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Harcerskie wspomnienia – rozmowa z Arturem Andrusem – str.  7

Inauguracja XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2023” 

Namiastka prawdziwych igrzysk

 

Otwieramy nowe grupy, szkolimy 
już pływające. Posiadamy wolne miejsca.

 Zapraszamy CRiS Sanok.

Szczegóły i zapisy 

514 606 190

DOŚWIADCZONA KADRA ZAPRASZA 
NA PROFESJONALNĄ NAUKĘ 

PŁYWANIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, 
DOROSŁYCH I SENIORÓW

OGŁOSZENIE PŁATNE

Po kilku latach przerwy znów 
zorganizowano u nas otwar-
cie ogólnopolskich zmagań 
młodzieży w dyscyplinach 
zimowych, które rozgrywane 
będą głównie na terenie Pod-
karpacia (część zawodów 
także w Małopolsce). 

Impreza w „Arenie”, 
gdzie zjawiło się blisko dwa 
tysiące kibiców, przebiegała 
zgodnie z właściwym cere-
moniałem – przemówienia 
VIP-ów, prezentacja startu-
jących województw, wcią-
gnięcie �ag na maszty, apel, 
ślubowanie i zapalanie olim-
pijskiego znicza. W asyście 
młodych łyżwiarzy dokonali 
tego łyżwiarze szybcy Kata-
rzyna Bachleda-Curuś i Ma-
ciej Biega, czyli olimpijczycy 
z sanockiego klubu Górnik. 
Na koniec publiczność obej-
rzała popisy młodych spor-
towców – łyżwiarzy �guro-
wych z Dębicy i hokejowych 
Niedźwiadków z Sanoka. 
A już dzień później rozpo-
częły się zmagania panczeni-
stów na torze „Błonie”, okra-
szone czterema medalami 
gospodarzy. 

Więcej na stronach 5 i 13. 
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Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia, których realiza-
cja służyć będzie co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych w §3 Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miasta Sano-
ka z dnia 18.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu �nansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakre-
sie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotacje 
w ramach konkursu projektów wynosi ogółem 400 000 zł, w tym dla poszczególnych dyscyplin sportu*.

Konkurs ofert na dotacje sportowe
Dotacje dla poszczególnych dyscyplin sportu*

L.p. Dyscyplina   Kwota w PLN

1 Hokej na lodzie   140 000
2 Piłka nożna   135 000
3 Lekkoatletyka   8 000
4 Siatkówka   40 000
5 Tenis ziemny i stołowy  8 500
6 Łyżwiarstwo szybkie i short track 20 000
7 Szachy    2 000
8 Podnoszenie ciężarów  12 000
9 Karate    5 000
10 Sporty obronne   1 500
11 Boks    9 000
12 Kickboxing   9 000
13 Unihokej   3 000
14 Wrotkarstwo   5 000
15 Strzelectwo   1 000
16 Inne dyscypliny   1 000

Razem:    400 000

Postanowienia końcowe
Wszystkie dokumenty winny 
być przedłożone w oryginale 
lub kserokopii. W przypadku 
kserokopii każda z kopii doku-
mentu winna być poświadczo-
na za zgodność z oryginałem 
przez osobę lub osoby upo-
ważnione do reprezentowania 
klubu sportowego. Jeżeli złożo-
na w terminie oferta nie spełnia 
wymogów formalnych okre-
ślonych w ogłoszeniu, wzywa 
się oferenta do jej uzupełnienia 
w terminie 7 dni pod rygorem 
odrzucenia oferty. Oferty wraz 
z załącznikami złożone na in-
nych drukach, niekompletne, 
złożone po terminie lub podpi-
sane przez osoby nieupoważ-
nione do reprezentowania 
podmiotu, a także oferty nie-
uzupełnione  –  zostaną odrzu-
cone z przyczyn formalnych.

Ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi nie później 
niż w terminie 14 dni od ostat-
niego dnia składania ofert. 
Możliwe jest dokonywanie 
rozstrzygnięć w kilku etapach. 
Konkurs rozstrzyga  Burmistrz 
Miasta Sanoka, który dokonuje 
wyboru ofert najlepiej służą-
cych realizacji zadania. Wyniki 
otwartego konkursu ofert 
ogłasza się niezwłocznie po 
wyborze oferty w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stro-
nie internetowej Urzędu Mia-
sta w Sanoku. Burmistrz Miasta 
Sanoka może odmówić wyło-
nionemu w konkursie pod-
miotowi podpisania umowy 
i przyznania dotacji w przy-
padku, gdy zostaną ujawnione 
nieznane wcześniej okoliczno-
ści podważające wiarygodność 
merytoryczną lub �nansową 

Rozwój sportu

Termin i warunki 
składania ofert
Oferty w zamkniętych koper-
tach należy składać w Biurze 
Obsługi Klienta(pok. nr 1) 
Urzędu Miasta w Sanoku ul. 
Rynek 1 lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Miasta w Sa-
noku, 38-500 Sanok, ul. Ry-
nek 1, w terminie do 9 lutego 
2023 r. do godz. 15.30. Oferty 
złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane (niezależ-
nie od daty stempla poczto-
wego) i zostaną zwrócone 
podmiotom uprawnionym 
bez otwierania,

– oferta winna być złożo-
na w kopercie, na której nale-
ży umieścić:

– nazwę podmiotu i jego 
dokładny adres,

– rodzaj zadania z otwar-
tego konkursu.

Termin realizacji zadań od 
20.02.2023 r. do 5.11.2023 r.

Warunki merytoryczne 
i finansowe, jakie powinien 
spełniać projekt
Oferty winny zostać sporzą-
dzone w sposób czytelny, 
na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 
do Uchwały Nr IV/20/2011 
Rady Miasta Sanoka z dnia 
18.01.2011r. „Wniosek o przy-
znanie dotacji na wsparcie 
projektu z zakresu tworzenia 
warunków sprzyjających roz-
wojowi sportu”, do pobrania 
bip.um.sanok.pl;

– oferty powinny być 
podpisane przez osobę(y) 
uprawnioną(e). Uprawnienie 
to powinno być udokumen-
towane stosowną uchwałą, 
upoważnieniem właściwego 
organu lub zapisem w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym; 
oferty niezgodne ze wzorem, 
niekompletne i nieprawidło-
wo wypełnione lub złożone 
po terminie nie będą rozpa-
trywane;

– dopuszcza się możli-
wość wybrania kilku ofert dla 
danego zadania – złożonych 
przez różnych oferentów 
w tym przypadku kwota dota-
cji zostanie podzielona po-
między kilku oferentów;

– kwoty przeznaczone 
na realizację poszczególnych 
zadań mogą ulec zmniejszeniu 
w przypadku stwierdzenia, że 
zadania te można realizować 
mniejszym kosztem lub zaist-
nieje konieczność zmniejszenia 
budżetu gminy w części prze-

znaczonej na realizację zadania 
z ważnych przyczyn, niemożli-
wych do przewidzenia w dniu 
ogłoszenia konkursu;

– wysokość przyznanej 
dotacji może być niższa niż 
wnioskowana w ofercie.

W takim przypadku ofe-
rent może przyjąć zmniejsze-
nie zakresu rzeczowego 
i kosztorysu zadania lub wy-
cofać swoją ofertę. Przed za-
warciem umowy oferent zo-
bowiązany jest do przedłoże-
nia nowego zakresu rzeczo-
wego w przypadku jego 
zmniejszenia oraz kosztorysu 
dot. realizacji zadania 
uwzględniającego wysokość 
zaproponowanej dotacji.

Burmistrz Miasta Sanoka 
przyznaje dotacje celowe na 
realizacje ofert wyłonionych 
w otwartym konkursie po-
przez zawarcie umowy. 
Podmiot realizujący zadanie 
publiczne Gminy Miasta Sa-
noka w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających roz-
wojowi sportu jest zobowią-
zany do zapewnienia dostęp-
ności osobom ze szczególny-
mi potrzebami, zgodnie z te-
matyką zadania publicznego, 
w zakresie określonym w art. 
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi po-
trzebami (j.t. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2240).

Dotacja na realizację za-
dania w zakresie sportu może 
być przeznaczona na pokrycie 
wydatków z tytułu: realizacji 
programów szkolenia sporto-
wego, zakup sprzętu sporto-
wego, pokrycia kosztów orga-
nizowania zawodów sporto-

wych lub uczestnictwa w ta-
kich zawodach, pokrycia 
kosztów korzystania z obiek-
tów sportowych dla celów 
szkolenia sportowego, s�nan-
sowanie stypendiów sporto-
wych i wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej.

Z dotacji nie mogą być 
�nansowane lub do�nanso-
wane wydatki z tytułu: trans-
feru zawodnika z innego klu-
bu sportowego, zapłaty kar, 
mandatów i innych opłat 
sankcyjnych nałożonych na 
bene�cjenta lub osoby w nim 
zrzeszone, zobowiązań bene-
�cjenta z zaciągniętej pożycz-
ki, kredytu lub wykupu papie-
rów wartościowych oraz 
kosztów obsługi zadłużenia.

Dotacja nie może być 
udzielona na zadanie, na któ-
re udzielona została już inna 
dotacja z budżetu Gminy 
Miasta Sanoka. Dotacja na 
realizację zadań zawartych 
w ofercie projektu wybrane-
go w drodze konkursu zosta-
nie przekazana klubowi spor-
towemu na podstawie sporzą-
dzonej umowy. W przypadku 
złożenia przez klub sportowy 
oferty pokrywającej się, 
zbieżnej pod względem te-
matyki, zakresu i terminu re-
alizacji zadania z inną ofertą, 
podlega ona odrzuceniu. 
Wysokość udzielonej dotacji 
w formie wsparcia realizacji 
zadania z budżetu nie może 
przekroczyć 80% całkowi-
tych kosztów zadania. Wy-
magany wkład własny wnio-
skodawcy, wynosi nie mniej 
niż 20% całkowitych kosztów 
zadania. Przez wkład własny 
�nansowy rozumiane są 

środki własne oferenta oraz 
środki pozyskane przez ofe-
renta od innych podmiotów 
na podstawie umów. Procen-
towy udział dotacji w całko-
witych kosztach zrealizowa-
nego zadania nie może być 
większy niż przed jego reali-
zacją.

Burmistrz Miasta Sanoka 
przy wyborze oferty kierować 
się będzie zasadą efektyw-
ności – dokonując wyboru 
najefektywniejszego sposobu 
wykorzystania środków pu-
blicznych.

Kryteria wyboru 
ofert do realizacji
Przy wyborze projektu lub 
projektów na realizację któ-
rych zostanie udzielona dota-
cja,  Burmistrz Miasta Sanoka 
uwzględnia: dochowanie wy-
magań formalnych, znaczenie 
zgłoszonego projektu dla re-
alizacji celu publicznego, wy-
sokość środków budżetowych 
przeznaczonych na konkurs 
projektów, przedstawioną 
kalkulację kosztów realizacji 
w związku z zakresem rzeczo-
wym projektu, możliwość re-
alizacji projektu przez bene�-
cjenta, dotychczasowe wyko-
rzystanie przez wnioskodawcę 
dotacji z budżetu Miasta Sa-
noka.

Do oferty powinny być 
dołączone następujące doku-
menty: sprawozdanie mery-
toryczno-�nansowe za ostatni 
rok, aktualny statut lub inny 
dokument określający przed-
miot działalności składające-
go ofertę, inne dokumenty 
mogące mieć znaczenie przy 
ocenie oferty.

oferenta. Do zawarcia umowy 
o dotację konieczne jest – 
w przypadku jego zmiany, 
dostarczenie zwery�kowanego 
harmonogramu realizacji zada-
nia. Szczegółowe i ostateczne 
warunki realizacji, �nansowa-
nia i rozliczenia zadania regu-
luje umowa pomiędzy Gminą 
Miasta Sanoka a oferentem. 
Dotowany podmiot, który 
otrzyma dotację z budżetu 
Gminy, jest zobowiązany do 
dostarczenia na wezwanie wła-
ściwej komórki organizacyjnej 
Urzędu Miasta w Sanoku ory-
ginałów dokumentów (faktur, 
rachunków) oraz dokumenta-
cji, o której mowa wyżej, 
w celu kontroli prawidłowości 
wydatkowania dotacji oraz 
kontroli prowadzenia właści-
wej dokumentacji z nią związa-
nej. W rozliczeniu do�nanso-
wania nie będą uwzględnione 
dokumenty �nansowe wysta-
wione przed datą zawarcia 
umowy. Zastrzega się możli-
wość unieważnienia otwartego 
konkursu ofert, jeżeli nie zło-
żono żadnej oferty bądź żadna 
ze złożonych ofert nie spełnia 
wymogów zawartych w ogło-
szeniu. Informację o unieważ-
nieniu otwartego konkursu 
ofert podaje się do publicznej 
wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta w Sanoku. 

Szczegółowe informacje 
na temat konkursu udzielane 
są przez Wydział Spraw 
Społecznych i Obywatelskich 
Urzędu Miasta w Sanoku (ad-
res: ul. Rynek 1, pokój nr 20, 
tel. 13 46 52 893).

UM
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Wszyscy wiemy, że renty i emerytury w naszym kraju są na poziomie drastycznie niskim.  
Dodatkowo szalejąca in�acja sprawia, że coraz trudniej starszym ludziom związać koniec 
z końcem. Mało tego, starszy wiek to często więcej schorzeń, które wymagają zażywania  
medykamentów. To wszystko powoduje, że coraz więcej seniorów nie ma pieniędzy na jedze-
nie, nie gotuje też, by oszczędzić na prądzie czy gazie. 

Podaruj, jeśli możesz. Przyjmij, jeśli chcesz 
Zawieszony posiłek i napój dla seniorów już w Sanoku

Pomysł „zawieszonej kawy” 
powstał w Rzymie. Był to 
bar otwarty przez artystów, 
który  nawiązał do neapoli-
tańskiej tradycji płacenia za 
dodatkową kawę dla kogoś, 
kogo na nią nie stać. W nie-
których kawiarniach można 
też było „zawiesić” kanapki 
czy ciepły posiłek. Teraz 
również w Sanoku dzięki 
Fundacji Street Autonomy 
oraz restauracji „Pychotka” 
można podarować posiłek 
dla kogoś, kto tego posiłku 
potrzebuje!

Inicjatywa ruszyła i kto 
chce zasponsorować obiad, 
zupę, herbatę lub kawę osobie 
potrzebującej, może wykupić 
bezpośrednio w restauracji.

Kamila Podraza, kierow-
niczka restauracji serdecznie 
zaprasza seniorów na ciepły 
posiłek. 

– Seniorzy, jak i wszyscy 
goście w restauracji, będą 
przez nas mile widziani. Przez 
ciepłe posiłki chcemy też wy-
razić im wdzięczność za lata 
pracy, doświadczenie i życzli-
wość, jaką okazują swoim ro-
dzinom, przyjaciołom, sąsia-
dom. Serdecznie zapraszamy 
na ciepłą zupę bądź danie 
dnia. Posiłki są przygotowy-
wane przez naszego zdolnego 
szefa kuchni i mam nadzieję, 
każdemu będą smakować – 
informuje Kamila.

Zarówno właściciel Domu 
Turysty (gdzie znajduje się 
restauracja) oraz Kamila byli 
(i nadal są) mocno zaangażo-
wani w pomoc uchodźcom. 
Jak widać, pomaganie mają 
we krwi, więc nic dziwnego, 
że od razu zapalili się do po-
mysłu prezesa Fundacji Street 
Autonomy. 

Mało tego, od jakiegoś 
czasu restauracja rozwozi kil-
ka posiłków dziennie do osób, 
które nie są w stanie samo-
dzielnie się poruszać. Jest to 
ich własna inicjatywa, by 
wspomóc tych najbardziej 
potrzebujących sanoczan. 

– Posiłki będą wydawane 
po okazaniu legitymacji ren-
cisty bądź emeryta. Projekt 
jest skierowany do osób, które 
nie mogą pracować i nie stać 
ich często na przygotowanie 
obiadu, bądź nie mają sił go-
tować. Ludzie młodzi, zdrowi 
zawsze mogą iść do pracy – 
dodaje Piotr Benedyk, prezes 
fundacji, inicjator akcji.

Wcześniej fundacja z pro-
jektem „zawieszona kawa”   
ruszyła 26 września 2022 r.   
w Pubie Spółdzielczym Rze-
szów na ul. Fredry 4 – gdzie do 
tej  pory wydawane  są obiady 
dla seniorów. Obecnie akcja 
działa już prawie pół roku,   
a organizatorzy akcji wydali 
łącznie z zupami około 2000 
obiadów i około 1000 kaw  

i herbat. Na zrzutce uzbierało 
się około 40 000 zł. Akcję  
w Rzeszowie koordynuje  
Tomasz Friedlander.

Do „Pychotki” może 
przyjść każdy i korzystając 
sam z posiłków domówić da-
nie, zupę czy napój do swoje-
go rachunku. Paragony z za-
wieszonymi daniami i napoja-
mi będą wisieć na specjalnej 
tablicy. Każdy kto przyjdzie, 
będzie mógł zobaczyć, ile ich 
jest. 

Pamiętaj, że kupując „za-
wieszony obiad”, stajesz się 
darczyńcą posiłku dla seniora, 
który znalazł się w trudnej 
sytuacji materialnej i to wła-
śnie dzięki Tobie ktoś będzie 
mógł zjeść ciepły posiłek! Do 
wyboru są  opcje: ufundować 
można zupę za 10 zł,  zestaw 
dnia za 23 zł, kawę 6 zł, herba-
tę 4 zł. 

Dziś jesteśmy młodzi  
i mamy pracę. Kwota kilku 
czy kilkunastu złotych  
w obecnym momencie to 
niewiele, jednak bardzo dużo 
dla osoby, która często zasta-
nawia się, czy za rentę kupić 
leki, czy jedzenie.

I pamiętajmy – dobro 
wraca. Czasem taki mały gest 
z naszej strony może sprawić, 
że dzięki ciepłemu posiłkowi 
inna osoba radośniej i z na-
dzieją spojrzy na świat.

 Edyta Wilk

Niestety nie udało się uratować życia pieska, który konał  
w męczarniach po zjedzeniu trutki, którą ktoś umyślnie po-
zostawił, aby zadać cierpienie zwierzętom. To nie pierwszy 
przypadek. Uważajmy na swoich czworonożnych przyjaciół.

W Sanoku grasuje truciciel psów

Do przykrej sytuacji doszło  
18 stycznia na Błoniach nad  
Sanem w okolicach Areny. Pies 
stracił życie po zjedzeniu  
kawałka pasztetu nafaszerowa-
nego trucizną. Przed kilkoma 
tygodniami miała miejsce  
podobna sytuacja, wówczas 
pasztet został nafaszerowany 
pineskami, również na Bło-
niach. Nie udało się uratować 
życia kolejnego pieska, pomi-
mo że właściciele szybko zare-
agowali. Piesek konał w mę-
czarniach – diagnoza otrucie. 
Przy ulicy Traugu�a został roz-
sypany dziwny różowy granu-
lat, wygląda na trutkę na mrów-
ki, bardzo szkodliwy dla zwie-
rząt. Pojawiła się informacja, że 
w Czerteżu została również 
rozsypana podobna substan-
cja. 

– Prosimy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na swoich 
czworonożnych przyjaciół 
podczas spacerów w tym rejo-
nie w szczególności na psy „od-

kurzacze” – apelują inspektorki 
OTOZ Animals z Sanoka. 

Dołączamy się do apelu  
i prosimy o zachowanie czujno-
ści. Niestety, ile bezdomnych 
zwierząt może stracić życie 
przez jednego psychopatę, tego 
się nie dowiemy. W Internecie 
po publikacji drastycznych 
zdjęć posypała się fala komen-
tarzy. Ludzie nie rozumieją, jak 
ktoś w umyślny sposób może 
truć zwierzęta,  z zamiarem po-
zbawiania ich życia. Internauci 
pytają, czy ta osoba jest zdrowa 
na umyśle, czy po prostu niena-
widzi zwierząt.

– Gdzie jest ten, co wyrzą-
dza tyle krzywdy zwierzętom? 
Myślisz, że jesteś bezkarny? 
Otóż nie! Prosimy o wyjątko-
wą ostrożność podczas space-
rów ze swoimi zwierzakami  
i zgłaszanie wszelkich sytuacji, 
które wzbudzają państwa nie-
pokój. Musimy złapać opraw-
cę! – dodają  na koniec.

dcz

Uwaga na zatrute jedzenie!

Podinspektor Krzysztof Łopuszański nie jest już Komendan-
tem Powiatowym Policji w Sanoku. Łopuszańki objął stano-
wisko w Jaśle, gdzie teraz będzie pełnić obowiązki komen-
danta. Jego obowiązki przejął tymczasowo jego zastępca pod-
insp. Artur Kowalik.

Zmiany w policji
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

18 stycznia podinspektor 
Krzysztof Łopuszański został 
pełniącym obowiązki Komen-
danta Powiatowego Policji  
w Jaśle. Na stanowisko powołał 
go Komendant Wojewódzki 
Policji w Rzeszowie nadinspek-
tor Dariusz Matusiak. Łopu-
szański zastąpi na stanowisku 
przechodzącego w stan spo-
czynku dotychczasowego ko-
mendanta inspektora Roberta 
Wróbla. W Sanoku natomiast 
pełniącym obowiązki Komen-
danta Powiatowego Policji zo-
stał zastępca Łopuszańskiego, 
podinspektor Artur Kowalik.  
Kto obejmie funkcję Komen-
danta Policji w Sanoku, jak na 
razie, nie wiadomo. Podinspek-
tor Krzysztof Łopuszański roz-
począł służbę w policji w 1996 
roku. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie i Wy-
działu Pedagogiki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Od 2001 r. 
związany był z Komendą Miej-

ską Policji w Krośnie. Doświad-
czenie zdobywał, wykonując 
obowiązki na wielu stanowi-
skach, przechodząc przez różne 
stopnie awansu zawodowego. 
Zajmował także stanowisko  
I Zastępcy Komendanta Miej-
skiego Policji w Krośnie. Od 
2019 roku był Komendantem 
Powiatowym Policji w Sanoku.

dcz

Podins. Artur Kowalik 
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Pies stracił życie po zjedzeniu kawałka pasztetu z trucizną
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22 stycznia na Cmentarzu Centralnym w Sanoku z inicjatywy 
Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy 
wsparciu 54. Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich 
ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej odbył się spacer histo-
ryczny śladami mogił powstańców styczniowych spoczywa-
jących na tutejszym cmentarzu. Grupę oprowadził historyk 
Piotr Paszkiewicz.

Trwają prace w budynku Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, który przez 
wiele lat znajdował się w złym stanie technicznym. Efekty już są zauważalne gołym okiem,  
a to jeszcze nie koniec...

W  ramach inwestycji wymie-
niono instalację elektryczną, 
przebudowano instalację 
alarmową, instalację monito-
ringu wizyjnego i interneto-
wą, wymieniono instalację 
wody użytkowej, przebudo-
wano instalację centralnego 
ogrzewania, wybudowano 
dwie wiaty magazynowe.

Termomodernizacja bu-
dynku RCRE obejmuje do-
cieplenie ścian styropianem 
wraz z wykończeniem tyn-
kiem oraz wymianę okien, 
drzwi i bram wjazdowych.  
W planie jest również wyko-
nanie nowych nawierzchni 
asfaltowych na ciągach komu-
nikacyjnych na terenie ZS nr 3 
oraz RCRE, wykonanie na-
wierzchni na miejscach parkin-

gowych z kostki brukowej, wy-
konanie nowych nawierzchni  
w alejkach na terenie Zespołu 
Szkół nr 3 oraz przebudowa  
kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej.

Inwestycja ma na celu do-
stosowanie placówki do po-
trzeb edukacyjnych i standar-
dów w zakresie kształcenia 
zawodowego.

– Obecnie większość prac 
przy budynku „A” RCRE  
została ukończona, jednak ze 
względu na porę zimową, 
wstrzymaliśmy prace termo-
modernizacyjne na jednej  
ze ścian – mówi Wacław  
Żuchowski, dyrektor RCRE  
w Sanoku. – Zmodernizowa-
liśmy już sieć kanalizacyjną,  
a obecnie trwają prace przy-

gotowawcze do ułożenia  
nawierzchni asfaltowych  
i z kostki brukowej, które 
chcemy wykonać w okresie 
wiosennym. Rozpoczęliśmy 
też demontaż budynku maga-
zynowego przy ul. Stróżow-
skiej 15 oraz przygotowujemy 
konstrukcję magazynu do 
przebudowy na archiwum 
powiatowe.

Jak twierdzi dyrektor Żu-
chowski, wykonane prace  
w budynku „A” w znacznym 
stopniu wpłynęły na estetykę 
pomieszczeń oraz poprawiły 
komfort cieplny. Spodziewa-
ne jest również zmniejszenie 
zużycia gazu do ogrzewania 
budynku, jak i energii  
do przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej.

Zachowane groby uczestników powstania styczniowego 
na Cmentarzu Centralnym w Sanoku w części przy ul. Ry-
manowskiej:
Franciszek Baran (ur. 1844, zm. 1915), rodem z Brzostka, 
pracownik fabryki maszyn i wagonów w Sanoku;
Paweł Hydzik (ur. 1842, zm. 1913), rodowity sanoczanin, 
urzędnik Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku, miejscowy 
radny;
Józef Kossowicz (ok. ok. 1820. zm. 1911), rodem z Czcho-
wa, strażnik skarbowy;
Emil Leszczyński (ur. 1828, zm. 1903), właściciel ziemski 
Soliny, Polańczyka, Łobozwi, związany z Sanokiem;
Maria Leszczyńska z domu Truskolaska (ur. ok. 1830, 
zm. 1899), żona Emila, oboje wspierali powstańców;
Walenty Lipiński (ur. 1813, zm. 1897), wcześniej powsta-
niec listopadowy, założyciel warsztatów, kotlarskich (póź-
niejszy Autosan), wspierał powstańców styczniowych;
August Mroczkowski (ur. 1845, zm. 1920), rodem  
z Zatwarnicy, profesor gimnazjalny w Sanoku;
August Ścibor-Rylski (ur. ok.1841, zm. 1902), rodem  
z Orelca, właściciel posiadłości w Wielopolu, inicjator zało-
żenia parku miejskiego w Sanoku;
Marceli Tomżyński (ur. ok. 1831, zm. 1902), rodem   
z Tłumacza, urzędnik fabryki maszyn i wagonów w Sanoku;
Michał Zbiegień (ur. ok.1839, zm. 1908), rodem z Brzozo-
wa, szewc w Sanoku.

Niezachowane groby uczestników powstania stycznio-
wego na Cmentarzu Centralnym w Sanoku w części przy 
ul. Rymanowskiej:

Marceli Denkiewicz (ur. 1846, zm. 1928), rodowity sano-
czanin, restaurator w Sanoku;
Antoni Gołkowski (ur. 1838, zm. 1914), rodem z Mchawy, 
profesor gimnazjalny w Sanoku;
Maksymilian Kamiński (ur. 1845, zm. 1908), rodem  
z Bochni, urzędnik Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku;
Saturnin Lityński (ur. ok. 1840, zm. 1927), właściciel  
majątku w Brześciu, pisarz w szpitalu w Sanoku;
Antoni Stupnicki (ur. ok. 1823, zm. 1908), rodem z Sered-
niego Wielkiego, urzędnik sądowy w Sanoku.

Listę grobów opracował Piotr Paszkiewicz.

160. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego

Spacer poprzedził cykl wy-
kładów w Sali Gobelinowej 
Zamku Królewskiego w Sa-
noku. W roli prelegentów 
wystąpili:

mgr Piotr Paszkiewicz  –  
„Sanoczanie w Powstaniu 
Styczniowym”,  

dr Łukasz Bajda – „Miesz-
kańcy Bieszczadów wobec 
Powstania Styczniowego  
w świetle pamiętników  
z epoki”,

mgr Gabriela Gliniano-
wicz –  „Moda w służbie  

Ojczyzny,  czyli  rola kobiet 
w czasach Powstania Stycz-
niowego”.

21 stycznia w sali wystaw 
czasowych Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku otwarto 
również wystawę militariów 
z okresu Powstania Stycznio-
wego, zaś na dziedzińcu 
Zamku Królewskiego odbyła 
się lekcja historii ożywionej 
w wykonaniu rekonstrukto-
rów historycznych pn. „Od-
dział powstańczy”.

Źródło: Powiat Sanocki

Postęp prac przy RCRE w Sanoku
Całkowita wartość inwe-

stycji realizowanej przez  
Powiat Sanocki wynosi 6 490 
000,00 zł, z czego 5 000 
000,00 zł stanowi do�nanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych. Wykonaw-
cą zadania jest �rma FBT
Stalfred Szmyd Alfred z miej-
scowości Stróże Małe.

– Modernizacja Regional-
nego Centrum Rozwoju 
Edukacji w Sanoku to tylko 
jedna z wielu ważnych inwe-
stycji prowadzonych przez 
Powiat Sanocki. Warto przy-
pomnieć, że tylko w ubie-
głym roku wyremontowali-
śmy i przebudowaliśmy drogi: 
Załuż – Lesko, Zarszyn –  
Turze Pole, Sanok – Liszna, 
Zarszyn – Odrzechowa, drogi  
w Tyrawie Solnej, Dobrej czy 
Mrzygłodzie. Wybudowali-
śmy kilkanaście przejść dla 
pieszych, pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne na przebudowę 
drogi Tarnawa – Kalnica, dróg 
w Prusieku, Niebieszczanach, 
Sanoczku, Markowcach, Po-
rażu, Zagórzu, Pisarowcach 
oraz ulicy Mickiewicza, Stró-
żowskiej, Konarskiego i Oku-
lickiego w Sanoku. Udało 
nam się również zdobyć fun-
dusze na remont sal gimna-
stycznych w trzech szkołach: 
Zespole Szkół nr 2, Zespole 
Szkół nr 3 oraz Zespole Szkół 
nr 5 w Sanoku – podkreśla 
starosta Stanisław Chęć. 

Starosta Stanisław Chęć 
zaznacza, że w planie są kolej-
ne inwestycje. Powiat Sanocki 
chce bowiem przebudować 
drogę Długie – Pakoszówka, 
wyremontować drogę Besko 
– Mymoń oraz drogę Pobied-
no – Dudyńce.

Źródło: Powiat Sanocki

Cmentarz Centralny w SanokuRegionalne Centrum Rozwoju Edukacji 

Z rozeznania, jakie przepro-
wadziliśmy, wynika, że żoł-
nierzom potrzebne są środki 
opatrunkowe, specjalistyczna 
odzież zimowa, bielizna ter-
moaktywna, śpiwory, koce, 
grube karimaty czy też buty.

Wszystkie wymienione 
materiały są niestety drogie, 
ale też niezbędne do prze-
trwania w okopach w bardzo 
wymagających warunkach 
ukraińskiej zimy.

Kwota, za jaką chcieliby-
śmy zakupić potrzebne rze-
czy, to 60 000,00 zł.

W związku z powyższym 
zwracamy się do wszystkich 
ludzi dobrej woli o choćby 
najmniejszy gest solidarności 
z Ukraińcami walczącymi  
o wolność swojej Ojczyzny, 
ale również o prawo wszyst-
kich Europejczyków do sa-
modzielnego decydowania  
o swoim losie.

Źródło: Powiat Sanocki 
Liczy się każda złotówka. Nie bądźmy obojętni!

Osoby, które chcą pomóc, prosimy o wpłaty na stronie https://zrzutka.pl/t2fk9f

Trwa zbiórka na rzecz ukraińskiej jednostki 
frontowej A 4638. Prosimy o pomoc

W ostatnich dniach 2022 roku do Urzędu Gminy Besko, poprzez Ministerstwo Obrony Naro-
dowej Ukrainy, dotarła prośba dowódcy jednostki wojskowej A 4638, ppłk Igora Kilimenko  
o wsparcie jego jednostki walczącej na pierwszej linii frontu.

Nie bądźmy obojętni!
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W skansenie zagości Podkar-
packi Bazarek. Podczas Wiel-
kiego Jarmarku Gorących Serc 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy będzie można kupić 
zdrową żywność oraz regional-
ne produkty wysokiej jakości 
prosto od producentów. To 
inicjatywa Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Boguchwale, która cieszy 
się wielkim zainteresowaniem, 
zarówno wśród producentów, 
którzy mogą sprzedać swoje 
produkty bezpośrednio, jak  
i wśród kupujących, którzy 
mogą zakupić je w lepszej cenie. 
Bazarek przyciąga tłumy kupu-
jących i wystawców. Na Rynku 
Galicyjskim pojawi się blisko 
50 stoisk. Rolnicy, producenci 
zdrowej podkarpackiej żywno-
ści, rękodzielnicy, a także koła 
gospodyń wiejskich zaprezen-
tują bogaty asortyment swoich 
towarów. Kupujący będą mogli 
zaopatrzyć się w wędliny, sery, 
miody, warzywa, owoce, ciasta. 
Na wszystkich odwiedzających 
czekać będzie mnóstwo atrak-
cji.  W tym roku w akcje włączył 

Finał WOŚP już w niedzielę!
29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego hasło 
przewodnie brzmi: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.  
W Sanoku odbędzie się wiele wydarzeń. Nie może was tam zabraknąć, bowiem każdy znaj-
dzie coś dla siebie, a przy okazji może wesprzeć Orkiestrę.

Przedmiotem licytacji jest 
spotkanie z alpakami dla  
całej rodziny.

Zapraszam do mojej hodowli 
alpak ,,Alpaki u Klaudii” znaj-
dującej się w miejscowości 
Czystogarb 16 b. Będziecie 
mogli Państwo z bliska po-
znać moje futrzaste pociechy, 

Obraz akryl na płótnie 
– Anna Maria Pilszak

Licytacje Bieszczadzkiego 
Sztabu WOŚP na Allegro

Alpaki u Klaudii

pogłaskać, pokarmić, dowie-
dzieć się mnóstwo ciekawo-
stek, a także zrobić sobie nie-
zapomniane zdjęcia

Alpaki są miłe i przyjazne, 
a spotkanie jest atrakcją dla 
całej rodziny. Czekamy wła-
śnie na Was.

Czas spotkania to 2 godzi-
ny.

Orkiestra zagra w Sanoku

się Zespół Szkół nr 5  
w Sanoku im. Ignacego Łuka-
siewicza. Na Rynku Galicyj-
skim w sali edukacyjnej odbę-
dzie się czesanie fryzur: war-
koczy, plecionek, fal, loków 
dla wszystkich chętnych. Cały 
dochód ze zbiórki będzie prze-
znaczony na WOŚP. Wesołe 
Morsy HIPOTERMIA Sanok 
zapraszają do wspólnego mor-
sowania. W Muzeum Histo-
rycznym zaprezentowana bę-
dzie szczególna wystawa po-
święcona Tomaszowi Beksiń-

skiemu. Wystawę będzie można 
oglądać wyłącznie 29 stycznia  
w Galerii Zdzisława Beksińskie-
go, w godzinach 10.00–20.00. 
Prezentowane na niej ekspona-
ty: pamiątki osobiste, prace pla-
styczne, fotogra�e, kolekcja 
�lmowa, etc. będą udostępnio-
ne z prywatnego zbioru dzięki 
życzliwości Tomasza Szwana. 
Wstęp do muzeum w dniu  
imprezy za symboliczną zło-
tówkę. Bieszczadzki Sztab 
Wielkiej Orkiestry przygotował 
cykl wydarzeń w ramach  

„Aktywnego Dziedzińca Zam-
kowego” (od godz. 16.00).  
W programie m.in. pokaz aut 
sportowych, występ orkiestry 
dętej i mażoretek z zespołu  
Vivid w Jaćmierzu (godz. 
19.00). 

Rockowe światełko do 
nieba poleci z dziedzińca zam-
kowego w Sanoku. Pokaz 
Teatru Ognia Bohema – We 
Will Rock You rozpocznie się  
o godzinie 20.00. Gitary, bębny, 
mocne rytmy i największe hity 
światowego rocka zostaną zilu-
strowane ogniowymi popi-
sami. 

– Taniec z ogniem to nasza 
pasja, którą chcemy się z wami 
dzielić. Tańczymy z ogniem już 
od 2004 roku, co przekłada się 
na prawie tysiąc pokazów.  
Od samego początku postawi-
liśmy na pokazy tematyczne, 
kostiumy, makijaż i show. 
Zawsze dbamy o widowisko-
wość i dobrą zabawę, bo prze-
cież o to w tym wszystkim cho-
dzi – mówią o sobie artyści 
Teatru Ognia Bohema.

dcz

Obraz w formacie 30 na 40. 
Tytuł: Bieszczady zimą. 
Tech. akryl na płótnie

O autorze obrazu 
Anna Maria Pilszak urodzona 
i zamieszkała w Sanoku. Stu-
dia na wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie. Zajmuje  
się malarstwem sztalugowym  
(olej, akryl, pastel olejna, ry-
sunek). Od lat również dy-
daktyką z zakresu rysunku  
i malarstwa (kurs przygoto-
wawczy na ASP).

Voucher na „Rodzinny Kurs Pierwszej Pomocy” ufundowa-
ny przez �rmę Biłas-Med.

Voucher „Rodzinny Kurs 
Pierwszej Pomocy”

Kurs przeznaczony dla 4 osób – 
kurs przeprowadzony z dojaz-
dem do klienta – termin do usta-

lenia z organizatorem (dane do 
kontaktu przekazujemy po wy-
graniu i opłaceniu aukcji).

Zapraszamy w niedzielę 29 
stycznia od godziny 10.00 
do 15.30 do skansenu, od 
10. 00 na zamek. 

Dokończenie artykułu ze str. 1

Namiastka prawdziwych igrzysk 

W ceremonii otwarcia udział 
wzięli: sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jaro-
sińska-Jedynak, wicewojewoda 
podkarpacki Jolanta Sawicka, 
marszałek województwa Wła-
dysław Ortyl,  przewodniczący 
sejmiku Jerzy Borcz, starosta 
powiatu sanockiego Stanisław 
Chęć i burmistrz Sanoka 
Tomasz Matuszewski.

Na początek M. Jarosińska-
-Jedynak powiedziała: – Sport 
uczy zwyciężać i przegrywać, 
czyli uczy żyć. Determinacja, 
zaangażowanie i pasja, które 
wkładacie, wy uczestnicy olim-

piady, trenerzy i rodzice są 
godne największego podziwu. 
Dzięki temu uczycie się, jak 
dążyć do wyznaczonego celu. 
Gratuluję wszystkim i trzymam 
kciuki za każdego z was.

J. Borcz wyraził radość  
z faktu, że samorząd wojewódz-
twa po raz 6. jest organizatorem 
zimowej OOM. – To dla nas 
wielkie wyróżnienie i zaszczyt. 
Cieszę się, że 5 miast rozpo-
czyna swoją przygodę. Jesteśmy 
w Sanoku – podkarpackiej sto-
licy hokeja, do niedawna nawet 
polskiej stolicy hokeja. Myślę, że 
czasy świetności wrócą. Widzieli 
państwo jak wspaniale prezen-

tuje się młodzież – chwalił na 
koniec hokeistów.

Burmistrz Matuszewski 
powitał uczestników olimpiady. 
– Sanok sportem stoi. Mamy 
ponad 2500 dzieci i młodzieży 
trenujących w różnych dyscy-
plinach. Ponad 20 klubów i sto-
warzyszeń działa na terenie mia-
sta. To wszystko świadczy  
o tym, że inwestujemy i prze-
znacza największe środki na 
sport w przeliczeniu na miesz-
kańca w całej Polsce. Jestem  
z tego dumny. Wierzę, że duża 
liczba uczestników olimpiady 
startujących w trzech dyscypli-
nach sportowych pokaże siłę 

Sanoka.  Na koniec podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym 
w organizację ceremonii, przede 
wszystkim pracownikom 
MOSiR-u, podkreślając, że siłą 
miasta jest jego kapitał ludzki.

Ceremonię prowadzili 
Krzysztof Urbański i Tomasz 
Leyko, a rozpoczęła się od 
hymnu narodowego w wykona-
niu Sanockiej Młodzieżowej 
Orkiestry „Avanti” i wciągnięcia 
�agi państwowej na maszt.

Apel do uczestników olim-
piady odczytała Katarzyna 
Bachleda-Curuś – wychowanka 
Górnika, czterokrotna uczest-
niczka igrzysk, dwukrotna 
medalistka wyścigów drużyno-
wych. Ona też dokonała aktu 
zapalenia olimpijskiego znicza. 
W tym ceremoniale udział 
wzięli także inni przedstawiciele 
Górnika – trener Marek 
Drwięga i olimpijczyk Maciej 
Biega. A ślubowanie złożyli:   
w imieniu zawodników – junior 
młodszy Roch Maliczowski,  
w imieniu sędziów – Maja Bąk. 

Na koniec była część wido-
wiskowa. Show łyżwiarski 
„Marzenia na lodzie” wykonał 
klub MORS Dębica, a pokaz 
hokeja zaprezentowały naj-
młodsze Niedźwiadki. 

Zawody panczenistów już 
za nami (czytaj na str. 13).  
W Sanoku rozegrane zostaną 
jeszcze zmagania w dwóch dys-
cyplinach – hokeju na lodzie 
(13 – 19 lutego), a następnie 
short-tracku (19 – 21 lutego). 

opr. bb

TO
M

AS
Z 

SO
W

A



27 stycznia 2023 r.6 | ROZMAITOŚCI |  

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie 
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku zapraszają na wykład 
dr. Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice) pt. „Repre-
sje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych 
ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”.

Pamięć o ofiarach 
Holocaustu 

2 lutego 2023, godz. 17.00, 
Sala Gobelinowa w podzie-
miach Zamku Królewskiego 
w Sanoku

Muzeum Historyczne w Sanoku

20 stycznia w Sanockim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy fotogra�i Mariana Kracz-
kowskiego „Wokół drewna”. Marian Kraczkowski „od zawsze” jest fotogra�kiem, którego
spojrzenie przez obiektyw ma wielu amatorów. I tak było tym razem. Sala w SDK dosłownie 
pękała w szwach. Odwiedzający wystawę musieli „na raty” oglądać fotogra�e, bo nie mieścili
się wszyscy jednocześnie w sali. Przybyłych przywitał dyrektor Waldemar Szybiak, a potem 
sam artysta opowiadał o inspiracji drewnem. 

Marian Kraczkowski

Wystawa „Wokół drewna”

– Całe swoje życie zawodowe 
spędziłem w zjawiskowo 
pięknym sanockim skansenie, 
który stanowi dla mnie nie-
ustanne źródło artystycznych 
inspiracji. Jedną z tych inspi-
racji  była fascynacja strukturą 
drewna. Oczywiście mówiąc 
o skansenie, muszę wspo-
mnieć o Władysławie Szulcu, 
o przyjaźni z moim mistrzem 
– znakomitym fotogra�e 
i akwareliście. Miałem szczę-
ście współpracować z nim 
przez pół wieku. Skierowanie 
zainteresowań w kierunku 

drewna to była właśnie zasłu-
ga Władysława Szulca – opo-
wiada artysta fotogra�k.

„Wokół drewna” to foto-
gra�e drewnianych elemen-
tów, starych desek, sęków, 
które artysta zbierał po róż-
nych zakątkach kraju i nie 
tylko. 

– Sądzę, że gdybym miał 
do dyspozycji niewielki odci-
nek terenu skansenu, to z całą 
pewnością udałoby się zgro-
madzić równie ciekawy mate-
riał, wystarczy popatrzeć 
uważnie dookoła siebie. Dwa 

lata  przed maturą spotkałem   
Władysława Szulca, czyli 
mamy praktycznie pięćdzie-
sięciolecie tego wydarzenia  
w moim życiu. Spotkaliśmy 
się właśnie w piwnicy SDK.  
I to jest główny powód wyda-
rzenia, które miało miejsce  
w piątek. Muszę tu wtrącić, że 
marzyłem o tym, by dostać 
się do łódzkiej Szkoły Filmo-
wej. Dzięki panu Szulcowi 
dostałem pracę właśnie w na-
szym sanockim skansenie, 
gdzie miałem możliwość 
przygotowania fotogra�czne-

go portfolio. Dzięki współ-
pracy z panem Szulcem, 
otworzyłem się na tematykę 
drzew. To był mój pierwszy 
impuls zainteresowania się 
strukturą drewna. Do szkoły 
�lmowej jednak się nie dosta-
łem, ponieważ nie mam zdol-
ności plastycznych. Egzamin 
składał się z kilku elementów  
i jedną z nich była właśnie 
praca plastyczna. I tak w przy-
szłym roku będę miał pięć-
dziesięciolecie pracy w skan-
senie. A fascynacja fotogra�ą
trwa nadal. 

Artysta wspomina plene-
ry organizowane przez Osie-
dlowy Dom Kultury „Pucha-
tek”, na których był 15 razy. 

– Na jednym z tych plene-
rów w Mrzygłodzie zafascy-
nowała mnie faktura i ciekawy 
element na desce, który zaczął 
mi przypominać jakiegoś pta-
ka, stwora. Od tego czasu za-
cząłem zwracać uwagę na de-
ski, sęki i inne elementy, wy-
szukując analogii, podobień-
stwa do otaczającego świata. 
Na deskach pojawiają mi się 
ptaki, dzioby ptaków, plenery, 
pola, płynące rzeki, pola  
ze śniegiem. Przez całe lata 
zwracałem uwagę na te moty-
wy. Będę kontynuował to 
moje zainteresowanie i być 
może uda mi się do tego ze-
stawu dołączyć. Na wystawie 
można zobaczyć drewno  
o ciekawej fakturze jakby  
gobelinu, a jest to drewno, 
które odkryłem w Ciechocin-
ku. Jest to drewno z solą, za-
solone – zdradził szczególy 
niektórych fotogra�i artysta.

Wystawę oglądać można 
do 12 lutego.

Edyta Wilk

Spotkanie przygotowane 
przez OBBH Oddziału IPN 
w Rzeszowie.

mn

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku podsumował 2022 rok. Z przedstawionych danych sta-
tystycznych wynika, że w zajęciach stałych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
seniorów udział wzięły 894 osoby. To bardzo dobry wynik w porównaniu z pandemicznym 
rokiem 2021, gdzie chętnych było zaledwie 399.

Zainteresowanie ofertą Młodzieżowego 
Domu Kultury wzrosło dwukrotnie
– Po zniesieniu zaleceń zwią-
zanych z lockdownem dało 
się zauważyć duże zapotrze-
bowanie na obcowanie z kul-
turą – potwierdza Wiesława 
Skorek, dyrektor MDK. – 
Oferta Młodzieżowego Domu 
Kultury w 2022 roku została 
poszerzona m.in. o „Przegląd 
sztuki dziecięcej HORY-
ZONT”, projekt plastyczny 
mający na celu promowanie 
młodego pokolenia. Nową 
propozycją była też „Edukacja 
literacka dla dzieci i młodzie-
ży” oraz „Nauka języka pol-
skiego dla Ukraińców”.

Dodatkowo w warsztatach 
plastycznych w MDK uczest-
niczyło 215 osób, w warszta-
tach tanecznych – 51 osób,  
 a w warsztatach fotogra�cz-
nych – 120 osób. W warszta-
tach artystycznych wzięło 
udział  251 osób. Z kursu tań-
ca dla początkujących skorzy-
stały 33 osoby.

Źródło: Powiat Sanocki 

Po lockdownie
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Sanockie harcerstwo od lat 
związane jest z budynkiem 
Domu Harcerza przy ul. Zie-
lonej 39. Jest to zabytkowy 
obiekt, pochodzący z 1933 
roku. W jego pomieszcze-
niach wiele pokoleń dzieci, 
młodzieży i wychowawców 
realizowało swoje pasje, 
poznawało harcerską przy-
godę. 

Przed nami stoi wielkie 
zadanie: wykonanie remontu 
fundamentów naszego Domu 

Do przyjaciół 
sanockiego harcerstwa

Wpłat dokonywać prosimy na konto 
Hufca Ziemi Sanockiej PBS w Sanoku:
34 8642 0002 2001 0061 6445 0001 

Z dopiskiem „REMONT HUFCA” 

Harcerza. W jego zakresie pla-
nowane jest osuszenie, ocie-
plenie oraz odwodnienie 
budynku. Jest to kosztowne 
działanie, którego nie jeste-
śmy w stanie sami, bez Waszej 
pomocy przeprowadzić. 

Dzięki temu remontowi 
zabezpieczymy stan tech-
niczny budynku, który będzie 
nadal służył kolejnym pokole-
niom sanockich zuchów, har-
cerzy i instruktorów. 

mn

Apel Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

Od czego zaczęła się przy-
goda z harcerstwem? 

Zaczęła się oczywiście od 
Bieszczad i szkoły w Bóbrce. 
Tam zacząłem się „bawić”  
w zuchy. Pierwszy obóz har-
cerski to może nie był spekta-
kularnie daleki wyjazd, bo 
mieszkałem w Solinie, a obóz 
był w Polańczyku. Ale przeży-
cia były ekscytujące – wyje-
chałem z domu, mieszkałem 
pod namiotem. Ekscytujące  
i bezpieczne, bo jak mi się np. 
wybrudziło wszystko, to nio-
słem ubrania do Soliny, by 
mama zrobiła pranie. Miłe 
wspomnienia. 

Wspomnę tu pewną przy-
godę. Zdarzało się brać prze-
pustkę do domu. Pamiętam, 
że raz miałem wrócić do obo-
zu, a tego dnia nie było auto-
busu. Wróciłem w bardzo ory-
ginalny sposób. W Solinie 
każdy był wujkiem lub ciocią, 
każdy każdego znał. Posze-
dłem na przystań statków spa-
cerowych na jeziorze Soliń-
skim i zapytałem wujka, czy by 
mnie nie podrzucił na obóz.  
I tak oto statkiem spacerowym 
dotarłem do drużyny. Pamię-
tam, że był to statek  „Żubr”. 
Ciekaw jestem, co ci turyści 
sobie pomyśleli, kiedy na sta-
tek został zabrany harcerz  
i pozostawiony na brzegu  
w jakiejś głuszy. Może myśleli, 
że jest to stały element rejsu, 
wyrzucanie harcerza na brzegu. 

Kiedy przyjechałam do 
Sanoka, jedną z pierwszych 

Sanockie harcerstwo od lat związane jest z budynkiem Domu Harcerza przy ul. Zielonej 39. Jest to zabytkowy obiekt, pocho-
dzący z 1933 roku. W jego pomieszczeniach wiele pokoleń dzieci, młodzieży i wychowawców realizowało swoje pasje, pozna-
wało harcerską przygodę. Harcerze marzą o tym, by odremontować ten sentymentalny i historyczny budynek. Na pomoc 
przyszedł stary harcerski wyga Artur Andrus. 18 lutego zobowiązał się zagrać koncert charytatywny, który pomoże pokryć 
część kosztów remontu zabytkowego Domu Harcerza w Sanoku! Korzystając z okazji, zaprosiliśmy pana Andrusa, by podzie-
lił się z czytelnikami wspomnieniami związanymi właśnie z harcerskimi czasami. 

rzeczy, którą zrobiłem, było 
rozglądanie się za tym, gdzie 
są harcerze. Pamiętam wizytę 
w komendzie hufca przy  
kościele oo. Franciszkanów. 
Przyszedłem zameldować się, 
że jestem w Sanoku i chciał-
bym udzielać się w drużynie 
harcerskiej. Te moje losy har-
cerskie toczyły się nadal po 
sanocku. 

Bardzo często się zdarza, że 
w drużynie harcerskiej 
nawiązują się pierwsze miło-
ści, bądź sympatie, czy panu 
się coś takiego przydarzyło? 

Miłość to chyba nie, choć 
westchnienia bywały. Ale nie-
które przyjaźnie, te nawiązane 
na obozach, wyjazdach har-
cerskich, trwają do dzisiaj.  
Z Sanoka jeździliśmy do ów-
czesnej Czechosłowacji, czyli 
dzisiejszej Słowacji i ciagle 
utrzymuję kontakty z osoba-
mi tam poznanymi. Niektórzy 
z moich harcerskich znajo-
mych mieszkają w Warszawie, 
więc może jest łatwiej utrzy-
mać ten kontakt, chociaż… 
Tak naprawdę, jak się mieszka 
w  Warszawie, to się rzadziej 
spotyka niż jak się przyjedzie 
do Sanoka. Jeśli bardzo pani 
zależy na jakimś sensacyjnym 
wspomnieniu miłości z cza-
sów harcerskich, to mogę 
opowiedzieć o zauroczeniu 
na obozie w NRD. Nie pamię-
tam, jak miała na imię, bo za 
dużo nie rozmawialiśmy. Po 
niemiecku potra�łem powie-

dzieć tylko „guten apetit”, a to 
trochę mało, jak na wyrażanie 
uczuć, a co dopiero stworze-
nie trwałego związku. 

Wspomnienia, przygody 
związane z naszą sanocką 
harcówką? 

Działaliśmy dużo arty-
stycznie. Pamiętam wyjazd 
do Krakowa na festiwal pio-
senki harcerskiej, starą nyską. 
Zdobyliśmy nawet jakieś  
wyróżnienie. Ja nie śpiewa-
łem, byłem autorem tekstów. 
Pamiętam wizyty na bazie 
Berdo w Myczkowcach. Dużo 
jest tych wspomnień. 

Był pan zastępcą redak-
tora naczelnego pisma „Har-
cerz Sanocki Mały. Harcer-
skie Pismo Młodych” i re-
daktorem naczelnym kwar-
talnika „Harcerz Sanocki”, 
jak pan wspomina pracę  
w redakcji?

Kiedy zacząłem przygodę 
z redaktorstwem, poczułem 
się tak ważny, że pobiegłem 
do Sanockiego Domu Kultu-
ry z prośbą, by pozwolono mi 
wziąć udział w koncercie Wa-
łów Jagiellońskich. Udało mi 
się wtedy przeprowadzić wy-
wiad z Rudim Schuberthem. 
Wywiad to może za dużo  
powiedziane, to były pytania 
typu: skąd czerpiecie pomy-
sły, skąd pomysł na nazwę 
Wały Jagiellońskie. Z tego co 
mi pozostało w pamięci, Rudi 
się wykazał dużą cierpliwo-
ścią. Grzecznie odpowiadał 

– chociaż pewnie tysiąc razy 
słyszał te same pytania –  
i jeszcze raz nastolatkowi, 
który pisze do gazety harcer-
skiej, odpowiadał. Nie pamię-
tam bym stworzył jakieś epo-
kowe dzieła, niemniej po-
wstawały tam moje pierwsze 
teksty, które mogły świadczyć 
o tym, że słowo pisane zosta-
nie przy mnie na dłużej. 

Co oznacza dla pana 
Odznaka Zasłużony dla 
Hufca Ziemi Sanockiej.

Dostałem odznakę, kiedy 
już długo mieszkałem poza 
Sanokiem. Ma dla mnie wy-
miar mocno sentymentalny. 
To miłe dowiedzieć się, że 
harcerze w Sanoku pamiętają, 
że ktoś taki wiele lat temu za-
silał ich szeregi. Co prawda 
wyrosłem z mundurka i  może 
już się nie szyje mundurów  
w takich rozmiarach. Nie-
mniej przez te wszystkie lata 
starałem się utrzymywać kon-
takt z sanockim hufcem. 

Niedługo pana koncert na 
rzecz sanockiego Domu 
Harcerza. Czego mogą się 
spodziewać sanoczanie. 

Niezręcznie zapraszać na 
swój koncert, to tak jak bym 
miał powiedzieć: przyjdźcie 
państwo, bo będę świetny. 
Tak, oczywiście postaram się 
być świetny. Kontekst tego 
koncertu jest dla mnie bardzo 
ważny. Przypomniałem sobie, 
ile fantastycznych chwil spę-
dziłem w Domu Harcerza. 
Tyle miejsca, przestrzeni! 
Mieszkałem na Kochanow-
skiego, bardzo blisko, więc  
w Domu Harcerza bywałem 
nawet kilka razy dziennie. 
Mama jak nie mogła mnie zna-
leźć, a były to czasy „przedko-
mórkowe”, to wysyłała kogoś, 
by sprawdził czy mnie nie ma 
„w harcówce”. Zazwyczaj tam 
byłem. Jest to miejsce związane 
z czasami młodości beztroskiej 
i twórczej. Tam powstawały 
pierwsze �lmy nagrywane ka-
merą video, pierwsze publika-
cje odbijane na hufcowym 
„kserze”. Kiedy usłyszałem, że 
budynek trzeba odremonto-
wać, od razu postanowiłem 
pomóc. Mam nadzieję, że kon-
cert to będzie pierwszy sygnał. 
Zdaję sobie sprawę, że w czasie 
tego jednego wieczoru nie  
jesteśmy w stanie zebrać całej 
potrzebnej kwoty, ale damy 
znać, że harcerzom trzeba  
pomóc. Mam nadzieję, że  
w pomoc włączą się nie tylko 
ci, którzy byli harcerzami, bądź 
ich dzieci są obecnie. Harcer-
stwo to ważna część historii  
Sanoka. I jestem pewien, że  
będzie niemniej ważną częścią 
przyszłości miasta.

Rozmawiała 
Edyta Wilk

Wywiad z Arturem Andrusem

Burmistrz Tomasz Matuszewski:
Dom Harcerza nazywany 
przez sanoczan „willą pod to-
polami” lub „zielonym do-
mem” to jeden z najładniej-
szych obiektów w mieście, 
wpisany do wojewódzkiego 
oraz gminnego rejestru zabyt-
ków. Jest własnością Hufca 
Ziemi Sanockiej im. ks. hm. 
Zdzisława Peszkowskiego  
i harcerze od wielu lat dokła-
dają starań, aby zabytkowy 
budynek utrzymać w należy-
tej kondycji. Bardzo mnie 
ucieszył pomysł komendantki 
hufca Marii Kurkarewicz oraz 
Wacława Bojarskiego, którzy 
jeszcze w ubiegłym roku za-
planowali organizację kon-
certu z udziałem Artura An-
drusa w Sanockim Domu 
Kultury i zwrócili się do mnie 
z prośbą o wsparcie tego 
przedsięwzięcia. Cały dochód 
z koncertu będzie przezna-
czony na wykonanie niezbęd-
nych prac remontowych, 
przede wszystkim – odwod-
nienia budynku przy ulicy 
Zielonej na Błoniach.

Wiem, że pan Artur Andrus 
ma dla Sanoka wiele sentymen-
tu, nie pierwszy raz wspiera ak-

cje charytatywne w naszym 
mieście, więc mam nadzieję, że 
osobiście będę mógł mu  
podziękować za przyjęcie za-
proszenia harcerzy. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji koncertu.  
Z tego, co wiem – prawie 
wszystkie bilety zostały już wy-
przedane i trudno się dziwić, 
skoro czeka nas fantastyczny 
wieczór z muzyką i humorem, 
wieczór, którego gospodarzem 
będzie Artur Andrus, a do tego 
jeszcze towarzyszy nam świa-
domość, że łączymy to, co do-
bre i miłe, z czymś niezwykle 
pożytecznym.

Harcerskie wspomnienia
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Sanockie Andrusy

Burmistrz zachęca do
wsparcia akcji charytatywnej

Ponownie zachęcamy do wsparcia inicjatywy charytatwnej 
sanockiego harcerstwa. Każda, niewielka kwota wpłacona 
jest na wagę złota. „Zielony domek” to ważne miejsce dla har-
cerzy, ale również na stałe wkomponował się w przestrzeń 
miejską. 
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W zeszłym tygodniu grupa piętnastu osób należących do sa-
nockiego Koła Terenowego nr 1 działającego przy Oddziale 
P�K „Ziemia Sanocka” wyruszyła na podbój Andaluzji.
Wycieczka została zorganizowana przez uczestników. 

Wyruszyli
na podbój
Andaluzji

Członkowie Koła Terenowego nr 1 

Zacięcie do podróży i pra-
gnienie odkrycia nowych kie-
runków sprawiło, iż na cel 
obrali Malagę, szóste co do 
wielkości miasto w Hiszpanii, 
charakteryzujące się nie tylko 
piękną plażą, ale również nie-
samowitą architekturą, gdzie 
wyraźnie widać naleciałości 
kultury arabskiej. Malaga to 
również miejsce urodzenia 
Pabla Picassa, jego prace zdo-
bią pamiątki z urokliwego 
miasta. Grupa weszła na za-
mek Gibralfaro (najwyżej po-
łożone miejsce w Maladze),  
z którego podziwiali panora-
mę miasta, a góry, u podnóża 
których posadowione jest 
miasto, zdawały się być na 
wyciągnięcie ręki. Zamek Gi-
bralfaro wzniesiono u podnó-
ża góry starszej twierdzy Al-
cazaba, z którą połączony jest 
przejściem chronionym jedną 
liną murów. 

Jednak to nie koniec przy-
gód. Podróżnicy wzięli udział 
w trekkingu malowniczą ścież-
ką Caminito del Rey (Ścieżka 
Króla). Początkowo szlak ten 
miał zapewnić pracownikom 
pobliskiej elektrowni przej-
ście pomiędzy dwoma wyko-
rzystywanymi spadami wod-
nymi rzeki. Głównie w celu 
transportu materiałów oraz 
nadzoru nad tym odcinkiem. 
Jednakże po tym, jak Camini-
to del Rey przestało spełniać 
swoją pierwotną funkcję, sta-
ło się jednym z najpopular-
niejszych szlaków wspinacz-
kowych w Hiszpanii. Z upły-
wem czasu solidna konstruk-
cja uległa zniszczeniu, przez 
co jeszcze kilka lat temu był to 
jeden z najniebezpieczniej-
szych szlaków na świecie. 
Dziś kręta ścieżka została  
zabezpieczona i przejście  
nad 100-metrową przepaścią, 
chociaż budzi obawy, jest 
niewątpliwym przeżyciem nie 
tylko dla miłośników adrena-
liny, ale również dla każdego, 
kto zdecyduje się przyjechać 
do El Chorro, skąd biegnie 
szlak. W niektórych miejscach 
pionowe wapienne ściany 
mierzą kilkaset metrów wyso-
kości i są łakomym kąskiem 
dla miłośników wspinaczki, 
chociaż warto dodać, że trasy 
te posiadają najwyższy sto-
pień trudności i nie są dla 
każdego. Jednak samo przej-
ście zabezpieczoną ścieżką  
z kaskiem na głowie jest bez-

pieczne i emocjonujące. 
Członkowie Koła jeszcze 
przez długi czas po zejściu ze 
szlaku omawiali jego frag-
menty, z radością potwierdza-
jąc, że był to jeden z najlep-
szych punktów programu. 

W ostatni dzień grupa 
udała się do miasta Ronda. 
Uznawanego za jedno z naj-
piękniejszych miast Andalu-
zji, posadowione na skałach, 
charakteryzujące się łukowa-
tym mostem, który jest naj-
częściej fotografowaną atrak-
cją. Z pewnością Ronda za-
sługuje na miano jednego  
z najpiękniejszych miast i jest 
idealnym miejscem na jedno-
dniowy pobyt, nie tylko by 
zobaczyć most, ale również 
by zgubić się w malowni-
czych, starożytnych uliczkach. 
Ponieważ jest to jedno z naj-
starszych miasteczek w Hisz-
panii. Zarówno w Rondzie 
jak i okolicach można znaleźć 
ślady wielu cywilizacji od 
prehistorycznych, przez sta-
rożytne i średniowieczne, ale 
również zabytki związane ze 
współczesną, chrześcijańską 
kulturą kraju. Warto wspo-
mnieć, że Rondę odwiedził 
Ernest Hemingway, co upa-
miętnia jedna z tabliczek, 
którą uczestnicy napotkali  
w trakcie zwiedzania. 

Poza zwiedzaniem był 
również czas na relaks. Grupa 
odpoczywała na najbardziej 
rozpoznawalnej plaży „La 
Malagueta”. Nie zabrakło 
również tańców na promena-
dzie Palmela de Las Sorpresas 
w rytmach hiszpańskiej  
muzyki  przygrywanej przez 
ulicznych artystów oraz spa-
ceru w porcie, gdzie z rozma-
rzeniem podziwiano stacjo-
nujące jachty, kawy w towa-
rzystwie szumu morskich fal, 
a także skosztowania przy-
smaków hiszpańskiej kuchni, 
która jak się okazuje nie 
wszystkim przypadła do gu-
stu. 

Pomimo iż podróż nie na-
leżała do najlżejszych, grupa 
wróciła zadowolona i pełna 
energii z planami na kolejne 
eskapady, ale zanim zaplanują 
następne podróże w nieznane, 
będą odkrywać okoliczne te-
reny, piękne zakątki Polski  
i podziwiać górskie krajobra-
zy, nie tylko te bieszczadzkie. 

esw
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Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie tradycyjnie organizuje spotkanie opłat-
kowe. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, bowiem odbyło 
się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koro-
nawirusa. To również okazja, aby podsumować ubiegły rok, 
wspólnie pokolędować i złożyć sobie noworoczne życzenia.

Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Spotkanie opłatkowo-kolędowe SSRONI

– Jako stowarzyszenie rozpo-
częliśmy pracę w nowym roku 
15 stycznia od mszy świętej, 
którą poprowadził dla nas 
nasz opiekun ks. Andrzej 
Góra, proboszcz para�i pw.
Chrystusa Króla w Sanoku. 
Podopieczni stowarzyszenia 
wraz ze swoimi opiekunami 
spotykają się w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca na wspól-
nej mszy świętej i herbacie – 
wyjaśnia Irena Andrejkow.

22 stycznia w Osiedlowym 
Domu Kultury „Gagatek”  
odbyło się tradycyjne spotka-
nie opłatkowo-kolędowe wraz  
z zabawą taneczną Sanockiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie. Na spotkaniu zjawili 
się również zaproszeni goście: 
Grzegorz Kornecki, wicebur-
mistrz Sanoka, Grzegorz Ko-
zak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz wspomniany już ks. An-
drzej Góra.

– Bardzo nas cieszy, że  
w naszych spotkaniach uczest-
niczą osoby spoza naszego 
stowarzyszenia. Jest to dla nas 
ważne, że możemy podzielić 
się z osobami decyzyjnymi 
naszą działalnością. Wiele 
osób dziwi się, że nasze stowa-
rzyszanie tak prężnie działa. 
Muszę podkreślić, że to dzięki 

naszym przyjaciołom, którzy 
o�arują nam 1% podatku, czy
darczyńcom, którzy wpłacają 
na rzecz organizacji datki –  
wyjaśnia Irena.

 Irena Andrejkow, prezes 
stowarzyszenia na wstępie po-
witała zaproszonych gości, 
podopiecznych stowarzysze-
nia oraz ich opiekunów. Spo-
tkanie to również okazja do 
podsumowań. Irena przedsta-
wiła wszystkie działania, jakie 
zostały podjęte w ubiegłym 
roku. A działo się sporo, bo-
wiem przez pandemię stowa-
rzyszanie musiało zwolnić 
nieco tempo, dlatego ubiegły 
rok upłynął pod znakiem wielu 

wycieczek, zarówno tych 
jednodniowych, jak i kilku-
dniowych, wyjazdów i warsz-
tatów. Stowarzyszanie nawią-
zało współpracę ze Stowarzy-
szeniem „Ludzie z pasją”.

– Dzięki współpracy mamy 
możliwość organizowania dla 
naszych podopiecznych wielu 
ciekawych warsztatów. W ubie-
głym roku udało nam się prze-
prowadzić warsztaty z malo-
wania aniołów czy ozdób 
świątecznych. W tym roku 
nadal planujemy kontynuować 
tę współpracę – być może uda 
nam się zrealizować pomysł na 
malowanie w plenerze – opo-
wiada Irena.

Zakończyła się zimowa półkolonia, którą zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Sanoku. Prawie 60-osobowa grupa wspaniałych dzieci miała okazję spędzić aktywnie ferie 
na wspólnych wyjazdach, uczestnicząc w grach sportowych, ślizgawkach, basenie, występie 
iluzjonisty czy wyjściu do kina, a wszystko za sprawą doświadczonych opiekunów i trenerów.

Planów jest wiele, jak cho-
ciażby czterodniowy wyjazd do 
Bukowiny Tatrzańskiej już na 
początku maja. Wcześniej oczy-
wiście odbędzie się spotkanie 
wielkanocne. Irena podkreśla, 
że przygotowuje niespodziankę 
dla swoich podopiecznych, jed-
nak nie będzie zdradzać szcze-
gółów. Tegoroczne spotkanie 
opłatkowe upłynęło przy wspa-
niałym poczęstunku, który 
przygotowali rodzice oraz przy 
wspólnym śpiewaniu kolęd  
i pastorałek, bowiem podopiecz-
ni stowarzyszenia uwielbiają 
śpiewać. Po części o�cjalnej 
odbyła się zabawa taneczna, 
młodzież miała okazję poszaleć 

na parkiecie przy dźwiękach 
ulubionych piosenek. Kiedy 
podopieczni tańczą, ich opieku-
nowie rozmawiają, snują plany  
i dzielą się ze sobą informacjami, 
wymieniają doświadczeniem.

– Spotkania opłatkowe 
upływają w miłej i rodzinnej at-
mosferze. Tak rozbawionego 
towarzystwa już dawno nie wi-
działam. To było wspaniałe roz-
poczęcie roku, mamy nadzieję, 
że cały rok będzie właśnie taki,  
a rodzice będą ze sobą współ-
pracować na rzecz rozwoju sto-
warzyszenia, tak by można było 
zdziałać jeszcze więcej – podsu-
mowuje Irena.

dcz

Zimowa półkolonia z MOSiR-em
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku W pierwszym tygodniu ferii 

MOSiR zorganizował aktyw-
ną tygodniową półkolonię dla 
dzieci w wieku 6-14 lat. Pra-
wie 60-osobową grupą dzieci 
zajmowali się wspaniali opie-
kunowie, trenerzy i pedago-
dzy: Monika, Gosia, Paulina  
i Damian. Podczas zajęć na 
basenie i lodowisku pomagali 
im instruktorzy sportu po-
szczególnych dyscyplin. Bo-
gaty program zajęć nie po-
zwalał nawet na minutę nudy. 
Dzieci uczestniczyły w dwóch 
wycieczkach wyjazdowych,  
a przez trzy dni korzystały  
z atrakcji sanockich. Dzieci 
miały okazję wziąć udział  
w grach sportowych, zaba-
wach, czy śpiewie przy gita-
rze. Odbyły się dwukrotnie 
ślizgawki na lodowisku w hali 
Arena Mosir Sanok oraz dwie 
trzygodzinne wizyty na base-
nie, a także korzystanie  
z wodnego toru przeszkód. 
Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się niezwykły występ 
czarodzieja – iluzjonisty, któ-
ry popisywał się różnymi 
znakomitymi sztuczkami.  
Z pewnością na długo w pa-
mięci pozostanie wycieczka 
do Rzeszowa, gdzie dzieciaki 
mogły zabawić się w laserowy 
paintball, odwiedzić papugar-

nię, zwiedzać Rynek. Równie 
atrakcyjna była wycieczka  
do Krosna – park trampolin, 
wizyta w pijalni czekolady, 
wyjście do kina na „Kota  
w butach”, ognisko i pieczenie 
kiełbasek w MOSiR-owych 
chatkach, codzienny dwuda-
niowy obiad + przekąski 
(owoc + drożdżówka). Nie-
wątpliwie ciekawą atrakcją 
były warsztaty kulinarne w re-
stauracji „Niebo w Gębie”, 
gdzie każde dziecko mogło 
poczuć się niczym Magda 
Gessler lub Bartolini Bartło-
miej herbu Zielona Pietruszka 

Mammamia. Swoje kulinarne 
dzieła każdy mógł później 
zjeść, czy to pizzę, czy to słod-
kie babeczki. Odbył się  pokaz 
ratownictwa medycznego stu-
dentów Uczelni Państwowej  
w Sanoku. Każdy z uczestników 
mógł przeprowadzić sztuczne 
oddychanie, nauczyć się pozy-
cji bocznej ustalonej oraz zapo-
znać się z ogólnym postępowa-
niem w razie wypadku. W lecie 
MOSiR będzie organizować 
letnie półkolonie, które rów-
nież cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem. 

dcz

Członkowie Koła Terenowego nr 1 
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KOM.  697 979 971   
TEL.   13 463 16 34

OGŁOSZENIA 
DROBNE

LOKALE,
 NIERUCHOMOŚCI

Kupię

■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

■  Działkę leśną 8 a, na skraju 
lasu, idealne miejsce na pasie-
kę, produkcję miodu spadzio-
wego; dojazd samochodem 
do samej działki, w miejsco-
wości Mokre, kontakt: szere-
777@msn.com 

PRACA

Poszukuje pracy
■  Osoba z dużym stażem 
podejmie się opieki nad 
dzieckiem, tel. 669 791 609

AUTO-MOTO

Kupię
■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

2 lutego 2023 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Henryka

Tymoczko
w godz. 17.00–18.00

Kobieta lat 50 oferuje usługę 
asysty w czynnościach 

codziennych dla osób starszych. 
W zakres prac wchodzą: pomoc 
w codziennych czynnościach 
pielęgnacyjnych, pranie, sprzątanie, 
spacery itp. Po uzgodnieniu, istnieje 
możliwość obsługi własnym samo-
chodem w celu wyjazdu, np: zrobie-
nia zakupów, wizyty u lekarza, reha-
bilitacji, zabiegów, ćwiczeń itd. 

Nr.tel. 608 794 356

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na 
dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 
31 w Sanoku.

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

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka 
uprzejmie informuje, 

że do końca lutego br. można zgłaszać kandydatury do 
tegorocznej edycji Nagród Miasta Sanoka za  szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA”.

Szczegółowe warunki i tryb składania wniosków oraz przy-
znawanie nagród określony został w regulaminie, stanowią-
cym treść odpowiednich Uchwał Rady Miasta Sanoka (Uchwa-
ła Nr XLIX/455/21, Uchwała Nr LXVII/599/22), które dostępne 
są w Biurze Rady Miasta (ul. Rynek 1, pokój 66) oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Sanoka www.bip.um.sanok.pl w zakładce Nagrody Miasta 
Sanoka. 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami informuje, że w dniach od 27.01.2023 r. 
do 17.02.2023 r. tj. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.
pl, zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Tyrawa Wołoska położonych w miejscowości Rozpucie, przezna-
czonych do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Bieszczadz-
kie Dziedzictwo Kultury. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. 25, IIp, tel. 13 46 569 36.

4 lutego to  data, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji w Pod-
karpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie odbędzie się Dzień Otwarty.

Światowy Dzień Walki z Rakiem
Brzozów

Przez dwa dni – 25 i 26 lutego – w Sanoku toczyć się będzie rywalizacja o medale European Individual Ice Speedway Cham-
pionship. Na torze „Błonie” start pierwszego wyścigu zaplanowano w oba dni o godzinie 14.00. FIM Europe wysłał zaprosze-
nia do udziału w imprezie do 10 krajowych federacji. 

Reprezentanci dziesięciu państw wystartują w Sanoku!
European Individual Ice Speedway Championship

chę czasu, ale znany jest już 
podział 18 miejsc (wliczając 
zawodników rezerwowych) 
dla poszczególnych federacji. 
W Sanoku mają się zaprezen-
tować przedstawiciele dzie-
sięciu państw. 

Po trzy miejsca (po dwa 
w turnieju i po jednym dla re-
zerwowego) przyznano Cze-
chom i Szwedom. Po dwóch 
zawodników będzie reprezen-
tować Austrię, Niemcy, Ho-
landię i Finlandię. Wreszcie po 
jednym Wielką Brytanię, 
Włochy, Norwegię i Polskę. 

Poszczególnym federa-
cjom przydzielono też nume-
ry startowe. Wygląda to tak: 
1. Finlandia, 2. Polska, 
3. Niemcy, 4. Włochy, 5. Cze-
chy, 6. Szwecja, 7. Holandia, 
8. Szwecja, 9. Austria, 10. 
Norwegia, 11. Finlandia, 12. 
Czechy, 13. Holandia, 14. 
Wielka Brytania, 15. Austria, 
16. Niemcy, 17. Szwecja, 18. 
Czechy. 

European Individual Ice 
Speedway Championship 
odbędą się w Polsce już po raz 
czwarty z rzędu. Nasz kraj 
tradycyjnie będzie reprezen-

tował Michał Knapp, który 
z roku na rok pnie się w górę, 
jeśli chodzi o europejską hie-
rarchię. W 2020 roku był 
trzynasty, rok później dwu-
nasty, a ostatnio jedenasty 
w klasy�kacji generalnej.

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 
staną żużlowcy z miejsc 3-6 
po fazie zasadniczej. Suma 
punktów, wywalczona w dwóch 
turniejach, wyłoni ostateczną 
klasy�kację, a tym samym te-
gorocznych medalistów.

Trwa sprzedaż biletów na 
wydarzenie w Sanoku. Przygo-
towano pakiety biletowe na 
dwa dni z ice speedwayem na 
torze „Błonie”, można też za-
opatrzyć się w wejściówki 
osobno na każdy dzień. Można 
je kupować na stronie bilety.
speedwayevents.pl oraz w ser-
wisie ebilet.pl.

mn
 

Sanok już przed rokiem 
ponownie gościł uczestników 
Indywidualnych Mistrzostw 
Europy, kiedy to odbył się 
pierwszy z dwóch turniejów �-
nałowych. Powrót ice spe-

edwaya do tego miasta okazał 
się bardzo udany. Dopisali kibi-
ce oraz poziom sportowy. 

W tym sezonie odbędzie 
się tam już tylko walka o me-
dale. I to w klasycznym wyda-

niu dwudniowym, a o osta-
tecznej kolejności zdecyduje 
łączna suma punktów, wywal-
czona w obu turniejach. Złoty 
medal przed rokiem wywal-
czył Austriak Harald Simon, 

który wyprzedził w klasy�ka-
cji generalnej Lucę Bauera 
(Włochy) i Jimmiego Olsena 
(Szwecja). 

Do ogłoszenia obsady za-
wodów pozostało jeszcze tro-
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ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

Rozliczenie PIT za 2022 rok nie będzie wyzwaniem!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje, że od 15 lutego do 2 maja br. trwać będzie kolejna Akcja 
PIT. W tym okresie podatnicy składają zeznania podatkowe za 2022 r. Pomimo wielu zmian w przepisach podat-
kowych wprowadzonych od 1 stycznia  2022 roku (tzw. „Polski Ład”) oraz od 1 lipca 2022 r. („Niskie Podatki”), 
rozliczenie roczne PIT za 2022 r. nie powinno być wyzwaniem.  

W łatwy  i wygodny sposób będzie 
można dokonać rozliczenia przez 
Internet za pośrednictwem strony 
e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl). 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
także w 2023 r. określone dochody 
rozliczy usługa Twój e-PIT. Zezna-
nie PIT-37 niezmienione przez po-
datnika zostanie automatycznie za-
akceptowane 2 maja 2023 r. Zatem 
w tym przypadku złożenie PIT-37 
nie będzie wymagało żadnej aktyw-
ności. 

Natomiast zeznania w formie 
papierowej można składać bezpo-
średnio w Urzędzie Skarbowym  
w Sanoku na Sali Obsługi pok. 5a 
parter w dniach: poniedziałek  
w godz.  8.00 – 18.00; wtorek – pią-
tek w godz. 8.00 – 15.00. W celu 
uniknięcia ewentualnych kolejek ze-
znania w formie papierowej będzie 
można również – podobnie jak  
w latach ubiegłych – wrzucić do urny 
wystawionej w holu na parterze.

Jeśli złożymy swój PIT przed  
15 lutego br., to termin zwrotu 
ewentualnej nadpłaty będzie liczony 
od 15 lutego 2023 r. W przypadku 
zeznań podatkowych złożonych  
w formie elektronicznej Urząd ma 
45 dni na  zwrot, licząc od dnia 
złożenia zeznania podatkowego, 
natomiast dla zeznań papiero-
wych nadpłata podatku zwracana 
jest w terminie 3 m-cy od daty 
złożenia takiego zeznania. 

W zeznaniu podatkowym za 
2022 r.  nie uwzględniamy ulgi dla 
klasy średniej, która została uchylo-
na od 1 lipca 2022 r. Obliczamy na-
tomiast podatek (od całości rocz-
nych dochodów) według aktualnie  
obowiązującej skali podatkowej,  
ze stawkami 12 %, z progiem docho-
dowym 120 tys. zł i kwotą wolną  
od podatku w wysokości 30 tys. zł.  
W przypadku uzyskania wyższych 
dochodów stosujemy stawkę 32 %. 

Urząd skarbowy sprawdzi, czy 
poprzednie zasady nie były korzyst-
niejsze, tj. wyliczy tzw. hipotetyczny 
podatek należny. Podatnikom, któ-
rzy według stanu prawnego na  
30 czerwca 2022 r. spełniali warunki 
dla ulgi klasy średniej (tj. m.in. uzy-
skali przychody  ze stosunku służbo-
wego, stosunku pracy, pracy nakład-
czej, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz z pozarolniczej działalności  
gospodarczej pomniejszone o kosz-
ty uzyskania przychodów z tytułu 
prowadzenia tej działalności z wyłą-
czeniem składek na ubezpieczenia 
społeczne  w wysokości od 68 412 zł 
do 133 692 zł) – urząd skarbowy 

Zmiana dotyczy terminu na złożenie 
zeznania podatkowego PIT-28. 
Przypomnijmy, że PIT-28 składają 
osoby �zyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą rozliczające się  
w formie ryczałtu ewidencjonowane-
go lub rozliczające najem prywatny.  
Termin złożenia zeznania PIT-28/
PIT-28 S za 2022 rok to 2 maja 
2023 r. 

Zmiany w rozliczeniach dotyczących 
osób prowadzących działalność  
gospodarczą w zakresie odliczania 
składek zdrowotnych.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
odliczane w zeznaniach rocznych za 
2022 r. mają określone limity roczne: 

– dla podatników rozliczających 
się ryczałtem (formularz PIT-28), 
przychód może być pomniejszony  
o 50 % zapłaconych  składek zdrowot-
nych;  

– osoby �zyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą opodatkowane po-
datkiem liniowym  (formularz PIT-36 
L) mają limit roczny w zakresie składki 
zdrowotnej w wysokości 8 700 zł;

– dla podatników opodatkowa-
nych w formie karty podatkowej  
podatek może być pomniejszony  
o 19 % zapłaconej składki na ubezpie-
czenie zdrowotne.

Kolejna ważna zmiana, to zmiana 
wysokości podatku należnego, który 
może zostać przekazany  na rzecz 
organizacji pożytku publicznego.
Podatnicy mają prawo przekazać 
1,5 % (a nie jak do tej pory 1%) swo-
jego podatku na rzecz wybranej  
organizacji pożytku publicznego. 
Nową, wyższą kwotę można przeka-
zać w deklaracji PIT składanej za 
2022 r. lub na formularzu PIT-OP. 

 
***

Zachęcamy Państwa do korzysta-
nia z elektronicznych form obsługi 
klienta. Wystarczy zalogować się na 
podatki.gov.pl i za pośrednictwem  
serwus e-urząd skarbowy można zała-
twiać sprawy online bez wychodzenia  
z domu 24/7. 

Wyrażając zgodę na e-Korespon-
dencję w e-Urzędzie Skarbowym, 
mogą Państwo odbierać z urzędu po-
trzebne dokumenty, w tym zaświad-
czenia, bez konieczności osobistej  
wizyty w urzędzie. Planując wizytę  
w urzędzie skarbowym muszą Państwo 
obowiązkowo umówić wizytę, doko-
nując jej rezerwacji przez Internet (po-
datki.gov.pl), osobiście w Punkcie Re-
zerwacji Wizyt (pok. 5 parter) lub tele-
fonicznie pod nr 13 46  16 355.  ( mn)

  

automatycznie przeli-
czy podatek z uwzględ-
nieniem tej ulgi oraz 
skali podatkowej ze 
stawkami 17 % i 32 %.  
W przypadku gdy wyli-
czenie takie (z ulgą dla 
klasy średniej i skalą ze 
stawkami 17 % i 32 %) 
będzie korzystniejsze 
dla podatnika, urząd 
skarbowy poinformuje podatnika  
o tym w ciągu 21 dni, a następnie 
zwróci różnicę. Tym samym podat-
nik nie będzie musiał nic robić ani  
o nic wnioskować.  

Nowością w rozliczeniach za 2022 r. 
jest możliwość zmiany formy opodat-
kowania po zakończeniu roku podat-

kowego. Podatnicy, którzy zechcą 
zmienić formę opodatkowania po za-
kończeniu roku, nie będą musieli 
składać kilku zeznań. Np. przedsię-
biorca, który przez cały 2022 r. wybrał 
podatek liniowy i opłacał podatek we-
dług jednolitej stawki 19 % lub ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych, 

będzie mógł po  
zakończeniu roku 
wybrać rozliczenie 
według skali podat-
kowej. Wystarczy, 
że zamiast PIT-36 L 
lub PIT-28, złoży 
PIT-36 i wykaże  
w nim przychody 
(dochody), które  
w trakcie roku opo-

datkowywał ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych lub podatkiem 
liniowym. Jeżeli podatnik złoży w ter-
minie od 15 lutego do 2 maja 2023 
roku zeznanie na formularzu PIT-36 L 
lub PIT-28, nie będzie mógł już zmie-
nić formy opodatkowania na skalę 
podatkową.

Składamy tylko jedną wersję zeznania podatkowego

Przypominamy, że płatnicy zatrudniający w 2022 roku pracowników i wypłacający wynagrodzenia np. z umo-
wy o pracę czy umowy zlecenia  mają obowiązek sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych 
osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR) oraz  przekazać je do 
właściwego urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Dokumenty należy wysyłać wyłącznie 
drogą elektroniczną, podpisując je podpisem kwali�kowanym lub  danymi autoryzującymi (formularze: 
PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR), o ile płatnik jest osobą �zyczną. Przypominamy również o obowiązku wpisywania
na tych informacjach prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby zatrudnionej. Wpisanie prawidłowego 
identy�katora podatkowego pracownika w informacji o jego przychodach jest obowiązkiem płatnika wynika-
jącym z ustawy o zasadach ewidencji i identy�kacji podatników i płatników. Termin przekazania takiej infor-
macji do pracownika to 28 lutego 2023 r.

Informacja dla płatników:

Tenor
Tenor pomimo ogłoszeń nadal pozostaje 
sam w zimnym kojcu. Jego mama Aria, 
tra�ła do cudownego domu. Piesek ma
ok. 8 miesięcy, waży 18 kg. Już nie urośnie. 
Jest psiakiem o cudownym charakterze. 
Bardzo ładnie radzi sobie na smyczy, nie 
wykazuje agresji wobec innych zwierząt. 
Jest odrobaczony, zachipowany, zaszcze-
piony  i wykastrowany. Uwielbia przytula-
sy, ciągle rozdaje całusy. Bardzo wesoły, 
przyjacielski, ciekawy świata. Kto da szan-
sę Tenorowi na godne życie?

Kontakt w sprawie adopcji: 
695 273 839

Rudasek
Kocurek w wieku ok. 5/6 miesięcy. Był 
dzikuskiem, ale został oswojony przez 
wspaniałych ludzi. Teraz uwielbia się 
głaskać i towarzyszyć człowiekowi. Jest 
bardzo ciekawski i uwielbia zabawy. Na-
uczony korzystania z kuwety. W najbliż-
szym czasie zostanie wykastrowany. 
Obecnie przebywa w domu tymczaso-
wym, jednak potrzebuje własnego bez-
piecznego kąta, gdzie pozostanie już na 
zawsze. Kto da szansę kociakowi na lep-
sze życie?

Kontakt w sprawie adopcji: 
695 273 839



12

Wiadomości sportowe: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

27 stycznia 2023 r. | SPORT – HOKEJ |  

Polska Hokej Liga Baraże o awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Drużyna Niedźwiadków 
zagra jako gospodarz! 
Turniej w Gdańsku okazał się kapitalny dla Niedźwiadków, 
które wysoko wygrały wszystkie mecze, pewnie sięgając po 
awans. Dość powiedzieć, że zawodnikom Krzysztofa Ząb-
kiewicza niewiele zabrakło do... kompletu dwucyfrówek! 
Wkrótce będą gospodarzami turnieju �nałowego w „Arenie”,
który rozpocznie się za niecałe trzy tygodnie. 

Nasza drużyna rozpoczęła 
walkę od teoretycznie naj-
trudniejszego pojedynku,  
bo z miejscowym Stoczniow-
cem. Tymczasem już w 4. min 
było 2:0 po golach Marcela 
Karnasa i Sebastiana Burczy-
ka. A gdy ten drugi tuż  
po zmianie stron podwyższył 
na 3:0, sytuacja stała się wręcz 
komfortowa. Po chwili  
kolejne gole dołożyli Maciej 
Czopor i Marcel Puszkarski, 
de�nitywnie rozstrzygając
pojedynek. Wprawdzie rywal 
odpowiedział dwoma golami, 
ale riposta była wręcz popiso-
wa – w niespełna 2,5 min na 
listę strzelców wpisali się  
Kacper Rocki, Jakub Misz-
czyszyn i Adam Sawicki. 

Po wygranej ze „Stocznią” 
drużyna Niedźwiadków po-
szła za ciosem, nazajutrz nie 
dając żadnych szans ekipie 
ŁKH Łódź. Początek kanona-
dy był identyczny jak dzień 
wcześniej – najpierw gol Kar-
nasa, potem dwa Burczyka  
i bramka Czopora. Później 
ten drugi skompletował du-
blet, a szóste tra�enie dołożył
Michał Starościak. A następ-
nie rozpoczęło się „szaleń-
stwo” Krzysztofa Stabryły –  
5 goli w niespełna 12 minut! 
Pod koniec meczu przysło-
wiową kropkę nad i postawił 
Karnas. 

Po dwóch dniach nasi  
zawodnicy byli już niemal 
pewni awansu, bo zabrać mo-
gła im go tylko bardzo wyso-
ka porażka z Polonią Bytom, 
która wcześniej wyraźnie ule-
gła hokeistom ŁKH. Cóż, 
żadnego cudu nie było, Niedź-
wiadki wyszły na lód jak po 
swoje, systematycznie punk-
tując Ślązaków. A do tego soli-
darnie – 10 bramek, a każda 
miała innego strzelca 

– Pojechaliśmy do Gdań-
ska z mocnym postanowie-
niem wywalczenia awansu  
i plan udało się dość pewnie 
zrealizować. Przede wszystki 
dzięki bardzo zespołowej 
grze. Jej efektem było sporo 
goli we wszystkich meczach, 
które zdobywaliśmy po skład-
nych akcjach – powiedział 
trener Ząbkiewicz. 

Dobrze się stało, że Niedź-
wiadki awansowały do �na-
łów Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży, bo cóż to za 
turniej, w którym brakuje  
gospodarza? Dzięki temu  
rywalizacja w Hali „Arena” 
(13-19 lutego) będzie cieszyć 
się zdecydowanie większym 
zainteresowaniem kibiców. 
Miejmy nadzieję, że nasi ho-
keiści powalczą przynajmniej 
o wyjście z grupy. Czyli inny-
mi słowy – awans do strefy 
medalowej. 

STOCZNIOWIEC GDAŃSK – 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 2:8 (0:2, 1:3, 1:3) 
Bramki: S. Burczyk 2 (4, 22), Karnas (3), Czopor (25),  
Puszkarski (28), Rocki (51), Miszczyszyn (53), Sawicki (53). 

ŁKH ŁÓDŹ – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 
2:12 (1:4, 1:4, 0:4) 

Bramki: Stabryła 5 (37, 40, 44, 49, 49), Karnas 2 (7, 58),  
S. Burczyk 2 (8, 13), Czopor 2 (16, 29), Starościak (32). 

POLONIA BYTOM – 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 1:10 (0:3, 0:4, 1:3) 
Bramki: Niemczyk (12), S. Burczyk (18), Czopor (20),  
Wojnar (23), Rocki (31), B. Koczera (33), Starościak (35), 
Łańko (43), Karnas (56), Puszkarski (60). 

Małopolskie ligi żaków 

Dwucyfrówka młodszych 
Jedno zwycięstwo, za to jakie – młodszy zespół strzelił blisko 
20 goli ekipie LHT Lublin. Żacy starsi ulegli Cracovii. 

Żacy starsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 

C�COVIA K�KÓW 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Bramki: K. Suchecki (3), Sroka (32), A. Suchecki (45),  
Radwański (48). 

Żacy młodsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
UKS LHT LUBLIN 19:7 (6:1, 6:3, 7:3) 

Bramki: K. Suchecki 7 (1, 1, 3, 18, 21, 36, 41), Bator 3 (35, 42, 55), 
K. Kłodowski 2 (18, 50), Ciupka 2 (23, 58), Jelinek (10),  
S. Robel (23), Czopor (31), Lisowski (45), Nicko (48). 

Ulepszona powtórka z Jastrzębia 
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – MARMA CIARKO STS SANOK 3:4 (2:0, 1:4, 0:0) 

Bramki: Friberg (7-karny), Witecki (17), Blomqvist (25) – Tamminen (30), Heikkinen (32), 
Valtola (35), Karlsson (37). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola, Ahoniemi, Tamminen, Filipek – Florczak, Rąpała, J. Lorraine, Mocarski, 
E. Lorraine – Höglund, Łysenko, Heikkinen, Mäkelä, Harila – Wróbel, Dulęba, Miccoli, Sienkiewicz. 

Tydzień po meczu w Jastrzębiu, gdzie STS przegrywał już 0:4, by zwyciężyć 4:3, scenariusz został 
powtórzony w Sosnowcu. Z tą jednak różnicą, że tym razem nasi hokeiści pokonali rywala nie  
po rzutach karnych, a w regulaminowym czasie, zdobywając komplet punktów. Zdecydował  
o tym głównie kapitalny fragment drugiej tercji i 4 bramki strzelone w niespełna... 7 minut! 

W pierwszej tercji jedni grali,  
a drudzy... strzelali. Z przewagi 
naszego zespołu niewiele wyni-
kało, za to Zagłębie było do bólu 
skuteczne. Prowadzenie dał mu 
Tim Friberg, tra�ając z karnego.
Chwilę przed przerwą Jakub 
Witecki zmieścił krążek między 
parkanami Dominika Salamy, 
podwyższając na 2:0. 

Drugą tercję przyjezdni roz-
poczęli z mocnym postanowie-
niem odrabiania strat, tymcza-
sem chwilę później było już 0:3. 
Na listę strzelców wpisał się 
Christian Blomqvist, tra�ając
zaskakującym uderzeniem z dy-
stansu. Jeżeli kibicom wydawało 
się, że jest po meczu, to byli  
w błędzie. Bo nasza drużyna  
postanowiła zaprezentować  
powtórkę z Jastrzębia, tylko  
w bardziej skondensowanej for-
mie. Sygnał do odrabiania strat 
dał Sami Tamminen, tra�ając
strzałem bez przyjęcia. Za mo-
ment Ville Heikkinem wyko-
rzystał sytuację sam na sam  
z bramkarzem, a 3 min później 
po rajdzie przez całe lodowisko 
wyrównał Kalle Valtola. Rywale 
wyglądali jak zamroczony bok-
ser, a to najlepszy moment,  
by zadać decydujący cios. Co 
potwierdził Jere Karllson, ude-
rzeniem przy słupku dając go-
ściom prowadzenie. W niespeł-
na 7 min z 0:3 zrobiło się 4:3.  
To była sanocka nawałnica. 

W ostatniej tercji hokeiści 
Zagłębia szukali wyrównania, 
jednak bez efektu. Najlepszej 
okazji nie wykorzystał Damian 
Piotrowicz, po którego strzale 

„guma” ostemplowała słupek. 
W końcówce nasi zawodnicy 
pilnowali wyniku, utrzymując 
go do ostatniej syreny. 

W niedzielę drużyna STS-u 
zagra u siebie z Podhalem 
Nowy Targ. Początek meczu  
o  godzinie  18. 

I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Pogoń bez skutku 
MOSM TYCHY – NIEDŹWIADKI SANOK 

6:5 (3:0, 2:2, 1:3) 
Bramki: Kviatkouski 2 (8, 46), Krzyżek 2 (13, 16), Kucharski 2 
(24, 24) – S. Burczyk (25), Mocarski (30), Miccoli (41),  
Dulęba (55), Filipek (57). 
Niedźwiadki: Wiszyński – Wróbel, Starościak, Filipek, Mocarski, 
Dulęba – Rocki, Niemczyk, Sienkiewicz, Miccoli, Dobosz – M. Ko-
czera, Radwański, Mazur, Czopor – S. Burczyk, Łańko, Stabryła. 

Wsewołod Tołstuszko nie 
jest już graczem STS-u. 
Kontrakt został rozwiązany 
za porozumieniem stron. 

Porażka z zespołem zajmują-
cym niższe miejsce w tabeli. 
Nasza drużyna mozolnie od-
rabiała straty, ale nie udało  
się doprowadzić do remisu. 

Początek był fatalny – w 24. min 
goście przegrali już 0:5... Dopie-
ro wtedy Niedźwiadki się prze-
budziły, odpowiadając tym  

samym, czyli 5 golami (Seba-
stian Burczyk, Krystian Mocar-
ski, Louis Miccoli, Marcin Dulę-
ba i Konrad Filipek). Tyle tylko, 
że w międzyczasie Tychy zdo-
były jeszcze jednego gola. 

W sobotę (godzina 18) mecz  
u siebie z SMS-em Toruń, zaś  
w niedzielę (14) z ŁKH Łódź. 

Hokeiści STS-u znów wygrali z Zagłębiem Sosnowiec, tym razem po skutecznej pogoni 

W meczu żaków starszych były momenty „hokeja synchronicznego” 

Zawodnicy Niedźwiadków pewnie wywalczyli awans do OOM 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

JUNIORZY 
500 m: 1. Szymon Wojtakowski (Pilica Tomaszów Mazowiecki) – 37,87, 2. Antoni Pluta (Pilica) – 38,53, 3. Wojciech Gutowski 
(Cuprum Lubin) – 39,44; 1. Julia Budna (Korona Wilanów) – 43,67, 2. Liwia Kubin (SNP� 1907 Zakopane) – 44,05, 
3. Amelia Steć (Sparta Grodzisk Mazowiecki) – 44,36, 7. Nikola Maślanka (Górnik). 
1000 m: 1. Pluta – 1.16,57, 2. Rzepka – 1.17,09, 3. Wojtakowski – 1.17,89; 1. Kubin – 1.27,50, 2. Budna – 1.28,19, 3. Kluk – 
1.28,34, 7. Maślanka. 
1500 m: 1. Gutowski – 1.58,687, 2. Maksymilian Rzepka (SNP� 1907) – 1.58,689, 3. Dawid Balczerczyk (Pilica) – 2.01,67; 
1. Kubin – 2.16,19, 2. Adrianna Kluk (Cuprum) – 2.19,50, 3. Budna – 2.20,78, 5. Maślanka. 
3000 m: 1. Wojtakowski – 4.18,07, 2. Balczerczyk – 4.19,71, 3. Gutowski – 4.20,26; 1. Kubin – 4.51,50, 2. Kluk – 5.01,27,  
3. Budna – 5.06,62, 4. Maślanka. 
5000 m: 1. Balczerczyk – 7.19,43, 2. Gutowski – 7.24,55, 3. Wojtakowski – 7.34,17. 
Wielobój: 1. Gutowski – 166.831, 2. Wojtakowski – 167.488, 3. Balczerczyk – 168.214; 1. Kubin – 181.779, 2. KLUK – 185.331, 
3. Budna – 185.794, 6. Maślanka. 
Bieg masowy: 1. Balczerczyk – 5.48,72, 2. Wojtakowski – 6.08,43, 3. Kamil Sitnik (Korona) – 6.11,04; 1. Kubin – 8.11,98,  
2. Kluk – 8.12,60, 3. Steć – 8.12,62, 6. Maślanka. 
Bieg drużynowy: 1. Team Łódzkie – 5.04,86; 1. Team Małopolskie – 3.48,49, 2. Team Mazowieckie – 3.56,88. 
Punktacja klubowa: 1. Pilica, 2. SNP�, 3. Cuprum; 7. Górnik.
Punktacja wojewódzka: 1. łódzkie, 2. mazowieckie, 3. małopolskie, 5. podkarpackie. 

JUNIORZY MŁODSI 
500 m: 1. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) – 37,60, 2. Szymon Hostyński (Górnik) – 38,51, 3. Jerzy Stadnicki (Stegny Warszawa) 
– 38,69; 4. Roch Maliczowski, 7. Mikołaj Stabryła, 11. Patryk Kudła, 18. Przemysław Zając (wszyscy z Górnika); 1. Wiktoria Dąbrowska 
(Korona) – 41,71, 2. Zo�a Braun – 42,62, 3. Julia Grzywińska (obie Stegny) – 43,75, 15. Julia Mandzelowska (Górnik). 
1000 m: 1. Śliwka – 1.14,59, 2. Stadnicki – 1.17,12, 3. Maliczowski – 1.17,69; 6. Hostyński, 8. Stabryła, 10. Kudła, 17. Zając;  
1. Dąbrowska – 1.25,02, 2. Braun – 1.25,19, 3. Grzywińska – 1.27,00, 16. Mandzelowska. 
1500: 1. Śliwka – 1.55,78, 2. Stadnicki – 1.58,85, 3. Mikołaj Florkowski (Viking Elbląg) – 1.59,90, 4. Maliczowski, 6. Hostyński, 
10. Stabryła, 11. Kudła, 19. Zając; 1. Braun – 2.13,68, 2. Dąbrowska – 2.14,98, 3. Grzywińska – 2.17,36. 
3000 m: 1. Śliwka – 4.11,90, 2. Florkowski – 4.26,79, 3. Stadnicki – 4.30,20, 4. Maliczowski, 5. Hostyński, 8. Kudła, 10. Stabryła, 
19. Zając; 1. Braun – 4.43,43, 2. Grzywińska – 4.51,14, 3. Emilia Zawisza (Viking) – 4.53,23. 
5000 m: 1. Śliwka – 7.09,19, 2. Stadnicki – 7.18,00, 3. Maliczowski – 7.23,89, 7. Kudła, 9. Hostyński, 11. Stabryła. 
Wielobój: 1. Śliwka – 161.095, 2. Stadnicki – 167.139, 3. Florkowski – 168.443, 4. Maliczowski, 6. Hostyński, 9. Kudła,  
10. Stabryła, 17. Zając; 1. Braun – 177.013, 2. Dąbrowska – 178.346, 3. Grzywińska – 181.559. 
Biegi masowe: 1. Śliwka – 5.30,96, 2. Mikołaj Bielas – 5.31,67, 3. Szymon Kwapisz (obaj Pilica) – 5.31,79, 5. Maliczowski,  
7. Hostyński, 8. Kudła, 9. Stabryła, 10. Zając’ 1. Dąbrowska – 6.29,58, 2. Braun – 6.31,81, 3. Dominika Halbryt (Cuprum) – 6.31,94. 
Biegi drużynowe: 1. Team Łódzkie – 4.19,73, 2. Team Podkarpackie – 4.26,32, 3. Team Mazowieckie – 4.28,68; 1. Team  
Mazowieckie – 3.41,16, 2. Team Dolnośląskie – 3.49,06, 3. Team Łódzkie – 3.50,05. 
Punktacja klubowa: 1. Pilica, 2. Stegny, 3. Górnik. 
Punktacja wojewódzka: 1. mazowieckie, 2. łódzkie, 3. podkarpackie. 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

Cztery medale Górnika 
Dzień po o�cjalnym otwarciu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży ruszyła jej pierwsza
odsłona, czyli wyścigi panczenistów na torze „Błonie”. Występujący w roli gospodarzy  
zawodnicy Górnika wypadli lepiej, niż można było się spodziewać, zdobywając cztery 
medale wśród juniorów młodszych – srebro Szymona Hostyńskiego na 500 metrów,  
brązy Rocha Maliczowskiego na 1000 i 5000 metrów oraz tytuł wicemistrzowski w biegu 
drużynowym (wymienieni plus Patryk Kudła). Największą gwiazdą imprezy okazał się  
Mateusz Śliwka z UKS 3 Milanówek, indywidualnie zdobywca kompletu złotych medali. 

Pierwszy dzień zmagań przy-
niósł naszej ekipie jeden krą-
żek. Na pół kilometra 2. pozy-
cja przypadła Hostyńskiemu, 
który uzyskał czas 38,51.  
Dwa razy tuż za podium skla-
sy�kowano Maliczowskiego
– na 500 i 3000 m. 

Sanocka Liga Mężczyzn 

Sanocka Liga Kobiet 

Forest wreszcie wygrał 
Pierwsze punkty w sezonie zdobyła drużyna Foresta, po 
niesamowitym pościgu wygrywając z Zimnym Browarem. 
Zwycięstwa odniosły również ekipy AZS UP i Wilków. 

Dziesięć porażek i wystarczy – 
outsider w końcu przerwał fatal-
ną serię, przy okazji pokazując 
charakter. Do przerwy zawodni-
cy Browaru prowadzili bowiem 
4:1, ale potem rozpoczęło się 
odrabianie strat. Ekipa Foresta 
odpowiedziała aż 5 bramkami 
(m.in. dublety Dariusza Dorot-
niaka i Krystiana Pielecha),  
a tę decydującą strzelił Szymon 
Gratkowski. Po drugiej stronie 
parkietu tra�ał głównie Hubert
Popiel, autor hat-tricka. 

Zacięty okazał się też poje-
dynek „Studentów” z Jokerem. 

Po pierwszej połowie prowa-
dziła drużyna uczelni, potem 
„Kosmetyczni” wyrównali, ale 
ostatnie słowo należało do AZS 
UP, dla którego połowę goli 
strzelił Michał Kobylarski. 

Najłatwiej punkty zaksię-
gowała „Wataha”, pewnie  
pokonując graczy Epaki.pl. 
Wprawdzie pokonani prowa-
dzili 2:1, a do przerwy był re-
mis, ale po zmianie stron za-
znaczyła się wyraźna przewa-
ga obrońców tytułu, dla któ-
rych dublety ustrzelili Tomasz 
Sokołowski i Witold Pelc. 

AZS UP – JOKER KOSMETYKI 4:2 (2:0) 
Bramki: Kobylarski 2, Poznański, Zadylak – Dulęba, Sienkiewicz. 

WILKI – EPA�.PL 6:2 (2:2)
Bramki: T. Sokołowski 2, Pelc 2, Zacharski, Ambicki – Źrebiec, 
Łańko. 

ZIMNY BROWAR – FOREST 5:6 (4:1) 
Bramki: Popiel 3, Skubiński, Rudy – D. Dorotniak 2, Pielech 2, 
Zygmunt, Gratkowski. 

Tym razem najlepsze ILO 
Najlepszą drużyną 12. ko-
lejki było ILO, przerywając 
ostatnią dominację Wilków. 
Kolejne 5 goli strzeliła  
Joanna Czubek, liderka 
punktacji kanadyjskiej.  

Wprawdzie bezpośredni poje-
dynek tych zespołów zakończył 
się podziałem punktów, jednak 
spotkanie z IILO zdecydowanie 
wyżej wygrały zawodniczki  
„Jedynki”. Hat-tricka ustrzeliła 
Czubek, poprawiając swój do-

robek – dublet – z meczu prze-
ciwko aktualnym mistrzyniom. 
„Wataha” pokonała „Zakon”  
minimalnie, a jedyny gol meczu 
padł po strzale Wiolety Pałys. 

WILKI – ILO 2:2 
Bramki: Osękowska, Sitarz – 
Czubek 2. 

WILKI – IILO 1:0 
Bramka: Pałys. 

ILO – IILO 4:1 
Bramki: Czubek 3, Brejta – 
Tomkowicz. 

Nazajutrz łyżwiarze Gór-
nika wywalczyli kolejne sre-
bro, tym razem jako Team 
Podkarpacie w „drużynówce” 
na osiem okrążeń toru. Zespół 
w składzie: Maliczowski,  
Hostyński i Kudła uzyskał  
wynik 4.26,32, ustępując tylko 

rywalom z województwa  
łódzkiego. Indywidualnie  
Maliczowski ponownie miał 
pecha, po raz trzeci zajmując 
4. miejsce, tym razem na  
1500 m, ze stratą zaledwie  
0,1 sekundy do podium. 

Niefart naszego panczeni-
sty skończył się ostatniego dnia 
olimpiady. W wyścigach na 
1000 i 5000 m Maliczowski 
zdobył brązowe medale, uzy-
skując wyniki 1.17.69 i 7.23,89. 
Na krótszym dystansie jego 
przewaga nad 4. zawodnikiem 
wynosiła zaledwie 0,02 sek,  
co potwierdza przysłowie, że  
w sporcie suma szczęścia  
zwykle  wychodzi  na  zero. 

We własnej lidze jeździł 
Śliwka, pewnie wygrywając 
wszystkie wyścigi – także ma-
sowy – co dało mu bezapela-
cyjne zwycięstwo w wieloboju. 
Więcej walki było wśród kobiet 
– najlepsza okazała się Zo�a
Braun ze Stegien Warszawa 
(złota na 1500 i 3000 m),  
nieznacznie wyprzedzając  
Wiktorię Dąbrowską z Korony 
Wilanów (1. na 500 i 1000 m). 
Odwrotną sytuację mieliśmy 
wśród juniorów starszych – 
pewny triumf Liwii Kubin  
z SNP� 1907 Zakopane 
(1. na 1000, 1500 i 3000 m)  
i mocno wywalczone zwycię-
stwo Wojciecha Gutowskiego  
z Cuprum Lubin (najlepszy na 
1500 m). Pozostałe dystanse 
wygrywali panczeniści Pilicy 
Tomaszów Mazowiecki – Szy-
mon Wojtakowski (500 i 3000 
m), Antoni Pluta (1000 m)  
i Dawid Balcerczyk (5000 m),  
a także Julia Budna z Korony  
Wilanów (500 m). 

Marek DRWIĘGA, trener Górnika: – Liczyłem na trzy medale, 
a zdobyliśmy cztery, więc plan został wykonany z nawiązką. O ile 

krążki wywalczone przez Hostyńskiego i drużynę 
„zgadzały się”, to w przypadku Maliczowskiego 
przewidywałem bardziej podium na 1500 m. 
Tymczasem po trzech 4. miejscach sportowa złość 
skumulowała mu się ostatniego dnia zmagań  
i wywalczył medale na dwóch innych dystansach. 
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Juniorzy młodsi Górnika wywalczyli srebrny medal w wyścigu drużynowym. Od lewej: Szymon  
Hostyński,  Patryk  Kudła  i  Roch  Maliczowski 

Drużyna Foresta (na niebiesko) wygrała pierwszy mecz w sezonie

W 12. kolejce najlepszy bilans uzyskały zawodniczki ILO (na żółto) 
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SIATKÓWKA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

TENIS STOŁOWY
III Liga I Liga Podkarpacka Seniorek 

Liga Sanocka 

Pewne zwycięstwo drużyny Lesanu 
LESAN – LEŚNICY-VOLLEY 3:0 (22, 21, 20) 

Obecne rozgrywki nie mogą złapać właściwego rytmu – 
potyczka Lesanu z Leśnikami była topiero trzecim meczem 
w sezonie. 

Choć zawodnicy Lesanu  
wygrali bez straty seta, to wal-
ki nie brakowało. Warto  
zaznaczyć, że we wszystkich 
trzech partiach Leśnicy zdo-
bywali przynajmniej 20 punk-
tów, choć za każdym razem 
coraz mniej... 

I Liga Podkarpacka Seniorów 

Sanoczanka prowadziła z liderem 
TS SANOCZAN� SANOK – AZS UR DEVELOPRES II RZESZÓW 

1:3 (20, -17, -18, -16) 
Sanoczanka: Barańska, Bołd, Kołodyńska, Buśko, Maciejczyk, Frycz, Szerszeń (libero) oraz Kułak. 

Tydzień po wyjazdowym zwycięstwie nad MOSiR-em Jasło 
drużyna Sanoczanki dobrze zaprezentowała się również  
w meczu z prowadzącymi w tabeli rzeszowiankami, jednak 
nie wystarczyło to do zdobycia choćby jednego punktu.  

Początek spotkania był wręcz 
fantastyczny w wykonaniu za-
wodniczek Ryszarda Karacz-
kowskiego, które mocno  
postawiły się liderowi, dość 
pewnie wygrywając pierwsze-
go seta. Niestety, potem nastą-
piła zmiana ról i w kolejnych 
partiach zespół z Podkarpacia 
pokazał, dlaczego zajmuje  
1. miejsce z wyraźną przewagą 
nad Paradiso Łańcut. 

– Pierwszą partię zagrały-
śmy dokładnie tak, jak potra-
�my najlepiej. Szkoda, że nie
udało się pójść za ciosem. 
Myślę, że ten pojedynek prze-
grałyśmy mentalnie, chyba  
zabrakło nam odrobiny wiary 
w możliwość pokonania lidera. 
Momentami mecz stał na  
bardzo wysokim poziomie. 
Myślę, że kibice obecni na  
trybunach zobaczyli kawał 
dobrej siatkówki – powiedzia-
ła Aleksandra Barańska, czo-
łowa siatkarka Sanoczanki. 

Porażka z ostatnim zespołem w tabeli 
GŁOGOVIA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI – TSV SANOK 

3:1 (19, 20, -24, 19) 
TSV: Krochmal, Zieliński, Chudziak, Wójcik, Pomykała, Kondrat, Sokołowski (libero) oraz 
Mołczan, Krzanowski. 

Drugą rundę rozgrywek siatkarze TSV rozpoczęli od 
dwóch pewnych zwycięstw, nic zatem dziwnego, że na  
kolejne liczyliśmy przed wyjazdem do ostatniej drużyny  
w tabeli. Niestety, akurat tego dnia nasz zespół zagrał  
najsłabszy mecz w sezonie... 

Pierwsze dwa sety gospodarze 
dość pewnie rozstrzygnęli na 
swoją korzyść, choć w drugim 
nasz zespół miał już kilka punk-
tów przewagi, która jednak  
została roztrwoniona. Dopiero 
w trzeciej partii TSV mocniej 
wzięło się mocniej do roboty, 
zwyciężając na przewagi. Mimo 
to nie udało się zdobyć nawet 
punktu, bo po przerwie znów 
lepsza okazała się Głogovia. 

– Popełnialiśmy strasznie 
dużo błędów, w pewnym mo-
mencie nie mogąc nawet prze-
bić zagrywki na drugą stronę.  
Po dobrej grze w poprzednich 
meczach liczyłem na lepszy  
wynik, tymczasem wyszło  
inaczej... Indywidualnie dobrą 
formę utrzymał jedynie Bartek 
Wójcik – powiedział Piotr  
Sokołowski, grający trener TSV.

W sobotę (godzina 17) TSV 
zagra u siebie z drużyną 
ProSport Marmax Czudec. 

Sanocka Liga Sokoła 

Forma obrońcy tytułu 
Drugi turniej wygrał broniący tytułu Bolesław Bartkow-
ski, jednak prowadzenie w klasy�kacji łącznej utrzymał
Bogdan Szałankiewicz. 

Tym razem walka toczyła się 
w jednej grupie. Zdecydowa-
nie najlepszy był Bartkowski, 
kończąc zmagania z komple-
tem zwycięstw. Miejsce 2. za-
jęli ex aequo Szałankiewicz  
i Daniel Kozioł (po dwie  
porażki). 

V Liga 

Wygrana w Średniej Wsi 
LUKS PIONIER ŚREDNIA WIEŚ – 

SKT ILO WIKI III SANOK 5:10 
SKT: Gratkowski 4, Wojciechowski 2,5, Harajda 2, P. Piróg 1,5. 

Pierwszą rundę zwycięsko zakończyła też trzecia ekipa SKT, 
w której błyszczał Artur Gratkowski. Mimo to nie udało się 
dogonić prowadzącego w tabeli LKS-u II Turze Pole. 

IV Liga 

Udany finisz SKT  
SKT ILO WIKI II SANOK – 
LUKS BURZA ROGI 10:8 

SKT: Morawski 4, Pytlowany 3,5, Łącki 2,5, Wronowski. 

Kapitalny mecz na zakończenie sezonu zasadniczego i mini-
malne zwycięstwo SKT, w które największy wkład miał  
Marcin Morawski. Nasza drużyna zajęła 4. miejsce w tabeli. 

Początek starcia z Burzą był 
wyrównany, ale drugą serię sin-
glową wygrali goście, obejmu-
jąc prowadzenie 6:4. Na szczę-
ście potem nastąpiła zmiana 

Runda z kompletem zwycięstw! 
SKT ILO WIKI SANOK – UKS ATS MIXRTVAGD.PL TYCZYN 10:4 

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

Pewne zwycięstwo w meczu na szczycie, kończącym fazę zasadniczą. Dzięki temu drużyna 
SKT �niszowała z kompletem punktów i przewagą 4 „oczek” nad bezpośrednim rywalem.
Znów najlepiej zagrał Grzegorz Poliniewicz, zdobywając komplet punktów. 

Po wyrównanym początku  
gospodarze szybko zaczęli  
budować przewagę, wygrywa-
jąc obydwa mecze deblowe. 
Potem poszło już z górki, bo  
w kolejnych seriach pojedyn-
ków singlowych ekipa z Tyczy-
na odniosła jeszcze tylko po 

jednym zwycięstwie, więc spo-
tkanie zakończyło się wyni-
kiem 10:4. Jego bohaterem był 
Poliniewicz, wygrywając nie 
tylko wszystkie single, ale  
i potyczkę deblową z Rafałem 
Iwaniuchem. Zapunktowali też 
Piotr Krukar i Dawid Witka. 

Po tak udanej pierwszej 
części sezonu (11 zwycięstw) 
nie może dziwić fakt, że nasi 
pingpongiści otwierają ran-
kingi indywidualne. Oby for-
mę utrzymali w rundzie re-
wanżowej, walcząc w grupie 
silniejszej o awans do II Ligi. 

Grzegorz Poliniewicz (z prawej) zdobył komplet punktów dla drużyny SKT 

Marcin Morawski wygrał wszyst-
kie mecze singlowe  

Mimo porażki z liderem Sanoczanka (w głębi) zagrała niezły mecz 

Siatkarze TSV muszą wrócić do dyspozycji z poprzednich meczów 
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Początek meczu należał do 
gospodarzy (aż trzy wygrane 
po 3:2), ale drugą serię singlo-
wą nasi pingpongisci „wzięli” 
w komplecie, przejmując pro-
wadzenie. Ekipa SKT poszła 
za ciosem i po kolejnych  
potyczkach zrobiło się 9:5. 
Decydujący pojedynek roz-
strzygnął na swoją korzyść 
Gratkowski, tym samym koń-
cząc zawody z kompletem 
punktów indywidualnych. 

ról, dzięki czemu ze zwycięstwa 
mogli cieszyć się gospodarze. 
W decydującym pojedynku 
Morawski pokonał rywala 3:2, 
piątego seta wygrywając 11:9.  
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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). 

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) 

XVIII Plebiscyt Czytelników TS „Złota Dziesiątka 2022” 

Głosowanie szybko 
nabiera tempa 
Nasz konkurs rozpoczął się na dobre – otrzymaliśmy już 
ponad sto kuponów, co jak na pierwsze tygodnie plebiscytu 
jest niezłym wynikiem. 

Przypomnijmy, że kupony 
przyjmować będziemy mniej 
więcej do końca marca, a po-
tem nastąpi o�cjalne rozstrzy-
gnięcie „Złotej Dziesiątki”. 
Jak zwykle nie zabraknie na-
gród – tak dla sportowców, 
jak i czytelników. 

Na wszelki wypadek 
przypominamy jeszcze naszą 
tradycyjną zasadę liczenia 
głosów, zamieszczanych na 
kuponach: 1. miejsce – 
12 punktów, 2. miejsce – 
10 pkt, miejsca od 3. do 10. – 
od 8 do 1 pkt.  

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

JUDO 

PIŁKA NOŻNA 

Kolejne medale 
zdobyte w Szwecji 
Kolejny start w Szwecji zaliczyły Lena i Gabriela Izdebskie, 
reprezentantki klubu Pantera, znów wracają do Sanoka 
z medalami. Pierwsza wywalczyła złoto, a drugiej przypadł 
srebrny krążek. 

Podczas zawodów pod nazwą 
Lilla Trollträffen Judo Open 1 
podopieczne trenerów Toma-
sza Bobali i Daniela Wosachło 
stoczyły zacięte i emocjonują-
ce pojedynki, większość 
z nich wygrywając przed 
czasem przez ippon, czyli 
w wyniku uzyskania pełnego 
punktu. Ostatecznie L. Izdeb-
ska odniosła końcowe zwy-
cięstwo w kategorii U13 do 
36 kilogramów, zaś G. Izdeb-
ska zajęła 2. miejsce w kat. 
U11 do 26 kg. 

– Nasze zawodniczki 
znów potwierdziły klasę, 
do tego w walkach z zagra-
nicznymi rywalkami. Warto 
podkreślić, że judo to sport 
szczególnie polecany dla 
dzieci, ze względu na bardzo 
dużą wszechstronność. W tej 
dyscyplinie ważny jest ogólny 
rozwój cech �zycznych i psy-
chicznych, co ma wpływ na 
kształtowanie sprawności 
dziecka na wielu płaszczy-
znach – podkreślił trener 
Wosachło. 

Dwa halowe starty młodzieży Ekoballu 
W ostatni weekend dwa halowe starty zaliczyły młodzieżo-
we drużyny Ekoballu. Trampkarze starsi zajęli 3. miejsce 
na turnieju w Lipinkach, a orlicy starsi – 6. lokatę w Jaśle. 

Zespół trampkarzy zakończył 
zmagania bez porażki, jednak 
było to za mało, by myśleć 
o końcowym zwycięstwie. 
Wszystko przez nadmiar 
remisów – nasi zawodnicy 
zgubili punkty w meczach 
z Podhalaninem Biecz i obo-
ma ekipami LZS-u Wójtowa 
(za każdym razem po 1:1), 
pokonując jedynie LZS 
Szymbark (1:0). 

– Turniej potraktowali-
śmy typowo rekreacyjnie, 
jako małą odskocznię od 
przygotowań do rundy 
wiosennej. Po zakończeniu 
zawodów rozegraliśmy jesz-
cze mecz przeciwko ekipie 
z Wójtowej – powiedział 
Tomasz Mateja, trener druży-
ny i prezes Ekoballu.

Orlicy Ekoballu również 
pokazali się z dobrej strony, 
notując trzy zwycięstwa, 
remis i dwie porażki. Dodatni 
bilans nie przełożył się jednak 
na pozycję w tabeli, bo 
w stawce dziewięciu zespołów 
naszym chłopakom przypa-
dło tylko 6. miejsce. 

– W decydującym dla 
nas meczu zremisowaliśmy 
0:0 z Czarnymi Jasło, następ-
nie przegrywając w karnych, 
dzięki czemu to rywalom 
przypadła 5. lokata. Troszkę 
szkoda, bo w meczu grupo-
wym pokonaliśmy ich 2:1. 
Generalnie turniej był bardzo 
wyrównany, większość me-
czów kończyła się wynikami 
remisowymi lub 1:0 i 2:0  – 
podkreślił trener Piotr Kot. 

BILARD 

Czołowa czwórka ucieka rywalom 
Kto spodziewał się tak zaciętej walki w sezonie zasadniczym 
rozgrywek SCB Ligi Amatorskiej? Tuż przed play-offami 
między 1. a 4. zawodnikiem jest zaledwie punkt różnicy. 

Pierwsza czwórka odniosła 
solidarne zwycięstwa, choć nie 
wszystkim udało się zdobyć 
komplety punktów. Broniący 
tytułu lider Krzysztof Kadu-
biec oddał rywalowi tylko jed-
nego frejma, pewnie wygrali 
też Marcin Dzik i Jakub Biłas, 
ale Grzegorzowi Jarockiemu 
w pewnym sensie powinęła się 

noga – strata 1 punktu w poje-
dynku ze Zbigniewem Gilar-
skim. Jeżeli chodzi o pozosta-
łych zawodników, to dwa zwy-
cięstwa zanotował odrabiający 
zaległości Tomasz Skóra, a po 
meczu wygrali też Grzegorz 
Rozel, Marcin Piotrowski, 
Michał Florian, Janusz Wojna-
rowski i Paweł Kocan. 

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

Siostry Izdebskie – Lena (po lewej) i Gabriela – znów świetnie 
powalczyły na zawodach w Szwecji 

Zawodnicy Tomasza Matei pokazali się na turnieju w Lipinkach 

Janusz Wojnarowski zdobył komplet punktów po wygranej 7:3 
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