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Nowy most coraz bliżej realizacji

Obecnie projekt budowy 
przeprawy mostowej jest reali-
zowany przez �rmę Sweco, 
która zbliża się do zakończenia 
tworzenia pełnej dokumenta-
cji projektowej. Na ww. projekt 
zostały zabezpieczone środki 
w wysokości ponad 1,37 mln 
zł, przy wkładzie własnym 
samorządy w wysokości 340 
tys. zł. 

Szacowany koszt budowy 
nowej  przeprawy na Sanie 

wraz z budową dróg dojazdo-
wych oraz skrzyżowania 
z drogą krajową nr 886 wynosi 
63,9 mln zł. Na ten cel w ra-
mach programu „Mosty dla 
Regionów” miasto pozyskało 
52 mln zł. Całkowity koszt 
dokumentacji to 1,37 mln zł, 
a dotacja z budżetu państwa 
na jej przygotowanie to ponad 
1 mln zł.

Wojewoda Ewa Leniart 
podkreśliła ogromne znacze-

Poczyniono kolejny ważny krok do pełnej modernizacji hali widowiskowo- sportowej Arena 
Sanok i jej niezbędnego zaplecza. W tym roku przeznacza się  na ten cel 2 546 680,63 zł.

Modernizacja hali Arena Sanok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

– 6 września podpisaliśmy ko-
lejną umowę, tym razem na 
wykonanie  i dostarczenie rol-
by, która jest potrzebna do 
utrzymania lodu na najwyż-
szym poziomie, tak aby zapew-
nić bezpieczeństwo zawodni-
kom i osobom korzystającym 
z ta�i lodowiska. Koszt całko-
wity rolby to ponad 1 mln zł,  
kwota do�nansowania, jaką na 
ten cel otrzymaliśmy z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego to 400 
tys. zł. Przed nami wiele spor-
towych imprez, oprócz długie-
go sezonu hokejowego i roz-
grywek ligowych młodszych 
grup, a także planowanych 
zawodów dla innych dyscy-
plin, jesteśmy organizatorami 
XXIX Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach 
Zimowych – Podkarpackie 
2023.  Przypomnę, że zakoń-
czyliśmy w dużej części mo-
dernizację sanockiej Areny 
za kwotę blisko 1,5 mln  zł. 

Sanocka Arena Sanok jako 
jedna z pierwszych w Polsce 
wzbogaciła się o najnowocze-
śniejsze bandy, z których część 
będzie podświetlona. Moder-
nizacja ta przyczyni się do po-
szerzenia wachlarza działań 
promocyjnych, które będzie-
my realizować w związku 
z rozgrywkami. Na podświe-
tlonych bandach lepiej będą 
eksponowane reklamy spon-
sorów i liczymy, że zachęci to 

Kolejna umowa podpisana 

nie rządowego programu 
„Mosty dla regionów”, którego 
głównym celem jest uzupeł-
nienie lokalnej infrastruktury 
drogowej o brakujące przepra-
wy mostowe.

– Most, który będzie reali-
zowany na rzece San, to inwe-
stycja znacząca dla regionu 
pod względem poprawy do-
stępności komunikacyjnej. 
Na opracowanie dokumenta-
cji miasto otrzymało dotację 

z budżetu państwa w wysoko-
ści ponad 1 mln zł. Kwota do�-
nansowania planowana na rok 
bieżący to ponad 467 tys. zł – 
powiedziała wojewoda.

– To ważna inwestycja dla 
Sanoka i całego regionu, a tak-
że działanie, które z pewnością 
przyczyni się do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego nasze-
go miasta. Dziękuję pani woje-
wodzie Ewie Leniart oraz po-
słowi Piotrowi Babinetzowi za 
wsparcie inwestycji realizowa-
nych na terenie naszego mia-
sta. Jestem przekonany, że jest 
to działanie, które będzie mo-
torem napędowym rozwoju 
społeczno-gospodarczego na-
szego miasta. Już za niespełna 
3 lata największa inwestycja 
samorządowa na terenie Sano-
ka z największym do�nanso-
waniem w jego historii wpisze 
się w przestrzeń miejską – 
zaznaczył burmistrz Sanoka 
Tomasz Matuszewski.

Również poseł Piotr Babi-
netz zauważył, że jest to kolej-
na inwestycja realizowana na 
południu regionu.

– Cieszę się, że dzięki rzą-
dowemu wsparciu możemy 
realizować strategiczne zada-
nie, tak dobrze wpisujące się 
w założenia polityki zrówno-
ważonego rozwoju, szczegól-
nie potrzebnej w południowej 
części Podkarpacia – powie-
dział.

Oprac. esw

do jeszcze większego wspiera-
nia naszych hokeistów. Jest to 
kolejna ważna inwestycja 
w Arenie, po tym jak w ubie-
głym roku wyremontowaliśmy 
szatnie za kwotę niemal 250 
tys. zł –powiedział burmistrz 
Tomasz Matuszewski. 

W ostatnim czasie złożony 
został również wniosek do 
MSiT na dalszą modernizację 
Areny sanockiej o łącznej war-
tości 5 mln zł. Powyższą kwotę 

ma się  przeznaczyć na wymia-
nę oświetlenia, klimatyzacji, 
montaż centralnego telebimu 
oraz wymianę krzesełek.

– Powrót drużyny Marma 
Ciarko STS Sanok do rozgry-
wek Polska Hokej Liga obligu-
je nas, by z należytą staranno-
ścią zadbać również o ten 
obiekt, tak by spełniał wszyst-
kie wymogi International Ice 
Hockey Federation (IIHF) na 
Lodzie oraz wytycznych 
PZHL – dodał burmistrz. 

Zamontowano kompletny 
system band lodowiska wraz 
z boksami dla hokeistów, sę-
dziów, ławkami kar, bramą 
wjazdową dla rolby, furtką dla 
łyżwiarzy i drzwiami dla hoke-
istów. W czterech miejscach 
zostały zamontowane bandy 
z wyświetlaczami LED. Oszkle-
nie band jest wykonane z wyso-
ko udarowego akrylu, utwar-
dzonego powierzchniowo, 
o dużej odporności na zaryso-
wania, co umożliwi transmisję 
telewizyjną także poprzez szy-
by. Rolba jest bardzo ważnym 
elementem wyposażenia hali – 
jej sprawność i wysoka jakość 
to przede wszystkim bezpie-
czeństwo osób korzystających 
z obiektu.

ew

Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych poinformo-
wał w środę 7 września,  w swoich mediach społecznościo-
wych, że będzie kandydował do Sejmu RP w nadchodzących 
wyborach parlamentarnych.

Bartosz Romowicz będzie 
kandydował na posła

Burmistrz Ustrzyk Dolnych w Sejmie RP?

– Tak, będę kandydował do 
Sejmu. Robię to dla mojej 
córki i jej pokolenia, bo nikt 
tak jak oni nie potrzebują ra-
cjonalnych decyzji dorosłych. 
Dla polskich samorządów, bo 
to właśnie one odpowiadają 
na potrzeby mieszkańców. 
Dla lokalnej społeczności, bo 
nikt tak jak ona nie potrzebu-
je odważnego przedstawiciela 
na Wiejskiej – napisał na swo-

im pro�lu społecznościo-
wym. 

7 września Bartosz Romo-
wicz odwiedził Jarosław, gdzie 
w towarzystwie Szymona Ho-
łowni – lidera ruchu Polska 
2050, spotykał się z miesz-
kańcami oraz uczestniczył 
w konferencji prasowej.

Bartosz Romowicz jest 
burmistrzem Ustrzyk Dol-
nych od 2014 roku. (ew)

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Pani Klaudynie Stangierskiej
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy

składają
Dyrekcja i Pracownicy 

Muzeum Historycznego w Sanoku

Pani Wiktorii Maślance 
najszczersze wyrazy współczucia

 z powodu śmierci Mamy

składają
Dyrekcja i Pracownicy 

Muzeum Historycznego w Sanoku

KOM.  

697 979 971
TEL.

13 463 16 34

W zeszły czwartek (1 września) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie burmistrz 
miasta Sanoka Tomasz Matuszewski w obecności wojewody Ewy Leniart oraz posła Piotra Babi-
netza podpisał umowę o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opraco-
wanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu na rzece San wraz 
z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z ul. Królowej Bony w wysokości 467 400,00 zł. 
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Głównym przedmiotem 
działalności MOSiR-u jest 
organizowanie i świadczenie 
usług w dziedzinie kultury 
�zycznej i sportu, turystyki 
i wypoczynku ze szczegól-
nym uwzględnieniem udziału 
dzieci i młodzieży szkolnej. 
Organizowanie imprez spor-
towych i propagowanie wszel-
kiej aktywności sportowej dla 
mieszkańców. Podczas ostat-
niej sesji Rady Miasta Sanoka, 
sprawozdanie z działalności 
MOSiR-u za 2021 rok przed-
stawił Bogusław Rajtar, dy-
rektor ośrodka. Dyrektor  
w swoim sprawozdaniu skupił 
się na obecnym roku oraz na 
planach na przyszły rok. 

– MOSiR zarządza sied-
mioma obiektami: Arena Sa-
nok, korty tenisowe, Dom 
Sportowca, tor lodowy, base-
ny zewnętrzne i wewnętrzne, 
stadion lekkoatletyczny i sa-
nockie Błonie – powiedział.

Rajtar przedstawił charak-
terystykę każdego obiektu, 
jego strukturę, koszty wydat-
ków oraz planów. Rozpoczął 
od omówienia działalności 
hali sportowo-widowiskowej 
Arena Sanok.

– Na hali przez cały rok 
odbywały się imprezy.  
W 2021 roku panowała pan-
demia, dlatego żaden z oma-
wianych obiektów nie działał 
tak jak powinien. Mimo to 
udało się zrealizować więk-
szość zaplanowanych wyda-
rzeń, szczególnie imprez mi-
strzowskich, m.in.: Olimpiada 
Młodzieży w Short Track,  
�nałowy turniej mistrzostw
Polski juniorów w hokeju  
na lodzie i wiele innych – roz-
począł.

W okresie sprawozdaw-
czym, czyli 2021 rok, odby-
wały się rozgrywki ligowe 
młodych hokeistów Niedź-
wiadków oraz drużyny STS  
w ramach polskiej hokej ligi. 
W miarę możliwości starano 
się organizować w każdy 
weekend ślizgawki dla miesz-
kańców. Obyły się 32 ślizgaw-

Sprawozdanie z działalności MOSiR za rok 2021 

Jak funkcjonuje MOSiR?
Bogusław Rajtar, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji, przedstawił sprawozdanie z działalności ośrodka za 2021 rok.  MOSiR nie jest nastawiony 
na zyski. Ubiegły rok to okres pandemii.   Pomimo tego ośrodek dobrze prosperował. Do zasobów MOSiR-u należą: Arena Sanok, tor lodowy, stadion  
piłkarsko-lekkoatletyczny „Wierchy”, korty tenisowe, Centrum Rehabilitacji i Sportu, Dom Sportowca i sanockie Błonie.

ki, z których skorzystało około 
5 tys. osób.  Ogółem z obiektu 
Arena Sanok skorzystało  
15 tys. zainteresowanych. 

– Uważam, że jak na pan-
demiczny okres to bardzo 
przyzwoita liczba – pokreślił.

Zrealizowanych zostało 
około 300 tys. zł przychodów, 
koszty utrzymania hali były 
bliskie kwocie 3 mln zł. Naj-
większy odsetek kosztów ge-
nerowała energia, wynagro-
dzenia osobowe, duże koszty 
amortyzacji – prawie 400 tys. 
zł. Strata na tym obiekcie wy-
nosi około 2,5 mln zł. Jeżeli 
chodzi o zatrudnienie to na 
koniec 2021 roku było zatrud-
nionych 11 pracowników. 
Praca w systemie dwuzmiano-
wym, od poniedziałku do nie-
dzieli. Dyrektor zaznacza, że 
to minimalna liczba osób za-
trudnianych, ponadto obiekt 
posiłkuje się osobami z innych 

obiektów. Na maszynowni, 
która obsługuje obiekty Areny 
Sanok oraz toru lodowego  
zatrudnionych jest 6 osób. 
Przychody na Arenie wyniosły 
259 tys. zł – głównie z powo-
dów pandemicznych plan zo-
stał zrealizowany  w 70 proc. 

– Z kortów tenisowych 
skorzystało ok. 1200 osób, to 
osoby prywatne oraz zawod-
nicy sanockich klubów teni-
sowych. W okresie pandemii 
korty były zamknięte od  
6 marca do 24 kwietnia. Przy-
chody ze sprzedanych biletów 
i karnetów wyniosły 13 tys. zł, 
tj. 73 proc. zakładanego planu  
rocznego. Strata na kortach 
wyniosła 36 tys. zł – wyliczył 
dyrektor.

Dom Sportowca Błonie 
również działał w ograniczo-
nym stopniu, stosując się 
do rozporządzeń ministra 
zdrowia dotyczących pande-

mii. Ośrodek posiada 73 
miejsca noclegowe, 32 poko-
je, jest dobrze wyposażone 
zaplecze kuchenne, przyjmo-
wane są grupy sportowców 
oraz osoby indywidualne. 
Według dyrektora pomimo 
restrykcji udało się uzyskać 
bardzo dobry wynik �nanso-
wy. To blisko 1 mln zł przy-
chodu. Wykonano 160 proc. 
planu rocznego. W czasie 
pandemii udało się zamiast 
obozów sportowych organi-
zować zgrupowania sportowe, 
kadr wojewódzkich i narodo-
wych, przez długi czas obiekt 
gościł Czechów, którzy płacili 
nie tylko za usługi hotelowe, 
ale również za wynajem 
obiektów. Obiekt zaliczył 
około 700 tys. zł straty, dyrek-
tor zaznacza, że starta jest  
coraz mniejsza, zaś w przy-
szłym roku jeszcze się obniży. 
Na obiekcie zatrudnionych 

jest 12 pracowników, w pla-
nach jest zatrudnienie nowych 
osób. Dyrektor dodaje, że cały 
przyszły rok jest niemal cały 
zarezerwowany, szczególnie  
w okresie ferii i wakacji. 

– Na torze lodowym tre-
nowali głównie sanoccy  
zawodnicy, przyjmowaliśmy  
również gości z Lublina, To-
maszowa Mazowieckiego. 
Mamy stałych klientów, któ-
rzy korzystają z obiektu. Od-
bywały się ogólnodostępne 
ślizgawki, szczególnie w okre-
sie świąt Bożego Narodzenia. 
Zorganizowano 75 ślizgawek, 
z których skorzystało 25 tys. 
osób. To imponująca liczba. 
Na torze odbywały się różne 
zawody o charakterze ogól-
nokrajowym. W okresie let-
nim tor służy głównie klubom 
wrotkarskim oraz obozowi-
czom z różnych części Polski 
– powiedział. 

Dyrektor wspomniał  
o wydatkach inwestycyjnych. 
W ubiegłym roku zrealizowano 
pierwszy etap przebudowy 
Domu Sportowca, na Arenie 
wyremontowano i zmodernizo-
wano szatnię gospodarzy, został 
zaprojektowany plan przebudo-
wy toru lodowego – te obiekty 
wymagają dużych nakładów in-
westycyjnych, aby mogły jak 
najlepiej funkcjonować oraz 
służyć mieszkańcom czy przy-
jezdnym. 

Tomasz Matuszewski, bur-
mistrz Sanoka, podziękował dy-
rektorowi Rajtarowi za profesjo-
nalne podejście do swoich obo-
wiązków oraz zaangażowanie  
w tworzeniu coraz szerszej i lep-
szej oferty sportowo-rekreacyj-
nej dla mieszkańców oraz gości 
w niełatwym okresie, jakim była 
pandemia. Burmistrz podkreśla, 
że działania podejmowane przez 
dyrektora przełożą się na funk-
cjonowanie i jakość sprzedawa-
nych usług na MOSiR-ze. Wło-
darz miasta zauważył, że proble-
mem będą koszty związane  
z energią,  które już teraz są bar-
dzo wysokie, a opłaty mają nadal 
drastycznie wzrastać. 

Dyrektor podkreśla, że ża-
den Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Polsce nie przynosi 
dochodów. –  Gdybyśmy byli 
nastawieni tylko na zyski, tak jak 
to w przedsiębiorstwach  pry-
watnych wówczas nie organizo-
walibyśmy szkółek pływackich 
dla dzieci, nie udostępnialiby-
śmy za darmo stadionu „Wier-
chy”, z którego mogą korzystać 
wszyscy, z którego korzysta kil-
kanaście tysięcy osób, zarówno 
osoby prywatne, jak i uczniowie 
szkół.

– Czy przynosimy stratę?! 
Nie, jest brany pod uwagę roz-
wój naszego społeczeństwa, 
dzieci, młodzieży, dorosłych –  
to wartość niepoliczalna, ponie-
waż wszystkie te osoby, w szcze-
gólności dzieci, które korzystają 
z poszczególnych obiektów, 
mogą dzięki temu rozwijać swo-
je pasje, ale przede wszystkim  
są odciągane sprzed ekranów 
tabletów czy komputerów – 
podsumował swoje wystąpienie 
dyrektor Bogusław Rajtar.

dcz

Bogusław Rajtar
(dyrektor MOSiR)

Millenium HALL zorganizowało sportowy weekend (3 – 4 
września) z mnóstwem atrakcji i niespodzianek. Kulmina-
cyjnym punktem imprezy była sobotnia prezentacja drużyny 
Marma Ciarko STS Sanok.

Sanockiej drużynie hokejowej 
kibicuje całe Podkarpacie!

Z tej okazji do Rzeszowa przy-
jechali wierni kibice Marma 
Ciarko STS z Sanoka. 4 wrze-
śnia, podczas prezentacji dru-
żyny, na własne oczy mogli się 
przekonać, że wśród rzeszo-
wian nie brakuje miłośników 
hokeja.

–  Cieszę się, że promocyj-
na sportowa wizytówka nasze-
go miasta, jaką jest drużyna 
Marma Ciarko STS Sanok, 
miała szansę zaprezentowania 
się w stolicy Podkarpacia. Dzię-
kuję pani prezes Marcie Półto-
rak oraz Sanockiej Republice 

Hokejowej za wspaniałą opra-
wę tego sportowego wydarze-
nia. Wierzę, że współpraca klu-
bu z nowym sponsorem będzie 
się układać doskonale, a satys-
fakcję z tego będą mieli zarów-
no kibice, sportowcy, jak rów-
nież patroni, którzy w trudnym 
czasie uwierzyli w potencjał sa-
nockich hokeistów – powie-
dział burmistrz Sanoka Tomasz 
Matuszewski.

ew
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INTERWENCJA W STRÓŻACH WIELKICH
W poniedziałek do redakcji „Tygodnika Sanockiego” zgłosiła 
się mieszkanka bloku w Stróżach Wielkich. Przedstawiła ona 
problem z wodą doprowadzaną do bloku, a raczej jej bra-
kiem. W obecnej chwili mieszkańcom wodę z pobliskiego 
wodociągu dostarcza �rma Techno-Drew, jednakże jakość 
tej wody pozostawia wiele do życzenia i nadaje się jedynie do 
celów sanitarnych i to nie zawsze. 

Problem 
z wodą 

Z udzielonych nam informacji 
wynika, że �rma Techno-Drew
nie posiada odpowiedniego 
sprzętu do oczyszczania wody. 
Zmartwienia nie mają miesz-
kańcy, którzy posiadają własne 
studnie, jednak reszta ma pro-
blem nawet z podstawowymi 
sprawami sanitarnymi, albo-
wiem z kranu leci „muł”. Miesz-
kanka udała się w tej sprawie 
do wójta gminy Sanok Anny 
Hałas, która jak przystało na 
zarządcę powinna zadbać  
o doprowadzenie wody miesz-
kańcom, chociażby z oddalo-
nego o zaledwie 2 km Sanoka. 
Mieszkanka relacjonująca nam 
przebieg wizyty zwróciła 
uwagę, że posiada siedmio-
miesięczne dziecko, które 
dostało wysypki po wodzie 
dostarczanej przez �rmę Tech-
no-Drew, oraz że jest w ciąży  
z drugim dzieckiem i zwyczaj-
nie czuje się zagrożona. Począt-

kowy projekt doprowadzenia 
wody był łączony z budową 
więzienia, jednak wraz ze znik-
nięciem projektu mieszkańcy 
zostali pozostawieni sami 
sobie. Wobec wystosowanych 
przez siebie żądań do wójta 
gminy, mieszkanka usłyszała, 
że ludzie jakoś sobie radzą,  
a na tę chwilę gmina nie ma 
obowiązku dostarczania wody, 
na co wójt posiada stosowne 
dokumenty. Ponadto wójt 
poinformowała, że wcześniej 
ta woda była zdatna do picia. 
W powyższej sprawie miesz-
kanka udała się również do 
Sanepidu, który poinformo-
wał ją, że w związku z niezdat-
nością wody do spożycia 
mieszkańcy nie powinni za nią 
płacić. 

W związku z powyższym 
zwróciliśmy się z zapytaniem 
do sekretarza gminy Pawła 
Wdowiaka, który poinformo-

wał, iż istotnie w tej chwili 
gmina nie ma obowiązku 
dostarczania wody, albowiem 
do tego zobowiązała się �rma
Techno-Drew podczas przej-
mowania terenów w tamtej 
części oraz posiadająca sieć 
wodociągową. Sekretarz zwró-
cił uwagę, że mają obowiązek 
dostarczenia wody w przy-
padku awarii w miejscach,  
w których gmina posiada sieć 
wodociągową, a na tę chwilę 
takiej nie ma w Stróżach Wiel-
kich. Problem jest znany gmi-
nie i nie został on pozosta-
wiony „sam sobie”. Jak infor-
muje sekretarz, prawie trzy 
lata temu podjęto kroki mające 
na celu doprowadzenie wody 
mieszkańcom przez miejską 
sieć SPGK, która jest wspólną 
aglomeracją wodną zarówno 
miasta jak i gminy. Na tę chwilę 
zostały zakończone prace pro-
jektowe, w toku jest zgłoszenie 
inwestycji, ogłoszenie prze-
targu i po wyłonieniu wyko-
nawcy sekretarz wyraża 
nadzieję, że prace ruszą jeszcze 
w tym roku. „Mamy zabezpie-
czone środki z Polskiego Ładu, 
a Stróże Wielkie są obecnie  
w najbardziej zaawansowa-

nym procesie do utworzenia 
gminnej sieci wodociągowej. 
W tej chwili budujemy wodo-
ciąg w Sanoczku, a zaraz po 
tym nasze siły zostaną w cało-
ści poświęcone Stróżom Wiel-
kim. Proszę mieszkańców  
o jeszcze chwilę cierpliwości. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
sytuacja nie należy do najła-
twiejszych, jednak pozysku-
jemy środki i staramy się,  
by wszystkie prace ruszyły  
jak najszybciej. Na dniach 
mam się spotkać z władzami 
�rmy Techno-Drew i liczę, że
do czasu utworzenia sieci 
wodociągowej uda nam się 
podjąć stosowne kroki, które 
zabezpieczą mieszkańców” – 
komentuje sekretarz Paweł 
Wdowiak. 

Mamy nadzieję, że powyż-
sze informacje uspokoją 
mieszkańców Stróży Wielkich, 
jednocześnie dając im nadzieję, 
że woda, która spędza im sen  
z powiek już niebawem stanie 
się tylko niemiłym wspomnie-
niem. 

Dane interweniującej do 
wiadomości redakcji. 

esw

Na terenie Miasta Sanoka 
poziom recyklingowanych 
odpadów komunalnych za 
rok 2021 wyniósł zaledwie 
20,11% w stosunku do okre-
ślonego  w ustawie co naj-
mniej  20% poziomu. Ale już 
za rok 2022 wymagane jest 
osiągnięcie poziomu co naj-
mniej 25%!

Kontrole segregacji odpadów

Czy czekają nas podwyżki opłat za wywóz śmieci?

W związku z tym, aby uniknąć 
kary za nieodpowiednio po-
segregowane odpady komu-
nalne  (począwszy od miesią-
ca lipca br.)  na terenie Miasta 
Sanoka rozpoczęły się kon-
trole dot. prawidłowego pro-
wadzenia przez mieszkańców 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Kontrole odbywają się na 
nieruchomościach zamiesz-
kałych w zabudowie jednoro-
dzinnej i wielomieszkanio-
wej. 

Sanocka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  przeprowa-
dziła kontrole, dokumentując 
je na fotogra�ach. Niestety
kontrola wykazała, że miesz-
kańcy nie wywiązują się  
z obowiązku segregacji odpa-
dów komunalnych. W pojem-
nikach na odpady zmieszane 
znajdowały się w dużych ilo-
ściach opakowania z tworzyw 
sztucznych, metale (szczegól-
nie puszki aluminiowe), 
szklane butelki, materiały bu-
dowlane, itp. Podobny stan 
niesegregowania odpadów 
zastano w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Autosan”. 

W obydwu spółdzielniach 
dużo odpadów jest również 
pozostawianych przy wiatach 
śmietnikowych, są to szcze-
gólnie odpady wielkogabary-

towe, tj. meble, opakowania 
po sprzęcie AGD i RTV, ma-
teriały budowlane powstałe 
po wykonanych remontach.

„Przypominamy, że odpa-
dy te każdy mieszkaniec ma 

obowiązek dostarczyć do 
Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Segregowanych 
(GPZOS). Kody kreskowe 
oraz druki oświadczeń po-
trzebne do okazania w GPZOS 

są dostępne w Administracjach 
Osiedli SSM lub w biurze 
ZGZM przy ul. Traugu�a 9 
w Sanoku. Pozostawianie  
zarówno tych odpadów jak  
i pozostałych przy wiatach  

działania warunków atmosfe-
rycznych oraz wabi zwierzęta 
(w tym lisy i szczury), co 
oprócz nieładu może stwarzać 
dodatkowe zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. Prosimy miesz-
kańców o właściwe segregowa-
nie odpadów biodegradowal-
nych. Do pojemników na te 
odpady nie należy wrzucać 
resztek mięsa, kości i wlewać 
odpadów ciekłych, które wy-
pływają z pojemników.” Czyta-
my na stronie Sanockiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Kolejna kontrola zostanie 
przeprowadzona w IV kwarta-
le br. i w przypadku ponowne-
go stwierdzenia nieprawidło-
wości zostanie wszczęte postę-
powanie skutkujące znacznym 
podniesieniem stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

„Apelujemy więc do 
mieszkańców o właściwe se-
gregowanie odpadów i konse-
kwentne przestrzeganie po-
rządku w wiatach i wokół 
nich” –  czytamy w komuni-
kacie na stronach spółdzielni. 

Za miesiąc lub miesiące, 
w których nie dopełniono 
obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określa,  
w drodze decyzji, podwyż-
szoną stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi, która w Sanoku  
wynosi 58,00 zł os/m-c.

Jednak czy mieszkańcy 
wykrzeszą z siebie chęci do 
segregacji odpadów, czy wolą 
płacić większe stawki za ich 
wywóz?  Oto jest pytanie!

ew

generuje dodatkowe koszty 
uporządkowania terenu oraz 
ich wywozu. Skutkuje to wzro-
stem opłat eksploatacyjnych. 
Ponadto pozostawianie odpa-
dów przy wiatach naraża je na 

Kontrola wykazała, że mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych
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MIejska Bibliotek Publiczna w Sanoku

1 września br. to data, która zapisze się w historii. Kolejny 
krok w kierunku budowy nowoczesnej hali sportowej przy  
II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku został poczyniony. 
O godz. 8.00 w obecności notariusza Stanisława Drozda sta-
rosta Stanisław Chęć i wicestarosta Janusz Cecuła podpisali 
akt notarialny z wiceburmistrzem Arturem Kondratem oraz 
Krzysztofem Ćwiąkałą, naczelnikiem Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miasta Sanoka o zamianie działek na-
leżących do Powiatu Sanockiego i Gminy Miasta Sanoka.

PRZEŁOM 
w sprawie budowy 
hali sportowej przy 
II LO w Sanoku

 II Liceum Ogólnokształcące

W szczególności chodzi o te-
ren będący częścią parku 
miejskiego, który za zgodą 
Rady Miasta Sanoka oraz 
burmistrza stał się własnością 
Powiatu Sanockiego, dzięki 
czemu możliwe będzie konty-
nuowanie inwestycji przy  
II LO.

Zgodnie z koncepcją ma 
powstać hala sportowa o wy-
miarach 36 m x 18 m z łączni-
kiem jako rozbudowa istnie-
jącego obiektu II Liceum 
Ogólnokształcącego w całość 
funkcjonalno-przestrzenną, 
sportowo-edukacyjną z doce-
lowym zagospodarowaniem 
przestrzeni wokół szkoły.

– Podpisanie aktu nota-
rialnego o zamianie działek 
oznacza dla nas nadzieję, że 
to, o czym tak bardzo marzy 
cała społeczność szkoły, po-
mału zaczyna się spełniać – 
mówi Marek Cycoń, dyrektor 
II Liceum Ogólnokształcące-
go w Sanoku. – Mamy naj-
mniejszą salę gimnastyczną 
ze szkół w powiecie sanockim, 
a wszystkie sukcesy sportowe 
okupione są treningami poza 
siedzibą szkoły. Pierwsze sta-
rania o pozyskanie terenu pod 
budowę hali poczyniliśmy już 
w 2001 roku, stopniowo 
zwiększając jego rozmiar.  
I w końcu udało się teraz. 
Mam nadzieję, że doczekamy 

się budowy sali, bo jest ona 
nam bardzo potrzebna nie 
tylko do zajęć sportowych, 
ale również do organizacji 
wydarzeń kulturalnych – kon-
tynuował. 

Jak podkreśla dyrektor 
Marek Cycoń, teraz czas na 
kolejny krok.

Do kwestii budowy hali 
gimnastycznej przy II liceum 
odnieśli się członkowie Za-
rządu Powiatu Sanockiego.

Wicestarosta Janusz Ce-
cuła: „Inwestycja, która rodzi-
ła się w wielu bólach jest bar-
dzo oczekiwana i potrzebna. 
Koncepcja budowy sali gim-
nastycznej robi wrażenie,  
z pewnością będzie to obiekt, 
którego inne placówki będą 
mogły pozazdrościć. Cieszę 
się bardzo, że wreszcie doszło 
do �nalizacji tej sprawy 
i pierwszy krok został zrobio-
ny. W miarę możliwości bę-
dziemy kontynuować nasze 
starania o wybudowanie sali 
gimnastycznej przy II Liceum 
Ogólnokształcącym. Pewne 
procedury muszą być jednak 
zachowane, dlatego nie moż-
na działać pochopnie. Obiekt 
należy budować na mocnych 
fundamentach”.

Radny Damian Biskup: 
„Cieszy, że temat przekazania 
działek po trudnej drodze zo-
stał zamknięty. Dziękuję rad-

nym miasta Sanoka za zrozu-
mienie naszych intencji zwią-
zanych z zamianą działek. 
Jakby nie patrzeć, to podwój-
na korzyść dla miasta. Z jed-
nej strony Powiat mocno za-
inwestuje w substancje mia-
sta, budując siedzibę pogoto-
wia i halę sportową przy  
II LO. Z drugiej strony Miasto 
Sanok otrzymało od Powiatu 
tereny, które może zagospo-
darować pod chociażby ak-
tywne formy wypoczynku 
czy szeroko rozumianą rekre-

II Liceum Ogólnokształ-
cące ma w swoim dorobku 
liczne sukcesy sportowe. Wli-
czając w to tytuły mistrzów 
Polski w unihokeju czy pierw-
sze miejsca w Licealiadzie. 
Biorąc pod uwagę powyższe, 
szkoła tym bardziej zasługuje 
na salę z prawdziwego zdarze-
nia. Czas najwyższy, aby XXI 
wiek wkroczył w mury tej 
szkoły. Temat powstania no-
wego obiektu sportowego 
przy II LO przewijał się przez 
wiele kadencji Rady Powiatu 
Sanockiego. Jednak zawsze 
były ważniejsze sprawy, tro-
chę kwestia sali gimnastycznej 
była spychana na margines. 
Mam nadzieję, że tym razem 
uda nam się zaplanować  
i rozpocząć tę jakże potrzebną 
inwestycję. Do tego niezbęd-
nym będzie znalezienie od-
powiedniego źródła �nanso-
wania. Pomocnym może być 
chociażby Rządowy Program 
Polski Ład”. 

Radny Krzysztof Strzyż: 
„Możliwość rozwoju i udosko-
nalenia infrastruktury szkolnej 
zawsze jest dobrą informacją 
nie tylko dla samych zaintere-
sowanych, ale również dla 
wszystkich, którzy będą z tej 
bazy korzystać. Taką właśnie 
szansą na wybudowanie no-
woczesnego obiektu, spełnia-
jącego wszystkie standardy 

jest pozyskanie przez Powiat 
Sanocki terenu pod budowę 
hali sportowej przy II Liceum 
Ogólnokształcącym w Sano-
ku.

Podpisanie umowy po-
między Powiatem Sanockim  
a Gminą Miasta Sanoka doty-
czącej zamiany własności 
działek to pierwszy krok  
w tym kierunku. Jest to inwe-
stycja długo oczekiwana  
i w obecnej sytuacji pogarsza-
jącej się kondycji �zycznej
młodzieży, będącej m.in. skut-
kiem pandemii, wręcz nie-
zbędna. Stworzy wszystkim 
uczniom II LO możliwość 
uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych w godziwych 
warunkach. Będzie to kolejna 
inwestycja Powiatu Sanockie-
go podnosząca jakość bazy 
sportowej w sanockich szko-
łach i cieszy fakt, iż udało się  
w tej kwestii współdziałać  
z Radą Miasta Sanoka”.

Starosta Stanisław Chęć: 
„Dziękuję burmistrzom oraz 
Radzie Miasta Sanoka za zro-
zumienie naszej prośby i do-
strzeżenie potrzeby wybudo-
wania hali sportowej przy  
II Liceum Ogólnokształcą-
cym w Sanoku.  Dzięki zamia-
nie działek możemy przejść  
z etapu planowania do reali-
zacji zadania”.

Żródło: Powiat Sanocki

ację, nie mówiąc już, o możli-
wości wybudowania lotniska 
dla małych samolotów. To na 
pewno duży krok do przodu 
dla Powiatu”.

Radny Andrzej Chrobak: 
„Ogromnie się cieszę, że do-
szło wreszcie do podpisania 
aktu zamiany działek pomię-
dzy Powiatem Sanockim  
i Gminą Miasta Sanoka. Dzię-
ki temu możemy poczynić 
kolejne kroki w kierunku po-
wstania sali gimnastycznej 
przy II LO w Sanoku.
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Urząd Gminy w Bukowsku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Bukowskiej i sołectwo Wola Sękowa  serdecznie zapraszają 
na wyjątkowe, spektakularne wydarzenie. Spotkajmy się ca-
łymi rodzinami już 10 września br. w Woli Sękowej na Pikni-
ku Militarnym – w programie niezliczona ilość atrakcji!

13.00 Rozpoczęcie wydarzenia
• Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.
• Pokaz i konkurs pojazdów zabytkowych oraz zawody 
(jazda żukiem na korbę,  przejazd zabytkowych pojazdów 
na czas) o puchar Wójta Gminy Bukowsko. 
• Poligon survivalowy dla dzieci i młodzieży.
• „Dobry Wojak Szwejk” w opowieściach Leszka Mazana.
• Wystawa eksponatów Muzeum Militariów i Techniki  
w Woli Sękowej  oraz diorama historyczna.
• Wystawa zabytkowego sprzętu fotogra�cznego i optycznego.
•Wystawa pamiątek rodzinnych z okresu I wojny światowej.
• Ponadto: Stoiska WOT i WCR, giełda staroci, strefa zabaw dla 
dzieci, regionalne produkty i darmowa strażacka grochówka. 
15.00  Rekonstrukcja historyczna bitwy z 1915 roku  
(komentuje prof. Andrzej Olejko).
16.30  Ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie  
Pucharów Wójta Gminy Bukowsko.
17.00  Piknik rodzinny wraz z zabawą taneczną.

Zapraszamy do Woli Sękowej

Piknik Militarny połączony z rekonstrukcją bitwy z 1915 roku

Piknik rozpocznie się  o godz. 
13.00 pokazem starych pojaz-
dów oraz zawodami survivalo-
wymi dla młodzieży. Chętni 
będą mogli wziąć udział w zawo-
dach strzeleckich z broni pneu-
matycznej oraz jazdy żukiem na 
korbę i przejazdu na czas sta-
rymi samochodami o puchar 
Wójta Gminy Bukowsko. 
Poznamy także zwyczaje  
i codzienne życie żołnierzy  
z armii austro-węgierskiej na 
stoisku poświęconemu bohate-
rowi książki Haška. Losy 
Dobrego Wojaka Szwejka 
przedstawione w satyrycznej 
powieści antywojennej autor-
stwa Jaroslava Haška zaprezen-
tuje nam  Leszek Mazan, znany 
dziennikarz i szwejkolog. 

Rekonstrukcja historyczna 
bitwy z okresu I wojny świato-
wej, zaplanowana na godz. 
15.00, z pewnością zrobi wra-
żenie na młodszych i star-
szych! Będziemy świadkami 

i wyposażenie oraz podzielą 
się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z uczestnikami wydarze-
nia. Na pikniku dostępny 
będzie również punkt rekruta-
cyjny Wojskowego Centrum 
Rekrutacji z Sanoka. To ozna-
cza, że chętni będą mogli roz-
począć karierę w wojsku. 

Przybyli goście będą mogli 
ponadto posilić się pysznym 

jedzeniem przygotowanym 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Woli Sękowej.  
Do tego darmowa strażacka 
grochówka, strefa zabaw dla 
najmłodszych z warsztatami 
edukacyjno-plastycznymi, 
dmuchanymi zjeżdżalniami, 
stoiska rękodzielnicze oraz 
regionalne przysmaki.

mn

rekonstrukcji bitewnej poświę-
conej żołnierzom Wielkiej 
Wojny poległym na terenie 
gminy Bukowsko w 1915 r. 
Pamięć o nich przywrócą 
rekonstruktorzy przy współ-
pracy z prof. Andrzejem 
Olejko. 

W trakcie pikniku Muzeum 
Militariów i Techniki w Woli 
Sękowej  zaprezentuje mobilną 
wystawę militariów z okresu  
I wojny światowej. Wystawa  
będzie zorganizowana wspól-
nie z Podkarpackim Stowarzy-
szeniem Poszukiwaczy „Oca-
lić od Zapomnienia”, którego 
członkiem jest pan Krzysztof 
Mindur – właściciel muzeum. 
Miłośnicy militariów i staroci 
będą mogli również zakupić 
ciekawe pamiątki podczas 
giełdy staroci.  

Ponadto żołnierze Bata-
lionu Lekkiej Piechoty  
z Sanoka zaprezentują współ-
czesny sprzęt wojskowy  

Projekt realizowany w ramach pro-
gramu „Patriotyzm Jutra” Edycja 
2022 został do�nansowany przez
Muzeum Historii Polski.

Program:
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„Główny nurt poszukiwań w malarstwie, które 
prowadzę od połowy lat 90. XX w. to architek-
tura, która staje się terytorium przestrzennej  
i emocjonalnej penetracji na płaszczyźnie ob-
razu. Przetworzone struktury o klasycznym 
rodowodzie oraz obiekty budowlane stają się 
tematem przedstawienia, ale także intrygą  
w umownej przestrzeni obrazu, wspierając 
jego �zyczny status. Staram się w swoim ma-
larstwie unikać dosłowności czy ilustracyjno-
ści przedstawienia, wpisując motyw w abs-
trakcyjny układ form oparty na symetrycznym 
dopełnieniu stron lub przeciwstawieniu seg-
mentów obrazu na zasadzie montażu malar-
skiego, w którym farba stanowi chemiczny 
łącznik między elementami kompozycji  
w unikatowej sytuacji przestrzenno-świetlno-
-kolorystycznej obrazu. Architektura jest dla 
mnie nośnikiem emocji i symbolicznych treści 
związanych z poznaniem. Celem moich starań 
jest wydobycie strukturalnych cech materii 
lub pozorów trwałości na rzecz ukazania  
zależności między pustką a obecnością”. 

/Jarosław Sankowski/

Z okazji Narodowego Czyta-
nia Prezydent RP Andrzej 
Duda tradycyjnie skierował 
przesłanie, zachęcając do 
współtworzenia akcji. Sanok 
do tej akcji dołączył.

Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” w Sanoku

BWA Galeria Sanocka zaprasza

Jarosław 
Sankowski 
„21 obrazów”
9 września o godzinie 18.00 w BWA Galerii 
Sanockiej odbędzie się wernisaż prac malar-
skich Jarosława Sankowskiego zatytułowany 
„21 OB�ZÓW”. Prace artysty będzie moż-
na oglądać do 7 października 2022.  

W Sanoku Narodowe Czyta-
nie miało miejsce w ogrodzie 
Kawiarni u Mnicha. Gości 
przywitał dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Leszek 
Puchała, przybliżając genezę 
powstania dzieła Mickiewi-
cza. „Ballady i romanse”  
czytali, m.in: Janusz Cecuła 
–  wicestarosta sanocki, 
pisarka Emilia Wituszyńska, 
Marek Cycoń – dyrektor  
II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Sanoku, Jarosław 
Sera�n – dyrektor Muzeum
Historycznego w Sanoku 
oraz wiceburmistrz Sanoka 
Artur Kondrat. Jako gość 
specjalni tegorocznej edycji 
wystąpiła Joanna Baran-Mar-
czydło – aktorka teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie.

W ogrodzie Kawiarni  
u Mnicha rzeczywiście jest 
atmosfera oddająca wileński 

klimat. Wystarczy podejść, by 
cofnąć się w czasie.

– Dwieście lat temu w Wil-
nie zostały wydane „Ballady  
i romanse” Adama Mickiewi-
cza – zbiór poezji, który zapo-
czątkował w Polsce roman-
tyzm. Młodzieńcze, a jedno-
cześnie bardzo dojrzałe wier-
sze okazały się przełomowe i 
dzisiaj trudno wyobrazić sobie 

obchody o ważną re�eksję nad
naszą kulturą i historią. Chciał-
bym, aby tegoroczne Naro-
dowe Czytanie jeszcze bardziej 
umocniło jedność i poczucie 
wspólnoty Polaków na całym 
świecie. I żeby – jak zawsze – 
było dla nas wspólnym świę-
tem czytelnictwa – dodał pre-
zydent.

ew

bez nich dalsze dzieje naszej 
literatury. (…) Romantyzm 
to istota polskości i funda-
ment nowoczesnej tożsamo-
ści naszego narodu. To epoka 
zmagań z zaborcą, utrwalona 
w biogra�i Adama Mickiewi-
cza oraz tych wszystkich  
polskich patriotów, uczestni-
ków tajnych stowarzyszeń  
i powstań, działaczy emigra-

cyjnych i spiskowców, którzy 
na różne sposoby, w kraju i na 
obczyźnie, czynem i słowem 
toczyli bój o suwerenną Rzecz-
pospolitą – napisał w liście 
Prezydent RP Andrzej Duda.

– Wierzę, że wspólna lek-
tura utworów naszego narodo-
wego wieszcza na nowo ukaże 
fenomen polskiego romanty-
zmu i wzbogaci jubileuszowe 

„Ballady i romanse” zostały 
opublikowane w czerwcu 1822 
roku w Wilnie jako główna 
część pierwszego tomu „Poezyj” 
Adama Mickiewicza. Pisany  
w latach 1819–1821 cykl wier-
szy wyznaczył początek dzie-
jów poezji romantycznej w Pol-
sce, stając się dla nowej epoki 
jednym z najważniejszych 
punktów odniesienia. To zbiór 
nowatorski i oryginalny, a jed-
nocześnie ujmujący naturalno-
ścią stylu i prostotą języka. 
Wiersze ukazują szerokie moż-
liwości pisarskie wybitnego 
autora, który na tle nastrojowej 
przyrody wykreował fascynu-
jący i wyjątkowy świat pełen 
uczuciowości, fantazji i ludowej 
moralności. Zbiór Mickiewi-
czowskich poezji rychło stał się 
literackim wydarzeniem, wzbu-
dzając wielki entuzjazm wśród 
miłośników literatury narodo-
wej. Do dziś wiersze tego cyklu 
są niezwykle popularne, a ich 
współczesne znaczenie dla pol-
skiej kultury potwierdza Rok 
Romantyzmu Polskiego, ogło-
szony w 2022 roku z okazji 
dwóchsetlecia wydania zbioru.

Miło nam przekazać informację, że Daria Kosiek znana nam  
z twórczości między innymi w zespołach Wernyhora i Widy-
mo zajęła drugie miejsce w Turnieju Muzyków Prawdziwych.

Daria Kosiek wyśpiewała 
drugie miejsce 

Turniej Muzyków Prawdziwych

To był już VIII Turniej Muzy-
ków Prawdziwych, który 
odbył się w dniach 1-4 wrze-
śnia w  Filharmonii Szczecin. 

– Z pieśniami Bojków 
wyśpiewałam kolejną nagrodę 
w tym roku. Bardzo to cieszy  
i dodaje motywacji do dal-
szych poszukiwań i starania 

się o nowe projekty. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom Tur-
nieju Muzyków Prawdziwych 
za miłe spotkania, rozmowy  
i tańce, a także za ich trady-
cyjną muzykę – napisała śpie-
waczka na swoim pro�lu spo-
łecznościowym. 

ew
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1 września 2022 roku we wszystkich szkołach 
został zainaugurowany nowy rok szkolny. 
Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami 
zgromadzili się przed budynkami placówek 
oświatowych lub w salach gimnastycznych.  
W Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej Zo�i
w Sanoku o godzinie 10.00 na sali gimnastycz-
nej odbył się uroczysty apel, w którym uczestni-
czyli m.in. burmistrz Tomasz Matuszewski,  
zastępca burmistrza Grzegorz Kornecki oraz 
przedstawiciele władz miasta. 
 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztan-
daru, po czym został odśpiewany „Mazurek  
Dąbrowskiego”. 

Kolejno głos zabrał dyrektor szkoły Robert  
Zoszak, który przywitał wszystkich zgromadzonych. 
W trakcie wystąpienia wyraził nadzieję, że wszystkie 
zajęcia w szkole będą się odbywać w trybie stacjo-
narnym, tak jak przed pandemią.  Po tym wystąpie-
niu słowa do uczniów, nauczycieli oraz rodziców 
skierował burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, 
życząc udanego nowego roku szkolnego. Następnie 
głos zabrali uczniowie, którzy przygotowali występy 
artystyczne. Jeden z pierwszoklasistów odebrał ple-
cak wyposażony przez parę prezydencką. 

Redakcja „Tygodnika Sanockiego” życzy wszyst-
kim uczniom jak najlepszych wyników, a nauczycie-
lom – satysfakcji z pracy. (ew)

Uroczysta inauguracja roku szkolnego Fotorelacja
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W Galerii o smaku kawy możemy podziwiać obrazy i instalacje Roberta Robsona Onacko, 
Jest to pierwsza indywidualna wystawa artysty. Robson od 2003 r. mieszka w Zagórzu, gdzie 
oddaje się pracy twórczej, malując obrazy i rzeźbiąc. W swoich pracach inspiruje się twórczo-
ścią Zdzisława Beksińskiego. Razem z żoną „Lulu” prowadzi w Zagórzu Pracownię Luidu na 
ul. Klasztornej. Z zamiłowania muzyk i dobry duch Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej. 
Korzystając z okazji, zaprosiliśmy artystę do redakcji. 

Robsoloty – pierwsza wystawa Roberta Onacko
Rozmowa z malarzem, muzykiem – Robertem Onacko

Tworzysz od lat, dlaczego 
dopiero teraz indywidualna 
wystawa? 

Wystawa to zbiór obrazów 
i instalacji zbieranych od 
dziesięciu lat. Dopiero Mał-
gosia Orłowska tak jakby 
przymusiła mnie do tego, by 
pozbierać prace i nadać im 
odpowiedni temat i ułożyć je 
w przestrzeni galerii. Dosta-
łem przysłowiowego kopa. 

Nie da się ukryć, że w twoich 
pracach widać motywy  
Zdzisława Beksińskiego. 
Dlaczego akurat jego twór-
czość cię urzekła?

Tego nie da się określić, 
wypowiedzieć. To na co reagu-
jemy, jest bardzo indywidualne. 
Niektórzy mówią, że naśladuję 
mistrza. Uważam, że ja po pro-
stu lubię jego twórczość i tkwi 
mi ona w podświadomości. 
Niemniej nie jestem nim i moje 
prace są po prostu moje. Tak 
jak korytka, fragmenty drewna 
– to jest mój zamysł na kon-
kretne obrazy czy formy. 

Wystawa nawiązuje do 
wojny w związku z tym, co 
się dzieje u naszych sąsia-
dów? 

Nie do końca. Uwielbiam 
oglądać �lmy i większość z tych
prac, instalacji ma związek  
z konkretnym �lmem. Wojna
jako taka mnie przeraża.   
W moich pracach można wy-
patrzyć elementy „Dywizjonu 
303”, „Listy Schindlera”, „Po-
wstania Warszawskiego”, „Ka-

tynia”, Szarej strefy”. Podam tu 
przykład instalacji „Katyń”.  
Są tam umieszczone guziki  
z orzełkiem z koroną. To wła-
śnie jest nawiązanie do sceny 
�lmu, w której była mowa 
o tym, że zostaną po nas tylko 
guziki z munduru. Miesiące  
zeszło mi znalezienie właśnie 
takich guzików z orzełkiem  
w koronie. W instalacji jest też 
fragment �agi, biała część, którą
rosyjski żołnierz czyścił sobie 
buty. W innej pracy widać 

płaszczyk – nawiązanie do 
słynnej sceny z „Listy Schindle-
ra”. I tak dalej. Teraz mam  
pomysł na instalację związaną  
z �lmem „Pianista”.

Instalacje, elementy prac są 
drewniane, nie rozpadają się 
pod wpływem czasu? 

Oto jest właśnie problem. 
A właściwie był. Jak szykowa-
łem prace do obecnej wysta-
wy, okazało się, że niektóre z 
instalacji trzeba zakonserwo-

wać. Problemem są korniki. 
Na szczęście jest wiele sposo-
bów, by się ich pozbyć.  
Niestety, jestem w gorącej 
wodzie kąpany i czasem wi-
dząc element drewna, już 
mam na niego pomysł. Już 
bym malował. Na szczęście 
stopuję się i teraz dokładnie 
konserwuję drewno, by prze-
trwało jak najdłużej. Farby 
akrylowe są moim wielkim 
odkryciem i ulubionym me-
dium. Lubię to, że dość szyb-
ko schną i efekt końcowy, taki 
jak chcę osiągnąć, widzę  
od razu. 

Współpracowałeś między 
innymi z Angelą Gaber  
i Topinamburem, a teraz 
muzycznie działasz? 

Oczywiście. Tak jak niektó-
rzy chodzą na basen czy siłow-
nię, to ja gram. Biorę teraz 
udział w projekcie GOA z Kubą 
Kowalewiczem i Ernestem 
Drelichem i cieszy mnie to, że 
poszliśmy w stronę mocniej-
szego brzmienia. Muzykę moż-
na określić jako etno-rock.  
Z Angelą czy Topinamburem 
współpraca była świetna, ale 
był jeden mankament. Artyści 
rozwinęli swoje kariery i zaczęli 
jeździć po całej Polsce i nie tyl-
ko, a ja to najchętniej poza 
Podkarpacie bym się nie ruszał. 
Mam też dużo pracy na Uni-
wersytecie Ludowym i prawdę 
mówiąc wolę działać bardziej 
lokalnie. Na szczęście koledzy 
też muzykują dla pasji, więc nie 
mamy ciśnień na karierę. Mu-
zyka sama w sobie jest dla nas 
spełnieniem. Mamy nadzieję 
na koncerty, ale tu bardziej  
lokalnie. Mam małe marzenia  
i czuję się szczęśliwy tu i teraz. 

Rozmawiała 
Edyta Wilk

17 sierpnia na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego roz-
począł się cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci 
polskich i ukraińkich „ETNO INTEG�CJA Z FUNDU-
SZAMI EUROPEJSKIMI”.  Dwujęzyczna grupa szybko się 
zintegrowała i jak same dzieci mówią – jest cudownie!

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Etno integracja z funduszami europejskimi
Przypominamy Rozalię

Każde zajęcia warsztatowe 
były zupełnie inne. Do tej 
pory dzieci uczyły się lepienia 
garnków, kaligra�i, tkactwa,
wyrobu makatek, wycinanek, 
piekły chałki, lepiły łemkow-
skie pierogi, miały zajęcia  
z fotogra�i. Na pamiątkę zajęć
fotogra�cznych każde dziec-
ko otrzymało swoją stylizo-
waną fotogra�ę na lata mię-
dzywojnia. 

– Zainteresowanie warsz-
tatami przerosło nasze naj-
śmielsze oczekiwania! W za-
jęciach do tej pory udział 
wzięło ponad dwieście dzieci. 
Teraz w roku szkolnym odbę-
dą się jeszcze trzy moduły,  
w których będą uczestniczyć 
klasy mieszane właśnie pol-
sko-ukraińskie – relacjonuje 
Marcin Krowiak. 

Etno  Integracja  zakończy   
się koncertem Orkiestry 
Świętego Mikołaja, który  
odbędzie się 10 września  
w MBL. Koncert jest bezpat-
ny.Serdecznie zapraszamy.

ew

Najda, Najdusia, sunia z Ukrainy 

Po strasznej traumie ma szansę 
dojść do równowagi psychicz-
nej  tylko i wyłącznie w cieple 
domu rodzinnego, a nie  
w kojcu. Pracujemy z Najdą 
już  dwa miesiące i jej przera-
żenie światem zewnętrznym, 
burzami, tęsknotą sięga zenitu. 
Niestety, nic poza kojcem nie 
możemy jej zaproponować, 
nie mamy miejsc, każdy 
grzmot cofa naszą i Najdy 
pracę do początku. Błagamy  
o dom tymczasowy dla Najdy, 
niech przypomni sobie,  że 
świat i ludzie są dobrzy i zazna 
jeszcze spokojnego życia.

Najda sunia ok. 9-letnia 
przyjechała do nas z Odessy 
po tym jak podczas spaceru na 
oczach jej i jej psich towarzy-
szy, z którymi była w jednym 
domu od zawsze, i jej kochanej 
pani zastrzelono od tak po 
prostu dwa psiaki.  Najda to 
grzeczna dziewczynka, nie ma 
w niej agresji w stosunku do 
ludzi, dzieci ani innych zwie-
rząt. 

Mamy nadzieję,  że i tym 
razem możemy na Was liczyć. 

Tel. kontaktowy
 695 273 839, 693 972 837

Rózia ma około cztery lata, 
zaszczepiona, wysterylizo-
wana, odrobaczona. Trochę 
nieśmiała i ostrożna w kontak-
tach z nowo poznanymi 
ludźmi, ale gdy komuś zaufa, 
jest wspaniałą towarzyszką 
długich spacerów. Na spacerze 
mija spokojnie inne psiaki. Nie 
znamy jej stosunku do kotów. 
Rozalia wypatruje z utęsknie-
niem swojego człowieka.

Telefon 695 273 839
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA
DYŻURY 

W RADZIE MIASTA

15 września 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Grażyna

Rogowska-Chęć
w godz. 17.00–18.00

LOKALE, 
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam■ Działki budowlane 
w Komańczy, tel. 508 060 
729

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

Posiadam do wynajęcia■ Mieszkanie 48 m2, w 
Sanoku, Wójtostwo, tel. 13 
491 13 96 lub 534 419 888

AUTO-MOTO

Kupię■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733■ Auto zabytkowe, tel. 602 
476 137

KOREPETYCJE■ Matematyka – szkoła śred-
nia i podstawowa, tel. 516 032 
448

Od 05.09.2022 r. do 12.09.2022 r.
Apteka Dr. Max ul. Piłsudskiego 10

Od 12.09.2022 r. do 19.09.2022 r.
Apteka Pogodna ul. Pogodna 1

Apteki pełniące dyżury 

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono ogło-
szenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę 
miesięczną kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 6, 12, 
13, 14, 19, 22, 23, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 
położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta pod nr. telefonu:  13-46-52-878.

ZARZĄD  POWIATU  W  SANOKU 
informuje, 

że  w okresie od  9 września 2022 r. do 29 września 2022 r. na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sano-
ku przy ul. Rynek 1 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy 
ul. Kościuszki 36, jak również na stronie internetowej urzędu, 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do oddania w nieodpłat-
ne użytkowanie na rzecz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratun-
kowego SPZOZ z przeznaczeniem na działalność statutową. 

Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość położo-
ną w Sanoku obręb Dąbrówka, oznaczoną ewidencyjnie jako 
działka nr 46/5 o pow. 0,9929 ha.

 
 Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie –   

nr tel.  13 46 57 612.

Budowa
Budowę pomnika rozpoczęto 
w 1974 roku, w 30-lecie bitwy. 
W ogólnym, mocno jeszcze 
niesprecyzowanym zarysie 
miał on upamiętniać poległych 
żołnierzy czechosłowackich 
i radzieckich, którzy przez 
Przełęcz Dukielską szli na po-
moc powstaniu słowackiemu. 
Szło to opornie. Brakowało 
pieniędzy, budulca, często 
chęci i wolnego czasu, inicjaty-
wa była jak najbardziej oddol-
na, nie stały za nią żadne miej-
scowe „czynniki o�cjalne”. 
Wsparcia przy wykonaniu 
trójjęzycznych (polskich, ro-
syjskich i słowackich) tablic 
pamiątkowych o treści „Wiecz-
na sława poległym żołnierzom 
Armii Radzieckiej. Łemkowie” 
udzieliło Muzeum Wojenne

 w czechosłowackim wów-
czas Svidniku.

RÓŻNE

Sprzedam■ Dwie dojarki ukraińskie: 
1 szt. – 230V, 1 szt. – 380V, 
dojarki przystosowane do 
dojenia krów, owiec, kóz, tel. 
600 927 847

Zgubiono■ Aparat słuchowy zauszny, 
osoba niepełnosprawna, zna-
lazcę proszę o kontakt tel. 
13 46 310 34.  Nagroda!!!

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

Jak władza komunistyczna 
niszczyła… pomnik armii radzieckiej
Pomysł wybudowania pomnika powstał w środowiskach miejscowych Łemków w latach 70. i miał upamięt-
niać bitwę dukielską, która pochłonęła dziesiątki tysięcy walczących i została zaliczona do jednego z naj-
krwawszych starć na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Jednym z inicjatorów był Teodor Gocz, 
znany działacz łemkowski, twórca skansenu w Zyndranowej. 

Uroczyste odsłonięcie 
pomnika przewidziano dwa 
lata po rozpoczęciu prac. 
Zaplanowano je na 6 paź-
dziernika 1976 roku. Była to 
32 rocznica wyzwolenia Zyn-
dranowej spod okupacji nie-
mieckiej. Do rozmaitych 
miejscowych notabli, władz 
i instytucji  (m.in. Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej, Muzeum Braterstwa 
Broni w Dukli i Muzeum Wo-
jennego w Svidniku) tra�ły 
odpowiednie zaproszenia 
o treści: „My, Łemkowie, 
Rada Łemkowskiego Mu-
zeum Regionalnego i Koło 
Towarzystwa Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej w Zyndrano-
wej woj. Krosno uprzejmie 
zapraszamy Was na uroczyste 
odsłonięcie pomnika pamięci 
i sławy żołnierzom Armii 
Czerwonej i 1 Czechosłowac-

kiego Armijnego Korpusu, 
poległym w ciężkich bojach 
w Karpacko-Dukielskiej 
Operacji w jesieni 1944 roku”. 
Po raz pierwszy w tych zapro-
szeniach pojawiła się „o�cjal-
na”  nazwa „Pomnik Wdzięcz-
ności poległym żołnierzom 
radzieckim i czechosłowac-
kim”, pod jaką upamiętnienie 
chciano zarejestrować w od-
powiednich rejestrach.

I w czasie przygotowań 
do odsłonięcia niespodziewa-
nie „pojawiły się schody”. 
Przez dwa lata budową nikt 
się nie interesował, a nagle, po 
jej ukończeniu, miejscowa 
władza wyraziła stanowczy 
sprzeciw. Po latach można je-
dynie snuć domysły dlaczego. 
Czy aparatczyków kłuła 
w oczy oddolna, nie konsul-
towana inicjatywa, czy też 
podpis „Łemkowie”. Element 

narodowościowy mógł mieć 
znaczenie, gdyż o�cjalnie 
Polska była przedstawiana 
jako kraj niejednolity etnicz-
nie. Ponoć też na szczeblu 
wojewódzkim pojawiła się 
plotka, że ma być to pomnik 
postawiony ku czci… Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii.

 
Opór władzy
Reakcja władz była gwałtow-
na. Dzień przed odsłonię-
ciem obelisk został ogrodzo-
ny przez funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej i opa-
trzony tablicą „Uwaga nie-
wypały”.  Ruszyła też biuro-
kratyczna machina produku-
jąca pisma i decyzje mające 
uzasadnić sprzeciw wobec 
upamiętnienia. Było to o tyle 
ciekawe, że akurat ówczesna 
„władza ludowa” hurtowo 
przecież stawiała rozmaite 
„pomniki wdzięczności” żoł-
nierzom radzieckim. W tam-
tych przypadkach były to 
jednak niemal zawsze inicja-
tywy odgórne, tu pomysł 
wyszedł z dołu, co decyden-
tom nie było w smak.

4 października 1976 roku 
Naczelnik Miasta i Gminy 
Dukla wydał decyzję nakazu-
jącą natychmiastową roz-
biórkę pomnika, uznanego 
za samowolę budowlaną. 
Inicjatorzy odwołali się, więc 
ruszyła prawdziwa biurokra-
tyczna machina, produkująca 
stosy papierów mających 
uzasadnić sprzeciw. Niektóre 
dokumenty wyglądają kurio-
zalnie dzisiaj, ale chyba 
i w tamtych czasach wzbu-
dzały zdumienie.

Z każdym niemal dniem 
batalii o pomnik rosła liczba 
„argumentów”, którymi nota-
ble posługiwali się w walce 
z upamiętnieniem. Po kilku 
dniach od odwołania Gocz 
dostał pismo, w którym urzęd-
nicy stwierdzili, iż obelisk sta-
nowi…. „zagrożenie dla życia 
i bezpieczeństwa”. Pretekstem 
był fakt, że do budowy użyto 
licznie pozostałych w okolicy 
fragmentów pocisków. Nie 
pomogły argumenty, że w za-
sadzie nie były to groźne nie-
wypały, ale skorupy bez zapal-
ników i materiałów wybucho-
wych, w dodatku sprawdzone 
przez uczestniczącego w bu-
dowie zawodowego sapera. 
Urzędową decyzją do usunię-
cia „groźnego” pomnika wy-
znaczono żołnierzy z biesz-
czadzkiej jednostki Wojsk 
Ochrony Pogranicza.
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Urodzili się

11.09.1897 urodził się w Zagórzu Starym Czesław Strzelecki 
(wł. Czesław Kruger), aktor i reżyser teatralny. Na scenie wystę-
pował od 1920, m. in. w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Byd-
goszczy, Lwowie, Warszawie, Katowicach, Łucku i Toruniu. 

Zmarli

11.09.1911 w miejscowości Jákfalva  na Węgrzech zmarł 
Kazimierz Lipiński. Po śmierci ojca Walentego właściciel 
Fabryki Wagonów i Maszyn w Sanoku, do 1900 roku udziało-
wiec i dyrektor Pierwszego Galicyjskiego Towarzystwa Akcyj-
nego Budowy Wagonów i Maszyn. 

Wydarzyło się

10.09.1939 w Bykowcach doszło do potyczki wojsk nie-
mieckich z wycofującym się plutonem karabinów maszyno-
wych 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. Zginęło 6 polskich żoł-
nierzy. Dowódca pododdziału podporucznik Marian Zaremba 
został rozstrzelany po wzięciu do niewoli. Jest to najbardziej 
znany epizod kampanii wrześniowej na ziemi sanockiej.

10.09.1939 Niemcy dokonali krwawej pacy�kacji Beska, 
zabijając 22 osoby i paląc 40 gospodarstw. 

10.09.1944 hitlerowcy opuszczają Tyrawę Wołoską 
i Zagórz.

11.09.1939 przy stacji kolejowej Rychcice-Chatki (obecnie 
na Ukrainie) został zbombardowany przez niemieckie samoloty 
transport ewakuacyjny Sanockiej Fabryki Wagonów. Zginęli 
wówczas pracownicy fabryki Julian Gorgoń oraz stolarz o nazwi-
sku Dutkiewicz.

11.09.2012 doszło do tragedii w domu wójta gminy Sanok 
Mariusza Szmyda. Samorządowiec morduje żonę, a następnie 
z nielegalnie posiadanej broni strzela sobie w głowę. Umiera 
10 maja 2013 roku nie odzyskawszy przytomności w sanockim 
szpitalu.

12.09.1933 na frontowej ścianie zachodniej wieży kościoła 
pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku zamontowano pamiąt-
kową tablicę z popiersiem króla Jana III Sobieskiego w 250 rocz-
nicę zwycięstwa pod Wiedniem. 

 13.09.1966 wodowanie statku morskiego MS Sanok  Drob-
nicowiec zbudowany został w stoczni Aalberg w Danii i pływał 
pod banderą Polskich Linii Oceanicznych do 1987 roku. Kilka 
miesięcy po wypłynięciu statku w pierwszy rejs na ówczesnym 
placu Wolności w Sanoku z inicjatywy Marii Styrkosz posta-
wiono pomnik-kotwicę upamiętniający wodowanie.  

13.09.2006 pożar pochodzącej z początku XIX wieku 
cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej 
w Komańczy. Świątynia spłonęła z wyposażeniem, strażakom 
udało się uratować jedynie zabytkową dzwonnicę. W 2010 roku 
konsekrowano nową, odbudowaną cerkiew. 

14.09.1942 deportacja Żydów z ge�a w Sanoku. W ramach 
akcji około 1500 osób wywieziono do obozu w Zasławiu, gdzie 
część zamordowano na miejscu, a resztę przetransportowano 
do obozu zagłady w Bełżcu. Z żydowskiej społeczności stano-
wiącej 40 proc. populacji Sanoka przed wojną przetrwało około 
500 osób, głównie tych zmuszonych wcześniej do przejścia do 
radzieckiej strefy okupacyjnej.

15.09.1962 przy wejściu do parku miejskiego im. Adama 
Mickiewicza w Sanoku odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki. 
Zaprojektowali go cztery lata wcześniej Józef Marek i Józef 
Wajda. Był to drugi pomnik naczelnika powstania 1794 roku 
w mieście. Pierwszy (autorstwa Juliana Markowskiego, Wil-
helma Szomka i Władysława Beksińskiego) został postawiony 
w 1902 roku na placu św. Jana i zniszczony w kwietniu 1941 
roku przez Niemców. 

sj

W tekście wykorzystano informacje i materiały zawarte m.in. 
w książce Artura  Baty „Wojna o pomnik” oraz tekście Andrzeja 
Wesoła „Jak władza ludowa wysadziła w powietrze pomnik… 
Armii Czerwonej” zamieszczony w nr. 5-6/2017 „Podkarpackiej 
Historii”. Fotogra�e współczesne; Andrzej Wesół.

Aby wzmocnić wagę 
swego sprzeciwu, władza 
sięgnęła też po argumenty 
artystyczne. Specjalna komi-
sja przybyła z Urzędu Woje-
wódzkiego w Krośnie stwier-
dziła, że pomnik jest brzydki 
i nie pasuje do krajobrazu. 
W urzędowym piśmie znala-
zły się m.in. takie stwierdze-
nia: „(…) wykonany pomnik 
mający symbolizować przy-
jaźń polsko-radziecką pod 
względem plastycznym i ar-
chitektonicznym nie spełnia 
wymogów zaniżonych kryte-
riów artystycznych. Kompo-
zycja pomnika oraz użyte 
materiały stanowią zlepek 
przypadkowych elementów 
i pod względem formalnym 
nie stanowią wypowiedzi 
plastycznej”.

Wysadzony pomnik
Lokalna administracja pozo-
stała głucha na rzeczowe ar-
gumenty i postawiła na swo-
im. Decyzja była nieodwołal-
na: pomnik ma zostać wysa-
dzony w powietrze. Nie 
pomogły nawet interwencje 
Gocza w ambasadzie radziec-
kiej (która stwierdziła, że nie 
może się mieszać, bo…. 
„Polska jest krajem suweren-
nym”) oraz Komitecie Cen-
tralnym Polskiej Zjednoczo-

nej Partii Robotniczej, do 
którego zyndranowski Łem-
ko pisał w tym tonie: „Ogól-
ny kształt pomnika i jego de-
tale powstawały twórczo 
w trakcie budowy, ponieważ 
nie było projektu i dlatego 
tak długo my wieśniacy bu-
dowaliśmy ten pomnik, żeby 
był ładny. Uprzejmie więc 
proszę najwyższe władze 
partyjne Ojczyzny o pomoc, 
by nie zniszczono pomnika”.

Prośby i błagania nie 
przyniosły efektu. 1 grudnia 
w Zyndranowej pojawili się 
saperzy z Dębicy. Założyli 
25 kilogramów trotyli, ewa-
kuowali okolicznych miesz-
kańców i wysadzili pomnik 
w powietrze, uszkadzając 
przy tym kilka domów i linię 
wysokiego napięcia. Po la-
tach zdjęcia z tego wydarze-
nia przekazał Teodorowi 
Goczowi jeden z saperów 
Stanisław Gazda, który co 
prawda w wysadzaniu nie 
uczestniczył, ale jako szef 
tajnej kancelarii uratował 
negatywy przed planowanym 
zniszczeniem.

Pod pretekstem zabez-
pieczania niebezpiecznych 
przedmiotów ze skansenu 
zabrano wiele pamiątek z bi-
twy dukielskiej, zaś samego 
Teodora Gocza jeszcze długo 

ciągano po urzędach i sądach 
wytaczając mu kilka przeróż-
nych spraw. Po pewnym cza-
sie wszystko przycichło, a te-
mat powrócił w nowych poli-
tycznych okolicznościach, 
w 1981 roku.

Rządowa propaganda, 
w walce z opozycją w latach 
1980-81, często posługiwała 
się przykładami rzekomych 
aktów wandalizmu dotykają-
cych m.in. radzieckie pomni-
ki i cmentarze. Wykorzystał 
to Teodor Gocz, pisząc pi-
smo do I sekretarza Komite-
tu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robot-
niczej gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego, wskazując, że zyn-
dranowski przypadek poka-
zuje, iż niestety i władza 
miała na sumieniu dewasta-
cje radzieckich pomników. 
Gocz pisał: „Boli nas fakt 
obecnego zbeszczeszczania 
pomników wdzięczności dla 

Armii Radzieckiej dokony-
wany przez rzekomo niezna-
nych sprawców, ale bardziej 
bolesnym jest fakt, że znisz-
czenia pomnika dokonali 
młodzi żołnierze LWP (Lu-
dowego Wojska Polskiego – 
przypisek SJ). Wydarzenie 
to uważam za zamaskowaną 
antyradziecką i antysocjali-
styczną akcję decydujących 
o tym ludzi sprawujących 
władzę w okresie gierkow-
skim”. 

Już w III Rzeczypospoli-
tej uchylono decyzje z lat 70., 
zaś Teodor Gocz doczekał 
się przeprosiń ze strony 
władz wojskowych i dębic-
kich saperów. W Zyndrano-
wej siłami mieszkańców 
obelisk odbudowano. Był to 
jeden z nielicznych, jeżeli nie 
jedyny przypadek, by po 
przemianach ustrojowych 
postawiono pomnik czerwo-
noarmistom.

  Autor jest wydawcą i redaktorem naczelnym 
dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia” oraz 

portalu www.podkarpackahistoria.pl.
 Kontakt: jakubowski@interia.pl

Żołnierz przy pracy

.... i jej efekt

Obraz z przedstawieniem pomnika

Pierwsze doraźne upamiętnienie – 1973 rok Początki budowy pomnika – 1974 rok



12

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

13 września 
18 września 
20 września 
22 września 
25 września 
27 września 
30 września 
02 października 

07 października 
09 października 
14 października 
21 października 
23 października 
25 października 
28 października 
30 października 

04 listopada 
16 listopada 
18 listopada 
22 listopada 
25 listopada 
27 listopada 
29 listopada 
02 grudnia 

04 grudnia 
06 grudnia 
09 grudnia 
22 grudnia 
03 stycznia 
06 stycznia 
08 stycznia 
13 stycznia 

(piątek, 
(niedziela, 
(piątek, 
(piątek, 
(niedziela, 
(wtorek, 
(piątek, 
(niedziela, 

(niedziela, 
(wtorek, 
(piątek, 
(czwartek, 
(wtorek, 
(piątek, 
(niedziela, 
(piątek, 

(wtorek, 
(niedziela, 
(wtorek, 
(czwartek, 
(niedziela. 
(wtorek, 
(piątek, 
(niedziela, 

(piątek, 
(środa, 
(piątek, 
(wtorek, 
(piątek, 
(niedziela, 
(wtorek, 
(piątek, 

godz. 18.00): STS SANOK – GKS TYCHY 
godz. 18.30): C�COVIA K�KÓW – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – ENERGA TORUŃ 
godz. 19.00): ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – STS SANOK 
godz. 18.00): PODHALE NOWY TARG – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – GKS �TOWICE
godz. 18.00): STS SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 
godz. 18.00): JKH GKS JASTRZĘBIE – STS SANOK 

godz. 18.30): ENERGA TORUŃ – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 
godz. 18.00): GKS TYCHY – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – PODHALE NOWY TARG 
godz. 18.00): STS SANOK – GKS �TOWICE
godz. 18.00): STS SANOK – C�COVIA K�KÓW 
godz. 18.00): UNIA OŚWIĘCIM – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – JKH GKS JASTRZĘBIE 

godz. 18.00): STS SANOK – GKS TYCHY 
godz. 18.30): C�COVIA K�KÓW – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – ENERGA TORUŃ 
godz. 19.00): ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – STS SANOK 
godz. 17.00): PODHALE NOWY TARG – STS SANOK 
godz. 18.30): GKS �TOWICE – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 
godz. 17.00): JKH GKS JASTRZĘBIE – STS SANOK 

godz. 18.00): GKS TYCHY – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – C�COVIA K�KÓW
godz. 18.30): ENERGA TORUŃ – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 
godz. 18.00): PODHALE NOWY TARG – STS SANOK 
godz. 17:00): GKS �TOWICE – STS SANOK 
godz. 18.00): UNIA OŚWIĘCIM – STS SANOK 
godz. 18.00): STS SANOK – JKH GKS JASTRZĘBIE 

I RUNDA

II RUNDA

III RUNDA

IV RUNDA

Polska Hokej Liga 

Drużyna STS-u gotowa na nowy sezon 
Już dziś rusza nowy sezon krajowej elity. Drużyna Marmy Ciarko STS Sanok rozpocznie go jednak dopiero we wtorek, od wyjazdowego meczu z Energą Toruń. O co tym razem będzie 
walczyć nasz zespół, którego skład znów został mocno przemeblowany, bo zmieniła się prawie połowa zawodników? Na razie trudno powiedzieć, gdyż sparingi dały więcej pytań niż 
odpowiedzi. Liczymy jednak na to, że celem minimum hokeistów z Sanoka będzie awans do pół�nału. Poniżej kadra drużyny i terminarz jej meczów w fazie zasadniczej.

I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Pierwszy wyjazd za trzy punkty 
Niedźwiadki nieźle rozpoczęły nowy sezon, z pierwszych dwóch wyjazdów przywożąc 3 pkt za 
inauguracyjne zwycięstwo w Katowicach. Dzień później była minimalna porażka w Sosnowcu. 

SMS PZHL �TOWICE – NIEDŹWIADKI SANOK 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Bramki: Klimczak (23), Miccoli (59). 
Niedźwiadki: Wiszyński – Rocki, Niemczyk, Radwański, Mazur, Worwa – Wróbel, Puszkarski, Bur-
czyk, Łańko, Stabryła – Strzyżowski, Kozioł, Dobosz, Ginda, Miccoli – Górniak, Dulęba, Klimczak. 

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – 
NIEDŹWIADKI SANOK 5:4 (2:2, 3:1, 0:1) 

Bramki: Jarosz 2 (22, 25), Onyshchenko (4), Gusev (10), 
Łoza (40) – Miccoli 2 (12, 38), Górniak (12), Ginda (54). 
Niedźwiadki: Źrebiec – Rocki, Niemczyk, Radwański, Mazur, 
Worwa – Wróbel, Puszkarski, Burczyk, Łańko, Stabryła – Strzy-
żowski, Kozioł, Dobosz, Ginda, Miccoli – Górniak, Klimczak.

Wygrana po zaciętym meczu. Na początku dru-
giej tercji gospodarze nie wykorzystali karnego, 
co szybko się na nich zemściło, bo Jakub  
Klimczak otworzył wynik skuteczną dobitką. 

Potem Niedźwiadki miały kilka okazji strzelec-
kich. Spotkanie rozstrzygnęło się w ostatnich 
minutach, gdy Louis Miccoli przypieczętował 
zwycięstwo uderzeniem do pustej bramki. 

Nasz zespół dzielnie dotrzymy-
wał kroku starszym rywalom,  
w kluczowym momencie me-
czu tracąc do nich tylko bramkę. 
Niestety, minutę przez końcem 

jeden z naszych graczy dostał 
karę i nadzieje na odrobienie 
strat prysły. Wcześniej 2 gole 
strzelił Miccoli, a po 1 zdobyli 
Karol Górniak i Damian Ginda. 

Mecze grupowe: Niedźwiadki Sanok – HC Dniepr 3:4, Dunarea Galati – Patriot Winnica 3:1, Podhale 
Nowy Targ – Festiwal Hokeja 1:15, Niedźwiadki Sanok – Patriot Winnica 10:2, HC Dniepr  – Podhale 
Nowy Targ 8:3, Festiwal Hokeja – Dunarea Galati 9:2, Dunarea Galati – Podhale Nowy Targ 4:3, Niedź-
wiadki Sanok – Festiwal Hokeja 1:2 k., Patriot Vinnica – HC Dnepr 1:8, Niedźwiadki Sanok – Dunarea 
Galati 7:0, Podhale Nowy Targ – Patriot Winnica 3:7, HC Dniepr – Festiwal Hokeja 4:2, Festiwal Hokeja 
– Patriot Vinnica 9:1, Dunarea Galati – HC Dniepr 0:4, Niedźwiadki Sanok – Podhale Nowy Targ 14:3. 
Mecz o 5. miejsce: Podhale Nowy Targ – Patriot Winnica 7:6 k. Mecz o 3. miejsce: Niedźwiadki 
Sanok – Dunarea Galati 8:0. Finał: HC Dniepr – Festiwal Hokeja 6:2. 

W dwóch pierwszych meczach 
Louis Miccoli strzelił 3 gole 

Liga Karpacka Żaków Młodszych 

Niedźwiadki trzecie u siebie 
Inauguracyjny turniej roze-
grano w „Arenie”, gdzie  
występujące w roli gospoda-
rza Niedźwiadki zajęły miej-
sce na najniższym stopniu  
podium. Zdecydowanie naj-
lepsza okazała się ukraińska 
drużyna HC Dniepr, kończąc 
zmagania z kompletem zwy-
cięstw. Miejsce 2. zajął śląski 
selekt Festiwal Hokeja. 

Najpierw sześć klubów walczy-
ło systemem „każdy z każdym”, 
a końcowa tabela wyłoniła pary 
przed decydującymi pojedyn-
kami. W małym �nale Niedź-
wiadki, prowadzone przez  
Mateusza Kowalskiego, nie 
dały szans rumuńskiemu Du-
narea Galati, wygrywając aż 
8:0, czyli o bramkę wyżej, niż  
w zmaganiach grupowych. Fi-
nałowy pojedynek też był jed-
nostronny, bo HC Dniepr po-
konał Festiwal Hokeja różnicą 
4 goli. 

Drużyna Marmy Ciarko STS przed sezonem 2022/23. Od lewej: górny rząd – Damian Ginda, Bartosz Florczak, Marlon Wróbel, Sebastian Harila, Alexander Pavlenco, Niko Ahoniemi, Timi Lahtinen, Filip Sienkiewicz, 
Kelle Valtola, Ville Heikkinen, Vladyslav Lysenko, Jere Karllson, Juho Makela, Louis Miccoli, Szymon Dobosz, Marcin Dulęba i Krystian Mocarski, dolny rząd – Filip Wiszyński, Karol Biłas, Miika Elomo (trener), 
Sami Tamminen, Michał Radwański (prezes), Dominik Salama, Renata Kłodowska-Burczyk (wiceprezes), Bogusław Rąpała, Jerzy Hućko (kierownik), Konrad Filipek i Filip Świderski. Fot. Tomasz Sowa 

W pierwszym turnieju Niedźwiadki zajęły 3. miejsce, minimalnie 
ulegając dwóm najlepszym drużynom 
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Klasa Okręgowa Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Klasa Okręgowa Młodzików Młodszych 

Międzynarodowy Turniej Dzieci CFT Talent Trophy na Słowacji 

Akademia Piłkarska wystawiła zespoły w dwóch katego-
riach wiekowych, dla roczników 2013 i 2014. Młodszy  
zajął  2.  miejsce,  a  starszy  wygrał  Ligę  Europy. 

Akademicy grali u południowych sąsiadów 

Pierwszego dnia zmagań żacy 
starsi AP pokonali aż sześciu 
rywali, doznając tylko jednej 
porażki, efektem awans do 
Grupy Złotej. Nazajutrz było 
jeszcze lepiej – najpierw remis, 
a potem już same wygrane, jed-
nak nie wystarczyło to do tur-
niejowego zwycięstwa. Osta-
tecznie mimo bilansu bramko-
wego 55:11 drużyna Tomasza 
Kozaka musiała zadowolić się 
2. pozycją. Najlepszym strzel-

cem zespołu był Natan Karnas, 
autor aż 19 bramek. 

Orlicy młodsi AP w pierw-
szej fazie turnieju grali trochę 
pechowo, bo tylko jednego  
remisu zabrakło im, by awanso-
wać do Ligi Mistrzów. Ekipa  
Jakuba Gruszeckiego poweto-
wała to sobie w Lidze Europy, 
tę część rywalizacji kończąc nie 
tylko z kompletem zwycięstw, 
ale i bez straty gola. Królem 
strzelców został Filip Józefek. 

Klasa A 

Drużyna Wiki samodzielnym liderem! 
LKS DŁUGIE – WIKI SANOK 1:2 (0:0) 

Bramki: Pilszak (82-karny) – Stanisz (75), D. Pielech (79). 
Wiki: Szlachcic – Rajchel, Wityński, Osiniak, Pluskwik – 
Hryszko, Stanisz, F. Pielech, Burczyk (46 Berling), Piegdoń 
(76 Solon) – D. Pielech. 

Czwarty mecz i czwarte zwycięstwo – drużyna Wiki jest 
już samodzielnym liderem! Tym razem jednak zawodnicy  
Janusza Sieradzkiego wygrali minimalnie, a wynik był 
sprawą otwartą do ostatnich sekund. 

W trzech pierwszych kolejkach 
sanoczanie strzelili aż 13 goli, ale 
każdy wiedział, że przyjdą trud-
niejsze potyczki. Jak w Długiem, 
gdzie do ostatniego kwadransa 
było 0:0. Wtedy Radosław Sta-
nisz huknął z dystansu, tra�ając
pod poprzeczkę. Za moment do 

gola doszła mu asysta, po której 
Dominik Pielech minął bram-
karza, tra�ając na 2:0. Rywale
szybko odpowiedzieli golem 
Radosława Pilszaka z karnego, 
mając jeszcze 10 min na wyrów-
nanie. Mimo tego Wiki pewnie 
utrzymała korzystny wynik. 

Mecz kolejki dla stalowców 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – LKS CZELUŚNICA 3:1 (0:1) 

Bramki: Wanat 2 (46, 76), Lorenc (90) – Melgaco (17). 
Ekoball Stal: Jagniszczak – S. Słysz, Padiasek (48 Gąsior), Sobol, Mateusz Gawlewicz (72 Zagórda) – 
Wanat, K. Słysz, Lorenc, Wojdyła (90 Błażowski), Mikołaj Gawlewicz – Barszczak (57 Niemczyk). 

Mecz kolejki dla 3. w tabeli drużyny Ekoballu Stal, która pokonała wicelidera z Czeluśnicy. 
Łatwo jednak nie było, bo po pierwszej połowie prowadzili goście. Bohaterem spotkania 
okazał się Mateusz Wanat, strzelec dwóch goli. 

Do przerwy gospodarze zagrali 
mało kreatywnie, praktycznie 
nie stwarzając okazji bramko-
wej. Irytowały kiepsko wykony-
wane stałe fragmenty gry, z któ-
rych nie było żadnego zagroże-
nia. Konkretniejsza okazała się 
ekipa z Czeluśnicy, a prowadze-
nie dał jej Felipe Melgaco, przy 
dość biernej postawie naszych 
obrońców tra�ając ładnym
strzałem pod poprzeczkę. 

Na szczęście po zmianie 
stron nasi piłkarze błyskawicz-
nie wyrównali, bo już w 46. min 
Wanat płaskim uderzeniem wy-
kończył składną akcję. Od tego 
momentu zarysowała się prze-
waga stalowców. Niestety, przez 
pół godziny nie udawało się jej 
wykorzystać, choć świetną sytu-
ację miał Damian Niemczyk. 
Dopiero w ostatnim kwadransie 
drużyna Pawła Załogi przełama-
ła opór rywali. Drugi gol Wana-
ta był nieco szczęśliwy, bo jego 
rykoszetowe uderzenie skozło-
wało przed bramkarzem i rota-
cja zrobiła swoje. W ostatniej 
minucie zwycięstwo Ekoballu 
przypieczętował Piotr Lorenc, 
pewnie �nalizując kontrę.

Wygrana dała stalowcom 
awans na pozycję wicelidera. 

W niedzielę Ekoball zagra  
wyjazdowy pojedynek z Mar-
kiewicza Krosno, a w środę 
naszych piłkarzy czeka pucha-
rowe spotkanie w Rymano-
wie z tamtejszym Startem. 

Trampkarze młodsi 
Grupa 1 

AP SANOK – STAL STALOWA WOLA 0:7 (0:4) 

IGLOOPOL DĘBICA – AP SANOK 6:2 (2:0) 
Bramki: Baraniewicz (59), Cyparski (65). 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – JKS SMS JAROSŁAW 1:1 (1:0) 

Bramka: Rzyman (35). 

SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP. – EKOBALL SANOK 0:2 (0:1) 
Bramki: Jasion (18), Rzyman (47). 

EKOBALL SANOK – STAL II STALOWA WOLA 6:3 (5:1) 
Bramki: Jasion (4), Czech (6), Rzyman (10), Sudyka (13), 
Gocko (26), Hałasowski (58), 

Młodzicy starsi 
Grupa 1 

UKS SMS RZESZÓW – AP SANOK 0:2 (0:1) 
Bramki: Kozak (7), Koczera (50).

BENIAMINEK KROSNO – AP SANOK 2:0 (1:0) 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – AP ZIOMKI RZESZÓW 0:1 (0:1) 

DAF RZESZÓW – EKOBALL SANOK 2:3 (1:0) 
Bramki: Szaliga (35, 47), Czopor (51). 

Młodzicy młodsi 
Grupa 1 

AP SANOK – SMS STAL MIELEC 7:1 (2:0) 
Bramki: Gołąbiewski 2 (21, 53), Subik (17), Cichecki (33), 
Wroniak (49), Winnicki (59), Zajonc (60). 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – GRUNWALD BUDZIWÓJ 0:2 (0:1) 

Porażka w Lesku 
WILCZKI LESKO – EKOBALL STAL SANOK 2:1 (0:0) 

Bramka: Friedrich (46). 

Forma na plus 
Znów niezłe wyniki – więcej zwycięstw niż porażek. Najlepiej 
wypadli trampkarze młodsi Ekoballu – 3 mecze i 7 punktów. 

Juniorzy starsi 
DAP DĘBICA – EKOBALL SANOK 3:0 (2:0) 

EKOBALL SANOK – SIAR� II TARNOBRZEG 5:2 (2:0)
Bramki: Zagórda 2 (71, 74), Błażowski (6), Struzik (19), Król (86). 

Juniorzy młodsi 
Grupa 2 

CZARNI JASŁO – EKOBALL SANOK 2:0 (1:0) 

Grupa 4 
LKS SKOŁYSZYN – AP SANOK 1:3 (0:1) 

Bramki: Dobrowolski (12), Wiśniowski (52), Walkiewicz (86). 

Trampkarze starsi 
EKOBALL SANOK – POLONIA PRZEMYŚL 9:0 (4:0) 

Bramki: Jaklik 2 (4, 45), Tymoczko 2 (23, 54), Kowalik 2 (61, 76), 
Zioło (19), Radwański (36), Stadnik (74). 

KOLBUSZOWIAN� – EKOBALL SANOK 1:2 (1:1) 
Bramki: Kogut (38), Zioło (67). 

Mateusz Wanat (po lewej) strzelił dwa gole, prowadząc naszą drużynę do zwycięstwa  nad Czeluśnicą

Radosław Stanisz (nr 5) do ładnego gola dołożył kluczową asystę 

Drużyna żaków starszych AP wywalczyła 2. miejsce 

Młodzicy starsi Ekoballu doznali minimalnej porażki z Ziomkami 
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W niedzielę (g. 15) Wiki zagra u siebie z Orłem Bażanówka. 
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LEKKOATLETYKA
3. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 

TENIS STOŁOWY Dukielski Bieg Pokoju Marsz Gen. Nila od Zmierzchu do Świtu 

XVI Bieg „Dycha Siekiernika” 

Dziewiński na podium 
Wyścig na 18,6 km w słowackim Świdniku przyniósł nam 
jedną medalową lokatę, bo w kategorii M40 miejsce 2. zajął 
Damian Dziewiński. 

Zawodnik SanOK Biega �niszo-
wał z czasem 1:08.00, co dało 
mu 7. pozycję generalnie wśród 
150 osób i 2. w grupie wiekowej. 
Do podium niewiele zabrakło 
Danielowi Polnemu z Pass  

Running Teamu, który z wyni-
kiem 1:14.20 był 19. open  
i 4. w kat. M50. Startował  
jeszcze Tomasz Gaworecki (nie-
zrzeszony), z rezultatem 1:21.04 
odpowiednio 37. i 12 w M40. 

Małżeństwo w formie 
W Krościenku Wyżnym nie zabrakło naszych długodystansow-
ców, a najlepiej wypadli Bogdan i Magdalena Curzydłowie. 

Najszybciej z zawodników Sa-
nOK Biega �niszował B. Curzy-
dło – czas 41.34, pozycja  
22. generalnie i 6. w kat. M3. 
Jego klubowi koledzy startowali 
w M2 – miejsce 7. zajął Jarosław 
Jachimowski, a 11. Michał Leś. 

Natomiast w kat. K2 pozycję  
3. wywalczyła M. Curzydło  
z czasem 52.45. 

Był też wyścig „Siekierni-
czek” na 5 km, w którym  
7. miejsce wśród pań przypa-
dło Renacie Hołowaty. 

We dwie 3. ex aequo 
Ekstremalny wyścig nocny w Beskidach, ze startem i metą 
w Porębie koło Myślenic, gdzie wśród kobiet 3. miejsce  
zajęły ex aequo Bożena Wojnar i Weronika Wolf z 3 Pod-
karpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Nasze zawodniczki cały dy-
stans 47 kilometrów pokona-
ły razem, metę osiągając  
z czasem 7:49.41. Wynik ten 
dał im 58. pozycję generalnie 
na ponad 230 startujących 
osób, a zarazem lokatę na  
najniższym stopniu kobiece-
go podium. 

– To był bardzo trudny 
bieg, z mnóstwem kamieni-
stych ścieżek. Sama tego  
doświadczyłam, po upadku 
na 8. kilometrze rozbijając 
kolano. Na szczęście Weroni-
ka udzieliła mi pomocy i go-
niłyśmy dalej, aż do �niszu
przed 3 rano. Pierwszy raz 
wystartowałam w biegu ultra  
i od razu udało mi się zaliczyć 
podium – powiedziała  
Wojnar  (SanOK  Biega). 

Nasze miasto reprezento-
wał także Paweł Posadzki  
z 3BOT, zajmując 12. miejsce. 

Królowa sportu znów na „Wierchach” 
Druga w tym sezonie impreza na „Wierchach”, z jeszcze lepszą frekwencją niż przed wakacjami, 
bo tym razem do zmagań przystąpiło ponad 150 osób, głównie z kategorii młodzika. Nieźle  
zaprezentowali się reprezentanci Komunalnych, zdobywając 12 medali, w tym 4 złote. Dwa razy 
na najwyższym stopniu podium stawała Urszula Sobolak, zwyciężczyni biegów przez płotki. 

Zawody te były generalnym 
testem młodzików przed  
Mistrzostwami Międzywoje-
wódzkimi (najbliższy weekend  
w Krakowie) i Mistrzostwami 
Polski (dwa tygodnie później,  
Lublin). Uzyskano sporo cieka-
wych wyników, a na wyróżnie-
nie zasługują następujące:  
300 m przez płotki – 42,54  
Damiana Haehne z Resovii,  
600 m – 1.43,44 Gabrieli Roki-
towskiej z Tempa 5 Przemyśl  
i 1.30,92 Igora Dołęgi z Resovii, 
wieloskok – 10,40 Wiktorii  
Szymaszek z MUKLA Dębica, 
pchnięcie kulą – 10,57 Aleksan-
dry Szybiak z KML Lubaczów. 

Jeżeli chodzi o zawodniczki 
Komunalnych, to najlepiej  
zaprezentowała się Sobolak,  
wygrywając płotkarskie wyścigi 
młodziczek na 80 i 300 m, z cza-
sami 13,68 (jej rekord) i 49,87. 
Więcej miejsca na podium przy-
padło jednak Izabeli Sawickiej – 
srebrne medale w skoku w dal 
(4,60) i wieloskoku (9,95),  
a brązowy w sztafecie 4x100 m 
(53,92), w której biegły też  
Łucja Mrugała, Martyna 
Ostrowska i Martyna Sieniaw-
ska. Ponadto w rzucie dyskiem 
2. była Maja Wojtanowska 
(27,91), a w wieloskoku  
3.  Kamila  Wolan  (9,71). 

Podopieczni Ryszarda  
Długosza, Zygmunta Futymy 
i Marcina Zapała startowali też 
w pozostałych grupach wieko-
wych. W kat. otwartej Komu-
nalnym przypadło całe podium 
skoku wzwyż – wygrała Oliwia 
Radwańska, a kolejne miejsca 
zajęły So�a Bila-Hrosenko (po
1,50) i Oliwia Dobosz (1,30). 
W biegu na 100 m lokatę 2. wy-
walczyła Martyna Ostrowska 
(13,50). Natomiast w rzucie 
oszczepem juniorek młodszych 
bezkonkurencyjna okazała się 
Julia Krzanowska  (31,45). 

ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI I LO�TY KOMUNALNYCH

OPEN. 100 m: 1. Maja Ti�inger (Resovia), 2. Ostrowska, 6. Sieniawska; 1. Filip Biegaj (Resovia),
6. Gabriel Bury. 300 m: 1. Martyna Antosz (KML Lubaczów); 1. Kacper Szwedo (Resovia),  
7. Antoni Pasionek, 8. Gabriel Bury. 600 m: 1. Zuzanna Turek (MUKLA); 1. Igor Dołęga  
(Resovia). 1000 m: 1. Paulina Kicilińska (ULKS Lipinki); 1. Bartłomiej Kiszka (Resovia).  
300 m pł: 1. Aleksandra Urbańska (Tempo 5). Skok w dal: 1. Magdalena Golec; 1. Filip Biegaj 
(oboje z Resovii). Skok wzwyż: 1. Radwańska, 2. Bila-Hrosenko, 3. Dobosz, 4. Anna Reut;  
1. Patryk Pelc (Tempo 5). Rzut dyskiem: 1. Julia Sieńko (Resovia). 
JUNIORZY MŁODSI. Kula: 1. Aleksandra Szybiak (KML), 5. Antonina Dorotniak; 1. Dawid 
Błahuciak (Tempo 5). Oszczep: 1. Krzanowska; 1. Kacper Grosiak (Stal Nowa Dęba). 
MŁODZICY. 80 m pł: 1. Sobolak; 4. Maja Brońska-Uczeń, 6. Dobosz. 110 m pł: 1. Damian 
Haehne (Resovia). 300 m ppł: 1. Sobolak, 7. Brońska-Uczeń; 1. Haehne. 4x100 m: 1. MUKLA, 
3. Komunalni. Skok w dal: 1. Wiktoria Szymaszek (MUKLA), 2. Sawicka, 4. Mrugała, 5. Wolan, 
6. Antonina Adamska. Wieloskok: 1. Szymaszek, 2. Sawicka, 3. Wolan, 5. Mrugała, 6. Bila-Hrosenko;  
1. Hubert Zduń (Sokół Jasło). Dysk: 1. Zuzanna Raś (MUKLA), 2. Wojtanowska, 5. Dorotniak; 
1. Antoni Bonarek (MUKLA). Oszczep: 1. Jakub Furtak (Fajfer Łapanów). 

Znów dwa turnieje 
Po wakacyjnej części sezonu Sanocka Liga Sokoła wróciła 
do dwóch turniejów tygodniowo. Pierwszy wygrał Bogdan 
Szałankiewicz, a drugi Paweł Motyka. 

Ostatnie tygodnie należały do 
Motyki, ale w przedostatnich 
zawodach go zabrakło, co wy-
korzystał Szałankiewicz, od-
nosząc zwycięstwo po zacię-
tej walce z Danielem Kozio-
łem. Obaj doznali po jednej 
porażce, ale ten pierwszy miał 
nie tylko lepszy bilans setów, 
ale i wygraną w bezpośred-
nim pojedynku. Miejsce  
3.  dla  Marka  Serwińskiego. 

W następnym turnieju 
Motyka wrócił do rywalizacji, 
znów nie dając rywalom szans 
– komplet zwycięstw bez stra-
ty seta. Drugie miejsce znów 
przypadło Koziołowi, a 3. wy-
walczył Bolesław Bartkowski 
(po dwie porażki), prowadzą-
cy w klasy�kacji łącznej 
(180 pkt). Kolejne pozycje 
zajmują Szałankiewicz (144) 
i Janusz Stępkowski (120). 

Marcin Dzik – Wojciech Stawarczyk 7:2 
Grzegorz Rozel – Łukasz Szmyd 7:4 
Krzysztof Kadubiec – Michał Florian 7:6 
Robert Keck – Beniamin Wilk 7:1 
Paweł Martowicz – Zbigniew Reś 7:5 
Marcin Lubieniecki – Maciej Bodziak 7:0 
Jakub Biłas – Grzegorz Jarocki 7:5 
Tomasz Skóra – Paweł Kocan 7:2 
Jarosław Dziedzic – Janusz Wojnarowski 3:7 
Marcin Piotrowski – Marek Rogos 7:4 

BILARD 

Męczarnie Kadubca, 
spacerek Lubienieckiego 
Ruszył nowy sezon SCB Ligi Amatorskiej. Z liczniejszą niż 
ostatnio obsadą, bo tym razem do walki przystąpiło aż  
22 zawodników. W inauguracyjnej kolejce nie brakowało 
zaciętych pojedynków, a po najbardziej zażartej walce  
wygrał broniący tytułu Krzysztof Kadubiec. Dla odmiany 
najwyższe zwycięstwo odniósł Marcin Lubieniecki. 

W pierwszym meczu sezonu 
pewnie punkty zaksięgował 
Marcin Dzik, ale potem było 
dużo więcej walki. Nie bez 
trudu wygrywali Grzegorz 
Rozel, Paweł Martowicz,  
Jakub Biłas i Marcin Piotrow-
ski, a najmocniej na zwycię-
stwo musiał zapracować  
Kadubiec, jeden punkt odda-
jąc Michałowi Florianowi, 
który prowadził już 4:0. 

Było też kilka jednostron-
nych spotkań, a pierwszym  
liderem został Lubieniecki, 
odnosząc zwycięstwo do zera. 
Cóż, rywalowi pozostało wró-
cić do domu przysłowiowym 
„rowerkiem”... Zaledwie jed-
nego frejma stracił debiutują-
cy w lokalnych rozgrywkach 
Robert Keck, a tylko dwa od-
dał przeciwnikowi Tomasz 
Skóra. 

Urszula Sobolak (nr 159) odniosła zwycięstwa w płotkarskich biegach młodziczek na 80 i 300 m 

Bożena Wojnar (po prawej) wraz 
z Weroniką Wolf wspólnie zajęły 
3. miejsce wśród kobiet 

Po zwycięstwie 7:0 Marcin Lubieniecki został pierwszym liderem 
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JUBILEUSZOWE ZMAGANIA W ILO 
W niedzielę w I Liceum Ogólnokształcącym rozegrany  
zostanie Turniej z Okazji 50-lecia Sanockiego klubu  
Tenisowego. Zapisy uczestników przyjmowane są jeszcze  
dzisiaj do godz. 19 (mailowo na adres sktsanok@op.pl  
lub telefonicznie pod nr. 509 336 257). Liczba miejsc  
ograniczona. Początek rywalizacji o godzinie 9. 
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WĘDKARSTWO

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

KAJAKARSTWO 

Towarzyskie Zawody Nocne Koła nr 3 

Spinningowe Mistrzostwa Koła nr 1 

Dobre łowienie 
od zmierzchu do świtu 
Ponownie udana zasiadka na stawie w „Sosenkach”,  
gdzie tym razem złowiono około 140 kilogramów ryb. 
Zdecydowanie najlepszym wynikiem legitymował się  
Kacper  Kowalewski. 

Do nocnej walki przystąpiło 
30 wędkarzy z „Trójki”, a każdy 
mógł łowić na dwie wędki. 
Obowiązywała metoda grun-
towa. Zmagania trwały od 
godz. 18 w sobotę do 6 rano  
w niedzielę. Bezapelacyjne 
zwycięstwo odniósł Kowalew-
ski – przeszło 25 kg ryb, w tym 

największa sztuka zawodów, 
karp ważący ponad 8,5 kg.  
Zacięta była za to walka  
o 2. miejsce, bo kolejnych 
wędkarzy dzieliło 1,5 kg. Osta-
tecznie 2. pozycję zajął  
Mariusz Tomoń (niecałe 15 kg), 
a na 3. sklasy�kowano Roberta
Krupińskiego (ponad 13 kg). 

Klenie na Sanie 
Tym razem członkowie „Jedynki” rywalizację rozstrzy-
gnęli wyjątkowo późno, bo już po mistrzostwach okręgu. 
Zawody rozegrano na Sanie przy Białej Górze, gdzie tytuł 
zdobył Piotr Kucharski. 

Ryby żerowały raczej prze-
ciętnie, a cała trójka medali-
stów punktowała tylko kle-
niami. Zdecydowanie najlep-
szy okazał się Kucharski, na 
gumowe imitacje larw łowiąc 
4 sztuki, w tym jedną napraw-

dę sporą, bo na blisko pół me-
tra (największa ryba zawo-
dów). Pozycję 2. zajął Piotr 
Bałda (dwie ryby), a miejsce 
na najniższym stopniu po-
dium przypadło Andrzejowi 
Więckowiczowi (jedna). 

ŻEGLARSTWO 

Rek bliski złotego kompletu 
Po Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy krajowi weterani przenieśli się do Wałcza, gdzie 
rozegrano jubileuszowe, XXV Mistrzostwa Polski Masters. Tadeusz Rek mocno powięk-
szył kolekcję medali, tym razem zdobywając 8 krążków, w tym aż 7 złotych. Jest moc! 

Złoty komplet był blisko,  
jednak w rozpoczynającym 
zmagania wyścigu indywidu-
alnym na 500 metrów nasze-
mu zawodnikowi przyszło 
uznać wyższość jednego  
rywala. Pozostałe starty już  
z tytułami mistrzowskimi. 
Pierwszego dnia pływano  
tylko na pół kilometra, a Rek 
wygrał po dwa wyścigi załóg 
dwu- i czteroosobowych – 
męskich i mieszanych. Naza-
jutrz były jeszcze wyścigi na 
200 m, a naszemu kajakarzo-
wi przypadły kolejne trzy 
zwycięstwa – indywidualne 
oraz w rywalizacji męskich 
„dwójek” i „czwórek”. 

– To był kolejny udany  
sezon, po którym moja ko-
lekcja złotych medali rozro-
sła się do 21 krążków z mi-
strzostw świata i 33 z mi-
strzostw kraju. Mimo 71 lat 
na karku kariery oczywiście 
jeszcze nie kończę, tym bar-
dziej, że już za rok najważ-
niejszy start, czyli Igrzyska 
Masters w Finlandii – pod-
kreślił Rek. 

AUTOMOBILIZM 

Medale Borczyków na zakończenie sezonu 
Dobiegł końca kolejny sezon Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Podczas �nałowych wyścigów w Krem-
nicy na Słowacji medalowe pozycje zajmowali Arkadiusz  
i Mariusz Borczykowie, pieczętując miejsca na podiach 
swoich klas. 

Przedostatnia eliminacja oka-
zała się bardzo udana dla  
A. Borczyka, startującego 
Hondą Civic VTi w klasie 
10c. Wygrał obydwa podjaz-
dy wyścigowe, uzyskując  
czasy 1.34,495 i 1.34,147,  
co oczywiście dało mu  
1. miejsce. Natomiast M. Bor-
czyk (Fiat 126p) był dwu-
krotnie 3. w kl. 12a (1.59,170 
i 2.00,931), efektem rzecz  
jasna  analogiczna  pozycja. 

Nazajutrz rozegrano 
ostatni wyścig sezonu, a na-
szym zawodnikom z Auto-
mobilklubu Małopolskiego 
poszło trochę słabiej. A. Bor-
czyk (1.39,139 i 1.34,330) 

dwukrotnie musiał uznać 
wyższość jednego rywala,  
zajmując 2. lokatę. Natomiast 
M. Borczyk z powodu proble-
mów z samochodem nie przy-
stąpił do pierwszego podjaz-
du, a w drugim był 2. z cza-
sem 1.59,247. 

Ostatecznie A. Borczyk 
zakończył sezon na 2. miejscu 
w klasie 10c, zdobywając 
srebrny medal, a jego ojciec – 
brąz w 12c. Natomiast w 10b 
czołową dziesiątkę zamknął 
Krzysztof Kurasz. W kategorii 
narodowej Arkadiusz uplaso-
wał się tuż za podium,  
a Mariusz na początku  
drugiej  dziesiątki. 

Tym razem 
bez podium 
Puchar Soliny na �niszu. Jego przedostat-
nią rundą były regaty o Puchar Dyrektora 
Elektrowni Wodnej. Tym razem nasi za-
wodnicy nie zajęli medalowych pozycji. 

W klasie T3 mieliśmy aż czterech reprezentan-
tów, ale żadnemu nie udało się skutecznie po-
walczyć o podium. Najwyżej uplasował się 
Wacław Skiba z Bieszczadzkiego Towarzystwa 
Żeglarskiego, sklasy�kowany na 4. pozycji,
głównie dzięki dobrej postawie w dwóch 
ostatnich z pięciu wyścigów (lokaty 3. i 2.). 
Ponadto 6. był Marek Sawicki z Na�owca, 9.
Jan Wilk (BTŻ), a 10. Wiktor Przybyła (nie-
zrzeszony). 

WROTKARSTWO 

Siostra pierwsza, brat trzeci 
Po wakacjach starty wzno-
wili rolkarze Sprintu. Na ra-
zie tylko Paula i Aleksander 
Doskowscy, którym przy-
padły wysokie lokaty  
na Mazurskim Maratonie  
Rolkowym w miejscowości 
Ruciane-Nida. 

Paula wystartowała w półmara-
tonie, �niszując z czasem 41.44.
Dało jej to 4. miejsce wśród  
80 kobiet, a jednocześnie zwy-
cięstwo w kategorii K20. Nato-
miast jej młodszy brat Aleksan-
der wystąpił w wyścigu kat.  
8-10 lat na 500 metrów, zajmu-
jąc 3. pozycję z czasem 1.08. Paula Doskowska (w środku) wygrała kat. K20 

Arkadiusz (z lewej) i Mariusz Borczykowie zdobyli medale GSMP 

Podium zawodów nocnych. Od lewej: Mariusz Tomoń, Kacper 
Kowalewski  i  Robert  Krupiński 

Od lewej: Piotr Bałda, Piotr Kucharski i Andrzej Więckowicz 
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