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Podkarpaccy terytorialsi 
złożyli przysięgę
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Nowość wydawnicza!

14 października ukazała się nowość wydawnicza  „Trasa kurierska ZWZ-AK kryptonim „Las”. Wspomnienia,
 relacje, opracowania” pod red. Krystyny Chowaniec. Autorka opowiedziała  na łamach „Tygodnika Sanockiego” 
o najnowszej publikacji. Celem książki jest popularyzacja wiedzy o przebiegu trasy kurierskiej o kryptonimie 
„Las” prowadzącej z Sanoka na Węgry.
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Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment w życiu każdego żołnierza. Potwierdza bowiem 
jego oddanie Ojczyźnie i wzięcie odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa obywa-
teli naszego kraju. Z dumą i satysfakcją słowa roty przysięgi wojskowej w Sanoku wypowie-
dzieli kolejni żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza 
Cieplińskiego ps. Pług. 

Podkarpaccy terytorialsi złożyli przysięgę

W niedzielę, 16 października 
na sanockim Rynku kolejni 
nowi żołnierze 3. Podkarpac-
kiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej im. płk. Łukasza Cie-
plińskiego ps. Pług wypowie-
dzieli słowa roty.

Uroczystość była �nałem 
16-dniowego szkolenia pod-
stawowego, tzw. szesnastki. 
Przysięga wojskowa złożona 
została na sztandar 3 Podkar-
packiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej, ślubowanie ode-
brał płk Michał Małyska, 
dowódca brygady. 

– Mam nadzieję, że ta do-
niosła chwila bardzo głęboko 
zapadnie w waszej pamięci. 
Przysięga wojskowa to jedno 
z najważniejszych wydarzeń 
w życiu każdego żołnierza. Jest 
ona ważnym zobowiązaniem 
wobec Ojczyzny. Wartości takie 
jak honor, odpowiedzialność, 
lojalność, poświęcenie już na 
zawsze pozostaną w waszych 
sercach i umysłach – powiedział  
płk Michał Małyska, dowódca 
3 Podkarpackiej Brygady OT.

Nowo powołani żołnierze 
dalszą służbę będą pełnić 

w batalionach lekkiej piecho-
ty rozmieszczonych w Rze-
szowie, Nisku, Dębicy, Jaro-
sławiu i Sanoku. Żołnierzy 
czeka roczne szkolenie indy-
widualne realizowane w try-
bie rotacyjnym (jeden week-
end w miesiącu). Kolejny rok 
to szkolenie specjalistyczne 
i trzeci rok to szkolenie zgry-
wające. 

– Żołnierze Wojsk Obro-
ny Terytorialnej angażują się 
we wsparcie uchodźców ukra-
ińskich uciekających przed ro-
syjską agresją, współpracując 

na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa na granicy polsko-
-białoruskiej, służą pomocą 
wszędzie tam, gdzie potrzebna 
jest ich obecność. Swoimi 
działaniami potwierdzają zna-
czenie tej wyjątkowej formacji 
– napisał w liście skierowanym 
do bohaterów uroczystości 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak.

To już trzydziesta piąta 
przysięga wojskowa żołnierzy 
3 PBOT, a piąta w tym roku. 
W tym ważnym wydarzeniu 
przysięgającym towarzyszyli 
goście, rodziny żołnierzy 
i przybyli na Rynek mieszkań-
cy Sanoka, którzy mieli okazję 
zapoznać się ze sprzętem 
i uzbrojeniem podkarpackich 
Terytorialsów.

Kolejne wcielenie do 3  Pod-
karpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej rozpocznie się 
19 listopada.

***
WOT opiera swój poten-

cjał na żołnierzach – ochotni-
kach. Dzięki temu, że szkolenia 
odbywają się głównie w dni 
wolne od pracy, służba w WOT 
daje możliwość pogodzenia ży-
cia rodzinnego, zawodowego 
z potrzebami służby. Misją 
WOT jest obrona i wspieranie 
lokalnych społeczności. 

Bądź lepszą wersją siebie 
i zasil szeregi 3 Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej. Zgłoś się do Wojskowego 
Centrum Rekrutacji lub sko-
rzystaj z pomocy rekruterów 
www.rekruterzy.terytorialsi.
wp.mil.pl 

ppor. Magdalena Mac
Rzecznik prasowy 3PBOT

Rynek w Sanoku

Przebudowa 
ulicy Słowackiego 

Przejścia dla pieszych

Tylko w tym roku Powiat Sanocki wybudował w Sanoku pięć 
nowoczesnych przejść dla pieszych: na ulicy Słowackiego, 
Stróżowskiej, Konopnickiej i Okulickiego (dwa przejścia).

– Przy ulicy Słowackiego po-
wstało nowe przejście, które po-
siada pionowe i poziome ozna-
kowanie odblaskowe, odblaski 
najezdniowe i punktowe oraz 
oświetlenie LED z zasilaniem 
solarnym – mówi starosta Stani-
sław Chęć. – Wybudowaliśmy 
też 71 mb chodnika o szeroko-
ści 2,15 m. Mam nadzieję, że na-
sza inwestycja zwiększy bezpie-
czeństwo pieszych.

Zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2250 R 

ul. Słowackiego w Sanoku 
w km 0+427,50 - 0+498,50”wy-
konała Firma Usługowo Han-
dlowa „SŁAWEX”. Wartość 
prac to 160 246,86 zł, z czego 
aż 160 101,00 zł  stanowiło 
do�nansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Na terenie powiatu sanoc-
kiego w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy oddano do użytku 
14 nowoczesnych przejść dla 
pieszych.

Żródło Powiat Sanocki
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W tym tygodniu burmistrz Tomasz Matuszewski na zapro-
szenie Macieja Grabowskiego uczestniczył w drugiej edycji 
Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe w Pozna-
niu, gdzie wziął udział w panelu poświęconym poszukiwaniu 
alternatywnych źródeł energii i inwestowaniu w technologię 
wodorową. 

Poznań 

Sanok na Europejskim 
Forum Samorządowym 

Moderatorem panelu był Pa-
weł Piotrowicz, ekspert TÜV 
SÜD Polska ds. energii i tech-
nologii. Obok burmistrza 
miasta Sanoka w panelu 
uczestniczyli Jacek Bogu-
sławski – członek zarządu 
województwa wielkopolskie-
go, dr hab. Adam Rachocki 
prof. IFM PAN – zastępca 
dyrektora ds. naukowych In-
stytutu Fizyki Molekularnej 
PAN, Marcin Rodek p.o. pre-
zesa zarządu FPS, Aleksan-
der Sobolewski – Instytut 
Technologii Paliw i Energii, 
Stanisław Szultka – dyrektor 
Departamentu Rozwoju Go-
spodarczego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. Podczas pa-
nelu włodarz naszego miasta 

podzielił się pomysłami 
w zakresie wdrażania projek-
tu wodorowego i powoła-
niem pierwszej samorządo-
wej spółki Hydro Sanok, 
w ramach której opracowy-
wane jest studium wykonal-
ności. „Cieszę się, że   Sanok 
jest doceniany i traktowany 
jako prekursor poszukiwania 
alternatywnych źródeł ener-
gii na arenie ogólnopolskiej, 
a nawet międzynarodowej. 
Inwestorzy zagraniczni są za-
interesowani zainwestowa-
niem w zieloną energię w Sa-
noku. Jest to też duża promo-
cja naszego miasta i regionu” 
– napisał na swoim pro�lu 
społecznościowym burmistrz 
Tomasz Matuszewski. 
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13 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie burmistrza miasta Tomasza Matuszewskiego z mieszkańcami. Tym  
razem padło na dzielnicę Błonie. Poza omówieniem zakończonych inwestycji w dzielnicy burmistrz wspomniał o kolejnych 
planach, a także wysłuchał problemów przybyłych mieszkańców. 

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Błonie
Swoje spotkanie burmistrz 
rozpoczął od przedstawienia 
planów dotyczących budowy 
mostu i pasażu handlowego,  
a także pokrótce wspomniał  
o remontach w placówkach 
oświatowych, przedstawił 
również plany na budowę 
mieszkań w mieście. Budowa-
ne są już mieszkania na ul. 
Pięknej, oprócz tego realizo-
wane będą dwie inwestycje 
przy ul. Konarskiego i Ustrzyc-
kiej. Następnie został poruszo-
ny temat sytuacji na rynku 
energetycznym. Obecnie za 
1MW miasto płaci 350 zło-
tych, od 12 października wia-
domym już jest, że cena mak-
symalna dla samorządów  
wyniesie 785 zł, kwota ta  
została wypracowana przez 
wspólne spotkanie rządu  
i samorządów. 

W drugiej połowie spo-
tkania głos został oddany 
mieszkańcom, podczas której 
to dyskusji padło wiele nurtu-
jących pytań. 

Czy miasto i miejska spół-
ka SPGK rozważały, by koszt 
wywozów odpadów był obli-
czany w stosunku do zużycia 
wody. Burmistrz udzielił od-
powiedzi na to pytanie, przy-
pominając, że proponował 
takie rozwiązanie rok temu  
na sesji Rady Miasta, jednak 
ani radni, ani spółdzielnie nie 
były przychylne temu wnio-
skowi. Niektóre miasta mają 
taki poziom. Z informacji  
jakie posiada burmistrz, to 
obecnie Przemyśl chce wdro-
żyć takie rozwiązanie. Zda-
niem włodarza w przyszłym 
roku będzie ku temu sposob-
ność również w Sanoku. 

– Mieszkańcy będą oszczę-
dzać wodę, co pozwoli na 
miarodajne obliczenia, ile 
mieszkańców w danym gospo-
darstwie jest. Mamy takie in-
formacje i wiemy, że w danym 
budynku mieszka dużo więcej 

osób, które korzystają z infra-
struktury, a zgłoszona jest tyl-
ko jedna osoba, która opłaca 
odpady komunalne. 

Kolejne pytanie odnosiło 
się do ceny mieszkań dewelo-
perskich. Mieszkaniec zapytał, 
czy miasto ma wpływ na usta-
laną cenę. Jednak w tej chwili 
miasto nie ma żadnej możli-
wości, dlatego podejmuje  
rywalizację z deweloperami, 
budując własne mieszkania  
na ulicach: Konarskiego  
i Ustrzyckiej. Jedynie przez 
konkurencję na rynku można 
sprawić, że te ceny ulegną 
zmianie. 

– Zbyt mało było poten-
cjalnych �rm, które inwesto-
wały w Sanoku w budownic-

two wielorodzinne. Studium 
uwarunkowań, które zostało 
stworzone w tym roku, było 
opracowywane przez siedem 
lat. Dziś mogę  powiedzieć,  
że w  Sanoku terenów pod  
budownictwo jednorodzinne  
i wielorodzinne jest dla prawie 
ćwierć miliona osób – wyjaśnił 
burmistrz. 

Mieszkańcy zwrócili rów-
nież uwagę na problem po-
wstały przy ul. Ogrodowej  
i ul. Zielonej. Zapytali włoda-
rza, czy istniałaby możliwość 
ponownego ustawienia znaku 
„Strefa zamieszkania”, gdzie 
pieszy ma bezwzględne pierw-
szeństwo na całej szerokości 
drogi. Zdaniem mieszkańców, 
pomimo ładnego przejścia  

i wybudowania progu zwalnia-
jącego, kierowcy w dalszym 
ciągu szarżują na drodze,  
a miejsce jest dość ruchliwe ze 
względu na znajdujący się  
w okolicy pasaż oraz szkołę 
podstawową. Można śmiało 
powiedzieć, że liczba dzieci 
przechodząca w tej okolicy 
może być liczona w setkach. 

Na to pytanie odpowie-
dział Piotr Bochnia, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Miasta  
i Obsługi Inwestora. 

– Oczywiście, jest taka 
możliwość, jednak tę strefę 
zamieszkania staramy się 
ograniczać do dróg, które są 
drogami wąskimi i nie mają 
chodników. Jeśli chodzi o ul. 
Ogrodową, podjęliśmy decy-

zję, że przebudowa tej infra-
stukruty, budowa chodnika 
oraz ruch jednokierunkowy,  
a także dosyć szeroka droga, 
która umożliwia zatrzymanie 
się na niej, nie są zasadne do 
wprowadzenia strefy zamiesz-
kania, ponieważ mamy szero-
ką drogę, prawie pięciome-
trową, ruch jednokierunkowy 
zgodnie z wolą Rady Dzielni-
cy został utrzymany na tej 
drodze i brak w takiej stre�e
możliwości parkowania. Jeśli 
mówimy o tych bocznych 
dróżkach, np. ul. Zielonej czy 
Przelotowej, to jestem jak 
najbardziej „za”, aby po za-
kończeniu remontu wprowa-
dzić tam znak strefy zamiesz-
kania. 

Kolejną, istotną dla miesz-
kańców kwestią były tereny 
wokół Przedszkola nr 3, które 
znajduje się w starym budyn-
ku po gimnazjum przy  
ul. Kochanowskiego, a przed 
wejściem do którego znajduje 
się parking. Zdaniem miesz-
kańców nie jest to bezpieczne 
dla dzieci, a także rodziców, 
którzy te dzieci przyprowa-
dzają bądź odbierają z przed-
szkola. Mieszkaniec zasygna-
lizował, iż doszło już do po-
trącenia dziecka na terenie 
placówki, kiedy to zbiegło  
po schodach. Proponowane 
przez nich rozwiązanie doty-
czy wyznaczenia strefy parko-
wania, tak by rodzice z dzieć-
mi mogli przemieszczać się 
bezpiecznie po terenie przed-
szkola. Burmistrz zapewnił, iż 
weźmie takie rozwiązanie pod 
uwagę, a także wraz z zastępcą 
i panią dyrektor zwery�kują
ustawienie wejścia do przed-
szkola, mając nadzieję, że uda 
się to zrealizować, by zadbać 
o bezpieczeństwo dzieci i ich 
rodziców. W sprawie wypo-
wiedziała się również dyrektor 
przedszkola Janina Milcza-
nowska, zapewniając, iż nie 
jest jej obcy ten problem, nie 
mniej na parterze zostały sale 
przebudowane na stronę ad-
ministracyjną oraz na parterze 
znajdują się szatnie, gdzie ro-
dzice bezpośrednio wchodzą 
z dziećmi. Na tym etapie dy-
rektor zastanawia się nad roz-
wiązaniem powstałego pro-
blemu w jak najdogodniejszy 
sposób. Na tę odpowiedź 
mieszkaniec zaproponował 
boczne wejście, co ma zostać 
wzięte pod uwagę. 

Burmistrz ponownie za-
pewnił, że uda się na wizję lo-
kalną i wspólnie z dyrekcją  
i zastępcami rozwiążą pro-
blem, który nurtuje miesz-
kańców osiedla Błonie. 

esw

ODK „Gagatek”

Zastosowana technologia, ciekawy projekt architektoniczny, 
estetyka wykonania sprawiły, że Sanok zyskał nowoczesne 
osiedle mieszkaniowe. To wszystko zrobiło duże wrażenie na 
gościach, którzy wzięli udział 6 października w otwarciu.

Kolejne mieszkania zostały
przekazane lokatorom

O takie zabiegamy w Sanoku, 
gdzie rozwija się Uczelnia Pań-
stwowa, gdzie tworzymy dobre 
warunki dla przedsiębiorców. 
Tylko w tej kadencji powstanie 
ponad 500  nowych mieszkań 
zarówno na rynku deweloper-
skim jak i komunalnym. Jako 
samorząd jesteśmy na ostatniej 
prostej zatwierdzenia dokumen-
tacji i rozpoczęcia prac budow-
lanych na ul. Konarskiego  
i Ustrzyckiej, natomiast trwają 

prace na ul. Pięknej. Bardzo cie-
szy udana współpraca z pod-
miotami gospodarczymi, która 
przynosi efekty w postaci blo-
ków mieszkalnych na miarę XXI 
wieku – skomentował wydarze-
nie burmistrz Sanoka Tomasz 
Matuszewski.  – Pozostaje mi 
wyrazić wdzięczność za udaną 
współpracę prezesowi �rmy
panu Władysławowi Bojarczy-
kowi – kontynuował włodarz 
miasta.

Burmistrz  mieszkańcom 
bloku życzył, by w swoich miesz-
kaniach znaleźli prawdziwie ro-
dzinną przystań, by stały się one 
azylem i tarczą ochronną.

– Niech w tych murach nie 
zabraknie radości, szacunku  
i życzliwości również sąsiedz-
kiej. Wszelkiej pomyślności – 
zakończył wypowiedź bur-
mistrz.

ew

Budownictwo mieszkaniowe

– Na zaproszenie przedsiębiorcy 
prezesa �rmy Mark-Bud wzią-
łem udział w o�cjalnym przeka-
zaniu budynku mieszkalnego 
nowym lokatorom. Cieszę się, 
że �rma z tak dużym doświad-
czeniem na rynku deweloper-
skim zainwestowała właśnie  
w Sanoku, gdyż właśnie takich 
inwestycji nam potrzeba. Jest to 
już trzecia inwestycja w budynki 
wielorodzinne tej �rmy na tere-
nie naszego miasta. Wiele osób 
szuka swojej przystani życiowej 
w sprzyjających okolicznościach 
społeczno-gospodarczych. Za-
twierdzone w tym roku studium 
uwarunkowań przestrzennych 
pozwala nam z optymizmem 
patrzeć w przyszłość w obszarze 
budownictwa mieszkaniowego. 
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12 października w auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się konferencja 
pt. „Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. W kon-
ferencji wzięli udział przedstawiciele policji, nauczyciele, samorządowcy. 

Współpraca na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

O tym jak ważne jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa dzieciom 
i młodzieży – czyli najważniej-
szym sprawom dla każdego sa-
morządu oraz współpracują-
cych z nim jednostek – dysku-
towali przedstawiciele policji 
i innych służb, nauczyciele 
oraz samorządowcy podczas 
konferencji pt. „Współpraca 
międzyinstytucjonalna na 
rzecz bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży”, która odbyła się 

12 października w auli Uczelni 
Państwowej. Konferencja mia-
ła na celu zintegrowanie 
współpracy wielu instytucji 
i wymianę cennych doświad-
czeń w kwestiach nie tylko 
bezpieczeństwa, ale także pro-
�laktyki. Spotkanie okazało się 
niezwykle cennym i potrzeb-
nym przedsięwzięciem.  W ob-
liczu różnych wydarzeń, któ-
rych w ostatnim czasie  jesteśmy 
świadkami, zdajemy sobie 

sprawę z zagrożeń, jakie niesie 
świat. Współczesne społeczeń-
stwo dysponuje różnorakimi  
narzędziami komunikacji, któ-
re jednak niosą za sobą wiele 
zagrożeń i form przestępczości.

– Nie obawiałbym się 
stwierdzenia, że nie ma waż-
niejszych zadań, niż otoczenie 
właściwą opieką i wskazanie 
bezpiecznych dróg rozwoju 
najmłodszym mieszkańcom 
naszego miasta. Dlatego cieszę 

Konferencja w Uczelni Państwowej

Napisali do nas zaniepokojeni mieszkańcy Stróży Małych. W wiosce jeden z mieszkańców 
posiada psa rasy pitbull. Właściciele mieszkają niedaleko cmentarza. Często spacerują z psem 
po drodze w stronę cmentarza. Pies jest nieułożony i agresywny. 

Interwencja

Zagryzione koty, pogryzione psy 

– Często wyrywa się właści-
cielowi, podbiega do ludzi, 
ujada i rzuca na człowieka. To 
już tylko krok od nieszczęścia. 
Boimy się tamtędy chodzić – 
skarży się jeden z mieszkań-
ców. 

 Problem był wielokrotnie 
zgłaszany na policję. 

– Pies pogryzł już dwa 
razy psa sąsiada. Sukę zagryzł. 
Sąsiad, by ratować swojego 
pupila, wydał już ok 1500 zł 
za operacje. Nieułożony pies 
dalej chodzi luźno, nawet bez 
smyczy. Właściciele biorą go 
do lasu, gdzie biega  bez smy-
czy i kagańca. Jest okres grzy-
bobrania, boimy się o swoje 
zdrowie, a nawet życie – do-
daje drugi mieszkaniec. 

 Według relacji mieszkań-
ców Stróży, pitbull zagryzł już 
kilka kotów i  psów. Jest nieza-
bezpieczony i wybiega z pose-
sji do ludzi. 

Z właścicielem psa nie 
udało nam się skontaktować. 
Zadzwoniliśmy do OTOZ 
Animals w Sanoku i otrzyma-
liśmy poradę dla poszkodo-
wanych mieszkańców. 

się z tego spotkania i gratuluję 
organizatorom wartościowego 
pomysłu. Wierzę, że wiedza, 
jaką wynieśliśmy z dzisiejszej 
konferencji, wielu osobom za-
angażowanym w wychowanie 
dzieci i młodzieży pomoże 
w rozwiązywaniu problemów. 
Życzyłbym sobie, aby w pro-
cesie wychowawczym wystar-
czające były działania prewen-
cyjne. Lepiej jest zapobiegać 
niż naprawiać – i właśnie po to 
się spotkaliśmy. Raz jeszcze 
gratuluję organizatorom cen-
nego pomysłu, a prelegentom 
dziękuję za opracowanie inte-
resujących zagadnień  – pod-
sumował konferencję Tomasz 
Matuszewski, burmistrz mia-
sta Sanoka.

Wiele miejsca podczas 
dyskusji poświęcono tema-
tom dotyczącym bezpieczeń-
stwa w cyberprzestrzeni 
i aspektom cyberprzemocy. 
Mowa była m.in. o: działa-
niach pro�laktycznych, jakie 
podejmuje sanocka policja 
w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom, na które 
w szczególności narażone są 
dzieci i młodzież, poruszono 
kwestię związaną z procedurą 
Niebieskiej Karty, omówiono 
zagadnienia dotyczące czyn-
ników społeczno-kulturo-
wych, które warunkują auto-
rytet współczesnego nauczy-
ciela w świetle badań.

dcz

Porad prawnych udziela radca prawny 
Marta Witowska z Kancelarii Radcy 
Prawnego Marta Witowska 
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21 
tel. 13 46 45 113, www.witowska.com

PRAWNIK RADZI

Kilka lat temu rozwiodłam się. W wyroku sąd zasądził 
alimenty dla mojego syna od byłego męża. Alimenty są 
bardzo małe. Ostatnio dowiedziałam się, że były mąż ma 
nową pracę i bardzo dobrze zarabia. Wydatki na syna 
ciągle rosną, od września syn zaczął naukę w liceum, 
chciałby się zapisać na dodatkowe zajęcia, a mnie na to 
nie stać. Ojciec wcale się nim nie interesuje i dobrowolnie 
nie zamierza przekazywać żadnych dodatkowych pienię-
dzy. Czy można coś zrobić w takiej sytuacji? 

Agata R. 

Jednym z elementów wyroku 
rozwodowego jest rozstrzy-
gnięcie w sprawie tego, w ja-
kiej wysokości każdy z mał-
żonków jest obowiązany do 
ponoszenia kosztów utrzy-
mania i wychowania dziecka. 
Zgodnie z art. 135 § 1 Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego 
zakres świadczeń alimenta-
cyjnych zależy od usprawie-
dliwionych potrzeb upraw-
nionego oraz od zarobkowych 
i majątkowych możliwości 
zobowiązanego. Ponadto wy-
konanie obowiązku alimen-
tacyjnego względem dziecka, 
które nie jest jeszcze w stanie 
utrzymać się samodzielnie 
może polegać w całości lub 
w części na osobistych stara-
niach o jego utrzymanie i wy-
chowanie uprawnionego. 

Co ważne, zakres obo-
wiązku alimentacyjnego nie 
jest ustalany raz na zawsze. 
Przepisy przewidują możli-
wość zmiany orzeczenia 
sądu dotyczącego alimen-
tów. Stosownie do art. 138 
k.r.o. w razie zmiany stosun-

ków można żądać zmiany 
orzeczenia lub umowy do-
tyczącej obowiązku alimen-
tacyjnego. Za taką zmianę 
stosunków uznaje się m.in. 
wzrost dochodów rodzica 
zobowiązanego do alimen-
tów, jak i wzrost kosztów 
utrzymania dziecka. 

W celu uzyskania od 
byłego męża wyższycwh 
alimentów powinna Pani 
(jako przedstawicielka usta-
wowa syna) skierować do 
sądu rejonowego odpo-
wiedni pozew o podwyższe-
nie alimentów. W pozwie 
należy wskazać strony (po-
woda, pozwanego), ozna-
czyć sąd, do którego jest 
składany pozew, przedsta-
wić swoje żądanie, a także 
jego uzasadnienie oraz do-
wody. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 r. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1359).

Jeżeli mimo interwencji 
lokalnej policji, właściciel 
nadal nie zabezpieczy psa, 
który stwarza zagrożenie, 
mieszkańcy powinni powia-
domić o tej sprawie komendę 

wojewódzką i centralną. Do 
komendy powinny tra�ć do-
wody w postaci zdjęć, �lmi-
ków i opisu weterynarza. 

Do sprawy wrócimy. 
ew
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14 października tradycyjnie burmistrz miasta Sanoka wraz 
ze współpracownikami oraz przewodniczący Rady Miasta 
Sanoka spotkali się z przedstawicielami placówek oświato-
wych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sanok. 
Jest to ukłon w stronę osób, które na co dzień dbają o wy-
kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

 W uznaniu za szczególne osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i mło-
dzieżą nagrodę Burmistrza Miasta Sanoka w roku szkol-
nym 2022/2023 otrzymali:

Marek Drwięga 
– nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku
Elżbieta Florczak 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku
Alicja Staruchowicz-Pastuszczak 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku
Mariola Brygidyn 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2
Halina Kubit
–  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
Ewa Gawlewicz 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
Aleksandra Czech 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4
Krystyna Stec-Lenart 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4
Zdzisława Janowska 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6

Jolanta Kaźmierczak 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8
Zenona Kalenicka 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8
Magdalena Wójcik 
– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 9
Mariola Piróg 
– nauczycielka Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1
Aneta Kurkarewicz – Jezierska 
– nauczycielka Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2
Maria Koczeń 
– nauczycielka Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3
Anna Słapińska 
– nauczycielka Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3
Bożena Lewicka 
– nauczycielka Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4
Grażyna Kocyła 
– nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 9 
w Sanoku odebrała z rąk Wojewody Podkarpackiego w Rze-
szowie przyznany jej Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zasłużeni nauczyciele nagrodzeni
NAGRODA BURMISTRZA SANOKA

Gala wręczenia nagród szcze-
gólnie wyróżniającym się  
w pracy nauczycielom i pra-
cownikom oświaty odbyła 
się w Sanockim Domu Kul-
tury.

W spotkaniu uczestniczyli 
również emerytowani na-
uczyciele, przedstawiciele 
oświatowych związków zawo-
dowych, dyrektorzy szkół 
przedszkoli i żłobków, insty-
tucji związanych z oświatą.

Doceniając trud pedago-
giczny, rokrocznie burmistrz 
miasta Sanoka przyznaje na-
grody za szczególną aktyw-
ność oraz znaczące sukcesy  
w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej z dzieć-
mi i młodzieżą nauczycielom 
oraz kadrze zarządzającej pla-
cówkami oświatowymi.

W obecnym roku szkol-
nym 2022/2023 nagrody 
burmistrza otrzymało dzie-

więtnastu wyróżnionych pe-
dagogów. Dwie nagrody 
otrzymali dyrektorzy, dwana-
ście nagród odebrało nauczy-
cieli szkół podstawowych,  
a pięć nagród powędrowało 
do nauczycieli przedszkoli.

Spośród dyrektorów wy-
różnieni zostali: dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 Ma-
ria Korżyk oraz dyrektor  
Samorządowego Przedszkola 
Publicznego nr 2  Magdalena 
Biłas.

Na koniec dyrektorzy 
wszystkich placówek oświato-
wych oraz emerytowani na-
uczyciele i pracownicy zwią-
zani z oświatą otrzymali z rąk 
burmistrza kwiaty i życzenia.

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała 
okazja, aby wręczyć Nagrody Starosty zasłu-
żonym nauczycielom, dyrektorom, pracow-
nikom oświaty. W tym roku decyzją Starosty 
Sanockiego Stanisława Chęcia wyróżniono 
14 osób:

Nagrodę starosty sanockiego otrzymało 14 osób

Ewa Kasprzak, Ireneusz Stawarz 
(I LO w Sanoku);
Ewa Lipelt, Bożena Rybka 
(II LO w Sanoku);
Jolanta Semenowicz 
(ZS nr 1 w Sanoku);
Mirosław Matuła 
(ZS nr 2 w Sanoku);
Mariola Kosturska, 
Roman Rymar 
(ZS nr 3 w Sanoku);
Eliza Wojnicka
 (ZS nr 5 w Sanoku);
Katarzyna Bryt, 
dyrektor Robert Dudek 
(SOSW w Sanoku);
Renata Kobiałka 
(Poradnia Psych.-Pedago. w Sanoku);
Mateusz Zubel, 
dyrektor Wacław Żuchowski 
(Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji).

NAGRODY STAROSTY SANOCKIEGO

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczystość miała miejsce w Sali 
Gobelinowej sanockiego zamku, 
a poprowadziła ją Agnieszka  
Kornecka-Mitadis, naczelnik 
Wydziału Oświaty Starostwa 
Powiatowego w Sanoku, której 
towarzyszyły Magdalena Piesz-
czoch i Iwona Niezgoda.

Nagrodzonym listy gratula-
cyjne i kwiaty wręczyli: starosta 
Stanisław Chęć, wicestarosta 
Janusz Cecuła oraz Andrzej Chro-
bak, członek Zarządu Powiatu 
Sanockiego. Warto dodać,  
że tegoroczną zdobywczynią 
nagrody Podkarpackiego Kura-

tora Oświaty została Elżbieta 
Kokoszka, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 5 w Sanoku.

Starosta Stanisław Chęć złożył 
życzenia wszystkim obecnym  
i byłym pracownikom oświaty oraz 
powiatowych jednostek, które na 
co dzień zajmują się sprawami zwią-

zanymi z edukacją oraz wychowa-
niem dzieci i młodzieży.  

Uroczystość uświetnili swoim 
występem artystycznym uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej  
w Sanoku: Oliwia Młynarska, Anna 
Marczak, Mateusz Wójcik oraz 
Magdalena Rąpała. (ps)

Ukoronowaniem święta 
nauczyciela był występ arty-
styczny przygotowany przez   
Adama Kuligę. Swój talent 
muzyczny zaprezentowała 
Laura Pietryka, uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 8  
w Sanoku. Przed zgromadzo-
ną publicznością wystąpili 
również uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Sanoku: 
Anna Karaś, Julia Golańska, 
Kaja Kubik i Karolina  
Jastrzębska, Weronika Zakie-
lasz, Wojciech Wasłowicz, 
Zo�a Surowiak, Maksymilian
Czopor i Gabriel Kulon. Był 
to najmilszy upominek z oka-
zji Dnia Nauczyciela.

ew
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11 września 2022 r. w Centrum Kultury Foresterium w Zagó-
rzu odbył się wernisaż wystawy „Ikona rodzi ikonę”. Dodat-
kową okazją do spotkania było również podsumowanie pro-
jektu pod nazwą „Ikona rodzi ikonę” – warsztaty pisania 
ikon, który realizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Zagórzu. 

Wernisaż wystawy„Ikona rodzi ikonę”
Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu

Projekt skierowaliśmy do 
mieszkańców miasta i gminy 
Zagórz, do którego zgłosiło się 
16 osób. Przez trzy kolejne 
weekendy  sierpnia  uczestnicy  
zdobywali wiedzę i umiejętno-
ści potrzebne do stworzenia  
i napisania ikony. Zapoznali się 
z techniką temperową, uczyli 
się samodzielnego przygoto-
wania farb z suchych pigmen-
tów, poznali elementy pozłot-

!NO WAR! Piotr Bukartyk & Ajagore wystąpią w Sanoku  
z programem „Wieloryb Fiutin i inne opowiadania” 29 paź-
dziernika. Miejsce koncertu: Royal Palace, godz. 19.00. 

W programie trwającego nie-
mal dwie godziny koncertu, 
słuchacz zderza się z niezwy-
kle trafną diagnozą otaczają-
cej rzeczywistości zaserwo-
waną przez jej naczelnego 
kontestatora – Piotra Bukar-
tyka. Poruszające teksty,  
z których autor znany jest od 
lat, zostały okraszone niezwy-
kle ciekawymi aranżacjami 
przygotowanymi przez muzy-
ków supergrupy Ajagore, któ-

WIELORYB FIUTIN I INNE OPOWIADANIA 

Piotr Bukartyk 
i Ajagore w Sanoku!

rzy w swojej muzycznej wę-
drówce towarzyszą między 
innymi Grażynie Łobaszew-
skiej czy Stanisławowi Soyce. 
Wykrzyczmy swój sprzeciw 
wobec nieuzasadnionej prze-
mocy. Spotkajmy się na kon-
cercie „Wieloryb Fiutin i inne 
opowiadania”. Bądźmy tam 
razem! 

Patronat nad trasą kon-
certową objęło Radio Nowy 
Świat. 

Bilety: h�ps://www.kupbilecik.pl/imprezy/82848/Sanok/
Bukartyk+%7C+Ajagore/
Link do wydarzenia na Facebook: h�ps://www.facebook.
com/events/1564348747301462 

W dniach 19 – 21 paździer-
nika w Sanoku odbywają się 
I Ogólnopolskie Dni Muzyki 
Chóralnej i Liturgicznej. 
Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny.

To projekt, którego celem jest 
upowszechnienie dorobku 
kultury muzycznej, zwiększe-
nie świadomości artystycznej 
wśród członków chórów  
i zespołów wokalnych, zajmu-
jących się wykonywaniem 
muzyki chóralnej i liturgicz-
nej, ale także zwiększenie 
obecności kultury na obszarze 
południowo-wschodniej Pol-
ski. W ramach projektu odbędą 
się zarówno warsztaty muzyki 
chóralnej i liturgicznej, jak 
również wykłady i koncerty. 
Wśród zaproszonych artystów 
znajdą się: Krzysztof Pawlisz, 
żeński zespół wokalny FLO-
RES ROSARUM pod dyr. 
Susi Ferfoglia, Paweł Bębenek, 
Monika Brewczak, zespół 
wokalny C�COW SIN-
GERS pod dyr. Karola Kusza. 
Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie PRO 
ARTIS.  Patronat honorowy 
objął Poseł na Sejm RP dr 
Piotr Uruski.

***
Do�nansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach 
programu Narodowego Cen-
trum Kultury: Kultura – Inter-
wencje. Edycja 2022.

mn

I Ogólnopolskie Dni Muzyki  Chóralnej i Liturgicznej w Sanoku

tych, a sam projekt spotkał się  
z dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców. 

Podczas spotkania zapro-
szeni goście mieli okazję również 
wysłuchać obszernego  wykładu 
ks. Adama Wojnarowskiego – 
dyrektora Muzeum Archidiece-
zjalnego w Przemyślu – Ikona 
jej pochodzenie i symbolika. 

W drugiej części spotkania 
uczestnicy warsztatów z dumą 
prezentowali przed tak dużą pu-
blicznością swoje prace-ikony. 
Zwieńczeniem spotkania był 
koncert muzyki Karpat  w wy-
konaniu pana Juliusza Pałasie-
wicza. 

mn

nictwa, a każda z prac została 
napisana na podobraziu.

Do współpracy przy realiza-
cji projektu zaprosiliśmy ikono-
pisarkę panią Jadwigę Denisiuk, 
która w swojej pracowni VE�-
IKON w Cisnej wraz ze współ-
pracownikami wykonuje kopie 
średniowiecznych ikon ruskich, 
greckich, gotyckich, malarstwa 
tablicowego oraz ikon współ-
czesnych. Jej prace zdobią ko-

ścioły i cerkwie w kraju i za gra-
nicą. Tej trudnej sztuki ikonopi-
sarskiej naucza innych na 
warsztatach. 

Warsztaty udało się zrealizo-
wać dzięki pozyskanym środ-
kom. Projekt otrzymał do�nan-
sowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu Na-
rodowego Centrum Kultury: 
EtnoPolska. Edycja 2022.  
Warsztaty odbyły się również 
dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu ze strony  Burmistrza 
Miasta i Gminy Zagórz Ernesta 
Nowaka, który zapewnił środki 
na wkład własny do projektu. 
Pozyskaliśmy kwotę 16 tys. zło-

Niepozorna skrzyneczka, 
a może tak bardzo pomóc
„Różowa Skrzyneczka” to fundacja, której celem jest walka  
z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszech-
nego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas men-
struacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej 
edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. Fundacja  
stara się o zniesienie tabu, którym obciążona jest w Polsce 
menstruacja, włączając do dyskusji zarówno kobiety, jak  
i mężczyzn.  Głośno mówi o potrzebie ekologicznych i zdro-
wych rozwiązań na czas miesiączki.

W grudniu 2019 r.  zawisła 
pierwsza różowa skrzynecz-
ka wypełniona podpaskami  
w Centrum Praw Kobiet we 
Wrocławiu. 

Fundacja zabiega o po-
wszechny dostęp do bezpłat-
nych środków higieny osobistej 
na czas menstruacji w  przestrze-
ni publicznej. W różowych 
skrzyneczkach znajdziesz dar-
mowe podpaski i tampony. 
„Działamy zgodnie z zasadą: 
weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, 
jeśli masz nadmiar!”

O różowe skrzynki zaape-
lowała Młodzieżowa Rada 
Miasta.

– Żyjemy w czasach, w któ-
rych nie powinno być już tema-
tów tabu, zwłaszcza jeśli chodzi 
o takie ludzkie sprawy, sam 
pomysł zasugerowała kole-
żanka, za co bardzo jestem jej 
wdzięczny. Wydaje mi się, że 
wiele uczniów i uczennic wyka-
załoby się solidarnością i na 
pewno chętnie coś od siebie by 
tam dołożyli, liczę też mocno 
na kadry nauczycielskie. Oczy-

wiście docelowo chcemy, by 
taka skrzyneczka znalazła się  
w każdej sanockiej szkole,  
a z czasem także w innych 
budynkach w mieście. Dlatego 
apelujemy i obiecujemy, że zro-
bimy wszystko, by takowa się 
pojawiła, was wszystkich z kolei 
prosimy o udostępnianie  
i wsparcie w tej akcji – mówi 
Jakub Pilch, przewodniczący 
MRM. 

Apel udostępniamy i zachę-
camy do wzięcia udziału w akcji 
sanockie stowarzyszenia. Szcze-
góły na stronie:  h�ps://www.
rozowaskrzyneczka.pl

ew

Bezpłatny dostęp do środków higieny
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14 października ukazała się nowość 
wydawnicza  „Trasa kurierska ZWZ-
-AK kryptonim „Las”. Wspomnie-
nia, relacje, opracowania” pod red. 
Krystyny Chowaniec. Autorka opo-
wiedziała  na łamach „Tygodnika  
Sanockiego” o najnowszej publika-
cji. Celem książki jest popularyzacja 
wiedzy o przebiegu trasy kurierskiej 
o kryptonimie „Las” prowadzącej  
z Sanoka na Węgry.

Książka składa się z dwóch części. 
Pierwsza z nich zawiera wspomnienia 
tych, którzy byli kurierami na trasie 
kuriersko-przerzutowej „Las” w Biesz-
czadach. Są to m.in. relacje: Stefana 
Grzyba, Kazimierza Sołtysika czy  
Arnolda Andrunika. Ich opowieści są 
opisem autentycznych przeżyć, emo-
cji, które towarzyszyły podczas prze-
prowadzania na Węgry. Książka opa-
trzona jest cennymi materiałami foto-
gra�cznymi, pamiątkami, dokumen-
tami, jakie udało się pozyskać. Druga 
część to biogramy ludzi trasy kurier-
skiej „Las”, wśród których są m.in. 
Helena Żurowska, Aleksander  
Rybicki czy Wanda Wiktor. Celem 
książki jest popularyzacja wiedzy  
o przebiegu trasy kurierskiej o kryp-
tonimie „Las” prowadzącej z Sanoka 
na Węgry, o ludziach oraz o miejscach 
związanych z tą trasą. Tym cenniejsza 
jest to książka, bo kanwą do jej po-
wstania były rozmowy ze świadkami, 
którzy mieli siłę i odwagę, aby anga-
żować się w organizację łączności 
Polskiego Państwa Podziemnego  
z władzami polskimi na uchodź-
stwie. 

***
Książka to wydawnicza nowość, 

otrzymałam ją w zeszły piątek,  
14 października. Pan Bartosz Kuź-
niar właściciel i szef wydawnictwa 
Edytoria dostarczył mi moje egzem-
plarze autorskie. Książka to kawał 
historii Sanoka. To książka nie tylko 
dla miłośników naszego miasta, ale 
także dla wielbicieli historii. O ile 
kurierzy tatrzańscy mieli to szczę-
ście, że Alfons Filar napisał cykl 
książek na ich temat, o tyle kurierzy 
bieszczadzcy takiego szczęścia nie 
mieli z wielu powodów. Był to re-
gion, gdzie ludzie byli przesiedlani, 
ponadto kurierzy rozpierzchli się po 
całym kraju z wielu powodów, bra-
kowało takich relacji. Musimy mieć 
świadomość, którą ja już dzisiaj 
mam, a bardzo bym sobie tego ży-
czyła, żeby także czytelnicy „Tygo-
dnika Sanockiego” wiedzieli, że  
Sanok był niezwykle ważnym miej-
scem, jeśli chodzi o łączność Pol-
skiego Państwa Podziemnego, czyli 
tych struktur podległych Rządowi 
Polskiemu na emigracji, z Budapesz-
tem, gdzie znajdowała się baza „Ro-
mek”, którą to stworzył Rząd Polski 
na uchodźstwie. 

9 października 1939 roku do 
Polski przybył wysłannik z Buda-
pesztu inżynier Stefan Bock ps. Ko-
zioł, który przywiózł szyfr do tajny-
ch wiadomości oraz hasła do punk-
tów kontaktowych. Spotkał się  
w naszym mieście z Aleksandrem 
Rybickim oraz w okolicach Zakopa-
nego z innym kurierem. Właściwie 
Sanok i Zakopane to dwa kluczowe 
miejsca, gdzie przechodziły trasy 
kurierskie. Trasa kurierska „Las” 
działała do 1942 roku, w tym okresie 

była taką trasą, przez którą przebie-
gały najważniejsze dokumenty. Było 
zaangażowanych w jej działalność 
bardzo wiele osób, wśród nich sporą 
grupę stanowili sanoczanie. Po dro-
dze znajdowały się także punkty 
przerzutowe, bazy, kwatery. 

Moja przygoda z kurierami 
bieszczadzkimi trwa od wtedy, kiedy 
zamieszkałam w Sanoku i podjęłam 
pracę w Szkole Podstawowej nr 7 
jako nauczyciel historii. Na lekcje 
zapraszałam pana Jana Łożańskiego. 
W latach 80. P�K Oddział Brzo-
zów organizował rajdy kurierskie, 
wraz z moją drużyną harcerską, któ-
ra w 1987 roku przyjęła imię Kurie-
rów Beskidzkich jeździliśmy na 
wspomniane rajdy, podczas których 
poznałam kilku kurierów. Wraz  
z panem Łożańskim oraz kilkorgiem 
moich harcerzy wybraliśmy się na  
I Zjazd Kurierów Emisariuszy Ko-
mendy Głównej ZWZ AK. Pozna-
łam wówczas wiele osób, dzisiaj już 
wielu z nich niestety odeszło: Jadwi-
ga Kociatkiewicz z Żubraczego, Ka-
zimierz Sołtysik, który urodził i wy-
chował się w Sanoku, później miesz-
kał we Wrocławiu oraz wiele innych, 
z którymi nawiązałam cenne kon-
takty. Moje zainteresowanie tą tema-
tyką   na  początku miało na celu  
zachowanie  pamięci o tych ludziach. 
Chciałam, aby o nich mówiono. Od 
2009 roku zaczęłam organizować 
rajdy, odwiedzając miejsca, gdzie 
przebiegały trasy kurierskie, czytając 
wspominania pana Łożańskeigo. 
Powstała trasa turystyczna Jaga-Ko-
ra. Potem odbywały się rajdy  
w Bieszczadach oraz próby uhono-
rowania tych ludzi. 

Niezwykle ważną rolę odegrał 
Józef Błażowski, który opowiedział 
mi o polskich rodzinach z Czaszyna, 
które to jesienią, zimą i wiosną cze-
kały na przeprowadzenie przez gra-
nicę. Chciał, aby również je uhono-
rować. Powstał wówczas projekt, do 
którego zostali zaangażowani Ernest 
Nowak, burmistrz Zagórza, Piotr 
Łański, nadleśniczy z  Komańczy. 
Wykonano wówczas dwa pomniki-
-obeliski, jeden w Maniowie, drugi 
na górze Łukanusa. Na tym nie po-
przestałam, nadal gromadziłam ma-
teriały, nawiązałam kontakty z rodzi-
nami kurierów bieszczadzkich. To 
było duże przedsięwzięcie, realizo-
wane przez Hu�ec Ziemi Sanockiej 
i Nadleśnictwo Cisna. Powstała wte-
dy tablica z napisem w Żubraczem. 
Po wielu latach postanowiłam 
wszystkie te rzeczy uporządkować. 
Książka „Trasa Kurierska ZWZ-AK 
kryptonim „Las”. Wspomnienia, re-
lacje, opracowania” jest pod moją 
redakcją, znajdują się w niej również 
moje teksty, jednak większość publi-
kacji, jakie w niej się znalazły, to do-
kumenty, a przede wszystkim wspo-
mnienia, relacje, wywiady najważ-
niejszych kurierów na tej trasie: Ste-
fan Grzyb, urodzony i zmarły w Sa-
noku, całe powojenne życie spędził 
w Warszawie, Kazimierz Sołtysik. 
Wspomnienia pana Stefana wyszły 
w niewielkim nakładzie 70 egzem-
plarzy, zaś wspomnienia pana Sołty-
sika nigdy nie były drukowane w ca-
łości. Zaczęłam również opracowy-
wać biogramy poszczególnych osób. 
Są oni dla mnie wielkimi bohatera-
mi,  przede wszystkim dlatego, że 
potra�li w jednej chwili poświęcić

wszystko, aby pomóć w odzyskaniu  
niepodległości. To wielkie słowa, ale 
oni z dnia na dzień musieli przemo-
delować swoje życia. To fascynujące 
postacie. Wspomnę o Wandzie Wik-
tor, w zeszłym roku, w październiku 
w Baligrodzie odbyło się spotkanie 
poświęcone właśnie jej osobie. To 
córka właściciela majątku w Zarszy-
nie. Wyszła za mąż za Adama Wikto-
ra z Załuża. Żyją jej córka i syn oraz 
wnuki. Dzięki współpracy, poszuki-
waniu informacji, bardzo zaangażo-
wali się w całe przedsięwzięcie. 
Przekazali również całe albumy fo-
togra�czne do Miejskiej Bibloteki
Publicznej w Sanoku, gdzie zostały 
zeskanowane. Są one bardzo cenne, 
ponieważ  Adam Wiktor był pasjo-
natem fotogra�i, robił zdjęcia obiek-
tów, obyczajowe. Wanda Wiktor  
zarządzała majątkiem rodzinnym  
w Bystrem k. Baligrodu, dzięki prze-
pustce miała możliwość podwożenia 
pod granice osób, które szły na Wę-
gry. Wszystkie materiały na jej temat 
otrzymałam od rodziny. To o niej 
Klemens Rudnicki w taki wspaniały 
sposób w wydanych po wojnie 
wspomnieniach, nie wiedząc, że to 
była młoda dziewczyna, napisał: 
„dzielna ziemianka spod Baligrodu”, 
wykorzystałam to określenie do za-
tytułowania jej biogramu. 

W 1939 roku po rozpadzie Cze-
chosłowacji, Węgry zajęły tak zwaną 
Ruś Zakarpacką, odcinek tak mniej 
więcej od Łupkowa do góry Stoh był 
bezpośrednim wejściem na Węgry. 
Po 17 września Węgrzy otworzyli dla 
Polaków granice. Polacy wiedzieli  
o tym, że jak dojadą w okolice Sanoka 
i Zagórza, to bezpośrednio dostaną 

się na Węgry. Wielu z nich zginęło, nie 
dotarłszy na miejsce. W 2019 roku 
udało się uhonorować tę najbardziej 
tragiczną postać, jaką niewątpliwie 
była Helena Żurowska, która bywała 
w Sanoku, urodziła się w Olszanicy, 
dzieciństwo spędziła w Myczkowcach. 
Już w styczniu 1940 roku była zaprzy-
siężona. Wanda Wiktor oraz Helena 
Żurowska były spokrewnione. To na-
turalne zjawisko w konspiracji, bo-
wiem często szukano współpracowni-
ków w swojej rodzinie. Żurowska 
odegrała bardzo ważną rolę w organi-
zacji trasy „Las”. Była zastępcą dowód-
cy całego odcinka „Południe” w Kra-
kowie. Udało jej się uratować archi-
wum podczas dużej wsypy, brała 
udział w Powstaniu Warszawskim,  
a po wojnie była emisariuszką Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Rządu 
Polskiego  na uchodźstwie. W 1948 
roku została aresztowana i 21 września 
1949 roku wykonano na niej wyrok 
śmierci. Jej szczątki na łące powązkow-
skiej w Warszawie odnalazł prof. 
Krzysztof Szwagrzyk. Helena Żurow-
ska to postać niezwykle wybitna i tak 
bardzo zasłużona, że powstał na jej  
temat �lm, wyreżyserowany przez
Dorotę Kanię. Został wyróżniony na 
festiwalu �lmowym w Gdyni Niepo-
korni Niezłomni Wyklęci. Moim ma-
rzeniem jest, aby w Sanoku zorganizo-
wać pokaz tego �lmu. W książce bar-
dzo mało zawartych jest informacji  
na temat Pauliny Filipiak, która wraz 
ze swoimi braćmi była zaangażowana 
jako przewodnik krajowy, aby wypro-
wadzać ludzi z Polski. Jej córka Alina 
Frąckowiak spisała wspomnienia 
swojej matki, które zostały wydane  
w książce „Wilki i owce. Moje Żubra-
cze”. 

Nasze Bieszczady, to nie tylko 
Łemkowie, Hucułowie, to także histo-
ria polskich patriotów, którzy bardzo 
angażowali się w działalność Polskiego 
Państwa Podziemnego. Dowódcą pla-
cówki przerzutowej o kryptonimie 
„Bronisława” był Aleksander Rybicki, 
który najbardziej znany jest jako twór-
ca i założyciel Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku. W książce rów-
nież znajdziemy jego relację, która po-
jawiała się już w innych publikacjach, 
jednak ja otrzymałam ją od rodziny 
pani Jadwigi Kociatkiewicz. 

Mogę jedynie prosić o zaintereso-
wanie się tą publikacją, ponieważ 
można w niej odnaleźć nazwiska bar-
dzo wielu sanoczan. Mam nadzieję, że 
dzięki tej książce wiele osób zostanie 
przywróconych pamięci. Nieraz czy-
tamy o wielkich bohaterach z kraju czy 
ze świata, a my mamy swoich własnych 
bohaterów, którzy zapisali się na kar-
tach historii Polski. Dzięki temu, że 
rodziny otworzyły przede mną swoje 
archiwa, za co jestem im ogromnie 
wdzięczna,  mogła powstać ta publika-
cja. Nie mogę pominąć sponsorów, 
dzięki którym książka mogła tra�ć do
druku: powiat sanocki, gmina i miasto 
Zagórz, Nadleśnictwo Cisna oraz 
Nadleśnictwo Komańcza. Dziękuję 
również  Małgorzacie Kuźniar, która 
była odpowiedzialna za skład oraz ko-
rektę książki, która również zrobiła 
piękną zakładkę. Z pewnością nadal 
będę poszukiwać informacji na temat 
bieszczadzkich kurierów, aby móc 
opowiedzieć ich historię. Mam na-
dzieję, że kurierzy bieszczadzcy będą 
równie znani jak kurierzy tatrzańscy.

Wysłuchała 
Dominika Czerwińska

„Trasa kurierska ZWZ-AK kryptonim „Las”. Wspomnienia, relacje, opracowania” pod red. Krystyny Chowaniec 

Nowa książka o bieszczadzkich kurierach

To książka nie tylko dla miłośników naszego 
miasta, ale także dla wielbicieli historii. 
O ile kurierzy tatrzańscy mieli to szczęście, 
że Alfons Filar napisał cykl książek na ich temat, 
o tyle kurierzy bieszczadzcy takiego szczęścia 
nie mieli z wielu powodów.



Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłościOlszanica

W sierpniu br. w gminie Olszanica Fundacja Krośnieńska zre-
alizowała zadanie „Z kulturą w Bieszczady!” – w skład którego 
wchodziły koncerty, warsztaty i wykład. Różnorodna oferta 
kulturalna skierowana była przede wszystkim do seniorów, 
gdyż partnerem zadania było Stowarzyszenie Miłośników 
Olszanicy i Okolic. 

Z kulturą 
w Bieszczady!

Celem autorskiego projektu 
Patrycji Domagalskiej, klawe-
synistki i propagatorki muzyki 
dawnej, było rozpowszechnie-
nie kultury muzycznej pol-
skiego i europejskiego rene-
sansu i baroku w regionie 
bieszczadzkim przy jednocze-
snym aktywnym uczestnic-
twie jego mieszkańców. 
W ramach koncertu �nałowego 
warsztatów śpiewu pieśni reli-
gijnej wystąpili: zespół muzyki 
dawnej Filatura di Musica wraz 
z członkami Stowarzyszenia 
Miłośników Olszanicy i Okolic. 
Niemałe zainteresowanie miał 
wykład dra hab. Marka Naha-
jowskiego – teoretyka, �ecisty 
i kierownika artystycznego 
wydarzenia, w którym postawił 
pytanie: „Czy muzyka może 
być klasyczna i jak można 
ją zde�niować?”. Uczestnicy 
wykładu czynnie uczestniczyli 
zarówno zadając pytania, jak 
i odpowiadając na stawiane 
tezy. 22 sierpnia odbyły się 
warsztaty taneczne prowa-
dzone przez Katarzynę Borstyn 
ze Studia Baletowego przy 
Operze Krakowskiej połączone 
z pokazem strojów historycz-
nych i koncertem znakomitego 
zespołu Filatura di Musica, spe-
cjalizującego się w wykonaw-
stwie historycznym.  Otwarte 
warsztaty skierowano do 
wszystkich grup wieko-
wych, co zaowocowało zna-
komitą integracją międzypo-
koleniową. Podczas Koncertu 
Terpsichore Musarum zostały 
wykonane m.in. nietuzinkowe 
utwory – kompozycje opu-
blikowane w 1612 roku 
przez Michaela 
Praetoriusa 
w zbiorze 
Terpsi-
chore  
Musarum, 

warsztaty taneczne prowa-
dzone przez Katarzynę Borstyn 
ze Studia Baletowego przy 
Operze Krakowskiej połączone 
z pokazem strojów historycz-
nych i koncertem znakomitego 
zespołu Filatura di Musica, spe-
cjalizującego się w wykonaw-
stwie historycznym.  Otwarte 
warsztaty skierowano do 
wszystkich grup wieko-
wych, co zaowocowało zna-
komitą integracją międzypo-
koleniową. Podczas Koncertu 
Terpsichore Musarum zostały 
wykonane m.in. nietuzinkowe 
utwory – kompozycje opu-
blikowane w 1612 roku 
przez Michaela 
Praetoriusa 

Musarum, 

od którego pochodził tytuł 
samego koncertu. Barwne 
brzmieniowo wykonanie ze- 
społu Filatura di Musica uka-
zało różnorodność możliwości 
instrumentacyjnych i aranża-
cyjnych stosowanych w okresie 
przełomu XVI i XVII wieku – 
od pełnej obsady konsortowej 
po realizacje solowe na �ecie 
czy skrzypcach, a tancerki Kata-
rzyna i Julia Borstyn przygoto-
wały znakomite widowisko 
taneczne. Jak wspomina Patry-
cja Domagalska, pomysłodaw-
czyni wydarzenia, wykorzy-
stano różne formy pracy 
z uczestnikami, umożliwiając 
im zdobywanie nowych umie-
jętności. Projekt popularyzował 
także dziedzictwo narodowe. 
Koncerty odbyły się w zabytko-
wym kościele para�alnym 
w Olszanicy oraz w Pałacu 
Jordanów (obecnie Ośrodek 
Doskonalenia Kadr Służby Wię-
ziennej).      

 (mn)

Galicyjskie wyprawy cesarza Franciszka Józefa
31 października 1851 roku znajdujący się pod austriackim zaborem Sanok witał uroczyście 
21-letniego cesarza Austrii Franciszka Józefa I. Była to prawdopodobnie jedyna wizyta monar-
chy w samym mieście i jedna z dwóch na ziemi sanockiej.

Podróż cesarza na tereny sta-
nowiące wschodnie rubieże 
monarchii habsburskiej trwała 
łącznie ponad trzy tygodnie 
i obejmowała większe miej-
scowości Galicji i Bukowiny. 
Franciszek Józef ze swą świtą 
poruszał się konno, innej moż-
liwości wówczas nie było. 
Przygotowaniom do wyprawy 
towarzyszyły nadzwyczajne 
środki bezpieczeństwa. 

Droga do Sanoka
W wydanej w 1881 roku książ-
ce „Pamiątka podróży cesarza 
Franciszka Józefa I po Galicyi 
i dwudziestodniowego pobytu 
Jego w tym kraju” Aleksandra 
Nowoleckiego znajduje się 
taki opis cesarskiej wizyty od-
bytej 30 lat wcześniej (pisow-
nia oryginalna): „Przyjęcie 
było czysto urzędowe, publicz-
ność trzymała się z daleka, na-
wet niechętnie. Ciekawość 
była jedynym czynnikiem wy-
wabienia mieszkańców z domu 
dla zobaczenia panującego. 
(...) Policya wszędzie wietrzyła 
spiski (...). Lada wybryczek 
kilkunastoletniego chłopczyny 
brano za zamach stanu, w Kra-
kowie i we Lwowie niejeden 
z takich małoletnich patryotów 
odpokutować to musiał kilku-
letnim więzieniem (...)”. 

Cesarz ze swą świtą wje-
chał do Galicji przez most gra-
niczny w Bielsku 11 paździer-
nika 1851 roku witany tu m.in. 
przez namiestnika prowincji, 
hrabiego Agenora Gołuchow-
skiego (od 1867 roku honoro-
wego obywatela Sanoka). 
Przez trzy dni bawił w Krako-
wie, później trasa podróży bie-
gła m.in. przez Tarnów, Rze-
szów i Przemyśl (gdzie zatrzy-
mywał się na noc) do stolicy 
Galicji Lwowa i dalej do głów-
nego miasta Bukowiny Czer-
niowiec. 27 października ce-
sarz ruszył w drogę powrotną, 
która prowadziła m.in. przez 
Kołomyję, Drohobycz i Sam-
bor. 31 października cesarz 
Franciszek Józef I wjechał do 
Sanoka.

W Sanoku
Jak wyglądała wizyta cesarza 
w grodzie nad Sanem? Oddaj-
my głos korespondentowi 
„Gazety Lwowskiej”, który tak 
opisywał to wydarzenie (pi-
sownia oryginalna): „W Sano-
ku przy tamtejszym zabudo-
waniu pocztowem wystrzał 
z moździerza zapowiedział 
zbliżanie się N. Pana. Ludność 
ze wszystkich punktów miasta 
spieszyła ku głównemu go-
ścińcowi, chcąc być jak najbli-

żej osoby ukochanego Monar-
chy. Na rzece Sanie zbudowano 
most naprędce, po którym 
raczył J.M.Cesarz w asystencyi 
c.k. władz wojskowych udać 
się pieszo do Olchowiec dla 
zwiedzenia tam stadniny ce-
sarskiej”. 

W Olchowcach, gdzie 
znajdowały się wojskowe staj-
nie, przed władcą zaprezento-
wano pokazy jazdy konnej. 
W samym ówczesnym Sano-
ku, od strony Leska (wówczas 
Liska), ustawiono okazałą 
bramę triumfalną, ozdobioną 
złotymi inicjałami cesarskimi 
i olejnymi herbami. Wszystkie 
domy przybrane były kwiata-
mi, a z dzwonnic świątyń 
obydwu obrządków i budyn-
ków publicznych powiewały 
monarsze chorągwie. Hoł-
downiczym celebrom nie 
było końca. Witano cesarza 
i na rynku i na dziedzińcu 
zamkowym. 

„Gazeta Lwowska” pisała:  
„W zabudowaniu zamkowem 
okryty i wyścielony był cały 
przedsionek aż po sam dach 
sięgającymi su�u dywanami, 
ozdobiony zagranicznemi 
krzewy i doborem kwiatów 
kwitnących, poręcz przy scho-
dach przystrojona była gier-
landami i wieńcami z kwiatów, 
ściany zaś odbijały się blaskiem 
zwierciadeł i świeczników. 
Na schodach stało po obu 
stronach 24 dziewcząt szkol-
nych w bieli, ścieląc kwiaty 
ukochanemu Monarsze pod 
stopy, a jedna z nich witała za-
raz na wstępie N. Pana rytmem 
poświęconym uroczystości 
dnia tego”. 

Na zamku odbyło się m.in. 
spotkanie monarchy z  pocho-
dzącymi z ziemi sanockiej, 
weteranami armii habsbur-
skiej, którzy ze szkatuły cesar-
skiej otrzymali pieniężne upo-
minki. Franciszek Józef ułaska-
wił też 6 przestępców skaza-
nych przez sąd w Samborze. 
O 7 wieczorem odbyła się 
wielka uczta na cześć cesarza, 
w której uczestniczyli miejsco-
wi notable i okoliczna szlachta. 
Całą noc miasto i okolice były 
rzęsiście oświetlone, a na uli-
cach przebywały tłumy „szczę-
śliwe i radujące się obecnością 
ukochanego swego Monar-
chy”. 

Następnego dnia rano, po 
nocy spędzonej w zamku, 
Franciszek Józef wysłuchał 
mszy w obrządku łacińskim 
i ruszył w kierunku Rymano-
wa, skąd – po krótkim postoju 
i odebraniu hołdów – poje-
chał dalej na Duklę i Jasło.Franciszek Józef I na fotogra�i z lat 80. XX wieku

Franciszek Józef 1851
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Urodzili się

21.10.1950 w Sanoku urodził się Jan Paszkiewicz, jeden 
z najlepszych polskich hokeistów, wychowanek i wieloletni 
zawodnik Stali Sanok. Najskuteczniejszy strzelec w historii 
sanockiego klubu, współtwórca sukcesów sanockiego 
hokeja w latach 70. XX wieku. Był autorem ponad 600 bra-
mek.

25.10.1846 w Wołczy Dolnej koło Starego Sambora, 
w rodzinie księdza greckokatolickiego, urodził się Aital 
Witoszyński, adwokat i urzędnik, wieloletni radny sanocki 
i wiceburmistrz Sanoka, w latach 1898-1905 burmistrz. 
Ze stanowiska ustąpił w atmosferze skandalu i oskarżeń 
o nadużycia. Za jego kadencji podjęto m.in. decyzje 
o budowie koszar, utworzono szkołę wydziałową i odsło-
nięto pomnik Tadeusza Kościuszki. 

25.10.1925 w Tarnawie Dolnej urodził się Rudolf Poli-
niewicz, w czasie okupacji robotnik przymusowy w Niem-
czech, od marca 1946 roku członek antykomunistycznego 
oddziału Antoniego Żubryda, zginął w walce z UB w Trze-
śniowie 22 października tegoż roku.

Zmarli

24.10.1946 w Malinówce koło Brzozowa zginął uro-
dzony w Sanoku Antoni Żubryd ps. Zuch, jeden z najbar-
dziej znanych przywódców poakowskiego podziemia. 
Wraz z żoną Janiną został zastrzelony przez zwerbowanego 
przez UB Jerzego Vaulina ps. „Mar”.

Wydarzyło się

21.10.1444 w Orszawie w ówczesnych Węgrzech (dzisiaj 
Rumunia) król Polski i Węgier na wniosek właściciela licz-
nych dóbr na ziemi sanockiej i w Bieszczadach Jana I Bala, 
nadał przywilej przeniesienia wsi Nowotaniec na prawo 
miejskie magdeburskie. Nowotaniec – zgodnie z ówcze-
snym prawem – stał się więc miastem. Na uwagę zasługuje 
fakt, że królewski przywilej został wydany w obozie wojen-
nym Władysława III zaledwie na trzy tygodnie przed klę-
ską w bitwie z Turkami pod Warną, gdzie młody król 
poległ. 

23.10.1999 tytuł Honorowego Komendanta Hufca 
Ziemi Sanockiej Związku Harcerstwa Polskiego otrzymał 
Czesław Borczyk, wieloletni instruktor harcerski, współor-
ganizator przed i powojennego sanockiego harcerstwa, szef 
sanockiej delegacji harcerskiej na jubileuszowy zlot 
w Spale, uczestnik konspiracji antyhitlerowskiej. 

23.10.2005 papież Benedykt XV kanonizował w Rzymie 
Zygmunta Karola Gorazdowskiego, urodzonego w Sanoku 
księdza katolickiego. Młody Gorazdowski cudem uniknął 
śmierci w czasie rzezi galicyjskiej ukryty przez piastunkę 
pod kołem młyńskim, co skutkowało później gruźlicą. 
Uczestniczył w powstaniu styczniowym. Po święceniach 
kapłańskich pracował m.in.  w Tartakowie, Wojniłowie, 
Bukaczowcach, Gródku Jagiellońskim i Żydaczowie. Zasły-
nął działalnością dobroczynną we Lwowie, gdzie za życia 
mówiono o nim: „ksiądz dziadów”, „ojciec ubogich”. Zało-
żył m.in. dom pracy dobrowolnej dla żebraków, kuchnię 
ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych i internat. 

24.10.1995 ksiądz Zdzisław Peszkowski otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta 
Sanoka za „Zasługi dla upamiętnienia osób pomordowa-
nych na wschodzie i ukazanie prawdy o zbrodni katyńskiej, 
polskiej Golgocie Wschodu jako Synowi Ziemi Sanockiej”.

24.10.2013 honorowe obywatelstwo Sanoka nadano Stani-
sławowi Kułakowskiemu za „Całokształt pracy zawodowej 
lekarza w szpitalu sanockim od 1970 do 2012, w tym od 2001 
na stanowisku Ordynatora Oddziału Kardiologii”.

26.10.1939 z części ziem polskich zajętych przez Niemcy 
zostaje utworzone  Generalne Gubernatorstwo. W dys-
trykcie krakowskim powołano powiat sanocki (Landkreis 
Sanok), któremu podlegały komisariaty wiejskie w Sanoku, 
Brzozowie i Baligrodzie. Pierwszym starostą został dr 
Albert Schaar. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej 
do powiatu dołączono m.in. Lesko i Ustrzyki Dolne, wyłą-
czono zaś Rymanów, Jaśliska oraz komisariat brzozowski. 

27.10.1910 prezesem Wydziału Bursy Jubileuszowej 
w Sanoku (w czasach PRL internatu I LO) został Włodzi-
mierz Bańkowski.

sj

Galicyjskie wyprawy cesarza Franciszka Józefa

 Trzydzieści lat później
W 1880 roku Franciszek Józef 
I pojawił się znów w Galicji, 
w czasie drugiej i ostatniej o�-
cjalnej wizyty w tym króle-
stwie (pojawiał się tu jeszcze 
kilkakrotnie, ale te podróże 
związane były głównie z kwe-
stiami militarnymi). Czasy 
były jednak już zupełnie inne. 
Reformy zapoczątkowane 
przez Franciszka Józefa i nada-
nie Galicji autonomii w 1867 
zmieniły jego obraz w tutej-
szym społeczeństwie. Cesarz 
zaczął zyskiwać autentyczny 
szacunek, co wyrażały słowa: 
„Przy Tobie Najjaśniejszy Pa-
nie stoimy i stać pragniemy”. 

Pierwszym przystankiem 
na cesarskiej trasie w 1880 
roku był Ołomuniec, gdzie 
cała świta spędziła dwa dni, 
stąd ruszono ku granicom Ga-
licji. Władcę z entuzjazmem 
witały polskie gazety, m.in. 
„Czas” i „Dziennik Polski”, 
zapewniając go o wierności, 
wdzięczności i miłości ludu 
polskiego wszelkich stanów. 

W Oświęcimiu czekała już 
o�cjalna delegacja z namiest-
nikiem Galicji i marszałkiem 
na czele. Wjazd pociągu cesar-
skiego zapowiedziały strzały 
armatnie, rozległy się dźwięki 
hymnu ludowego. Marszałek 
Sejmu Krajowego Galicji Lu-
dwik Wodzicki (weteran po-
wstania styczniowego, później 
zaś przeciwnik walki zbrojnej 
o niepodległość, właściciel 
podrzeszowskiego Tyczyna) 
witał monarchę słowami:  
„Racz zezwolić najłaskawiej 
Najjaśniejszy Panie, abym już 
tu, na granicy naszego kraju, 
wyraził w krótkich słowach 
uczucia najgłębszej miłości 
i wdzięczności całej ludności 
tego kraju przy sposobności 

uszczęśliwiających odwiedzin 
Waszej Cesarskiej i Królew-
skiej Apostolskiej Mości”. 

Monarcha łaskawie po-
dziękował za gorące powitanie 
i wyraził nadzieję, że równie 
serdecznie będzie witany przez 
lojalny lud w innych częściach 
Galicji. Przy dźwiękach krako-
wiaka monarcha z powrotem 
wsiadł do pociągu. Jeszcze 
przez pewien czas mógł 
z okien wagonu podziwiać cwał 
czterystu wieśniaków, przypo-
minających ułański oddział. 

Trudno w skrócie opisać 
całą cesarską podróż, która 
doczekała się wielu współcze-
snych relacji. Ograniczmy się 
więc do informacji, że w Kra-
kowie Franciszek Józef spędził 
trzy dni, bogato wypełnione 

programem, po czym ruszył 
dalej na wschód, zatrzymując 
się m.in. w Dębicy, Rzeszowie, 
Jarosławiu i Przemyślu, potem 
Lwowie i innych miastach 
(Krościenku, Olszanicy, Łuka-
wicy, Zagórzu, Komańczy). 

Przed Zagórzem cesarskie 
oko miało dostrzec jakiegoś 
chłopaka biegnącego wzdłuż 
pociągu, tak szybko, że zdążył 
go wyprzedzić. Zaintrygowany 
władca zaszczycił młodzieńca 
osobistą rozmową. Ostatnim 
akordem galicyjskiej podróży 
z 1880 roku było uroczyste 
pożegnanie na granicy galicyj-
sko-węgierskiej w Łupkowie, 
gdzie specjalnie osobnymi po-
ciągami z Krakowa i Lwowa 
zjechały delegacje z całej pro-
wincji. Znów nie brakło pło-

miennych mów i serdeczno-
ści. 

Wzruszony cesarz miał na 
odchodne rzec w kierunku wi-
watujących tłumów: „Moje 
serce z wami zostaje” i jak rela-
cjonował Aleksander Nowo-
lecki: „Wśród okrzyków i głę-
bokiego rozrzewnienia zgro-
madzonych, którzy ze łzami 
w oczach żegnali ukochanego 
Monarchę, Najj. Pana, na któ-
rego obliczu malowało się tak-
że silne wzruszenie, wsiadł do 
wagonu. Stojąc w oknie spo-
glądał Najj. Pan na żegnających 
go reprezentantów kraju, od-
wzajemniając ich okrzyki cią-
głemi ukłonami. Pociąg ruszył 
i wkrótce znikł ścigany echem 
okrzyków: Niech żyje!”.

sj

Powitanie cesarza w Krakowie w 1880 roku na obrazie Zygmunta Ajdukiewicza

Pożegnanie cesarza w Łupkowie na obrazie Wojciecha Kossaka
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

27 października 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Maciej Drwięga
w godz. 17.00–18.00

OGŁOSZENIE

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA
LOKALE, 

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

Posiadam do wynajęcia■ Pomieszczenie biurowe 20 
m2, z łazienką, przy ul. Sobie-
skiego, obok „Prox” tel. 608 
539 737

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

USŁUGI■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
w Gminie Zagórz „ŁUKOWE-II”wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 
poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 w zw.  
z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Zagórzu Nr  XXXVI/272/2021 z dnia  
30 listopada 2021 roku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego w Gminie Zagórz „ŁUKOWE-II”  wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach  od 31 października do 21 listo-
pada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz: ul.  
3 Maja 2, 38-540 Zagórz 2 piętro pokój nr 36, w godzinach pracy 
urzędu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w zakładce Planowanie przestrzenne http://umig-zagorz.
ires.pl/. Wyjaśnienia do ww. projektu planu można uzyskać tele-
fonicznie pod numerem: 134622062 wew. 67. Dyskusja publicz-
na nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, od-
będzie się w dniu 18 listopada 2022 r.  w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Zagórz - 1 piętro sala narad nr 27 godz. 1500.  Zgodnie 
z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wno- 
sić uwagi do projektu  planu. Jednocześnie informuję, że w związ-
ku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko można składać uwagi do pro-
gnozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz lub w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urza-
d@zagorz.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administra-
cji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
6 grudnia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszo-
nych uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórz, ul. 3 Maja 
2 38-540 Zagórz.
2.   W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@zagorz.pl lub pisemnie 
na adres urzędu.
3.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicz-
nych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Zagórz „ŁUKO-
WE-II” i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wyko-
nanie ww. zadania publicznego.
4.   Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiąz-
ku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejsco-
wego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeno-
szenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że prze-
twarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy 
ochronnych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązu-
jącymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypad-
kach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8.  Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 18 października 2022 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735  
z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 
z pózn. zm.) 

STAROSTA SANOCKI

zawiadamia, że na wniosek  
Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz  z dnia 30.09.2022 r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
(znak sprawy: AB.6740.9.10.2022)

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej Nr 117490R Czaszyn – Morochów w km 
2+103 – 3+183”

1. Działki wchodzące pod inwestycję położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegają podziało-
wi i stanowiące własność Gminy Zagórz):

obręb Czaszyn dz. nr: 2918
obręb Morochów dz. nr: 352, 329, 325/2, 336/1, 633/1, 632/14

2. Działki wchodzące pod inwestycję położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegają podziało-
wi i nie stanowiące własności Gminy Zagórz)

obręb Czaszyn dz. nr: 961/5
obręb Morochów dz. nr: 353
(podkreślono działki stanowiące wody płynące)

3. Działki położone w liniach rozgraniczających teren  
inwestycji wymagające ich podziału

obręb Czaszyn dz. nr: 916 (916/2 i 916/1), 957/2 (957/5 i 957/6), 
3042 (3042/1 i 3042/2, 3042/3), 961/3 (961/8 i 961/9), 962 
(962/1 i 962/2), 961/4 (961/6 i 961/7), 703/2 (703/3 i 703/4)

obręb Morochów dz. nr: 633/4 (633/6 i 633/7), 633/3 (633/8  
i 633/9), 633/2 (633/10 i 633/11), 341 (341/1 i 341/2), 340 
(340/1 i 340/2), 339 (339/1 i 339/2), 632/8 (632/15 i 632/
16), 632/2 (632/19 i 632/20), 632/3 (632/17 i 632/18)

(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcion-
ką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczo-
ne pod inwestycję, które po podziale planowane są do przejęcia 
na rzecz Gminy Zagórz) 

       
4. Działki lub ich części, z których korzystanie będzie ogra-
niczone (położone poza liniami rozgraniczającymi): 

obręb Czaszyn dz. nr: 3042 (3042/1, 3042/2 i 3042/3), 961/3 
(961/8 i 961/9), 962 (962/1 i 962/2)

obręb Morochów dz. nr: 633/3 (633/8 i 633/9), 341 (341/1 i 341/2), 
340 (340/1 i 340/2), 339 (339/1 i 339/2), 632/8 (632/15 i 632/
16), 632/3 (632/17 i 632/18), 633/2 (633/10 i 633/11)
(w nawiasie czcionką pogrubioną wyróżniono działki po po-
dziale z których korzystanie będzie ograniczone) 

Gmina: Zagórz | Powiat: Sanocki

Zainteresowani, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia obwieszcze-
nia, mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumenta-
mi dotyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej  
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój  21 tel. 13 46 57 617, w go-
dzinach pracy Urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 
14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

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

TOWARZYSKIE■ Kobieto nie siedź samotnie 
w domu przed telewizorem – 
poznaj starszego pana, tel. 608 
557 353

Od 17.10.2022 r. do 24.10.2022 r.
Apteka Dr. Max ul. Traugutta 9

Od 24.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
Apteka Gemini ul. Jana Pawła II 31 A/5

Apteki pełniące dyżury 

Lira

Gama

Najmniejsza  (waży niewiele ponad 4 kg), ale i najodważ-
niejsza z całej gromadki. Dzielnie kroczy na smyczy, 
wszystko ją interesuje. Uwielbia pieszczoty i kontakt z czło-
wiekiem. Sama słodycz na czterech krótkich łapkach! 
Wszystkich szczeniąt jest sześć: cztery dziewczynki i dwóch 
chłopców. Oprócz Gamy reszta jest bardzo do siebie po-
dobna. Przebywają w kojcu interwencyjnym, ale powinny 
wylegiwać się na kanapach. Domki pilnie poszukiwane!

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Jedna z siódemki rodzeństwa przywieziona z interwencji  
z Beska. (OTOZ Animals Oddział Sanok dodaje, że psia 
rodzinka była zgłaszana do gminy i nie było żadnej reakcji. 
Dowiedziałyśmy się, że urzędnik zalecił weterynarzowi 
uśpienie dwóch miesięcznych szczeniąt).

Szczeniaki mają ok. 4-5 miesięcy. Zostały zabezpieczo-
ne przeciw pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym, po-
siadają książeczki zdrowia. W dalszej kolejności będą 
szczepienia. Gama jest wesołą i rezolutną sunią, uwielbia 
pieszczoty tak jakby chciała nadrobić czas. Najchętniej nie 
odstępowałaby człowieka nawet na chwilę. 

Razem z pozostałym rodzeństwem potrzebuje domku 
jak najszybciej, ponieważ kojec nie jest odpowiednim 
miejscem dla  takich dzieciaków.

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Burmistrz Miasta Sanoka 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sanoka,  
Rynek 1, oraz na stronie internetowej bip.um.sanok.pl od dnia 
21.10.2022 r. do dnia 14.11.2022 r., zostanie podany do pu-
blicznej wiadomości Wykaz nr 7/2022 nieruchomości prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę
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7 października w Haczowie po raz pierwszy odbył się pierwszy Podkar-
packi Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej TOTUS TUUS FESTIWAL. 
Festiwal to przede wszystkim wyjątkowi artyści, niezwykle uzdolnieni, 
którzy mogli zaprezentować się szerszej publiczności. 

Totus Tuus 
w Haczowie

Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Osób Niepełnosprawnych

W festiwalu udział wzięli  podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
Domów Pomocy Społecznej z całego 
województwa podkarpackiego.  
W Haczowie nie mogło zabraknąć 
podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Progres” oraz „Świetlik”, 
którzy zaprezentowali swoje talenty  
w dwóch kategoriach: w kategorii 
solista-duet wystąpiła Agnieszka 
Tymcio i Dawid Józefek z piosenką 
„Pasja miłości”. W kategorii grupa 
wystąpili ci sami uczestnicy wraz  
z Arturem Hirniakiem, zaśpiewali 
piosenkę „Godzien”. W obydwu kate-
goriach reprezentanci WTZ-ów 
wywalczyli wyróżniania. 

– Przygotowania do festiwalu 
trwały dosyć długo. Najpierw szuka-
liśmy odpowiednich pieśni, które 
następnie ćwiczyliśmy codziennie 
przez około dwa miesiące. Dobór 
grupy reprezentującej nas podczas 
festiwalu nie był przypadkowy. Są to 
osoby, które potra�ą śpiewać i odpo-
wiednio oddać emocje wykonywa-
nego utworu, a tych było niemało – 
mówi Edyta Frycz, kierownik WTZ 
„Progres”

Edyta podkreśla, że sam festi-
wal bardzo pozytywnie wszystkich 
zaskoczył. Zgłosiło się dużo ośrod-
ków, dlatego też  konkurencja była 
ogromna. 

– Nasi uczestnicy uwielbiają 
występować na scenie i choć zawsze 
towarzyszą temu ogromne emocje, 
to są one pozytywne. Radość  

z bycia zauważonym, docenionym 
jest nieopisana. Każda pochwała  
i pozytywne wzmacnianie budują 
poczucie własnej wartości i zachę-
cają do jeszcze większego wysiłku  
i cięższej pracy. W tym roku udało 
się nam wywalczyć wyróżnienia, 
każdy uczestnik otrzymał upomi-
nek i dyplom – dodaje.

Organizatorzy podkreślają, że 
festiwal nie odbyłby się bez wielu 
wspaniałych i wartościowych ludzi, 
którzy stworzyli grunt do wystę-
pów konkursowych niezwykłych 
artystów, którzy stanęli na scenie, 
prezentując swoje talenty. Wielu  
z nich pokazało się szerszej publicz-
ności po raz pierwszy. Inicjatorzy 
tego wydarzenia wierzą, że festiwal 
ten wpisze się na stałe w harmono-
gram imprez kulturalnych w naszym 
województwie, a w przyszłości, 
może nawet zatoczy szersze kręgi. 
Festiwal został zorganizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Haczowie. To 
szczególne zadanie publiczne 
zostało zrealizowane ze środków 
PFRON, będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Podkar-
packiego – Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Na zakończe-
nie Festiwalu odbył się koncert 
Gospel Rain – charyzmatycznego, 
polskiego popowo-gospelowego 
chóru.

dcz

21 października o godzinie 18.00 w BWA odbędzie się otwarty pokaz  
�lmu „Zagubiona wyspa” w ramach 20. Festiwalu Objazdowego Watch 
Docs. Prawa Człowieka w Filmie.

BWA Galeria Sanocka zaprasza:
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SHORT-TRACK 

TENIS 
Druga w Krakowie 
Dwójka młodzików Sanoc-
kiego Klubu Tenisowego – 
Aleksandra Pisiak i Kajetan 
Galik – walczyła na wyjazdo-
wych turniejach młodzików. 

Najpierw był Ogólnopolski 
Turniej Klasy�kacyjny w Gie-
bułtowie, gdzie Pisiakówna  
zajęła 3. miejsce w deblu. Nato-
miast na Wojewódzkim Turnie-
ju Klasy�kacyjnym w Krakowie
startowała indywidualnie. Naj-
pierw wygrała oba mecze gru-
powe, potem ćwierć�nał i pół�-
nał, porażki doznając dopiero  
w  decydującym  pojedynku. 

Galik wystąpił na WTK  
w Chorzowie. W grupie udało 
mu się wygrać tylko jeden mecz, 
jednak zajął 2. miejsce, dające 
awans do ćwierć�nału. W tej 
fazie rywalizacji zawodnik SKT 
pożegnał się z turniejem. 

Wygrana juniorki E 

UNIHOKEJ 

Drugą rundę Ogólnopolskich 
Zawodów Rankingowych ro-
zegrano w Giżycku, gdzie naj-
lepiej z ekipy UKS-u MOSiR 
wypadła Lena Tokarska, od-
nosząc zwycięstwo w wielo-
boju juniorek E. 

Wprawdzie Tokarskiej nie uda-
ło się wygrać żadnego wyścigu, 
ale we wszystkich – na 222 m 
(czas 26,780), 333 m (38,246)  
i 500 m (56,980) – była 2.,  
co zdecydowało o sukcesie  
w klasy�kacji łącznej. Miejsce 
6. zajęła Wiktoria Abako (odpo-
wiednio 6., 5. i 8.), 8. Aleksandra 
Szałajko (9., 7. i 5.), 9. Aleksan-
dra Jagniszczak (7., 8. i 7.),  
a 10. Lena Strzyżowska (m.in.  
8. na 222 m i 10. na 333 m).  
Lokaty w dziesiątkach mieliśmy 
jeszcze wśród juniorek C – Maja 
Rocka 8. na 1000 m i 9. na  
500 m, a Julia Kogut 9. na kilo-
metr. Oprócz wymienionych 
startowały też: Hanna Radożyc-
ka, Karolina Rąpała i Martyna 
Targowska (dalsze pozycje). 

Dublet „Watahy” 
Druga kolejka Sanockiej Ligi 
Kobiet przyniosła powtórkę  
z pierwszej, bo znów dwa zwy-
cięstwa odniosły Wilki, umac-
niając się na pozycji liderek. 

Zawodniczki „Watahy” łatwiej 
poradziły sobie z IILO, wygry-
wając różnicą 2 goli. Natomiast 
ich pojedynek z ILO zakończył 
się minimalnym zwycięstwem. 
W bezpośrednim starciu liceów 
jak tydzień wcześniej lepsza oka-
zała się „Jedynka”. Najskutecz-
niejszą unihokeistką znów była 
Joanna Czubek z ILO, która ma 
już na koncie 7 bramek. 

ILO – IILO 3:1 
Bramki: Czubek 2, Proć –  
Pietrzycka. 
WILKI – IILO 3:1 
Bramki: Osękowska 2, Sitarz 
– Pietrzycka. 
WILKI – ILO 2:1 
Bramki: Sitarz, Pałys – Czubek. 

Polska Hokej Liga 

Turniej Ośrodków Szkolenia 

Efektowne przełamanie serii porażek 
MARMA CIARKO STS SANOK – ENERGA TORUŃ 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) 
Bramki: Pawlenko 2 (6, 26), Tamminen (26), Mäkelä (34), Ahoniemi (41) – Koskinen (14), 
Korenczuk (57). 
STS: Salama – Höglund, Valtola, Heikkinen, Tamminen, Ahoniemi – Biłas, Łysenko, Harila, Mäkelä, Paw-
lenko – Florczak, Karlsson, Filipek, Mocarski, Dobosz – Wróbel, Rąpała, Sienkiewicz, Ginda, Dulęba. 

Pięć przegranych i wystarczy! Po fatalnej serii zawodnicy  
Marmy Ciarko STS-u przełamali się w domowym meczu  
z Energą, przy okazji biorąc rewanż za inauguracyjną  
porażkę z Torunia. Bohaterem pojedynku był Aleksnadr 
Pawlenko, autor dwóch bramek i asysty. 

Popisową partię Mołdawia-
nin rozpoczął już w 6. min, 
otwierając wynik strąceniem 
wysoko lecącego krążka po 
strzale Karola Biłasa. Goście 
wyrównali za sprawą Niki  
Koskinena, który tra�ł pła-
skim uderzeniem po solowo 
wyprowadzonej kontrze. 

Druga tercja okazała się 
kluczowa dla losów spotka-
nia. Zawodnicy Miiki Elomo 
strzelili 3 gole, nie tracąc  
żadnego. Pierwsze dwie 
bramki w tej odsłonie prze-
dzieliło niespełna... pół minu-
ty. Najpierw Sami Tamminen 
z dość ostrego kąta dobił  
uderzenie Ville Heikkinena,  
a za moment Pawlenko przy-
mierzył przy bliższym słupku, 
kompletując dublet. A gdy  
po jego podaniu w 34. min 

I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Wreszcie u siebie i od razu dwie wygrane 
Tydzień po pierwszym wyjeździe z dwoma porażkami Niedźwiadki wreszcie zainaugurowały 
sezon na własnym lodzie i od razu nastąpił zwrot o 180 stopni. Tym razem drużyna Krzysztofa 
Ząbkiewicza wygrała obydwa mecze, pokonując MOSM Tychy i KS Katowice/Naprzód Janów. 

NIEDŹWIADKI SANOK – MOSM TYCHY 7:6 (4:3, 2:2, 1:1) 
Bramki: Sienkiewicz 4 (1, 4, 19, 24), Rocki (2), Ginda (39), Wróbel (54) – Kucharski 3 (20, 20, 45), 
Langer (5), Ratajczak (27), Łatka (35).  
Niedźwiadki: Wiszyński – Wróbel, Starościak, Miccoli, Ginda, Sienkiewicz – Rocki, Niemczyk, 
Radwański, Dulęba, Worwa – M. Koczera, Puszkarski, Burczyk, Czopor, Stabryła – Kozioł, B. Koczera, 
Łańko, Górniak, Klimczak. 

Gospodarze rozpoczęli piorunująco, po 3 min 
prowadząc już... 3:0! Dublet Filipa Sienkiewicza 
przedzieliło tra�enie Kacpra Rockiego. Rywal
szybko rozpoczął odrabianie strat, w końcu do-
prowadzając do remisu 5:5, a potem 6:6 (w mię-

dzyczasie kolejne dwie bramki Sienkiewicza i gol 
Damiana Gindy). W 47. min goście mogli objąć 
prowadzenie, ale jeden z nich nie wykorzystał  
karnego. Zemściło się to kilka minut później,  
gdy  zwycięskiego  gola  strzelił  Marlon  Wróbel. 

NIEDŹWIADKI SANOK – KS �TOWICE NAPRZÓD JANÓW
4:2 (2:0, 1:1, 1:1) 

Bramki: Starościak (4), Ginda (12), Mazur (31), Rocki (60) – Gruca (35), Ustynow (55). 
Niedźwiadki: Świderski – Wróbel, Starościak, Miccoli, Ginda, Sienkiewicz – Rocki, Niemczyk, 
Radwański, Dulęba, Worwa – M. Koczera, Strzyżowski, Dobosz, Czopor, Mazur – Kozioł,  
B. Koczera, Łańko, Górniak, Klimczak. 

Kolejne zwycięstwo, o którym 
znów zdecydował dobry począ-
tek meczu. Już w 12. min miej-
scowi prowadzili 2:0 po tra�e-
niach Michała Starościaka i Gin-
dy, a w połowie spotkania 3. gola 
dołożył Jakub Mazur. Nie pod-

łamało to Naprzodu, który kilka 
minut przed końcem doprowa-
dził do stanu kontaktowego. 
Ostatnie słowo należało jednak 
do Niedźwiadków, których  
zwycięstwo strzałem do pustej 
bramki przypieczętował Rocki. 

Eliminacje Pucharu Niepodległości Żaków Młodszych 

Śląsk najlepszy 
Zawody w „Arenie” zakończyły się zwycię-
stwem drużyny OSHL Śląsk. Miejsce 2. z mini-
malna stratą zajął OSHL Małopolska, w któ-
rym wystąpiło sześciu graczy Niedźwiadków. 

Do walki przystąpiły trzy zespoły, grając między 
sobą po dwa mecze. Wymienione miały po trzy 
zwycięstwa, a o 1. lokacie Śląska zdecydowały 
bramki. Na pozycji 3. OSHL Kujawsko-Pomor-
ski. W małopolskiej drużynie zagrali: Seweryn 
Kołtunik (2 bramki), Jakub Izdebski (1), Karol 
Marczak, Arkadiusz Orzechowski, Adrian Wojnar 
i Wiktor Klimczak, pokazując się z dobrej strony. 

Małopolska – Śląsk 2:1 i 1:4 
Małopolska – Kujawsko-Pomorskie 6:2 i 5:3 
Śląsk – Kujawsko-Pomorskie 5:2 i 5:3 

Juho Mäkelä tra�ł technicz-
nym strzałem z backhandu, 
stało się raczej jasne, że seria 
porażek zostanie przerwana. 

Na dodatek już w 1. min 
ostatniej tercji kolejnego gola 
dla ekipy STS-u zdobył Niko 
Ahoniemi, tra�ając z bliska-
podczas gry w przewadze.  
Od tego momentu emocje 
nieco opadły, bo stało się  
jasne, że mecz jest rozstrzy-
gnięty. Rywale zdołali jedynie 
zmniejszyć rozmiary porażki. 
Kilka minut przed końcem  
po podaniu zza bramki wynik 
ustalił Illa Korenczuk. 

Trzy następne mecze na wy-
jazdach – dziś z Zagłębiem 
Sosnowiec, w niedzielę z Pod-
halem Nowy Targ i we wtorek 
z GKS-em Katowice. 

Pewne zwycięstwo i awans 
Jeden z trzech turniejów rozegrano w Oświęcimiu, gdzie dru-
żyna Niedźwiadków odniosła komplet zwycięstw, uzyskując 
awans do �nałowych zmagań w Łodzi (11-12 listopada).

NIEDŹWIADKI SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 14:1 
Bramki: K. Kłodowski 5, K. Suchecki 2, Bator 2, S. Robel,  
M. Myćka, Paszkiewicz, Ciupka, Włodarczyk. 
NIEDŹWIADKI SANOK – KTH KRYNICA 9:1 
Bramki: Włodarczyk 3, K. Suchecki 2, M. Myćka, Paszkiewicz, 
Kusz, Dydek. 
NIEDŹWIADKI SANOK – PODHALE NOWY TARG 5:3 
Bramki: Bator, Paszkiewicz, K. Kłodowski, Ciupka, Włodarczyk.
NIEDŹWIADKI SANOK – C�COVIA K�KÓW 5:1
Bramki: K. Kłodowski 2, K. Suchecki, Ciupka, Włodarczyk. 

Aleksandr Pawlenko zdobył dwie bramki, potem dokładając jeszcze asystę 

Filip Sienkiewicz poprowadził drużynę do zwycięstwa nad Tychami 

Drużyna Małopolski (ciemne stroje) raz pokonała 
Ślązaków, którzy jednak wygrali cały turniej 
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Podkarpackie Ligi Młodzieżowe 

Rehabilitacja Ekoballu 
Drużyny Ekoballu zrehabilitowały się za kiepskie wyniki  
z ostatnich tygodni, wygrywając większość pojedynków.  
Po dwa zwycięstwa odniosły zespoły juniorów i trampkarzy. 
Punkty wywalczyli też młodzicy starsi Akademii Piłkarskiej. 

Juniorzy starsi 
EKOBALL SANOK – MKS DAP DĘBICA 4:1 (1:1) 

Bramki: Król 2 (75, 77), Struzik (23), Karczyński (67-karny). 

Juniorzy młodsi 
EKOBALL SANOK – CZARNI 1910 JASŁO 3:1 (0:1) 

Bramki: Mateja (50), Czerwiwiec (55), Król (90). 

Trampkarze starsi 
POLONIA PRZEMYŚL – EKOBALL SANOK 1:7 (1:1) 

Bramki: Kogut 5 (36, 57, 60, 70, 74), Tymoczko (77), Cyran (80). 

Trampkarze młodsi 
Grupa 1 

STAL STALOWA WOLA – AP SANOK 3:2 (2:1) 
Bramki: Cyparski 2 (6, 56). 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP. 2:0 (1:0) 
Bramki: Sierota (25), Lemko (72). 

Młodzicy starsi 
Grupa 1 

AP SANOK – SMS RZESZÓW 3:0 (2:0) 
Bramki: Szczurzydło 2 (20, 21), Rygiel (51). 

Grupa 3 
AP ZIOMKI RZESZÓW – EKOBALL SANOK 6:0 (4:0) 

Młodzicy młodsi 
Grupa 1 

DAP DĘBICA – AP SANOK 2:0 (0:0) 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – SAN STALOWA WOLA 0:1 (0:0) 

Klasa Okręgowa Młodzików 

Gol tylko honorowy 
Znów wysoka porażka Ekoballu, tym razem w Odrzykoniu... 

ZAMCZYSKO ODRZYKOŃ – EKOBALL SANOK 6:1 (4:0) 
Bramka: Czujko (42). 

Klasa Okręgowa 

Puchar Burmistrza Miasta Sanoka Skrzatów Starszych Turniej „Rabona Cup” 

1. miejsce AP 
Zawody żaków starszych  
w Nowej Wsi pod Rzeszo-
wem zakończyły się pew-
nym zwycięstwem drużyny 
Akademii Piłkarskiej. 

Wychowankowie Mariusza  
Sumary wygrali wszystkie me-
cze, zdobywając w nich ponad  
50 bramek. Królem strzelców 
został Natan Karnas, autor  
18 goli, a najlepszym zawodni-
kiem naszej drużyny wybrano 
Mikołaja Różaka (11 tra�eń).
Obok nich zwycięski skład   
AP tworzyli: Aleks Zozulew-
-Chudziak, Lena Furdak (9 goli), 
Jan Pietrasz (8), Bruno Kozak 
(5), Aleksander Koczera (2)  
i  Alan  Mieszczyński. 

Radosny futbol 6-latków 
Zawody rocznika 2016, organizowane przez Akademię 
Piłkarską w Uczelni Państwowej, miały formę futbolowe-
go festiwalu, bez presji wyników i klasy�kacji.

Do walki przystąpiło 7 drużyn,  
a grano jednocześnie na dwóch 
boiskach. Było masę goli, parad 
bramkarskich i dobrej zabawy. 

– Każdy otrzymał medal  
i upominek, były też statuetki 
dla wszystkich zespołów – pod-
kreślił Jakub Gruszecki, szef AP. 

Klasa A 

Remis uratowany w ostatniej minucie  
LKS IZDEBKI – WIKI SANOK 1:1 (0:0) 

Bramki: Gładysz (63) – Velychko (90). 
Wiki: Szlachcic – Lisowski (81 Solon), Wityński, Osiniak, 
Pluskwik – Biega, Stanisz (60 Berling), F. Pielech, Velychko, 
Hryszko – D. Pielech. 

Drugi z rzędu remis lidera, który traci impet z początku  
sezonu. Do tego punkt powinniśmy uznać za szczęśliwy,  
bo wyrównujący gol padł dopiero w końcówce meczu,  
po  celnej  główce  Petro  Velychko. 

Ukrainiec mógł tra�ć już przed
przerwą, ale po jego strzale piłka 
ostemplowała słupek. Było też 
kilka niezłych uderzeń z dystan-
su. Rywale zaatakowali w dru-
giej połowie, stwarzając parę 
szans bramkowych. Jedną udało 
im się wykorzystać – po wyrzu-

cie z autu Bartłomiej Gładysz  
z bliska wepchnął piłkę do siatki. 
Potem Wiki odzyskała przewa-
gę, ale niewiele z niej wynikało. 
Dopiero w 90. minucie celną 
główką wyrównał Velychko,  
wykorzystując centrę Dominika 
Pielecha z rzutu wolnego. 

W niedzielę (godz. 15) dru-
żyna Wiki zagra u siebie z 
LKS-em Pisarowce. 

Lider załatwiony w... pół godziny! 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – START RYMANÓW 4:1 (4:1) 

Bramki: Domaradzki 2 (13, 28), Lorenc (22), Czarnecki (26-samobójcza) – Macnar (30). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Mikołaj Gawlewicz, Sobol, Barszczak, S. Słysz – Wanat (90+2 Zagórda), 
K. Słysz, Lorenc, Domaradzki, Niemczyk (82 Tabisz) – Czyrny (90 Mateusz Gawlewicz). 

Pewne zwycięstwo nad lide-
rem, a zarazem rewanż za pu-
charową porażkę sprzed mie-
siąca. Bohaterem meczu był 
Rafał Domaradzki, „moral-
ny” autor hat-tricka, bo jedno 
z jego tra�eń uznano za samo-
bójcze. Stalowcy objęli samo-
dzielne prowadzenie w tabeli. 

Początek spotkania był w wyko-
naniu drużyny Pawła Załogi 
piorunujący, po prostu… epic-
ki! Dość powiedzieć, że nasi  
zawodnicy pojedynek rozstrzy-
gnęli w niecałe pół godziny, 
strzelając w tym czasie aż 4 gole! 
Rozpoczął Domaradzki, tra�a-
jąc z wolnego tuż przy słupku 
kozłowanym uderzeniem z ok. 
30 m. Chwilę później okazji nie 
wykorzystał Dawid Czyrny.  
Jednak za moment, po rzucie 
rożnym i sprytnej główce Piotra 
Lorenca, zrobiło się 2:0. Przy 
dwubramkowym prowadzeniu 
stalowcy ani myśleli zwalniać 
tempa. Po strzale Czyrnego  

w słupek piłkę przejął Doma-
radzki, praktycznie z linii końco-
wej zagrywając wzdłuż bramki, 
a piłka odbita od nogi golkipera 
gości wpadła do siatki. Gol  
zapisany został jako „samobój” 
bramkarza Startu. Chwilę póź-
niej wątpliwości już nie było – 
Domaradzki kapitalnie przy-
mierzył z narożnika pola karne-
go, strzałem w dalsze okienko 
podwyższając na 4:0. To była 
dopiero 28. minuta meczu! Po 
takim biczowaniu goście mogli 
się totalnie załamać, tymczasem 
dość szybko udało im się wrócić 
do gry. Już chwilę później po 
rzucie wolnym i niepotrzebnym 
wyjściu Piotra Krzanowskiego 
głową tra�ł Radosław Macnar.

Okazało się, że była to ostat-
nia bramka meczu, bo po prze-
rwie Start zaczął grać odważniej, 
zaś nasi zawodnicy zatracili sku-
teczność. Choć okazji nie brako-
wało, a najlepszej nie wykorzy-
stał Kacper Słysz, marnując  
rzut karny za faul na Czyrnym. 
To już czwarta zmarnowana  
„jedenastka” w tym sezonie.  
I przez czwartego zawodnika. 
Koniecznie trzeba znaleźć ko-
goś, kto będzie potra�ł skutecz-
nie kopnąć piłkę z „wapna”... 

21. Poznań Maraton 

Nocny Bieg św. Michała 

Wygrana 
i „złamanie”  
Świetny start naszych biega-
czy – Marek Nowosielski wy-
grał kategorię wiekową M65, 
a Tomasz Skawiński po raz 
pierwszy „złamał trójkę”. 

Wyścig rozegrano z udziałem 
ponad 3300 osób. Skawiński  
�niszował z czasem 2:58.03, co
dało mu 88. miejsce generalnie, 
79. wśród mężczyzn i 16. w kat. 
M40. Natomiast Nowosielski 
uzyskał wynik 3:32.34, którego 
efektem była 627. pozycja 
„open”, 579. w klasy�kacji 
panów i zwycięstwo w M65. 
Do tego zdecydowane, bo  
z przewagą blisko kwadransa 
nad kolejnym zawodnikiem. 

8. Cracovia Półmaraton 

Niezły czas 
Jedynym biegaczem z Sanoka 
był Krzysztof Bułdak, uzysku-
jąc czas poniżej 1,5 godziny. 

Impreza pod Wawelem miała 
świetną obsadę – startowało 
około 6 tysięcy osób. Połówkę 
królewskiego dystansu Bułdak 
przebiegł z wynikiem 1:28.17, 
zajmując 241. miejsce general-
nie i 67. w kat. M40. 

Znów na 
podium 
Gonitwa na 10 km w Strzy-
żowie przyniosła kolejne 
podium Damiana Dziewiń-
skiego, który tym razem był 
3. generalnie. 

Zawodnik SanOK Biega więk-
szość trasy pokonał samotnie, 
ostatecznie metę osiągając  
z czasem 38.28. Strata do  
2. miejsca była spora, podobnie 
jak i przewaga nad kolejnym 
biegaczem. Nasz klub repre-
zentował też Jarosław Jachi-
mowski, 6. w kat. 36-45 lat. 
Startował jeszcze Dawid  
Leśniak (niezrzeszony), osta-
tecznie 12. w kat. do 35 lat. 

W meczu na szczycie „okręgówki” stalowcy (na żółto) nie dali szans liderowi, przejmując jego pozycję 

Petro Velychko tra�ł na 1:1

Tomasz Skawiński 
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SIATKÓWKA
I Liga Podkarpacka Seniorek IV Liga Krośnieńska 

Sanocka Liga Sokoła 

Dwa „komplety” 
W kolejnych dwóch turniejach zwycięstwa 
odnieśli Bogdan Szałankiewicz i Daniel 
Kozioł, pokonując wszystkich rywali. 

Piątkowe zmagania w SP3 zakończyły się pewną 
wygraną Szałankiewicza, który w sześciu meczach 
stracił zaledwie 2 sety. Kolejne miejsca zajęli Piotr 
Dobosz (jedna porażka) i Kozioł (dwie). 

Ten ostatni okazał się najlepszy dwa dni  
później w siedzibie Sokoła, oddając rywalom  
tylko 3 sety. Na pozycji 2. sklasy�kowano Janusza
Stępkowskiego (jedna przegrana), natomiast 3. był 
Arkadiusz Serwiński (dwie). 

2. Grand Prix Polski Weteranów 

Poza dziesiątką 
Po udanym występie w Grand Prix Podkar-
pacia weteran Marian Nowak pojechał  
do Krosna na rozgrywki ogólnopolskie, 
których poziom okazał się wyraźnie wyż-
szy. Ostatecznie zawodnikowi SKT przypa-
dła 11. pozycja w kategorii 70-74 lata. 

W fazie grupowej Nowak obydwa mecze prze-
grał po 0:3, m.in. z późniejszym zwycięzcą.  
Następnie pokonał 3:2 zawodnika z Mszany 
Dolnej, by w meczu o wejście do turnieju  
głównego ulec 1:3 pingpongiście z Myszkowa. 

– Nie czułem się tego dnia najlepiej,  
a że w zmaganiach krajowych trzeba było  
zapłacić frycowe, stąd taka a nie inna lokata. 
Myślę, że w pełnej dyspozycji powalczyłbym  
o 7.-8. miejsce – powiedział szef pingpongo-
wej sekcji SKT. 

Pewne zwycięstwo 
SKT ILO WIKI II SANOK – 

GOSiR II KROŚCIENKO WYŻNE 10:3 

SKT: Łącki 3,5, Pytlowany 3,5, Morawski 1,5, 
Motyka 1,5. 

Drugi mecz w sezonie i znów zwycięstwo 
drużyny rezerw SKT, która tym razem  
pewnie wygrała na własnym parkiecie, nie 
dając szans rywalom z Krościenka Wyżnego. 
Komplety punktów zdobyli Mateusz Łącki 
i Piotr Pytlowany. 

Podkarpacka Liga Młodziczek 

Wygrana w debiucie! 
Oprócz seniorek ligowy debiut zanotowały również  
młodziczki TSV, i to jeszcze bardziej udany. Podczas  
inauguracyjnego turnieju w Rzeszowie drużyna Sylwii 
Maciejowskiej-Guni wygrała już pierwszy, historyczny 
mecz,  pokonując  UKS  15  Przemyśl. 

UKS 15 PRZEMYŚL – TSV SANOK 
1:2 (-22, 17, -6) 

MKS VLO DEVELOPRES RZESZÓW – TSV SANOK 
2:0 (10, 14) 

I Liga Podkarpacka Seniorów 

Tym razem wyjazd bez zdobyczy 
AKS VLO I RZESZÓW – TSV SANOK 3:0 (25, 22, 22) 

TSV: Krochmal, Zieliński, Gierula, Kondrat, Chudziak, Wójcik, Baran (libero) oraz Mołczan, 
Sokołowski i Pietrasz (libero). 

Drugi mecz sezonu, znów na wyjeździe, 
lecz tym razem bez zdobyczy punktowej.  
W Rzeszowie zespół TSV przegrał do zera, 
choć wynik nieco fałszuje obraz spotkania. 

We wszystkich setach goście mieli okresy pro-
wadzenia, czasem nawet różnicą 3 pkt, jednak 
końcówki zawsze należały do gospodarzy, 
dysponujących bardzo skutecznym blokiem. 

Pierwszą partię AKS wygrał dopiero na prze-
wagi, zaś dwie kolejne po 25:22. 

– O zwycięstwie miejscowych zdecydo- 
wała gra blokiem – w ten sposób zdobyli aż  
16 punktów, przy zaledwie 7 naszych. Bo  
w ataku byliśmy lepsi, a statystyki zagrywki  
i przyjęcia były na podobnym poziomie.  
Do tego popełniliśmy mniej błędów własnych, 
jednak przewaga AKS-u w bloku okazała  
się kluczowa dla losów meczu – powiedział 
Piotr Sokołowski, grający trener TSV. 

W sobotę (godz. 12) drużyna TSV zagra  
u  siebie  z  Głogovią  Głogów  Małopolski. 

SANOCZAN� SANOK – MOSiR JASŁO 0:3 (-23, -19, -16) 

Inauguracyjna porażka 

MKS VLO RZESZÓW – TSV SANOK 3:2 (14, -23, 17, -18, 19) 

Historyczny punkt drużyny TSV! 
TSV: Kraczkowska, Dziadosz, Pawlik, P. Niemiec, Adamiak, Wójcik, Bekier (libero) oraz  
M.  Niemiec,  Adamska,  Olejarz,  Stabryła-Kiszka,  Sokołowska  (libero). 

Debiut żeńskiej drużyny TSV mógł zakoń-
czyć się wygraną, i to na boisku wyżej noto-
wanych rywalek. Ostatecznie to rzeszowian-
ki sięgnęły po zwycięstwo, a naszym siat- 
karkom na pocieszenie został historyczny, 
pierwszy punkt w seniorskiej rywalizacji. 

Początek spotkania zapowiadał „spacerek” 
gospodyń, ale potem na parkiecie rozgorzała 
zacięta walka. Głównie dzięki dobrej zagrywce 
nasze zawodniczki doprowadziły do piątego 
seta, który jednak zdecydowanie lepiej rozpo-
czął się dla MKS-u. Tymczasem wkrótce na-
stąpiła całkowita zmiana ról i z 2:9 nagle zrobi-
ło się… 14:12 dla TSV! Niestety, nie udało się 
wykorzystać piłek meczowych, a w końcówce 
wojnę nerwów wygrały miejscowe. 

– Jest lekki niedosyt, ale mimo porażki 
mogę być zadowolony z debiutu drużyny. 
Mimo zaledwie sześciu wspólnych treningów  
i dużej rotacji w składzie podczas meczu,  
zawodniczki pokazały niezłą siatkówkę, będąc 
o krok od zwycięstwa. Najważniejsze, że szyb-
ko się uczą, w mig łapiąc pewne niuanse, jeżeli 
chodzi o ustawienie. Najlepsze dopiero przed 
nami – powiedział trener Maciej Wiśniowski. 

Już dziś (godz. 19.30) TSV zagra pierwszy 
mecz u siebie – z Maratonem Trzciana. 

Sanoczanka: Barańska, Bołd, Buśko, Kułak, Maciejczyk, Jadczyszyn, Szerszeń 
(libero) oraz Przybylska, Pasierbowicz, Tomkowicz, Zozulew. 

W gorszych humorach sezon rozpoczęły zawodniczki reaktywowanej  
po kilku latach seniorskiej drużyny Sanoczanki. W inauguracyjnym meczu 
ekipa trenera Ryszarda Karaczkowskiego wyraźnie uległa MOSiR-owi Jasło. 

Początek meczu był jednak obiecujący, 
bo pierwszego seta gospodynie prze-
grały dopiero na przewagi. Niestety,  
w kolejnych partiach zaczęły się pro-
blemy z przyjęciem zagrywki bardziej 
doświadczonych rywalek, które pew-

nie sięgnęły po komplet punktów. 
Warto dodać, że w naszym zespole 
wystąpiły tylko dwie nominalne seniorki 
– Aleksandra Barańska (z domu Drabik) 
i Izabela Bołd. Resztę składu tworzyła 
klubowa młodzież. 

Nasz zespół wygrał nie tylko wszystkie serie 
pojedynków singlowych, ale i obydwa mecze 
deblowe, w sumie oddając rywalom tylko  
3 punkty. Klasą dla siebie był Łącki, jedynego 
seta tracąc dopiero w ostatniej potyczce.  
Minimalnie gorszy bilans miał Pytlowany.  
Po 1,5 pkt dołożyli Marcin Morawski i Paweł 
Motyka. 

Z kompletem punktów ekipa rezerw SKT 
zajmuje 3. miejsce w tabeli. 

Mateusz Łącki (po prawej) i Piotr Pytlowany 
wywalczyli  komplety  punktów 
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WĘDKARSTWO 

ŻEGLARSTWO 

KARATE 

WROTKARSTWO 
BILARD 

Jedna kobieta lepsza od wszystkich panów 
Stało się – Anna Rączka z Koła nr 3 zdobyła Spławikowe Grand Prix Okręgu Krośnień-
skiego! Podczas �nałowych zawodów na stawach we Wróblowej przypadło jej 3. miejsce,
którym przypieczętowała zwycięstwo w klasy�kacji łącznej. Sukces niby tylko okręgowy,
jednak pamiętajmy, że była jedyną kobietą w rywalizacji. Jej wyższość musieli uznać  
wszyscy  panowie,  łącznie  z  własnym  ojcem... 

– Przed ostatnimi zawodami 
prowadziłam z niewielką 
przewagą 2 punktów, więc 
nastawienie było bojowe. 
Walka trwała do ostatniej 
chwili. Na początku zaczęły 
brać płocie, jednak po około 
godzinie w łowisku pojawiły 
się niemiarowe okonie. Trze-
ba było szukać ryb, stąd zmia-
na taktyki. Najlepszą strategią 
okazało się łowienie ok. 15 cm 
nad dnem. W sumie miałam 
ponad 5,2 kg ryb, zajmując  
3. lokatę – powiedziała  
A. Rączka. Pozycję niżej upla-
sował się Janusz Rączka, a na 
6. miejscu Andrzej Barlewicz 
(obaj także z „Trójki”). 

Ostatecznie Rączka odpar-
ła �nałowy atak rywali, koń-
cząc sezon z dorobkiem 53 pkt 
i minimalną przewagą nad 
spławikowcem z Jasła (52). 
Miejsce 5. zajął J. Rączka (41), 
8. Barlewicz (23), a 13. Edward 
Król z Koła nr 2 (5). O końco-
wym zwycięstwie Anny zde-
cydowały: jedna wygrana, 
cztery 3. miejsca i jedno 6. 
Miejmy nadzieję, że formę 
utrzyma w następnym sezonie. 
A może i pomyśli nad powro-
tem do zawodów GP Polski, 
które swego czasu potra�ła
nawet wygrywać. 

Jeździli i biegali w Jaśle 
Rolkarze Sprintu startowali na Zawodach X Run & Roll-
speed 2022 w Jaśle. Znów było dużo medali, w tym osiem 
zwycięstw, które odnieśli: Maksymilian Rabicki (dwukrot-
nie), Aurelia Bułdys, Martyna Nestorowicz, Laura Bluj, 
Bianka Bluj, Paula Doskowska i Aleksander Doskowski. 

Rywalizacja składała się nie tyl-
ko z wyścigów wrotkarskich, 
ale i biegów. W kat. „open”  
walczono na dystansach 5 km. 
Jazdę zdominowały wycho-
wanki Piotra Bluja i Witolda 
Myćki, zajmując całe podium 

– 1. Doskowska, 2. Natalia Ło-
żańska, 3. B. Bluj. Tak wyglądała 
też osobna klasy�kacja tych
biegów w kat. do 15 lat, w której 
był także dwubój: 2. miejsce 
zajęła Lena Wisłocka (5. i 6.),  
a 3. Doskowska (1. i 8.) 

Open: 
Wrotki (5000 m): 1. Doskowska, 2. Łożańska, 3. B. Bluj,  
5. Wisłocka. 
Kat. do lat 15:  
Wrotki (5000 m): 1. Doskowska, 2. Łożańska, 3. B. Bluj,  
5. Wisłocka, 10. Helena Leśniak. 
Bieg (5000 m): 4. Leśniak, 6. Wisłocka, 7. Łożańska, 8. Do-
skowska, 9. Oktawia Bochnak. 
Dwubój: 2. Wisłocka, 3. Doskowska, 4. Łożańska, 6. Leśniak, 
10. Bochnak. 
Kat. 2010-11: 
Wrotki (500 m): 1. B. Bluj, 2. N. Bułdys, 4. Habrat, 6. Strzy-
żowska, 9. Laura Mazal. 
Bieg (400 m): 2. B. Bluj, 6. N. Bułdys, 7. Maja Habrat, 9. Dag-
mara Strzyżowska. 
Kat. 2012-13: 
Rolki (500 m): 1. L. Bluj, 6. Zo�a Tabisz; 8. Antoni Pawlik.
Bieg (300 m): 7. L. Bluj. 
Kat. 2014-15: 
Wrotki (500 m): 1. Nestorowicz, 2. A. Bułdys, 6. Amelia Kracz-
kowska, 7. Maja Król; 1. Doskowski. 
Bieg (200 m): 1. A. Bułdys, 2. Nestorowicz, 6. Król, 9. Kracz-
kowska; 2. Doskowski. 
Kat. 2016: 
Wrotki (500 m): 1. Rabicki, 2. Myćka. 
Bieg (100 m): 1. Rabicki, 5. Myćka. 

Nieco wcześniej siostry Bułdys udanie startowały na VI Zawodach 
Dzieci i Młodzieży o Puchar SNP� 1907 Zakopane, odnosząc
zwycięstwa w grupach wiekowych. Nikola wygrała wyścig junio-
rek C na 1200 m, zaś Aurelia – juniorek E na 400 m. 

W kat. rocznika 2016 dwa 
zwycięstwa odniósł Rabicki, 
wygrywając jazdę na 500 m 
(przed Myćką) i bieg na  
100 m. W kat. roczników 
2014-15 mieliśmy po dwa 
medale Doskowskiego (1. na 
wrotkach i 2. w biegu na  

200 m), Bułdysówny (odpo-
wiednio 2. i 1.) i Nestorowicz 
(1. i 2.). Podobnie jak i w kat. 
2010-11, gdzie B. Bluj była  
1. na rolkach (2. Natalia Buł-
dys) i 2. w biegu na 400 m.  
W kat. 2012-2013 L. Bluj  
wygrała wyścig wrotkarek. 

Jesienne ostatki 
Wprawdzie sezon na Zalewie Solińskim już o�cjalnie 
zakończony, ale żeglarze jeszcze się ścigają. Podczas Rejsu 
dla Wytrwałych miejsce 2. w klasie T3 zajął Jan Wilk  
z  Bieszczadzkiego  Towarzystwa  Żeglarskiego. 

Jak na jesień regaty miały dobrą 
frekwencję, startowało 20 załóg. 
Trasa wyścigu wiodła spod 
ośrodka Krośnieńskiego Okrę-
gowego Związku Żeglarskiego 
w Polańczyku pod Białą Flotę  

w Solinie i z powrotem, a dla T3 
było dodatkowe kółko wokół 
Wyspy Zajęczej. Nasi zawodni-
cy płynęli tylko w tej klasie – 
miejsce 2. zajął Wilk, a 6. Wiktor 
Przybyła (niezrzeszony). 

Kilkanaście medali SKK 
Kolejne medale Sanockiego Klubu Karate, tym razem na 
Pucharze Podkarpacia w Przemyślu. Na podium stanęli: 
Zuzanna Turzyniecka, Dominika Kogut, Izabela Malik, Julia 
Marcinik, Wiktoria Wielobób, Norbert Starejki, Adrian 
Pawlecki, Fabian Bochnak, Maciej Ho� i Tobiasz Gudowski. 

W kumite zawodnicy Henryka 
Orzechowskiego zdominowali 
wagę do 65 kg juniorów młod-
szych – wygrał Starejki przed 
Pawleckim. Miejsce 2. zajął też 
Bochnak (do 50 kg), podobnie 
jak młodziczka Kogut (+50 kg). 
Natomiast 3. pozycje mieli:  
junior Ho� (do 70 kg), juniorki
młodsze Malik (do 50 kg)  
i Marcinik (+55 kg) oraz kadet-
ka Turzyniecka (+35 kg). 

Ta ostatnia jako jedyna  
z SKK przywiozła dwa meda-
le, odnosząc też zwycięstwo 
w kata. W tej formule były 
jeszcze dwa srebrne krążki, 
które zdobyli Wielobób (kat. 
kadetek) i Gudowski (dzieci). 
Tuż za podium z minimalną 
stratą uplasowała się juniorka 
Amelia Jadczyszyn. Na dalszej 
pozycji sklasy�kowano mło-
dziczkę Maję Górnik. 

Pierwsza porażka lidera 
W SCB Lidze Amatorskiej walka rozkręca się na dobre. Dwa 
mecze wygrał Jakub Biłas, odzyskując kontakt z czołówką. Dla 
odmiany pierwszej porażki w sezonie doznał Grzegorz Rozel, 
któremu przyszło uznać wyższość Grzegorza Jarockiego. 

Biłas obydwa pojedynki rozegrał 
jednego dnia, co nie przeszko-
dziło mu w pewnym zdobyciu 
kompletu punktów. Gładkie 
zwycięstwa odnieśli też Robert 
Keck, Marcin Lubieniecki, Zbi-
gniew Gilarski, Krzysztof Kadu-
biec, Marek Rogos, Tomasz 
Skóra i Wojciech Stawarczyk. 

Zaciętych pojedynków było 
mało. Najwięcej emocji przy-
niosła wygrana Marcina Dzika  
z Marcinem Piotrowskim;  
obaj podzielili się punktami. 
Pięć frejmów oddał rywalowi 
Paweł Kocan, a cztery Jarocki. 
Ten ostatni pokonał prowadzą-
cego w tabeli Rozela. 

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

Anna Rączka wygrała klasy�kację łączną spławikowego Grand Prix, wyprzedzając wszystkich panów 

W Jaśle wrotkarkom Sprintu wyraźnie dopisywały humory 

Jakub Biłas odniósł dwa zwycięstwa 

Podium kategorii wagowej do 65 kg juniorów młodszych 
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