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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Pani Krystynie Chowaniec
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca

składają
Dyrektor i Pracownicy 

Muzeum Historycznego w Sanoku

Panu Ordynatorowi dr. Zbigniewowi Lejprasowi, 
lekarzom i całemu zespołowi 

Oddziału Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku
podziękowanie za wielkie serce okazane

w czasie choroby
mgr Marii Macko

składają 
Barbara i Adam Adamiakowie z Rodziną

PODZIĘKOWANIA

Szanownej 
Pani Ordynator Renacie Kornasiewicz-Dubiel, 

lekarzom oraz całemu zespołowi 
Oddziału Zakaźnego 

Szpitala Specjalistycznego w Sanoku
serdeczne podziękowanie za wspaniałą opiekę

składa
Wojciech Wojtowicz

podziękowanie za wielkie serce okazane

Serdeczne podziękowania 
dla Wszystkich, 

którzy wzięli udział w Ostatniej Drodze 

śp. prof. Marii Macko
składa 

pogrążona w smutku Rodzina

Serdeczne podziękowania 
za okazaną pomoc i opiekę nad 

śp. prof. Marią Macko 
dla Pana Ordynatora Oddziału 

Wewnętrznego Szpitala w Sanoku, 
dla Zespołu Lekarskiego 

oraz Pielęgniarskiego 
składa  Aleksander Granicki z Rodziną.

Wewnętrznego Szpitala w Sanoku, 

składa  

Po dwóch latach przerwy do Sanoka powrócił Orszak Trzech Króli. Barwne korowody znów przeszły ulicami miasta. Były 
to niepowtarzalne, uliczne, rodzinne jasełka. Wydarzenie zaplanowano  na dzień 6 stycznia 2023 r. (piątek) w Uroczystość 
O�arowania Pańskiego.

Sanoczanie jak królowie 
Po latach przerwy

Pani Krystynie Chowaniec
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Taty

składają 
członkowie Stowarzyszenia 

Wychowawców „Eleusis” w Sanoku

Druhnom 
Krystynie i Katarzynie Chowaniec

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu Śmierci Taty i Dziadka

składają
harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

Krystynie i Katarzynie Chowaniec
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu Śmierci 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu Śmierci 
wyrazy szczerego współczucia 

Pani Krystynie Chowaniec
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Taty

Krystynie i Katarzynie Chowaniec
wyrazy szczerego współczucia 

Taty i Dziadka

składają
pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku

Trzej królowie wędrowali ze 
swymi orszakami: europej-
skim, afrykańskim i azjatyc-
kim do szopki na Rynku. Byli 
świadkami scenki biblijnej, 
którą przygotowała para�a 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (Franciszkanie). 
Para�a pw. Przemienienia 
Pańskiego zaprosiła na „Dwór 
Heroda” – inscenizację, która 
miała miejsce na placu św. 
Michała. Finał kolejnej edycji 
sanockiego Orszaku Trzech 

Króli nastąpił ok. godz. 15.00 
na Placu Harcerskim. Tam 
przybyli obejrzeli  kolejną 
scenkę biblijną przygotowaną 
przez para�ę pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Całość 
zakończyła się złożeniem da-
rów przez trzech króli.

– Ulicami miasta prze-
szedł kolorowy radosny ko-
rowód. Wiele rodzin włączy-
ło się w ten noworoczny po-
chód. Mieszkańców Dąbrówki 
i Wójtostwa prowadzili trzej 

królowie od kościoła   pw. 
Chrystusa Króla w Sanoku. 
Był to orszak czerwony, euro-
pejski. Mieszkańcy Posady 
i Olchowiec w zielonych koro-
nach wyszli sprzed kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Sanoku. Niebieski 
korowód mieszkańców Śród-
mieścia, Błoni i Zatorza wyru-
szył sprzed Kaplicy Świetego 
Maksymiliana Kolbe. Dzięku-
ję mieszkańcom licznie biorą-
cym udział w orszaku. Para�e 

zadbały też o piękne widowi-
ska jasełkowe. Gorąca i rado-
sna atmosfera udzieliła się 
uczestnikom. Najciekawsze 
stroje zostały nagrodzone. 
Dla chętnych przygotowany 
był ciepły posiłek. Dziękuję 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tego wydarzenia 
i życzę miłego świętowania – 
skomentował radosne wyda-
rzenie burmistrz Tomasz 
Matuszewski. 

ew

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
Andrzej Romaniak

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

Pani Wioletcie Niedzieli
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Męża

składają 
Burmistrz Tomasz Matuszewski 

i pracownicy Urzędu Miasta

Pani Krystynie Chowaniec
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci Ojca

składają

Od 09.01.2023 r. do 16.11.2023 r.
Apteka Panorama, ul. Krakowska 2

Od 16.01.2023 r. do 23.01.2023 r.
Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Lipińskiego 10A

APTEKI  PEŁNIĄCE  DYŻURY 
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Początek roku to dla wielu samorządów czas, kiedy podejmo-
wana jest jedna z najtrudniejszych uchwał –  uchwała budżeto-
wa. W czwartek, 12 stycznia odbyła się LXXII sesja Rady  
Miasta Sanoka VIII kadencji, podczas której radni pochylili  
się nad projektem uchwały. Podczas gdy radni dyskutują nad 
budżetem, my oddajemy gazetę do druku, dlatego o wynikach 
głosowania napiszemy w kolejnym wydaniu gazety.

LXXII sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Budżet na 2023 rok – najtrudniejszy do realizacji

Projekt uchwały budżetowej 
na 2023 rok wraz z uzasadnie-
niem przedstawił Tomasz 
Matuszewski, burmistrz Sa-
noka.

– To, że 2023 rok będzie 
dla samorządów pod wzglę-
dem �nansowym jeszcze
trudniejszy, widać chociażby 
po budżetach innych samo-
rządów na ten rok. Bardzo 
dużo miast, nawet tych najbo-
gatszych, zaplanowało swoje 
budżety z dużym de�cytem.
Zadłużenie miast wojewódz-
kich w tym roku wyniesie po-
nad 80 proc. kwoty docho-
dów. Dramatycznie wzrośnie 
też obsługa długów – szacun-
kowo wzrośnie aż o 9 miliar-
dów zł – rozpoczął burmistrz.

Z jednej strony z uwagi na 
in�ację, wydatki, które wciąż
rosną szybciej niż dochody, 
dużo większe koszty energii  
i spłaty kredytów, wzrost naj-
niższego wynagrodzenia i sil-
na presja płacowa ze strony 
pracowników, a z drugiej 
strony dochody znacząco 
mniejsze niż w poprzednich 
latach – burmistrz uważa, że 
właśnie miedzy innymi to 
czeka samorządy w tym roku, 
w tym również budżet miasta 
Sanoka.

– Skutki zmian w jednost-
kach samorządu terytorialne-
go w warunkach kryzysu, 
przedłużająca się wysoka in-
�acja prowadzić będą do po-
garszania się warunków i wy-
ników gospodarki �nansowej
samorządu, a następnie nasi-
lania się zjawisk kryzysowych 
w gospodarce lokalnej. Doty-
czyć to może również ko-
nieczności drastycznych pod-
wyżek opłat dla mieszkańców 
i trudności �nansowania pod-
stawowych usług publicznych 
wykonywanych na rzecz 

mieszkańców przez samorzą-
dy – kontynuuje. 

Szczegółowa analiza zało-
żeń budżetu na rok 2023 
przeprowadzona została na 
licznych posiedzeniach po-
szczególnych komisji branżo-
wych, gdzie władze miasta, 
dyrektorzy jednostek, naczel-
nicy wydziałów odpowiadali 
na pytania radnych. Projekt 
został poddany wery�kacji,
czego wynikiem jest pozy-
tywna opinia komisji �nanso-
wo-gospodarczej.  Na kształt 
obecnego budżetu  na rok 
2023 miały wpływ następują-
ce, najważniejsze czynniki  
i założenia: możliwości i ogra-
niczenia w dochodach budże-
tu, w tym przede wszystkim 
dochody własne miasta wyni-
kające ze stawek podatków  
i opłat lokalnych, jak również 
wpływy z udziałów w podat-
kach skarbu państwa, czyli 
PIT i CIT, które stanowią 
prawie 46 proc. dochodów 
ogółem; dynamika przyrostu 
wydatków bieżących wynika-
jąca z ich struktury, ukształto-
wanej z lat ubiegłych i wystę-
pujący z tego powodu poziom 
de�cytu bieżącego; wydatki
bieżące budżetu już przed 
zmianami w podatku PIT  
rosły szybciej niż dochody 
bieżące w latach 2016-2021, 
gdy nastąpił silnie nagłaśniany 
wzrost wpływów jednostek 
samorządu terytorialnego  
z udziałów z podatków PIT  
i CIT – dochody powyższe 
naszego miasta zwiększyły się 
o 12,5 mln zł, a wydatki bieżą-
ce wzrosły aż o ponad 34 mln 
zł. Już wtedy przyczynami 
tego zjawiska były rosnące 
dużo szybciej koszty pracy,  
w tym przede wszystkim  
w  oświacie, energii, materia-
łów i usług. Obecnie podsta-

wowym czynnikiem wzrostu 
kosztów wykonywania zadań 
publicznych są ceny energii 
oraz surowców energetycz-
nych, na które samorządy nie 
mają wpływu. Wpływy z usta-
wy „śmieciowej” od lat nie 
pokrywają kosztów zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych. W ubiegłym roku 
brakowało 2,3 mln zł. Nowym 
niezwymiarowanym czynni-
kiem zwiększającym wydatki 
komunalne jest obecność 
uchodźców z Ukrainy – w Sa-
noku jest to około 400 osób, 
która powoduje konieczność 
zapewnienia podstawowych 
usług publicznych – dostęp 
do oświaty. Kolejnym czynni-
kiem jest wzrost nawet  
10-krotny obsługi długów sa-
morządowych. W Sanoku to 
wzrost o 493 proc. Możliwo-
ści pokrycia de�cytu bieżące-
go tzw. wolnymi środkami  
z lat ubiegłych – w tym celu  
w grudniu ubiegłego roku 
podjęta została uchwała  
o zmianie struktury �nanso-
wania de�cytu za rok 2022 
w celu zwolnienia tzw. wol-
nych środków, które pozwoli-
ły s�nansować  zaplanowany

de�cyt bieżący i ogólny bu-
dżetu na 2023 rok. Przyjęte 
zostały założenia, że zaplano-
wane wydatki inwestycyjne 
dotyczyć będą tylko tych  
zadań, które zostały rozpo-
częte w 2022 roku, i takich, 
które objęte są w planie wie-
loletniej prognozy �nansowej,
jako zadania wieloletnie, któ-
re posiadają znaczące �nanso-
wanie z dotacji. Gospodarka 
odpadami w projekcie budże-
tu bilansuje się, gdyż wynika 
to z obowiązujących przepi-
sów i stanowiska Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.  Z uwa-
gi na wysoki poziom zadłuże-
nia bieżącego projekt budżetu 
nie uwzględnia dla pracowni-
ków administracji rewalory-
zacji wynagrodzeń. W skali 
całego samorządu jest to oko-
ło 7 mln zł. Ewentualna pod-
wyżka wynagrodzeń może 
mieć miejsce w trakcie roku 
budżetowego, przy większym 
od planowanego wykonania 
dochodów własnych lub co 
wysoce prawdopodobne uru-
chomienia przez Rząd RP 
dodatkowych środków na ten 
cel. Wiele też niewiadomych 
wynikających z sytuacji makro-

ekonomicznej w kraju i wpływ 
na funkcjonowanie gospodar-
ki w tym sanockich �rm 
i przedsiębiorców, co pośred-
nio przekłada się na realizację 
z wpływów podatków i opłat 
lokalnych.

– Zdaję sobie sprawę,  
że zasadniczym i pierwszym 
obowiązkiem organu wyko-
nawczego jest zabezpieczenie 
środków �nansowych na reali-
zację wydatków bieżących tzw. 
zadań własnych gminy związa-
nych z utrzymaniem infra-
struktury majątkowej, pomocą 
społeczną, edukacyjną i utrzy-
maniem administracji we 
wszystkich jej jednostkach. 
Drugim ważnym obszarem 
jest rozwój miasta, zależy on 
od tego, ile w niego zainwestu-
jemy. Stąd też pomimo bardzo 
trudnego budżetu, zaplanowa-
liśmy na ten rok inwestycje na 
ponad 41 mln zł z kwoty  
64 mln zł oraz zadania ujęte 
wcześniej w wieloletniej pro-
gnozie �nansowej jak: rozbu-
dowa ulic Kalinowej, Dwor-
skiej, Granicznej – prawie  
5 mln zł, przebudowa szkoły 
SP nr 2 i SP nr 8 – ponad 7 mln 
zł, przebudowa żłobka – 
 niecałe 2 mln zł, rozbudowa 
infrastruktury turystycznej – 
4,4 mln zł, przebudowa bu-
dynku mieszkalnego – ponad 
1 mln zł, budowa mostu na 
Sanie – czyli dokumentacja – 
niecałe 1 mln zł – wyliczał 
burmistrz.

Matuszewski podkreśla, 
że pomimo planowanego de-
�cytu operacyjnego i ko-
nieczności działań oszczęd-
nościowych o wysokości po-
ziomu realizowanych w roku 
2023 inwestycji zadecydo-
wały względy celowościowe  
i skala udziału �nansowania
tych działań. Tylko cztery za-
dania: łącznik Okulickiego, 
budowa mostu, przebudowa 
szkół oraz budowa żłobka są 
na kwotę ponad 78 mln zł,  
a do�nansowanie wynosi po-
nad 80 proc. W trakcie trwa-
nia roku budżetowego prze-
widuje się kolejne wprowa-

dzanie zadań inwestycyjnych 
np. rozbudowa ul. Głowackie-
go wraz z remontem mostu. 
Zadłużenie gminy na koniec 
2022 roku ma wynosić  
121,4 mln zł i stanowić będzie 
niecałe 62 proc. dochodów 
ogółem budżetu. W 2023 
roku nie zostanie wdrożony 
budżet  obywatelski. Bur-
mistrz podkreśla, że należy 
zwiększyć dochody miasta,  
a tym samym umożliwić po-
wrót do inwestycji drogowych 
w dzielnicach. 

– Musimy patrzeć na roz-
wój miasta, koncentrować na 
inwestycjach napędowych, 
które będą służyły wszystkim 
mieszkańcom. Budżet roku 
2023 będzie budżetem trud-
nym do realizacji, żeby nie 
powiedzieć najtrudniejszym 
w porównaniu do poprzed-
nich lat. Do tej pory wspólnie 
dawaliśmy radę tym trudnym 
budżetom, dlatego mimo 
wszytko jestem dobrej myśli. 
W ostatnich trzech latach 
udawało się zamykać każdy 
rok budżetowy z o wiele lep-
szym wynikiem, niż wynikało 
to z uchwały budżetowej. To 
nasz wspólny sukces. Wierzę, 
ze budżet na 2023 rok uda 
nam się wspólnie zrealizować. 
Jest to budżet w którym  
w dalszym ciągu koncentruje-
my się na wydatkach inwesty-
cyjnych, przeznaczając na ten 
cel 41 mln zł. 

Regionalna Izba Obra-
chunkowa pozytywnie zaopi-
niowała projekt uchwały bu-
dżetowej. Grażyna Rogowska-
-Chęć przedstawiła wnioski do 
projektu uchwały budżetowej 
złożonych przez Komisje.  
Następnie Bogdan Florek, 
skarbik miasta przedłożył sta-
nowisko burmistrza w sprawie 
opinii komisji �nansowo-go-
spodarczej oraz autopoprawek. 
Po wystąpieniach odbyła się 
długa dyskusja oraz głosowanie 
nad projektem uchwały wraz  
z przyjętymi autopoprawkami, 
o czym napiszemy w następ-
nym numerze.
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Rok 2022 był jednym z najspokojniejszych od 2019 roku pod 
względem zanotowanych zdarzeń i podejmowanych inter-
wencji przez Powiatową Straż Pożarną w Sanoku. Łącznie  
w ubiegłym roku odnotowano 1333 interwencje. 

Powiatowa Straż 
Pożarna w Sanoku

Komenda Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Sanoku 
podsumowała ubiegły rok pod 
względem interwencji podej-
mowanych na terenie powiatu 
sanockiego. Statystyki nie 
uwzględniają działań prowa-
dzonych poza obszarem 
powiatu, np. na przejściach 
granicznych i dworcach, zwią-
zanych z napływem ludności  
z Ukrainy. Z danych staty-
stycznych wynika, że rok 2022 
był najspokojniejszy od 2018 
roku pod względem zanoto-
wanych zdarzeń. Łącznie stra-
żacy odnotowali 1333 inter-
wencje, z których 958 stano-
wiły miejscowe zagrożenia, 
338 – pożary. Fałszywych alar-
mów było 37. Najwięcej stra-
żacy interweniowali w Sanoku 
(351), gminie Sanok (322)  
i gminie Zagórz (185), naj-
mniej w gminie Tyrawa Woło-

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku 
podsumowało 2022 rok. W ubiegłym roku ratownicy wyjeż-
dżali aż 16 tys. razy, przejeżdżając ponad pół miliona kilome-
trów.

Bieszczadzkie 
Pogotowie Ratunkowe 

Podsumowanie roku

Podsumowała rok

ska (35) i gminie Besko (65). 
Najwięcej pracy strażacy mieli 
w 2020 roku, kiedy to musieli 
interweniować aż 1766 razy. 

dcz

Początek stycznia to okres,  
w którym wiele instytucji 
oraz placówek podsumowuje 
ubiegły rok. Tak też uczyniło 
Bieszczadzkie Pogotowie Ra-
tunkowe SP ZOZ w Sanoku. 

– Miniony rok zapamięta-
my głównie z powodu wojny 
za naszą wschodnią granicą  
i przesunięcia akcentów z pan-
demii na problemy związane  
z migracją ludzi uciekających 
z terenów bombardowanych, 
palonych i ostrzeliwanych – 
czytamy na pro�lu społeczno-
ściowym Facebook BPR.

Rok 2022 dla Bieszczadz-
kiego Pogotowia Ratunkowe-
go SP ZOZ w Sanoku to około 
16 tys.  wyjazdów (i wypły-
nięć) karetek. Jeśli chodzi  
o statystki to rok 2022 był nie-
co podobny do 2021 roku.  

W tym czasie przejechano po-
nad pół miliona kilometrów,  
a w kilometry te wpisują się 
ludzkie historie i problemy 
zdrowotne. Aż 520 przypad-
ków to wypadki komunikacyj-
ne, których było niestety dwa 
razy więcej niż w 2021 r. Blisko 
tysiąc pacjentów to osoby nie-
pełnoletnie, a ilość wszystkich 
interwencji pod względem 
płci ułożyła się bardzo równo 
– kobiety 7980, a mężczyźni 
niewiele ponad 8000. Poza 
wyjazdami ratunkowymi ra-
townicy odwiedzili wiele szkół 
i zakładów pracy, szkoląc spo-
łeczeństwo w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy. Zaś 
sami uczestniczyli w niezliczo-
nej ilości szkoleń, manewrów  
i symulacji. 

dcz

Napisał do nas zbulwersowany czytelnik. Sprawa dotyczy zajezdni autobusów MKS na  
Dąbrówce oraz prośby, by władze miasta rozważyły wybudowanie tam toalety lub postawie-
nie toi toia dla kierowców, którzy z jego braku załatwiają się w pobliskich krzakach. 

Skontaktowali się z nami mieszkańcy Śródmieścia, którzy do-
pytują, kiedy nastąpi obiecane zdjęcie nakładki asfaltowej przy 
wjeździe na rynek, która została tam wylana jeszcze w sierpniu 
przed Tour de Pologne, a jej obiecane zdjęcie miało nastąpić 
po zakończeniu wyścigu. Jak informują mieszkańcy, nakładka 
jest nieestetyczna, a poprzez jej umiejscowienie sprawia, że 
powstała hopka, która zwyczajnie przeszkadza w dojeździe. 

10 stycznia w Urzędzie Miasta Sanoka odbyło się spotkanie  przedsiębiorców z władzami 
miasta. Rozmowy dotyczyły głównie planów rozwoju miasta na ten rok oraz kolejne lata.  
Poruszono kwestię dotyczącą opracowania strategii rozwoju miasta do 2030 roku.

Spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami
Nowy rok to okazja do spo-
tkań, rozmów oraz realizacji 
kolejnych planów i inwesty-
cji. Tomasz Matuszewski, 
burmistrz Sanoka, wielokrot-
nie spotykał się z przedsię-
biorcami, by omówić z nimi 
sprawy dotyczące rozwoju 
miasta. To właśnie przedsię-
biorcy mają znaczący wpływ 
na to, co dzieje się w naszym 
mieście. 

– Dziękuję obecnym na   
spotkaniu przedsiębiorcom, 
dyrektorom, kierownikom 
instytucji i przedstawicielom 
jednostek budżetowych.  
U progu rozpoczynającego 
się roku spotkaliśmy się, by 
omówić plany rozwoju mia-
sta na ten rok i kolejne lata. 
Obecnie opracowujemy stra-
tegię rozwoju miasta do 2030 
roku – uważa burmistrz.

Władzom miasta bardzo 
zależało, by głos w dyskusji 
nad strategią zabrali przedsta-
wiciele biznesu, nauki, róż-
nych branż gospodarki i edu-
kacji. Dokument ten określa 
obszary rozwoju Sanoka, 
priorytety i kierunki rozwoju, 
a także najważniejsze cele 
oraz jest wsparciem dla pro-
cesów decyzyjnych i zarząd-

czych. Uwzględnia główne 
obszary życia zarówno spo-
łecznego, jak i gospodarczego. 
Ułatwia identy�kację potrzeb
oraz organizację przyszłych 
działań. Jest to też instrument 
długofalowego zarządzania 

samorządem, określającym 
wizję i strategiczne kierunki 
jej rozwoju. Podczas spotka-
nia burmistrz przedstawił 
aktualną sytuację w mieście, 
zaprezentował zrealizowane 
oraz planowane inwestycje,  

a także projektowany budżet. 
Przedsiębiorcy zgłosili swoje 
opinie, wnioski i postulaty, 
które będą brane pod 
uwagę. 

Opr. dcz

Strategia rozwoju miasta

„Publiczna toaleta” na zajeździe MKS 
Interwencja

„Wstyd na cały świat, żeby kie-
rowcy musieli podlewać drze-
wa zwróceni w stronę przejeż-
dżających pociągów”. Czytelnik 
zastanawia się również co z pa-
niami, które kierują autobusa-
mi. Osobiście, jeszcze nie wi-
dział takiej sytuacji, nie mniej 
jednak uważa, że takie praktyki 
są niezgodne z zasadami BHP, 
już nie wspominając o współ-
życiu społecznym oraz nieprzy-
jemnym widoku, na który są 
narażeni pracownicy pobliskich 
�rm i przejeżdżających samo-
chodów. Odrębną kwestią jest 
„śmietnisko”, które powstaje 
przy ogrodzeniu. Swoje słowa 

interweniujący poparł zdję-
ciem, którego nie pozwolił wy-
korzystać, co jest zrozumiałe. 
Udaliśmy się na miejsce, by 
przyjrzeć się sprawie. Co praw-
da nie polowaliśmy na kierowcę 
MKS-u, jednak dostrzegliśmy 
wspomniane śmietnisko i wie-
rzymy, że problem „załatwiania 
się” pod drzewami nie jest 
przyjemnym widokiem, o este-
tyce nie wspominając. Jakby 
nie patrzeć, zajezdnia jest usy-
tuowana przy wjeździe do 
miasta. 

W powyższej sprawie 
skontaktowaliśmy się z wice-
burmistrzem Arturem Kon-
dratem. Czekamy na odpo-
wiedź z nadzieją, że istnieje 
jakieś rozwiązanie problemu. 

esw

Nieestetyczna nakładka asfaltowa

W powyższej sprawie skontak-
towaliśmy się z wiceburmi-
strzem miasta Grzegorzem 
Korneckim, który poinformo-
wał nas, iż nakładka została 
zdjęta i wszystko jest wyrówna-
ne, a część, która mogłaby zawa-
dzać mieszkańcom, wyfrezowa-
na. Podjęto również decyzję  
o pozostawieniu części nakładki 

w formie zjazdu, by auta wjeż-
dżające i zjeżdżające z rynku nie 
musiały pokonywać wysokiego 
krawężnika. Takie rozwiązanie 
według władz jest rozsądne  
i praktyczne, a przy tym nie 
przeszkadza ani kierowcom wy-
jeżdżającym z zamku, ani miesz-
kańcom pobliskiego bloku. 

esw

Interwencja
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Już 29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło Orkiestry brzmi „Chcemy 
wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.  W Sanoku Bieszczadzki Sztab WOŚP zagra w dwóch odsłonach. 
Start o 10.00 w sanockim skansenie, gdzie odbędzie się Jarmark Gorących Serc. Druga odsłona odbędzie się na dziedzińcu 
zamku, gdzie od godz. 16.00 można zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę pamiątek po Tomaszu Beksińskim. Punktu-
alnie o 20.00 odbędzie się Teatr Ognia, czyli tradycyjne światełko do nieba.

31. Finał WOŚP

Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

W tym roku Orkiestra zagra 
po raz 31. Zebrane środki 
zostaną przeznaczone na 
walkę z sepsą. To zespól obja-
wów wywołanych przez nie-
kontrolowaną, gwałtowną 
reakcję organizmu na zakaże-
nie. W przebiegu sepsy  
w ciągu kilku godzin może 
dojść do niewydolności  
wielonarządowej, wstrząsu  
i śmierci. Dla przeżycia cho-
rego, u którego wystąpiła 
sepsa, kluczowe jest jak naj-
szybsze rozpoznanie i włącze-
nie odpowiedniego leczenia 
w ciągu pierwszej godziny. 
WOŚP chce wyposażyć szpi-
tale w urządzenia pozwalające 
na przyspieszenie diagnostyki 
zakażeń, co umożliwi lepszą 
terapię sepsy poprzez szybsze 
wdrożenie celowanego i sku-
tecznego leczenia antybioty-
kami. 

– W Sanoku Bieszczadzki 
Sztab WOŚP przygotował 
wiele atrakcji. Finał rozpocz-
nie się już o godz. 10.00  
w miasteczku galicyjskim  
w skansenie, gdzie odbędzie 
się Wielki  Jarmark Gorących 
Serc. Nie zabraknie wesołych 
morsów, łuczników, stoisk 
wystawienniczych Uczelni 
Państwowej, Bieszczadzkiego 
Pogotowania Ratunkowego 
oraz wiele innych. O 16.00 
odbędzie się druga odsłona 
sanockiego Finału w Galerii 
Beksińskiego na zamku.  
Tam będzie można obejrzeć 
specjalnie przygotowaną 

wystawę pamiątek po Toma-
szu Beksińskim. Bilety w tym  
dniu będą kosztować symbo-
liczną złotówkę. Punktualnie  
o 20.00 zobaczymy niezwykle 
widowiskowy Teatr Ognia – 
czyli światełko do nieba – 
opowiada Sebastian Niżnik, 
szef Bieszczadzkiego Sztabu 
WOŚP.

Tradycyjnie podczas �nału
WOŚP odbędzie się bieg 
„Policz się z cukrzycą”. W tym 
roku organizatorami biegu są:  

Łukasz Łagożny, ultramara-
tończyk i himalaista z Sanoka, 
pierwszy mieszkaniec Pod-
karpacka, który zdobył 
Koronę Ziemi, Stowarzysze-
nie „SanOK biega” oraz 
Uczelnia Państwowa im. Jana 
Grodka w Sanoku. Bieg odbę-
dzie się 29 stycznia 2023 
roku. Rozpocznie się o godzi-
nie 11.00. Start i meta będą 
zlokalizowane w miasteczku 
galicyjskim sanockiego skan-
senu.

– Trasę biegu stanowią 
trzy pętle o długości 2 km 
każda.  Każdy z zawodników 
może zrezygnować z dalszego 
biegu po jednej lub dwóch 
pętlach, w zależności od 
samopoczucia i kondycji. 
Trasa została tak zaplano-
wana, że poradzi sobie z nią 
nie tylko wytrawny biegacz, 
ale także amator, dlatego 
zapraszamy do udziału 
wszystkich chętnych, także 
całe rodziny z dziećmi. Dla 
każdego zawodnika przewi-
dziany jest pamiątkowy medal 
wykonany przez pracownię 
„Zapiecek” z Przemyśla ufun-
dowany przez posła na Sejm 
RP Piotra Uruskiego – mówi 
Łukasz Łagożny.

Rejestracja zawodników 
odbywa się poprzez wysłanie 
zgłoszenia na email lagozny-
@wp.pl. Osoby, które nie 
ukończyły 18 roku życia, 
dodatkowo muszą dostarczyć 
mailem zgodę opiekuna praw-
nego na udział w biegu.

Opłata startowa wynosi 
20 zł – wrzutka do puszki 
WOŚP podczas odbioru 
numeru startowego.  Trady-
cyjnie w organizację �nału

WOŚP włącza się Uczelnia 
Państwowa im. Jana Grodka 
w Sanoku.

– Podczas biegu „Policz 
się z cukrzycą” studentki zrze-
szone w Studenckim Kole 
Wolontariatu wzorem lat 
ubiegłych będą dokonywały 
pomiaru poziomu glukozy we 
krwi. Badanie, które jest cał-
kowicie bezbolesne, może 
uchronić nas przed poważną 
chorobą, ponieważ niejedno-
krotnie  nie jesteśmy świa-
domi tego, że mamy podwyż-
szony poziom cukru. Dlatego 
zachęcamy wszystkich, nie 
tylko startujących w biegu, 
do badania – przekonuje Woj-
ciech Pajestka, rzecznik pra-
sowy uczelni

Na ulice Sanoka wyjdzie 
około 100 wolontariuszy, któ-
rzy będą zbierać pieniądze do 
puszek. Oprócz tego WOŚP 
można wspierać również, 
wpłacając datki online lub 
wylicytować ciekawe przed-
mioty na specjalnych aukcjach 
na Allegro. h�ps://allegro.
pl/uzytkownik/Sztab-Sano-
k?order=n

Wylicytować można prace 
Zdzisława Beksińskiego, 
lokalnych artystów, rękodziel-
ników czy spektakl Teatru 
BWA. 22 stycznia odbędzie 
się natomiast 3. Super Sprint 
Ziemi Sanockiej.

– Nie pozostaje nam więc 
nic innego jak zaprosić 
wszystkich do udziału w biegu 
i do świetnej zabawy. Cze-
kamy na was w skansenie  
29 stycznia. Siema! – zachęca 
do wzięcia udziału Sebastian.

dcz

Reprezentuje ostatnią fazę 
dorobku Z. Beksińskiego,  
w której twórczość plastyczna 
angażuje zdobycze najnow-
szej technologii. Rysunek 
mody�kowany kompute-
rowo, uprawiany w tym czasie 
równolegle do malarstwa, 
stwarzał Artyście – za sprawą 
programów obróbki gra�cz-
nej – nowe pole dla różnych 
eksperymentów formalnych. 
Jednym z ulubionych moty-
wów była poddawana najroz-
maitszym zabiegom, defor-
mowana i okaleczana postać 
ludzka, czy raczej fantom 
ludzkiej postaci. 

Rysunek modyfikowany komputerowo – maj 2002 r.

Wyobraź sobie zimowe biesz-
czadzkie doliny, gdzie gałęzie 
jodeł uginają się pod śnie-
giem. Głęboko w białym 
puchu zasypane są drogi  
i skrzą się od pochodni oblo-
dzone strumyki. Na pograni-
czu zmroku krajobraz błękit-
nieje i nagle czernieje. Spokój 
i harmonię zagłusza tętent 
kopyt. Zdyszane konie mkną 
przed siebie, a my mkniemy 
na saniach w konnym 
zaprzęgu, w rękach pochod-
nia z trzaskającym ogniem. 
Śpiew, śmiech i pęd! Pochod-
nie rozświetlają drogę. Na 
końcu tej drogi płonie już 
ognisko, czekają rozgrzewa-
jące napitki, kiełbaska!

Czas około 2 godziny.
Wartość vauchera – 258 

złotych.
Miejsce startu: Bystre  

k. Baligrodu – dojazd własny.

LICYTACJE NA ALLEGRO 
 BIESZCZADZKIEGO SZTABU WOŚP

Spektakl Teatru BWA Sanok 
– „Małe kina” według opowiadania Michała Witkowskiego

Autor Michał Witkowski jest 
dla wielu postacią kontrower-
syjną, napisał zaskakująco nie-
kontrowersyjne opowiadanie. 
Jego bohaterka to swoista „ćma 
barowa”, trochę żałosna i trochę 
tragiczna. Kobieta pozbawiona 
złudzeń, szukająca towarzystwa 
raczej do pogadania niż do 

łóżka. Napotkany w lokalu 
gastronomicznym mężczyzna, 
zostaje mimowolnym powier-
nikiem (spowiednikiem?) opo-
wiedzianej przez nią historii. 
Historii, która być może nie jest 
nam obca... Michał Witkowski 
(ur. 17 stycznia 1975 r. we Wro-
cławiu) – polski pisarz i dzien-
nikarz. Studiował �lologię pol-
ską na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Mieszka w Warszawie. 
Debiutował w 2001 zbiorem 
opowiadań Copyright, następ-
nie wydał swoją pierwszą 
powieść „Lubiewo”. Laureat 
Paszportu Polityki 2007 za 
powieść „Barbara Radziwił-
łówna z Jaworzna - Szczakowej”. 
Termin do ustalenia z organiza-
torem. (Szczegóły przekazu-
jemy e-mailem po wygraniu  
i opłaceniu aukcji).

2-osobowy vaucher – Kulig Zbójnicki w Bieszczadach

Vautcher należy wykorzy-
stać do 28 lutego 2023 r.

Jedyna oferta kuligu, na 
którym to nie tylko przejazd 
„na długość”, ale prawdziwie 
regionalna opowieść, napitki  
i jedzenie!

W razie braku śniegu kulig 
odbędzie się wozem na 
kołach. 

Sebastian Niżnik – szef Bieszczadzkiego Sztabu WOŚP – wraz  
z Jurkiem Owsiakiem

Wesołe Morsy Hipotermia Sanok podczas 30. Finału WOŚP na Galicyjskim Rynku
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Z tej okazji 27 grudnia w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku odprawiona została 
uroczysta msza święta w intencji Jubilatów, po której przybyli mogli uczestniczyć we wzruszają-
cym koncercie kolęd. Pieśni śpiewało ponad 100 wokalistek, które w ciągu 25 lat występowały u 
boku dr Moniki Brewczak, założycielki i dyrygentki zespołu. 

25-lecie istnienia zespołu SOUL

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku nie raz pokazali, że w wyjątkowych sytu-
acjach potra�ą się zjednoczyć i stworzyć coś dobrego. Tak było i tym razem. Uczniowie oraz
absolwenci II LO zorganizowali charytatywny koncert kolęd na rzecz swojej koleżanki, która 
znalazła się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. To nie pierwsza tego typu akcja 
uczniów Liceum, którzy włączają się w wiele inicjatyw godnych pochwały.

Kolędowali dla koleżanki w potrzebieII Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku

7 stycznia w kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Sanoku 
młodzież II Liceum Ogólno-
kształcącego zorganizowała 
charytatywny koncert kolęd. 
Podczas  koncertu uczniowie 
zbierali pieniądze na pomoc 
dla swojej koleżanki, która 
znalazła się w trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej. To ko-
lejna wspaniała i godna po-
chwały inicjatywa szkolna, 

której organizacji podejmują 
się uczniowie Liceum, absol-
wenci oraz nauczyciele, bez 
których całe przedsięwzięcie 
by się nie udało. Uczniowie, 
aby pomóc drugiej osobie, 
która znalazła się w potrzebnie, 
o�arowali siebie – swój czas 
i talent. Utalentowani młodzi 
artyści zaśpiewali kolędy oraz 
pastorałki. Cała inicjatywa or-
ganizacji koncertu charyta-

wać wiele osób muzyką  
i wykonaniem, równocześnie 
przyczyniając się do zbiórki 
funduszy dla swojej koleżan-
ki. Jestem bardzo dumna  
z uczniów, że poświęcili swój 
wolny czas, czyniąc tyle dobra 
– podsumowuje Joanna  
Połdiak, zastępca dyrektora  
II LO w Sanoku.

Podczas koncertu wystą-
pili: Lena Burczyk, Oliwia 
Latoszek, Wiktoria Adamska, 
Jagoda Mamak, Emilia Mita-
dis, Kamila Stec, Wiktoria 
Cecuła oraz Bartłomiej Grze-
bieniak (absolwent).

dcz

W piątek 13 grudnia o godz. 18.00 Galeria o smaku kawy  
Interpiano przy sanockim deptaku zaprasza wszystkich  
miłośników poezji na spotkanie ze znanym sanockim poetą  
i literaturoznawcą Jackiem Mączką.

Galeria o smaku kawy

Spotkanie z poezją 

Ten styczniowy wieczór  
w Galerii o smaku kawy 
oprócz niezwykłego aromatu 
małej czarnej wypełnią wier-
sze z najnowszego tomiku 
poety „Czwarta mgła. Ruta”

Jacek Mączka jest autorem 
dziesięciu książek poetyckich 
oraz wydanej przez Księgarnię 
Akademicką w Krakowie mo-
nogra�i „Powidła dla Tejrezja-
sza”. Publikował, między innymi, 
w „Gazecie Wyborczej”, „Tygo-
dniku Powszechnym”, „Rzeczy-
pospolitej”, „Więzi”, „Studium”. 
Został laureatem Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego 
im. Jacka Bierezina i Tyskiej 
Zimy Poetyckiej. Na co dzień 
mieszka i tworzy w Sanoku.

Jubileusz

Po koncercie przekazano wyni-
ki wojewódzkiego konkursu 
pieśni  patriotycznych, który 
odbył się 30 listopada w PSM I  

tywnego wyszła od nich – 
uczniów, którzy przy wsparciu 
nauczycielki Agnieszki Grze-
bieniak przygotowali program 
artystyczny

–  Bardzo się cieszymy,  
że talenty muzyczne naszych 
uczniów są spożytkowywane 
w tak szlachetnym celu. To 
cudownie, że młodzież mogła 
zaprezentować swoje umie-
jętności, a przy okazji urado-

4 stycznia  w dwunastu miastach w Polsce – siedzibach  komi-
tetów okręgowych – odbyły się zawody  okręgowe XIV Olim-
piady Wiedzy Hotelarskiej, w których wzięli udział najlepsi  
uczniowie szkół hotelarskich.

rakterze patriotyczno-religij-
nym, a także śpiewniczek z tek-
stami i chwytami. Dodatkowo 
dołączona jest do niej druga 
płyta z podkładami instrumen-
talnymi do tych utworów.

Zespół Soul powstał  
w 1997 r., działa przy para�i
pw. Przemienienia Pańskiego 
w Sanoku. Od początku ist-
nienia zespół bardzo dużo 
koncertuje w Polsce i za gra-
nicą, nieustannie odnosząc 
sukcesy. Jest zdobywcą wielu 
prestiżowych nagród. 

Zespół śpiewa a cappella, 
jak również z zaproszonymi 
do współpracy instrumentali-
stami. W swoim repertuarze 
ma bogaty wybór pieśni daw-
nych, patriotycznych, religij-
nych, kolęd, przebojów mu-
zyki poważnej, współczesnej, 
rozrywkowej, gospel i negro 
spirituals oraz kilkanaście  
teledysków.

Zespół tworzą uczennice 
gimnazjów, szkół podstawo-
wych i średnich powiatu sa-
nockiego.

SOUL Sanok serdecznie 
gratulujemy pięknego Jubile-
uszu oraz życzymy dalszych 
sukcesów artystycznych, ale  
i osobistych.

ew

XIV Olimpiada 
Wiedzy Hotelarskiej 

Zawody okręgowe

W okręgu nr 5 (obejmującym 
woj. podkarpackie i woj.  
lubelskie) w Zespole Szkół 
Gospodarczych w Rzeszowie  
sanocki „Ekonomik”  repre-
zentowały zwyciężczynie eta-
pu szkolnego: Julia Dudek   
kl. 4gh i Wiktoria Bartosik  
kl. 4 h.

Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie w czasie  
45 minut testu on-line składa-
jącego się z 60 pytań  z zakresu 
szerokiej wiedzy hotelarskiej 
z uwzględnieniem tematu 
wiodącego „Turystyka odpo-
wiedzialna”. Począwszy od 
pierwszej edycji, celem olim-
piady jest rozwijanie wśród 
młodzieży zainteresowań ho-

telarstwem i turystyką oraz 
podnoszenie poziomu umie-
jętności zawodowych. Tego-
roczny temat przewodni ma 
za zadanie skłonić uczestni-
ków do zastanowienia się nad 
wpływem turystyki na gospo-
darkę, środowisko naturalne  
i społeczności lokalne.

Uczennicom serdecznie 
gratulujemy udziału. Komitet 
Główny Olimpiady, spośród 
332 uczestników zawodów 
okręgowych z całej  Polski, 
wyłoni 30 �nalistów zawodów
centralnych.

Opiekę nad uczennicami 
sprawowała i do olimpiady 
przygotowała p. Ewa Starego.

ew

Spotkanie poprowadzi: 
Kamila Mackiewicz-Rossma-
nith. Wstęp wolny. 

mn

Koncert charytatywny

i II stopnia w Sanoku. Wieczór 
zakończyło spotkanie opłatko-
we w Domu Ludowym w Po-
biednie. 

Warto dodać, że z okazji 
25-lecia istnienia zespół Soul 
wydał jubileuszową płytę za-
wierającą 17 utworów o cha-
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Marcin Krowiak rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora 3 stycznia. Został powołany na trzyletnią kadencję. Zastąpił Jerze-
go Ginalskiego, wieloletniego, byłego już dyrektora, który kierował jednostką przez 23 lata. Marcin Krowiak związany jest  
z MBL od dwóch dekad. Do tej pory pełnił rolę kustosza MBL. Nowo wybrany dyrektor ma wiele planów i pomysłów związa-
nych z rozwojem muzeum. 

Rozmowa z nowym dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego

Skansen jest moim drugim domem

Z niektórymi mieliśmy już 
kontakt i wspólnie organizo-
waliśmy niektóre wydarzenia. 
Chciałbym położyć większy 
nacisk na edukację,  by z tego 
korzystały nie tylko lokalne 
szkoły miejskie i powiatowe, 
ale chciałbym też wyjść do 
szerszej ilości młodzieży  
i dzieci. 

Dyrektor Krowiak zdradził 
również informacje na temat 
najświeższej, dużej inwestycji. 

– Przetarg już jest ogło-
szony. Chodzi o największą 
inwestycję, czyli moderniza-
cję części magazynowej. Po-
prawi to mocno sytuację ma-
gazynowania zbiorów, kon-
serwacji zbiorów. Mamy za-
bezpieczone środki z Urzędu 
Marszałkowskiego na tę reali-

zację, co mnie bardzo cieszy. 
Oczywiście modernizacje  
i naprawy bieżące w skansenie 
to następny punkt. Kolejnym 
punktem jest zakończenie 
prac na sektorze pastersko – 
hodowlanym. To oczywiście 
będzie zakończenie czynności 
rozpoczętych przez  dyrekto-
ra Ginalskiego. Niewiele prac 
przy sektorze już zostało  
do wykonania i będzie to ko-
lejny obiekt oddany w tym 
roku, mamy nadzieję, że uda 
się to przed sezonem. Następ-
nie rozpoczynamy działania  
w jednej z chałup łemkow-
skich, chodzi o chatę z Klim-
kówki. Chcemy wyposażyć  
ją w sprzęty i rekwizyty, by 
była udostępniona dla zwie-
dzających. Jestem w tej kom-

fortowej sytuacji, że dyrektor 
Ginalski zakończył najważ-
niejsze projekty: rynek gali-
cyjski, synagogę, dwór ze 
Świecań, sektor na�owy.
Chcę obecnie skupić się na 
mniejszych, ale równie waż-
nych projektach i oczywiście 
dbać o to, co jest. Nie ukry-
wam, że martwimy się o bie-
żące wydatki typu oświetle-
nie. Dużo zależy od tego, jaki 
będzie sezon. Będę stawiał 
również na większą promocję. 
Mimo że jesteśmy instytucją 
rozpoznawalną, chciałbym, 
aby więcej promocji naszego 
skansenu było w miejscowo-
ściach turystycznych typu 
Solina, Polańczyk Rymanów. 
Chciałbym byśmy tam bar-
dziej informacyjnie zaistnieli. 

Nowy dyrektor chce kon-
tynuować zaczęte działania 
poprzedniego dyrektora, nie-
mniej ma już plany na wdroże-
nie innowacji. Jedną z nich, jak 
nam zdradził, jest wirtualny 
przewodnik po muzeum. 
Przedsięwzięcie wymaga jed-
nak czasu i nakładów �nanso-
wych. Przy tak dużej ilości 
obiektów jest to wyzwanie. 
Zawsze są grupy osób, tury-
stów, którzy niekoniecznie 
chcą wejść na teren skansenu  
z przewodnikiem. 

– Dla mnie najważniejsza 
interaktywność jest przez osoby, 
które są w muzeum. To działają-
ca poczta, apteka, zegarmistrz 
itp. Nic nie zastąpi człowieka. 
Niemniej musimy iść z postę-
pem i musimy wzmocnić sferę 
multimedialną. 

Dyrektor ma w planach 
dalszą współpracę z Biesz-
czadzkim Uniwersytetem Lu-
dowym, Miejską Biblioteką 
Publiczną czy Muzeum Histo-
rycznym. Ważna jest dla niego 
działalność naukowa. 

– Sanok jest za małym 
miastem na konkurencje. 
Mam nadzieję, że współpraca 
z Muzeum Historycznym   
i wspólne promowanie będzie 
trwało i się rozwijało. 

Do następnych planów 
dyrektora należy Ulucz, który 
chciałby rozpromować. Nawet 
niektórzy  sanoczanie nie wie-
dzą, że niedaleko jest perła ar-
chitektoniczna, jedna z naj-
starszych cerkwi drewnianych 
w Polsce. MBL ma nad nią już 
o�cjalnie pieczę.

– Zajmiemy się również 
digitalizacją archiwum. Jest to 
bardzo potrzebne, bo zbiory 
są ogromne i unikatowe. 
Mamy nadzieję, że „Tygodnik 
Sanocki”, czyli kronika nasze-
go miasta, będzie nadal part-
nerem naszego muzeum i co 
ciekawsze, archiwalne perełki 
będzie przekazywał czytelni-
kom. Ufam, że będzie to dobry 
rok – zakończył dyrektor.

Edyta Wilk

Przedstawiciel urzędu mar-
szałkowskiego Robert Godek 
przekazał, że Marcin Krowiak 
przedstawił komisji konkurso-
wej efektowny i interesujący 
plan funkcjonowania muzeum 
w najbliższych latach. Wizja 
zaprezentowana podczas kon-
kursu przekonała zarząd sa-
morządu wojewódzkiego na 
czele z marszałkiem Władysła-
wem Ortylem do powierzenia 
zadań dyrektorskich wielolet-
niemu pracownikowi skanse-
nu. Marcin Krowiak zastąpił 
Jerzego Ginalskiego. To pod 
kierownictwem byłego dyrek-
tora  sanocki skansen zmoder-
nizował się, rozbudował  
i dzięki temu tłumy turystów 
chętnie zaglądały w jego progi. 

– Cieszę się bardzo z tego 
faktu, zwłaszcza dlatego, że je-
stem wieloletnim uczniem, 
rzekłbym, mistrza Ginalskie-
go. To zaszczyt kontynuować 
jego dzieło. Dwadzieścia lat 
pracy w muzeum spowodowa-
ło, że jest ono moim drugim 
domem, a jak wiadomo o dom 
zawsze się dba i tam jest nasze 
serce. Nie ukrywam, że po-
przeczka jest bardzo wysoko 
postawiona. Nie chcę oczywi-
ście się ścigać z poprzednim 
szefem. To ma być kontynu-
acja zaczętych przez niego 
zmian czy modernizacji, choć 
nie ukrywam, że mam swoje 
pomysły i mam nadzieję je 
wdrożyć – mówi nowy dyrek-
tor Marcin Krowiak. 

Nominacja wypadła w do-
godnym czasie, bo kilka mie-
sięcy przed sezonem, co daje 
czas na spokojniejsze i uważ-
niejsze przejecie obowiązków. 

– Mam czas na przyjrzenie 
się sprawom administracyj-
nym. Nie ukrywam, że całą 
załogę znam, jestem tu od lat, 
więc po prostu dalej będziemy 
współpracować. Jednak obo-
wiązki dyrektora są nieco 
szersze, więc czas przed sezo-
nem jest bardzo korzystny.  
Sezon rządzi się swoim cyklem 
i do tego czasu myślę, że będzie 

działać wszystko, jak  zawsze, 
jak w zegarku. Miałem możli-
wość uczenia się od dyrektora 
Ginalskiego jego harmonogra-
mu i nie widzę tu potrzeby ja-
kiś zmian, skoro te rozwiązania 
się sprawdzają. Drugą osobą, 
która mnie wdrożyła i wszcze-
piła miłość do muzeum był 
Hubert Ossadnik. Mając ta-
kich nauczycieli, mam nadzie-
ję, że będę godnym następcą – 
kontynuuje dyrektor. 

– Oczywiście zostaniemy 
przy cyklicznych imprezach, 
które są już wręcz �agowe.
Wrosły w Sanok. Karpaty  
Zaklęte w drewnie, Jarmark 
folklorystyczny, Niedziela Pal-
mowa, giełdy staroci. Jest 
również dużo instytucji, które 
do nas się zgłaszają z zewnątrz. 
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Muzeum Historyczne

FERIE Z HISTORIĄ, KULTURĄ I SZTUKĄ
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W SANOKU

20 stycznia – 17 lutego

Program:
I. 20 stycznia 2023 

Godz. 12.00, Sala Gobelinowa Zamku w Sanoku
Promocja monogra�i wieloautorskiej pt. „Ku czci bogów 
i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium 
interdyscyplinarne”. Spotkanie połączone będzie 
z prezentacją omówionych w publikacji skarbów z epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza, oraz z wykładami 
poświęconymi ich problematyce.

II. 21-22 stycznia 2023
„Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. 

rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”
21 stycznia 2023 

Godz. 11.00, Sala Gobelinowa Zamku
Wykłady historyczne: 
dr Piotr Paszkiewicz „Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym”,
dr Łukasz Bajda „Mieszkańcy Bieszczadów wobec 
Powstania Styczniowego w świetle pamiętników z epoki”,
mgr Gabriela Glinianowicz „Moda w służbie Ojczyzny, 
czyli rola kobiet w czasach Powstania Styczniowego”.
Godz. 12.30, Sala wystaw czasowych (podziemia przy Sali 
Gobelinowej)
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania 
Styczniowego.
Godz. 11.00-14.30,  dziedziniec Zamku w Sanoku
„Oddział powstańczy” – lekcja historii ożywionej
w wykonaniu rekonstruktorów historycznych.

22 stycznia 2023
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie 
Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu 
54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich 
ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.
Godz. 10.00
Spacer historyczny śladami mogił powstańców 
styczniowych spoczywających na Cmentarzu Centralnym 
w Sanoku. Miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza 
Centralnego od strony ul. Rymanowskiej
Godz. 17.00
Capstrzyk pod Krzyżem Powstańców na Cmentarzu 
Centralnym w Sanoku

III. 2 lutego 2023
Godz. 17.00,  Sala Gobelinowa Zamku  w Sanoku

XV Edycja Dni Pamięci o O�arach Holocaustu na 
Podkarpaciu.
Wykład dr Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice) 
pt. „Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom 
na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny 
światowej”.Spotkanie przygotowane przez OBBH 
Oddziału IPN w Rzeszowie.

IV. 10 lutego 2023
Godz. 17.00, Sala Gobelinowa Zamku  w Sanoku

Otwarcie wystawy czasowej malarstwa Jana, Krzysztofa 
i Michała Powałków.

V. 17 lutego 2023
Sala Gobelinowa Zamku w Sanoku

Konferencja naukowa „Od rozkwitu do upadku. Dzieje 
Zamku Królewskiego w Sanoku i ziemi sanockiej w epoce 
jagiellońskiej”. Wykłady wygłoszą m.in.: prof. Bożena 
Czwojdrak, prof. Piotr Węcowski, prof. Marek Ferenc, 
dr Andrzej Gliwa.

OTWARTE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W SDK
17 – 27 stycznia

Program:
 

17-20 stycznia – Warsztaty taneczne
Baw się i tańcz
Godz. 10.00 – 11.00 /wiek 6-8 lat/ sala tańca 
Tańce narodowe i regionalne
Godz. 11.30 – 12.30 /wiek 9+/ sala tańca

16-20 stycznia – Warsztaty plastyczne 
Godz. 10.00 – 11.00 /wiek 7-12 lat/ sala nr 12
Godz. 11.30-13.30/wiek 13+/ sala nr 12

23 – 27 stycznia  – Warsztaty plastyczne 
Moje rączki tworzą cuda 
Godz. 10.00 – 12.00 / sala nr 12

24-27 stycznia – Warsztaty teatralne 
Godz. 10.00 – 11.30 /wiek 7-12 lat/ sala nr 2
Godz. 12.00 – 14.00 /wiek 13+/ sala nr 2 

23-27 stycznia – Warsztaty Bębniarskie
Godz. 13.00 – 15.00 /wiek 10+/ sala nr 7

24 i 27 stycznia – Warsztaty Ceramiczne 
(transfery ceramiczne, malowanie farbami podszkliwnymi)
Godz. 14.30 – 16.00 /wiek 13+/ sala nr 12

Zapisy na zajęcia w sekretariacie SDK lub tel. 13 46 310 42. 
Koszt każdego warsztatu to 20 zł. 

Sanocki Dom Kultury

FERYJNY NIECODZIENNIK W MDK
Dwa turnusy: 16-20.01.2023r. oraz 23-27.01.2023r. 

Program: 
Poniedziałek: Laboratorium X, czyli  eksperymenty i zabawa
Wtorek: Warsztaty rękodzieła
Środa: Rzeszów Tour – Kino + Flypark
Czwartek: Muzycznie i plastycznie 
Piątek: Pijamo – pizza – party
Zapisy wyłącznie osobiście w sekretariacie MDK. 
Cena: 150 zł z wycieczką. 

Młodzieżowy Dom Kultury

ODK „Puchatek”

FERIE Z PUCHATKIEM 
16 – 27 stycznia

Poniedziałek – Piątek 10.30 – 13.00 
Dzieci od 7 lat mogą wziąć udział w zajęciach edukacyj-
nych, zabawach muzycznych, zajęciach plastycznych 
i tanecznych. 
Zapisy w ODK Puchatek lub telefonicznie 13 46 46 135, 
13 46 46 697. Zajęcia płatne: 7 zł 

MOSiR w Sanoku

ZIMOWA PÓŁKOLONIA Z MOSIR-em
Zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat. W programie 
ślizgawki, basen, wycieczki jednodniowe, zajęcia 
sportowe, wycieczki piesze, zajęcia edukacyjne. Obiekt 
zapewnia dla uczestników obiady i przekąski. 

Cena: 700 zł. Zapisy: stadion@mosir-sanok.pl lub pod nr tel. 
512 026 572 od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00 

LODODISCO – ARENA SANOK 
16.01.2023r. godz. 16.00 – 18.00
Basen – wodny tor przeszkód – wejście 1.5 h 
17 – 20.01.2023r. godz. 09.00 – 14.00 
Ślizgawka tor lodowy 
23 – 27.01.202r. godz. 12.00 – 13.30 

Wstęp: BEZPŁATNY dla dzieci z sanockich szkół za 
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
Zajęcia współ�nansowane w ramach Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

BWA Galeria Sanocka

WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO 
16 – 20 stycznia – pierwsza grupa, 
23 – 25 i 27 stycznia – druga grupa 

Warsztaty będą odbywać się w godz. 10.00 – 13.00 
i przeznaczone są dla dzieci w wieku 8 – 12 lat. 
Obowiązkowe zapisy pod nr. tel. 13 46 36 030 
Wstęp: BEZPŁATNY dla dzieci z sanockich szkół
 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 

Zajęcia współ�nansowane w ramach Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

MBP w Sanoku

RZUĆ KOSTKĄ! PLANSZÓWKI W BIBLIOTECE
16 – 27 stycznia

16 – 20 stycznia, godz. 10.00 – 13.00 (dzieci 10+)
16.01. – Catan
17.01. – Wsiąść do Pociągu: Europa
18.01. – Carcassonne
19.01. – Pandemia 
20.01. – 7 Cudów Świata 

23 – 27 stycznia, godz. 10.00-13.00 (dzieci 6+)
23.01. – Zakodowany Zamek 
24.01. – Gry Zręcznościowe 
25.01. – Wiedza to potęga
26.01. – Rozwijamy wyobraźnię 
27.01. – Wesoła Dżungla 

Wstęp: BEZPŁATNY dla dzieci z sanockich szkół za 
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 
Zajęcia współ�nansowane w ramach Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Co robić w czasie ferii w Sanoku?
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Zobligowany przed samym sobą podjąłem się trudnego zadania, a więc muszę być rzetelny, bo chcę czytelnikowi przybliżyć 
portret mojej wieloletniej przyjaciółki, a niedawno zmarłej profesor chemii i biologii w sanockim liceum Marii Macko. 
Mam świadomość, że muszę się trzymać osi tematu, ale muszę też wspomnieć o klimacie jej domu, który ją sformatował, 
bo to w tych pierwszych kilku latach życia wbrew pozorom mały człowiek czerpie z rodziców.

W kręgu dobroci

Sam człowiek jest nieoznaczony: 
da się jednak określić to, 

co wyrzeźbił on swą osobą w otoczeniu, 
jaki ślad po sobie zostawił.

Ślad ten jest zazwyczaj trwalszy 
od samego człowieka, a nieraz sięga 

w lata, nawet w wieki poza 
kres jego życia.

/Antoni Kępiński: Autoportret człowieka/

Ulica, na której się wycho-
wywaliśmy, czyli Głowackie-
go, miała niepowtarzalny kli-
mat. Od czasów przedwo-
jennych nazwana ulicą sę-
dziów, nauczycieli i lekarzy.

Ja to stwierdzenie, które 
wielokrotnie w życiu słysza-
łem, uproszczę. Na tej ulicy 
mieszkali też ludzie o innych, 
niż wymienione przeze mnie, 
zawodach. Była to ulica przy-
zwoitych ludzi, mających 
dzieci, które były moimi 
mniej więcej rówieśnikami,  
z którymi po zainstalowaniu 
się na tej ulicy wraz z  moimi 
rodzicami w maju roku 1946 
zacząłem poznawać inny 
obcy mi świat. Odniosłem 
wrażenie, że przyjechałem 
do wielkiego miasta i wtedy 
nie miałem świadomości, że 
będę tutaj mieszkał aż 16 lat 
do grudnia 1962 r.

Wcześniej o rok posze-
dłem do szkoły. Nieco już 
umiałem czytać, z przypad-
kowymi kolegami tej ulicy  
i nie tylko robiłem wycieczki 
do Stróżów, jak się wtedy 
mówiło (dzisiaj się mówi  
do Stróż), uczęszczając do 
szkoły, przechodziłem obok 
dwóch domów, które wywie-
rały na mnie wrażenie piękna 
i nieznanych mi wtedy wła-
ścicieli. Był to dom p. Mac-
ków o nr 8 i p. farmaceutów 
Kawskich. I jak pisał Jan  
Parandowski w swej nowel-
ce „Akacja” i w rozdziale  
poświęconym Sanokowi pt. 
„Grzegorz z Sanoka”, który 
po pobycie tutaj wraz z mat-
ką był zauroczony tym wtedy 
małym miastem Grzegorza  
z Sanoka „wszystko dokony-
wa się w naszym dzieciń-
stwie. Tam zawiązują się do-
zgonne sojusze z porami 
roku, z godzinami dnia,  
z krajobrazami, z ludźmi,  
z książkami, z przeszłością, 
która ma żywy rumieniec 
dnia dzisiejszego, który trwa 
później w niezmienionej 
świeżości…”

Nie pamiętam dokładnie, 
kiedy poznaliśmy się z Mary-
sią. Pamiętam jej rodziców, 
brat Janek był moim kolegą, 
a potem przyjacielem, tam 
chodziłem z czerwoną bla-
szaną bańką po mleko pod 
koniec lat pięćdziesiątych.  
I chyba w miarę jak dorastali-
śmy i nasza świadomość 
spraw i rzeczy przybliżała 
się, zaczęliśmy rozmawiać.

Byliśmy połączeni kole-
gami i koleżankami Marysi, 
do której przychodziła jej 
szkolna koleżanka Ewa Bara-
nowicz, sąsiadka zza płotu, 
wtedy Teresa Kawska i jej 
brat Marian Kawski, potem 
Wojtek oraz Zbyszek Rudy.

Nieopodal dom, który  
jak i wszystkie z tamtych lat, 
miał zawsze sporo dzieci. 
Mieszkali tam p. Szurlejowie, 
p. Mękarscy i p. Mazurek, 
który opowiadał mi różne 
przedwojenne historie. Na  
I piętrze mieszkała p. Halina 
Fripell, moja szkolna nauczy-
cielka, a przed wojną malarz 
Giec. Wiele lat później  
dowiedziałem się od Marysi, 
że prosiła o coś swoją mamę 
nieśmiało, ale otrzymała od-
powiedź: „Ty nie jesteś 
Dzidką Baranowicz”.

 Na tym sprawa zo-
stała zakończona, bo Marysia 
zdawała sobie sprawę na co 
stać jej rodziców. Nie słyszała 
też, jak mi mówiła, najmniej-
szego podniesionego głosu 
ze strony ani swej matki,  
ani ojca. Byli to ludzie praco-
wici, krzątający się przy 
swym ogrodzie i nie tylko, 
bo mieli pole na końcu ulicy 
Głowackiego, które wspólnie 
z dziećmi dorastającymi 
uprawiali.

Po studiach we Wrocła-
wiu na wydziale biologii 
Marysia wróciła do Sanoka  
i podjęła pracę nauczycielki.

Jaką miała opinię w szko-
le, wiedzą dzisiejsi lekarze, 
których w chemii przysposo-
biła doskonale do studiów  
i inni, którzy bezstronnie 
potra�li ocenić jej walory.
Emanowała spokojem, tak-
tem, kulturą i  opanowa-
niem.

Jej myśli, jak to widzę  
po latach, były harmonijne  
i uporządkowane. Była czło-
wiekiem emocjonalnie zrów-
noważonym, bardzo moral-
nym i etycznym. Była spra-
wiedliwa w ocenie ludzi, 
choć przyznam, nie lubiła 
głośno wyrażać o nich opinii, 
ale czasem ją mobilizowałem 
do takiego kroku. Pokiwała 
głową, potem machnęła 
ręką.

Ludzi traktowała serio  
i o tym często rozmawiali-
śmy, bo w tej dziedzinie bar-
dzo łatwo jest człowieka zra-
nić albo trudno zrozumieć, 
jak obydwoje, czyli dwie 
strony wzajemnych częstych 
kontaktów, nie dochowują 
wierności pewnym koniecz-
nym zasadom, dotrzymywa-
nia na co dzień słowa, punk-
tualności czy wierności 
przyjaźni.

W kontaktach z Marysią 
weszło mi to już w nawyk, że 
tam musi się „grać prawdzi-
wymi kartami”.

Była inteligentna i w lot 
chwytała, co będzie końcem 
mojej opowieści. Była huma-
nitarna, nie opuszczała po-
trzebujących. Nie obnosiła 

się z tym, bo taka była jej 
psychika. Pewne rzeczy i za-
chowania traktowała jako 
naturalne, które nie potrze-
bują rozgłosu. Była troskliwa, 
ciepła, mądra i naturalna. 
Nie było w niej sztuczności. 
Była konsekwentna w swoich 
poczynaniach, otwarta i ra-
cjonalna.

Dzisiaj mówi się często  
o tzw. świadomości człowie-
ka i określa się to: poziomami 
świadomości, o której w kil-
ku swoich książkach wypo-
wiedział się amerykański 
psychiatra David Hawkins. 
Ludzie nigdy nie znajdą 
wspólnego języka, jeżeli je-
den będzie na poziomie 
świadomości 250, a drugi  
na poziomie 170. Każdemu 
kto czyta, to piszę i radzę się 
tym ciekawym tematem za-
interesować. Tenże Hawkins 
pisze też, że jeżeli poczynania 
człowieka są nieetyczne  
i niemoralne, to wtedy każda 
przyjaźń, koleżeństwo, pań-
stwo i społeczeństwo musi 
upaść. Marysia, kiedy wdra-
żała się w swoje życie, nie 
kierowała się Hawkinsem, 
ponieważ jeszcze go nie zna-
ła. To wyniosła z domu i tym 
obdarowywała ludzi, traktu-
jąc swe cechy charakteru  
jako przynależne człowieko-
wi i zadane mu w dniu naro-
dzin. Była religijna i popraw-
nie traktowała dekalog.

Kilka miesięcy temu roz-
mawiałem z p. mgr. Andrze-
jem Romaniakiem o tym, że 
nie tylko na ul. Głowackiego 
mieszkali niepospolici sano-
czanie. Dlatego też postulo-
wałem, że dobrze byłoby,  
a koszt tych poczynań nie 
byłby zbyt duży, aby na pew-
nych domach umieścić nie-
wielką tablicę informacyjną 
z napisem, kto tutaj i w jakich 
latach mieszkał. Odniosłem 
wrażenie, że p. mgr Andrzej 
Romaniak zainteresował się 
tym pomysłem.

Ja sam, mieszkając na 
Głowackiego, miałem kon-
takt z wieloma osobami, 
które wywarły na mnie 
ogromne wrażenie jako 
mieszkańcy tej ulicy. Takimi 
byli pp. Kawscy, dr Zo�a
Skołozdro, dr Kazimierz 
Niedzielski,  dr Łukomski, dr 
Edward Czech,  prof. Wanda 
Kossakowa, u której próbo-
wałem zgłębić, ale bez powo-
dzenia (nie miałem nigdy 
słuchu!), tajemnice fortepia-
nu czy osoba, którą podzi-
wiałem za wiedzę, a nigdy  
z nią nie rozmawiałem dr 
geologii, późniejszy dziekan 
wydz. geologii AGH w Kra-
kowie i doradca króla Ma-
rokka po wojnie w dziedzinie 

geologii prof. dr Stanisław 
Wdowiarz mieszkający na  
tej ulicy pod numerem 20. 
Mieszkał tam krótko, bo 
chyba jeden rok, ale jak prze-
chodziłem obok niego, to 
odnosiłem wrażenie jako 
dziesięciolatek, że przecho-
dzę obok majestatu mądro-
ści, kilku encyklopedii  
i ogromnej kultury. Moje 
doznania potwierdziły się, 
gdy   bliżej zainteresowałem 
się jego osobą pół roku temu. 
Tak samo widzieli go studen-
ci i doktoranci. Ponadto był 
ogromnie wziętym erudytą.

I na domu p. Marysi 
Macko taka tablica też po-
winna zaistnieć, bo jak sam 
już teraz ją podsumowałem, 
miałem do czynienia z nie-
powszednim człowiekiem.  
I młodzież też w szkole miała 
do czynienia z niepowsze-
dnim nauczycielem. Zawsze 
doceniamy najwłaściwiej lu-
dzi, jak patrzymy na ich do-
konania z perspektywy czasu, 
kiedy już zakończyli swój 
ziemski żywot.

Ograniczyłem się do 
krótkich w zasadzie wspo-
mnień i mam tego świado-
mość. O klimacie ulicy Gło-
wackiego, za którą bezustan-
nie tęsknię, mimo że miesz-
kam w Sanoku, mógłbym 
wiele opowiedzieć, wplatu-
jąc tutaj pospolitych ludzi, 
którzy na niej  mieszkali albo 
jako mieszkańcy Stróży Ma-
łych przez nią przechodzili.

Mój dom a nasze wtedy 
mieszkanie pod numerem 
23, a teraz bodajże 26 noszę 
głęboko w sercu i umyśle,  
i mimo iż nie mieszkam tam 
60 lat, pamiętam dokładnie 
od piwnicy z pięcioma 
drzwiami i krętymi drew-
nianymi schodami, a także 
spiralnymi schodami skręca-
jącymi z parteru prawym  
łukiem na I piętro. Strych na, 
którym z moim przyjacielem, 
już śp. Olkiem Bogaczewi-
czem, szukaliśmy ….wczoraj-
szego dnia i otwieraliśmy  
dachówki, aby głębiej spoj-
rzeć na Sanok. Ten strych 
bardzo dokładnie pamiętam. 
Sądzę, że się nie zmienił  
w swej pierwotnej architektu-
rze. 

Myślami tam jestem nie-
mal codziennie. Nie tyle na 
strychu, ale w tamtym miesz-
kaniu: zimą lodowatym,  
w lecie ciepłym, w maju z re-
chotem żab dochodzącym  
z kierunku końca tej ulicy, 
czy chrabąszczy, które wtedy 
powszechnie łapaliśmy

O młodości, jako żeś  
daleko. A to prawie wczoraj. 
Jeszcze wczoraj.

Janusz Stachowicz

Wspomnienie o profesor mgr Marii Macko
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/440/
21 z dnia 28 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie 
„CHROBREGO-V” wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23 stycznia 2023 
r. do 20 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 
38-500 Sanok, pok. nr 51 w godzinach od 8.00 do 14.00  oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem: https://bip.um.sanok.pl/?c=md-
Tresc-cmPokazTresc-2297-12382.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. o godzinie 14.00 w Sali 
Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  Uwagi 
należy składać do Burmistrza Miasta Sanoka na piśmie w formie 
papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 
38-500 Sanok, lub przesłać na podany adres lub w formie elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP lub za 
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wgp@um.sanok.
pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 8 marca 2023 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm. ) w okresie wyło-
żenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu ww. 
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. 

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy 
zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1029 z późn. zm.). 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowa-
niu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko w terminie do dnia 8 marca 2023 r.:

– w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie 
Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38- 500 Sanok,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Sanoka.

Treść klauzuli informacyjnej przy procedowaniu miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego oraz danych 
osobowych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

OGŁOSZENIA 
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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

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

19 stycznia 2023 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Grażyna

Rogowska-Chęć
w godz. 17.00–18.00

KOM.  697 979 971   
TEL.   13 463 16 34

Wójt Gminy 
Tyrawa Wołoska

działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
informuje, że w dniach od 
13.01.2023 r. do 03.02.2023 r. 
tj. na okres 21 dni, na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy w Tyrawie 
Wołoskiej oraz na stronie interne-
towej www.bip.tyrawa.pl, zostanie 
wywieszony wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy 
Tyrawa Wołoska położonych 
w miejscowości Rozpucie, prze-
znaczonych do oddania w użycze-
nie na rzecz Bieszczadzkiego Uni-
wersytetu Ludowego i Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rozpuciu 
oraz do oddania w najem na rzecz 
Stowarzyszenia Bieszczadzkie 
Dziedzictwo Kultury. Więcej infor-
macji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. 
25, II p, tel. 13 46 569 36.

Tenor, syn AriiAria
Suczka ma około dwóch lat. Została wyste-
rylizowana, by nie musieć już rodzić szcze-
niąt co cieczkę. Ile miotów wydała na świat 
– nie wiemy. Na szczęście nie będzie już 
musiała martwić się o swoje potomstwo. 
Wiemy, że szczeniaki urodzone w czerwcu 
ubiegłego roku były ostatnimi. Aria to mło-
da najwyżej kilkuletnia sunia, łagodna, 
pogodna, łaknąca kontaktu z człowiekiem. 
Z wielką ufnością tuli się na spacerach. 
Uczy się chodzenia na smyczy i idzie jej 
naprawdę świetnie. Teraz potrzebuje dom-
ku, gdzie będzie kochana i zadbana. To 
niewielka sunia z wielkim serduszkiem. 
Kto ją pokocha?
Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Psiak urodzony w czerwcu. Chłopak jest 
bardzo miłym, przyjacielskim i spragnio-
nym kontaktu z człowiekiem psiaczkiem. 
Został odrobaczony, odpchlony i zachi-
powany. Przed nim dalsze zabiegi wete-
rynaryjne. Na spacerach zachowuje się 
spokojnie, często podbiega do człowieka 
po pieszczoty. Nigdy wcześniej nie cho-
dził na smyczy, ale radzi sobie bardzo 
dobrze. Tenor potrzebuje domku, tak jak 
jego liczne rodzeństwo. 

Piesek urodził się prawdopodobnie 
w czerwcu. Bardzo wesoły, przyjacielski, 
ciekawy świata. Kto da szansę Tenorowi 
na godne życie?
Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Mieszkańcy Sanoka zmagają się z wieloma trudnościami. 
Jedną z nich jest Punkt Obsługi Klienta PGE Obrót SA 
znajdujący się przy ul. Lipińskiego 138. Głównym pro-
blem, jaki trapi mieszkańców, są nadal długie kolejki 
i jakość obsługi klientów, która według nich pozostawia 
wiele do życzenia.

PGE – obsługa klienta jak za cara

Ratownicy i policjanci będą dzielić się wiedzą dla lepszego 
funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. 10 stycznia podpisano porozumienie. 

Petentów obsługuje jedna 
osoba, co przy ciągłym i du-
żym  natężeniu klientów jest 
zjawiskiem znacznie odbiega-
jącym od normy. Kolejki czę-
sto zaczynają się na długo 
przed otworzeniem punktu. 
Jak poinformowali nas czytel-
nicy, nie ma możliwości, by 
gdziekolwiek usiąść i pocze-
kać na swoją kolej. 

– Jestem starszym czło-
wiekiem, który ma już swoje 
dolegliwości. Czekanie 4-5 
godzin w kolejce  jest skanda-
lem! Traktują nas gorzej niż 
ruscy wywożący ludzi na 
Syberię. Dosłownie można 
poczuć się jak bydło czekające 
na rzeź. Najpierw w zimnie,  

nieraz w deszczu czekamy 
przed budynkiem, a potem 
w ciasnym pomieszczeniu 
przez kilka godzin. Czy taka 
duża �rma nie może zadbać 
o swoich klientów? To skan-
dal, by w tym wieku tak trak-
tować ludzi – mówi rozgory-
czony czytelnik. 

Punkt nie posiada dostę-
pu do toalety. Zdarzają się też 
sytuacje, kiedy klienci zjawią 
się za późno i są odsyłani 
z „kwitkiem” w związku z za-
mknięciem punktu obsługi. 
Energetyka jest punktem cały 
czas obleganym, wiele osób 
musi osobiście zgłosić się do 
placówki celem załatwienia 
niezbędnych spraw związa-

nych z np. z przyłączem prą-
du, zmianą właściciela liczni-
ka czy innymi poważnymi 
sprawami. 

Petentami jest nadal wiele 
osób starszych, które nie po-
tra�ą odnaleźć się w cyber-
przestrzeni i załatwić spraw 
on-line. Mało tego, większość 
spraw, dokumentów trzeba 
załatwić czy podpisać osobi-
ście. 

O problemie pisaliśmy 
w roku 2021. Zwróciliśmy się  
z zapytaniem do rzecznika 
PGE Obrót SA w Rzeszowie, 
jednak do dziś nie otrzymali-
śmy odpowiedzi na zadane 
pytania.  Żaden z rzeczników 
prasowych PGE nie odbiera 
telefonów. Co z tym fantem 
zrobić? Jako redakcja zupełnie 
po ludzku załamujemy ręce 
i z przykrością wysłuchujemy 
następnych telefonów z żala-
mi na PGE. 

ew

Porozumienie BPR i policji

Interwencja

Informacja

Na pro�lu Bieszczadzkiego 
Pogotowia Ratunkowego SP 
ZOZ w Sanoku wielokrotnie 
czytaliśmy o tym, jak ważne 
jest współdziałanie służb dba-

symulacyjnych kierownictwo 
BPR wraz z dowództwem 
KPP w Lesku podjęło decyzję 
o formalnym porozumieniu 
dla skutecznego utrzymania 
właściwego poziomu przygo-
towania policjantów do 
udzielania pomocy medycz-
nej poszkodowanym, a z dru-
giej strony posiadania umie-
jętności samoobrony przez 
członków personelu pogoto-
wia ratunkowego przed dzia-
łaniami agresywnych osób.  

W praktyce oznacza to, 
że ratownicy podzielą się 
z funkcjonariuszami KPP 
wiedzą na temat pierwszej 
pomocy, w zamian za to poli-
cjanci uzbroją ratowników 
w techniki samoobrony. War-
tością dodaną tego projektu 
będzie z pewnością skrócenie 
dystansu między personelem 
poszczególnych służb – co jak 
czytamy w komunikacie, prze-
łoży się na jeszcze lepsze funk-
cjonowanie systemu PRM.

ew

jących o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców na-
szego regionu. I tak po wielu 
wspólnych akcjach w tzw. 
„realu” oraz ćwiczeniach 
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Harmonogram 
odbioru odpadów 

w 2023 r.
Przypominamy o obowiązku 
segregowania wszystkich  
odpadów komunalnych.  
W Sanoku jest to podział na 
6 frakcji: pojemnik/worek 
niebieski (papier i tektura), 
pojemnik/worek żółty (me-
tale i tworzywa sztuczne); 
pojemnik/worek zielony 
(szkło kolorowe), pojemnik/
worek biały (szkło bezbarw-
ne), pojemnik/worek brązo-
wy (bioodpady).

Obok i poniżej publikujemy 
harmonogramy odbioru 
odpadów w 2023 r.

Przypominamy, że:
• Bioodpady pochodzenia 
kuchennego są odbierane 
dwa razy w tygodniu.
• Odbiór szkła kolorowego  
i bezbarwnego odbywa się 
dwa razy w miesiącu.
• Odpady pozostałe po segre-
gacji są odbierane 3 razy  
w tygodniu.
• Papier, metale i tworzywa 
sztuczne są odbierane 4 razy 
w miesiącu.

Informacja
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Wiadomości sportowe: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 
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I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Małopolskie ligi żaków 

Komplet zwycięstw! 
Świetna forma obu drużyn Niedźwiadków, które wygrały 
wszystkie trzy mecze. Zaimponował zwłaszcza młodszy  
zespół – tylko jednej bramki zabrakło do dubletu dwucy-
frówek. Popisali się snajperzy: dziewięć bramek strzelił 
Kacper Suchecki, sześć (dwa hat-tricki) – Oskar Bator,  
a po cztery – Antoni Sroka i Kacper Kłodowski. 

Starsi 
PODHALE NOWY TARG – 

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) 
Bramki: Sroka 4 (2, 35, 38, 60), Milczanowski (31), K. Kło-
dowski (44). 

Młodsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 

UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ 9:2 (8:0, 0:2, 1:0) 
Bramki: Bator 3 (5, 10, 19), K. Kłodowski 3 (13, 14, 18),  
K. Suchecki 2 (10, 15), Rzepka (54). 

PODHALE NOWY TARG – 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 1:11 (1:3, 0:5, 0:3) 
Bramki: K. Suchecki 7 (7, 13, 22, 32, 37, 47, 55), Bator 3  
(1, 31, 44), Ciupka (23). 

Bez litości dla 
rezerw Podhala 
NIEDŹWIADKI SANOK – MMKS PODHALE 

NOWY TARG 8:2 (2:1, 4:0, 2:1) 
Bramki: Sienkiewicz 3 (39, 40, 49), Dobosz 2 (9, 40), Dulęba (5), 
Czopor (24), Wróbel (60) – Serhiienko (5), Jarczyk (60). 
Niedźwiadki: Wiszyński – Wróbel, Starościak, Dobosz, Ginda, 
Miccoli – Rocki, Niemczyk, Sienkiewicz, Dulęba, Łańko –  
M. Koczera, Kozioł, Radwański, Czopor, Worwa – B. Koczera, 
Puszkarski, Burczyk, Klimczak, Stabryła. 
 
Popisowy mecz Niedźwiadków, które nie dały żadnych szans 
rezerwom Podhala – niewiele zabrakło do zwycięstwa w dwu-
cyfrowych rozmiarach. Tra�ali głównie Filip Sienkiewicz 
i Szymon Dobosz, autorzy odpowiednio hat-tricka i dubletu. 

Wprawdzie strzelanie rozpo-
czął i zakończył zespół gości, 
ale w międzyczasie ciosy roz-
dawała tylko nasza drużyna. 
Na pierwszego gola rywali 
błyskawicznie odpowiedział 
Marcin Dulęba, wyrównując 
już po 30 sekundach. Kilka 
minut później gospodarze 
wyszli na prowadzenie po 
bramce Dobosza. 

Chwilę po zmianie stron 
wynik podwyższył Maciej 
Czopor, dając Niedźwiadkom 
dwubramkową przewagę. 
Losy pojedynku rozstrzygnę-
ły się w końcówce drugiej  

tercji, gdy nasi zawodnicy  
w niespełna minutę zdobyli… 
3 gole! Najpierw błyskawiczny 
dublet ustrzelił Sienkiewicz,  
a chwilę później mieliśmy dru-
gie tra�enie Dobosza.

W ostatniej odsłonie za-
wodnicy Krzysztofa Ząbkiewi-
cza dołożyli jeszcze 2 bramki. 
Najpierw hat-tricka skomple-
tował Sienkiewicz, a w ostatniej 
minucie na 8:1 podwyższył 
Marlon Wróbel. Mimo tego 
Podhale zdążyło zmniejszyć 
rozmiary porażki, golem zdo-
bytym 15 sekund przed koń-
cem meczu. 

Kolejne mecze też u siebie – w sobotę (godz. 18) ze Stocz-
niowcem Gdańsk, a w niedzielę (10.30) z Sokołami Toruń. 

Polska Hokej Liga 

Marek Strzyżowski zakończył karierę 

Nie miałem już motywacji 
Rok po rozwiązaniu kontraktu z STS-em Marek Strzyżowski zdecydował się 
o�cjalnie zakończyć hokejową karierę. Poinformował o tym na Facebooku.

– Zbierałem się na to od dłuższego 
czasu i wspólnie z moją cudowną mał-
żonką podjęliśmy decyzję o zakoń-
czeniu sportowej przygody, czy karie-
ry – zwał jak zwał. Niestety, ale nie do 
końca z własnej woli, lecz przez realia 
organizacyjne, jakie panują w niektó-
rych klubach w naszym kraju, musia-
łem zejść ze sceny przedwcześnie.  

Nie miałem już motywacji, a przecież 
jeżeli coś robić, to na 100 procent – 
wyjaśnił popularny „Fryzjer”.

W krajowej elicie wychowanek 
STS-u rozegrał 542 mecze (120 bramek  
i 156 asyst). Z naszym klubem zdobył  
po dwa tytuły mistrzowskie i Puchary 
Polski. Występował też w GKS-ie Kato-
wice (srebrny i brązowy medal). 

MARMA CIARKO STS SANOK – 
UNIA OŚWIĘCIM 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Lider także za mocny 

Bramki: Denyskin (19), Jākobsons (51). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; J. Lorraine, Tamminen, Heik-
kinen – Florczak, Łysenko; Ahoniemi, Mäkelä, E. Lorraine – 
Höglund, Biłas; Filipek, Mocarski, Harila – Rąpała oraz  
Dobosz, Ginda, Miccoli, Sienkiewicz. 

Dwa dni po porażce z mistrzem STS uległ także liderowi, 
tym razem nie strzelając nawet bramki. Mimo wszystko  
i ta potyczka była zacięta, zwłaszcza w pierwszej tercji. 

Początkowe 20 min w wykona-
niu STS-u naprawdę mogło się 
podobać. Gospodarze mocno 
ograniczyli ofensywne poczy-
nania Unii, stwarzając kilka 
okazji bramkowych, ale żadna 
nie została wykorzystana.  
Języczkiem u wagi okazały  
się gry w przewagach: w na-
szym wykonaniu bez realnego 
zagrożenia, za to goście wyko-
rzystali ten okres, bo 2 min 
przed pierwszą przerwą Andrij 
Denyskin tra�ł pod poprzeczkę
strzałem z nadgarstka. 

W dalszej części meczu  
zaczęła zaznaczać się przewaga 
gości, którzy już w drugiej tercji 
mieli kilka okazji do podwyż-
szenia wyniku. Ekipa z Oświę-
cimia zwycięstwo przypieczę-
towała w połowie ostatniej od-
słony, gdy Kristaps Jākobsons 
wykorzystał podanie zza bram-
ki. To jednak nie był koniec 
emocji, bo kibice obejrzeli jesz-
cze dwa rzuty karne. „Najaz-
dów” nie wykorzystali faulo- 
wani w tych sytuacjach Pavel 
Padakin i Niko Ahoniemi. 

Odjazd mistrza w trzeciej tercji 
MARMA CIARKO STS SANOK – GKS �TOWICE 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Bramki: Filipek (25), Harila (30) – Magee (15), Rompkowski (40), Hitosato (49), Pasiut (52), 
Olsson (54). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; J. Lorraine, Tamminen, Heikkinen – Florczak, Łysenko; Ahoniemi, 
Mäkelä, E. Lorraine – Höglund, Biłas; Filipek, Mocarski, Harila – Rąpała, Dobosz; Ginda, Miccoli, 
Sienkiewicz. 

Porażka z mistrzem Polski, 
jednak po meczu, który przez 
dwie tercje był bardzo zacię-
ty. Dość powiedzieć, że za-
wodnicy STS-u prowadzili 
jeszcze w 40. minucie. Nie-
stety, ostatnia odsłona toczy-
ła się już pod dyktando dru-
żyny z Katowic, której na do-
datek pomogli sędziowie… 

Pojedynek z obrońcami tytułu 
wzbudził duże zainteresowa-
nie – na trybunach „Areny” 
zasiadło prawie 3 tys. kibiców. 
Na pierwszego gola musieli 
czekać blisko kwadrans; pro-
wadzenie dał rywalom Bran-
don Magee, strzałem z okolic 
bulika tra�ając między parka-
nami Dominika Salamy. 

Po zmianie stron gospoda-
rze ruszyli do odrabiania strat  
i na efekty nie trzeba było dłu-
go czekać. Najpierw zagranie 
Krystiana Mocarskiego wzdłuż 
bramki wykorzystał Konrad 
Filipek, a kilka minut później, 
podczas gry w przewadze, krą-
żek do siatki wepchnął Seba-
stian Harila. Była szansa na to, 
by pójść za ciosem, jednak po 
uderzeniu Samiego Tammine-
na „guma” ostemplowała słu-
pek. Zamiast 3:1 wkrótce zro-
biło się 2:2, bo tuż przed drugą 
przerwą skutecznym strzałem 
z dystansu popisał się Mateusz 
Rompkowski. Szkoda. 

Niestety, ostatnia tercja na-
leżała już do rywali. Ponowne 
prowadzanie dał im Shigeki  
Hitosato, tra�ając uderzeniem 
z bulika. Cóż, forma �ńskiego
bramkarza STS-u pozostawiała 

tego dnia sporo do życzenia… 
Kluczowym momentem meczu 
były wydarzenia z 52. min,  
gdy sędziowie ukarali nas za rze-
komo nadmierną liczbę graczy 
na lodzie. Protesty nic nie dały,  

a za moment Grzegorz Pasiut 
wykorzystał grę w podwójnej 
przewadze. Katowiczanie poszli 
za ciosem i chwilę później ich 
zwycięstwo przypieczętował 
Hampus Olsson. 

Walki nie brakowało, jednak komplet punktów pojechał do Katowic 

Mimo momentów niezłej gry STS musiał uznać wyższość Unii 

Marek Strzyżowski zawiesił łyżwy na kołku 

Niedźwiadki (jasne stroje) nie dały żadnych szans rezerwom Podhala 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

UNIHOKEJSIATKÓWKA
I Liga Podkarpacka Seniorów Sanocka Liga Mężczyzn 

Sanocka Liga Kobiet 

Wilki uciekają rywalkom 
Twa dobra passa prowadzącej w tabeli drużyny Wilków, 
która znów wygrała oba mecze, powiększając przewagę. 

Dużo łatwiejsze okazało się dla 
„Watahy” spotkanie z ILO – 
zwycięstwo różnicą 5 bramek 
nie wymaga komentarza. To był 
popis Oksany Osękowskiej, 
która strzeliła aż 5 goli, zmniej-
szając dystans do prowadzącej  
w klasy�kacji kanadyjskiej Joan-
ny Czubek z ILO. Przeciwko tej 
drużynie Wilki miały trudniej-
szą przeprawę, odnosząc mini-
malne zwycięstwo, głównie za 
sprawą dubletu Wiolety Pałys. 

W międzyczasie był pojedynek 
liceów, w którym wyraźnie  
lepsza okazała się „Jedynka”, 
wygrywając  bez  straty  bramki. 

IILO – WILKI 1:6 
Bramki: Zagórska – Osękow-
ska 5, Sitarz. 

IILO – ILO 0:3 
Bramki: Brejta, Proć, Czubek. 

ILO – WILKI 2:3 
Bramki: Czubek, Proć – Pałys 2, 
Osękowska. 

Trzy pewne zwycięstwa 
Kolejka numer dziewięć przyniosła trzy pewne zwycięstwa 
faworytów, a komplety punktów zdobyły drużyny Jokera 
Kosmetyki, AZS UP i Wilków. 

Relatywnie najcięższą przepra-
wę mieli „Kosmetyczni”, jeszcze 
w 28. min remisując 2:2 z Epaką.
pl. Końcówka meczu należała 
jednak do Jokera, który odpo-
wiednio podkręcił tempo, do-
kładając 3 gole. 

Najwyższe zwycięstwo od-
nieśli „Studenci”, wyraźnie lepsi 
od Foresta. Wprawdzie jeszcze 
w 20. min wynik był na styku, 
jednak potem drużyna uczelni 
wyregulowała celowniki, czego 
efektem były kolejne 4 bramki. 

Kolejkę zakończyło starcie 
„Watahy” z Zimnym Browarem. 
Ci drudzy objęli prowadzenie, 
ale potem tra�ała już głównie
drużyna obrońców tytułu. Jak 
we wcześniejszym meczu stanę-
ło na wygranej różnicą 4 goli. 

I na koniec ciekawostka –  
we wszystkich meczach zawod-
nicy niemal solidarnie dzielili się 
łupem bramkowym, dublety 
ustrzelili tylko Konrad Filipek 
(Joker), Kamil Ziemba (AZS 
UP) i Karol Zygmunt (Wilki). 

JOKER KOSMETYKI – EPA�.PL 5:2 (1:1)
Bramki: Filipek 2, Pasierbowicz, Sienkiewicz, Dulęba – Starościak, 
Niemczyk. 

AZS UP – FOREST 7:3 (3:1) 
Bramki: Ziemba 2, Mielniczek, Kobylarski, Kowalski, Ginda, 
Rogos – Gratkowski, Zygmunt, D. Dorotniak. 

WILKI – ZIMNY BROWAR 6:2 (3:1) 
Bramki: Zygmunt 2, Ambicki, Skrabalak, Sokołowski, Sujkowski 
– Janik, Sokalski. 

Turnieje „Kinder Joy of Moving” 

TSV znów lepsze od Klimy 
TSV SANOK – KLIMA BŁAŻOWA 3:1 (15, 23, -22, 19)

TSV: Krochmal, Zieliński, Chudziak, Mołczan, Wójcik, Pomykała, Sokołowski (libero) oraz 
Fic, Wiśniowski, Pietrasz, Baran (libero). 

Drugą rundę rozgrywek drużyna TSV rozpoczęła identycznie jak pierwszą, zwycięstwem 
nad Klimą Błażowa, czyli wyżej notowanym rywalem. Tym razem już na własnym boisku 
i za 3 punkty. Efektem był awans na 7. miejsce w tabeli. 

Pod koniec ubiegłego roku 
nasi siatkarze mieli słabszy 
okres, notując kilka porażek. 
Inna sprawa, że w meczach 
przeciwko teoretycznie moc-
niejszym zespołom, więc wy-
niki te nie były zaskoczeniem. 
W pojedynku z Klimą zagrał 
już wracający po kontuzji 
środkowy Grzegorz Pomyka-
ła, którego wzrost przydał się 
szczególnie w bloku. W ataku 
brylowali zaś Przemysław 
Chudziak i Piotr Zieliński. 
Ten pierwszy błysnął zwłasz-
cza w końcówce drugiego 
seta, gdy goście bliscy byli 
doprowadzenia do remisu.  
W trzeciej odsłonie udało im 
się złapać kontakt punktowy, 
jednak czwarta partia osta-
tecznie przypieczętowała 
zwycięstwo gospodarzy. 

– Mimo braków kadro-
wych zagraliśmy naprawdę 
dobry mecz. Kluczem do 
zwycięstwa była mała liczba 
błędów i dobre przyjęcie za-
grywki. Poprawić musimy 
jeszcze wyprowadzanie kontr, 
co szwankuje od początku  
sezonu – powiedział grający 
trener Piotr Sokołowski. 

Kolejny mecz siatkarze TSV 
też zagrają na własnym bo-
isku – w sobotę (godz. 16)  
z AKS VLO I Rzeszów I. 
Następnie (ok. godz. 18.30) 
na parkiet wybiegnie żeń-
ska drużyna naszego klubu, 
by zmierzyć się z MKS VLO 
Developres Rzeszów. 

Podkarpacka Liga Juniorów 

Awans przypieczętowany! 
TSV SANOK – BŁĘKITNI ROPCZYCE 

3:1 (18, 16, -21, 23) 
Replay meczu seniorów – dwa sety dla gospodarzy, w trzecim 
„kontakt” rywali, ale czwarta partia zakończyła sprawę. TSV 
przypieczętowało awans do ćwierć�nałów mistrzostw Polski.

Zespół Macieja Wiśniowskiego 
ma już pewne 3. miejsce w tabe-
li, ale chce powalczyć o więcej. 
Siatkarzy TSV czekają jeszcze  
3 mecze – rewanż z Błękitnymi  

i dwa starcia z AKS VLO Rze-
szów. To drugie (5 lutego u sie-
bie) zapewne zdecyduje o tym, 
który klub okaże się zwycięzcą 
wojewódzkich rozgrywek. 

Turnieje Powiatowe Licealiady 

Pod dyktando liceów 
Zawody w I Liceum Ogólnokształcącym zakończyły się 
zwycięstwami dziewcząt z II Liceum Ogólnokształcącego  
i męskiej drużyny gospodarzy. Obydwa zespoły awansowały 
do zmagań rejonowych. 

Lepszą frekwencję miała ry-
walizacja chłopców, rozegrana 
z udziałem sześciu szkół. Wal-
kę rozpoczęły w dwóch gru-
pach, których zwycięzcy 
zmierzyli się w �nale. Osta-
tecznie siatkarze ILO, prowa-
dzeni przez Tomasza Myćkę, 
pokonali Zespół Szkół nr 3, 
kończąc turniej z kompletem 
zwycięstw. Miejsce 3. dla  
Zespołu  Szkół  nr  2. 

Do zawodów dziewcząt 
przystąpiło pięć drużyn. Zde-
cydowanie najlepsza okazała 
się ekipa IILO (opiekun 
– Marta Szerszeń), której skład 
oparty był na siatkarkach  
Sanoczanki. „Zakon” pewnie 
wygrał obydwa mecze, w �na-
łowym pokonując gospodynie. 
Natomiast w meczu o 3. pozy-
cję „Mechanik” okazał się  
lepszy  od  „Przyzakładówki”. 

Debiut Sanoczanki 
Po drużynach TSV w wojewódzkim cyklu rozgrywek dla 
dzieci zadebiutowały również siatkarki Sanoczanki. 

Podczas zmagań w Przemyślu 
podopiecznym trenerki Kata-
rzyny Sokołowskiej udało  

się wywalczyć miejsca 4. i 13.  
w rywalizacji „dwójek” oraz  
8. w „trójkach”. 

Siatkarze TSV rozegrali jedno z lepszych spotkań w tym sezonie, pewnie sięgając po komplet punktów 

Najmłodsze siatkarki Sanoczanki 

Drużyna IILO była poza zasięgiem rywalek 

Unihokeiści AZS UP pewnie poradzili sobie z Forestem 

Zawodniczki Wilków powiększają przewagę nad rywalkami 
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Złota Dziesiątka 2022

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

KUPON LISTA �NDYDATÓW: 
Piotr BAŁDA (wędkarstwo, Koło nr 1) 
Karol BIŁAS (hokej, STS) 
Laura BLUJ (wrotkarstwo, Sprint) 
Arkadiusz BORCZYK (Automobilklub Małopolski) 
Angelika BUŚKO (siatkówka, Sanoczanka) 
Przemysław CHUDZIAK (siatkówka, TSV) 
Joanna CZUBEK (unihokej, Wilki/ILO) 
Ronald CZYŻ (żeglarstwo, Na�owiec) 
Rafał DOMA�DZKI (piłka nożna, Wiki/Ekoball Stal) 
Konrad FILIPEK (hokej, STS) 
Bartosz FLORCZAK (hokej, STS) 
Kajetan GALIK (tenis, SKT) 
Tobiasz GUDOWSKI (karate, SKK) 
Sebastian HOMBEK (kulturystyka, Iron Duo Fit) 
Szymon HOSTYŃSKI (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
Konstancja IWAŃCZYK (�tness gimnastyczny, Spartanie) 
Krzysztof �DUBIEC (bilard, SCB Liga Amatorska) 
Edyta K�CZKOWS� (siatkówka, TSV) 
Julita K�WIEC (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
Julia KRZANOWS� (lekkoatletyka, Komunalni) 
Franciszek LACH (karate, SKK) 
Piotr LORENC (piłka nożna, Ekoball Stal) 
Robert LORENS (kolarstwo górskie, WS TECH MTB) 
Roch MALICZOWSKI (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
Louis MICCOLI (hokej, STS) 
Dominik PIELECH (piłka nożna, Wiki) 
Grzegorz POLINIEWICZ (tenis stołowy, SKT) 
Hubert PRZYBYLSKI (trójbój siłowy, Gryf) 
Seweryn PRZYBYLSKI (podnoszenie ciężarów, Gryf) 
Łucja PRZYGÓRZEWS� (pływanie, UKS Rekiny MOSiR) 
Tadeusz REK (kajakarstwo, MOSiR) 
Bartłomiej SK�BALAK (unihokej, Wilki) 
Kacper SŁYSZ (piłka nożna, Ekoball Stal) 
Sami TAMMINEM (hokej, STS) 
Lena TO�RS� (short-track, UKS MOSiR) 
Daniel WOSACHŁO (judo, Pantera) 

Klasa Okręgowa 

Stalowcy już trenują 
Po blisko dwumiesięcznej przerwie druży-
na Geo-Eko Ekoballu Stal Sanok wznowiła 
treningi, rozpoczynając przygotowania do 
rundy rewanżowej. Mimo prowadzenia 
w tabeli okręgu krośnieńskiego zawodnicy 
Pawła Załogi ostro „ładują akumulatory”, 
by wiosną przypieczętować powrót do 
IV Ligi Podkarpackiej. Pierwszy trening 
odbył się we wtorek wieczorem na sztucz-
nym boisku Rodzinnego Centrum Sportu 
i Rekreacji „Wiki”. 

– Styczeń poświęcamy na przygotowanie 
�zyczne, czyli budowanie kondycji i siły. Tre-
nować będziemy po cztery razy tygodniowo – 
w poniedziałki i piątki w Zespole Szkół nr 2, 
gdzie jest nieźle wyposażona siłownia, a we 
wtorki i czwartki na świeżym powietrzu – 
powiedział Robert Ząbkiewicz, kierownik 
zespołu. 

Na razie kadra Ekoballu nie zmieniła się 
w porównaniu do pierwszej części sezonu, 
choć klub nie wyklucza dwóch transferów. 
Możliwe też, że do pierwszej drużyny dołączą 
kolejni juniorzy. 

Od 4 lutego stalowcy mają rozpocząć 
tradycyjny cykl sparingów przed rundą wio-
senną. Pierwszym rywalem będzie Korona 
Rzeszów, a łącznie planowanych jest siedem 
pojedynków. Druga część sezonu w Klasie 
Okręgowej rusza 23 marca. 

Akademickie Mistrzostwa Małopolski w Futsalu 

Rafał Domaradzki 
najlepszym strzelcem 
Podczas �nałowych zmagań w Krakowie brązowy medal 
zdobyła drużyna tamtejszego AWF-u, w której pierwsze 
skrzypce grał Rafał Domaradzki, zawodnik Ekoballu Stal. 

Mecze fazy grupowej rozgry-
wano przez cały semestr je-
sienny, a początkiem stycznia 
przyszedł czas na decydującą 
rywalizację. W pół�nale kra-
kowianie ulegli 7:10 ekipie 
ANS Nowy Sącz, porażkę 

tę odbijając sobie w meczu 
o 3. miejsce z AZS Tarnów, 
wygranym 6:3. W tych poje-
dynkach Domaradzki zdobył 
aż 9 bramek – odpowiednio 
4 i 5 – będąc najlepszym 
strzelcem �nałowych zmagań. 

LEKKOATLETYKA 

Dwa medale z Mielca 
Zawodniczki Komunalnych rozpoczęły sezon wyjazdem 
do Mielca na I Halowy Memoriał Piotra Surowca. Emilia 
Janik zajęła 2. miejsce w skoku w dal, a w osobnej rywali-
zacji młodziczek mieliśmy zwycięstwo Urszuli Sobolak 
w biegu na 60 metrów przez płotki. 

W imprezie uczestniczyło 
130 lekkoatletów z czterech wo-
jewództw. W konkursie skocz-
kiń trzy wychowanki Ryszarda 
Długosza uplasowały się w czo-
łowej dziesiątce – 2. była Janik 
(wynik 5,36 m, strata tylko 6 cm 
do zwyciężczyni), 7. Izabela 
Sawicka, a 10. Maja Wojtanow-
ska. Natomiast w biegu na 60 m 
miejsce 9. zajęła Martyna 
Ostrowska, a 10. Wojtanowska 
(startowały jeszcze: Łucja Mru-
gała, Sobolak, Martyna Sieniaw-
ska i Kamila Wolan). 

W płotkarskim wyścigu 
młodziczek Sobolakówna nie 
dała rywalkom szans, naj-
pierw wygrywając wyścigi 
eliminacyjne z czasem 9,87, 
a następnie �nał – 9,90. 

Trzy reprezentantki Ko-
munalnych wystartowały też 
wśród dzieci starszych. W sko-
ku w dal ze straty do medalu 
niewiele zabrakło Annie Reut 
– 4. z wynikiem 4,25 m i stratą 
tylko 3 cm za podium. Miejsce 

6. zajęła Roksana Pastuszczak, 
a na dalszej pozycji sklasy�ko-
wano Alicją Kuklę. W biegu na 
60 m Reut wywalczyła 9. loka-
tę, a jej koleżanki uplasowały 
się w drugiej dziesiątce. 

BILARD 

Emocje jak po świętach... 
Po świątecznej przerwie wznowiono rozgrywki SCB Ligi 
Amatorskiej. Pierwsza kolejka w roku 2023 nie przyniosła 
większych emocji, bo wszystkie pojedynki okazały się dość 
jednostronne. 

Były nawet dwa zwycięstwa 
do zera, które odnieśli Woj-
ciech Stawarczyk i Marcin 
Lubieniecki. Natomiast Grze-
gorz Jarocki i Robert Keck 
oddali rywalom tylko po jed-
nym frejmie. W pozostałych 

siedmiu meczach padały 
wyniki  7:2  i  7:3. 

Więcej emocji przyniosły 
zaległe pojedynki, w których 
punkty zdobyli Marcin Dzik 
i Bartłomiej Długosz, wygry-
wając odpowiednio 7:5 i 7:4. 

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

Mecze zaległe:
Marcin Dzik – Jakub Biłas 7:5 
Bartłomiej Długosz – Maciej Bodziak 7:4 

Pierwszy trening stalowcy zaliczyli na sztucznym boisku centrum „Wiki” 

Rafał Domaradzki był najlepszym strzelcem �nałowych rozgrywek 

Ula Sobolak wygrała bieg mło-
dziczek na 60 m przez płotki 

Wojciech Stawarczyk był jednym z dwóch zawodników, którzy 
wygrali  bez  straty  frejma 
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Ice Speedway wrócił przed 
rokiem do Sanoka z przytu-
pem. Po ośmiu latach prze-
rwy znów ścigano się na torze 
„Błonie”, gdzie odbył się 
pierwszy z dwóch turniejów 
�nałowych Indywidualnych
Mistrzostw Europy, a także 
rywalizowano o Puchar Bur-
mistrza Sanoka. W tym sezo-
nie odbędzie się już tylko wal-
ka o medale. I to w klasycz-
nym wydaniu dwudniowym, 
a o ostatecznej kolejności 
zdecyduje łączna suma punk-
tów, wywalczona w obu tur-
niejach. Mistrzowskiego tytu-
łu bronił będzie Austriak  
Harald Simon, który przed 
rokiem wyprzedził w klasy�-
kacji generalnej Lucę Bauera 
(Włochy) i Jimmiego Olsena 
(Szwecja). Honorowy patro-
nat nad imprezą objął euro-
poseł Ryszard Czarnecki. 

W Sanoku walka o medale 
Indywidualnych Mistrzostw 
Europy miała już miejsce tak-
że w sezonie 2008, później  
odbyły się też Drużynowe  
Mistrzostwa Świata i kilka tur-
niejów towarzyskich Sanok 
Cup. Dzięki temu to podkar-
packie miasto śmiało można 
nazwać kolebką ice speedwaya 
w naszym kraju. 

– Bardzo się cieszymy, że 
ten sport wrócił do Sanoka  
i można powiedzieć, że się tu 
znów zadomowił. Od począt-
ku deklarowałem wsparcie 
dla tego projektu, przygotuje-
my obiekt jak najlepiej  
pod organizacyjne wymogi, 
w końcu to impreza najwyż-
szej rangi. Liczę, że zawody 
będą co najmniej tak samo cie-
kawe jak w poprzednim sezo-
nie – powiedział burmistrz Sa-
noka Tomasz Matuszewski.

Pakiety dwudniowe
VIP (w cenie: miejsce parkingowe, wysokiej klasy cate-
ring, zestaw upominków, miejsce z najlepszą widocznością 
na trybunie, program zawodów)
599 zł – normalny
349 zł – ulgowy – osoby do 18 roku życia
Trybuna 
99 zł – normalny
79 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; 
emeryci i renciści) 
Korona Stadionu:
79 zł – normalny 
59 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; 
emeryci i renciści) 

Bilety na jeden dzień (sobota lub niedziela)
VIP (w cenie: miejsce parkingowe, wysokiej klasy cate-
ring, zestaw upominków, miejsce z najlepszą widocznością 
na trybunie, program zawodów)
349 zł – normalny
199 zł – ulgowy – osoby do 18 roku życia
Trybuna:
59 zł – normalny
49 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; 
emeryci i renciści)
Korona Stadionu:
49 zł – normalny
39 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; 
emeryci i renciści)  

Sprzedaż wejściówek prowadzona jest także w wybranych 
punktach stacjonarnych na terenie całego kraju. Ich lista 
do znalezienia TUTAJ. W dniu zawodów, od godziny 
11.00, bilety i programy będą dostępne także na stoiskach 
stacjonarnych wokół obiektu. Bilety obowiązują zarówno 
w wersji papierowej jak i elektronicznej (na urządzeniu 
mobilnym).

European Individual Ice 
Speedway Championship od-
będą się w Polsce już po raz 
czwarty z rzędu. Nasz kraj tra-
dycyjnie będzie reprezento-
wał Michał Knapp, który  
z roku na rok pnie się w górę, 
jeśli chodzi o europejską hie-
rarchię. W 2020 roku był trzy-
nasty, rok później dwunasty,  
a ostatnio jedenasty w klasy�-
kacji generalnej. 

– Liczymy na dalszy pro-
gres sportowej formy Micha-
ła, któremu bardzo tego ży-
czę. Z organizacyjnego punk-
tu widzenia cieszę się, że znów 
te zawody odbędą się w na-
szym kraju. Sanok i ice spe-
edway do siebie pasują, czego 
dowodem był choćby ubie-
głoroczny turniej. Liczę, że  
w lutym zawody będą jeszcze 
ciekawsze – powiedział Ma-
ciej Polny ze Speedwayevents.
pl., organizatora turnieju. 

Formuła rywalizacji po-
zostaje niezmieniona. Prze-
widuje 20 wyścigów w fazie 
zasadniczej, po której dwóch 
najskuteczniejszych zawodni-
ków znajdzie od razu miejsce 
w biegu �nałowym. O pozo-
stałe dwa walka toczyć się bę-
dzie w barażu, do którego sta-
ną żużlowcy z miejsc 3-6 po 
fazie zasadniczej. Suma punk-
tów, wywalczona w dwóch 
turniejach, wyłoni ostateczną 
klasy�kację, a tym samym te-
gorocznych medalistów. 

– Rywalizacja na pewno 
będzie bardzo wyrównana. 
Rozłoży się na dwa dni ściga-
nia i zapewne czeka nas wiele 
zaskakujących rozstrzygnięć. 
O poziom sportowy się nie 
martwię. W Sanoku zawsze 
oglądaliśmy wspaniałe zawo-
dy i w tym roku z pewnością 

Dwa dni wielkich emocji 
na torze lodowym „Błonie” 

ICE SPEEDWAY 

Ruszyła właśnie sprzedaż 
biletów online na wydarzenie 
w Sanoku. Przygotowano pa-
kiety biletowe na dwa dni  
z ice speedwayem na torze 
„Błonie”, można też zaopa-
trzyć się w wejściówki osob-
no na każdy dzień. Sprzedaż 
odbywa się na stronie bilety.
speedwayevents.pl oraz w ser-
wisie ebilet.pl.

Bilety dla osób niepełno-
sprawnych: Organizatorzy 
przygotowali pulę bezpłat-
nych wejściówek dla kibiców 
niepełnosprawnych. Chętne 
osoby prosimy o zgłoszenia 
– do 19 lutego – pod adre-
sem mailowym: events@spe-
edwayevents.pl, wpisując  
w temacie wiadomości „Bilet 
Ice Speedway”. Warunkiem 
otrzymania bezpłatnej wej-
ściówki będzie wysłanie kopii 
dokumentu, świadczącego  
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Bezpłatny wstęp 
należy się zarówno osobie nie-
pełnosprawnej jak i jej opie-
kunowi. Ilość miejsc ograni-
czona!

mn

Cennik 

Przez dwa dni w Sanoku toczyć się będzie tegoroczna rywalizacja o medale European Individual Ice Speedway Championship. 
Na torze „Błonie” spotkamy się 25 i 26 lutego – start o godzinie 14, zarówno w sobotę jak i niedzielę. Na zawody zaprasza-
ją FIM Europe, Polski Związek Motorowy oraz Urząd Miasta Sanoka i Speedwayevents.pl. Rozpoczęła się właśnie sprzedaż  
biletów online na to wydarzenie. Można je kupować na stronie bilety.speedwayevents.pl oraz w serwisie ebilet.pl

nie będzie inaczej – przyznał 
Piotr Szymański, przewodni-
czący Komisji Wyścigów  
Torowych FIM Europe. 

Ślizgawka będzie 
tylko w „Arenie”

Trzeci Super Sprint 
Ziemi Sanockiej 
Jedną ze sportowych atrakcji lokalnego �nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie 3. Super Sprint Ziemi 
Sanockiej. Wyścigi zaplanowane zostały na przyszłą niedzielę 
(22 stycznia) przy stacji paliw Lotos. 

Więcej informacji na stronie h�p://automalop.pl/3-super-
-sprint-ziemi-sanockiej/. Szczegóły również telefonicznie pod 
numerem 573 400 708. 

AUTOMOBILIZM 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

Górnik znów gospodarzem 
zawodów Pucharu Polski 
W najbliższy weekend na torze „Błonie” rozegrana zosta-
nie czwarta runda Pucharu Polski, który już drugi raz  
w tym sezonie zawita do Sanoka. W programie zawodów 
wyścigi na dystansach 500, 1000, 1500, 3000 i 5000 m oraz 
drużynowe. Początek zmagań zarówno w sobotę, jak i nie-
dzielę o godzinie 10. 

W związku z pucharową rywalizacją panczenistów, od  
dziś do niedzieli nie będzie ślizgawek na torze „Błonie”. 
Miłośnikom jazdy na łyżwach pozostanie tylko niedzelna 
ślizgawka na lodowisku. 

Zaplanowano ją na wieczór, 
od godziny 19 do 20. To tylko 
60 minut jazdy, więc warto 
dobrze wykorzystać czas 
spędzony na łyżwach. 

Przypominamy, że bilet 
ulgowy (dzieci i młodzież, 
emeryci, renciści) kosztuje  
8 złotych, normalny (dorośli) 
– 12 zł, wypożyczenie łyżew 

– 7 zł, a wypożyczenie cho-
dzika – 7 zł.  Ceny karnetów: 
10 wejść (ulgowy) – 70 zł, 20 
wejść (ulgowy) – 120 zł, 10 
wejść (dorośli) – 100 zł, 20 
wejść (dorośli) – 180 zł. Po-
nadto sklep Hokejomania, 
mieszczący się w Hali „Arena” 
(I piętro) oferuje ostrzenie  
łyżew w dniu ślizgawek. 
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