i 5. na 100 m). 

UNIHOKEJ 

Ekonom górą! 
W trzecim turnieju kobie-
cego Pucharu Lata najlep-
szy okazał się Ekonom. 

Po inauguracyjnym zwycięstwie 
Wilków, a następnie wygranej 
IILO, przyszedł czas na triumf 
zawodniczek Ekonoma, które 
tym razem pokonały obu rywa-
li. Miejsce 2. dla licealistek. 

EKONOM – IILO 3:2 
Bramki: Osękowska 2, Rolnik 
– Grzyb, Krokis. 
EKONOM – WILKI 4:3 
Bramki: Osękowska 3, Grzyb 
– Kanciak 2, Czubek 
IILO – WILKI 2:0 
Bramki: Pietrzycka 2. 

Siatkarki Sanoczanki okazały się najlepszą drużyną turnieju, kończąc walkę z kompletem zwycięstw 

Drużyna AP wraz z Markiem Citką (w górnym rzędzie drugi z lewej) 

Arkadiusz Borczyk jeździł nawet na dwóch kółkach... 

Sponsorzy turnieju:
Starostwo Powiatowe, 

Agencja Ochrony Mienia 
POGLESZ, Fundacja Roz-
woju Sportu, Towarzystwo 
Sportowe SANOCZAN�.

Rolkarki Sprintu udanie startowały w Tomaszowie 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Otwarte Mistrzostwa Sanoka/II Mityng Kwalifikacyjny POZLA 

Zacięta walka na „Wierchach” 
Pierwsza impreza LA na zmodernizowanych „Wierchach”, a zarazem największa w naszym mieście od lat osiemdziesiątych. 
Do tego z niezłą frekwencją, bo mimo okresu roztrenowania do zmagań przystąpiło około 150 osób. Bardzo dobrze zapre-
zentowała się ekipa Komunalnych, której dorobek to aż 9 medali. Zwycięstwa odnieśli Angelika Faka i Jakub Koczera  
w skoku w dal oraz Izabela Sawicka w wieloskoku młodziczek. 

OPEN 
100 m: 1. Anzhelika Rachkovska (MUKLA Dębica) – 12,60,  
11. Martyna Sieniawska; 1. Rafał Rembisz (Resovia) – 11,22. 200 m: 
1. Rachkovska – 25,85, 12. Sieniawska; 1. Albert Komański (Reso-
via) – 21,70. 400 m: 1. Kinga Majkut (Resovia) – 60,18; 1. Damian 
Karow (Czapla Białe Błota) – 50,27, 2. Piotr Mackiewicz, 4. Kacper 
Hnat. 800 m: 1. Wiktoria Bigus (MUKLA) – 2.17,82, 5. Martyna 
Łuszcz; 1. Michał Wojciechowski (Witar Tarnobrzeg) – 2.01,86,  
4. Kacper Kornasiewicz. Skok w dal: 1. Angelika Faka – 5,73,  
2. Emilia Janik, 4. Martyna Wojtanowska, 6. Izabela Sawicka,  
8. Łucja Mrugała, 9. Kamila Wolan, 10. Antonina Adamska; 1. Jakub 
Koczera – 6,41. Skok wzwyż: 1. Alicja Wysocka (Resovia) – 1,74, 
2. Julia Żuchowska, 4. So�a Bila-Hrosenko, 5. Oliwia Radwańska, 

Trwające 3 godziny mistrzo-
stwa miały bardzo skonden-
sowaną formę, bo jednocze-
śnie rozgrywano po kilka 
konkurencji. Kibice czekali 
przede wszystkim na skoki  
w dal. Wśród kobiet walka  
o zwycięstwo okazała się  
wewnętrzną sprawą naszych 
zawodniczek – wygrała Faka  
z wynikiem 5,73 m, tylko  
o 5 cm wyprzedzając Emilię 
Janik. Po jeszcze bardziej  
zaciętym pojedynku triumfo-
wał Koczera, z odległością 
6,41 m i przewagą zaledwie  
2 cm nad rywalem ze Stali 
Mielec. Podobnie jak Janik 
srebrne medale wywalczyły 
Julia Żuchowska w skoku 
wzwyż (1,56) i Julia Krza-
nowska w rzucie oszczepem 
(30,20). Natomiast brązy 
zdobyli: Piotr Mackiewicz  

w biegu na 400 m (czas 53,98) 
i Oliwia Łuczka w trójskoku 
(10,14). 

Kolejne dwa medale  
Komunalni mieli w kat. mło-
dzików. Sawicka wygrała wie-
loskok, uzyskując 10,36 m. 
Na najniższym stopniu po-
dium uplasowała się  Urszula 
Sobolak w biegu na 80 m 
przez płotki (13,67). 

– Na naszych mistrzo-
stwach pojawiło się sporo kla-
sowych zawodniczek i zawod-
ników, w swoich kat. wieko-
wych z czołówek krajowych,  
a nawet europejskich. W tym 
gronie znaleźli się m.in.: dys-
kobole Anna Kicińska z Tem-

6. ex aequo Oliwia Dobosz i Maja Wojtanowska; 1. Filip Kostkie-
wicz (AZS AWF Kraków) – 2,00. Trójskok: 1. Amelia Gancarska 
(MUKLA) – 10,43, 3. Oliwia Łuczka, 4. Żuchowska. Dysk:  
1. Anna Kicińska (Tempo) – 44,95; 5. Maja Wojtanowska, 7. Anto-
nina Dorotniak; 1. Michał Matyja (Resovia) – 50,94. Oszczep:  
1. Aleksandra Strzałka  (MUKLA)  –  38,34, 2. Julia Krzanowska - 
30,20. 

MŁODZICY 
80 m pł: 1. Aleksandra Mielnik (Tempo) – 13,13, 3. Urszula 
Sobolak. 300 m: 1. Maja Ti�inger (Resovia) – 44,40, 4. Sobo-
lak; 1. Adrian Przetacznik (Tempo) – 38,12. Wieloskok:  
1. Izabela Sawicka – 10,36, 4. Wolan, 5. Mrugała; 1. Hubert 
Zduń (Sokół Jasło) – 11,42. 

pa Przemyśl i Michał Matyja  
z Resovii oraz skoczkowie 
wzwyż Alicja Wysocka z Reso-
vii i Jakub Krasowski ze Stali 
Stalowa Wola. No i oczywiście 
nasi wychowankowie – skocz-
kinie Angelika Faka i Emilia 
Janik oraz sprinter Albert  
Komański, obecnie reprezen-
tujący Resovię. Jak na pierwszą 
imprezę lekkoatletyczną na 
tartanie w Sanoku dopisali też 
kibice, dopingiem wspierający 
zawodników. Zawody można 
uznać za bardzo udane, co 
podkreślali ich uczestnicy,  
trenerzy i sędziowie – stwier-
dził Ryszard Długosz, szkole-
niowiec Komunalnych. 

Otwarte Mistrzostwa Tarnowa VI Bieszczadzki Bieg Lotników nieTUZINKOWY Bieg 

Janik i tym razem druga 
Dzień przed zawodami w Sanoku trzy skoczkinie Komunal-
nych zaliczyły jeszcze wyjazdowy start. Najlepiej wypadła 
Emilia Janik, i tym razem 2. w skoku w dal. 

O zajęciu 2. lokaty przez na-
szą zawodniczkę zdecydował 
wynik 5,58 m. Tuż za podium 
uplasowała się Martyna Woj-
tanowska, uzyskując 5,38 m. 

Miejsce 4. przypadło też Mai 
Wojtanowskiej, tyle że w sko-
ku wzwyż (1,40 m). Warto 
podkreślić, że siostry pobiły 
rekordy życiowe. 

Podwójne podium 
Wyścig na 10 km w Ustrzykach Dolnych, gdzie podwójne 
podium wywalczył Damian Dziewiński z Zespołu Szkół nr 3. 

Nasz zawodnik pokonał trasę  
w czasie 39.15, co dało mu  
3. miejsce generalnie i 1. w kate-
gorii M3. Strata do czołowej 
dwójki – znacznie młodsi za-
wodnicy – była spora, za to 

przewaga nad najgroźniejszym 
rywalem w grupie wiekowej – 
jeszcze większa. Dwie zawod-
niczki mieliśmy też w kat. K3 –  
4. była Dagmara Kowalczyk,  
a 6. Anna Kołodziejczyk. 

Drugie miejsce w K40 
Troje naszych zawodników 
startowało też w Hłudnie, 
gdzie dystans liczył 12 kilo-
metrów. Medalową lokatę  
zajęła  Wiole�a  Potocka.

Z sanockich biegaczy naj-
szybciej �niszował Łukasz
Hydzik, z czasem 1:05.17 

zajmując 8. pozycję w M40. 
Potocka (wynik 1:20.11) była 
5. wśród kobiet i 2. w K40.  
Na trasie towarzyszył jej mąż 
Adam (dalsza lokata). 

VIII Festiwal Biegu Rzeźnika 

EkoBieg w Dolinie Sanu 

Kilka medalowych lokat 
W Uluczu ścigano się na 15 km, z dość licznym udziałem 
naszych reprezentantów. Wśród kobiet wygrała Renata 
Hołowaty, ponadto medalowe lokaty wywalczyli: Magda-
lena Curzydło, Iwona Łuczycka i Kamil Kobierski. 

W rywalizacji pań mieliśmy 
dwie zawodniczki na podium 
generalnym – 1. miejsce 
wybiegała Hołowaty, uzysku-
jąc czas 1:30.43, zaś 3. Curzy-
dło (1:43.18). Ponadto na 
pozycji 5. sklasy�kowano 
Łuczycką, która była również 
2. w kat. K40 (wynik 1:46.23). 
Z mężczyzn najszybciej  
pobiegł Kobierski – 8. w kla-

sy�kacji łącznej wyścigu 
i 3. w M40 (1:17.14). W tej 
samej grupie 6. był Krzysztof 
Bułdak, a 8. Tomasz Szyszło. 
Pozostałe lokaty: M30 –  
4. Piotr Koryto, 5. Sebastian 
Zieliński, 7. Jarosław Jachi-
mowski, 8. Sylwester Kozłow-
ski, startował jeszcze Daniel 
Cupak, M50 – 8. Piotr  
Drobot,  9.  Maciej  Drwięga. 

Weterani w formie! 
Kolejna edycja ekstremalnych wyścigów w Cisnej okazała 
się bardzo udana dla dwóch naszych weteranów. Daniel 
Polny wygrał kategorię M50 w Maratonie Rzeźnika, zaś 
Tomasz Skawiński zajął 2. miejsce w kat. M40 wyścigu 
Dycha na Jeleni Skok. 

Maraton Rzeźnika nie był kla-
sycznym biegiem na królew-
skim dystansie, bo trasa liczyła 
ponad 52 km. Polny (Pass  
Running Team) pokonał ją  
w czasie 6:03.53, co dało mu 
10. pozycję w klasy�kacji
łącznej i zwycięstwo w grupie 
wiekowej. Także i dystans  
Dychy na Jeleni skok miał 
więcej niż 10 km – około 11. 
Skawińskiemu (GOPR Biesz-
czady) niewiele zabrakło do 
pokonania trasy w czasie poni-
żej godziny, ostatecznie z wyni-
kiem 1:00.29 był 8. generalnie  
i 2. w M40. Miejsca w czoło-
wych dziesiątkach zajmowali 
jeszcze: Magdalena Curzydło, 
Piotr Drobot, Zenon Michal-
czuk, Adrian Bodnar, Michał 
Bobko i Przemysław Rudy.  
Poniżej wykaz lokat sanoczan. 

I Maraton Rzeźnika (52 km). Open: 10. Daniel Polny. M20: 
13. Adrian Bodnar. M40: dalsze lokaty – Marek Filipczak  
i Robert Kostka. M50: 1. Polny. M60: 7. Zenon Michalczuk. 
Bieg Rzeźnika (80 km). Drużyny kobiece: 11. Marta Leśniak-
-Popiel i Ewa Cebrat. 
Bieg Rzeźnika – Pomiary Indywidualne (105 km).  Open: 
dalsze lokaty – Bogdan Curzydło, Wiktoria Domaradzka- 
Kaszubowicz, Wojciech Czwerenko, Jan Wacławik, Ewa Cebrat, 
Marta Leśniak-Popiel. 
VIII Rzeźnik Ultra (107 km). M20: 8. Bodnar. 
Rzeźnicki szlem (187 km). Open: 8. Bodnar. 
V Dycha na Jeleni Skok (11 km). Open: 8. Tomasz Skawiń-
ski. M20: 6. Michał Bobko, 9. Przemysław Rudy. M40: 2. Ska-
wiński, dalsza lokata – Paweł Bobyk. M50: 4. Piotr Drobot. 
K20: dalsza lokata – Bozhena Kuzhdeba. K30: 8. Magdalena 
Curzydło, dalsza lokata – Magdalena Bąk-Spalińska. K40:  
dalsza lokata – Edyta Golda. 
XI Rzeźniczek, czyli Mały Bieg Rzeźnika (28 km).  
M30: dalsze lokaty – Jarosław Jachimowski i Dawid Leśniak. 
M20: dalsza lokata – Bodnar. 

Kadr z wyścigu młodziczek na 80 m przez płotki. Pierwsza z prawej – Urszula Sobolak (3. miejsce) 

Medalistki skoku w dal z trenerami Ryszardem Długoszem (po le-
wej) i Piotrem Barą, byłym szkoleniowcem kadry 

Daniel Polny pewnie wygrał kat. 
M50, zajmując także 10. miejsce  
w klasy�kacji generalnej wyści-
gu, co jak na weterana było 
świetnym wynikiem 
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ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI I LO�TY KOMUNALNYCH:

Prezes KS Komunalni Sanok Ryszard Długosz dziękuje dyrekcji  
i pracownikom MOSiR-u za perfekcyjne przygotowanie obiektu. 

Chciałbym również serdecznie podziękować moim kolegom, 
trenerom i rodzicom za dużą pomoc w przeprowadzeniu zawodów.

Medale i puchary ufundowała Sanocka Fundacja Rozwoju 
Sportu, a nagrody zakupił klub Komunalni. 
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TENIS 

PŁYWANIE 

Maja w dziesiątkach 
Ostatnim przed wakacjami startem zawodniczek Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego były Letnie Mistrzo-
stwach Województwa, rozegrane na 50-metrowym basenie 
w Dębicy. Dwa miejsca w czołowych dziesiątkach zajęła 
Maja Rachalska. 

W kat. 13-latek podopieczna 
trenera Czesława Babiarza 
była 6. w wyścigu na 200 m 
stylem dowolnym i 9. na 50 m 
grzbietowym. Natomiast na 
50 m dowolnym i klasycznym 
przypadły jej nieco dalsze  
lokaty. W kat. 12 lat Ashley 

Dorocka-Jach, Hanna Mlecz-
ko i Maja Podstawska zajmo-
wały miejsca w drugiej i trze-
ciej dziesiątce. Był to ich 
pierwszy start na basenie  
50-metrowym, więc wszyst-
kie pobiły rekordy życiowe na 
każdym dystansie. 

TENIS STOŁOWY 

Kompletne zwycięstwa 
Ostatnio rozegrano tylko jeden turniej Sanockiej Ligi  
Sokoła, za to w dwóch grupach. Pewne zwycięstwa odnieśli 
Paweł Motyka i Rafał Gosztyła. 

W grupie A bezkonkurencyjny 
okazał się Motyka, notując 
komplet zwycięstw bez straty 
seta. Miejsce 2. zajęli ex aequo 
Bogdan Szałankiewicz i Daniel 
Kozioł (po dwie porażki). 

W grupie B minimalnie 
gorszym bilansem od Motyki 
legitymował się Gosztyła – 
same wygrane i tylko jeden 

set na minusie. Kolejne pozy-
cje dla Arkadiusza Serwiń-
skiego (jedna porażka)  
i Marka Serwińskiego (dwie). 

Klasy�kacja łączna bez
zmian – nadal prowadzi Bole-
sław Bartkowski (180 punk-
tów), wyprzedzając Szałan-
kiewicza (143) i Janusza 
Stępkowskiego (116). 

Doświadczenie 
nad młodością 
Dwa tygodnie po zawodach dzieci i młodzieży na kortach 
Sanockiego Klubu Tenisowego rozegrano Otwarty Turniej 
Rozpoczęcia Sezonu. W singlu zwycięstwo odniósł Józef 
Krzysztyński, w deblu najlepsi okazali się Jakub Paszek  
i Bartłomiej Cypcarz. 

Do zmagań indywidualnych 
przystąpiło 21 zawodników, 
rywalizację rozpoczynając  
w siedmiu trzyosobowych 
grupach. Ich zwycięzcy prze-
szli do ćwierć�nałów, a stawkę
uzupełnił najlepszy gracz  
z 2. pozycji. W pół�nale 
16-letni Michał Tarapacki 
pokonał swojego ojca Piotra, 
prezesa SKT, zaś Krzysztyński 
poradził sobie z Pawłem Pro-
dziewiczem. Przegrani zajęli 
ex aequo 3. miejsce. W �nale
doświadczenie wzięło górę 
nad młodością – Krzysztyński 

okazał się lepszy od M. Tara-
packiego, choć po wyniku 
6/3, 6/3 widać, że nastolatek 
tanio skóry nie sprzedał. 

Następnego dnia rozegra-
no turniej deblowy. Siedem 
par podzielonych zostało na 
dwie grupy – najlepsze uzy-
skały awans do �nału, a tym 
z 2. pozycji pozostał mecz  
o 3. miejsce, które zajęli Piotr 
Graboń i Artur Sadowski. 
Decydujący pojedynek padł  
łupem Paszka i Cypcarza, którzy 
pokonali 4/2, 4/3 Andrzeja  
Leszczyka i Janusza Magusiaka. 

KOLARSTWO BILARD 

Drudzy w kategoriach 
W ostatni weekend udanie jeździli Bartłomiej Milczanow-
ski i Robert Lorens, zajmując 2. miejsca w kategoriach 
wiekowych, odpowiednio na Łańcuckim Maratonie Grani-
cami Powiatu i zawodach Maratonmtb.pl w Stryszawie. 

Pierwszy wyścig rozegrano na 
trasie liczącej blisko 200 km,  
z udziałem około 50 cyklistów. 
Generalnie Milczanowski, 
startujący w barwach Jordana 
Wola Mała, uplasował się  
w czołowej dziesiątce, z czasem 
5:03.04 zajmując 9. pozycję. 
Natomiast w kategorii M2 
przypadła mu 2. lokata ze stra-

tą zaledwie 0,7 sekundy do 
klubowego kolegi. 

Podczas trzecich zawodów 
cyklu Maratonmtb.pl Lorens 
znów ścigał się na najkrótszej 
trasie Quarter. W klasy�kacji
łącznej blisko stu osób zajął 
miejsce pod koniec trzeciej 
dziesiątki, a w M5 – 2. pozycję 
(rezultat 2:21.06). 

Czas na wielki finał 
Znany już �nalistów rozgrywek Budmal Ligi Amatorskiej
– broniący tytułu Krzysztof Kadubiec zmierzy się z Marci-
nem Piotrowskim. 

Trudno wskazać wyraźnego 
faworyta, choć Kadubiec  
zaimponował formą, różnicą 
aż 8 frejmów pokonując  
Tomasza Skórę. Z drugiej 
strony wyższość Piotrowskiego 
przyszło uznać najlepszemu  
w sezonie zasadniczym Mar-

cinowi Lubienieckiemu, więc 
na pewno będzie ciekawie. 

Finałowy pojedynek już 
we wtorek w Saloniku Gier na 
Rynku. Początek spotkania 
zaplanowano na godz. 17. 
Organizatorzy rozgrywek  
zapraszają  do  kibicowania. 

Marcin Piotrowski – Marcin Lubieniecki 11:7 
Krzysztof Kadubiec – Tomasz Skóra 11:3 

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW 

Akademicki medal sztangisty Gryfu 
Tydzień po młodzieżowych rozegrano Akademickie Mistrzo-
stwa Polski, tym razem w Białej Podlaskiej, gdzie startowali 
dwaj sztangiści Gryfu – Miłosz Łuczka i Maciej Sachajdak. 
Ten pierwszy zdobył brązowy medal w kat. do 67 kg. 

Tym samym naszemu zawod-
nikowi udało się powetować 
niepowodzenie z Bydgoszczy, 
gdzie była nadzieja na podium, 
a skończyło się 5. lokatą. 
Wnioski zostały jednak wycią-
gnięte i w następnym starcie 
mieliśmy komplet udanych 
podejść. W rwaniu Łuczka 
uzyskał kolejno 75, 81 i 85 kg, 
zajmując 2. miejsce. W pod-
rzucie walka toczyła się o każ-
dy kilogram. Najpierw cięża-
rowiec Gryfu dźwignął 95 kg, 
potem 102 i wreszcie 106. 
Jednak z dwubojowym wyni-
kiem 191 kg spadł na 3. miej-
sce, do brązowego medalu  
tracąc zaledwie 1 kg. 

Sachajdak (kat. do 81 kg) 
rozpoczął rwanie od udanych 

ataków na 88 i 96 kg, paląc 
jednak podejście do 100 kg. 
Podobnie było w rwaniu –  
zaliczone 115 i 122 kg, ale 
127 kg ważyło już za dużo. 
Ostatecznie z wynikiem 218 kg 
nasz ciężarowiec został skla-
sy�kowany na 6. pozycji.

– W przypadku Miłosza 
walka była bardzo zacięta  
i wyrównana, mógł mieć srebro, 
ale najważniejsze, że tym razem 
wytrzymał presję, nie paląc 
żadnego podejścia. Jeżeli zaś 
chodzi o Maćka, to potwierdził 
talent i dobre przygotowanie 
do turnieju. Dodam jeszcze,  
że obydwaj są studentami  
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie – powiedział Piotr  
Wojnarowski, trener Gryfu. 

Tytuł mistrzowski i dwa srebra 
Cztery zawodniczki Spartan 
Zahutyń wystąpiły w repre-
zentacji Polski na Mistrzo-
stwach Świata Federacji 
WDA, które rozegrano  
w Budapeszcie. I większość  
z nich wróciła z medalami – 
Milena Chudio zdobyła złoto, 
natomiast Blanka Bochnak  
i Konstancja Iwańczyk wywal-
czyły srebrne krążki. 

Kategoria Fitness Dance Solo 
Mini 6-7 lat została zdominowa-
na przez wychowanki Mirosła-
wa Kaźmierczaka i Renaty 
Grześków, które zajęły pierwsze 
dwa miejsca.   Po tytuł mistrzow-
ski sięgnęła Chudio, a miejsce 
na drugim stopniu podium 
przypadło Bochnakównie.  
Warto przy tym podkreślić,  
że dla obydwu gimnastyczek był 
to debiut na imprezie tej rangi. 

Z medalem do Sanoka wró-
ciła również Iwańczyk, zdobyw-
czyni srebra w kategorii Fitness 
Dance do 15 lat. Czwartą za-
wodniczką Spartan w kadrze 
narodowej była Natalia Gałusz-
ka, której przypadło miejsce na 
czele drugiej dziesiątki w kate-
gorii Fitness Show do 12 lat. 

Reprezentantki Spartan na MŚ WDA w Budapeszcie. Od lewej: trenerka Renata Grześków, Konstancja 
Iwańczyk, Milena Chudio, Blanka Bochnak i Natalia Gałuszka 

Miłosz Łuczka (po lewej) i Maciej Sachajdak 

W �nale Józef Krzysztyński (po lewej) ograł Michała Tarapackiego
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