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Artyści losują, kto przyjedzie 
na występy do Sanoka 
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PODZIĘKOWANIA

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Bukowskiej

 dziękuje 
firmie Operator Gazociągów 

Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. 

za objęcie sponsoringiem 
wydarzenia pn. „Piknik 

Militarny z rekonstrukcją bitwy 
o Bukowsko” w dniu 10 wrze-
śnia 2022 r. w Woli Sękowej

KOM.  697 979 971   
TEL.    13 463 16 34

Od października wszystkie sanockie przedszkola będą dwujęzyczne. „Dwujęzyczni od przed-
szkola”  to innowacyjny program realizowany w bieżącym roku szkolnym przez Podkarpac-
kie – serwis samorządu województwa. Sanok oraz Rzeszów to jedyne miasta na Podkarpaciu, 
które zostały całkowicie objęte programem.

Dwujęzyczni od przedszkola

W programie bierze  udział 
25 przedszkoli z Podkarpacia. 
Od września jest nim 
objęty również jeden oddział 
w Przedszkolu nr 3 w Sanoku. 
W pozostałych placówkach 
od października wszystkie 
przedszkolaki będą uczyć się 
języka angielskiego w całym 
cyklu kształcenia, zatem obej-
mie on 1088 dzieci w 45 od-
działach. Rzeszów i Sanok to 
jedyne miasta na Podkarpaciu 
całkowicie objęte tym progra-
mem.

Celem programu jest roz-
wój kompetencji językowych 
i wychowanie do dwujęzycz-
ności dzieci uczęszczających 
do przedszkoli już od naj-
młodszych lat. 

Realizacja nauczania języ-
ka angielskiego w przedszko-
lach będzie odbywała się 
w formie zabawy, �lmików, 
równolegle do zdobywania 
kompetencji w języku pol-
skim. Jest to ważny program 
wspierający kształcenie języ-
kowe sanoczan już od naj-

Za nami uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 2022/
2023 w sanockiej Uczelni Pań-
stwowej. W murach uczelni 
kształci się ok. 1400 studentów. 

Sanok i Rzeszów

patyczne – uważa Tomasz 
Matuszewski, burmistrz Sa-
noka. 

Dwujęzyczne dzieci, a póź-
niej dorośli, osiągają lepsze wy-
niki w nauce, mają większe 
możliwości adaptacji społecz-
nej i kulturowej. System inte-
gruje nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, anglistów i ro-
dziców, wyposażając wszyst-
kich w odpowiednią wiedzę 
i narzędzia. 

Burmistrz dodaje, że 
otrzymuje wiele pozytyw-
nych głosów od rodziców już 
po pierwszym miesiącu funk-
cjonowania tego projektu.

– Dziękuję koordynatoro-
wi krajowemu Międzynaro-
dowego Programu Powszech-
nej Dwujęzyczności – Walde-
marowi Miksie, koordynator 
regionalnalnej Międzynaro-
dowego Programu Powszech-
nej Dwujęzyczności – Marcie 
Galińskiej-Mądry, koordyna-
tor programu pilotażowego 
wsparcia dwujęzyczności 
w podkarpackich przedszko-
lach realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski – Irenie 
Florczak za przedstawienie 
idei tego projektu. Cieszę się, 
że udało nam się wdrożyć ten 
program we wszystkich pla-
cówkach. Inwestycja w edu-
kację najmłodszych to inwe-
stycja w przyszłość i uważam, 
że na efekty nie będziemy 
długo czekać – podsumował 
Matuszewski.

Opr. dcz

młodszych lat. Dzieci będą 
uczyć się języka angielskiego 
w najbardziej naturalny, kon-
tekstowy sposób. 

– Dwujęzyczność daje 
wiele korzyści tak dla intelek-
tu, psychiki jak i zdrowia 
dziecka, które zdobywa wie-
dzę i umiejętności, utrwalane 
szybko i efektywnie. Poprawia 
koncentrację, wpływa na lep-
szą podzielność uwagi oraz 
pamięć, pogłębia wrażliwość 
kulturową i społeczną, rozwi-
ja zdolności analityczne i em-

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
Uczelnia Państwowa w Sanoku

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Panu Mateuszowi Kijakowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają

Zarząd i Pracownicy
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
Na pierwszy rok przyjęto ponad 
600 studentów. W obecnym 
roku uczelnia poszerzyła ofertę 
o nowe kierunki: �zjoterapię 
(jednolite studia magisterskie) 

.

Od listopada 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Sanoku wykonywane są skomplikowane 
zabiegi neurochirurgiczne. W tym czasie pomoc otrzymało już 
ponad dwustu pacjentów cierpiących na ból kręgosłupa, z czego 
tylko w ostatnich tygodniach zoperowano kilkadziesiąt osób.

Operacje kręgosłupa 
w sanockim szpitalu

 Ponad 200 wykonanych zabiegów

Od 03.10.2022 r. do 10.10.2022 r.
Apteka Omega ul. Sadowa 11A

Od 10.10.2022 r. do 17.10.2022 r.
Apteka Farmacja 24 ul. Traugutta 78/1

Apteki pełniące dyżury 

Chęć przekazali zarówno wy-
kładowcom, jak i studentom 
powodzenia i sukcesów w nad-
chodzącym roku akademickim.

esw

Operacje są przeprowadzane 
nowoczesną, małoinwazyjną 
metodą z zastosowaniem im-
plantów. Technika ta pozwala 
na szybki powrót chorego do 
pełnej sprawności, ponieważ 
już następnego dnia po zabie-
gu pacjenci stawiają pierwsze 
kroki, zaś po kilku dniach, 
samodzielnie opuszczają szpi-

tal. Wszystkie przeprowadzo-
ne w sanockim szpitalu ope-
racje zakończyły się powo-
dzeniem.

Warto przypomnieć, że 
operacje wykonywane są 
w ramach umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.

Źródło: 
Powiat Sanocki

oraz bezpieczeństwo wewnętrz-
ne (studia licencjackie).

Obecni na inauguracji bur-
mistrz miasta Tomasz Matu-
szewski oraz starosta Stanisław 
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29 września odbyła się LXVII 
zwyczajna sesja Rady Miasta 
Sanoka. Stałym punktem sesji 
jest sprawozdanie burmistrza  
z działalności pomiędzy sesja-
mi. W imieniu nieobecnego na 
sesji burmistrza Tomasza  
Matuszewskiego sprawozdanie 
przedstawił Artur Kondrat, 
jego zastępca.

– 26 sierpnia rozdaliśmy 
sanoczanom łącznie 75 lapto-
pów na łączną kwotę ponad 
187 tys. zł w ramach realizacji 
programu grantowego „Wspar-
cie dzieci z rodzin popege-
erowskich w rozwoju cyfro-
wym” – powiedział na wstępie 
Kondrat.

Tego samego dnia bur-
mistrz Matuszewski wziął 
udział w spotkaniu samorzą-
dowców, który zorganizował 
wojewoda podkarpacki Ewa 
Leniart. Na spotkaniu obecny 
był również Mateusz Mora-
wiecki, prezes rady ministrów. 
28 sierpnia zakończyło się „Sa-
nockie Aktywne Lato”. Został 
zaprezentowany spektakl ulicz-
ny, w którym uczestniczyły 
dzieci i młodzież. 29 sierpnia 
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej oraz 
wyłoniony wykonawca �rma
Instal Warszawa spółka akcyj-
na podpisały umowę na reali-
zację pierwszego etapu projek-
tu, którego celem jest dekarbo-
nizacja miejskich źródeł ciepła. 
Pierwszy krok to budowa kotła 
na biomasę. Jest to inwestycja 
o wartości ponad 33 mln zł.  
W auli Uczelni Państwowej 
odbyła się gala stypendialna  
za 2021-2022 rok. Stypendia 
otrzymało 151 uczniów.  
W bieżącym roku przeznaczo-
no na ten cel kwotę 97 tys. zł. 
31 sierpnia w Sali Herbowej 
odbyło się uroczyste spotkanie 

Sprawozdanie między sesjami
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka, która odbyła się 29 września, w imieniu Tomasza Matuszewskiego, burmistrza 
Sanoka, sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami przedstawił jego zastępca wiceburmistrz Artur Kondrat. Poruszono 
kwestie dotyczące wysokich cen energii elektrycznej, omówiono sprawy bieżące oraz przedstawiono inwestycje, jakie obec-
nie są realizowane w mieście.

LXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA SANOKA

Podczas ostatniej sesji w punkcie wolne wnioski i zapytania 
radni skupili się głównie na remontach ulic oraz planowaną 
likwidację jadłodajni, którą prowadzi Towarzystwo Pomo-
cy św. Brata Alberta w Sanoku. 

Wolne wnioski 
i zapytania

Punkt wolne wnioski i zapy-
tania rozpoczął Grzegorz  
Kozak, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Sanoka. Radny 
poruszył kwestię sanockiego 
Towarzystwa Pomocy św. 
Brata Alberta. Jadłodajnia ma 
problemy �nansowe, mowa
jest nawet o jej likwidacji, 
oznaczałoby to, że osoby, 
które do tej pory korzystały  
z jej usług, pozostałyby pozo-
stawione same sobie. Radny 
zawnioskował, aby tą sprawą 
zajęła się także komisja 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej z racji swoich 
uprawnień. Wedłg Kozaka to 
bardzo trudny i ciężki temat, 
szczególnie dla osób już po-
szkodowanych przez los. 

– Działalności Towarzy-
stwa nie trzeba nikomu 
przedstawiać, ponieważ jego 
historia i zasługi na stałe wpi-
sały się w historię naszego 
miasta od ponad 30 lat. Wia-
domo, jakie są koszty, które 
obciążają działalność Towa-
rzystwa. Problemy �nansowe
związane z zakupem żywno-
ści czy prowadzenia jadłodaj-
ni oraz wynagrodzenia dla 
pracowników, dlatego jako 
miasto nie możemy dopuścić 
do tego, aby jadłodajnia zo-
stała zamknięta – zaapelował 
radny.

Radny Kozak zawniosko-
wał o poprawę stanu technicz-
nego ul. Wspólnej w dzielicy 
Posada – mieszkańcy zgłasza-
ją problem z nawierzchnią  
i proszą o jej wyrównanie oraz 
wysypanie destruktem. Rad-
ny zgłosił problem dotyczący 
ul. Wolnej – mowa o odcinku, 
który odchodzi do ul. Stró-
żowskiej – mieszkańcy proszą 
o poprawę nawierzchni bitu-
micznej. Wiceprzewodniczą-
cy dopytywał burmistrza, 
kiedy zostanie wydana decy-
zja dotycząca pozwolenia na 
użytkowanie Domu Przedpo-
grzebowego w Olchowcach. 
Radny zawnioskował o po-
prawę stanu drogi ulicy Sien-
nej, która wymaga wyrówna-
nia i utwardzenia destruktem.

Następnie głos zabrał rad-
ny Adam Kornecki, który na 
wstępie podziękował za wy-
mianę dwóch lamp solarnych 
przy ul. Pigonia. Radny dopy-
tywał, kiedy zostanie wyłożo-
ny destrukt, który został 
wcześniej już zwieziony na 
ulice: Szczudliki, Żeromskie-
go oraz Fredry. Jakub Osika 
dowiadywał się, jak wygląda 
sytuacja związana z planami 
zagospodarowania prze-
strzennego  terenu przy ul. 
Łany. Maciej Drwięga zwrócił 
uwagę dotyczącą utrzymania 
porządku na cmentarzach, 

tym bardziej, że zbliża się 
dzień Wszystkich Świętych. 
Radny zwrócił się z prośbą  
o udzielenie informacji doty-
czącej liczby psychologów, 
którzy są zatrudnieni w przed-
szkolach i szkołach. Po raz ko-
lejny podczas sesji padły pyta-
nia dotyczące „Tygodnika  
Sanockiego”, które to zadaje 
na przemian kilku radnych.

– Mam wyrobioną opinię 
dotyczącą wartości „TS” jeśli 
chodzi o informacje lokalne 
oraz samorządowe, jakie są 
publikowane w gazecie, po-
dobnie jak wielu mieszkań-
ców. Tygodnik jest tenden-
cyjny, to źródło do przekazy-
wania dobrych informacji, 
jednak w podstawowym swo-
im założeniu „Tygodnik  
Sanocki” ma informować 
mieszkańców o wszystkim,  
a informacja z ostatniej sesji 
dotycząca wynagrodzenia 
burmistrza nie pojawiła się  
w prasie – powiedział Drwię-
ga. 

Radny dopytywał, ile wy-
nosi aktualna sprzedaż „TS ”, 
jakie są koszty jego funkcjo-
nowania. Ponadto radny za-
wnioskował o wyliczenia do-
tyczące przekształcenia „Ty-
godnika Sanockiego” w biule-
tyn Urzędu Miasta Sanoka. 

Sławomir Miklicz uważa, 
że decyzja dotycząca wyłą-
czenia oświetlenia w nocy 
jest zbyt pochopna. Radny 
dopytywał, jaka jest cena za 
megawatogodzinę i ile będzie 
kosztować od przyszłego 
roku, ile miesięcznie miasto 
płaci za oświetlenie i jak będą 
wyglądać koszty po wprowa-
dzonych  działaniach oszczęd-
nościowych. 

Artur Kondrat poinfor-
mował, że została zlecona 
dokumentacja projektowa 
dotycząca odwodnienia ul. 
Wspólnej wraz z ul. Jesienną. 
Prace zostały już zakończone, 
teraz miasto będzie starać się 
o do�nansowanie na grunto-
wą przebudowę ulic. Destrukt 
będzie wysypywany sukce-
sywnie w różnych częściach 
miasta, gdy tylko pozwoli na 
to pogoda. 

Grzegorz Kornecki, wice-
burmistrz Sanoka, poinfor-
mował, że odbyły się już spo-
tkania dotyczące likwidacji 
jadłodajni. Zasugerowano 
szereg rozwiązań, aby do tego 
nie dopuścić. 

– Miasto nie chce, aby ja-
dłodajnia została zamknięta. 
Dlatego dokładamy wszelkich 
starań, aby nadal osoby po-
trzebujące mogły korzystać  
z jej usług – zapewnił Grze-
gorz Kornecki.                               

                                               dcz

z dyrektorami szkół, przed-
szkoli i żłobków, podczas któ-
rego wręczono cztery nomina-
cje dyrektorskie oraz akty mia-
nowania  23 nauczycielom.  
9 września na sanockim Rynku 
odbyły się jubileuszowe uro-
czystości z okazji 150-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Sanoku. 

– Dziękujemy Straży Po-
żarnej za pełną oddania pracę 
na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców Sanoka oraz za 
pielęgnowanie tradycji, która 
jest wpisana od półtora wieku 
w historię naszego miasta – 
podkreślił.

12 września z okazji 20-le-
cia zespołu Con Amore bur-
mistrz złożył Grażynie Dziok, 
kierownikowi artystycznemu, 
podziękowania za zaangażo-
wanie w prace z uzdolnioną 
artystycznie młodzieżą. Odby-
ło się również spotkanie z dy-
rektorami jednostek podle-
głych, aby wspólnie przedysku-
tować skutki kryzysu energe-
tycznego, którego następstwem 
są podwyżki cen prądu. 

– Nie tylko Sanok mierzy 
się z tym problemem, dotyka 
on całej Polski i Europy. Prze-
analizowano wydatki na ener-
gię elektryczną w 2021, aktual-
nie porównywane są do wydat-
ków ponoszonych w bieżącym 
roku, aby wyznaczyć obszary 
najbardziej pod tym względem 
wrażliwe, czyli generujące wy-
datki. Od stycznia za prąd bę-
dziemy płacić znacznie więcej 
– wyjaśniał.

Krośnieński holding ko-
munalny rozstrzygnął postę-
powanie na zakup energii elek-
trycznej dla grupy zakupowej 
dla 419 podmiotów, które 
wchodzą w jej skład, m.in. 
Gmina Miasta Sanoka wchodzi 

w ten skład zakupowy. Cena 
energii zapowiada wzrost  
wydatków o blisko 450 proc.  
w stosunku do bieżącego roku. 
Miasto obecnie koncentruje 
się na działaniach, które doty-
czą opłat za energię eklektycz-
ną w urzędzie miasta, podle-
głych miastu jednostkach,  
aby zminimalizować wydatki 
w planowanym na przyszły rok 
budżecie. W najbliższym czasie 
zostaną wdrożone szczegółowe 
wytyczne działań oszczędno-
ściowych w jednostkach orga-
nizacyjnych miasta. 

14 września podpisano 
umowę z sanocką �rmą La
Strada oraz przedstawicielem 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na wykonanie łącznika 
drogowego do ul. Okulickiego 
oraz uzbrojenia 15 hektarów 
przyległych. Jest to inwestycja 
o wartości ponad 11 mln zł.  
Po uzyskaniu kolejnych nakła-
dów �nansowych planowane
jest uzbrojenie dodatkowych 
33 hektarów na tym terenie. 

Sprawy realizowane
Zakończono roboty budowla-
ne w Przedszkolu nr 3 przy  
ul. Kochanowskiego. Obecnie 
trwają odbiory, rozliczenie  
�nansowe z wykonawcą. W ra-
mach programu „Pod biało-
-czerwoną” zakupiono i zain-
stalowano maszt i �agę Polski
na skwerze Niepodległości. 
Zawarto umowę z projektan-
tem na opracowanie doku-
mentacji projektowo-koszto-
rysowej dla budowy budynku 
kaplicy przedpogrzebowej na 
Cmentarzu Południowym. 
Termin realizacji zadania to 
styczeń 2023 roku. Zakończo-
no roboty budowalne wraz  
z wykonaniem nawierzchni 
przy ul. Jasnej z kostki betono-

wej oraz ul. Targowej wraz  
z kanalizacją deszczową. Za-
kończono realizację inwestycji 
sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej przy ul. Konop-
nickiej. W ramach zadania  
wybudowano sieć kanalizacji  
sanitarnej o długości 633 mb 
oraz sieć wodociągową o dłu-
gości 363 mb. Wartość inwe-
stycji wyniosła 397 tys. zł. 
Trwają prace budowlane zwią-
zane z przebudową ulic: Wito-
sa, Glinice, Lisowskiego, Berka 
Joselewicza, Niecałej. Złożono 
wniosek o do�nansowanie
projektu „Poprawa bezpie-
czeństwa w przestrzeni pu-
blicznej w Sanoku” w ramach 
rządowego programu ograni-
czania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2022-2024”. 
Wartość projektu to 102 tys. zł. 
W ramach zadania zaplanowano 
działania na przyszły rok na 
rzecz poprawy poziomu bezpie-
czeństwa w przestrzeni publicz-
nej – monitoring ulic miejskich. 
Do Banku Gospodarstwa Kra-
jowego złożono wniosek o re-
mont siedmiu pustostanów – 
łączny koszt zadania wyniesie 
454 tys. zł. Z czego można uzy-
skać aż 80 proc. do�nasowania.
Udzielano dotacji dla para�i
rzymsko-katolickiej pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny na realizację zadania „Żyj 
zdrowo” w kwocie 2,5 tys. zł. 

Burmistrz Kondrat przeka-
zał informacje dotyczące moż-
liwego wyłączenia czasowego 
oświetlenia ulicznego w mie-
ście od godz. 23.30 do 5.00, co 
pozwoliłoby na oszczędności. 
Szczegółowe informacje mają 
zostać przedstawione nieba-
wem.
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Przekazano działkę pod nową siedzibę dla 
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego

W dniu 30 września 2022 r. w Zakładzie Karnym w Łupkowie 
odbyła się Uroczystość Odsłonięcia Obelisku z Tablicą Upa-
miętniającą Internowanych Działaczy Opozycji w 1982 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika w łupkowskiej jednostce

Akt notarialny o przekazaniu 
działki podpisali 30 września 
br. starosta Stanisław Chęć  
i wicestarosta Janusz Cecuła.

Budowa nowej siedziby 
jest niezbędna, bo jak pod-
kreśla Beata Pieszczoch, dy-
rektor Bieszczadzkiego Pogo-
towia Ratunkowego, wkrótce 

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku otrzymało od Powiatu Sanockiego w 
nieodpłatne użytkowanie działkę, na której może rozpocząć budowę nowej siedziby. Działka 
nr 46/5 o pow. 0,9929 ha znajduje się w Sanoku, w dzielnicy Dąbrówka.

kończy się umowa na wynaj-
mowany obecnie budynek.

– Pomieszczenia, które 
użytkujemy, potrzebne są dla 
szpitala na budowę laborato-
rium – uzasadniała w maju br. 
dyrektor Beata Pieszczoch. 

–  Dlatego też powstała 
koncepcja budowy siedziby 

turystów odwiedzających na-
sze strony.

Nowy obiekt Bieszczadz-
kiego Pogotowia Ratunkowe-
go SPZOZ w Sanoku złożony 
byłby z części administracyj-
nej, pomieszczeń dla trzech 
zespołów ratownictwa prze-
niesionych z budynku szpita-
la, sali dydaktycznej do pro-
wadzenia szkoleń, magazy-
nów, a także archiwum i po-
mieszczeń technicznych, tj. 
garaże, warsztat, myjnia  
i miejsce do dekontaminacji 
karetek. Miałby powierzchnię 
ok. 1300 m2.

– Na działce planowana 
jest też lokalizacja magazy-
nów zarządzania kryzysowe-
go, które obecnie rozmiesz-
czone są w kilku miejscach na 
terenie miasta – mówi staro-
sta Stanisław Chęć. – Inwe-
stycja jest możliwa dzięki 
zrozumieniu Burmistrza Sa-
noka i Rady Miasta Sanoka 
oraz Rady Powiatu Sanockie-
go, które wyraziły zgodę na 
zamianę działek między Gmi-
ną Miasta Sanoka a Powiatem 
Sanockim. Za okazaną życzli-
wość serdecznie dziękuję.

Żródło:
Powiat Sanocki

Dzięki realizacji projektu pn. 
„Zagospodarowanie terenów 
zieleni wokół Domu Ludo-
wego w Nowotańcu w celu 
wzbogacenia oferty kultu-
rowo – rekreacyjnej wraz  
z budową oświetlenia” miej-
scowość zyskała nowe  miejsce 
rekreacji, gdzie można posie-
dzieć, odpocząć czy porozma-
wiać. Ponadto zagospodaro-
wany teren sprawił, że cen-

Powiat Sanocki

Powstał piękny zieleniec 

pogotowia. Umiejscowienie 
w sąsiedztwie budynku Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej na Dąbrówce po-
zwoli stworzyć centrum ra-
townictwa, gdzie dwie służby 
ratownicze zapewniałyby 
bezpieczeństwo dla miesz-
kańców Sanoka, jak również 

Dom Ludowy w Nowotańcu

Zakończono prace przy zagospodarowaniu terenów zieleni 
wokół Domu Ludowego w Nowotańcu, gdzie utworzono 
piękny zieleniec, zamontowano latarnie oraz ustawiono do-
nice z kwiatami. 

trum Nowotańca wygląda 
nowocześnie i przyjaźnie. Pro-
jekt zrealizowany został  
w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 
2021 – 2025. W 2021 roku  
w ramach tego programu utwo-
rzono siłownię w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz zakupiono nowe meble  
do kuchni i sali w remizie.  

ew

Tablica Upamiętniająca Internowanych Działaczy Opozycji w 1982 r.

Szczególnym okresem w histo-
rii łupkowskiej jednostki peni-
tencjarnej był okres pomiędzy 
marcem a grudniem 1982 r. 
Bezpośredni wpływ na tę wyjąt-
kowość miało wprowadzenie 
13 grudnia 1981 roku stanu 
wojennego, gdyż właśnie  
w związku z tą decyzją ówcze-
snych władz komunistycznych, 
Zakład Karny w Łupkowie stał 
się w dniach 19.03 - 23.12.1982 
roku (z przerwą 3 - 28.08.1982 

fowi,  który zaproponował 
wykonanie tablicy pamiątko-
wej z brązu i stali nierdzewnej, 
osadzenie jej na postumencie 
granitowym oraz fundamencie 
betonowym w Łupkowie –  
w miejscu lokalizacji tablicy. 
Autorem treści napisu na 
tablicy jest historyk i dzienni-
karz „Gościa Niedzielnego”  
dr Andrzej Grajewski.

Efektem tych wszystkich 
przedsięwzięć była Uroczy-
stość Odsłonięcia Obelisku 
Upamiętniającego Internowa-
nych Działaczy Opozycji  
w 1982 r., która odbyła się 
przed Zakładem Karnym  
w Łupkowie w dniu 30 wrze-
śnia br. W uroczystości tej 
wzięło udział wielu znakomi-

tych gości, w tym 16 osób inter-
nowanych w tamtym okresie  
w bieszczadzkiej jednostce.  Na 
ręce Dyrektora Zakładu Kar-
nego w Łupkowie wpłynęły 
również adresy, w tym od 
Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej gen. Jacka Kitliń-
skiego, w których wspomina 
się ten trudny dla historii czas 
oraz patriotyczne postawy 
internowanych. Odsłonięcia 
pomnika dokonał poseł na 
sejm RP dr Piotr Uruski oraz 
Mirosław Styczeń, prezes Sto-
warzyszenia „Pro Bono Musi-
cae”, również internowany  
w tutejszej jednostce. Poświę-
cenia dokonał arcybiskup 
Adam Szal, metropolita prze-
myski. W czasie uroczystości 

został przedstawiony krótki 
wykład przedstawiciela IPN 
oddział w Rzeszowie  Artura 
Brożyniaka. Całość uroczy-
stości dopełnił minirecital 
Reprezentacyjnego Zespołu 
Wokalnego Służby Więzien-
nej z prowadzącym mjr. Miro-
sławem Radlińskim. Wszyscy 
goście otrzymali pamiątkę na 
okoliczność tej uroczystości, 
tj. granitową miniaturkę obe-
lisku, wraz z broszurką, którą 
wydał Instytut Pamięci Naro-
dowej oddział w Rzeszowie 
oraz płyty CD z �lmem
„Wolna Rzeczpospolita Łup-
kowska” oraz piosenkami ze 
stanu wojennego.

Tekst: mjr Katarzyna Więcek
Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

r.) miejscem odosobnienia dla 
osób internowanych, wywo-
dzących się ze środowiska 
ówczesnej opozycji politycznej 
i działaczy „Solidarności”.

W czasie prac remonto-
wych prowadzonych w 2016 
roku w łupkowskiej jednostce 
penitencjarnej, w celi mieszkal-
nej jednego z pawilonów 
odkryto charakterystyczny 
napis „Solidarność” pocho-
dzący z okresu funkcjonowania 

ośrodka internowania. Podjęte 
wówczas działania w celu ura-
towania tego nietuzinkowego 
artefaktu historycznego zaowo-
cowały tym, że w 38. rocznicę 
podpisania Porozumień Sierp-
niowych 31.08.2018r., w sie-
dzibie rzeszowskiego Oddziału 
IPN przy ul. Słowackiego 18 
odsłonięto wyjątkową tablicę  
z napisem „Solidarność”, 
będącą fragmentem tynku, na 
którym ten rozpoznawalny na 
całym świecie symbol, został 
wykonany ponad trzy i pół 
dekady wcześniej w ośrodku 
odosobnienia w Zakładzie Kar-
nym Łupkowie.

Pomysłodawcą upamięt-
nienia uwięzienia w 1982 r.  
w Zakładzie Karnym w Nowym 
Łupkowie k/Komańczy przez 
komunistyczne władze PRL 
kilkuset działaczy NSZZ „Soli-
darność” i  opozycji antyko-
munistycznej, głównie z Pod-
beskidzia i Podkarpacia, jest 
Piotr Szwarc, związany ze śro-
dowiskiem podbeskidzkiej 
Solidarności od późnych lat 
80. Odegrał też ważną rolę 
przy wyborze mecenasów 
przedsięwzięcia.  

Realizacji inicjatywy upa-
miętnienia podjęło się w 2017 
r. Stowarzyszenie „Pro Bono 
Musicae” z Bielska-Białej, któ-
rego prezes Mirosław Styczeń 
był internowany w Łupkowie. 
Projekt i wykonanie tablicy 
powierzono artyście – rzeźbia-
rzowi Bronisławowi Krzyszto-
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Dom Ludowy w Nowotańcu

Nowa ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytu-
acją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się  
o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in.: 
szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultu-
ry, przychodniom i szpitalom, które są ogrzewane za pomocą 
węgla, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych. 
Jak się o niego starać?

Podmioty, które chcą się ubie-
gać o przyznanie dodatku win-
ny wypełnić wniosek, stano-
wiący załącznik do  Rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Śro-
dowiska  z dnia 20 września 
2022 r. w sprawie wzoru wnio-
sku o wypłatę dodatku dla nie-
których podmiotów niebędą-
cych gospodarstwami domo-
wymi z tytułu wykorzystania 
niektórych źródeł ciepła

(Dz. U. z 2022 r., poz. 
1976). Wypełniony wniosek 
należy złożyć w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta 
Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 
Sanok.

Zgodnie z ww. rozporzą-
dzeniem dodatek wypłaca wójt, 
burmistrz albo prezydent mia-
sta właściwy ze względu na 
miejsce siedziby podmiotu 
składającego wniosek.

Natomiast podmioty 
wrażliwe przyłączone do sieci 
ciepłowniczych, w celu sko-
rzystania ze szczególnych roz-
wiązań w związku z obecną 
sytuacją na rynku paliw winny 
złożyć oświadczenia u sprze-
dawcy ciepła, stanowiące za-
łącznik do Rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska  
z dnia 20 września 2022 r.  
w sprawie wzoru oświadczeń 
składanych przez odbiorców 
ciepła niebędących gospodar-
stwami domowymi w celu 
skorzystania ze szczególnych 
rozwiązań w związku z sytu-
acją na rynku paliw (Dz. U.  
z 2022 r, poz. 1975).

Ww. formy wsparcia nie 
dotyczą podmiotów wrażli-
wych (lista dostępna na stro-
nie internetowej „TS” i Urzę-
du Miasta), których źródło 
ogrzewania zasilane jest pali-
wem gazowym z sieci. Pod-
mioty te zostały objęte ulgą  
w ramach tzw. ochrony tary-
fowej. Oświadczenia i wnioski 
również do pobrania na stro-
nie Urzędu Miasta i „Tygo-
dnika Sanockiego”. 

ew

Węgiel, pellet, olej opałowy, gaz skroplony LPG...

Wszelkie pytania prosimy kie-
rować do Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
Sanoka, tel. (13) 46 52 883.

Bezpieczeństwo seniorów jest bardzo ważnym elementem 
działań, jakie podejmują sanoccy policjanci, Niestety często 
to właśnie seniorzy padają o�arami naciągaczy, którzy to 
wymyślają coraz to bardziej innowacyjne metody oszustw. 
Nieświadomi zagrożeń seniorzy dają się oszukać, tracąc nie-
kiedy oszczędności całego życia. Policjanci z sanockiej ko-
mendy we współpracy z Domem Pomocy Społecznej „Świa-
tło Nadziei” zorganizowali debatę społeczną poświęconą 
bezpieczeństwu osób starszych. 

Bezpieczny senior – debata na temat bezpieczeństwa 
Centrum Usług Senioralnych

Powiatowa debata społeczna 
odbyła się 29 września  
w budynku Centrum Usług 
Senioralnych w Sanoku. Debata 
poświęcona była  bezpieczeń-
stwu osób starszych. Przedsię-
wzięcie zostało zorganizowane 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Sanoku przy współ-
pracy z Domem Pomocy Spo-
łecznej „Światło Nadziei”. Spo-
tkanie miało na celu zdiagnozo-
wanie oczekiwań społeczeń-
stwa w zakresie bezpieczeństwa 
seniorów. Debacie przewodni-
czył I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Sanoku 
nadkom. Tomasz Balawajder 
oraz dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „Światło Nadziei” 
Piotr Kobiałka. W spotkaniu 
udział wzięli przede wszystkim 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, instytucji oraz zain-
teresowane osoby prywatne.

– Debaty społeczne orga-
nizowane na szczeblu lokal-
nym mają przede wszystkim 
za zadanie diagnozowanie  

i określenie potrzeb związa-
nych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa mieszkańców wy-
magające podjęcia działań 
prewencyjnych przez policję, 
bądź inne podmioty czy in-
stytucje. Pańska opinia jest 
dla nas bardzo ważna – po-
wiedział nadkom. Tomasz 
Balawajder.

Następnie glos zabrał 
Piotr Kobiałka, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej 
„Światło Nadziei”, który po-
dziękował wszystkim za przy-
bycie, podkreślając, jak ważne 
są takie spotkania. 

– „Caritas” to znaczy mi-
łość, szacunek – to troska  
o was, o naszych seniorów. To 
idea, która przyświeca nam 
każdego dnia. Prowadzenie 
domu pomocy społecznej na 
co dzień dla osób ze schorze-
niami psychicznymi nie raz 
stawia nas przed różnymi cie-
kawymi wydarzeniami, które 
dzięki państwa pomocy – po-
licji – zawsze mają szczęśliwe 

zakończenie – zaznaczył dy-
rektor. 

Seniorzy oraz zaproszeni 
goście mogli wysłuchać prak-
tycznych porad na temat bez-
pieczeństwa w domu, w miej-
scach publicznych i w ruchu 
drogowym, a także poznać 
metody i sposoby działania 
oszustów. Ważnym elemen-
tem debaty było zaprezento-
wanie aplikacji: Moja Ko-

menda i Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa oraz 
wyjaśnienie, na jakiej zasadzie 
one działają. Wiele seniorów 
korzysta z Internetu i właśnie 
dzięki aplikacjom może zgło-
sić zagrożenie.

Policjantka st. asp. Izabela 
Rowińska, która na co dzień 
realizuje zadania z zakresu 
pro�laktyki społecznej, wyja-
śniła sposoby działania prze-

stępców w stosunku do osób 
starszych oraz przekazała, ja-
kich sytuacji należy unikać, 
aby nie stać się pokrzywdzo-
nym czynem zabronionym.  
Funkcjonariuszka przedsta-
wiła założenia i funkcjonowa-
nie Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 

– Użyteczność mapy za-
grożeń polega przede wszyst-
kim na możliwości bezpo-

średniego przekazania poli-
cjantom za pośrednictwem 
aplikacji internetowej aktual-
nych sygnałów o zagrożeniach 
występujących w najbliższej 
okolicy – zaznaczyła. 

Rowińska omówiła także 
funkcjonowanie i sposób 
użytkowania narzędzi pomoc-
niczych służących do kontaktu 
społeczeństwa z dzielnico-
wym, takich jak: aplikacja 
Moja Komenda, dzięki której 
łatwo i sprawnie można wy-
szukać i połączyć się z właści-
wym dzielnicowym.

Ważnym elementem de-
baty była dyskusja modero-
wana przez kom. Monikę  
Hędrzak, podczas której poli-
cjanci odpowiadali na pytania 
zadawane przez uczestników 
spotkania. Przedstawiciele 
władz samorządowych oraz 
seniorzy zgłaszali również 
swoje propozycje, oczekiwa-
nia i potrzeby, które zostały 
ujęte w formie wniosków.  
Poruszane kwestie oraz zgła-
szane uwagi dotyczące szero-
ko rozumianego bezpieczeń-
stwa zostaną wykorzystane 
podczas działań podejmowa-
nych przez sanocką policję. 
Ich realizacja zostanie przed-
stawiona za kilka miesięcy 
podczas debaty ewaluacyjnej. 
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Rudolf Weigl to wynalazca pierwszej w historii szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu.  Dzięki szczepionce uratowano 
życie milionom ludzi. To jego postać postanowił przypomnieć producent Bogdan Miszczak w swoim najnowszym �lmie 
z cyklu o polskich wizjonerach. Jednym z miejsc, gdzie były kręcone sceny, jest nasze Muzeum Budownictwa Ludowego. 
Skansen zamienił się w huculską wioskę, w której profesor prowadził szczepienia. 

Na Podkarpaciu powstaje film fabularny o profesorze Rudolfie Weiglu

Skansen jako huculska wioska

Film opowiada o losach  
Rudolfa Weigla w latach mię-
dzywojennych i wojennych. 
Punktem wyjścia jest historia 
pięcioosobowej rodziny, któ-
ra zostaje uziemiona w domu 
z powodu pandemii korona-
wirusa. Nestor rodziny, Piotr, 
w którego wcieli się znany  

im. Wandy Siemaszkowej  
i Teatru Maska z Rzeszowa. 
W zdjęciach wzięła też udział 
grupa rekonstrukcyjna z Rze-
szowa oraz statyści – w tym 
wielu sanoczan.

Film reżyseruje Marcin 
Głowacki, za zdjęcia odpo-
wiada Mariusz Konopka, zaś 
scenariusz napisała Małgo-
rzata Sobieszczańska. Scena-
riusz powstał na podstawie 
książek o prof. Weiglu i do-
kumentów z Instytutu we 
Lwowie. Producentem jest 
Bogdan Miszczak. Film pod 
roboczym tytułem „Zwycię-
żyć tyfus” powstaje w ramach 
realizowanego przez Telewi-
zję Obiektyw cyklu „Polscy 
Wizjonerzy”.

„Zwyciężyć tyfus”, po-
dobnie jak inne produkcje 
Telewizji Obiektyw, będzie 
pokazywany w małych, stu-
dyjnych kinach oraz w tele-
wizji. Premiera prawdopo-
dobnie będzie miała miejsce 
w pierwszej połowie przyszłe-
go roku.

Film uzyskał do�nanso-
wanie ze środków Instytutu 
Dziedzictwa Myśli Narodo-
wej im. Romana Dmowskiego 
i Ignacego Jana Paderewskie-
go w ramach Funduszu Pa-
triotycznego.

ew

Rudolf Stefan Jan Weigl, także Weigel 
(ur. 2 września 1883 r. w Przerowie, zm. 11 
sierpnia 1957 r.  w Zakopanem) 

To polski biolog, wynalazca pierwszej na świecie 
skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamiste-
mu, prekursor zastosowania owadów, głównie  
wszy odzieżowej, jako zwierzęcia laboratoryjnego  
do hodowli bakterii wywołującej tyfus. Prof. Weigl 
dokonał rewolucji w medycynie. Szczepionka prze-
ciw tyfusowi uratowała  miliony osób w Europie, 
Chinach i Afryce. Instytut Weigla w trakcie drugiej 
wojny światowej ocalił także życie paru tysiącom 
ludzi, wydając glejty, dzięki którym byli chronieni 
przed Niemcami.

Młodzi akordeoniści z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku znakomicie rozpo-
częli nowy rok szkolny. Filip Siwiecki, uczeń kl. V PSM II st., oraz Kacper Kosztyła, uczeń  
kl. IV PSM II st., z  klasy Andrzeja Smolika wzięli udział w pierwszym tegorocznym konkur-
sie w Miami na Florydzie w USA.  International Festival Online Competition „American 
Charm”. Konkurs odbył się 15 września br. 

Sanok zawsze był miastem wielokulturowym. Przed wojną  
w mieście istniało kilka synagog. Lokalizacje, w których się 
znajdowały, to ul. Franciszkańska 5, przy wejściu na Rynek 
od ul. Zamkowej i przy ul. Cerkiewnej. Projekt historyczno-
-społeczny ,,PrzywracaMY od zapomnienia” zrealizowany 
został w ramach Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja.

PrzywracaMY 
od zapomnienia

Projekt uczniów I LO w Sanoku

Organizatorami projektu są 
Natalia Kozak i Szymon Nie-
znański z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. KEN. Part-
nerem  projektu zostało 
wspomniane liceum.

Celem projektu jest przy-
pomnienie faktów historycz-
nych dotyczących społeczno-
ści żydowskiej w Sanoku,  
w tym losów sanockiego  
ge�a. Młodzież zapaliła  Świa-
tełka Pamięci dokładnie 16 
września celem uczczenia pa-
mięci po zniszczonych przez 
Niemców trzech żydowskich 
świątyniach w Sanoku.

– W celu lepszego dotar-
cia do odbiorców stworzyli-
śmy stronę na Facebooku: 
,,Przywracamy od zapomnie-
nia”. Centralnym elementem 
projektu będzie konferencja 
historyczna połączona z wy-

stępem zespołu SOUL, na 
którą zapraszamy wszystkich 
– opowiada Szymon Nie-
znański o wydarzeniu.

Konferencja odbędzie się  
4 listopada o godzinie 11.00 
w Sali Gobelinowej Muzeum 
Historycznego.

– Jakie tematy podczas 
konferencji będą poruszone? 
Między innymi: wykład ,,Za-
głada Żydów z powiatu sanoc-
kiego”, prezentacja ,,Sprawie-
dliwi Ziemi Sanockiej” oraz 
panel dyskusyjny na temat  
sanockiego ge�a i działań po-
dejmowanych przez organy  
i stowarzyszenia promujące  
historię żydowską. Konferencję 
zwieńczy występ zespołu wo-
kalnego SOUL, który wykona 
m. in. utwór ,,Egzekucja w Mar-
kowej” – dodaje Szymon.

ew

Międzynarodowe sukcesy akordeonistów

Uczniowie rywalizowali  
z najlepszymi akordeonista-
mi w kategorii gry solowej 
oraz  zespołowej, w kategorii 
wiekowej 17- 20 lat. Obaj 
uczniowie:  Filip Siwiecki, 
jak i Kacper Kosztyła  zdo-
byli I miejsca. Pierwsze 
miejsce wywalczył również 
duet Filip&Kacper. Organi-

zatorem Festiwalu było Sto-
warzyszenie „Monolit Festi-
vals” pod przewodnictwem 
Prezydenta J.M. Lopeza 
Gonzalesa, zaś w Jury zasia-
dali: Eduardo Calvet, Steve 
Prince i Wiliam Jackson. Pa-
nadto, wymienieni akorde-
oniści wraz z młodszym ko-
legą Mateuszem Neckarem  

z kl.VI PSM I st. 29 września 
b.r. uczestniczyli w Między-
narodowych Muzycznych 
Mistrzowskich Warsztatach 
„Akademia brzmień” w Prze-
myślu. Razem z młodymi 
muzykami z  Polski, Ukrainy 
i Austrii doskonalili swoje 
umiejętności u  dr. hab. Ra-
fała Grząki z Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, który wy-
rażał się z dużym uznaniem 
o poziomie gry sanockich 
akordeonistów i wytypował 
ich do występu podczas 
Koncertu Finałowego. Mło-
dzi artyści w dniu 30 wrze-
śnia zaprezentowali swoje 
umiejętności  na Zamku Ka-
zimierzowskim w Przemyślu, 
a ich występy zostały nagro-
dzone wielkimi brawami 
licznie zgromadzonej pu-
bliczności.  

mn

Państwowa Szkoła Muzyczna

z „Klanu” Tomasz Stockinger, 
opisuje wnukom historię 
swojej matki uratowanej 
przez Rudolfa Weigla.

W rolę młodego Rudolfa 
wcielił się Aleksander Tal-
kowski („Boże Ciało”, „Na 
chwilę, na zawsze”), zaś doj-
rzałego profesora zagrał Mar-

cin Kwaśny („Wyklęty”, 
„Wieleżyński. Alchemik ze 
Lwowa”), który zastąpił  
w tej roli Artura Dziurmana.  
W produkcji pojawią się rów-
nież: Peter Lucas („Kiler-ów 
2-óch”) jako prof. Henryk 
Hilarowicz oraz Mateusz  
Mikoś i inni aktorzy z Teatru 

Rudolf Stefan Jan Weigl
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 W Sanockim Domu Kultury w dniach 25-29 września odbywał się 31. Festiwal im. Adama Didura.  Inaugurację rozpoczęła 
Gala Operowa Gioacchino Rossiniego – „Król Opery Komicznej” w wykonaniu Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej 
pod batutą Karola Szwecha.  Drugiego dnia na sanockiej scenie odbył się recital mistrzowski Andrzeja Lamperta. W sobo-
tę chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Yaroslava Shemeta przedstawili operowe arcydzieła Giacoma Pucci-
niego – Jaskółka (La Rondine). Następnie w sali widowiskowej zabrzmiały  słynne operetki Johanna Straussa – „Zemsta nieto-
perza” w wykonaniu chóru, baletu i orkiestry Opery Śląskiej pod dyrekcją Przemysława Neumanna. Tegoroczny program  
prezentował się niezwykle bogato i atrakcyjnie. Festiwal zakończyło wykonanie utworu nagrodzonego w Konkursie  
Kompozytorskim im. Adama Didura oraz wieczór muzyki i piosenki �lmowej 29 września. Była to okrągła jubileuszowa
30. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Jana Didura.  Jest to jeden z nielicznych konkursów na 
pieśń lub arię z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego.

Urodzony w Woli Sękowej 
światowej sławy śpiewak ope-
rowy, który jest patronem orga-
nizowanego w Sanoku festiwa-
lu muzyki klasycznej, zmarł  
7 stycznia 1946 roku. Był nie-
ślubnym dzieckiem Wincenty 
Jasińskiej i Jakuba Brochwicz-
-Wiktora, jego „o�cjalnym” 
ojcem został wiejski nauczyciel 
Antoni Didur.

„Mając z Bożej łaski piękny 
głos” – jak napisała o nim we 
wspomnieniach córka Mary 
Didur-Załuska – występował 
na najsłynniejszych scenach 
operowych świata, w tym  
w Metropolitan Opera w No-
wym Jorku i w mediolańskiej 
La Scali, a jego artystyczne  
interpretacje oraz piękna barwa 
głosu budziły zachwyt publicz-
ności.

Był postacią znaną i podzi-
wianą w wielu zakątkach świa-
ta. Przyjaźnił się z Janem Kie-
purą, występował z Enrico  
Caruso (ok. 140 razy!), znał 
Ignacego Jana Paderewskiego  
i podobnie jak słynny pianista 
angażował się w sprawy polskie 
na arenie międzynarodowej. 

Festiwal im. Adama Didura 
Sanocki Dom Kultury

– Kiedy rozpoczynaliśmy 
pierwszą edycję konkursu, nie 
myśleliśmy, że spotka się z tak 
dobrym i szerokim odzewem. 
Didur nie był kompozytorem, 
ale wydawało nam się, że to bę-
dzie dobry pomysł, by artystę  
w ten sposób uczcić. Pierwszym 
naszym zwycięzcą w 1992 roku 
był Wojciech Widłak. Gdyby-
śmy wszystkich laureatów za-
prosili do siebie, można by było 
zrobić drugą Warszawską Jesień.  
Nasi laureaci są teraz znamieni-
tymi osobistościami w świecie 
muzyki. Podam kilka przykła-
dów. Wojciech Widłak jest rek-
torem Akademii Muzycznej  
w Krakowie, jest kompozyto-
rem, Adam Wesołowski jest 
dyrektorem Filharmonii Ślą-
skiej również kompozytor, 
Adam Kłoczko jest dyrektorem 
Filharmonii zielonogórskiej, 
Dariusz Przybylski jest prorek-
torem na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Szopena  
w Warszawie,  i wielu innych. 
Wśród tych wybitnych osobo-
wości są też panie. Katarzyna 
Głowicka wystawiła w Brukseli 
operę, która zrobiła furorę. Na-
stępny przykład to Agata Zubel 
kompozytorka, której kompo-
zycja trzy lata temu została 
uznana za najlepszą na świecie 
– opowiada Waldemar Szybiak 
dyrektor SDK.

Konkurs jest skierowany do 
młodych astystów przed trzy-
dziestym rokiem życia. Okazuje 
się, że artyści z dumą wpisują  
w swoje dossier sukcesy w sa-
nockim konkursie.

– Mieliśmy dużo szczęścia 
co do wybitnych jurorów.  Nie-
stety część z nich odeszła. 
Wspomnę kilku z nich: Marek 
Stachowski, Witold Rudziński, 
Zbigniew Bujarski, Krystyna 
Moszumańska-Nazar. W posie-
dzeniach uczestniczyli lub 
uczestniczą nadal: Zayed Jabri, 
Eugeniusz Knapik, Wojciech 
Widłak, Wojciech Ziemowit 
Zych. Jako Sanok mamy swój 
niewielki wkład w rozwój kultu-
ry w Polsce. W tym roku kon-
kurs wyszedł nadspodziewanie 
dobrze – dodaje dyrektor.

Festiwal Didura to swoista 
uczta wprawiająca uczestni-
ków w wyjątkowy nastrój. To 
kilka wieczorów kiedy trzeba 

się elegancko ubrać, wyjść  
z domu. Słuchacze spotykają 
się, rozmawiają i oczywiście 
chłoną muzykę, przedstawienia, 
spektakle. Najważniejsze jest,  
by zawsze zabrać ze sobą dobry 
nastrój, a kłopoty dnia codzien-
nego zostawić w domu.

– W każdym dniu publicz-
ność żywiołowo reagowała na 
to, co się działo na scenie. Jed-
ną z najtrudniejszych form dla 
artystów są recitale. I w tym 
roku mieliśmy recital Karłowi-
cza. Zauważyłem, że publicz-
ność była zachwycona wystę-
pem. Z resztą praktycznie każ-
dy dzień kończył się owacjami 
na stojąco. Świadczy to o tym, 
że publiczność potrzebuje 

Festiwal to dla pracowni-
ków SDK czas na pełnych 
obrotach. Jednak jak wiemy 
od występujących gwiazd, 
chcą wrócić do Sanoka.  
Atmosfera, oprawa od zaple-
cza jest bardzo serdeczna i to 
sprawia, że zawsze myślą cie-
pło o pobycie w naszym mie-
ście. Co ciekawe, niektóre 
spektakle lub koncerty stan-
dardowo wykonywane są 
przez kilkudziesięciu arty-
stów. Niestety scena SDK  
ma ograniczoną pojemność.  
Co w takim razie się dzieje? 
Artsci losują, kto przyjedzie 
do Sanoka! Może warto by się 
zastanowić nad adaptacją  
jakiegoś obiektu w naszym 

mieście, specjalnie przezna-
czonego na takie wydarzenia? 
Kiedyś kino było osobno, sala 
widowiskowa osobno. Osob-
na sala to możliwość zorgani-
zowania większej ilości festi-
wali czy artystycznych wyda-
rzeń.

Publiczność w tym roku 
również dopisała i każdy festi-
walowy wieczór sprawił, że 
sala SDK pękała w szwach. 
Festiwal im. Adama Didura 
wrósł w kalendarz imprez na-
szego miasta i stał się rozpo-
znawalny w całej Polsce. Po-
mimo poprzednich lat zwią-
zanych z pandemią przetrwał. 
Czekamy na kolejną edycję.

Edyta Wilk

tego rodzaju artyzmu – mówi 
Szybiak.

Ceny biletów pozostały  
w umiarkowanej cenie, by każ-
dy kto chciał, mógł uczestni-
czyć w wydarzeniu. Dla mło-
dzieży szkolnej przygotowano 
karnet, dzięki któremu każdy 
koncert był w cenie poniżej 
dziesięciu złotych. Opery, ope-
retki, balet, piosenki �lmowe
przez kilka dni były dostępne 
dla każdego.

W tym roku Sanok gościł 
ponad 300 artystów. Festiwal 
to nie tylko to co dzieje się na 
scenie. Trudnością jest „zain-
stalowanie” artystów w hote-
lach. Miejsc niestety brakuje  
i część musiała mieszkać poza 

miastem. Co ciekawe, artyści 
chcą brać udział w festiwalu 
również ze względu na malow-
niczość miasta i okolic.

– Zdarza się, że artyści 
mają zakwaterowanie na jedną 
noc i jednak zmieniają plany  
i proszą o przedłużenie poby-
tu. Wtedy zdarzają się trudno-
ści z umiejscowieniem przy-
bywających – zdradza kulisy 
festiwalu dyrektor.

– Ok. 60 adeptów sztuki 
wzięło udział w Obozie Hu-
manistyczno-Artystycznym. 
Młodzież miała zajęcia zwią-
zane z muzyką, teatrem i tań-
cem, a później wzięła udział  
w przedstawieniu „Pan Twar-
dowski”.

Adam Didur
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłościKONKURS

Pierwszą z wielkich dam swych 
czasów, bywających w Sanoku, 
jeszcze na długo przed o�cjal-
nym nadaniem mu praw miej-
skich była matka Daniela Ha-
lickiego, księcia i później jedy-
nego koronowanego króla 
Rusi. Problem w tym, że wie-
my o niej niezwykle mało. Na-
wet nie jest do końca pewne 
jak miała na imię. W różnych 
materiałach pojawiają się infor-
macje, raz, że na imię miała 
Anna, innym razem Maria. 
Najprawdopodobniej była bi-
zantyjską księżniczką, drugą 
żoną księcia Romana, która 
w Sanoku schroniła się wraz 
z synem ok. 1205 roku, skąd 
prowadziła energiczne działa-
nia zmierzające do zapewnie-
nia kilkuletniemu wówczas 
Danielowi tronu ruskiego. Jej 
działania musiały okazać się 
skuteczne, skoro Daniel osta-
tecznie został koronowany.

Królewskie siostry i żony
Wpływ na rozwój ziemi sanoc-
kiej miały koronowane damy 
związane z dynastią piastowską 
i węgierskimi Andegawenami. 
Siostra Kazimierza Wielkiego, 
córka Władysława Łokietka 
i matka Ludwika Węgierskiego 
Elżbieta Łokietkówna miała 
swój udział we wprowadzeniu 
do Sanoka franciszkanów, zaś 
jej synowa i matka Jadwigi Elż-
bieta Bośniaczka (królowa wę-
gierska i tytularna, choć nieko-

ronowana królowa Pol-
ski) stała się wielką 

Związki królowych z ziemią sanocką

Sanok i ziemia sanocka często gościły koronowane głowy. Gród nad Sanem upodobały sobie 
zwłaszcza niektóre królowe, chociaż nie do końca jest pewne czy osiedlenie się tu było 
zupełnie dobrowolne. Jedna z dość swobodnych hipotez głosi, iż królowe odsyłano na 
sanocki zamek, by zbytnio nie przeszkadzały w rozmaitych rozgrywkach na dworach panu-
jących, z drugiej strony Sanok był na tyle blisko chociażby Krakowa, że ówczesne „pierwsze 
damy” były pod ręką i co najważniejsze kontrolą.

obrończynią i dobroczyńcą 
zakonników.

Na historii Sanoka i ziemi 
sanockiej swe piętno odbiła też 
córka Elżbiety Bośniaczki – 
Jadwiga Andegaweńska, pierw-
sza żona Władysława Jagiełły. 
Przez te tereny najprawdopo-
dobniej przejeżdżała tylko raz, 
ale miała ogromny wpływ na 
przywrócenie ich Koronie Pol-
skiej. Po śmierci Kazimierza 
Wielkiego w 1370 roku ziemia 
sanocka (przyłączona pierwot-
nie do Polski wraz z Rusią ha-
licką trzydzieści lat wcześniej) 
znalazła się pod panowaniem 
węgierskim. Gdy na tron polski 
wstąpiła Jadwiga Andegaweń-
ska postanowiła ziemie te z po-
wrotem włączyć w skład Króle-
stwa Polskiego. Nie obyło się 
bez konieczności użycia siły. 
Prawdopodobnie na przełomie 
stycznia i lutego 1387 roku 
z Krakowa wyruszyła zbrojna 
wyprawa na wschód. Kolejne 
miasta poddawały się Jadwidze, 
w większości poddawały się  
bez walki. 18 lutego monarchi-
ni była w Jarosławiu, gdzie 
miała modlić się o powodzenie 
wyprawy i zwycięstwo następ-
nego dnia nad siłami węgierski-
mi w bitwie pod nieodległym 
Stubnem. Tamta, dzisiaj mało 
znana i zapamiętana głównie 
w lokalnej legendzie bitwa, 
zwana jest „bitwą dwóch sióstr”, 
gdyż po przeciwnych stronach 
stanęły wojska Jadwigi i Marii.  
1 marca królowa (a w zasa-
dzie król) Jadwiga gościła już 

w Gródku, zaś tydzień później 
we Lwowie. W czasie drogi 
powrotnej zjawiła się 19 marca 
w Przemyślu. Kierując się na 
Biecz i później Kraków, zapew-
ne wracała także przez Sanok, 
Krosno i Jasło. Zdobycze 
Jadwigi okazały się bardzo 
trwałe, ziemie te przetrwały 
w granicach Królestwa Polskie-
go aż do I rozbioru w 1772 
roku, czyli prawie 400 lat.

Z Sanokiem w różny spo-
sób związane były dwie kolejne 
żony Władysława Jagiełły. Za-
łożyciel dynastii Jagiellonów tu 
2 maja 1417 roku ku zaskocze-
niu i oburzeniu części możno-
władców wziął ślub z Elżbietą 
Granowską z Pileckich zaś na 
zamku w Sobieniu odbyła się 
uroczystość weselna. Postać 
królowej wśród ówczesnych 
wywoływała ogromne emocje 
z racji jej zbyt niskiego pocho-
dzenia, zaawansowanego już 
wieku i wcześniejszych mał-
żeństw. Królewski sekretarz 
Stanisław Ciołek raczył nawet 
królową nazwać świnią, która 
czarami zniewoliła króla. Elż-
bieta długo nie nacieszyła się 
jednak koroną. Zmarła trzy lata 
po ślubie na gruźlicę.

Dwa lata po śmierci Gra-
nowskiej Jagiełło pojął za żonę 
Zo�ę Holszańską zwaną Son-
ką, córkę kniazia Andrzeja 
i siostrzenicę wielkiego księcia 
litewskiego Witolda. Sonka, 
aktywnie uczestnicząca w ży-
ciu publicznym, zasługuje na 
szerszy opis, skupmy się jednak 

na fakcie, że to jej w dużej mie-
rze zawdzięczamy rozwój dy-
nastii Jagiellońskiej, na czas 
której rządów przypada naj-
większy rozkwit Rzeczypospo-
litej. Holszańska była matką 
dwóch kolejnych królów Pol-
ski: Władysława III zwanego 
później Warneńczykiem oraz 
Kazimierza IV Jagiellończyka 
o korony dla których zażarcie 
walczyła. Po śmierci męża osia-
dła na ziemi sanockiej. W sa-
nockim zamku spędziła łącznie 
ponad ćwierć wieku, bardzo 
aktywnie wpływając na rozwój 
tych ziem.

Królowe i caryca
Wiele zawdzięcza Sanok innej 
„pierwszej damie” z dynastii 
Jagiellonów, Bonie   Sforza – 
żonie Zygmunta Starego 
i matce ostatniego Jagiellona 
Zygmunta Augusta, której za-

XIX-wieczne wyobrażenie Izabeli Jagiellonki w stroju węgierskimJadwiga Andegaweńska na obrazie Marcello Bacciarelliego XIX-wieczne wyobrażenie Izabeli Jagiellonki w stroju węgierskim

Zo�a Holszańska Sonka

Zabytek z Twojego województwa ma szansę na milion złotych! 
Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

„Nasz Zabytek”
Mieszkasz na Podkarpaciu? 
Chcesz pozytywnie wpływać 
na Twoje otoczenie i zostać 
lokalnym bohaterem? Intere-
sujesz się lokalną historią, kul-
turą, ochroną zabytków? 
Znasz w swojej okolicy zabyt-
kowe miejsca, którym warto 
dać nowe życie? Weź udział 
w konkursie „Nasz Zabytek”. 
Nabór zgłoszeń potrwa 4 ty-
godnie – od 3 października do 
1 listopada 2022 r.

„Nasz Zabytek” to konkurs 
organizowany przez Fundację 
Most the Most dla każdego, 
kto chce pozytywnie wpływać 
na swoje otoczenie. Uczestni-
cy konkursu mogą zgłaszać 
zabytki ze swojej okolicy, któ-
rym warto przywrócić świet-
ność. Następnie będą mogli 
zaproponować pomysł, jak 
zwycięski zabytek może być 
wykorzystany przez lokalną 
społeczność. Zwycięski pro-
jekt uzyska od Fundacji Most 
the Most do�nansowanie (do 
1 000 000 PLN). Właściciel 
zabytku przeznaczy je na rewa-
loryzację zabytku i dostosowa-
nie go do wybranej w konkursie 
funkcji społecznej. 

Konkurs „Nasz Zabytek” jest 
podzielony na dwie części: 

• I Konkurs – wybór jed-
nego zabytku w wojewódz-
twie  

Ważne – w konkursie 
można zgłaszać tylko zabytki 
nieruchome wpisane do reje-
stru zabytków, wojewódzkiej 
lub gminnej ewidencji zabyt-
ków. W konkursie będą oce-
niane zabytki, które są własno-
ścią publiczną, czyli należą np. 
do jednostek samorządu tery-
torialnego, Skarbu Państwa 
(kościoły i inne świątynie, 
które należą do para�i lub 
wspólnot wyznaniowych nie 
spełniają kryterium własności 
publicznej). 

• II Konkurs – wybór po-
mysłów na nową funkcję spo-
łeczną zwycięskiego zabytku. 

„Nasz Zabytek” to konkurs 
o charakterze regionalnym 
i lokalnym. Ogłaszany jest se-
kwencyjnie w poszczególnych 
województwach, tak by doce-
lowo objąć wszystkie woje-
wództwa każdego roku. 3 paź-
dziernika rusza 6., ostatnia już 

w tym roku edycja konkursu. 
Tym samym konkurs „Nasz 
Zabytek” odwiedzi ostatnie 
3 z 16 województw i zamknie 
pierwszą ogólnopolską rundę 
konkursu, by w 2023 r. po-
nownie powrócić do każdego 
z regionów. 

Udział w konkursie –
 krok po kroku 
W konkursie może wziąć 
udział każdy (osoba �zyczna), 
kto chce zrobić coś dobrego 
dla lokalnej społeczności i re-
gionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 
1 zabytku w województwie 
(nabór zgłoszeń: 3.10 – 1.11. 
2022 r.)

• Znajdź zabytek w okoli-
cy, który jest dla Ciebie ważny 
i wart nadania mu nowej funk-
cji społecznej.

• Sprawdź, czy miejsce, 
które chcesz zgłosić, to na 
pewno zabytek nieruchomy 
wpisany do rejestru zabytków, 
wojewódzkiej lub gminnej 
ewidencji zabytków i czy jest 
własnością jednostki publicz-
nej.  

• Zrób zdjęcie zabytku.
• Wypełnij i prześlij elek-

troniczny formularz zgłosze-
niowy.

• Ważne! Im więcej zgło-
szeń na zabytek tym większe 
szanse na jego zwycięstwo. 
Zachęć do udziału w konkur-
sie swoich sąsiadów, znajo-
mych i bliskich!

Więcej informacji, wska-
zówek jak sprawdzić zabytek 
oraz formularz zgłoszeniowy 
znajdziesz na stronie fundacji 
www.mos�hemost.pl 

Jeśli nie masz dostępu do 
internetu lub wypełnienie for-
mularza sprawia Ci trudność, 
możesz zgłosić zabytek przez 
telefon: + 48 22 47 55 111 lub 
+48 517 884 088. Pamiętaj, 
żeby wcześniej przygotować 
podstawowe informacje na te-
mat zgłaszanego zabytku.

II Konkurs –  wybór zgło-
szonych przez lokalną spo-
łeczność pomysłów na nową 
funkcję społeczną zwycięskie-
go zabytku. Nabór zgłoszeń 
rozpocznie się na początku 
stycznia 2023 r. i będzie trwał 
przez 3 tygodnie.

mn
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Urodzili się

7.10.1892 urodził się Franciszek Piotr Bielak, wybitny 
historyk literatury. Specjalista dziejów literatury polskiej 
odrodzenia, romantyzmu i pozytywizmu. Uczeń gimna-
zjum w Sanoku.

11.10.1884 w Sanoku urodził się Maksymilian Słuszkie-
wicz, ostatni przedwojenny burmistrz miasta (syn Michała, 
wcześniejszego włodarza Sanoka).

Zmarli

8.10.2007 w Aninie pod Warszawą zmarł ks. Zdzisław 
Peszkowski, urodzony w Sanoku prezbiter katolicki, dok-
tor �lozo�i, kapelan Jana Pawła II, harcmistrz, patron hono-
rowy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Cudem ocalały jeniec 
obozu w Kozielsku, kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomor-
dowanych na Wschodzie. W styczniu 2006 roku Sejm RP 
przez aklamację poparł jego kandydaturę do pokojowej 
Nagrody Nobla.

9.10.1945 zmarł Władysław Chomiak, inżynier, budowni-
czy, radny Sanoka. Prowadził zakład przy ulicy Juliusza Sło-
wackiego 38, gdzie zbudował kamienicę zwaną od mienia 
najmłodszej córki Domem Julii. Zaprojektował i wybudo-
wał m.in. kościół św. Mikołaja Biskupa i św. Józefa w Gra-
bownicy Starzeńskiej, Dom Żołnierza Polskiego (dzisiejszy 
Sanocki Dom Kultury), kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Sanoku i Dom Robotniczy w Posadzie. 

Wydarzyło się

6.10.1672 pierwsze starcia ekspedycji hetmana Jana Sobie-
skiego z Tatarami  pustoszącymi południowo-wschodnie  
rubieże Rzeczypospolitej. W czasie trwającej kilkanaście dni 
kampanii kilka tysięcy polskich rycerzy rozbiło wielokrotnie 
większe siły wroga, uwalniając przy tym około 40 tys. jeńców 
porwanych w jasyr, a pochodzących głównie z Bieszczadów 
i ziemi sanockiej. 

9.10.1944 powołanie Państwowego Urzędu Na�owego, 
którego Okólnik nr 15 powołuje „najwyższą jednostkę 
organizacyjną okręgu kopalnianego – Sektor Sanok”.

10.10.1972 w gmachu Sanockiego Domu Kultury o�cjal-
nie powołano do życia sanockie koło Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego.

10.10.2013 w Zagórzu uroczyście otwarto oddział kon-
cernu TRI, światowego lidera w produkcji części samocho-
dowych. Zakład funkcjonuje w ramach podstrefy Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Już na początku 
działalności znalazło w nim pracę sto osób.  

10.10.1972 w gmachu Sanockiego Domu Kultury o�cjal-
nie powołano do życia sanockie koło Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego.

11.10.1969 z inicjatywy Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację na gmachu Komendy Powiatowej MO 
w Sanoku odsłonięto tablicę pamiątkową o treści: „1944-
-1969 Poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej 
funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpie-
czeństwa” z nazwiskami 34 poległych „utrwalaczy”. 

12.10.1898 inspektorem policji miejskiej w Sanoku 
został wybrany Wiktor Dręgiewicz.

12.10.1982 obok mostu na Sanie przy ulicy Białogórskiej 
ustawiono czołg T-34, pełniący rolę pomnika stanowiącego – 
w zamyśle inicjatorów – upamiętnienie 39 rocznicy powstania 
ludowego Wojska Polskiego i bitwy pod Lenino. 

13.10.1996 podpisanie umowy o partnerstwie między 
Sanokiem a słowackim miastem Humenne.

13.10.2010 konsekracja odbudowanej po pożarze pra-
wosławnej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy. 
XIX-wieczna świątynia spłonęła we wrześniu 2006 roku. 
Odbudowa możliwa była dzięki wpłatom wiernych i spon-
sorów oraz funduszom unijnym. 

Związki królowych z ziemią sanocką

sługi dla miasta musiały być 
ogromne, skoro w herb Sanoka 
wpisano jej znak rodowy. Cha-
ryzmatyczna królowa co praw-
da w Sanoku nie mieszkała, ale 
miała do grodu ogromny sen-
tyment, o czym świadczy cho-
ciażby nadzorowana przez nią 
gruntowna przebudowa zam-
ku z gotyckiego na renesanso-
wy. Z królową Boną i okresem 
jej władania ziemią sanocką 
(stanowiącą jej uposażenie) 
wiąże się m.in. legenda o cu-
downej wodzie, której właści-
wości zapewniają do dzisiaj sa-
noczankom niepospolitą uro-
dę.

Kilka lat w Sanoku wraz 
z synem Janem Zygmuntem 
spędziła także ukochana córka 
Bony Izabela Jagiellonka, kró-
lowa węgierska i żona króla 
Jana Zapolyi – postać tyleż 
ciekawa co tragiczna, której 
życie wypełniła walka o koronę 
węgierską. Sanok został jej 
nadany we władanie przez bra-
ta Zygmunta Augusta. 

Nie sposób nie wspomnieć 
o innej – kilkakrotnie opisywa-
nej już na łamach „Tygodnika 
Sanockiego” – kobiecie zwią-
zanej z ziemią sanocką, która 
nierozerwalnie związana jest 
z okresem największej potęgi 
przedrozbiorowej Rzeczypo-
spolitej. Mowa o Marynie 
Mniszchównej, magnackiej 
córce, carycy Rosji żonie 
dwóch carów. Maryna stała się 
realizatorką, ale w pewnym 
sensie i o�arą wielkich poli-
tycznych ambicji swego ojca, 
starosty sanockiego Jerzego 
Mniszcha.

Mniszech był jednym 
z inicjatorów polskiego zaan-
gażowania w wewnętrzny kry-
zys targający Rosją na początku 

XVII wieku. Ten magnat 
o mocno zszarganej opinii stał 
się jednym z głównych promo-
torów osadzenia na carskim 
tronie Dymitra Samozwańca 
któremu w zamian za szerokie 
nadania ziemskie (m.in. ziemię 
smoleńską) oddał rękę córki. 
Jerzy brał udział w interwencji 
zbrojnej i zajęciu Moskwy, 
gdzie w lipcu 1605 roku, pod 
ochroną polskiego oręża Dy-
mitr został koronowany na 
cara. W listopadzie tegoż roku 
w Krakowie odbył się ślub 
Maryny z Samozwańcem. 
Szczęście nie trwało jednak 
długo. Już  w następnym roku 
doszło do buntu i zamordowa-
nia Dymitra. Mniszech wraz 
z córką na dwa lata dostał się 
do rosyjskiej niewoli.

Po uwolnieniu Mniszcho-
wie nie zaprzestali jednak snów 
o rosyjskiej koronie. Gdy tylko 
pojawił się kolejny Samozwa-
niec, rzekomo cudownie oca-
lony, Maryna „rozpoznała” 
w nim swojego męża i na po-
wrót zasiadła na carskim tronie. 
Ostatecznie jej życie zakończy-
ło się tragicznie. Po śmierci 
Dymitra II, wyparciu Polaków 
z Kremla twardo walczyła 
o władzę zarówno dla siebie 
jak i syna Iwana Dymitrowicza. 
Wraz ze swym nowym partne-
rem, atamanem kozaków doń-
skich Iwanem Zaruckim wła-
dała kozackim państewkiem 
ze stolicą w Astrachaniu. 
Po wpadnięciu w ręce wojsk 
wiernych nowemu carowi Mi-
kołajowi I Zarucki został wbity 
na pal, zaś mały Iwan powie-
szony. Marynę uwięziono 
w Kołomnie, gdzie zmarła wio-
sną 1615 roku, najprawdopo-
dobniej skrytobójczo zamor-
dowana.

Bona Sforza

Zo�a Holszańska Sonka

Maryna Mniszchówna

Elżbieta Granowska

Elżbieta Bośniaczka z córkami na relikwiarzu w kościele w Zadarze
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

13 października 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Beata

Wróbel
w godz. 17.00–18.00

LOKALE, 
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam■ Działki budowlane w Ko- 
mańczy, tel. 508 060 729■ Las 8 a, 70 lat, jodłowy,  
w Mokrem, usytuowany przy 
drodze, idealne miejsce na pole 
namiotowe, camping, kontakt 
e-mail: szere777@msn.com ■ Działkę leśną 27 a – las 
jodłowy ponad 70-letni, stary, 
w Mokrem, w atrakcyjnej ce-
nie, kontakt: szere777@msn.
com

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

AUTO-MOTO

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

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, 
na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 
z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 29 września 2022 r. zosta-
ła podjęta przez Radę Miasta Sanoka Uchwała Nr LXVII/596/
22 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych 
w Sanoku, obręb Dąbrówka, w rejonie ulicy Kruczej.

Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miasta w Sanoku, pokój nr 51, Rynek 1.

OGŁOSZENIA ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

Kocia rodzinka 
Poszukujemy  nowych domów dla kociej rodzinki, w których kociaki będą kochane i już 
nigdy niczego im nie zabraknie. Kotki są samodzielne, mają ok 8-9 tygodni, a ich mamusia 
jest w wieku około roku. Kotki są odrobaczone, zachipowane i zostaną zaszczepione. Jak 
podrosną w ramach adopcji darmowa sterylizacja.

Kontakt w sprawie  adopcji:  695 273 839  lub  693 972 837

Peri
Suczka niestety nadal nie zna-
lazła kochającego domu. 
Wiele z ogłaszanych przez nas 
zwierząt otrzymuje lepsze 
życie, niestety do Peri los się 
do tej pory nie uśmiechał. 
Może komuś skradnie serce ta 
czteroletnia przyjazna sucz-
ka, która uwielbia spacery  
i zabawy. Toleruje inne zwie-
rzęta. Przebywa w domu tym-
czasowym, jednak nie może 
tam pozostać na stałe, dlatego 
znajdźmy jej wymarzony 
dom. 

Kontakt w sprawie adopcji: 
695 273 839

Miasto Sanok na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków gmin do Programu Prioryteto-
wego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa  
w Programie w latach 2023-2025.

Nabór deklaracji wstępnych do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Nabór ma na celu rozpozna-
nie potrzeb i zainteresowania 
mieszkańców miasta, spełnia-
jących wskazane w Programie 
kryteria, realizacji inwestycji 
w zakresie wymiany źródeł 
ciepła i poprawy efektywno-
ści energetycznej w lokalach 
mieszkalnych znajdujących 
się w budynkach wielorodzin-
nych.

 Bene�cjentem końco-
wym Programu są osoby �-
zyczne – posiadające tytuł 
prawny wynikający z prawa 
własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego do lokalu 
mieszkalnego, znajdującego 
się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, zlokalizo-
wanym na terenie Sanoka 
oraz spełniające kryteria do-
chodowe określone w Progra-
mie.

Obligatoryjnym rodzajem 
przedsięwzięcia dla bene�-
cjenta końcowego jest demon-
taż wszystkich nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwa stałe 
służących do ogrzewania loka-
lu mieszkalnego oraz zakup  
i montaż źródła ciepła do ce-
lów ogrzewania lub ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.) lokalu mieszkalnego 
albo podłączenie lokalu miesz-

chodów bene�cjenta lub osób
w jego gospodarstwie domo-
wym i ustalona została na po-
ziomie:

• podstawowym – do 
30% kosztów kwali�kowa-
nych, nie więcej niż 15 000 zł,

• podwyższonym – do 
60% kosztów kwali�kowa-
nych, nie więcej niż 25 000 zł,

• najwyższym – do 90% 
kosztów kwali�kowany, nie
więcej niż 37 500 zł.

Dodatkowo mogą być 
wykonane (dopuszcza się 
wybór więcej niż jednego ele-
mentu z zakresu):

• demontaż oraz zakup  
i montaż nowej instalacji cen-
tralnego ogrzewania i/lub cwu 
w lokalu mieszkalnym, instala-
cji gazowej od przyłącza gazo-
wego / zbiornika na gaz do 
kotła;

• zakup i montaż okien  
w lokalu mieszkalnym lub 
drzwi oddzielających lokal  
od przestrzeni nieogrzewanej  
lub środowiska zewnętrznego 
(zawiera również demontaż);

• zakup i montaż wentyla-
cji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła w lokalu mieszkalnym;

• dokumentacja projek-
towa dotycząca powyższego 
zakresu.

Uwaga!
Poniesienie pierwszego kosz-
tu kwali�kowanego (data wy-
stawienia pierwszej faktury 
lub równoważnego doku-
mentu księgowego) może na-
stąpić nie wcześniej niż data 
zawarcia umowy o do�nanso-
wanie przez bene�cjenta
końcowego z gminą oraz nie 
wcześniej niż data ogłoszenia 
pierwszego naboru wniosków 
o do�nansowanie dla gmin 
w ramach programu przez 
właściwy terytorialnie WFO-
ŚiGW.

Wymiana źródeł ciepła

kalnego do efektywnego źró-
dła ciepła w budynku (speł-
niającego wymagania progra-
mu). Pozostałe dopuszczone 
elementy tj. wymiana i mon-
taż stolarki  mogą zostać zre-
alizowane pod warunkiem 
wykonania przedsięwzięcia 
głównego.

Intensywność dofinansowania 
Dla bene�cjentów końco-
wych uzależniona jest od do-

Uwaga!
Otrzymanie do�nansowa-
nia na zakup i montaż indy-
widualnego źródła ciepła  
w lokalu mieszkalnym nie 
jest możliwe w przypadku, 
gdy dla budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego,  
w którym znajduje się lokal, 
którego dotyczy wniosek, 
istnieją techniczne i ekono-
miczne warunki przyłącze-
nia do sieci ciepłowniczej  
i dostarczania ciepła z sieci 
ciepłowniczej lub jest on 
podłączony do sieci cie-
płowniczej.

 
Przedsięwzięcia dla  
beneficjenta końcowego:

• demontaż wszystkich 
nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwa stałe służących do 
ogrzewania lokalu mieszkal-
nego oraz zakup i montaż:

• pompy ciepła powie-
trze/woda,

• pompy ciepła typu po-
wietrze/powietrze,

• kotła gazowego konden-
sacyjnego,

• kotła na pellet o pod-
wyższonym standardzie

• ogrzewania elektryczne-
go,

• podłączenie lokalu 
mieszkalnego do efektyw-
nego źródła ciepła w budyn-
ku.

Koszty poniesione wcze-
śniej będą uznawane za nie-
kwali�kowane.

Zgoszenia i deklaracje
Zgłoszenie chęci przystąpie-
nia do Programu należy doko-
nać, wypełniając deklarację 
(do pobrania na stronie UM 
Sanoka)

Termin składania wnio-
sków w Urzędzie Miasta 
Sanoka: 1 października –  
31 października 2022 r.

• Wypełnione deklaracje 
należy składać w terminie do 
dnia 31 października 2022r.  
w Urzędzie Miasta Sanoka – 
Biuro Obsługi Klienta (pok. 
nr 1).

• W przypadku problemów 
z wypełnieniem deklaracji pro-
simy o kontakt pod numerem 
telefonu: 13 46 52 883.

Uwaga! 
Wypełnienie deklaracji nie 
jest równoznaczne z przy-
znaniem do�nansowania
do programu „Ciepłe Miesz-
kanie”.

Więcej informacji o Progra-
mie można znaleźć na stro-
nie: www.czystepowietrze.
gov.pl (zakładka: Ciepłe 
Mieszkanie) oraz na stronie 
WFOŚiGW w Rzeszowie 
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

um
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O B W I E S Z C Z E N I E 
z dnia 3 października 2022 r.

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

STAROSTA SANOCKI ZAWIADAMIA

zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z dnia 29.08.2022 r. 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak sprawy: AB.6740.9.9.2022)

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej nr 117468R klasy technicznej D w km od 0+020.50 do 1+220.00 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

1. Działki wchodzące pod inwestycję położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegają podziałowi):
dz. nr: 521/5, 522/2, 524/3, 530/4, 531/4, 532/4, 535/4, 537/4, 537/5, 540/4, 540/6, 541/2, 541/3, 541/5, 542/5, 542/6, 542/8, 543/7, 
543/8, 543/9, 543/10, 543/12, 544/9, 544/10, 544/11, 544/12, 544/14, 546/5, 546/6, 546/7, 546/9, 547/2, 547/3, 548/4, 549/4,  
3325/2, 655/5, 655/6, 656/5, 659/3, 659/4, 660/3, 660/5, 660/6, 661/1, 662/1, 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1
(wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przechodzące na rzecz Gminy Zagórz) 

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające ich podziału: 
dz. nr: 683 (683/1, 683/2), 684 (684/1, 684/2), 685 (685/1, 685/2), 686 (686/1, 686/2), 688 (688/1, 688/2), 689 (689/1, 689/2), 690 
(690/1, 690/2), 691 (691/1, 691/2), 692 (692/1, 692/2), 693 (693/1, 693/2), 694 (694/1, 694/2), 695 (695/1, 695/2), 696 (696/1, 
696/2), 697 (697/1, 697/2), 698 (698/1, 698/2), 699 (699/1, 699/2), 700 (700/1, 700/2), 701 (701/1, 701/2), 702 (702/1, 702/2), 
703 (703/1, 703/2), 704 (704/1, 704/2), 705 (705/1, 705/2), 706 (706/1, 706/2), 707 (707/1, 707/2), 708 (708/1, 708/2), 709 (709/1, 
709/2), 710 (710/1, 710/2), 711 (711/1, 711/2), 712 (712/3, 712/4), 713 (713/1, 713/2), 714 (714/1, 714/2), 715 (715/1, 715/2), 
716 (716/1, 716/2), 717/2 (717/3, 717/4), 718 (718/1, 718/2), 719 (719/1, 719/2), 720 (720/1, 720/2), 721 (721/1, 721/2), 722 
(722/1, 722/2), 723 (723/1, 723/2), 724 (724/1, 724/2), 725 (725/1, 725/2), 726 (726/1, 726/2), 727 (727/1, 727/2), 728 (728/1, 
728/2), 729/1 (729/3, 729/4), 730 (730/1, 730/2), 731/1 (731/3, 731/4), 732 (732/1, 732/2), 733 (733/1, 733/2), 734 (734/1, 734/2), 
735 (735/1, 735/2), 736 (736/1, 736/2), 737 (737/1, 737/2), 738 (738/1, 738/2), 739 (739/1, 739/2), 2256/3 (2256/7, 2256/8), 
2256/4 (2256/9, 2256/10), 2256/1 (2256/5, 2256/6), 547/1 (547/6, 547/7), 3367/2 (3367/3, 3367/4), 553/1 (553/3, 553/4), 554/1 
(554/3, 554/4), 556 (556/1, 556/2), 557 (557/1, 557/2), 560 (560/1, 560/2), 561/1 (561/3, 561/4), 561/2 (561/5, 561/6), 564/1 
(564/3, 564/4), 565 (565/1, 565/2), 566/1 (566/3, 566/4), 567 (567/1, 567/2), 568 (568/1, 568/2), 569 (569/1, 569/2), 570 (570/1, 
570/2), 571/1 (571/3, 571/4), 573 (573/1, 573/2), 574 (574/1, 574/2), 575/2 (575/3, 575/4),  576/2 (576/7, 576/8), 577 (577/1, 
577/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582 (582/1, 582/2), 584 (584/1, 584/2), 585/2 (585/3, 585/4), 588 (588/1, 588/2), 
589 (589/1, 589/2), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2),  593 (593/1, 593/2), 596/2 (596/3, 596/4), 597/2 (597/3, 597/4), 598/2 
(598/3, 598/4), 599/2 (599/3, 599/4), 600/2 (600/3, 600/4), 601/2 (601/3, 601/4), 602/2 (602/3, 602/4), 603/2 (603/3, 603/4), 
604/2 (604/3, 604/4), 605/2 (605/3, 605/4), 606/2 (606/3, 606/4), 607/2 (607/3, 607/4), 608/2 (608/3, 608/4), 609/2 (609/3, 609/4), 
612 (612/1, 612/2), 613/1 (613/5, 613/6), 614/1 (614/9, 614/10), 614/2 (614/11, 614/12), 615/2 (615/10, 615/11), 616/1 (616/5, 
616/6), 617/1 (617/3, 617/4), 618/1 (618/5, 618/6), 619/1 (619/3, 619/4), 620/1 (620/3, 620/4), 623/2 (623/5, 623/6), 623/1 
(623/3, 623/4), 624/2 (624/3, 624/4), 625/2 (625/3, 625/4), 626/2 (626/3, 626/4), 628 (628/1, 628/2), 629 (629/1, 629/2), 2255/2 
(2255/7, 2255/8), 2255/6 (2255/9, 2255/10) (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki 
powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję, które po podziale planowane są do przejęcia na rzecz Gminy Zagórz)  

  
3. Działki lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone (położone poza liniami rozgraniczającymi): 

dz. nr: 524/4, 523, 524/1, 525/2, 526/2, 535/3, 655/7, 667/2, 668/1, 668/2, 669/8, 3325/1, 531/2, 532/2, 655/2, 670/1, 2255/2 
(22557), 2255/6 (2255/9), 654/11 (w nawiasie czcionką pogrubioną wyróżniono działki po podziale z których korzystanie będzie 
ograniczone) 

Obręb: Zagórz   |   Miasto: Zagórz   |   Powiat: Sanocki

Zainteresowani, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami 
dotyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  
w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój  21 tel. 13 46 57 621, w godzinach pracy Urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE
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I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Prawie 40 goli zdobytych w dwumeczu żaków 
Tydzień po juniorach młodszych sezon rozpoczęły wszystkie niższe roczniki Niedźwiadków. I to udanie, 
bo drużyny żaków bardzo wysoko pokonały rywali z Dębicy, w dwóch meczach strzelając im prawie…  
40 goli! Gorzej poszło młodzikom, którzy doznali wysokiej porażki w Nowym Targu. 

Młodzicy 
MMKS PODHALE NOWY TARG – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 8:1 (2:0, 4:1, 2:0) 

Bramka: Kordas (24). 

Żacy starsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – KH DĘBICA 16:0 (3:0, 4:0, 9:0) 

Bramki: A. Suchecki 4 (14, 17, 41, 54), P. Robel 3 (18, 36, 57), Sroka 2 (32, 41), Kopczyński 2 (47, 51),  
A. Radwański (21), Sawicki (26), Burczyk (41), Balwierczak (56), Kosturska (58). 

Żacy młodsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – KH DĘBICA 22:6 (7:0, 9:4, 6:2) 

Bramki: K. Suchecki 4 (5, 19, 33, 58), Bator 4 (6, 24, 39, 52), M. Myćka 3 (6, 26, 47), Ciupka 3 (10, 33, 54), 
Kusz 3 (11, 34, 58), K. Kłodowski 2 (19, 37), S. Robel (39), Paszkiewicz (40), Rzepka (60). 

Kara za brak skuteczności 
MMKS PODHALE NOWY TARG – 

NIEDŹWIADKI SANOK 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) 
Bramki: Saroka 2 (14, 40), Malasiński (32), Szlembarski (44) 
– Miccoli 2 (18, 24), Ginda (59). 
Niedźwiadki: Wiszyński – Rocki, Niemczyk, Radwański,  
Mazur, Worwa – Wróbel, Starościak, Burczyk, Dulęba, Stabryła 
– Koczera, Puszkarski, Miccoli, Ginda, Sienkiewicz – Klimczak. 

Tym razem drużyna Niedźwiadków miała weekend z tylko 
jednym meczem, a zmiana rytmu nie wyszła na dobre  
naszym zawodnikom, którzy doznali porażki w Nowym 
Targu. Mimo wszystko po bardzo zaciętym pojedynku, 
którego losy ważyły się do ostatnich sekund. 

Początek spotkania należał  
do zawodników Krzysztofa 
Ząbkiewicza, którzy dość  
łatwo przedostawali się pod 
bramkę rywali, stwarzając  
kilka okazji strzeleckich.  
Niestety, brakowało skutecz-
ności, a zmarnowane szanse 
wkrótce się zemściły. Składny 
atak gospodarzy pewnie  
wykończył Marat Saroka,  
tra�ając na 1:0. Niedźwiadki
odpowiedziały pod koniec 
pierwszej tercji, gdy technicz-
nym strzałem od poprzeczki 
wyrównał skuteczny w tym 
sezonie Louis Miccoli. 

Chwilę po zmianie stron 
Miccoli tra�ł ponownie, tym
razem w sytuacji sam na sam  
z bramkarzem. Goście objęli 
prowadzenie, co najwyraźniej 
podrażniło drużynę „Górali”, 
która wkrótce rozpoczęła od-
rabianie strat. Do kolejnego 
remisu doprowadził Kacper 
Malasiński, �nalizując dwój-
kową akcję. A na 9 sekund 

przed końcem drugiej tercji 
Podhale znów objęło prowa-
dzenie, tym razem po płaskim 
strzale Saroki z dość ostrego 
kąta. 

Niestety, w 44. min miej-
scowi powiększyli przewagę 
za sprawą Dominika Szlem-
barskiego, który podczas gry 
w przewadze tra�ł uderze-
niem z dystansu. Nie mając 
nic do stracenia Niedźwiadki 
postawiły wszystko na jedną 
kartę. Znów jednak brakowa-
ło skuteczności, bo dobre 
okazje zmarnowali Damian 
Ginda i Filip Sienkiewicz. 
Dopiero minutę przed koń-
cem ten pierwszy sprytnym 
strzałem zdobył kontaktowe-
go gola. W samej końcówce 
nastąpił manewr z wprowa-
dzeniem dodatkowego za-
wodnika za bramkarza, jed-
nak nie udało się wyrównać, 
choć jeszcze w ostatnich  
sekundach kotłowało się pod 
bramką Podhala… 

Polska Hokej Liga 

MARMA CIARKO STS SANOK – JKH GKS JASTRZĘBIE 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) 

Trzecia porażka z rzędu, a druga u siebie 
Bramki: Filipek (40) – Kaleinikovas 2 (4, 33). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; Harila, Lahtinen, Ahoniemi – Biłas, Łysenko; Heikkinen, Tamminen, 
Dobosz – Florczak, Höglund; Pawlenko, Mäkelä, Filipek – Rąpała, Mocarski, Sienkiewicz. 

Po serii czterech zwycięstw – trzecia porażka z rzędu. Tym bardziej przykra, że przed  
własną publicznością, z niżej notowanym rywalem i po meczu zwyczajnie słabym...  
Gospodarzy  stać  było  tylko  na  honorowego  gola,  którego  strzelił  Konrad  Filipek. 

Zawody w „Arenie” nie  
mogły się podobać – mało 
bramek i emocji, a do tego 
zwycięstwo drużyny ustawio-
nej wybitnie defensywnie.  
Która zresztą szybko ustawiła 
sobie mecz, bo już w 4. min 
prowadzenie dał jej Mark  
Kaleinikovas, tra�ając moc-
nym strzałem po wznowieniu 
gry. Goście mogli podwyż-
szyć wynik na początku  
drugiej tercji, ale Antons  
Sinegubovs przegrał starcie  
z Dominikiem Salamą. Co się 
jednak odwlecze... Drugiego 
gola dla JKH ponownie zdo-
był Kaleinikovas, tym razem 
pięknym uderzeniem w samo 
okienko.  

Strata drugiej bramki nie-
co przebudziła zawodników 
Miiki Elomo. I tuż przed  
końcem drugiej tercji wresz-
cie zdobyli kontaktowego 
gola – po dalekim strzale  
Władysława Łysenki lot krąż-
ka skutecznie zmienił Filipek. 
W ostatniej odsłonie nasza 
drużyna uparcie szukała wy-
równania, jednak kreowanie 
szans bramkowych szło jej  
jak po grudzie. Czystą okazję 
miał właściwie tylko Szymon 
Dobosz, jednak nie udało mu 
się jej wykorzystać. Groźniej-
sze sytuacje stworzyła sobie 
drużyna z Jastrzębia, na szczę-
ście nie wykorzystali ich Pa-
tryk Pelaczyk i Dominik Paś. 

Pierwszą rundę rozgrywek drużyna STS-u 
zakończyła na 3. miejscu w tabeli z dorob-
kiem 12 punktów (bilans bramek 25:22). 

Druga runda rusza już w piątek. Nasz  
zespół rozpocznie ją domowym meczem  
z GKS-em Tychy. Początek o godz. 18. 

Powtórka z meczu przeciwko Cracovii 
UNIA OŚWIĘCIM – MARMA CIARKO STS SANOK 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Bramki: Ahopelto (20), Szczechura (30), Dziubiński (39), Cichy (40) – Harila (1), Tamminen (50). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; Harila, Lahtinen, Ahoniemi – Biłas, Łysenko; Heikkinen, Tamminen, 
Pawlenko – Florczak, Höglund; Mocarski, Mäkelä, Filipek – Wróbel, Rąpała; Dobosz, Miccoli. 

Trzy dni po porażce z Cracovią drużyna STS-u przegrała z Unią, do tego w identycznych 
rozmiarach. Podobieństw było zresztą więcej, bo nasi zawodnicy i tym razem zbyt późno 
poderwali się do walki, bo dopiero w ostatniej tercji. 

Spotkanie w Oświęcimiu  
rozpoczęło się jednak kapitalnie, 
bo goście prowadzenie objęli 
już w... 44. sekundzie! Na strzał  
z bardzo ostrego kąta zdecydo-
wał się Sebastian Harila, zaska-
kując bramkarza rywali. Ci szyb-
ko ruszyli do odrabiania strat, 
jednak czujny był Dominik  
Salama, broniąc kilka groźnych 

uderzeń. Skapitulował dopiero 
chwilę przed pierwszą przerwą, 
gdy grę w przewadze gospoda-
rze s�nalizowaliwyrównującym
golem Erika Ahopelto. 

Niestety, druga tercja była 
fatalna w wykonaniu STS-u. 
Bezlitośnie wykorzystali to  
hokeiści Unii, strzelając 3 gole. 
Prowadzenie dał jej Alexander 

Szczechura, tra�ając między
parkanami Salamy. Kolejne dwa 
gole padły pod koniec tej odsło-
ny, w odstępie niewiele ponad 
minuty. Bramkę na 1:3 stracili-
śmy podczas gry w... przewadze, 
a skarcił nas Krystian Dziubiń-
ski. Chwilę później strzałem  
z bliska wynik podwyższył  
Michael Cichy. 

Dopiero w ostatnich 20 min 
przyjezdni zaczęli grać lepiej, ale 
losów meczu nie udało się już 
odwrócić. Jedynie zmniejszyć 
rozmiary porażki – w 50. min 
Sami Tamminen tra�ł mocnym
strzałem, ustalając wynik. 

Sebastian Harila strzelił gola już 
w 1. minucie meczu 

Pojedynek w „Arenie” padł łupem drużyny z Jastrzębia (zielone stroje), która strzeliła o gola więcej... 

Bracia Sucheccy (Kacper – 34, Alan – 44) zdobyli po 4 bramki dla drużyn żaków 

Tym razem hokeiści Niedźwiadków nie zdobyli nawet punktu 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

Klasa Okręgowa Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Lekka poprawa 
Po fatalnych wynikach z poprzedniego numeru jest lekka 
poprawa, choć ogólny bilans nadal wyraźnie in minus –  
porażki w większości z dziesięciu meczów. Zwycięstwa 
były trzy, wszystkie wyjazdowe – wygrały młodsze zespoły 
juniorów i trampkarzy Akademii Piłkarskiej oraz trampka-
rze starsi Ekoballu (do tego remis jego młodszej drużyny). 

Juniorzy starsi 
EKOBALL SANOK – AP ZIOMKI RZESZÓW 1:3 (1:1) 

Bramka: Błażowski (17). 

Juniorzy młodsi 
EKOBALL SANOK – JKS SMS II JAROSŁAW 1:3 (1:1) 

Bramki: Czerwiwiec (19). 

Grupa 4 
BŁĘKITNI ROPCZYCE – AP SANOK 1:4 (0:1) 

Bramki: Wiśniowski 2 (69, 87), Uruski (40), Kurasik (79). 

Trampkarze starsi 
AP ZIOMKI RZESZÓW – EKOBALL SANOK 1:7 (0:5) 

Bramki: Kowalik 2 (8, 26), Tymoczko 2 (20, 71), Kogut (16), 
Firlit (40), Zioło (57). 

Trampkarze młodsi 
Grupa 1 

DAP DĘBICA – AP SANOK 1:4 (1:3) 
Bramki: Cichecki 2 (16, 22), Iwaniszyn 2 (34, 79). 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – AP KOLEJARZ ZAGÓRZ 4:4 (1:3) 
Bramki: Wiejowski 2 (47, 62), Lemko (22), Gnap (74). 

Młodzicy starsi 
Grupa 1 

FKS STAL MIELEC – AP SANOK 6:1 (2:0) 
Bramka: Juszczyk (56). 

Grupa 3 
SIAR� TARNOBRZEG – EKOBALL SANOK 3:2 (0:0) 

Bramki: Szeliga (54), Solecki (57). 

Młodzicy młodsi 
Grupa 1 

AP ZIOMKI RZESZÓW – AP SANOK 3:0 (2:0) 

Grupa 3 
EKOBALL SANOK – WISŁO� DĘBICA 1:3 (1:1)

Bramka: Friedrich (11). 
Klasa A 

Zwycięstwo wydarte 
w samej końcówce 

SZAROT� UHERCE – WIKI SANOK 0:1 (0:0) 

Bramka: Velychko (88). 
Wiki: Szlachcic – Rajchel, Burczyk, Osiniak, Pluskwik – Sałaciak, 
Berling (57 Hryszko), Pielech, Velychko, Pelczar (90 Solon) –  
Sobolak. 

Po świetnym początku sezonu Wiki wygrywa z coraz większym 
trudem, a mecz w Uhercach był trzecim z rzędu, który rozstrzy-
gnęła w ostatnich minutach. Jedynego gola strzelił pozyskany 
niedawno Ukrainiec Petro Velychko. Tak czy owak – zawodni-
cy Janusza Sieradzkiego wciąż z kompletem zwycięstw! 

Praktycznie cały czas przewaga 
była po stronie gości, ale na grzą-
skim boisku ciężko konstruowa-
ło im się akcje zaczepne. A gdy 
już stworzyli sobie okazję bram-
kową, to zawodziła skuteczność 
– najlepsze szanse mieli Emil 
Berling i Kacper Pelczarski. Inna 
sprawa, że bardzo dobry mecz 
rozgrywał bramkarz Szarotki. Jej 
opór udało się złamać dopiero 
na 2 min przed końcem podsta-

„Piątka” na wagę pozycji lidera! 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – PARTYZANT TARGOWIS� 5:0 (3:0)

Bramki: Domaradzki 2 (39, 46), Lorenc (2), Barszczak (42), Wanat (61). 
Ekoball Stal: Krzanowski (60 Jagniszczak) – Mikołaj Gawlewicz (67 Mateusz Gawlewicz), 
Barszczak, Lorenc, S. Słysz – Wanat (80 Zagórda), K. Słysz, Domaradzki, Niemczyk (60 Gąsior), 
Wojdyła – Czyrny (80 Błażowski). 

Jak tydzień wcześniej w Bukowsku stalowcy strzelili 5 goli, tym razem nie tracąc już żadnego, 
co okazało się niezwykle istotne. A to dlatego, że pierwsze punkty stracił prowadzący w tabeli 
Start Rymanów, który nasza drużyna wyprzedziła minimalnie lepszym bilansem bramek. 

Zawodnicy Pawła Załogi bły-
skawicznie ustawili sobie mecz, 
bo już w 2. min wynik otworzył 
Piotr Lorenc, po kornerowej 
centrze z bliska tra�ając do siat-
ki. Potem w dobrej sytuacji za 
słabo główkował Dawid Czyrny, 
a po strzale Mateusza Wanata 
rykoszetowo odbita piłka nie-
znacznie minęła słupek bramki 
rywali. Minimalne prowadzenie 
utrzymywało się do końcówki 
pierwszej połowy, gdy gospoda-
rze zadali kolejne dwa ciosy.  
Na 2:0 podwyższył Rafał  
Domaradzki, w swoim stylu  
odpalając rakietę zza pola karne-
go; bramkarz nawet nie drgnął. 
A chwilę później powodzenie 
przyniósł nam kolejny korner, 
po którym skutecznie zagłów-
kował Damian Barszczak. 

Druga połowa rozpoczęła 
się identycznie jak pierwsza, 
czyli od szybko zdobytego gola. 
Składną akcję wykończył Do-
maradzki – pewne uderzenie do 
praktycznie pustej bramki. Kwa-
drans później płaskim strzałem 
wynik ustalił Wanat. Zawodnik 
ten także mógł zakończyć spo-
tkanie z dubletem na koncie,  
bo po faulu na nim sędzia po-
dyktował karnego. Sam poszko-
dowany strzelił jednak fatalnie, 
ułatwiając obronę bramkarzowi 
gości. Później były jeszcze dwie 
okazje Czyrnego, ale wynik spo-
tkania nie uległ już zmianie. 

Pierwsze punkty w sezo-
nie straciła prowadząca w ta-
beli drużyna z Rymanowa, 

wyjazdowy mecz z Przełęczą 
Dukla remisując 2:2. I to 
bardzo szczęśliwie, po wyrów-
nującym golu w… 93. min, 
którego strzelił były stalowiec 
Rafał Nikody. Dzięki wygranej 

5:0 z Targowiskami drużyna 
Ekoballu Stal zrównała się 
punktami ze Startem, wyprze-
dzając go jednak minimalnie 
lepszym bilansem bramek 
(33:5 do 33:6). 

Teraz przed stalowcami dwa 
bardzo ważne pojedynki –  
w najbliższy weekend na wy-
jeździe z Czarnymi Jasło, a za 
tydzień na „Wierchach” mecz 
rundy ze Startem Rymanów. 

wowego czasu gry. Dośrodko-
wanie Dominika Pielecha z wol-
nego wykorzystał Velychko,  
celnym wolejem z kilku metrów 
tra�ając do siatki. Tym sposo-
bem kolejny komplet punktów 
pojechał do Sanoka. 

W niedzielę (godzina 15)  
mecz na szczycie – drużyna 
Wiki zagra u siebie z Remi-
xem Niebieszczany. 

Turniej Orlików o Srebrną Paterę AP 21 Chrzanów 

Akademia na 7. miejscu 
Zawody w Balinie były kolejnym doświadczeniem dla  
drużyny  Akademii  Piłkarskiej,  która  zajęła  7.  miejsce. 

Po zmaganiach w Wiśle zawod-
nicy Jakuba Gruszeckiego zali-
czyli następny turniej, na któ-
rym tydzień wcześniej ich rok 
młodsi koledzy okazali się naj-
lepsi. Niestety, tym razem zespół 
AP nie zdołał nawiązać walki  
z czołówką, kończąc rywalizację 
na 7. pozycji. 

Najlepszym zawodnikiem 
AP wybrano Piotra Klimowi-
cza, obok którego skład drużyny 
tworzyli: Jakub Wojtowicz, Da-
wid Knurek, Wiktor Żuchow-
ski, Karol Kotlarz, Robert Baj-
gier, Michał Stasicki, Kacper 
Flur, Adam Pojnar, Nataniel 
Mieszczyński i Igor Stramecki. 

Futbolowy Festiwal Rocznika 2016 

Już w następną sobotę (15 października) Akademia Piłkar-
ska organizuje Futbolowy Festiwal Rocznika 2016 pod  
patronatem Burmistrza Miasta Sanoka, Tomasza Matuszew-
skiego. Zawody rozgrane zostaną w hali Uczelni Państwo-
wej, a spotkania małych piłkarzy będą się toczyć na dwóch 
boiskach jednocześnie. Oprócz dwóch drużyn gospodarzy 
wystąpią również: Resovia Rzeszów, Orzełki Brzozów,  
Kolejarz Zagórz, ActivPro Rymanów, Przełomek Besko  
i Sygnał Lublin. 

Dzieci zagrają w hali UP 

Piotr Lorenc (przy piłce) już w 2. min otworzył wynik meczu, tra�ając po rzucie rożnym

Prowadzący w tabeli piłkarze Wiki mają powody do zadowolenia Trampkarze starsi Ekoballu (na żółto) zdobyli komplet punktów 
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TENIS STOŁOWY

V Liga 

Sanocka Liga Sokoła 

IV Liga 

KS II NAGÓRZANY – SKT ILO WIKI III SANOK 2:10 
SKT: Piróg 3,5, Wanielista 3, Gratkowski 2,5, Wronowski 1. 

Pewne zwycięstwo w Nagórzanach, gdzie trzecia drużyna 
SKT nie dała szans gospodarzom. Komplety punktów  
zdobyli  Piotr  Piróg  i  Artur  Gratkowski. 

SKT ILO WIKI IV SANOK – PIONIER ŚREDNIA WIEŚ 
3:10 

SKT: Jaszczor 2,5, Kozioł 0,5, Krochmal, B. Schabowski,  
R. Schabowski. 

Wyraźna porażka z Pionierem, jednak dla naszej drużyny 
podstawą jest ogrywanie młodych zawodników. 

Poligon dla młodzieży 

W czwartym zespole SKT, 
oprócz znanego już z ostatnie-
go sezonu Antoniego Kroch-
mala, doświadczenie zbierają 
też bracia Bartosz i Robert 

Schabowscy. Zapunktowała 
oczywiście starszyzna – dwa 
zwycięstwa singlowe odniósł 
Paweł Jaszczor, wygrywając też 
w deblu z Danielem Koziołem. 

Udany wyjazd 

Na dobry początek był kom-
plet wygranych w pierwszym 
rzucie singli, a potem nasi ping-
-pongiści sukcesywnie powięk-
szali prowadzenie. Rywali stać 
było tylko na zdobycie dwóch 

„oczek” – w deblu i drugim rzu-
cie gier pojedynczych. Obok 
Piroga i Gratkowskiego w na-
szym zespole zapunktowali 
także Miłosz Wanielista i Ma-
rek Wronowski. 

Inauguracja przed sezonem 
STK ILO WIKI III SANOK – STK ILO WIKI IV SANOK 

10:0 
SKT III: P. Piróg 2,5, Harajda 2,5, Wronowski 2,5, Wanielista 2,5. 
SKT IV: Krochmal, R. Schabowski, Kozioł, J. Piróg, Jaszczor. 

Inauguracyjny weekend nasze zespoły poprzedziły bezpo-
średnim pojedynkiem, w którym zdecydowanie lepsza 
okazała się trzecia drużyna SKT. 

Mecz bez historii, w którym 
przegrani zdołali uzbierać zaled-
wie trzy sety. Dwa z nich zdobył 
Daniel Kozioł, a jednego  
w deblu dołożyli Paweł Jaszczor 

i Jakub Piróg. Natomiast w zwy-
cięskim zespole komplety punk-
tów wywalczyli Piotr Piróg, 
Krzysztof Harajda, Marek Wro-
nowski i Miłosz Wanielista. 

Zwycięstwo w Bratkówce 
ST�ŻAK B�TKÓW� – SKT ILO WIKI II SANOK 5:10 

SKT: Morawski 3,5, Pytlowany 3, Motyka 2,5, Wojciechowski 1. 

Druga drużyna udanie rozpoczęła sezon, do tego na wyjeździe. 
Najlepiej zapunktowali Marcin Morawski i Piotr Pytlowany, 
niezły występ zaliczył też Paweł Motyka, debiutujący w SKT. 

Już po pierwszej serii gier  
pojedynczych goście objęli 
dwupunktowe prowadzenie, 
utrzymując je aż do stanu 6:4. 
Tempo zostało podkręcone  
w trzecim rzucie singli, gdy 

wygrał też Robert Wojciechow-
ski. Przy stanie 9:5 do zwycię-
stwa potrzebny był jeszcze  
tylko punkt, o co już w kolej-
nym meczu zadbał Morawski 
(na zdjęciu), pokonując rywala. 

Wygrana Daniela Kozioła 
Kolejny turniej w Domu 
Sokoła zakończył się zwy-
cięstwem Daniela Kozioła 
(na zdjęciu obok). 

Pingpongista SKT ograł wszyst-
kich rywali, tracąc tylko seta. 
Kolejne miejsca zajęli Janusz 
Stępkowski (jedna porażka)  
i Marek Serwiński (dwie). 

– Ruszyły rozgrywki na 
Podkarpaciu, więc zawodnicy 
występujący powyżej V Ligi, 
choć nadal mogą brać udział  
w naszej rywalizacji, nie będą 
już mieli doliczanych punktów 

do klasy�kacji łącznej – pod- 
kreślił Marek Perschke, główny 
organizator lokalnych zmagań. 

Szkolne Mistrzostwa Podkarpacia 

VII Bieg Beskidnika 

Panie w dziesiątce 
Wyścigi w Foluszu rozgrywano na kilku trasach, a trójka sano-
czan wybrała półmaraton. Były miejsca w dziesiątce pań. 

Dwie nasze zawodniczki upla-
sowały się na niezłych pozy-
cjach, bo 9. była Wiktoria  
Domaradzka-Kaszubowicz 
(niezrzeszona), a 10. Marta  
Leśniak-Popiel (SanOK Biega). 

W męskiej rywalizacji repre-
zentował nas tylko jej klubowy 
kolega Marcin Roczniak i nie-
wiele zabrakło mu do czasu po-
niżej 2 godzin. Z rezultatem 
2:00.10 był 20. wśród panów. 

XX Bieg Naftowy w Gorlicach 

Dziewiński znów drugi 
Znów dobry start Damiana Dziewińskiego z SanOK Biega, 
który w wyścigu na 15 kilometrów zajął 2. miejsce. 

Do wyboru były trzy dystanse  
i nasz zawodnik zdecydował się 
na ten najdłuższy. Pokonanie 
trasy w czasie 1:02.21 dało mu 
2. pozycję. Strata do zwycięzcy, 

który jako jedyny wykręcił wy-
nik poniżej godziny, była spora, 
bo ponad 3 minuty. Nad zawod-
nikiem z 3. miejsca Dziewiński 
miał ponad minutę przewagi. 

X Maraton Rzeszowski 

W czołowych piątkach 
Na królewskim dystansie w stolicy Podkarpacia wystar 
towało dwóch naszych zawodników, zajmując miejsca  
w  czołowych  piątkach  swoich  kategorii  wiekowych. 

Relatywnie lepiej poszło Mar-
kowi Nowosielskiemu, który  
z czasem 3:35.06 wylądował tuż 
za podium kat. M60 (generalnie 
74.). Oczywiście szybciej po-
biegł Kobierski, któremu nie-
wiele zabrakło do „złamania”  
3 godz. Ostatecznie z wynikiem 
3:01.13 był 15. open, 13. wśród 
mężczyzn i 5. w kat. M40. 

Przy okazji maratonu roze-
grano też Bieg o Puchar Pra�
&Whitney Rzeszów na 5 km. 
Wśród kobiet 9. generalnie  
była Anita Prokopciów, z rezul-
tatem 20.56 wygrywając kat. 
K-40. Natomiast Krzysztof  
Bułdak z czasem 18.19 zajął  
36. miejsce generalnie,  
31. wśród mężczyzn i 4. w M40. 

Podwójne złoto w rzutach 
Zawody w Kolbuszowej przyniosły naszym uczniom sześć  
medali. W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej złote krążki  
wywalczyły Maja Wojtanowska i Julia Krzanowska, a srebrne 
zdobyli Łucja Mrugała i Gabriel Firlit. Natomiast w Igrzyskach 
Dzieci na podium stanęły Anna Reut i Urszula Bakuta. 

W starszej grupie formę po-
twierdziły wychowanki Komu-
nalnych. Wojtanowska (SP4) 
odniosła zwycięstwo w dysku, 
uzyskując 30,68 m, zaś Krza-
nowska (SP1) wygrała oszczep 
z rezultatem 32,88. Do złota 
niewiele zabrakło też Mrugale 
(SP4), która w skoku w dal była 
2. z odległością 4,70 i stratą  
zaledwie 3 cm. Srebro zdobył 
także Firlit (SP1) w biegu na 
300 m, uzyskując czas 41,75. 

Pozostałe miejsca w dzie-
siątkach: oszczep – 4. Adrian 
Wojnar, wzwyż – 6. Kacper 
Piech; 7. Oktawia Bochnak,  
9. Judyta Szybka, 600 m –  
9. Lena Wisłocka, 300 m –  
10. Julia Łagożny. Startowali 
jeszcze: oszczep – Albert Janusz, 
w dal – Aleksandra Lip (wszy-
scy z SP4), 1000 m – 16. Antoni 
Rajtar (SP9). 

W młodszej kat. oba medale 
przyniósł nam skok wzwyż. Sre-
bro zdobyła Reut (SP1), uzy-
skując 1,30 m, zaś brąz Bakuta 
(SP4) z wysokością 1,25 m. 

Pozostałe miejsca: 1000 m – 
4. Oliwier Rygiel (SP2), wzwyż 
– 7. Michał Horbowy (SP4),  
piłeczka palantowa – 7. Maja  
Gebus (SP8), 10. Oliwia Dydek 
(SP4). Startowali jeszcze: 60 m 
– Julia Kołodziejczyk, piłeczka – 
Łukasz Mateja, 600 m – Ashlei 
Dorocka-Jack (wszyscy SP1), 
1000 m – Mikołaj Mrugała, 
wzwyż – Gabriel Miszczyszyn 
(obaj z SP4), w dal – Roksana 
Pastuszczak (SP4), Blanka Bluj 
(SP2) i Antoni Sroka (SP1). 

III Liga 

Z kobietami wcale nie gra się łatwo... 
SKT ILO WIKI SANOK – KSTS �RPATY II KROSNO 10:4

SKT: Witka 3,5, Krukar 3, Iwaniuch 2,5, Poliniewicz 1. 

Sezon rozpoczęty pewnym 
zwycięstwem drużyny SKT,  
w której zadebiutowali nowi 
gracze – Piotr Krukar i Rafał 
Iwaniuch. Trzeba jednak za-
znaczyć, że skład Karpat two-
rzyły głównie... zawodniczki 
ich kobiecego zespołu. 

Widząc na rozgrzewce młode 
pingpingistki, wydawało się,  
że gospodarze wygrają błyska-
wicznie, co mogła potwierdzać 
pierwsza seria pojedynków  
singlowych (4:0). Potem jednak 
goście zapunktowali w jednym  
z debli, wyraźnie się rozkręcając. 
A zwycięstwo Klaudii Brody 3:2 
nad Grzegorzem Poliniewiczem 
– już w trzecim secie miała piłki 
meczowe –  było niesamowite. 
Mimo wszystko ekipa SKT  
jeszcze powiększyła przewagę,  
a mecz zakończył jego najsku-
teczniejszy gracz Dawid Witka 
(komplet punktów). Drużyna SKT. Od lewej: Rafał Iwaniuch, Grzegorz Poliniewicz, Piotr Krukar, Dawid Witka i Mateusz Łącki 

Maja Wojtanowska 
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KARATE WĘDKARSTWO 

Pięć medalowych lokat z Leżajska 
Po wakacjach zawodnikom Sanockiego Klubu Karate wystarczył miesiąc treningów, by wznowić 
starty. Siedmioro wystąpiło na Międzynarodowym Turnieju Galizia Children Cup w Leżajsku  
i większość wróciła z medalami. Zwycięstwa odniosły Julia Marcinik i Zuzanna Turzyniecka,  
a na niższych stopniach podium stawali Izabela Malik, Amelia Jadczyszyn i Norbert Starejki. 

Zawody miały liczną obsadę,  
a rozegrano je z udziałem blisko 
200 karateków z 24 klubów. 
Świetnie wypadła ekipa SKT, 
zdobywając pięć krążków. Nie-
mal wszyscy wychowankowie 
Henryka Orzechowskiego star-
towali w formule kata. Nasze  
zawodniczki zdominowały kat. 
juniorek młodszych, zajmując 
dwa czołowe miejsca – 1. Marci-
nik 2. Malik. Do dubletu medali 
niewiele zabrakło też wśród ka-
detek, bo wygrała Turzyniecka, 
a tuż za podium sklasy�kowano
Wiktorię Wielobób. W junior-
kach 2. była Amelia Jadczyszyn, 
a w kat 8-9 lat na pozycji 4. upla-
sował się Tobiasz Gudowski. 

W formule kumite jako  
jedyny z naszej ekipy startował 
junior młodszy Norbert Starej-
ki, notując pierwsze w karierze 
walki bez tzw. hoga, czyli ochra-
niacza na klatkę piersiową. Nasz 
karateka dwa pierwsze pojedyn-
ki wygrał przez wazari, w pół�-
nale doznając porażki 2:3 po  
dogrywce. W ocenie szkole-
niowca SKT był to najlepszy jak 
dotąd występ Norberta. 

– Twój występ to był smak 
dawnego, dobrego Kyokushin-
kai – czytamy na stronie SKT. 

SIATKÓWKA 

Pod dyktando Karpat 
Kolejnym Turniejem o Puchar Prezesa TSV były zawody 
młodzików, rozegrane w hali Zespołu Szkół nr 3. Najlepsi 
okazali się zawodnicy Karpat Krosno. 

Do zmagań przystąpiły tylko 
trzy drużyny, więc rywalizacja 
obejmowała zaledwie trzy me-
cze. Wszystkie spotkania miały 
po 3 sety, bez względu na wynik. 
Karpaty wygrały obydwa  
pojedynki, pokonując Feniks 
Leżajsk i TSV. W meczu decy-
dującym de facto o 2. miejscu 
przyjezdni okazali się lepsi od 
naszych siatkarzy. 

Nagrody indywidualne: naj-
lepszy zawodnik – Przemysław 
Toropolski, rozgrywający –  
Jakub Kustroń (obaj z Karpat), 

przyjmujący – Gabriel Bańkow-
ski, blokujący – Mateusz Wi-
śniowski (obaj z TSV), atakują-
cy – Mikołaj Banaś (Feniks). 

– Mimo skromnej obsady 
turniej stał na niezłym pozio-
mie, bo Karpaty i Feniks to 
uczestnicy ostatnich ćwierć�na-
łów Mistrzostw Polski Młodzi-
ków. Nasz zespół stawił im czo-
ła, przegrywając po 1:2. To było 
kolejne doświadczenie, które na 
pewno przyda się w rozgryw-
kach ligowych – podkreślił  
Tomasz  Matura,  prezes  TSV. 

TSV SANOK – FENIKS LEŻAJSK 1:2
�RPATY KROSNO – FENIKS LEŻAJSK 2:1
TSV SANOK – �RPATY KROSNO 1:2

ŻEGLARSTWO 

KOLARSTWO 

Porażka o błysk szprychy 
Dwóch naszych zawodników wystartowało w VI Kryterium 
Gorlickim. Świetnie wypadł Bartłomiej Milczanowski,  
plasując  się  na  podium  w  dwóch  klasy�kacjach.

Wyścig rozegrano na 4-kilo-
metrowej pętli, którą cykliści 
pokonywali aż ośmiokrotnie, 
więc cała trasa liczyła około 
32 km. Zaciętą walkę o zwy-
cięstwo stoczyło dwóch kola-
rzy, a Milczanowski, startują-
cy w barwach Jordana Wola 
Mała, o przysłowiowy błysk 
szprychy uległ młodszemu  
o 7 lat koledze z klubu, bo obaj 
�niszowali z czasem 53.01.
Nasz zawodnik zdecydowa-
nie wygrał kat. M2, w której 
na 8. miejscu sklasy�kowano
Grzegorza Hermana. 

Podwójne podium w T3 
Jedną z ostatnich imprez sezonu na Zalewie Solińskim były 
Regaty „Żagle o świcie”. Jan Wilk i Marek Sawicki znów  
dobrze pływali w klasie T3, zajmując miejsca na podium. 

Wyścig rozpoczął się o 5 rano 
w Polańczyku, ruszając spod 
ośrodka klubu Na�owiec.
Uczestnicy regat płynęli naj-
pierw pod oświetloną bojkę 
przy zaporze w Solinie, a na-
stępnie za Wyspę Skalistą  
i z powrotem na miejsce star-
tu. Najszybszym załogom po-
konanie całej trasy zajęło nie-

wiele ponad 3 godziny. Nasi 
zawodnicy stoczyli zaciętą 
walkę o 2. miejsce, które osta-
tecznie zajął Wilk (Bieszczadz-
kie Towarzystwo Żeglarskie), 
wyprzedzając Sawickiego (Naf-
towiec) o około 30 m. Naj- 
lepszy okazał się miejscowy  
zawodnik Michał Malinowski 
– około 100 m przewagi. 

Dwie doby na „Sosenkach” 
Koło nr 3 zakończyło sezon zawodami gruntowymi pod 
nazwą Extreme 48h „Sosenki”, której chyba nie trzeba  
tłumaczyć. Wyniki znów były znakomite, a zwycięzca, czyli 
Robert Krupiński, złowił ponad... 45 kilogramów ryb! 

Mimo zmiennych warunków 
pogodowych dwie doby  
zasiadki okazały się bardzo  
udane. Siedemnastu startują-
cych wędkarzy złowiło łącznie 
blisko 200 kg ryb. Czołowa 
trójka miała rezultaty powyżej 
30 kg. Zdecydowanie najlepszy 

był Krupiński, wygrywając  
z rezultatem 45,79 kg i wyraźną 
przewagą nad Pawłem Krucz-
kiewiczem (35,96 kg). Najniż-
szy stopień podium dla Marcina 
Łapiszczaka – 31,28 kg, w tym 
największa ryba zawodów, karp 
ważący blisko 10 kg. 

BILARD 

Lider nie zwalnia tempa 
W SCB Lidze Amatorskiej znów mieliśmy niepełną kolejkę,  
bo jak tydzień wcześniej rozegrano tylko dziewięć meczów. 
Emocji jednak nie brakowało, a w pojedynku dwóch niepoko-
nanych zawodników Grzegorz Rozel pewnie pokonał Jakuba  
Biłasa, umacniając się na prowadzeniu w tabeli. 

W hicie piątej serii spotkań lider 
potwierdził formę, wygrywając 
7:3. Identyczne zwycięstwo od-
niósł Zbigniew Gilarski, a jesz-
cze łatwiej punkty zdobyli Mar-
cin Dzik, Bartłomiej Długosz, 
Tomasz Skóra i broniący tytułu 
Krzysztof Kadubiec. Aktualny 
mistrz dał popis gry, kończąc 
spotkanie bez straty frejma. 

Zaciętych starć nie było tyle, 
ile tydzień wcześniej, choć i ta-
kich nie brakowało. Najwięcej 
walki przyniosły wygrane przez 
Roberta Kecka i Pawła Kocana 
mecze odpowiednio z Marci-
nem Lubienieckim i Maciejem 
Bodziakiem, kończone podzia-
łami punktów. Nie bez trudu 
wygrał też Marcin Piotrowski. 

Marcin Dzik – Marek Rogos 7:2 
Janusz Wojnarowski – Marcin Piotrowski 4:7 
Robert Keck – Marcin Lubieniecki 7-6 
Jarosław Dziedzic – Bartłomiej Długosz 2:7 
Tomasz Skóra – Paweł Martowicz 7:2 
Krzysztof Kadubiec – Grzegorz Jarocki 7:0 
Zbigniew Gilarski – Łukasz Szmyd 7:3 
Grzegorz Rozel – Jakub Biłas 7:3 
Paweł Kocan – Maciej Bodziak 7:6 
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Zawodnicy Sanockiego Klubu Karate udanie wznowili starty, zdobywając w Leżajsku aż pięć medali 

Tym razem drużyna TSV musiała uznać wyższość rywali 

Grzegorz Rozel umocnił się na pozycji lidera 

Bartłomiej Milczanowski 

Podium ostatnich w sezonie zawodów na „Sosenkach”. Od lewej: 
Paweł Kruczkiewicz, Robert Krupiński i Marcin Łapiszczak 
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