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Sprostowanie
Podziękowanie zamieszczone w poprzednim numerze 
TS dotyczyło personelu z Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym oraz było 
kierowane do księdza Jana Wosiewicza.

ZUS, obliczając wysokość 
emerytury Pani Marii Mac-
ko, zwrócił się do dyrektora 
II LO z prośbą o uzupełnienie 
danych dotyczących jej nie-
obecności w pracy, ponieważ 
sądzono, że ta rubryka nie 
została wypełniona. Odpo-
wiedź zaskoczyła pracownika 
ZUS-u, wszystko było uzu-
pełnione. Pani Maria nie 
opuściła w pracy ani jednego 
dnia.

Uczniowie i koledzy z II 
LO wspominają Panią Profe-
sor jako: wyrozumiałą, ciepłą 
osobę, interesującą się innymi 
ludźmi i ich sprawami, zaan-
gażowaną w życie społeczno-
ści szkolnej i sanockiej. Na 
swoje imieniny Pani  Maria 
piekła, w wielkiej ilości, naj-
lepsze na świecie rurki z kre-
mem i orzeszki, żeby  obdaro-
wywać nimi wszystkich 
z grona nauczycielskiego.

Gdy przestała pracować, 
często mówiliśmy, przy okazji 
wspominania absolwentów, 
byłych pracowników szkoły, 
czy sanoczan: „Pani Maria, 
by to wszystko wiedziała….”,
„... trzeba by zapytać Panią 
Macko”.

Rzeczywiście miała niesa-
mowitą pamięć i potra�ła, 
np. odtworzyć listę uczniów 
z dziennika klas, które uczyła. 
Znała koligacje rodzinne wy-
chowanków; historię uczniów, 
których uczyła w pierwszym 
pokoleniu, a potem ich dzieci 
uczęszczających także do naszej 
szkoły. Można było dzięki niej 
poznać zawiłe losy sanockich 
rodzin. Pani Maria była ency-
klopedią wiedzy o Sanoku.

Kontakt z młodzieżą 
utrzymywała jeszcze długo 
po odejściu na emeryturę, nie 
odmawiała pomocy w opano-
waniu wiedzy z biologii, czy 

Pani Maria Macko uczyła biologii  i  chemii w II Liceum Ogól-
nokształcącym w Sanoku przeszło 34 lata, od września 1970 
– w liceum dla pracujących, a następnie od listopada 1972 
w szkole dziennej – aż do przejścia na emeryturę w roku 2004.

Maria Macko
Pozostanie w pamięci

chemii. Jej dom był otwarty 
– zawsze można było wstąpić 
na herbatkę i ciasteczko.  

W szkole była łagodną 
nauczycielką i jej wyrozumia-
łość była doceniana, ale 
też czasem wykorzystywana 
przez uczniów; usprawiedli-
wianie się koniecznością wi-
zyty u dentysty, wzbudzało 
zawsze współczucie Pani Pro-
fesor – sama też bała się sto-
matologów.

Była bardzo dobrym, 
empatycznym człowiekiem, 
spieszyła z pomocą osobom: 
samotnym, chorym, potrze-
bującym wsparcia, poświęca-
jąc innym  swój czas i zaanga-
żowanie. Kiedy wymagała 
tego sytuacja, brała na swoje 
barki obowiązek  opieki nad 
starszymi, ale sama starała się 
nigdy nie fatygować znajo-
mych i nie obciążać swoją 
osobą.

Zapamiętamy pogodę du-
cha Pani Marii,  jej dobroć,  
sumienność, koleżeństwo,  
życzliwość i kulturę  z jaką 
traktowała innych.
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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Panu Piotrowi Sierocie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają

Zarząd i Pracownicy
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku

26 lipca Rada Ministrów wydała pozytywną opinię dotyczącą poszerzenia granic miasta 
Sanoka, tym samym zakończyła spór pomiędzy gminą miejską a wiejską. To z pewnością 
historyczny moment, albowiem miasto nie poszerzyło swych granic od niemal pół wieku. 

Miasto Sanok powiększyło 
swoje granice administracyjne

Od 1 stycznia 2023 roku miasto administruje obszarem 39,09 km2

W tej sprawie wypowiadał się 
przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Romaniak, który 
spojrzał na powyższy fakt nie 
tylko okiem historyka, ale 
również jako mieszkaniec 
miasta. Podkreślił, iż czuć 
niedosyt, że nie udało się 
przyłączyć wszystkich so-
łectw, nie mniej jednak uważa, 
że jest to nieunikniony pro-
ces, Sanok musi i będzie się 
powiększał. Dodał również, iż 
we wcześniejszych kaden-
cjach wspominano już o po-
szerzeniu granic miasta, jed-
nak panował jakiś strach 
i opór, który te plany niwelo-
wały, dlatego skierował swoje 
uznania do obecnych władz. 
Podobnego zdania był rów-
nież radny Grzegorz Kozak, 
który wyraził nadzieję, iż 
w kolejnych kadencjach uda 
się powiększyć miasto o ko-
lejne tereny, a na razie uważa, 
że decyzja, która została pod-
jęta, jest słuszna i rozwojowa 
dla miasta. Również Bogumi-
ła Małek wspierała inicjatywę 
poszerzenia granic, zwracając 
uwagę na większe miasta i ich 
możliwości. Radna rozumie 
potrzeby młodych, którzy 
chcą mieszkać w większych 
miastach, by mieć szersze 
perspektywy. Wyraziła rów-
nież nadzieję, że małymi kro-
kami można dojść do czegoś 
dużego, a w tym przypadku 
do kolejnego poszerzenia 
granic. 

Burmistrz Tomasz Matu-
szewski nie kryje swojego za-
dowolenia w związku z posze-
rzeniem granic, o które moc-
no zabiegał przez ostatnie 
dwa lata. 

– Przyłączony teren to sie-
dziba strategicznych dla Sano-
ka obiektów miejskiej spółki 
SPGK – ujęcia wody i oczysz-

czalni ścieków. Posiadanie ich 
w granicach miasta przyniesie 
dodatkowe wpływy do budże-
tu, pozwoli na racjonalne 
gospodarowanie dostawami 
wody i opłatami za jej dostar-
czanie, a w niedalekiej przy-
szłości – na realizację projek-
tów związanych z dekarboni-
zacją systemu ciepłowniczego 
i planowaną produkcją wodo-
ru w procesie elektrolizy. Pod-
jęcie procedury poszerzenia 
granic i związana z tym decy-
zja Rady Miasta w tej sprawie 
nie należały do łatwych. Gdy-
by miało być inaczej, nie cze-
kalibyśmy na ten krok przez 
50 lat. To ważny moment dla 
historii Sanoka i jednocześnie 
doskonałe otwarcie Nowego 
Roku. Dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali mnie w żmud-
nych działaniach: Radnym 

Rady Miasta, współpracowni-
kom, mieszkańcom. Powtórz-
my dziś raz jeszcze: większy 
Sanok to większy potencjał – 
nie jest to pusty slogan, lecz 
ważny krok w przyszłość. Nie 
ostatni, tak myślę, ponieważ 
poszerzanie granic miast jest 
procesem koniecznym i – 
w gruncie rzeczy – nieunik-
nionym. Raz jeszcze życzę 
wszystkim szczęśliwego No-
wego Roku, szczególnie ser-
decznie kierując życzenia do 
mieszkańców przyłączanego 
do Sanoka terenu – powiedział 
burmistrz miasta Tomasz 
Matuszewski.

Swoje uznanie wyraził 
również prezes SPGK Krzysz-
tof Jarosz, dla którego oczysz-
czalnia ścieków i ujęcie wody 
w Trepczy jest strategicznym 
miejscem dla Spółki. 

–  Poszerzenie granic Sano-
ka o część Trepczy to ważna 
zmiana dla Sanockiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej. Na przyłączonym do 
miasta obszarze znajdują się 
kluczowe obiekty  infrastruktury 
wodno-ściekowej: ujęcie wody 
oraz oczyszczalnia ścieków. Od 
2023 r. podatki od nieruchomo-
ści za ww. infrastrukturę tra�ać 
będą do właściciela Spółki – 
Miasta Sanoka – i będą mogły 
być przeznaczane na ważne dla 
mieszkańców inwestycje. Ob-
szar ten jest kluczowy również 
z powodu planowanej inwesty-
cji w technologie wodorowe. 
Projekt, który otworzy przed 
miastem nowe perspektywy roz-
woju będzie mógł wykorzystać 
tę niezbędną infrastrukturę – 
skomentował Krzysztof Jarosz. 

esw

Mieszkańcy Sanoka już nie będą musieli jechać do Krosna 
czy Rzeszowa. Po wielu latach w Sanoku powstanie Biuro 
Paszportowe. 

W Sanoku powstanie Biuro Paszportowe 

Już przed wakacjami w mie-
ście powstanie jedno z czte-
rech na Podkarpaciu Biur 
Paszportowych. Obecnie 
z Podkarpackim Urzędem 
Wojewódzkim ustalana jest 
lokalizacja biura. Istotnymi 
elementami jest dostępność 
dla osób korzystających z jego 
usług, dostępność parkingu 

i podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych, a także bezpie-
czeństwo systemu informa-
tycznego i inne wymogi usta-
nowienia biura. Uruchomie-
nie punktu paszportowego 
będzie wielkim udogodnie-
niem dla mieszkańców całego 
regionu bieszczadzkiego. 

esw

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

PRAWNIK RADZI

Niedługo minie mi dwa lata stażu pracy. Do tej pory 
w każdym roku miałam po 20 dni urlopu. Moja koleżanka, 
powiedziała mi, że gdy ona przepracowała dwa lata, to 
dostała 26 dni urlopu. Czy to oznacza, że mi też wzrośnie 
liczba dni wolnego? 

Katarzyna B. 

Zgodnie z kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynko-
wego zależny jest od stażu pracy danego pracownika. 
Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 
10 lat;

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co naj-
mniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy liczba przy-
sługujących dni urlopowych zalicza się wszystkie poprzed-
nie okresy zatrudnienia. Co więcej, zaliczeniu do stażu 
pracy, na potrzeby ustalania wymiaru urlopu wypoczynko-
wego podlegają także wymienione w kodeksie pracy okresy 
nauki. Zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od któ-
rego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodo-
wej – przewidziany programem nauczania czas trwania 
nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany progra-
mem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 
5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasad-
niczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Ważne jest jednak to, że okresy nauki, o których mowa 

w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.
Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, 

do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza 
się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana na-
uka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniej-
sze dla pracownika.

W związku z powyższym, w zależności od tego, czy 
ukończyła Pani szkołę wyższą, czy też nie, wymiar Pani 
urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu 2 lat będzie 
inny. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

– Codziennie w nocy na klatce świeci się światło i w ogóle nie 
gaśnie. Czy w czasach, gdzie powinniśmy oszczędzać, jest to 
rozsądne? Wyłącznik chyba nie działa. 

Zadzwoniła do nas 
czytelniczka z Posady

Interwencja

Zadzwoniliśmy do spółdzielni 
„Autosan”, gdzie nas poinfor-
mowano, że być może zepsuł się 
wyłącznik czasowy. Niestety, ta-
kie rzeczy się zdarzają. Admini-

stracja bloku, w którym mieszka 
czytelniczka, została poinfor-
mowana o zaistniałej sytuacji 
i usterka będzie usunięta. 

ew
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Podczas sesji radni pochylili się nad przyjęciem Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sanoka. Obecnie 
stworzenie takiego planu nie jest wymuszone przez ustawy. 
To rada oraz lokalna społeczność mogą stworzyć plan gospo-
darki niskoemisyjnej, który poprawi jakość życia nas wszyst-
kich.

20 grudnia 2022 roku  podczas sesji Rady Miasta Sanoka zostały ustalone nowe stawki dopłat 
do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budyn-
kach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych. 

SESJA RADY MIASTA

Plan gospodarki niskoemisyjnej

nej zarządzanych przez gminę 
lub mieszkaniowych, prowa-
dzenie systemu zarzadzania 
energią w obiektach należą-
cych do gminy, modernizacją 
oświetlenia ulicznego, publicz-
ny transport, szeroko podjęte 
działania, kampanie informa-
cyjne i tzw. „zielone” zamó-
wienia publiczne. Wymierną 
korzyścią realizacji działań jest 
również zmiana nawyków 

i postaw konsumentów ener-
gii. Działania mają być realizo-
wane w latach 2022-2027. 
Gmina współpracuje z insty-
tucjami rządowymi, realizując 
obecnie program „Czyste 
powietrze”. Gmina wspiera 
mieszkańców w opracowywa-
niu wniosków oraz w ich rozli-
czaniu. Program cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców. (dcz)

Nowe stawki dopłat za wodę i ścieki

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka z ubiegłego roku 
radni pochylili się na uchwałą dotyczącą określenia stawki za 
jeden kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
oraz rodziców. Radni byli za przyjęciem uchwały.

Wyższe stawki 
za jeden kilometr 

Gmina Miasta Sanoka ma usta-
wowy obowiązek zapewnienia 
uczniom z niepełnosprawno-
ściami bezpłatnego transportu 
do placówek oświatowych. 
W sytuacji, gdy transport ten 
zapewniają sami rodzice, to 

gmina dokonuje wtedy zwrotu 
kosztów przewozu samocho-
dem prywatnym. W sierpniu 
2022 roku została podjęta 
uchwała w przedmiotowej spra-
wie, gdzie zostały określone 
stawki za 1 litr paliwa, który to 

składnik jest niezbędny do okre-
ślenia kosztów zwrotów rodzi-
com. 27 października ubiegłego 
roku miała miejsce kolejna 
nowelizacja ustawy o prawie 
oświatowym, która zmieniła 
sposób obliczania kosztów do-
wozu dzieci i przysługującym 
rodzicom z tego tytułu zwrotu 
poniesionych kosztów. W świe-
tle nowych regulacji Rada Gmi-
ny ma ustalić stawkę za jeden 
kilometr przebiegu, a nie jak do 
tej pory za jeden litr paliwa, przy 
czym ta stawka za jeden kilo-
metr przebiegu pojazdu nie 
może być wyższa niż stawka 
określona przez ministra trans-
portu w rozporządzeniu wyko-
nawczym. W projekcie uchwały 

W projekcie budżetu Miasta Sa-
noka na rok 2023 na pokrycie 
dopłat do ceny dostarczonej 
wody i odprowadzonych ście-
ków dla gospodarstw domo-
wych w budynkach jednoro-

dzinnych i wielomieszkanio-
wych zostały zaplanowane środ-
ki w łącznej wysokości 1 mln 
182 tys. zł, w tym na dopłaty do 
wody 492 tys. zł, na dopłaty do 
ścieków – 690 tys. zł. Powyższe 

prowadzanych ścieków wynie-
sie 62 grosze. Ustalone dopłaty 
pozwolą na obniżenie miesz-
kańcom miasta ustalonej w ta-
ry�e ceny za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki. Obecnie 
taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków zostały 
zatwierdzone decyzją dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie 
i wynoszą 6 zł 57 gr bru�o za 
1 m3 dostarczonej wody, 6 zł 04 
gr bru�o za 1 m3 odprowadza-
nych ścieków. Po ustaleniu do-
płat cena za 1 m3 dostarczonej 
wody wyniesie 6 zł 17 gr bru�o, 
natomiast cena za odprowadza-
ne ścieki to 5 zł 82 gr. Łącznie 
to kwota 11 zł 99 gr. Dopłaty 
gmina przekazuje na rzecz 
przedsiębiorstwa wodociągo-
wo-kanalizacyjnego, czyli Sa-
nockiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej Spółka 
z o.o. w Sanoku na warunkach 
określonych w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Miasta Sano-
ka a  Spółką. Radni przy 21 gło-
sach „za” podjęli uchwałę. (dcz)

środki pozwolą na utrzymanie 
dopłat na poziomie dopłat obo-
wiązujących w 2022 roku, czyli 
dopłata do ceny 1 m3 dostarczo-
nej wody wyniesie 40 groszy, 
natomiast dopłata do 1 m3 od-

zaproponowano, aby stawki za 
jeden kilometr przebiegu pojaz-
du, czyli samochodu, którym 
rodzic będzie dowozić dziecko 
do szkoły były równe z tymi 
stawkami, które są w rozporzą-
dzeniu ministra infrastruktury. 
Te stawki obecnie wynoszą: dla 
samochodu o pojemności do 
900 cm sześciennych  pojemno-
ści skokowej – 52 grosze za kilo-
metr, dla samochodów o po-
jemności skokowej powyżej 
900 cm sześciennych – 83 gro-
sze. Środki na dowożenie dzieci 
z niepełnosprawnościami do 
palcówek oświatowych ujęte są 
w budżecie miasta Sanoka. 
Wszyscy radni byli za przyję-
ciem uchwały. (dcz)

Obowiązku stworzenia planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
nie wymuszają na gminach 
żadne ustawy, jest to decyzja 
rad gmin i społeczności lokal-
nych, które dostrzegają ko-
rzyści wynikające ze sporzą-
dzenia takiego dokumentu. 
Jest on konieczny, by pozy-
skać fundusze unijne dla dzia-
łań w ramach priorytetów in-
westycyjnych realizujących 
cele tematyczne ochrony kli-
matu. Celem nadrzędnym 
opracowania jest poprawa 
warunków życia mieszkań-
ców wraz z rozwojem gospo-
darczym naszej gminy. Działa-
nia założone w planie odnoszą 
się do całego obszaru podle-
głemu całemu samorządowi, 
może również uwzględniać 

działania podejmowane w sek-
torze prywatnym – przez pry-
watnych przedsiębiorców, in-
dywidualne gospodarstwa do-
mowe, czy wspólnoty miesz-
kaniowe. Realizacja planu 
opiera się na podejmowaniu 
działań zmierzających do ogra-
niczania emisji gazów cieplar-
nianych, poprawę efektywno-
ści energetycznej, wzrostu wy-
korzystania źródeł odnawial-
nych oraz poprawy  jakości 
powietrza atmosferycznego 
poprzez zaplanowanie odpo-
wiednich działań i inwestycji 
oraz pozainwestycyjnych 
obejmujących swoim zakre-
sem m.in.: produkcję energii 
ze źródeł odnawialnych, kom-
pleksową modernizację bu-
dynków użyteczności publicz-
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SPZOZ w Sanoku, dzięki �nansowemu wsparciu Powiatu Sanockiego, wybudował nowocze-
sne pomieszczenia, które będą wykorzystywane na potrzeby laboratorium zakładu analityki 
i mikrobiologii. Inwestycja była niezbędna, ponieważ obecne warunki lokalowe szpitala 
w znacznym stopniu ograniczają udzielanie pacjentom świadczeń medycznych.

Radni Powiatu Sanockiego wystosowali apel do Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w sprawie uruchomienia całorocznych, regionalnych połączeń kolejowych relacji Sanok 
– Łupków.

Nowe pomieszczenia w szpitalu. 
Będą w nich laboratoria
Powiat Sanocki pozyskał 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych 4 000 
000,00 zł na realizację projek-
tu „Bieszczadzkie Centrum 
Zdrowia – restrukturyzacja 
i modernizacja SPZOZ w Sa-
noku  jako odpowiedź na po-
trzeby zdrowotne i uwarun-
kowania ekonomiczne oraz 
konieczność integracji syste-
mu usług medycznych na po-
ziomie regionalnym (ponad-
powiatowym)”.

– W ramach inwestycji 
zaplanowaliśmy alokację za-
kładu analityki i zakładu mi-
krobiologii do pawilonu dia-
gnostyczno-zabiegowego – 
mówi starosta Stanisław 
Chęć. – Przystąpiliśmy do 
rozbudowy szpitala o nowe 
laboratoria, aby zwiększyć 
ilość wykonywanych badań. 
W bieżącym roku planujemy 
wyposażyć pomieszczenia 
w niezbędny sprzęt i meble. 

Obecnie w strukturze 
SPZOZ w Sanoku w ramach 
szpitala specjalistycznego 
funkcjonują dwa laboratoria, 
w których pomimo ograni-
czonych możliwości lokalo-
wych, wykonywanych jest 
około 500 000 badań anali-
tycznych i mikrobiologicz-
nych w skali roku.

– W listopadzie 2022 roku 
zakończyliśmy prace budowla-
ne i przeprowadziliśmy stosow-

ne odbiory nowego obiektu 
w pawilonie diagnostyczno-za-
biegowym o pow. ok. 1050 m² 
– mówi Grzegorz Panek, 
dyrektor SPZOZ w Sanoku. – 
Jakość wykonywanych badań 
w sanockim szpitalu potwier-
dzana jest corocznie certy�ka-
tami Centralnego Ośrodka 
Badań Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej oraz Central-

nego Ośrodka Badań Jakości 
w Diagnostyce Mikrobiolo-
gicznej, jednakże dalszy roz-
wój tej działalności medycznej 
w naszym szpitalu uzależniony 
jest od alokacji komórek orga-
nizacyjnych do nowej lokali-
zacji – kontynuje dyrektor.

Warto dodać, że tylko 
w minionym roku SPZOZ 
w Sanoku wzbogacił się 

o nową aparaturę i sprzęt me-
dyczny o wartości ponad 
9 000 000,00 zł, a 28 grudnia 
szpital otrzymał certy�kat 
akredytacyjny Ministerstwa 
Zdrowia w zakresie działalno-
ści zakładu leczniczego. Cer-
ty�kat świadczy o wysokiej 
jakości usług wykonywanych 
przez sanocki szpital.

Źródło: Powiat Sanocki 

Jest apel Rady Powiatu Sanockiego
Całoroczne przewozy kolejowe na trasie Sanok – Łupków

SPZOZ w Sanoku

W uzasadnieniu czytamy: 
Rada Powiatu Sanockiego po 
analizie i pozytywnej ocenie 
Komisji Transportu, Gospo-
darki Nieruchomościami, 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska odnośnie funkcjono-
wania przewozów kolejowych 
za lata 2021 i 2022, organizo-

wanych przez Powiat Sanocki 
m.in. we współpracy z Urzę-
dem Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego, 
apeluje o pilne uruchomienie 
całorocznych regionalnych 
połączeń kolejowych na trasie 
Sanok – Łupków na zasadach 
i częstotliwości analogicznej 

do tych, planowanych od 
marca 2023 na odcinku Sanok 
– Ustrzyki Dolne.

Celowość reaktywacji ko-
lei na terenie powiatu sanoc-
kiego potwierdzają zarówno 
doświadczenia z realizacji 
wcześniej realizowanych 
przewozów wakacyjnych, jak 

również wyniki badań popy-
towych na pasażerskie prze-
wozy kolejowe przeprowa-
dzone przez Powiat Sanocki 
w okresie: luty – kwiecień 
2022 r.

W badaniach ankietowych 
wzięło udział ponad 900 osób, 
z których aż 84% zadeklaro-
wało, że w przypadku urucho-
mienia całorocznych przewo-
zów kolejowych chętnie sko-
rzysta z dojazdu do pracy 
czy szkoły pociągiem.

Jako najważniejsze warun-
ki do zmiany środka transpor-
tu na pociąg ankietowani 
wskazywali częstotliwość 
kursowania, bezpośredniość 
połączenia, czas przejazdu, 
punktualność kursowania 
oraz cenę biletu.  

Rada Powiatu Sanockie-
go, licząc na pozytywną decy-
zję Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, zabezpie-
czyła w budżecie na 2023 rok 
kwotę 50 000,00 zł celem 
partycypacji �nansowej w za-
danie wpisujące się w ujęty 
w Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Podkarpackiego 
2030 projekt Karpacka Kolej 
Euroregionalna.

Źródło: Powiat Sanocki 

Zgłoszenie do Konkursu 
„Powstanie Styczniowe w poezji”

1. Imię i nazwisko uczestnika:

....................................................................................................

2. Kategoria:

....................................................................................................

3. Dane do kontaktu (adres, telefon, email):

....................................................................................................

....................................................................................................

4. Autorzy i tytuły prezentowanych wierszy: 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna (dotyczy osób niepełnoletnich): 

....................................................................................................

...........................................................
(podpis osoby zgłaszającej)

 

KONKURS 

   POWSTANIE STYCZNIOWE W POEZJIPOW OEZJI

Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” oraz Zespół Szkół 
nr 5 w Sanoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 
w konkursie „Powstanie Styczniowe w poezji”. 

Celem konkursu jest uczczenie  
160. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego, popula-
ryzacja utworów powstałych
 w okresie powstania, rozwija-
nie uzdolnień, doskonalenie 
umiejętności recytatorskich 
uczestników konkursu oraz 
upowszechnianie kultury ży-
wego słowa wśród dzieci 
i młodzieży, a także osób doro-
słych. Partnerami konkursu jest 
Muzeum Historyczne w Sano-
ku, Starostwo Powiatowe – 
Wydział Promocji i Kultury 
oraz Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej – koło 
w Sanoku.

Zasady uczestnictwa 
• Konkurs adresowany jest do 
wszystkich pragnących w tej 
formie uczcić 160. rocznicę 
wybuchu powstania stycznio-
wego, a także dysponujących 
dobrą dykcją i umiejętnością 
recytacji.

• Jury oceniać będzie 
recytatorów w 3 kategoriach: 
uczniowie szkół podstawowych, 
uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych, studenci i osoby doro-
słe (niebędące uczniami).

• Każdy uczestnik prezen-
tuje 2 utwory.

• Jury, oceniając prezenta-
cje uczestników, będzie 

uwzględniać: interpretację i do-
bór repertuaru, kulturę słowa, 
ogólny wyraz artystyczny.

• Jury przyzna w poszcze-
gólnych kategoriach nagrody 
i wyróżnienia.

Warunki uczestnictwa 
Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie recytatorskim 
jest nadesłanie do 10 stycznia 
2023 r. zgłoszenia według za-
łączonego wzoru na adres: 
Zespół Szkół nr 5, ul. Sadowa 
21, 38-500 Sanok (z dopi-
skiem na kopercie – Bibliote-
ka) lub na email: sano-
k1863@o2.pl

O terminach i miejscu prze-
słuchań oraz ogłoszeniu wyni-
ków będziemy informować 
uczestników po otrzymaniu 
zgłoszeń. 

Zachęcamy do wykorzysta-
nia tekstów umieszczonych 
w celu pobrania na stronach 
internetowych lub na stronie 
„Tygodnika Sanockiego” w za-
kładce Konkurs.

Uwaga! Przystąpienie do kon-
kursu jest jednoznaczne z wyra-
żeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika, 
upublicznienie jego nazwiska 
i imienia oraz wizerunku.

mncje uczestników, będzie 
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Kompleks sportowo-rekre-
acyjny przy ul. Białogórskiej 
to ten rodzaj inwestycji szcze-
gólnie oczekiwany przez wielu 
mieszkańców. Wreszcie zanie-
dbane dotąd tereny nad Sanem 
zyskały nowy wizerunek  
i przyczyniły się do podniesie-
nia atrakcyjności tej części 
miasta. Jeszcze przed o�cjal-
nym oddaniem do użytku ten 
obiekt tętnił życiem. Po kilku 
miesiącach od oddania, widać, 
że był to bardzo potrzebny 
obiekt. Cały projekt o wartości 
8 000 000 zł jest s�nansowany

Rok 2022 upłynął pod znakiem remontów dróg i inwestycji 
w mieście. Przypomnijmy kilka  z nich. 

Trzej królowie wędrują ze 
swymi orszakami: europej-
skim, afrykańskim i azjatyckim 
do szopki na Rynku. Uczestni-
cy otrzymają specjalną koronę 
i chorągiewkę. W ten sposób 
każdy będzie mógł przyłączyć 
się do Orszaku Trzech Króli, 
stając się nie tylko biernym 
widzem, ale również aktyw-
nym uczestnikiem wydarzenia. 
Zachęcamy do przywdziania 
ciekawych strojów. Za najcie-
kawszą kreację będzie można 
otrzymać nagrodę!

Ulicami Sanoka przejdą 
trzy barwne korowody.

Orszak europejski o go-
dzinie 13.15 wyruszy spod 
kościoła pw. Chrystusa Króla. 
Do udziału w tym orszaku za-
praszamy mieszkańców dziel-
nicy Wójtostwo i Dąbrówki  
z prośbą o przywdzianie czer-
wonych barw. Uczestnicy 
przejdą ulicami: Jana Pawła II, 
Dmowskiego, Staszica, Trau-
gu�a, Żwirki i Wigury, Mic-
kiewicza, Zamkowa.

Orszak azjatycki o godzi-
nie 13.30 wyruszy spod kościo-
ła pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Uczestników bę-
dzie wyróżniał kolor zielony. 
Trasa orszaku wiedzie ulica-
mi: Lipińskiego, Jagiellońska,  
3 Maja i została zaplanowana 
dla mieszkańców dzielnicy  
Posada i Olchowce.

Powrót Sanockiego Orszaku Trzech Króli
 Po dwóch latach przerwy do Sanoka powraca Orszak Trzech Króli. Barwne korowody znów 
przejdą ulicami miasta. Będą to niepowtarzalne, uliczne, rodzinne jasełka. Wydarzenie  
zaplanowano  na dzień 6 stycznia 2023 r. (piątek) w Uroczystość O�arowania Pańskiego. 
Zapraszamy całe rodziny: dorosłych, dzieci i młodzież. Nikogo nie może tam zabraknąć!

Przegląd niektórych miejskich inwestycji

z rządowego programu Fun-
duszu Inicjatyw Lokalnych 
dedykowanego gminom gór-
skim.

Łany to również jedna  
z najbardziej wyczekiwanych 
inwestycji w mieście. 

– Łany to dla mnie bardzo 
ważna inwestycja. Pamiętam 
spotkania z mieszkańcami tej 
ulicy podczas kampanii wybor-
czej – mówił burmistrz Tomasz 
Matuszewski w wywiadzie  
dla naszego tygodnika. –  
Pewna pani powiedziała wtedy, 
że prędzej jej kaktus na dłoni 

wyrośnie, niż cokolwiek na 
Łanach się zmieni i że obiecuję 
to, co inni przede mną także  
w podobnych okolicznościach 
obiecywali. Kiedy później spo-
tkaliśmy się już na nowo wyre-
montowanej drodze, oświetlo-
nej, ta kobieta częstowała nas 
upieczonym na tę okazję pysz-
nym tortem. Łany to było 
wyzwanie, któremu udało się 
sprostać, a korzyści z tego 
wynikające są dziś wymierne 
– dodał burmistrz.  

Pomimo że większość prac 
drogowych została teraz 
wstrzymana ze względu na 
przerwę zimową, SPGK Sanok 
wykonuje prace remontowe na 

ul. Biała Góra i skończyło 
remont kładki na Potoku Pło-
wieckim przy ul. Podgórze. 

Na ul. Biała Góra trwają 
prace przy placu, gdzie powstają 
miejsca parkingowe. Wymie-
niana jest też nawierzchnia 
jezdni. Docelowo zbudowany 
tam zostanie chodnik i nastąpi 
wymiana kanalizacji deszczo-
wej. Ze względu na trudne 
warunki prace trzeba będzie 
przesunąć na kolejny rok. 

Przy pracach na kładce 
rozebrano warstwę konstruk-
cyjną do nośnej, po czym 
wzmocniono ją systemowym 
podłożem, zaś ostatnią war-
stwą są deski kompozytowe, 

Rok 2022 r.

trwalsze i antypoślizgowe. Jest 
bezpieczniej i wygodniej. Ta 
kładka wymagała natychmia-
stowej interwencji i cieszę się, 
że udało się rozpocząć prace 
przed intensywnymi opadami, 
szybciej niż przewidywano, 
zakończono prace. 

Jedną z rozpoczętych inwe-
stycji jest SOWA. W budynku 
po byłym Gimnazjum nr 3  
w Sanoku,  wykonawca rozpo-
czął prace remontowe. Powstaje 
w tym miejscu jedyna na Pod-
karpaciu Strefa Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności. 
Obecnie wykonawca prowadzi 
prace rozbiórkowe posadzek  
i stropów, wkrótce będą wybu-

rzane ściany i otwory 
drzwiowe. Trwają prace przy-
gotowawcze pod wykonanie  
i wymianę instalacji. Przed 
nami ogromny wysiłek, jednak 
warto go wykonać dla przy-
szłych efektów. Modernizacja 
wyniesie ok. 300 000 zł

Inną ważną inwestycją  
było przeniesienie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nowa siedziba, jaką  otrzymał 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej – z windą i z mieszka-
niem chronionym w sąsiedz-
twie, jest zdecydowanie bar-
dziej komfortowa od poprzed-
niej. 

ew

W grudniu 2022 na sanocką Arenę została dostarczona  
nowoczesna, ekologiczna rolba z napędem elektrycznym. 
Spełnia ona wszystkie aktualne wymogi i posiada niezbędne 
certy�katy. Poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników oraz
sprawi, że utrzymanie ta�i będzie prostsze. Jej zadaniem jest
czyszczenie i pielęgnacja lodu na odkrytym torze do jazdy 
szybkiej oraz w Arenie Sanok.

Nowa rolba do lodu
MOSiR w Sanoku

–  Duża popularność jazdy na 
łyżwach w Sanoku oraz sukce-
sy młodzieżowych drużyn ho-
kejowych UKS Niedźwiadki 
MOSiR Sanok, łyżwiarzy 
szybkich SKŁ Górnik Sanok 
na torze długim, zawodników 
short track UKS MOSiR Sa-
nok oraz rozgrywki w najwyż-
szej lidze hokeistów Marma 
Ciarko STS Sanok są dla nas 
motywacją, by z największą 
starannością dbać o obiekty 
sportowe, tak sanocką Arenę 
jak i tor lodowy – powiedział 
burmistrz Tomasz Matuszew-
ski. – Już na początku roku 
2023 na sanockich obiektach 
odbędzie się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Zimowych. Ta inwestycja 
była również możliwa dzięki 

do�nansowaniu z Podkarpac-
kie - serwis samorządu woje-
wództwa w kwocie 400 tys.,  
za co serdecznie dziękuję wła-
dzom województwa podkar-
packiego, Marszałkowi Włady-
sławowi Ortylowi oraz Wice-
marszałkowi Piotrowi Pilchowi. 
Za sprawą przekazania wła-
snych środków budżetowych  
i dobrej współpracy z Mini-
sterstwem Sportu i Turystyki 
możemy liczyć na dodatkowe 
do�nansowanie do tego zaku-
pu, które wzrosło o niemal  
1 mln zł. Całkowity koszt mo-
dernizacji Areny wraz z zaku-
pem rolby zamknie się kwotą 
ponad 4 mln zł, natomiast do-
�nansowania  wyniesie niemal
2,5 mln zł.

ew

Już 6 stycznia

Trzej królowie stojący na 
czele korowodów połączą 
prowadzone grupy na sanoc-
kim Rynku. Spotkanie to za-
planowano na godzinę 14.00. 
Wtedy również będziemy 
świadkami scenki biblijnej, 
którą przygotuje para�a pw.
Podwyższenia Krzyża Święte-
go (Franciszkanie). Para�a
pw. Przemienienia Pańskiego 
zaprosi na „Dwór Heroda” – 
inscenizację, która będzie 
miała miejsce na Placu św. 
Michała. Finał kolejnej edycji 
sanockiego Orszaku Trzech 
Króli nastąpi ok. godz. 15.00 
na Placu Harcerskim. Tam 
obejrzymy kolejną scenkę bi-
blijną przygotowaną przez 
para�ę pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Całość za-
kończy się złożeniem darów 
przez trzech króli.

Uczestnicy nie muszą oba-
wiać się niskich temperatur. 
Oprócz gorącej atmosfery, 
jaka z pewnością będzie towa-
rzyszyć podczas wspólnego 
orszakowego kolędowania, za-
dbano także o ciepły posiłek  
i napoje, które serwowane 
będą w oranżerii Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Raz 
jeszcze serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców po-
wiatu sanockiego oraz gości 
odwiedzających Sanok do 
uczestnictwa w Orszaku. Pro-
simy o odpowiednio wczesne 
przybycie na miejsce zbiórki, 
gdzie będą rozdawane korony 
i chorągiewki.

mn

Orszak afrykański o go-
dzinie 13.35 wyruszy spod ka-
plicy św. Maksymiliana Kolbe 
(ul. Zagrody, obok I Liceum 
Ogólnokształcącego). Kolo-
rem wiodącym będą barwy 
niebieskie. Zapraszamy w to 
miejsce szczególnie mieszkań-
ców dzielnic: Śródmieście, 
Błonie i Zatorze. Uczestnicy 
udadzą się ulicami: Zagrody, 
Cicha, Konarskiego, 800-lecia, 
Głowackiego, Sienkiewicza, 
Kościuszki, Grzegorza, Plac 
św. Michała, Grodka.

Do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu zapraszamy rów-
nież mieszkańców okolicz-

nych miejscowości oraz gości 
odwiedzających w tym czasie 
Sanok poprzez dołączenie do 
dogodnej dla siebie trasy or-
szaku.

Uczestnicy otrzymają ko-
ronę i chorągiewkę (prosimy 
o wcześniejsze przybycie na 
miejsce zbiórki). W progra-
mie orszaku zaplanowano 
wspólne kolędowanie, scenki 
biblijne przygotowane przez 
sanockie para�e, konkurs na
najlepsze przebranie oraz cie-
pły posiłek. Orszaki połączą 
się na sanockim Rynku, a za-
kończenie będzie miało miej-
sce na Placu Harcerskim.

ARCH. UM SANOK (3)
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Wspomnienie o Andrzeju Brygidynie (1947-2021)

Andrzej Jan Brygidyn przy-
szedł na świat 30 września 
1947 roku jako jedno z bliź-
niąt Juliana i Stanisławy Bry-
gidyn. Rodzina zamieszki-
wała wówczas w Sanoku, 
wynajmując dom położony 
nieopodal miejskiego sta-
dionu. Julian, będąc stola-
rzem,  zarabiał na życie, pra-
cując w fabryce wagonów, 
natomiast żona Stanisława 
prowadziła gospodarstwo 
domowe. Wkrótce do rodzeń-
stwa: Andrzeja i Adama dołą-
czyły kolejno Małgorzata  
(1952) i Mieczysław (1954). 
Łącznie rodzina liczyła sze-
ścioro dzieci wraz dwójką 
przyrodniego rodzeństwa 
Bogumiły i Haliny.

Jak w wielu rodzinach 
podobnie też tutaj dotkliwie 
odczuwano skutki niedawno 
zakończonej drugiej wojny 
światowej i następującego 
później czasu braku stabiliza-
cji państwa przypadającego 
tuż po wyzwoleniu. Wiele 
osób bez różnicy wieku pozo-
stawało naznaczonych przez 
wojenne wspomnienia.    
Ówczesne życie cechowała 
wszechobecna bieda, pro-
blemy dotyczące zaopatrze-
nia w podstawowe produkty 
potrzebne do życia. Aby 
podołać takim warunkom, 
należało wykazywać dużą   
zaradność, wykorzystując 
wszystkie dostępne środki. 
Stąd sanockie rodziny utrzy-
mywały niewielkie pola 
uprawne, hodowano drób  
i bydło. Sprzyjały temu 
warunki panujące na terenie 
dzielnicy Wójtostwo, gdzie 
występowały pola uprawne, 
tereny pastwisk. Obszar ten  
położony nad rzeką San  przy-
pominał bardziej wieś niż 

 28 grudnia  2022 roku minął rok od śmierci sanockiego historyka, wieloletniego dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 7, a późniejszego Gimnazjum nr 4 w Sanoku, dyrektora Nauczyciel-
skiego Kolegium Języków Obcych Andrzeja Brygidyna. Przez większość swojego życia zawo-
dowego pozostawał związany z sanocką edukacją. Miał też swoje pasje i zainteresowania,  
które znacznie ubarwiły jego życiorys. 

miasto szczególnie kiedy  na 
polach pracowali  rolnicy czy 
pędzili na wypas zwierzęta. 
Tak  wyglądał krajobraz dzie-
ciństwa, a następnie wczesnej 
młodości Andrzeja Brygi-
dyna. Okres dziecięcy, cho-
ciaż przypadł na trudne lata 
polskiej historii, przynosił 
sporo radości. Odmiennie niż 
dzisiaj zabawy społeczności 
najmłodszych wyznaczały 
pory roku, ponieważ na  zimę  
przypadał czas sanek, nart, 
jazdy na lodzie. Lato skłaniało 
do gry w piłkę nożną do czego 
służyły równiny Wójtostwa. 

Od najmłodszych lat 
Andrzej przejawiał zdolności 
manualne oraz plastyczne. Po  
latach  siostra Bogumiła  
wspomina swego brata maj-
sterkującego w warsztacie sto-
larskim ojca. Natomiast Mał-
gorzata  zapamiętała jego 
umiejętności rzeźbiarskie 
oraz plastyczne. Poza zaba-
wami życie każdego dziecka 
wypełniała edukacja. 

W latach 1953-1961 
uczęszczał do szkoły podsta-
wowej, by kontynuować naukę 
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Sanoku.  Jednak nauka 
nie stanowiła jego jedynego 
zajęcia. Trudna  sytuacja eko-
nomiczna rodziny skłoniła 
młodego Andrzeja do podję-
cia sezonowej pracy zarobko-
wej na miejscowych budo-
wach. Tym sposobem mógł 
pozyskać pieniądze na własne 
wydatki. Po ukończeniu nauki 
w liceum przez krótki okres 
podjął zatrudnienie w zakła-
dach Stomil oraz Autosan. 
Przez cały okres młodzieńczy 
Andrzej Brygidyn wraz z bra-
tem Adamem  czynnie upra-
wiali  sport,  należąc do klu-
bów piłkarskich  „Sanoczanka”, 

„Stal Sanok”, „LZS Zarszyn”. 
W drużynie pełnił rolę napast-
nika.  

Na pewno  przełomowym 
momentem dla jego życia oka-
zał się wyjazd na studia do 
krakowskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, co nastąpiło  
w 1967 roku. Z całą pewno-
ścią zamiana miejsca zamiesz-
kania z niewielkiego Sanoka 
na Kraków przyczyniła się  
do rozwoju osobowości mło-
dzieńca. W 1971 roku Andrzej 
Brygidyn uzyskał tytuł magi-
stra historii na podstawie 
obronionej pracy „Sylwetka 
polityczna Walerego Sławka 
po 1926 roku”. Tekst powstał 
przy opiece merytorycznej 
znanego profesora Józefa 
Buszki.

Po  ukończeniu studiów 
(1971 rok) aż do momentu 
przejścia na emeryturę (2003 
rok)  Andrzej Brygidyn zwią-
zał swe życie zawodowe  
z sanocką oświatą, pracując 
jako nauczyciel historii  
w następujących placówkach: 
Szkole Podstawowej nr 5, 
Szkole Podstawowej nr 4, 
Szkole Podstawowej nr 7,  
II Liceum Ogólnokształcącym, 
Ogólnokształcącym Liceum 
Medycznym, Wieczorowej 
Szkole Ogólnokształcącej,  
Wieczorowym Technikum 
Budowlanym dla Pracujących, 
Gimnazjum nr 4. Jednak  
dla większości mieszkańców 
Sanoka pozostanie dyrekto-
rem tak zwanej  „Siódemki”, 
gdzie wspomnianą funkcję  
pełnił od 1977 do 1999 roku. 
Następnie po przekształceniu 
placówki w Gimnazjum  nr 4 
kierował nią do 2003 roku.   
Czas poświęcony pracy  
w szkolnictwie ob�tował 
w wiele sukcesów pedagogicz-

nych i organizacyjnych, gdyż 
kierowanie szkołą o liczbie 
ponad tysiąca uczniów stano-
wiło nie lada wyzwanie dla 
młodego dyrektora. Na wspo-
mniane sukcesy edukacyjne 
złożyły się wysokie miejsca 
uczniów w olimpiadach przed-
miotowych z dziedziny histo-
rii. Poza pracą nauczyciela 
historii równorzędnie  pełnił 
funkcję instruktora piłki noż-
nej, prowadząc zespoły junio-
rów „Stali Sanok” (1981 rok), 
szkolnej drużyny młodzików 
(1985 rok).  Będąc nauczycie-
lem,  mgr Andrzej Brygidyn 
podnosił kwali�kacje, zdoby-
wając kolejne stopnie specjali-
zacji zawodowej  II oraz III. 

Nie można mówić   
o dyrektorze „Siódemki” bez 
ukazania go jako historyka, 
badacza historii najnowszej 
ziemi sanockiej. Początek 
działalności badawczej przy-
niosły artykuły zamieszczone 
na łamach miejscowej prasy 
poświęconej tematyce drugiej 
wojny światowej. Jednak 
szczególnym  wydarzeniem 
dla jego wizerunku jako bada-
cza została praca „Kryptonim 
San” wydana w 1992 roku. 
Niniejsza publikacja powstała 
dzięki wielkiemu wysiłkowi   
autora, zbieraniu relacji 
pochodzących od żołnierzy 
Armii Krajowej żyjących  
w latach 70. i 80. XX wieku. 
Książka zebrała pozytywne 
recenzje i jest wciąż umiesz-
czana w bibliogra�ach powsta-
jących prac naukowych.  Spod 
pióra Andrzeja Brygidyna 
wyszły jeszcze następujące 
pozycje: „Żołnierskimi rzu-
ceni losami”  (1994 rok), 
„Sanok miedzy wojną a sta-
nem wojennym” (1999 rok), 
„Sanocka lista katyńska” 
(2000 rok).  W  2012 roku 
ukazała się książka „Wspo-
mnienia i relacje żołnierzy 
Sanockiego Obwodu Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajo-
wej” napisanej wspólnie z córką 

Magdaleną Brygidyn-Pasz-
kiewicz. Ostatnią pozycją 
książkową sanockiego histo-
ryka została pozycja zatytuło-
wana „Sanockie reminiscen-
cje” (2013 rok). Przedstawia-
jąc pokrótce dorobek naukowy 
Andrzeja Brygidyna, należy 
wspomnieć o jego wkładzie do 
powstania monogra�i miasta
Sanoka powstałej pod redakcją 
profesora Feliksa Kiryka. Praca 
pod tytułem „Sanok – dzieje 
miasta” została wydana w 1995 
roku.  

Andrzej Brygidyn był  
również społecznikiem zaan-
gażowanym  w pracę dla dobra 
mieszkańców miasta. Za przy-
kład może posłużyć jego 
członkostwo w Towarzystwie 
Rozwoju Upiększania Miasta 
Sanoka, Towarzystwie Przy-
jaciół Dzieci. Za działalność 
uhonorowano go między  
innymi srebrną odznaką  
honorową Zasłużonego Popu-
laryzatora Wiedzy Towarzy-
stwa Wiedzy Powszechnej 
(1981rok),  Odznaką Przyja-
ciela Dziecka (1983 rok), od-
znaką Zasłużonego dla Sanoka 
(1989 rok). Należy wymienić 
też wyróżnienia związane bez-
pośrednio z działalnością hi-
storyczną: Odznakę Zasługi 
dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych (1999 
rok),   nadanie tytułu Honoro-
wego Członka Związku Kom-
batantów i Byłych Więźniów 
Politycznych (2000 rok). 

Wieloletnie doświadcze-
nie zdobyte podczas kierowa-
nia szkołą pozwoliło zrealizo-
wać marzenie o posiadaniu 
własnej placówki edukacyjnej. 
W 1998 przy współpracy  
z Uniwersytetem Śląskim 
utworzył Nauczycielskie Ko-
legium Języków Obcych, 
kształcące przyszłych nauczy-
cieli języka angielskiego. 
Obecnie kontynuatorem kole-
gium jest instytucja o nazwie 
Niepubliczne Kolegium Języ-

ków Obcych prowadzące stu-
dia podyplomowe. W budynku 
przy ulicy Głogowej 1 istnieje 
od 2008 roku Niepubliczne 
Ogólnokształcące Liceum dla 
Dorosłych.    

Andrzej Brygidyn posiadał 
też zainteresowania w dziedzi-
nie sadownictwa, ogrodnictwa 
i pszczelarstwa. Podczas mie-
sięcy letnich lubił spędzać czas 
na terenie domowego ogrodu, 
zbierając owoce i warzywa, 
doglądając pasieki pszczół 
zbierających nektar z kwiatów. 
Wielką sympatią darzył  zwie-
rzęta, a szczególnie psy, cho-
ciaż u schyłku życia towarzy-
szyła mu kotka o imieniu 
Czarnulka.   W życiu prywat-
nym był ojcem, mężem  
i dziadkiem. W  1972 roku  
zawarł związek małżeński  
z Jadwigą Wiśniowską, nato-
miast w 1978 przyszła na świat 
ich córka Magdalena.  Z kolei 
spełnienie w roli dziadka przy-
niosły narodziny wnuczki We-
roniki (2013 rok).  

Pomimo że Andrzej Brygi-
dyn został zapamiętany przez 
społeczeństwo Sanoka jako 
wieloletni dyrektor, historyk 
regionu, należy postrzegać go 
jako osobowość wielu wymia-
rów oraz pasji.  Pozostały po 
nim publikacje w postaci arty-
kułów oraz książek. Co więcej 
wciąż trwają założone przez 
niego inicjatywy Niepubliczne 
Kolegium Języków Obcych 
oraz Niepubliczne Liceum dla 
Dorosłych. Ostatnio powstał 
projekt utworzenia regional-
nej Sali Pamięci, która poprzez 
ekspozycję  będzie przedsta-
wiać jego dorobek na tle cza-
sów, w których przyszło mu 
żyć. Wszystko to zostanie udo-
stępnione wkrótce mieszkań-
com Sanoka w budynku Nie-
publicznego Kolegium Języ-
ków Obcych i Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych przy ulicy Gło-
gowej 1. 

Marcin Paszkiewicz

Andrzej Brygidyn 2014 rok Rodzina Brygidynów: Andrzej, Jadwiga i córka Magdalena 1979 . Fot. ze zbiorów rodzinnych

Rodzeństwo Brygidynów Andrzej, Adam, 
Mieczysław, Małgorzata lata 50-te. 
Fot. ze zbiorów Małgorzaty Czopor
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SKRÓCONY ROZKŁAD JAZDY 
LINII AUTOBUSOWYCH MKS SANOK

Ważny od 01.01.2023 r.

1. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy autobusy MKS nie kursują.

2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
dostępny jest na stronie internetowej: 
www.rozkladjazdy.spgk.com.pl

3. System Statycznej Informacji Pasażerskiej dostępny 
jest na stronie internetowej www.spgk.com.pl 
(Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej).
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źródło: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
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Przypomnij, od ilu lat działa 
„Sanitas” i jak powstało? 

– „Sanitas” działa ponad 
dekadę, od kwietnia 2011r. 
Kiedy miałam 24 lata, u pro-
gu dorosłego życia, planów  
i marzeń na życie, zachoro-
wałam na raka jajnika. Prze-
szłam dwie operacje i che-
mioterapię. Nie pozwoliłam, 
aby choroba i leczenie zabra-
ły mi marzenia i całkowicie 
przejęły kontrolę nad moim 
życiem. Z perspektywy czasu 
wiem, jaka moc zamknięta 
jest w silnej woli życia oraz  
w tym, aby nie przestawać 
marzyć.  Dziś już wiem, że 
choroba dała mi więcej niż 
zabrała i gdybym miała przez 
nią raz jeszcze przejść, zrobi-
łabym to, by być dziś tu i te-
raz.  Pozytywnym skutkiem 
choroby jest m.in. Stowarzy-
szenie „Sanitas”. 

Kto zasila szeregi Stowarzy-
szenia? 

– „Sanitas” tworzą, jak dla 
mnie, najlepsi wolontariusze 
na świecie.  Poświęcają swój 
wolny czas, siły i energię. Są 
to ludzie, dla których istotna 
jest pomoc i działanie dla 
drugiego człowieka. Przede 
wszystkim jesteśmy zgranym 
zespołem, w każdej chwili 

„Sanitas” wyróżnione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

gotowi do działania,  ale rów-
nież spędzania wolnego czasu. 
Wrażliwość, empatia, poświę-
cenie, ale także spontanicz-
ność, szaleństwo i dobry  
humor, to główne cechy ekipy 
„Sanitasu”. 

„Sanitas” to nie tylko Sa-
nok, są wspaniałe dziewczyny, 

które prowadzą również od-
dział „Sanitasu” w Przemyślu, 
a od 2022 roku nasze szeregi 
zasiliła rzecznik „Sanitasu”, 
która pomaga w działaniach na 
terenie całej Polski. To sami 
wyjątkowi ludzie i jestem 
dumna, że tworzymy to razem 
już od ponad dekady.

Przypomnij �agowe wyda-
rzenia Stowarzyszenia. 

– Jest ich naprawdę wiele  
i nie sposób je wszystkie opi-
sać w kilku zdaniach. 

Mamy stałe coroczne ak-
cje, jak np. Mikołajkowa Nie-
zapominajka, Piękna w Cho-
robie, Przesyłka od Serca, 

Magiczny Cylinder, Białe So-
boty, Przyjazna Poczekalnia. 

Ponadto, wychodzimy 
również naprzeciw potrzebom 
chwili, jak np. OnkoAzyl dla 
Ukrainy, pomoc w zakupach 
niezbędnego sprzętu dla pla-
cówek onkologicznych, dys-
trybucja poradników, prowa-
dzenie edukacji przeciw-no-
wotworowej, kampanie edu-
kacyjne na temat chorób, 
organizowanie tematycznych 
konferencji, działania w kie-
runku refundacji leków dla 
pacjentów onkologicznych 
oraz do rozszerzenia bezpłat-
nej pro�laktyki. Aktualnie
trwają również nasze projek-
ty.  

Zdradzisz plany Stowarzy-
szenia? 

– Chcemy realizować 
nadal nasze stałe oraz sponta-
niczne akcje. Wspierać osoby 
z chorobami nowotworowy-
mi oraz edukować.  Będziemy 
starać się  mocniej działać  
w Ministerstwie Zdrowia, aby 
rozszerzać pro�laktykę prze-
ciwnowotworową na wielu 
szczeblach, ale także dążyć, 
aby pacjent leczony był za-
wsze w godnych warunkach,  
z dostępnością do najnowo-
cześniejszych metod. Zoba-
czymy, co przeniesie przy-
szłość, ale nasza spontanicz-
ność nie pozwoli nam zaprze-
stać na stałych akcjach.

Stowarzyszenie istnieje od 
września 2017 roku i zostało 
założone przez Emilię i Łuka-
sza Kotów. Stowarzyszenie 
powstało z pasji i chęci propa-
gowania muzyki organowej  
i kameralnej. 

– Naczelnym celem Sto-
warzyszenia jest propagowa-
nie kultury i sztuki poprzez 
prowadzenie działalności edu-
kacyjnej i kulturalnej, zwłasz-
cza w zakresie inicjowania, 
wspierania i pomocy w przed-
sięwzięciach edukacyjno-kul-
turalnych, w szczególności na 
rzecz dzieci i młodzieży,  
a także wspieranie dzieci  
i młodzieży oraz rodzin  
w trudnej sytuacji życiowej – 
mówi Łukasz. 

– Stowarzyszenie  powstało 
pod kątem organizowania festi-
wali, ale z czasem okazało się, 
że mamy pomysły, energię  
i chęć do robienia wielu innych 
rzeczy – dodaje Emilia.

 – Rok 2022 był dla nas 
szczególny i bardzo pracowity. 
Dzięki determinacji i wsparciu 
życzliwych osób oraz instytu-
cji, zrealizowaliśmy szereg cie-
kawych i wartościowych pro-

„Pro Artis” z nagrodą Marszałka 
Województwa Podkarpackiego

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia w 2022 roku należą:

14 grudnia Stowarzyszenie „Pro Artis” otrzymało główną nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego w kategorii: kultura i tożsamość narodowa. 

jektów. Chcieliśmy zaszczepić 
miłość do muzyki organowej, 
bo sami ją kochamy. Naszym 
marzeniem było to, by muzyka 
organowa brzmiała nie tylko  
w kościołach. Chcieliśmy 
pokazać szerszy wymiar tego 
wspaniałego instrumentu. 
Chcemy ten instrument poka-
zać (…) w towarzystwie 
orkiestr, chórów, tak jak to pla-
nujemy na czwartą edycję, 
która odbędzie się w maju 
2023 roku. Organy są specy-
�cznym, dużym instrumen-
tem, który nie da się łatwo 
transportować, stąd więk-
szość koncertów odbywa się  
w kościołach. Jak na Sanok 
dzieje się tu sporo kultural-
nych wydarzeń. Marzy nam 
się jednak, by jeszcze więcej 
osób przychodziło na kon-
certy. W 2023 roku planujemy 
wyjście poza Sanok, ale jesz-
cze nie chcemy zdradzać, gdzie 
dokładnie. Planujemy również 
wyjść poza mury kościoła, 
poza przestrzeń sakralną. 

Wszystkie koncerty są  
w czasie rzeczywistym trans-
mitowane przez Internet, co 
zwiększa ilość odbiorców. 

Daje też możliwość uczestni-
czenia w koncercie osobom, 
które nie mogą dotrzeć �zycz-
nie na miejsce koncertu. 

– Nasze działania zostały 
docenione na szczeblu woje-
wódzkim. W grudniu  odebrali-
śmy bardzo prestiżową nagrodę 
Marszałka Województwa Pod-
karpackiego w kategorii: kul-
tura i tożsamość narodowa  
„NGO Wysokich Lotów”. To 
dla nas wielkie wyróżnienie  
i dowód na to, że nasze działa-
nia są realizowane na najwyż-
szym poziomie artystycznym 
i merytorycznym. Cieszymy 
się, że nasze starania zostały 
zauważone i docenione! – 
mówi Emilia.

– W tym miejscu pra-
gniemy serdecznie podzięko-
wać wspierającym nas oso-
bom i instytucjom. Dzięki 
waszemu wsparciu możemy 
prężnie działać i realizować 
fantastyczne projekty! Przed 
nami kolejne wyzwania i wiel-
kie plany. Na pewno chcemy 
stworzyć biuro Stowarzysze-
nia, najchętniej w centrum 
Sanoka – opowiada Łukasz. 

Edyta Wilk

14 grudnia Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”  otrzymało główną nagrodę  Marszałka 
Województwa Podkarpackiego NGO WYSOKICH LOTÓW w kategorii „Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność  
pomocowa”. Jest duże wyróżnienie. Zaprosiliśmy do redakcji prezes Stowarzyszenia Annę Nowakowską na rozmowę. 

Co oznacza dla was nagroda 
Marszałka Województwa 
Podkarpackiego?

– Od lat naszą największą 
satysfakcją i radością jest 
uśmiech osób toczących naj-
większą walkę w swoim życiu, 
dlatego to robimy, po to dzia-
łamy. Wierzymy, że tak wła-
śnie zmienia się świat, dobry-
mi uczynkami, czasem cie-
płym słowem, uściskiem dło-
ni, nadzieją. Na tę nagrodę 
zapracowało mnóstwo osób  
i nie sposób ich wymienić.  
Na pewno chcę podziękować 
wszystkim sponsorom, dar-
czyńcom, którzy obdarzają 
nas zaufaniem i bez których 
niewiele udałoby   się nam 
zdziałać. Dziękuję im za 
otwartość na nasze, czasem 
szalone, pomysły.

Czyli nagroda  jest motywa-
cją do dalszego  działania?

– Mimo wszystko taka 
nagroda daje ogromną moty-
wację do dalszych działań  
i dodaje sił w tych trudnych  
momentach, które i nas nie 
omijają. 

Czego tobie jako pani prezes 
mogę życzyć w nowym 
roku? 

– Przede wszystkim zdro-
wia i radości, a wówczas siła  
i wytrwałość przyjdą same. 

Rozmawiała 
Edyta Wilk

„NGO Wysokich Lotów”

– III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
– II Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów
–  Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Organowe i Klawesynowe
–  Reminiscencje Festiwalowe
–  Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzycznej
– „Polska - mój Dom, moja Ojczyzna”. Wydarzenia artystyczne i edukacyjne wspierające 
    wychowanie patriotyczne
– Organizacja i udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego i języko- 
    wego uchodźcom z Ukrainy
–  Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów powiatu sanockiego
–  Doposażenie Stowarzyszenia w sprzęt niezbędny dla lepszej realizacji zadań i celów statutowych
– Konferencja naukowa pt. „Polski model trwale zrównoważonej gospodarki leśnej – 
    drewno jako naturalny i odnawialny surowiec”

„NGO Wysokich Lotów”
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BILARD 

PIŁKA NOŻNA 

Zwycięstwo Buczyńskiego 
Przerwę w terminarzu  
SCB Ligi Amatorskiej  
wypełnił Świąteczno- 
Noworoczny Turniej Open 
w Pool Bilarda, rozegrany  
z udziałem 23 zawodników, 
w tym kilku przyjezdnych, 
nawet z zagranicy. Zwycię-
stwo przypadło jednak  
jednemu z miejscowych,  
bo najlepszy okazał się  
Dariusz  Buczyński. 

Emocji nie brakowało – prak-
tycznie od samego początku 
faworyci odpadali po poraż-
kach z teoretycznie słabszymi 
rywalami. Formą błysnęli 
zwłaszcza Łukasz Szmyd  
i Maciej Bodziak, który wdarł 
się do �nałowej czwórki. 
W pół�nale musiał jednak
uznać wyższość Marcina  
Dzika, przegrywając 1:2.  
W drugiej parze Buczyński 
pokonał 2:0 Pawła Kocana, 
który porażkę powetował  
sobie analogicznym zwycię-
stwem w meczu o 3. miejsce. 
Finałowe starcie również za-
kończyło się takim wynikiem 
– Buczyński ograł Dzika, się-
gając nie tylko po okazałą sta-
tuetkę, ale i czek na 500 zł. 

Akademicy najlepsi w Grupie Srebrnej 
Podczas świątecznej przerwy grała tylko jedna drużyna – 
żacy młodsi Akademii Piłkarskiej, którzy pojechali na  
Turniej Bożonarodzeniowy w Brzozowie. Efektem było 
zwycięstwo w Grupie Srebrnej. 

Liczna grupa akademików 
rozkręcała się z meczu na 
mecz. Wprawdzie zespół  
Jakuba Gruszeckiego i Karoli-
ny Karaczkowskiej nie zdołał 
awansować do Grupy Złotej, 
ale w Srebrnej nie miał już  
sobie równych, kończąc tur-
niej na 5. miejscu. 

– Wykorzystujemy każdą 
możliwość do grania, by zdo-
bywać doświadczenia. Debiu-
ty zaliczyło kilku zawodników, 
paru innych wróciło po choro-
bach, a reszta świetnie się ba-
wiła – czytamy na stronie AP. 

SIATKÓWKA 

Niezła inauguracja w Krośnie 
Zespoły dziewcząt z TSV rozpoczęły walkę w cyklu Turnie-
jów „Kinder Joy of Moving”. Podczas inauguracyjnych  
zawodów w Krośnie mieliśmy jedno miejsce na podium. 

W kategorii czwórek nasz 
klub wystawił aż cztery dru-
żyny. Najlepiej wypadła dru-
ga (Wiktoria Wójcik, Gabrie-
la Osieczko, Amelia Pypeć, 
Klara Wierzbicka), zajmując 
3. miejsce. Pozostałe lokaty: 
4. TSV I (Kornelia Domańska, 
Zo�a Moczarny, Julia Sucho-
wiecka, Emilia Bulewicz),  
6. TSV III (Karolina Czer-
wińska, Aleksandra Dzwonik, 
Weronika Drwięga, Klaudia 
Mazur), 9. TSV IV (Maja  
Potoczny, Wiktoria Kędra, 
Kamila Gierczak, Wiktoria 
Biodrowicz). 

W kategorii trójek starto-
wał tylko jeden zespół pod-
opiecznych Adama Koconia 
(Magdalena Janiec, Iga Wile-
czek, Weronika Biodrowicz), 
ostatecznie kończąc rywaliza-
cję na 5. pozycji. 

Do walki o ligowe punkty wracają seniorzy TSV. W sobotę 
(godz. 17) nasza drużyna zagra u siebie z Klimą Błażowa. 

Dariusz Buczyński jako jedyny wygrał wszystkie mecze 
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Drużyna AP wygrała rywalizację w Grupie Srebrnej 

TSV zagra z Klimą Błażowa 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000)  
w związku 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

w dniu 15.12.2022 r. została wydana dla Burmistrza Mia-
sta Sanoka decyzja Nr 6/22 (znak sprawy: AB.6740.9.8.2022) 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:  
„Rozbudowa drogi gminnej Nr G116997R ul. Jagodowa  
w Sanoku w km 0+396.00 – 0+667.00” na nieruchomościach 
lub ich częściach, położonych w Sanoku, obręb Posada

1. Działki istniejącego pasa drogowego, znajdujące się  
w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegają 
podziałowi i stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka):
dz. nr: 3320, 3322, 3323/2
obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

2.Działki położone w liniach rozgraniczających teren in-
westycji (nie podlegają podziałowi i nie stanowiące własności 
Gminy Miasta Sanoka): dz. nr: 665/7, 665/12
obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

3.Działki lub ich części, z których korzystanie będzie ogra-
niczone (położone poza liniami rozgraniczającymi): 
dz. nr: 3449, 3359
obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się  
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiato-
wego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój 29, tel. 13 46 57 
620, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o przysługujących 
środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji. 

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej 
publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

LOKALE,
 NIERUCHOMOŚCI

Kupię■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

AUTO-MOTO

Kupię■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733■ Stare motory niezależnie 
od stanu, tel. 534 456 353

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

Burmistrz 
Miasta Sanoka

zawiadamia, że na stronie 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Sanoka 
http://bip.um.sanok.pl/ za-
mieszczono ogłoszenie o 
przetargu nieograniczonym, 
licytacyjnym na dzierżawę 
lokalu użytkowego, położo-
nego przy ul. Kościuszki 15 
w Sanoku. 

Szczegółowe informacje na 
temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej  i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta pod 
nr telefonu:  13-46-52-852.

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

Simon – Maks
Simon krótko cieszył się szczęściem. Nie-
stety psiak wraca z adopcji z powodu 
choroby właściciela. Zawalił się jego do-
tychczasowy świat, z kanapy musi wrócić 
do zimnego kojca. Maks ma ok. 8 miesię-
cy, to szczeniak, który dużo przeszedł. 
Został odebrany interwencyjnie, szczę-
śliwie znał dom i wydawało się, że teraz 
może być już tylko lepiej. Niestety nasza 
radość, a przede wszystkim radość Si-
monka nie trwała długo. Nie pozwólmy 
mu stracić dopiero zdobytej wiary  
w człowieka, nie pozwólmy mu zamiesz-
kać w zimnym kojcu, bo dopiero niedaw-
no poznał, co to znaczy mieć dom. Pilnie 
potrzebny chociaż dom tymczasowy. 
Maks to energiczny i pewny siebie psiak, 
który potrzebuje aktywnego opiekuna. 
Dom najlepiej bez innych zwierząt. 

Kontakt do adopcji: 695 273 839

Yoshi
Kocurek nadal nie znalazł domu pomi-
mo wielu ogłoszeń. Yoshi to kot uro-
dzony w maju. To wielki miziak, uwiel-
bia zabawę piłeczką i wędką. Kuwetka 
oczywiście ogarnięta, nie boi się psów. 
Jedyne czego potrzebuje to kochające-
go domu. Czy skradł komuś serce ten 
cudowny kotek? Niech Nowy Rok 
przyniesie Yoshiemu własny domek  
i ludzi do kochania. Obowiązuje umo-
wa adopcyjna, darmowa kastracja w ra-
mach adopcji. Szukamy domu niewy-
chodzącego.

Kontakt do adopcji: 695 273 839
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Nasz jedyny 
kadrowicz, uczest-
nik Turnieju 
Trzech Narodów 
we Francji, wygra-
nego przez Polskę. 

Zabawa z kuponami rusza od nowa 

KAROL BIŁAS 
hokej, STS 
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Złota Dziesiątka 2022

Jedna z naszych 
najlepszych 
rolkarek, w ubie-
głym sezonie 
zdobyła kilkana-
ście medali. 

LAURA BLUJ 
wrotkarstwo, Sprint 

Zdobywca srebr-
nego medalu 
Górskich Samo-
chodowych 
Mistrzostw Polski 
w klasie 10c. 

ARKADIUSZ BORCZYK 
Automobilklub Małopolski 

Czołowa zawod-
niczka reaktywo-
wanej drużyny 
seniorek, dysponu-
jąca bardzo 
dobrym serwisem. 

ANGELIKA BUŚKO
siatkówka, Sanoczanka 

Lider naszej 
drużyny, zawodnik 
bardzo wszech-
stronnym, świetny 
w każdym elemen-
cie gry.  

PRZEMYSŁAW CHUDZIAK
siatkówka, TSV 

Z Wilkami wygrała 
Sanocką Ligę 
Unihokeja, 
a w barwach ILO 
jest liderką punk-
tacji kanadyjskiej. 

JOANNA CZUBEK
unihokej, Wilki/ILO 

W klasyfikacji 
łacznej Pucharu 
Soliny uplasował 
się na 2. miejscu 
w klasie turystycz-
nej. 

ROLAND CZYŻ
żeglarstwo, Naftowiec 

Po przejściu 
z Wiki do Ekoballu 
Stal potwierdził 
klasę, stając się 
jednym z liderów 
drużyny. 

RAFAŁ DOMARADZKI
piłka nożna, Wiki/Ekoball Stal

Z kadrą narodową 
zdobył brąz Spin-
ningowych Mi-
strzostw Świata 
w Łowieniu Pstrą-
gów z Brzegu. 

PIOTR BAŁDA
wędkarstwo, Koło nr 1 

Jeden z wycho-
wanków w druży-
nie STS-u, wystę-
pował też 
w Niedźwiadkach, 
które wygrały I Ligę. 

KONRAD FILIPEK
hokej, STS 

Kolejny wychowa-
nek sanockiego 
hokeja, coraz lepiej 
radzący sobie 
w rozgrywkach 
hokejowej elity. 

BARTOSZ FLORCZAK 
hokej, STS 

Pod koniec 
ubiegłego sezonu 
wygrał dwa Woje-
wódzkie Turnieje 
Klasyfikacyjne 
Młodzików. 

KAJETAN GALIK 
tenis, SKT 

Zdobywca srebr-
nego medalu 
w kat. kata chłop-
ców podczas 
Mistrzostw Euro-
py w Dębicy. 

TOBIASZ GUDOWSKI 
karate, SKK 

Brązowy medali-
sta Mistrzostw 
Polski w kategorii 
kulturystyka 
klasyczna do 
175 centymetrów. 

SEBASTIAN HOMBEK 
kulturystyka, Iron Duo Fit 

Najlepszy obecnie 
panczenista 
Górnika, zdobyw-
ca aż 7 złotych 
medali Mistrzostw 
Polski Młodzików

SZYMON HOSTYŃSKI 
łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

Zawodniczka 
o niesamowitych 
umiejętnościach 
– multimedalistka 
Mistrzostw Polski, 
Europy i Świata. 

KONSTANCJA IWAŃCZYK
fitness gimnastyczny, Spartanie

Absolutny domi-
nator lokalnych 
rozgrywek , czte-
rokrotny zwycięz-
ca klasyfikacji 
łącznej. 

KRZYSZTOF KADUBIEC
bilard, SCB Liga Amatorska 

Zawodniczka 
występująca 
na pozycji libero, 
ostoja drużyny 
w przyjęciu i grze 
obronnej. 

EDYTA KRACZKOWSKA
siatkówka, TSV 

Czołowa pancze-
nistka Górnika, 
w swojej kat. 
wiekowej jedna 
z najlepszych 
na świecie. 

JULITA KRAWIEC 
łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

Czwarta zawod-
niczka rzutu 
oszczepem pod-
czas Mistrzostw 
Polski Młodziczek 
w Lublinie. 

JULIA KRZANOWSKA 
lekkoatletyka, Komunalni 

Zdobywca brązo-
wego medalu 
w kat. masters 
+80 kilogramów 
na Mistrzostwach 
Europy w Dębicy 

FRANCISZEK LACH 
karate, SKK 

Jeden z najbar-
dziej doświadczo-
nych graczy 
drużyny walczącej 
o powrót do IV Ligi 
Podkarpackiej.  

PIOTR LORENC
piłka nożna, Ekoball Stal 

Nasz najbardziej 
regularnie startu-
ujący cyklista, 
2. w kat. M5 klasy-
fikacji łącznej 
maratonMTB.pl. 

ROBERT LORENS 
kolarstwo górskie, WS TECH MTB 

Członek kadry 
narodowej junio-
rów, zajmował 
miejsca na po-
dium w zawodach 
Pucharu Polski. 

ROCH MALICZOWSKI
łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

Czołowy zawod-
nik zespołu Niedź-
wiadków, coraz 
odważniej wcho-
dzący do drużyny 
STS-u. 

LOUIS MICCOLI 
hokej, STS 

Najbardziej 
wszechstronny 
gracz zespołu 
z ul. Stróżowskiej,  
jesienią jego 
najlepszy strzelec. 

DOMINIK PIELECH 
piłka nożna, Wiki 

Lider drużyny, 
która wiosną 
wywalczyła 
awans do 
III Ligi, a obecnie 
prowadzi w tabeli. 

GRZEGORZ POLINIEWICZ  
tenis stołowy, SKT 

W kat. do 89 kg 
Mistrz Polski 
oraz brązowy 
medalista 
Mistrzostw Świa-
ta na Słowacji. 

HUBERT PRZYBYLSKI 
trójbój siłowy, Gryf 

Nasz najlepszy 
obecnie sztangi-
sta, wicemistrz 
Polski Juniorów 
w kat. wagowej 
do 67,5 kg. 

SEWERYN PRZYBYLSKI
podnoszenie ciężarów, Gryf 

Czołowa repre-
zentantka nasze-
go klubu, zajmuje 
wysokie lokaty 
w zawodach 
regionalnych. 

ŁUCJA PRZYGÓRZEWSKA 
pływanie, UKS Rekiny MOSiR 

W kategorii ma-
stersów zdobyw-
ca pięciu medali 
Mistrzostw Świa-
ta i aż ośmiu 
Mistrzostw Polski. 

TADEUSZ REK 
kajakarstwo, MOSiR 

Czołowy napast-
nik „Watahy”, 
która odzyskała 
tytuł najlepszego 
zespołu Sanockiej 
Ligi Unihokeja. 

BARTŁOMIEJ SKRABALAK
unihokej, Wilki 

Wszechstronny 
pomocnik, który 
równie dobrze 
radzi sobie 
w kreowaniu akcji, 
jak i grze obronnej. 

KACPER SŁYSZ 
piłka nożna, Ekoball Stal 

Jedyny obcokrajo-
wiec w drużynie 
STS-u, reprezentu-
jący nasz klub 
w dwóch ostat-
nich sezonach. 

SAMI TAMMINEM
hokej, STS 

W Ogólnopolskich 
Zawodach Rankin-
gowych zwycięż-
czyni klasyfikacji 
łącznej w kategorii 
juniorek F. 

LENA TOKARSKA 
short-track, UKS MOSiR 

Złoty medalista 
Mistrzostw Polski 
w Ju-Jitsu 
w formule Ne-Wa-
za Gi Masters 
(kat. do 69 kg). 

DANIEL WOSACHŁO 
judo, Pantera 

Wycięte z gazety kupony należy dostarczać – osobiście lub drogą pocztową 
– na adres  redakcji („Tygodnik Sanocki”, ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). 

KUPON

Rozpoczynamy kolejną edycję plebiscytowej zabawy. Tym 
razem o końcowe zwycięstwo powalczą reprezentanci 
aż dwudziestu trzech dyscyplin sportu, co z pewnością 
jest rekordem naszego konkursu. 

Ubiegłorocznego „tytułu” 
broni oczywiście panczenist-
ka Julita Krawiec z Górnika, 
ale konkurencja jest bardzo 
mocna – pięciu hokeistów, 
czterech piłkarzy, trójka przed-
stawicieli siatkówki, dwójka 
unihokeja, łyżwiarstwa i kara-
te, a do tego po jednym repre-
zentancie następujących dys-
cyplin (w kolejności alfabe-
tycznej): automobilizm, bi-
lard, �tness gimnastyczny, 
judo, kajakarstwo, kolarstwo 
górskie, kulturystyka, lekko-
atletyka, pływanie, podnosze-
nie ciężarów, short-track, 
trójbój siłowy, tenis, tenis 
stołowy, wędkarstwo, wrot-
karstwo i  żeglarstwo. 

Kupony będziemy za-
mieszczać od dzisiejszego 
numeru aż do końca marca. 
Potem nastąpi dokończenie 
liczenia głosów, oczywiście 
według tredycyjnej punkta-
cji: 1. miejsce – 12 punktów, 
2. miejsce – 10 pkt, od 3. do 
10. miejsca – od 8 do 1 pkt. 

Planujemy oczywiście or-
ganizację �nałowej imprezy, 
podczas której ogłoszone zo-
staną wyniki „Złotej Dziesiąt-
ki”, a laureaci otrzymają nagro-
dy. Zapewne znów spotkamy 
się w „Sali Herbowej” Urzędu 
Miasta, choć to oczywiście 
jeszcze nic pewnego, bo życie 
pisze różne scenariusze... 

(bb) Julita Krawiec będzie bronić ubiegłorocznego zwycięstwa 
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Jakub Bukowski z Pucharem Polski 

Pierwsze trofeum 
wychowanka STS-u 
Po transferze do GKS-u Tychy Jakub Bukowski zdobył 
pierwsze trofeum. Jego nowa drużyna wywalczyła Puchar 
Polski, w �nale pokonując 3:1 Unię Oświęcim.

Wprawdzie decydujący poje-
dynek popularny „Bukoś”  
zakończył bez zdobyczy indy-
widualnych, jednak z pewno-
ścią nie zmąciło to jego rado-
ści z wywalczenia pierwszego 
trofeum w seniorskiej karie-
rze. Być może kolejnym bę-
dzie zwycięstwo w rozgryw-
kach PHL – obecnie tyszanie 
zajmują 3. miejsce w tabeli  
z dorobkiem 61 punktów  
i stratą 4 „oczek” do Unii  
i Cracovii Kraków. 

Mecz inny, wynik taki sam  
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 

UKH UNIA OŚWIĘCIM 3:6 (1:0, 2:3, 0:3) 
Bramki: Dulęba (12), Mazur (27), Starościak (29) – Koval-
chuk 2 (56, 60), Yerassov (23), Prokopiak (34), Fus (37), 
Piankrat (59). 
Niedźwiadki: Slawik – Wróbel, Starościak, Dulęba – Niemczyk, 
M. Koczera, Radwański, Mazur, Worwa – Puszkarski, B. Koczera, 
Czopor, Stabryła – Sawicki, Karnas, Klimczak, Górniak,  
Miszczyszyn. 

Dzień po porażce 3:6 z zapleczem Cracovii drużyna Niedź-
wiadków w identycznych rozmiarach uległa rezerwom 
Unii, choć mecz miał zupełnie inny przebieg. Gospodarze 
prowadzili już 3:1, a jeszcze w 56. min był wynik remisowy. 
Niestety, końcówka pojedynku okazała się wręcz piorunu-
jąca w wykonaniu rywali, dla których połowę bramek 
strzelili byli zawodnicy naszej drużyny... 

Do pewnego momentu 
wszystko układało się po my-
śli Niedźwiadków, które sys-
tematycznie budowały prze-
wagę. Wprawdzie na otwiera-
jące wynik tra�enie Marcina
Dulęby odpowiedział Vasiliy 
Yerassov, w pierwszych minu-
tach drugiej tercji doprowa-
dzając do wyrównania, ale 
odpowiedzią były gole Jakuba 
Mazura i Michała Starościaka. 
Dwubramkowe prowadzenie 
mogło sugerować, że pod-
opieczni Krzysztofa Ząbkie-
wicza mają mecz pod kontro-
lą, jednak jeszcze przed drugą 
przerwą Cracovia odrobiła 
straty za sprawą Kacpra  

Prokopiaka i Szymona Fusa, 
których pamiętamy z gry  
w Sanoku. 

Wynik remisowy utrzy-
mywał się aż do 56. min. 
Wtedy jednak hokeiści spod 
Wawelu wyraźnie docisnęli 
pedał gazu, w końcówce me-
czu zdobywając kolejne trzy 
gole. Dwa tra�enia Mykhailo
Kovalchuk przedzieliła bram-
ka Yahor Piankrata, czyli  
kolejnego zawodnika, który 
jeszcze niedawno był zawod-
nikiem naszego klubu. 

Już w sobotę (godzina 16) 
Niedźwiadki zagrają u siebie 
z MKS Podhale Nowy Targ. 

Polska Hokej Liga 

Drugi rewanż za porażkę w Sosnowcu 
MARMA CIARKO STS SANOK – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 

3:0 (0:0, 2:0, 1:0) 
Bramki: Valtola (38), Mäkelä (40), Heikkinen (59). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; J. Lorraine, Miccoli, Heikkinen – Florczak, Łysenko; Ahoniemi, 
Mäkelä, E. Lorraine – Höglund, Tołstuszko; Filipek, Mocarski, Harila – Rąpała, Biłas; Ginda, 
Dobosz, Sienkiewicz. 

Trzecie w tym sezonie zwycięstwo nad Zagłębiem, a zarazem drugi rewanż za październi-
kową porażkę w Sosnowcu, gdzie STS uległ rywalom w analogicznych rozmiarach.  
Mimo wygranej bez straty gola łatwo nie było, bo pojedynek de�nitywnie rozstrzygnął 
się dopiero w przedostatniej minucie, gdy strzałem do pustej bramki resztki nadziei gości 
rozwiał Ville Heikkinen. 

Pierwsza tercja do zapomnie-
nia – mało emocji, mało akcji, 
mało strzałów. Wprawdzie 
nieco więcej z gry mieli nasi 
zawodnicy, ale nie udało im 
się wykorzystać żadnej z kilku 
sytuacji strzeleckich. Najlep-
szą miał chyba Heikkinen, 
lecz jego solowa akcja zakoń-
czyła się uderzeniem prosto 
w Patrika Spěšnego. 

Wynik 0:0 utrzymywał się 
aż do 38. min, choć po zmianie 
stron Zagłębie miało dwie do-
bre okazje bramkowe. Dopiero 
w końcówce drugiej tercji dru-
żyna Miiki Elomo zdołała 
skruszyć opór gości. Gola dają-
cego prowadzenie zdobył Kalle 
Valtola, zachowując najwięcej 
zimnej krwi w podbramkowym 
zamieszaniu. Hokeiści STS-u 
poszli za ciosem i na 10 sekund 
przed końcową syreną udało 
im się powiększyć przewagę. 
Tym razem na listę strzelców 
wpisał się Juho Mäkelä, kieru-
jąc krążek do siatki po zagraniu 
Valtoli.

W ostatniej części poje-
dynku Zagłębie postawiło 
wszystko na jedną kartę. Przy-
jezdni szukali kontaktowego 
gola, jednak nasza drużyna 
skutecznie grała w defensywie, 
nie pozwalając sosnowicza-
nom rozwinąć skrzydeł.  
W końcu ich trener zdecydo-
wał się na manewr z wprowa-
dzeniem dodatkowego zawod-
nika za bramkarza, co skoń-
czyło się tym, co zwykle...  
Po przejęciu krążka Heikkinen 
strzelił „na pustaka”, pieczętu-
jąc nasze zwycięstwo. Tym  
samym zawodnicy STS-u trze-
ci raz w tym sezonie wygrali 
mecz bez straty bramki. 

MARMA CIARKO STS SANOK – TAURON KH PODHALE NOWY TARG 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) 

Męczarnie z Podhalem, ale komplet punktów jest 
Bramki: Tamminen 2 (15, 41), E. Lorraine (32) – Mrugała (10), Ałeksandrow (36). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; J. Lorraine, Tamminen, Heikkinen – Florczak; Łysenko, Ahoniemi, Mäkelä, E. Lorraine – Höglund, 
Tołstuszko; Filipek, Mocarski, Harila – Rąpała, Biłas; Ginda, Miccoli, Sienkiewicz. 

Choć Podhale przegrywa ostatnio na potęgę – dla gości była 
to już 23. porażka z rzędu – to jednak mecze z tym rywalem 
są dla STS-u dość ciężkie. Nie inaczej było i tym razem.  
O zwycięstwie naszej drużyny zdecydowała skuteczność 
Sami Tamminena, który ustrzelił dublet. 

Zaczęło się jak w poprzednim 
meczu tych drużyn w „Arenie”, 
czyli od prowadzenia nowo-
tarżan. Po składnej akcji gola 
zdobył Robert Mrugała.  
Radość przyjezdnych trwała  
5 min, bo właśnie po tym cza-
sie płaskim strzałem wyrównał 
Tamminem. Po jego tra�eniu
na lód poleciały pluszaki,  
rzucane w ramach akcji Teddy 
Bear Toss. Końcówka pierw-
szej tercji należała do gospo-
darzy, ale dobrej okazji nie 
wykorzystali Elliot Lorraine,  
a potem sędzia nie uznał bram-
ki Wsewołoda Tołstuszki.

Hokeiści STS-u wyszli na 
prowadzenie w 31. min, gdy  
E. Lorraine skutecznie dobił 
uderzenie Władysława Łysen-
ki. Jednak Podhale nie podda-
wało się, kilka minut później 
doprowadzając do wyrówna-

nia. Zaskakującym strzałem 
spod bandy na 2:2 tra�ł Ołek-
sandr Ałeksandrow.

Spotkanie rozstrzygnęło 
się na początku trzeciej tercji, 
gdy grę w przewadze wykorzy-
stał Tamminem, pakując krą-
żek do siatki po składnej akcji  
i „rozklepaniu” defensywy  
rywali. Końcówka meczu była 
nerwowa. Dwóch naszych  
zawodników złapało kary, więc 
trener Podhala wycofał bram-
karza i goście przez pewien 
czas grali z przewagą... 3 za-
wodników. Na szczęście udało 
się wyjść z opresji i punkty 
pozostały w Sanoku. 

W piątek STS zagra u siebie  
z GKS-em Katowice, zaś  
w niedzielę z Unią Oświę-
cim. Początek obu pojedyn-
ków o godz. 18. 
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Mecz z Zagłębiem zawodnicy STS-u zakończyli zwycięstwem bez straty bramki 

Jakub Bukowski zdobył z dru-
żyną GKS-u Puchar Polski Podhale stawiało zacięty opór, ale punkty zostały w Sanoku 

Tym razem Niedźwiadki musiały uznać wyższość rezerw Unii 
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Atak „Rewolucjonistów” 
Piątą edycję Turnieju „Milan Cup”, organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Hokeja, rozegrano w kat. żaków młod-
szych. Podczas trzydniowej rywalizacji w „Arenie” bezapela-
cyjne zwycięstwo odniósł polski selekt Revolution Hockey 
Team, wysoko pokonując wszystkich rywali. Występujące  
w roli gospodarzy Niedźwiadki uplasowały się tuż za podium. 

Początek zmagań był wręcz 
piorunujący w wykonaniu  
zawodników Mateusza Kowal-
skiego, którzy pierwszego dnia 
wszystkie trzy mecze wygrali 
w dwucyfrowych rozmiarach, 
co dawało im prowadzenie  
w tabeli grupy A. Natomiast  
w B rządziła ekipa „Rewolu-
cjonistów”, nazajutrz rano pie-
czętując grupowe zwycięstwo. 
Dla odmiany Niedźwiadki  
nie utrzymały 1. miejsca, bo  
w ostatnim pojedynku mini-
malnie lepszy okazał się ukra-
iński Dnepr Dnipro. 

Po dwa najlepsze zespoły 
pozostały w grze o końcowe 
zwycięstwo, a reszta walczyła  
o 5. miejsce. Ostatecznie zajęła 
je drużyna Slovakia Lions,  
w dalszej fazie turnieju wygry-
wając wszystkie trzy mecze. 
Niestety, smaku zwycięstwa nie 
zaznały już Niedźwiadki, poraż-
kami kończąc pół�nał z Revolu-
tion Hockey Team i mecz  
o 3. miejsce z Dnepr Dnipro, 
który wcześniej uległ ekipie HS 
Riga. W �nale „Rewolucjoniści”
nie dali żadnych szans Łoty-
szom, zwyciężając aż 15:1. 

Grupa A
Niedźwiadki MOSiR Sanok – DLSS Daugavpils 12:3 
Bramki: Suchecki 4, Paszkiewicz 2, Myćka 2, Włodarczyk,  
Bator, Kłodowski, Dydek. 
Dnepr Dnipro – DLSS Daugavpils 6:2
Niedźwiadki MOSiR Sanok – Vranov Bulls 12:2
Bramki: Paszkiewicz 3, Bator 3, Suchecki 2, Kłodowski 2, Wło-
darczyk, Dydek.
Vranov Bulls – Baltic Wolves 1:2
Baltic Wolves – Dnepr Dnipro 0:4
Vranov Bulls – Dnepr Dnipro 0:3
Niedźwiadki MOSiR Sanok – Baltic Wolves 10:1 
Bramki: Suchecki 3, Włodarczyk 2, Robel, Bator, Paszkiewicz, 
Szot, Myćka. 
DLSS Daugavpils – Vranov Bulls 5:0
Niedźwiadki MOSiR Sanok – Dnepr Dnipro 1:2
Bramka: Paszkiewicz. 
Baltic Wolves – DLSS Daugavpils 1:4

Grupa B
HS Riga – Slovakia Lions 5:1
Slovakia Lions – Revolution Hockey Team 1:9
HS Riga – Kryzhynka Kijów 18:0
Kryzhynka Kijów – Revolution Hockey Team 0:23
Slovakia Lions – Kryzhynka Kiev 11:0
Revolution Hockey Team – HS Riga 7:1

Mecze o 5. miejsce:
Baltic Wolves – Slovakia Lions 0:8 
Daugavpils – Kryzhynka Kiev 18:0 
Slovakia Lions – Vranov Bulls 2:1 
Baltic Wolves – Kryzhynka Kiev 3:1 
Vranov Bulls – Kryzhynka Kiev 4:2 
Daugavpils – Slovakia Lions 0:2 

Pół�nały:
Niedźwiadki MOSiR Sanok – Revolution Hockey Team 0:7 
Dnepr Dnipro – HS Riga 2:4. 

Mecz o 3. miejsce: 
Niedźwiadki MOSiR Sanok – Dnepr Dnipro 2:10 
Bramki: Suchecki, Kłodowski. 

Finał: 
Revolution Hockey Team – HS Riga 15:1 

Finały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

Mistrzostwo SP1, srebro SP4
Turniej chłopców, rozegrany w podrzeszowskim Kamieniu, toczył się pod wyraźne dyktando naszych drużyn, które 
zdobyły dwa najcenniejsze medale. Tytuł mistrzowski wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1, kończąc rywalizację nie tylko  
z kompletem zwycięstw, ale i bez straty gola. Srebro przypadło ekipie Szkoły Podstawowej nr 4. 

Zawodnicy „Jedynki” przeszli 
przez turniej jak burza, wy-
grywając wszystkie mecze,  
z łącznym bilansem bramko-
wym 22:0. W ostatnim poje-
dynku, który był de facto nie-
o�cjalnym �nałem imprezy,
pokonali 2:0 kolegów  
z „Czwórki”. Ta z kolei medal 
zapewniła sobie właściwie już 
po pierwszej potyczce grupo-
wej, ogrywając zawsze moc-
nych rywali z Dębicy, bo wy-
nik tego spotkania zaliczony 
został w grupie �nałowej.

– Przed decydującym 
meczem z SP4 sytuacja  
wyglądała tak, że rywale  
potrzebowali wygranej, a nam 
do złota wystarczał remis. 
Chłopcy jednak nie kalkulo-
wali, odnosząc kolejne zwy-
cięstwo. Warto podkreślić,  
że w mojej drużynie był tylko 
jednen zawodnik z rocznika 
2008, resztę stanowili chłop-
cy o rok młodsi, choć część  
z nich to też uczniowie klas 
VIII, bo rok wcześniej poszli 
do szkoły. W każdym   razie 
połowa składu pozostanie  
mi na następny sezon –  
podkreślił Dariusz Fineczko, 
prowadzący drużynę SP1. 

Zwycięska drużyna „Jedynki”. Od lewej: górny rząd – Dariusz Fineczko (opiekun zespołu),  
Alan Suchecki, Jakub Serwatko, Piotr Robel i Kajetan Kulikowski, poniżej – Marcel Florko,  
Michał Sudyka, Ksawery Janusz i Piotr Dydek. 

Unihokeiści SP4 przywieźli do Sanoka srebrne medale. Od lewej: 
Ryszard Długosz (opiekun zespołu), Sebastian Stasicki, Maksymi-
lian Sierota, Alan Cichecki, Fabian Bochnak, Wiktor Dziedzic  
i  Adrian  Wojnar. 

Grupa A: SP4 Sanok – SP5 Dębica 1:0, SP4 Sanok –  
SP Kamień 2:0. 
Grupa B: SP1 Sanok – SP1 Stobierna 3:0, SP1 Sanok –  
SP Kłyżów 6:0. 
Grupa �nałowa: SP1 Sanok – SP Majdan Królewski 8:0, 
SP4 Sanok – SP1 Żurawica 0:0, SP4 Sanok – SP Majdan 
Królewski 1:0, SP1 Sanok – SP1 Żurawica 3:0, SP1 Sanok 
– SP4 Sanok 2:0. 

Nieco wcześniej rozegrano turniej dziewcząt, które skrzyżowały 
kije w Żurawicy. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna z Bukow-
ska, prowadzona przez Jakuba Barcia, a miejsce 5. zajęły zawod-
niczki z Niebieszczan (opiekun – Krzysztof Sokołowski). 

Sanocka Liga Mężczyzn 

Joker pobił mistrza 
Hasło „bij mistrza” wciąż aktualne – zawodnicy Jokera 
Kosmetyki potwierdzili to w meczu z broniącymi tytułu 
Wilkami. Pewne zwycięstwo odniosła też Epaka.pl. poko-
nując Foresta. Najwięcej walki było w wygranym przez 
AZS UP pojedynku z Zimnym Browarem. 

Starcie „Kosmetycznych”  
z „Watahą” miało szokujący 
wręcz przebieg – po zaledwie 
10 minutach zawodnicy Joke-
ra prowadzili 4:0, a w drugiej 
połowie aż 7:1 (m.in. hat-trick 
Filipa Sienkiewicza). Aktual-
nym mistrzom dopiero pod 
koniec meczu udało się 
zmniejszyć rozmiary porażki. 

Zwycięstwo różnicą 4 goli 
odnieśli też „Pakowni”, poko-

nując Foresta i to bez straty 
bramki. Połowę goli strzelił 
Maciej Czopor. 

Najwięcej emocji było  
w meczu „Studentów” z „Bro-
warnikami”, którzy po 2 min 
gry prowadzili już 2:0. Jednak 
potem nastąpiła zmiana ról  
i uczelniany zespół z nawiązką 
odrobił straty, głównie za 
sprawą dubletu Damiana 
Gindy. 

WILKI – JOKER KOSMETYKI 3:7 (1:5) 
Bramki: Ambicki, Zygmunt, Pelc – Sienkiewicz 3, Filipek 2, 
Pasierbowicz, Piotrowski. 

ZIMNY BROWAR – AZS UP 2:3 (2:1) 
Bramki: Rudy, Cybuch – Ginda 2, Kowalski. 

FOREST – EPA�.PL 0:4 (0:1)
Bramki: Czopor 2, Niemczyk, Słomiana. 
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Zawodnicy Niedźwiadków uplasowali się tuż za podium 

Unihokeiści Jokera Kosmetyki (na żółto) złapali wysoką formę 
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