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Spotkanie noworoczne w Towarzystwie 
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej Już 17 lutego odbędzie się  �agowa impreza Stowarzyszenia 

Łączy nas Sanok „Korona Ziemi Sanockiej – spotkanie ludzi 
gór”. Spotkanie zaplanowano w auli Uczelni Państwowej 
im. Jana Grodka w Sanoku.

Korona Ziemi Sanockiej

Spotkanie ludzi gór 

Bieszczadzkie Pogotowie 
Ratunkowe przekazało am-
bulans medyczny do podsta-
cji zlokalizowanej w Komań-
czy. To nowoczesna karetka 
z napędem 4x4 przystosowa-
na do jazdy w trudnych gó-
rzystych terenach. Karetka 
bez wyposażenia medyczne-
go kosztowała 605 tysięcy 
złotych.

Nowy ambulans medyczny trafił do Komańczy
Powiat Sanocki

8 lutego na sanockim rynku 
uroczyście przekazano ambu-
lans medyczny dla podstacji 
Bieszczadzkiego Pogotowia 
Ratunkowego zlokalizowanej 
w Komańczy.  Nowy ambulans 
to Mercedes Sprinter 4x4 o po-
jemności silnika 2.0, mocy 198 
KM, z podwyższonym zawie-
szeniem, ledowym oświetle-
niem, przystosowany do jazdy 
w trudnych, górzystych tere-
nach. Posiada m.in. nosze 
z rozkładanym stelażem i kołami 
ułatwiającymi transport cho-
rych oraz de�brylator. Kluczyki 
do nowej karetki, zakupionej ze 
środków własnych BPR, prze-
kazała ratownikom Beata Piesz-
czoch, dyrektor BPR. 

– Od początku działalności 
priorytetem dla Bieszczadzkie-

go Pogotowia Ratunkowego 
jest  sukcesywna wymiana 
taboru samochodowego oraz 
sprzętu medycznego na nowy. 
Ich zakup byłby niemożliwy, 
gdyby nie ogromne wsparcie 

i dotacje, jakie Bieszczadzkie 
Pogotowie Ratunkowe otrzy-
mało z Ministerstwa Zdrowia, 
od Wojewody Podkarpackiego 
oraz dzięki staraniom lokalnych 
samorządowców i wsparciu 

fundacji. W ciągu pięciu lat ku-
piliśmy aż 15 nowych ambu-
lansów, równocześnie wymie-
niając sprzęt do ratowania życia 
i zdrowia – powiedziała Beata 
Pieszczoch. 

W sobotę 4 lutego na tradycyjnym spotkaniu noworocznym  spotkali się  członkowie Towa-
rzystwa  oraz sympatycy i przedstawiciele instytucj i wspierających jego działalność. W gro-
nie uczestników obecni byli między innymi: poseł na sejm RP Piotr Uruski oraz starosta 
sanocki Stanisław Chęć, włodarze samorządów Zagórza Ernest Nowak i gminy Sanok Anna 
Hałas, przedstawiciele rady miasta Sanoka i powiatu sanockiego, liczni przedstawiciele 
sanockiej służby zdrowia, biznesu, oświaty, samorządowcy z sąsiednich miast i gmin, oraz 
wieloletni członkowie i współpracownicy.  

Prezes Zarządu Towarzystwa 
Robert Najsarek, witając go-
ści, nawiązał do historii To-
warzystwa, przypominając 
o zbliżającym się 120-leciu 
utworzenia jednego  z najstar-
szych stowarzyszeń w Sanoku 
i na Podkarpaciu. W planach 
obchodów rocznicowych 
przypadających w 2024 r. 
przewidziane jest wydanie 
kolejnego tomu Rocznika Sa-
nockiego, konferencje oraz 
wystawa poświęcona działal-
ności Towarzystwa. 

W trakcie spotkania padły 
również sugestie dotyczące 
włączenia w obchody roczni-
cowe znanych sanoczan – 
członków kół Towarzystwa 
w Warszawie, Trójmieście 
i Wrocławiu.  Szczególnie  
cenne byłoby  poznanie  ich 
opinii i uwag, jak widziany 
i postrzegany jest Sanok i po-
wiat sanocki z  perspektywy 

dużych ośrodków i ich wła-
snych punktów widzenia. 

Samorządowcy zwrócili 
uwagę na potrzebę zgodnej 
współpracy i wzajemnego 
poszanowania woli swoich 
społeczności, której zabrakło 
przy rozwiązywaniu waż-
nych kwestii gospodarczych. 
W tym kontekście krytycznie 
zostały ocenione próby doko-
nania zmian granic admini-
stracyjnych i rozerwania wie-
loletnich więzi gospodar-
czych, społecznych i kultural-
nych. Zgodnie uznano, że dla 
maksymalnego wykorzysta-
nia szans rozwojowych 
w związku nową perspektywą 
unijną, niezwykle ważne są 
działania w porozumieniu 
pomiędzy wszystkimi samo-
rządami. 

Poseł Piotr Uruski nawią-
zał do ważnych dla Sanoka 
inwestycji infrastrukturalnych, 

zarówno tych zrealizowanych, 
jak obwodnica Sanoka i łącz-
nik do niej, oraz perspekty-
wicznych – dotyczących dru-
giego etapu budowy obwod-
nicy oraz łącznika drogi kra-
jowej z  trasą ekspresową S19 
– inwestycji,  w powodzenie 
których jest bardzo zaangażo-
wany.   

Szef powiatu sanockiego 
starosta Stanisław Chęć 
podkreślił wieloletnią dobrą 
i efektywną współpracę 
w samorządzie powiatowym 
z radnymi Towarzystwa, za-
deklarował współpracę w or-
ganizacji obchodów roczni-
cowych Towarzystwa oraz 
podzielił się ciekawymi 
przedsięwzięciami i planami 
realizowanymi przez powiat.

Przedstawiciele sanockiej 
służby zdrowia dzieląc się 
swoimi opiniami o trudnym 
dla wszystkich czasie covido-

wym,  zwrócili uwagę o po-
trzebach kadrowych i sprzę-
towych szpitala, ale również 
o konieczności skrócenia ter-
minów oczekiwania pacjen-
tów na  badania specjalistycz-
ne. 

Uczestnicy spotkania 
w kuluarowych rozmowach 
wypowiadali się o sytuacji 
gospodarczej w regionie, 
o niepokojach spowodowa-
nych skutkami in�acji i rosną-
cych kosztów pracy, wysokich 
podwyżkach opłat za usługi 
komunalne w mieście mają-
cych negatywny wpływ na 
budżety domowe oraz inne 
bieżące sprawy gospodarcze, 
społeczne i kulturalne. Kon-
tynuację tych tematów prezes 
Robert Najsarek zapowiedział 
na Walnym Zebraniu człon-
ków Towarzystwa.

mn

Stanisław Chęć, starosta 
sanocki, podkreślił, że nowy 
ambulans jest przystosowany 
do trudnych warunków, jakie 
panują na tamtym terenie, po-
nadto zwiększy się bezpieczeń-

stwo zdrowotne mieszkańców 
i turystów odpoczywających 
w gminie Komańcza, ponieważ 
znacząco skróci się czas dojazdu 
do pacjentów. Zdarzało się, że 
karetki nie były w stanie doje-
chać do potrzebujących przez 
zaśnieżone drogi, dlatego po-
trzebna była pomoc innych 
służb. Z nowego sprzętu cieszą 
się przede wszystkim ratownicy 
medyczni, którzy na co dzień 
stacjonują w Komańczy – teraz 
karetka stacjonuje tam całą 
dobę. Karetki z napędem 4x4 
BPR wyposażyło wcześniej 
podstacje w Cisnej, Nozdrzcu 
i Lutowiskach. Kolejny taki am-
bulans z napędem na cztery koła 
tra� do Ustrzyk Dolnych

– Każda inwestycja dla sa-
morządu jest ważna, dlatego 
tym bardziej cieszymy się, że 
ambulans, który tra� do Ko-
mańczy jest nowy, a więc będzie 
mniej awaryjny niż poprzedni. 
Po wielu staraniach karetka sta-
cjonuje w Komańczy całą dobę, 
za co serdecznie dziękuję staro-
ście i przy okazji gratuluję nowej 
inwestycji pani dyrektor BPR – 
dodał na koniec Roman Bzdyk, 
wójt gminy Komańcza. 

dcz

To już prawie 120 lat istnienia stowarzyszenia
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W porządku obrad ostatniej LXXIII sesji Rady Miasta Sanoka, która odbyła się 26 stycznia zna-
lazły się aż trzy punkty, które dotyczyły emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. Projekty uchwał przedstawił Bogdan Florek, skarbnik miasta. 

Emisja obligacji komunalnych 
– miasto przesunęło terminy spłat

Uchwały dotyczyły zmian 
emisji obligacji z lat 2018, 
2019, 2020. Projekt uchwał 
uzasadnił Bogdan Florek, 
skarbnik miasta Sanoka. 

– Istotną kwestią przy 
uchwalaniu budżetu jest oce-
na indywidualnego wskaźni-
ka zadłużenia gminy. Założe-
nia budżetu na 2023 rok oraz 
konieczność zaciągnięcia no-
wego zobowiązania, częścio-
wo wymusiły  zmiany w har-
monogramie spłaty zobowią-
zań – powiedział skarbnik. 
– Pogorszyła się relacja do-
chodów bieżących do wydat-
ków bieżących przez wystę-
pujący od czterech lat de�cyt 
bieżący budżetu – kontynu-
ował. 

Skarbik zaznaczył, że 
wskaźnik zadłużenia „zapalił się 
na czerwono”, ponieważ nie 
były spełnione kryteria wyni-
kające z artykułu 243,  ponadto 
budżet nie mógłby zostać 
uchwalony. Dlatego został wy-
pracowany nowy harmono-
gram spłat zobowiązań, który 
po przeliczeniu wskazywałby 
na przeliczanie się wskaźnika 
zadłużenia. To wymusiło prze-
sunięcie wykupu serii obligacji, 
które były przewidziane w la-
tach 2024 - 2027, częściowo na 
lata 2036, 2037, 2038, na lata 
2032, 2034, 2035, 2037. 

– Podejmujemy uchwały 
dotyczące emisji obligacji ko-
munalnych na 16 mln zł. Ozna-
cza to, że nie spłacamy zacią-

gniętego kredytu, tylko wydłu-
żamy termin spłaty. Rosną przez 
to odsetki, koszty funkcjono-
wania kredytu stają się coraz 
większe. To najważniejsze 
uchwały, dla mnie to kwestia 
odpowiedzialności za miasto, 
za wizję jego rozwoju. Jako rada 
zwiększyliśmy zadłużenie mia-
sta dwukrotnie – teraz to 120 
mln zł. Musimy mieć świado-
mość, że podejmując takie 
uchwały, nie zmniejszamy tego 
zadłużenia, a narazimy miasto 
na jeszcze większe straty �-
nansowe  – uważa Sławomir 
Miklicz.

Do dyskusji wtrącił się To-
masz Matuszewski, burmistrz 
Sanoka, który uważa, że miasto 
podejmuje wiele działań zmie-

rzających do zmniejszania dłu-
gu, a tym samym do realizacji 
wielu inwestycji prorozwojo-
wych. Podkreślał, że miasto od 
kilku lat mierzy się z wieloma 
przeciwnościami losu, przymu-
sowa restrukturyzacja PBS-u,  
pandemia, wojna, galopująca 
in�acja. Burmistrz wspomniał 
o kilku prorozwojowych inwe-
stycjach, które zostały zrealizo-
wane w ostatnich latach w mie-
ście oraz te, które są planowa-
ne: budowa łącznika Łany, 
a tym samym otwarcie nowych 
terenów dla podmiotów pry-
watnych, które inwestują na te-
renie miasta, pozyskanie środ-
ków na uzbrojenie terenów 
przy ul. Okulickiego, budowa 
mostu, projekt wodorowy – 
instalowanie kotła na biomasę,  
budowa stacji CNG. 

Bogdan Florek wyjaśnił, że 
obligacje dają większe możli-
wości niż zaciąganie kredytów, 
które mają sztywne terminy 
spłat. W przypadku obligacji 
wygląda to zupełnie inaczej, 
można przesuwać terminy spła-
cania zobowiązań i zarządzania 
długiem. Obligacje umożli-
wiają realizowanie kolejnych 
dużych inwestycji. 

– Musimy zacząć realizo-
wać plan naprawczy dla nasze-
go miasta. Nigdy nie rozmawia-
my na temat oszczędności. Były 
one wymuszone jedynie przez 
covid i wojnę. Temat oszczęd-
ności nigdy nie był przedmio-
tem jakiejkolwiek debaty – 
uważa Zo�a Kordela-Borczyk.

Radni głosowali za przy-
jęciem uchwał. 

dcz

Dwukrotnie w ostatnim czasie Rada Miasta Sanoka głosowa-
ła nad projektem uchwały dotyczącym podwyżek cen za usłu-
gi przewozowe. Dwukrotnie radni byli przeciwni takiemu 
rozwiązaniu. Ceny biletów zostają utrzymane na dotychcza-
sowym poziomie. 

Ceny biletów bez zmian

Pierwsze głosowanie nad pro-
jektem uchwały dotyczącym 
ustalenia cen za usługi prze-
wozowe w publicznym trans-
porcie zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze uży-
teczności publicznej w gmin-
nych przewozach pasażer-
skich oraz opłat dodatkowych 
i opłaty manipulacyjnej od-
było się 26 stycznia. Wówczas 
radni byli przeciwni takiemu 
rozwiązaniu. 6 lutego podczas 
nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Sanoka ponownie po-

jawił się ten punkt w porząd-
ku obrad. Sławomir Mikicz 
złożył wniosek formalny, aby 
zostały utrzymane ceny bile-
tów w stre�e „0” – czyli na te-
renie miasta Sanoka na obec-
nym poziomie, natomiast 
w stre�e „1”, „2”, „3” oraz „4” 
radni przychylili się do wnio-
sków włodarzy okolicznych 
gmin i podnieśli ceny biletów 
średnio o około 16 proc. 
Nowe stawki będą obowiązy-
wać od 1 marca. 

dcz

Na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
burmistrz Tomasz Matuszewski, 7 lutego, wziął udział 
w panelu dyskusyjnym. 

LXXIII sesja Rady Miasta 

Projekt wodorowy tematem w Senacie

Celem Posiedzenia Komisji 
było zapoznanie się z działa-
niami rządu, instytucji �nan-
sujących, spółek ciepłowni-
czych oraz samorządów nakie-
rowanych na transformację 

ciepłownictwa i ogrzewnic-
twa.

W pierwszej części posie-
dzenia mówiono o strategiach 
dla ciepłownictwa do roku  
2030 z  perspektywą do 2040 

roku. W części drugiej, która 
miała charakter debaty mode-
rowanej, burmistrz mówił 
m.in. o projekcie dekarboniza-
cji ciepłownictwa w Sanoku 
oraz o projekcie wodorowym.

– Wraz ze mną w debacie 
uczestniczyli samorządowcy, 
którzy są na etapie wdrażania 
systemów zielonej energii, 
m.in. z Lidzbarka Warmińskie-

go, Zamościa i Sokołowa Pod-
laskiego. Debata ukierunko-
wana była na rozwiązania, 
które pomogą samorządom 
i spółkom ciepłowniczym za-
pewnić mieszkańcom ciepło 
w akceptowalnych niskich ce-
nach – podsumował spotkanie 
burmistrz na swoim pro�lu 
społecznościowym

ew

Debata 

Transport publiczny
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Powiat Sanocki realizuje projekt pn.: „Program ochrony 
rodzimej �ory powiatu sanockiego przed gatunkami inwa-
zyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnika-
nia w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpa-
ty Wschodnie - kontynuacja” w ramach Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 
– 2021 Program: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” 
Obszar programowy: Środowisko.

LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO 

Pozbądź się barszczu 
Sosnowskiego 

Jednym z działań realizowa-
nych w ramach Projektu jest 
zwalczanie barszczu Sosnow-
skiego. W ramach Projektu 
Powiat Sanocki może objąć 
pracami związanymi z likwi-
dacją barszczu Sosnowskiego 
także grunty osób prywat-
nych. Warunkiem niezbęd-
nym do rozpoczęcia i prowa-
dzenia prac zwalczających jest 
udzielenie pisemnej zgody 
przez właściciela (dzierżawcę, 
uprawnionego użytkownika) 
na wejście na teren nierucho-
mości oraz na wykonanie 
zwalczania.

Jeżeli na Państwa działce 
znajduje się stanowisko barsz-
czu Sosnowskiego lub wystę-

puje w sąsiedztwie albo 
na innych nieruchomościach, 
prosimy o zgłoszenia pod nr 
tel. 13 46 57 624/625, adres 
mailowy: mfeog@powiat-sa-
nok.pl lub do Biura Projektu: 
Starostwo Powiatowe w Sa-
noku, Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, 38 – 500 Sanok ul. Ko-
ściuszki 36 (pok. 26).

Formularz wniosku o zwal-
czanie oraz zgodę na wejście na 
teren nieruchomości znajduje 
się na stronie Powiatu Sanoc-
kiego h�ps://powiat-sanok.pl/. 
Można go pobrać i wysłać lub 
wypełnić osobiście w biurze 
projektu.
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Pierwszą z nich jest przebu-
dowa drogi powiatowej nr 
2204R Długie – Pakoszówka 
– etap I, na którą Powiat 
otrzymał 6 298 254,00 zł 
wsparcia. Zadanie będzie re-
alizowane od kwietnia br. do 
listopada 2024 r. (wartość 
projektu: 10 497 091,71 zł).

Dzięki środkom rządo-
wym w wysokości 5 231 
389,35 zł uda się również wy-
remontować drogę powiato-
wą nr 2201R Besko – Mymoń 
– etap I. Wartość zadania to  
8 899 596,25 zł.

– To już kolejne wsparcie, 
jakie Powiat Sanocki otrzymał 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.  W obecnej kaden-
cji pozyskaliśmy z tego fundu-
szu oraz dawniejszego Fundu-
szu Dróg Samorządowych po-
nad 55 mln zł, dzięki którym 
udało się m.in. przebudować 
drogi: Załuż – Lesko, Turze 
Pole – Zarszyn, Sanok – Lisz-
na, Czerteż – Strachocina, 
Wzdów – Besko, odbudować 
most wraz z dojazdami  
w Tyrawie Solnej, wybudować 
kilkanaście nowoczesnych 
przejść dla pieszych czy prze-
budować ulicę 800-lecia w Sa-
noku – zaznacza starosta Sta-
nisław Chęć. 

Na liście do do�nansowa-
nia znajduje się również zada-
nie pn. „Przebudowa drogi 

Rada Powiatu Sanockiego wystosowała kolejny apel w sprawie 
kolei. Tym razem skierowany jest on do Ministerstwa Infra-
struktury oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, a dotyczy 
nadania statusu linii znaczenia obronnego liniom kolejowym  
nr 108 na odcinku Jasło – Sanok – Krościenko (Granica Pań-
stwa) i nr 107 na odcinku Zagórz – Łupków (Granica Państwa).

Powiat Sanocki otrzymał kolejne dofinansowanie
Poznaliśmy wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
Na liście do do�nansowania znalazły się dwie ważne inwestycje, które będą realizowane
przez Powiat Sanocki.

W ramach ostatniego naboru z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg wsparcie �nansowe otrzymają także dwie gminy 
z powiatu sanockiego:

Gmina Besko
nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117204R  
ul. Górska w Besku długości 0,9 km;
okres realizacji: 06.2023 – 10.2023;
wartość projektu: 2 838 645,73 zł;
wnioskowana kwota do�nansowania: 1 703 187,00 zł.

Gmina Komańcza
nazwa zadania: Remont drogi nr 117314R w miejscowości 
Radoszyce o długości 0,37 km;
okres realizacji: 06.2023 – 10.2023;
wartość projektu: 568 963,83 zł;
wnioskowana kwota do�nansowania: 284 481,00 zł.

Nowe inwestycje drogowe

Apel Rady 
Powiatu Sanockiego 

Starosta Stanisław Chęć otrzymał z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart Brązowy 
Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wzorową działalność samo-
rządową.

Starosta Stanisław Chęć nagrodzony
Brązowym Krzyżem Zasługi 

Andrzej Duda odznaczył samorządowców 

powiatowej nr 2257R Tarna-
wa – Kalnica w km od 
2+761,40 do 7+100,00 wraz  
z obiektem mostowym przez 
rz. Kalniczkę w km 3+700,65”, 
które jest kontynuowane. 
Jego wartość to 23 804 348,95 
zł, z czego do�nansowanie
wynosi 14 282 609,00 zł.

W obecnym naborze  
w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg do 
podkarpackich samorządów 
tra� aż 181 mln zł, co pozwoli
zrealizować 106 zadań drogo-
wych.

Źródło: Powiat Sanocki 

Wnioskodawca ubiegający się 
o nagrodzenie starosty Stani-
sława Chęcia jako główne za-
sługi wymienia liczne inwesty-
cje prowadzone w obecnej ka-
dencji przez Powiat Sanocki, 
działania wspierające rozwój  
i funkcjonowanie sanockiego 
szpitala, utworzenie Biesz-
czadzkiego Pogotowia Ratun-

kowego SPZOZ w Sanoku, 
dbałość o unowocześnienie 
bazy oświatowej, jak również 
podejmowanie inicjatyw od-
dolnych, jak np. przywrócenie 
połączenia kolejowego na linii 
Zagórz- Nowy Łupków.

– Cieszę się z otrzymane-
go odznaczenia, jednak należy 
zaznaczyć, że jest ono uhono-

rowaniem nie tylko mojej 
pracy, ale również pracowni-
ków Starostwa Powiatowego 
w Sanoku oraz Zarządu i Rady 
Powiatu Sanockiego. Dzięki 
systematycznemu pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych  
z różnych funduszy możemy 
inwestować w poprawę bez-
pieczeństwa pieszych, kie-

rowców, pacjentów, moderni-
zację bazy oświatowej i spor-
towej. Robimy wszystko, co  
w naszej mocy, aby mieszkań-
com powiatu sanockiego żyło 
się lepiej – powiedział staro-
sta Stanisław Chęć.

Podczas uroczystości  
w Sali Kolumnowej Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie odznaczenia otrzymało 
30 osób.

–  Jesteście solą tej ziemi, 
osobami, które swoją działal-
nością zawodową, społeczną  
i charytatywną wyróżniacie 
się spośród grona mieszkań-
ców naszego regionu. Dziękuję 
za to, że wykazujecie państwo 
serce i wyjątkową aktywność 
w swoich dziedzinach, wykra-
czającą poza zwykłe ramy  
postępowania. Życzę wam  
takiego uznania w oczach spo-
łeczeństwa, aby dawało satys-
fakcję, ale też siłę do kontynu-
owania działalności, za którą 
zostaliście państwo uhonoro-
wani – tymi słowami zwróciła 
się do odznaczonych wojewo-
da Ewa Leniart. 

Jak podkreślił Stanisław 
Kruczek, członek Zarządu 
Województwa Podkarpackie-
go, przyznane odznaczenia są 
niewątpliwie zaszczytem i wy-
różnieniem, ale też impulsem 
do dalszej działalności i pracy 
na rzecz regionu i Ojczyzny.

Źródło: Powiat Sanocki

W sprawie linii kolejowej NR 107 i 108

Radni podzielają stanowisko 
Komisji Transportu, Gospo-
darki Nieruchomościami, 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Rady Powiatu Sanoc-
kiego z dnia 24 stycznia 2023 
r. w kwestii strategicznego  
dla bezpieczeństwa narodo-
wego i rozwoju gospodar-
czego znaczenia linii kolejo-
wej nr 108, potwierdzonego 
m.in. koniecznością urucho-
mienia w marcu 2022 r. pocią-
gów dla uchodźców.

„Inwestycje kolejowe zre-
alizowane w ostatnim czasie 
przez stronę ukraińską, m.in. 
w rejonie bieszczadzkiego 
pogranicza wymagają podję-
cia pilnych i symetrycznych 
działań ze strony Polski otwie-
rających m.in. perspektywę 

reaktywacji najkrótszego 
połączenia kolejowego Biesz-
czad i Przemyśla (przez teren 
Ukrainy) oraz możliwość 
wykorzystywania całej linii 
kolejowej nr 108 także do 
transportu kolejowego na 
zachód oraz południe Europy 
linią kolejową nr 107 zasługu-
jącą również na analogiczny 
status i rewitalizację, jak szlak 
kolejowy nr 108. Potencjalne 
konsekwencje dalszej eskala-
cji rosyjskiej agresji na Ukra-
inę czynią oba zadania strate-
gicznymi zarówno dla bezpie-
czeństwa Polski, efektywno-
ści wspierania Ukrainy oraz 
dynamiki integracji europej-
skiej” – czytamy w apelu Rady 
Powiatu Sanockiego.

Źródło: Powiat Sanocki 

Interwencja

Zgłosiły się do nas czytelniczki z pytaniem, dlaczego toi toi 
zniknął z cmentarza głównego. „Jesteśmy już starszymi pa-
niami z różnymi dolegliwościami. Na cmentarz chodzimy 
często, nie korzystając z komunikacji miejskiej. Zdarza się, 
że po ludzku musimy skorzystać z toalety. Niestety toi toi, 
który się przy cmentarzu znajdował, zniknął. Dlaczego?”

Brak toi toi na 
cmentarzu głównym

Przy ulicy Rymanowskiej 
znajduje się kaplica, a za nią 
pomieszczenie administra-
cyjne, w którym uiszcza się 
opłaty związane z pochów-
kiem. W budynku znajduje 
się toaleta, z której można  
korzystać od godziny 6.00 do 
17.00. Toi toi zgodnie z prze-
pisami sanitarnymi w okresie 
zimowym jest zabierany 
przez producenta. Na cmen-
tarzu ponownie pojawi się  
po połowie marca (zależy to 
od warunków pogodowych)  
i zniknie znów w połowie  
listopada. 

ew
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Ofiary Holokaustu na Podkarpaciu
Odbyły się już XV Obchody Międzynarodowego Dnia  
Pamięci o O�arach Holokaustu na Podkarpaciu. Do orga-
nizacji włączyło się wiele instytucji z terenu całego woje-
wództwa podkarpackiego: Zakład Historii i Kultury Żydów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, 
Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, samorzą-
dy, instytucje kultury, biblioteki, muzea, szkoły, organiza-
cje pozarządowe oraz wszelkie instytucje zainteresowane 
problematyką.

Wydarzenia na ziemi sanoc-
kiej w ramach obchodów 
miały miejsce od 25 stycznia 
do 3 lutego 2023 r.

 1 lutego 2023 r. w Mu-
zeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku odbyły się 
warsztaty edukacyjne dla 
młodzieży pt. „Wycinanka 
żydowska”, ktore poprowa-
dziła Katarzyna Krowiak 
(MBL). Uczestniczyła w nich 
młodzież z Zespołu Szkół nr 5 
w Sanoku, która następnie 
zwiedziła obiekty związane  
z kulturą żydowską w sanoc-
kim skansenie. Młodzież  
oprowadziła Katarzyna Grze-
bień (nauczyciel Zespołu 
Szkół nr 5 w Sanoku, prze-
wodnik MBL).

 2 lutego 2023 r. w Zespo-
le Szkół nr 1 w Sanoku odbyła 
się sesja pt. „Zagłada ludności 
żydowskiej na terenach  
okupowanej Polski podczas 
II wojny światowej”. 

W wydarzeniu uczestni-
czyli: poseł na Sejm RP  
dr Piotr Uruski, wicestarosta 
powiatu sanockiego – Janusz 
Cecuła, przedstawiciele sa-
morządów, instytucji kultury, 
szkół, organizacji pozarządo-
wych, mieszkańcy Sanoka  
i okolic oraz grono pedago-
giczne i uczniowie z ZS nr 1.

Zebranych gości powitała 
Renata Gromek, dyrektor 
ZS nr 1 w Sanoku, następnie 
głos zabrał dr Piotr Uruski, 
poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej.

– Zwracam się przede 
wszystkim do naszej młodzie-
ży. W chwili wybuchu II woj-
ny światowej Polska była jed-
nym z krajów, w którym 
mieszkało najwięcej ludności 

żydowskiej. Tak też było  
w Sanoku i okolicach. 
Wzmianki o Żydach w Sano-
ku sięgają czasów Kazimierza 
Wielkiego.  W chwili wybu-
chu wojny w Sanoku miesz-
kało ok. 5400 Żydów, czyli 
około 40% ludności miasta. 
Do naszej szkoły, która po-
wstała w 1925 roku, chodziło 
sporo osób pochodzenia ży-
dowskiego – przypomniała 
dyrektor Gromek. – Polska 
kultura i nauka zawdzięcza 
wiele osobom pochodzenia 
żydowskiego, przytoczę kilka 
nazwisk: Jan Kiepura, Henryk 
Wieniawski, Stanisław Lem, 
Gustaw Herling-Grudzińki, 
Jan Brzechwa, Krzysztof  
Kamil Baczyński, Antoni Sło-
nimski, Bolesław Leśmian. 
Wspomniane przeze mnie 
postacie były pochodzenia 
żydowskiego, ale uważały się 
za Polaków – dodała dyrektor 
Gromek. Podczas sesji przy-
byli goście i licznie zebrana 
młodzież wysłuchali wykła-
dów: dr Aleksandry Namysło 
z Instytutu Pamięci Narodo-
wej Oddział w Katowicach pt. 
„Represje za pomoc Żydom 
na okupowanych ziemiach 
polskich w czasie II wojny 
światowej”; dr Joanny Pota-
czek (Centrum Dialogu Mię-
dzy Religiami i Narodami, 
Zespół Szkół nr 1 w Sanoku) 
„Holokaust Żydów na ziemi 
sanockiej – zarys problematy-
ki” oraz Joanny Albigowskiej 
(Zespół Szkół nr 1 Sanok, 
CDMRIN), która przedsta-
wiła wspomnienia ocalałych  
z Holokaustu. Mlodzież z ZS 
nr 1 przedstawiła część arty-
styczną. Natomiast Adam  
P. Salina (Niemcy) zaprezen-

tował swoją najnowszą książ-
kę pt. „Judej albo testament 
Ony”. W książce tej, między 
innymi poruszono problema-
tykę represji za ratowanie  
Żydów przez Dorotę Wojtuń 
z Haczowa, babkę Romana 
Wojtunia, który jest inicjato-
rem, autorem i wykonawcą 
dwóch obelisków ku czci za-
mordowanych Żydów w Ha-
czowie i Turzym Polu. Książ-
ka jest powieścią, która „czyta 
się sama”, niemniej jest w niej 
sporo wątków i miejsc zwią-
zanych z naszymi okolicami. 
Sesję zakończyła Renata Gro-
mek, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Sanoku, a poprowadzi-
ła dr Joanna Potaczek. 

Wydarzenie poruszyło 
ważną problematykę mordów 
na Żydach podczas Holokau-
stu, pomocy ludności żydow-
skiej oraz represji za tą pomoc. 
Szczególnie dla młodego po-
kolenia zagadnienia te są wy-
mowną lekcją historii i zara-
zem przestrogi, aby podobne 
zdarzenia nigdy już nie miały 
miejsca.

3 lutego miało miejsce upa-
miętnienie mordu Żydów na 
sanockim cmentarzu żydow-
skim. Na terenie nekropolii 
okupanci niemieccy zamordo-
wali ok. 6 tys. Żydów, Polaków  
i jeńców radzieckich. Zostali 
oni pochowani w 32 grobach 
masowych i 17 pojedynczych 
na terenie cmentarza. Z macew  
z cmentarza na rozkaz niemiec-
ki wykonane zostały umocnie-
nia dróg i placów. Po wojnie  
z odnalezionych w terenie na-
grobków utworzono lapida-
rium.

W upamiętnieniu uczestni-
czyły władze miasta i powiatu: 
Janusz Cecuła wicestarosta sa-
nocki, Grzegorz Kornecki wi-
ceburmistrz Sanoka, przedsta-
wiciele instytucji kultury, nauki, 
edukacji, Służby Więziennej, 
organizacji pozarządowych, 
przewodnicy MBL w Sanoku, 
przedstawiciele mediów, mło-
dzież z Zespołu Szkół nr 1  
w Sanoku, Zespołu Szkół nr 5 
w Sanoku, II Liceum Ogólno-
kształcącego w Sanoku oraz 
mieszkańcy miasta i okolic.

 Podczas upamiętnienia 
została przedstawiona histo-
ria cmentarza i mordu na sa-
nockich Żydach. Duchowni  
i przedstawiciele  różnych 
wyznań odmówili modlitwy 
w intencji zamordowanych. 

– Musimy pamiętać o tym, 
co się stało. Historia pokazuje 
nam, jak bardzo łatwo dać się 
skłócić i pozwolić biernie 
przyglądać się ludzkim trage-
diom. Jesteśmy mimo różnic 
wszyscy bardzo podobni. 
Mamy takie same potrzeby  
i uczucia – powiedział bur-
mistrz Kornecki. – Pamiętaj-
my, że nienawiść i nacjonalizm 
szerzy się niepostrzeżenie  
i może doprowadzić do trage-
dii, czego przykładem jest 
wojna tocząca się za naszą 
wschodnią granicą. 

Podczas uroczystości mo-
dlitwy odmówili: Piotr Proko-
powicz z Krakowa – przedsta-
wiciel społeczności żydow-
skiej; ks Roman Jagiełło – pro-
boszcz para�ipolskokatolickiej
pw. Dobrego Pasterza z Łęk 
Dukielskich; ks mitrat Jan  

Antonowicz – proboszcz  pa-
ra�i prawosławnej pw. św
Trójcy w Sanoku i ks. Bogdan 
Kiszko – proboszcz para�i
greckokatolickiej pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Mokrem, 
niestety żaden rzymskokato-
licki kapłan nie wyraził chęci  
w uczestniczeniu we wspo-
mnieniach i modlitwie. 

 Zostały również odczyta-
ne i złożone kamienie pamięci 
z nazwiskami części zamordo-
wanych tam Żydów wykonane 
przez osadzonych z Zakładu 
Karnego w Uhercach Mineral-
nych oraz kwiaty i znicze. 
Młodzież z Zespołu Szkół nr 1 
w Sanoku wykonała wzrusza-
jący akcent muzyczny ku czci 
pomordowanych.

Celem upamiętnienia była 
edukacja o zagładzie Żydów  
i jednocześnie przestroga, aby 
podobne mordy nigdy nie 
miały miejsca, aby człowiek 
szanował człowieka niezależ-
nie od jego przekonań, religii  
i narodowości.

Oprócz Centrum Dialogu 
Między Religiami i Narodami 
we współorganizację obcho-
dów na ziemi sanockiej  włą-
czyły się instytucje: Starostwo 
Powiatowe w Sanoku, Urząd 
Miasta Sanoka, Zespół Szkół 
nr 1 w Sanoku, Zespół Szkół 
nr 5 w Sanoku, II Liceum 
Ogólnokształcące w Sanoku, 
Muzeum Historyczne w Sano-
ku, Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, Zakład 
Karny w Łupkowie, Zakład 
Karny w Uhercach Mineral-
nych, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Nowosielcach, Społeczny 
Komitet na Rzecz Upamięt-
nienia Żydów Zamordowa-
nych w Turzym Polu, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Ochrony 
Dziedzictwa Żydów Ziemi 
Dukielskiej „Sztetl Dukla”.

– Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
współorganizacji uroczystości 
i wzięli w niej udział – powie-
działa dr Joanna Potaczek. 
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26 stycznia 2023 w sanockim zamku odbyło się trzecie spotkanie w ramach „zimowych spotkań z ciekawymi ludźmi”, które 
organizuje Zarząd Koła Przewodników P�K w Sanoku.  Tym razem zaproszonym gościem był Adam Szary, pracownik
Bieszczadzkiego Parku Narodowego zajmujący się botaniką, �tosocjologią i ochroną przyrody, a w wolnym czasie – �lozo�ą 
i duchowym dziedzictwem naszej kultury. Zgromadzeni mieli okazję poznać symbolikę i znaczenie roślin w życiu codzien-
nym, jak i religijnym.

PTTK Sanok

Zimowe spotkania z ciekawymi ludźmi 

8 grudnia 2022 Zarząd Koła 
Przewodników P�K przy
Oddziale Ziemia Sanocka 
wznowił cykl spotkań z inte-
resującymi ludźmi z naszego 
regionu. Pierwszymi zapro-
szonymi gośćmi byli: Edward 
Marszałek oraz Maria Zieliń-
ska. Edward Marszałek to 
znakomity mówca, mistrz 
mowy polskiej, fotograf, autor 
wielu publikacji na temat  
leśnictwa i przyrody. Kanwą 
jego prelekcji była niedawno 
wydana książka „Bieszczady 
opowieści lasu i ludzi”. Maria 
Zielińska jako archeolog pra-
cujący od wielu lat na wyko-
paliskach w obrębie Sanoka 
wprowadziła zebranych w świat 

średniowiecznego miasta, 
którego relikty odkrywała  
w trakcie prac badawczych. 
Kolejne spotkanie odbyło się 
12 stycznia 2023. Gościem 
był dr Wojciech Krukar – geo-
graf, przewodnik górski, autor 
map i przewodników tury-
stycznych. Spotkanie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem, 
bowiem pojawiło się 81 osób, 
które w skupieniu wysłuchało 
prelekcji „Opowieść o danym 
Mucznem i okolicy”.  Tym ra-
zem przyszła pora na Adama 
Szarego, który o roślinach 
mógłby opowiadać godzina-
mi. 

„Rośliny ukryte w emocji 
i symbolu” to temat prezenta-

cji, jaką przedstawił prelegent.  
Adam Szary wspomniał, że 
wiele roślin ma swoje „zako-
rzenienie” w wierzeniach, 
przekazie międzypokolenio-
wym czy frazeologii – to kul-
tura niematerialna. Natomiast 
kultura materialna  dotyczy 
roślin sadzonych, wykorzy-
stywanych wokół miejsc kul-
tu, domostw, ale także dzikich 
roślin, które również były 
związane z rożnymi wierze-
niami, głównie leczniczymi 
czy religijnymi.

– Wiele roślin mówi nam 
o pewnych skamielinach wie-
rzeniowych, które sięgają 
sprzed czasów kultury chrze-
ścijańskiej. Należy do nich 

chociażby bylica czy więzów-
ka błotna. Rośliny, które  
w archaiczny sposób związa-
ne były z pewnymi wierzenia-
mi  i obrzędami,  a które 
funkcjonowały wśród Boj-
ków, Łemków jako atrybuty 
w zastosowaniach magicz-
nych, a potem jako elementy 
symboliczne – wyjaśniał.

Na ziemi sanockiej i biesz-
czadzkiej wprowadzono oraz 
utrwalono wiele symboli ro-
ślinnych, wśród nich znalazł 
się chociażby chrzan – gorzkie 
zioło. Każde wydarzenie reli-
gijne było powiązane z jakimiś 
symbolami roślinnymi. Wiele 
symboli ukrytych jest w na-
grobnych motywach. Pomimo 
że cmentarze w Bieszczadach 
ocalały w niewielkim stopniu, 
niemniej wszędzie, gdzie na-
grobki zostały zachowane, 
możemy odnaleźć bogatą 
symbolikę roślinną.  Symboli-
ka została również utrwalona 
we współczesnej kulturze – 
plastycznej, w literaturze, te 
odniesienia zostały mocno za-
korzenione w poezji biesz-
czadzkiej. Rośliny to także 
symbol odnoszący się do me-
ta�zyki, egzystencji – prze-
zwyciężania lęków przed ży-
wiołami, śmiercią, przed tym 
co nieznane i ostateczne.  
Rośliny możemy znaleźć we 
współczesnej sztuce sakralnej, 
sztuce użytkowej, czy aspekcie 
językowym. Rośliny często 
wykorzystywane są w związ-
kach frazeologicznych, który-
mi posługujemy się na co 
dzień, używając ich w języku 
potocznym. 

dcz

17 lutego 2023 r. (piątek) w Sali Gobelinowej Zamku 
Królewskiego w Sanoku odbędzie się konferencja nauko-
wa organizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku  
w partnerstwie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa-
noku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku. Wyda-
rzenie zrealizowane w partnerstwie ze Starostą Sanockim.

ZAMEK KRÓLEWSKI W SANOKU I ZIEMIA 
SANOCKA W EPOCE JAGIELLOŃSKIEJ

PROG�M:

10.30 – Otwarcie konferencji i powitanie gości przez dyrek-
tora Muzeum Historycznego w Sanoku dr. Jarosława Sera�-
na. 

10.40-12.45 SESJA PIERWSZA
Przewodniczący: dr Tomasz Ratajczak

• 10.40-11.00 prof. dr hab. Jerzy Sperka „Zamek w Sanoku 
ośrodkiem władzy monarszej w końcu XIV i na początku XV 
w”;
• 11.05-11.25 mgr Maria Zielińska, dr Piotr Kotowicz, mgr 
Marcin Glinianowicz „Obwarowania miejskie Sanoka  
w średniowieczu i okresie staropolskim”;
• 11.30-11.50 mgr Gabriela Glinianowicz „Jak król Jagiełło 
do ślubu szedł, czyli moda dworska w dobie pierwszych  
Jagiellonów”;
• 11.55-12.15 prof. dr hab. Bożena Czwojdrak „Królowa 
Zo�a Holszańska i jej sanockie dziedzictwo”;

• 12.20-12.45 – Dyskusja;
 •  13.00-14.00 – Przerwa obiadowa.

14.00-16.25 SESJA DRUGA
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Czwojdrak

• 14.00-14.20 dr Łukasz Bajda „Rodziny gniazdowe ziemi 
sanockiej w epoce jagiellońskiej”;
• 14.25-14.45 mgr Paweł Skowroński „Zbrojni ziemi sanoc-
kiej doby późnośredniowiecznej monarchii jagiellońskiej  
w świetle źródeł pisanych;
• 14.50-15.10 dr Tomasz Ratajczak „Szesnastowieczny  
pałac królewski na zamku w Sanoku na tle architektury rezy-
dencjonalnej ostatnich Jagiellonów”;
• 15.15-15.35 dr Andrzej Gliwa „Między zniszczeniami 
wojennymi a kolektywną pamięcią kulturową. Dyskursywne 
praktyki mnemoniczne w społecznościach wiejskich ziemi 
sanockiej po inkursjach tatarskich z 1624 i 1672 r. na tle 
zniszczeń wojennych i strat”;
 • 15.40-16.00 mgr Grzegorz Potoczny „Zamek Królewski 
w Sanoku w świetle źródeł gospodarczych;
• 16.05-16.25 – Dyskusja.

OD ROZKWITU DO UPADKU
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Dzięki adopcji możemy cał-
kowicie odmienić życie psa 
lub kota. Decyzja o adopcji 
czworonoga pomaga zwalczać 
bezdomność oraz zapobiega 
działalności pseudohodowli. 
Ponadto adoptowane zwie-
rzęta są bardziej wdzięczne za 
odmianę ich losu, a my zysku-
jemy wspaniałego przyjaciela 
na lata. Niestety w ostatnim 
czasie spadła ilość adopcji, 
schroniska oraz przytuliska są 
przepełnione. Kolejną alar-
mującą rzeczą jest brak stery-
lizacji i kastracji zwierząt, co 
potęguje bezdomność. Nadal 
niepokojącym zjawiskiem, 
szczególnie  na wielu polskich 
wsiach, jest trzymanie zwie-
rząt na krótkich łańcuchach, 
w zimnych budach oraz  
o „misce” z rozmokniętą buł-
ką, często pozostawionych 
samym sobie. Ich los odmie-
niają organizacje prozwierzę-
ce, które ratują zwierzęta ze 
skrajnie złych warunków, któ-
re zgotował im nie kto inny, 
jak człowiek – istota rozumna, 
jednak jak można powiedzieć 
o takim człowieku, że myśli  
i czuje. Zwierzęta tak jak  
i ludzie odczuwają zimno, 
strach, okazują radość. O tym, 
że warto adoptować zwierzę-
ta, opowiada nam Edyta Pisu-
la, Inspektorka OTOZ Ani-
mals Sanok, która od lat zaj-
muje się ratowaniem zwierząt 
na naszym terenie. 

– Adopcje to nieodzowny 
element działalności na rzecz 
zwierząt. Bez względu na to 
czy jesteśmy schroniskiem, 
przytuliskiem czy organizacją 
prozwierzęcą. Wszyscy też 
zastanawiamy się, jak zachęcić 
ludzi do adoptowania zwie-
rząt. Mamy okres zimowy, 
który jest  trudny dla zwierza-
ków, szczególnie tych pozo-
stających w kojcach zewnętrz-
nych. Cieżko sobie wyobrazić, 
co czuje psiak za kratami, kie-
dy temperatura spada do -15 
stopni  – mówi Edyta.

Psiaki z nadzieją czekają  
w kojcach na nowe domy,  
z utęsknieniem wypatrują 
człowieka, który zostanie  
z nimi  już na zawsze. Z pew-
nością wiele osób rozważa 

Adoptuj zwierzaka! Możesz odmienić jego los!
OTOZ ANIMALS

Wiele osób decyduje się na adopcję zwierzaka ze schroniska czy przytuliska. Tyle samo osób ma wiele wątpliwości, czy warto 
jest zabrać takie zwierzę do domu. Adopcja zmienia życie nie tylko zwierząt, ale również jego przyszłego właściciela, który 
zyskuje wspaniałego i oddanego przyjaciela na lata

adopcję zwierzęcia czy to psa 
lub kota, ale ma różnego  
rodzaju obawy. Czy pies się 
do nas przyzwyczai, czy nie 
będzie sprawiał problemów, 
czy nie będzie agresywny, itd.

–  Adopcja zmienia wiele 
w naszym życiu,  ale zmienia 
wszystko w życiu zwierzaka. 
Bo nagle z zimnego boksu 
tra�a do ciepłego domu, za-
miast długich godzin i dni sa-
motności  zwierzak zyskuje 
rodzinę, która poświęca mu 
czas i uwagę, już nie musi 
czekać,  aż ktoś przyjdzie wy-
prowadzić psiaki na spacer – 
dodaje. 

Niestety, tak wyglądają 
wszystkie dni zwierząt, za-
mkniętych w schroniskowych 
boksach. Opiekunowie spa-
cerują z nimi kilka razy dzien-
nie, jednak to za mało, bo-
wiem potem muszą ponownie 
zamknąć ich w kojcach, sły-
sząc za sobą niejednokrotnie 
szczekanie czy popiskiwanie.  

– Często słyszymy „nie 
mogę iść do schroniska, bo za 
bardzo przeżywam widok 
psiaków w kojcach”. W takim 
razie wyobraźmy sobie, jak 
bardzo te psiaki czekają, aż 
ktoś przyjdzie i  poświęci im 
choćby kilka minut, pogłasz-
cze, zabierze na spacer. One 
żyją tą nadzieją. Adopcja nie-
wątpliwie zmienia świat zwie-
rzaka,  ale i my na niej korzy-
stamy – kontynuuje.

Edyta uważa, że przeby-
wanie w towarzystwie zwie-
rzęcia działa odstresowująco, 
obniża ciśnienie, mobilizuje 
do aktywnego spędzania cza-
su. Wskazuje także, że czasem 
pojawiają się problemy, ale 
przy odrobinie zaangażowa-
nia wszystko da się poukła-
dać. 

– Musimy pamiętać, że 
jeśli przyjmiemy pod swój 
dach dorosłego zwierzaka,  
to często ma on swoją histo-
rię, zwykle są to zwierzęta  

po przejściach, czasem bite  
i głodzone. Potrzeba czasu, 
aby zwierzę nam zaufało, aby 
poznało rutynę domu, by 
zrozumiało, że nasz dom jest 
także ich domem. Na to po-
trzeba czasu i cierpliwości – 
wyjaśnia. 

Każda organizacja, schro-
nisko czy przytulisko do-
świadczyło przypadku zwrotu 
zwierzaka po kilku czy kilku-
nastu dniach, a nawet tygo-
dniach. Zwierzak nie dostał 
szansy zrozumieć, czego od 
niego się oczekuje i wymaga. 
Każdy z nas będąc w nowym 
miejscu, idąc do nowej pracy, 
potrzebuje nieco czasu, aby 
móc odnaleźć się w nowych, 
nieznanych mu dotąd warun-
kach. Tak samo jest ze zwie-
rzakami, zatem dlaczego tak 
często nie dajemy im szansy? 

– Jeśli adoptowaliśmy psa,  
który nigdy nie przebywał  
w domu, to dajmy mu czas na 
zrozumienie, że oczekujemy, 

aby zachowywał czystość.   
Jeśli adoptowaliśmy kota, 
który nigdy nie korzystał  
z kuwety, nie złośćmy się, że 
nie wie, po co jest żwirek. 
Często jednak dzieje się tak, 
że pies, który nie miał szans 
wcześniej mieszkać w domu, 
zachowuje czystość idealnie, 
a kot, który nigdy nie miał 
nawet kuwety, intuicyjnie za-
czął z niej korzystać. Zwierza-
ki ciągle zaskakują nas swoją 
mądrością. W imieniu wszyst-
kich bezdomnych  zwierza-
ków proszę – nie bójmy się 
adoptowania zwierząt. Każdy 
uratowany zwierzak, który 
znajduje dom, to dla nas opie-
kunów wielka radość i siła 
napędowa do dalszych dzia-
łań – apeluje Edyta. 

Niestety, w ostatnim cza-
sie spadła ilość adopcji. Być 
może jest to związane z nie-
zbyt sprzyjającą aurą, a może 
z ogólną sytuacją gospodar-
czą. To powód do zmartwień 

dla organizacji, które działają 
na rzecz zwierząt.  Brak adop-
cji sprawia, że nie mają możli-
wości pomagania innym 
zwierzakom, które żyją cza-
sem w skrajnie złych warun-
kach. Niestety, organizacje 
mają ograniczoną ilość miejsc.  
Dzięki adopcji, odmieniamy 
życie uratowanego zwierzaka 
i dajemy możliwość udziele-
nia pomocy kolejnemu.   
W ubiegłym roku zostało ad-
optowanych 115 zwierząt – 
 na tak olbrzymią liczbę składa 
się także spora ilość zwierząt  
przywiezionych do nas  
z Ukrainy. 

– Na początku wojny było 
ogromne zainteresowanie ad-
opcjami zwierząt od naszych 
sąsiadów. Niestety, z czasem 
ten zapał minął, chociaż  
potrzeby w dalszym ciągu są 
ogromne. Z podobnymi trud-
nościami boryka się wiele or-
ganizacji. W zaprzyjaźnionym 
stowarzyszeniu w całym ubie-
głym roku wydano do adopcji 
kilkanaście psów. Dla porów-
nania – kilka lat wcześniej 
było ok. 70 adopcji w ciągu 
jednego roku. To pokazuje 
skalę spadku zainteresowania 
adopcjami. Nie kupujmy,  ad-
optujmy! Warto,  bo zyskamy 
przyjaciela na długie lata! – 
kończy Edyta Pisula. 

Mamy nadzieję, że po 
przeczytaniu tego artykułu 
choć jedna osoba zastanowi 
się nad adopcją psiaka czy 
kota. Nasze małe przytulisko 
oraz domy tymczasowe,  
w których przebywają zwie-
rzęta, są przepełnione. A ko-
lejne zwierzęta czekają na ra-
tunek. Jeśli nie możemy ad-
optować zwierzaka, to może-
my przyjść do przytuliska  
i pomóc w wyprowadzaniu 
piesków na spacery. Pomóc 
możemy również w zakupie 
karmy, środków czystości, 
smyczy czy zabawek lub prze-
kazać 1,5% podatku KRS 
0000069730 cel szczegółowy 
INSPEKO�T SANOK lub
wpłacać darowizny na nr kon-
ta OTOZ Animals Inspekto-
rat Sanok 621020298000002
30201124965

dcz

Tosca To�k

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

To roczny piesek. Został ode-
brany interwencyjnie, prawie 
zagłodzony, z trudem utrzy-
mujący się na nogach. Na ra-
zie boi się wszystkiego, ponie-
waż jego świat ograniczał się 
do ścian kojca pokrytego od-
chodami. Teraz poznaje 
świat, pokażmy mu, że czło-
wiek może mieć wielkie ser-
ce. To�k zasługuje na kocha-
jącego opiekuna i dom. Kto 
przygarnie tego wspaniałego, 
choć nieśmiałego psiaka? Nie 
pozwólmy mu spędzić dzie-
ciństwa w kojcu.

Kontakt w sprawie adop-
cji: 695 273 839.

To  niespełna roczna sunia, 
która od wczesnego dzieciń-
stwa stała na metrowym łań-
cuchu przy byle jakiej budzie 
i pustej misce. Pewnie rodzi-
łaby co cieczkę. Jest bardzo 
maleńka, waży zaledwie 7 kg.  
Wszystko ją ciekawi, a przede 
wszystkim jest nad wyraz  
towarzyska. Może mieszkać  
z psami i kotami. Na ten mo-
ment jest odrobaczona i za-
chipowana. Kto przygarnie  
tę kruszynę? Kto okaże jej 
czułość zamiast obojętności  
i zimnej budy?

Kontakt w sprawie adop-
cji: 695 273 839.
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Wzorem ubiegłych lat, z początkiem lutego, w Sanoku odbył 
się XIV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny ,,Młody 
Wirtuoz’’ w ramach XVIII Międzynarodowego Forum Piani-
stycznego ,,Bieszczady bez granic’’, organizowanego  przez 
Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury, prezesem której 
jest prof. Jarosław Drzewiecki, a wiceprezesem  prof. ośw.  
Janusz Ostrowski. 

Młodzi wirtuozi fortepianu zagrali w Sanoku

Współorganizatorem tej pięknej  
imprezy jest PSM I i II st. im. 
Wandy Kossakowej w Sanoku. 
Wszystkich uczestników było 
105, z czego część brała udział 
on line, a pozostałych 63 piani-
stów  przez dwa dni gościło  
w murach szkoły. Młodzi wyko-
nawcy przyjechali do Sanoka 
z Polski, Ukrainy i Litwy. Warto 
nadmienić, iż mimo  smutnej 
wojennej rzeczywistości, młodzi 
pianiści z Ukrainy dumnie re-
prezentowali swój kraj. 

Przewodniczącym jury był 
prof. Andrzej Tatarski z Pozna-
nia, a przewodniczącymi jury  
w grupach Jekaterina Drzewiec-

ka z Warszawy, prof. Aleksandra 
Zvirblite z Litwy oraz  Ludmila 
Zakopets z Ukrainy.

W konkursie świetnie za-
prezentowali się  uczniowie sa-
nockiej szkoły. Dyplom Złotego 
Wirtuoza, odpowiadającego 
pierwszemu miejscu, w swoich 
grupach wywalczyły Julia Króli-
kowska (uczennica klasy forte-
pianu O. Drozdowskiej) oraz 
Zuzanna Pytlowany (uczennica 
klasy fortepianu J. Ostrowskie-
go). Tytuł Srebrnego Wirtuoza, 
odpowiednik drugiego miejsca, 
otrzymali Symeon Felenczak 
(uczeń klasy fortepianu O. 
Drozdowskiej), Laura Pietryka 

(uczennica klasy fortepianu J. 
Ostrowskiego), Magdalena Rą-
pała , Daria Zelenowa, (uczenni-
ce klasy fortepianu R. Hander-
mandera). Dyplom Brązowego 
Wirtuoza (trzecie miejsce) 
otrzymały Marika Pelczarska  
i Zuzanna Pietruszka z klasy 
fortepianu R. Handermandera. 

Ponadto uczeń Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Sanoku 
Bernard Gawronski oprócz dy-
plomu Srebrny Wirtuoz otrzy-
mał nagrodę za wykonanie wła-
snych kompozycji. W grupie 
amatorów Sanok reprezentowa-
ła Klara Chudy i też wywalczyła 
tytuł Srebrnego Wirtuoza. 
Również Justyna Nosek z Nie-
publicznej Szkoły Muzycznej   
w Lesku otrzymała tytuł Brązo-
wego Wirtuoza. Wszyscy uczą 
się u  pana Roberta Hander-
mandera, który otrzymał na 
konkursie dyplom  ,,Pedagog 
Wirtuozów” – nagrodę dla na-

Poprzedni weekend minął pod znakiem wernisaży. W Galerii Sanockiej BWA 3 lutego odbył 
się wernisaż inaugurujący wystawę Sebastiana Brożyny, którego gościliśmy na łamach naszej 
gazety dawno, bo  w 2019 roku. Sebastian Brożyna, sanoczanin, jako artysta debiutował, 
uczestnicząc w wystawach jeszcze w trakcie studiów. W 2019 roku napisaliśmy o nim „Arty-
sta z odzysku”.  Dlaczego? Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze 12 lat nie tworzył, po dru-
gie przy tworzeniu dzieł używa produktów z odzysku, nadając obrazom przestrzenną formę. 
Pierwszą po latach wystawę w Sanoku miał w Osiedlowym Domu Kultury „Puchatek”, która 
przyciągnęła wielu miłośników sztuki. Tak też było w zeszły piątek w BWA. Frekwencja była 
znakomita, artysta nie ukrywał radości. 

Zanurzeni w błękitach Sebastiana Brożyny

Przez ostatnie lata brał udział 
w wielu wystawach w Polsce 
oraz zdobył kilka wyróżnień  
i nagród. Jego prace można 
było podziwiać na wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, 
między innymi w: Cisnej, 
Krośnie, Rymanowie Zdroju, 
Bieczu, Zagórzu, Olkuszu, 
Rzeszowie czy Dubiecku.  
W Dubiecku wystawa miała 
dla artysty bardzo osobisty 
charakter. 

– W Dubiecku urodził się 
mój tato i z tą miejscowością 
był bardzo związany. Wystawa 
była poświęcona jego pamięci 
i miała miejsce w Kresowym 
Domu Sztuki. Najbliższą wy-
stawę mam w planach w Gor-
licach – mówi artysta.

Od 2019 roku Sebastian 
zdobył też wiele wyróżnień,  
a jego prace dzięki niektórym 
wyróżnieniom można podzi-
wiać nie tylko w Polsce.

– Udało mi się zdobyć 
między innymi wyróżnienie 
– czyli dostałem się do dru-
giego etapu w konkursie mię-
dzynarodowym. Jest Srebrny 
Czworokąt, czyli  ważna im-
preza artystyczna łącząca ar-
tystów z Polski, Rumunii, 
Słowacji, Ukrainy i Węgier. 
Dzięki temu mój obraz będzie 
wystawiany w tych krajach.  
Wyróżniony obraz nosi tytuł 
„Pejzaż koncentracyjny” i na-
wiązuje do obozów koncen-
tracyjnych, a mianowicie za-
inspirowały mnie naszywki, 

które więźniowie nosili,  
w różnych kolorach i określały 
ich narodowość. W tym sa-
mym roku – 2022 udało mi 
się również wziąć udział  
w plenerze w Szymbarku 
„Śladami Wyspiańskiego”  
i tam związałem się z ruchem  
„Urban Sketching”. Jest to 
fantastyczny ruch, zajmujący 
się malowaniem na żywo.   
Jeżeli chodzi o inicjatywę 
„Śladami Wyspiańskiego” to 
zainicjonowały go dwie 
dziewczyny po tym, kiedy 
przez przypadek odnalazły się 
(uważane za wywiezione 
przez Niemców) szkicowniki 
Wyspiańskiego – kontynuje. 
Artysta jako młody student 
jeździł po miastach i mia-

steczkach, rysując fragmenty 
architektury. Można powie-
dzieć, że był jednym z prekur-
sorów dzisiejszego „Urban 
Sketchingu”. – Urban Sket-
ching to nie tylko rysowanie 
miejskiej architektury. Rów-
nie dobrze można uwieczniać 
ludzi (na ulicach, w autobu-
sach, kawiarniach), �liżanki 
w kawiarni, gołębie na rynku. 
Miejskie rysowanie ma często 
cechy reportażu: chwyta się 
ulotne momenty z życia mia-
sta, stara się oddać atmosferę 
chwili. Jest to ruch międzyna-
rodowy przeznaczony dla 
wszystkich amatorów i profe-
sjonalistów. Chciałbym, aby 
dotarł również do Sanoka. 
Jest to moje marzenie – wy-
jaśnia. 

Rok 2023 dla Sebastiana 
rozpoczął się równie dobrze. 
Artysta wziął udział w „Jesien-
nych konfrontacjach” w Rze-
szowie i jego obraz znalazł się 
wśród wyróżnionych. Z 568 
prac, które były nadesłane, 450 
odrzucono, więc jego znalazła 
się wśród docenionych. 

– „Obsesja Błękitu” to efekt 
mojej ewolucji. Na początku 
malowałem obrazy w brązach, 
odcieniach ziemistych, żółtych, 
gdzieniegdzie pojawiał się ele-
ment zieleni lub błękitu. Nie-
bieski oznacza nieskończoność, 
to co duchowe. Dawno temu 
był to bardzo rzadki kolor, dzię-
ki syntetycznym środkom stał 
się bardziej powszechny. Nie-
bieski dawniej był używany 
tylko w malarstwie sakralnym. 
Jest zimnym kolorem, lecz ja go 
nie odbieram jako taki, raczej 
jako kolor radosny, wręcz we-
soły i uspokajający – relacjonu-
je artysta ostatni cykl dzieł. 

„Na twórczość Sebastiana 
Brożyny można patrzeć po-
przez odrębne cykle obrazów 
lub jako na całość, którą spaja 
wyjątkowa konsekwencja po-
szukiwań malarskich. Ogląda-
jąc prace, zobaczymy, jak zmie-
nia się i dojrzewa ich forma 
oraz jak nabierają nowych zna-
czeń, gdy pejzaże zewnętrzne 
zmieniają się na te wewnętrzne, 
czerpane z wyobraźni i przeży-
wanych emocji. Chociaż śla-

dów realizmu jest w nich coraz 
mniej, a forma abstrakcyjna 
wydawać się może trudna  
w odbiorze, to są to obrazy do-
starczające wielu wrażeń; tych 
wizualnych gdy zanurzamy się 
w błękicie i harmonii kompo-
zycji, dotykowych, gdy zechce-
my poczuć pod palcami ich 
walory fakturalne, czy też tych 
bardziej odnoszących się do 
treści, gdy spróbujemy odczy-
tać zapisane pod warstwami  
laserunków emocje artysty” – 
tak o artyście pisze Agata Suli-
kowska-Dejena.

Na ten rok oprócz wystawy 
w Gorlicach, artysta planuje 
udział festiwalu w „Urban Sket-
ching” w Świdnicy koło Wro-
cławia. Bardzo zachęca do roz-
propagowania tego ruchu  
w Sanoku. Jeżeli ktoś miałby 
chęć – przypominamy, nieważ-
ne są umiejętności, każdy może 
wybrać dowolne medium  
i malować, rysować – to kon-
takt do artysty najwygodniej 
przez ODK  „Puchatek”, w któ-
rym jest instruktorem. 

Edyta Wilk

Wystawa w BWA

uczyciela z największą ilością 
uczniów na konkursie.

Warto dodać, że w trwają-
cym jeszcze Forum aktywny 
udział biorą uczniowie PSM  
w Sanoku – Laura Pietryka, Zu-
zanna Borczyk, Paulina Zubel. 

Uczennice:  Olga Drozdow-
ska, Natalka Brud, Magdalena 
Rąpała, Angelika Pustelnik, Iza 
Marczak, Karolina Mołczan  
i Aleksandra Murawska, na czele 
ze swą nauczycielką  Agatą  
Dordą pomagały w prowadze-
niu przesłuchań konkursowych. 
Nad całością imprezy czuwała 
Oksana Drozdowska, która  
jest koordynatorem konkursu 
,,Młody Wirtuoz”.

Mimo zimy i mrozów, wszy-
scy uczestnicy konkursu pod-
kreślali ciepłą  atmosferę panują-
cą na konkursie i zapewniali, że z 
radością będą wracać do Sano-
ka. 

mn

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
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Sobota 4 lutego była dniem, w którym zainaugurowano XVIII Międzynarodowe Forum Pia-
nistyczne „Bieszczady bez granic”. W siedzibie Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, 
organizatora Forum, otwarto wystawę malarstwa dwóch znanych, lubianych i cenionych  
sanockich artystów: Sylwestra Stabryły i Jana Szczepkowskiego, zatytułowaną „PERSO-
NA”. Ilustracją muzyczną tego projektu, podnoszącą rangę wydarzenia, był koncert wybit-
nej  pianistki Jekateriny Drzewieckiej, laureatki wielu nagród w krajowych i międzynarodo-
wych konkursach. Połączenie dwóch sztuk okazało się strzałem w dziesiątkę. „Jednocześnie 
coś dla ucha i oka, to znakomity pomysł” komentowali wernisaż przybyli goście. 

Malowanie nutami, malowanie farbami

Jekaterina Drzewiecka wykona-
ła „Koncert warszawski”, utwór 
skomponowany przez Richarda 
Addinsella w 1941 roku, na for-
tepian i orkiestrę do �lmu „Nie-
bezpieczne światło księżyca”. 
Bohater utworu wyrusza do 
Wielkiej Brytanii, aby jako  
polski pilot walczyć w bitwie  
o Anglię. Tam znajduje swoją 
miłość, są więc uczucia, emocje, 
ekscytacje. I to wszystko było 
słychać w utworze zinterpreto-
wanym przez  znakomitą pia-
nistkę Jekaterinę Drzewiecką. 
Koncert został przyjęty ogrom-
nymi brawami. 

Wróćmy do wystawy. 
 – To wyjątkowy artystycz-

ny projekt, pierwsza wspólna 
wystawa naszych sanockich ar-
tystów – Sylwestra Stabryły  
i Jana Szczepkowskiego, będąca 
syntezą ich wspólnych poszuki-
wań, próbą nawiązania arty-
stycznego dialogu. Jest wiele 
punktów stycznych w twórczo-
ści tych dwóch artystów, cho-
ciaż każdy realizuje swoją wła-
sną, indywidualną,  artystyczną 
wizję – rozpoczęła wystawę ku-
stosz Małgorzata Orłowska. 
Wernisaż połączony z koncer-
tem wzbudził duże zaintereso-
wanie zarówno sanoczan jak  
i osób spoza naszego miasta. 

Korzystając z okazji, zapro-
siliśmy artystów do redakcji.

Wystawa została zatytuło-
wana „Persona”, dlaczego?

Jan Szczepkowski – Szu-
kaliśmy wspólnego tytułu dla 
naszej twórczości, a ponieważ 
obaj malujemy postacie ludzkie, 
pierwszymi skojarzeniami, jakie 
pojawiły się, były słowa: czło-

wiek, osoba, persona. Podkre-
ślamy tu nie tylko cielesność  
i podział na płeć. Wybór padł na 
personę, czyli osobny byt. Pod-
kreśla on nie tylko cielesność 
naszych artystycznych wizji,  
ale również ich osobowość, 
ich wnętrze. I myślę, że to jest 
połączenie naszych światów 
malarskich. Persona to rów-
nież termin z psychologii Jun-
ga. Persona skojarzyła nam się 
również z �lmem Bergmana 
o tym właśnie tytule, który 
opowiadał o aktorce, która 
odmawia na scenie wydawania 
dźwięku. To skojarzyło nam 
się z nami, osobami, które na 
festiwalu muzycznym nie wy-
dają dźwięku, tylko pokazują 
obrazy – osoby. 

Skąd pomysł na wspólną 
wystawę oraz połączenia 
muzyki i obrazu. Co was łączy 
i dzieli jako twórców?

Jan – Obu nam bliska jest 
sztuka �guratywna. Łączą nas
wspólne poszukiwania tema-
tów, a także czysto ludzka przy-
jaźń. Przez długi czas tworzyli-
śmy we wspólnej pracowni, 
dużo razem przeżyliśmy, więc 
nawzajem inspirowaliśmy się. 
Koligacje między muzyką  
a sztuką malarską mają wiele 
wspólnych pojęć: struktura, 
barwa, kompozycja. Muzyka 
również odgrywa rolę w naszej 
pracy, towarzyszy nam. Podczas 
malowania słuchamy muzyki, 
która czasem nas „nakręca”, 
czasem uspokaja, wprowadza  
w odpowiedni nastrój. 

Sylwester – W muzyce ist-
nieje pewien zapis, który póź-
niej odczytujemy, podobnie jest 

w malarstwie. Istnieje treść, fak-
tura, kolor, który jest później 
przez odbiorcę odczytywany. 
Różnica jest w tym, że w sztuce 
malarskiej istnieje „obiekt”. 
Między obiektem a odbiorcą  
pośrodku jest twórca. To łączy 
mnie i Jana. Na pewno również 
płótno, które sami przygoto-
wujemy, co nie jest teraz po-
wszechne. 

Jak powstają wasze dzieła?
Sylwester – Pod powieka-

mi, dużo, dużo wcześniej niż 
wezmę pędzel w dłoń. Zapisuję 
pomysł w głowie czy w notat-
kach. Najlepszy jest początek 
malowania, ekspresja. Nigdy 
nie wiem, kiedy skończyć dany 
obraz. Ciągle bym poprawiał, aż 
w końcu ktoś przyjdzie i posta-
wi „czerwoną kropkę” i zabierze 
obraz z pracowni. 

Jan – Myślenie o obrazie 
bądź cyklu obrazów zaczyna się 
o wiele wcześniej niż właśnie 
sam proces malowania. Przez 
lata inspirowałem się starą foto-
gra�ą, sprzed wojny, z dwu-
dziestolecia międzywojennego. 
Coraz częściej jednak posiłkuję 
się własną fotogra�ą. Bardzo
istotna jest dla mnie kompozy-
cja, musi być ustalona perfek-
cyjnie. 

Na wernisażu zagrała znako-
mita Jekatarina Drzewiecka, 
gdybyście mieli w przyszłości 
znów połączyć muzykę  
z waszą sztuką, jaki to byłby 
gatunek? 

Jan – Moje obrazy wyobra-
żam sobie przy akompaniamen-
cie muzyki elektronicznej, 
współczesnej. 

Sylwester – Rock progre-
sywny, bardziej ilustracyjny  
i nastrojowy. Niektórzy się py-
tają, dlaczego nie muzyka mojej 
żony. Nie ukrywam, że Angela 
i ja tworzymy w zupełnie innych 
kierunkach – folk, etno to do-
mena Angeli. Mamy różne gusta 
muzyczne, choć sobie czasem 
nawzajem coś podrzucamy. 

W takim razie czy planujecie 
znów coś wspólnego, skoro 
ten wernisaż, wystawa przy-
ciągnął tyle osób?

Sylwester – Powiem tak, 
tutaj udało nam się zebrać obra-
zy w jednym formacie i ze 
wspólnym mianownikiem. To 
co malujemy, różni się właśnie 
formatem i treścią. Musieliby-
śmy się niejako „umówić” na 
konkretny format, temat, by 
uzyskać jakąś spoistość. 

Jan – Tu rodzi się również 
pytanie: gdzie? Malujemy teraz 
bardzo duże formaty i do tego 
jest potrzebna przestrzeń, by  
je wyeksponować. Niemniej 
świetnie byłoby znów razem 
coś wystawić właśnie w naszym 
Sanoku. 

Co ciekawego wydarzyło się 
w waszym artystycznym 
życiu?

Jan – Jeżeli chodzi o wyróż-
nienia, to w listopadzie 2021 r. 
zająłem  pierwsze miejsce  
i otrzymałem nagrodę Marszał-
ka Województwa Podkarpac-
kiego za obraz „Model”. To już 
drugi raz stanąłem na podium  
u Marszałka. Były jeszcze wy-
różnienia, ale ostatnio bardzo 
skupiam się na samej twórczo-
ści i rzadziej wysyłam obrazy na 
konkursy. Wielką nobilitacją 
dla mnie i Sylwestra jest to, że 
nasze prace tra�ły na stałą wy-
stawę do Muzeum Historycz-
nego w Sanoku. Jesteśmy z tego 
bardzo dumni!

Sylwester – Powiem szcze-
rze, że ostatnio sobie odpuści-
łem, bo zmieniła się technika 
mojej pracy. Mam małe dzieci, 
więc nie mogę sobie pozwolić 
na to, by spędzać w pracowni 
tyle czasu, co kiedyś. Zanim 
przyjdę, „rozmaluję się”, to trze-
ba wracać do domu, bo… dzie-
ci! Kiedyś mogłem spać w pra-
cowni, wstać o czwartej rano  
i malować godzinami. Życie. 

Jakie macie plany, projekty 
na przyszłość? 

Jan – Chciałbym wyluzo-
wać troszeczkę, nie zakładać, że 
w ciągu roku muszę wziąć udział 
w iluś tam wystawach. Nasta-
wiam się na rozwój samego 
malowania. Pociąga mnie rów-
nież fotogra�a, a dokładniej 
fotogra�e robione w technice
dziewiętnastowiecznej –  tech-
niką mokrego kolodionu. 

Sylwester – Kiedyś zrobi-
łem dyplom z gra�ki i chciał-
bym do niej wrócić. Mam już 
prasę i chciałbym pójść w stronę 
drzeworytu, linorytu. Połączyć 
te techniki gra�czne z rysun-
kiem i malarstwem. Mam 
ochotę na eksperymenty. 

Edyta Wilk

Wystawa w Galerii o smaku kawy

SYLWESTER STABRYŁA, FAZA KSIĘŻYCA XI, OLEJ NA TEKTURZE, 50X40CM, 2023R

SYLWESTER STABRYŁA, FAZA KSIĘŻYCA 
II, OLEJ NA TEKTURZE, 50X40CM, 2023R
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KOM.  697 979 971   
TEL.   13 463 16 34

OGŁOSZENIE

Informacja
Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nie-
odpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie powiatu sanockiego prowa-
dzone są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, których nume-
ry, lokalizację oraz godziny otwarcia określa poniższa tabela:

Rodzaj punktu
Numer
punktu

Lokalizacja Dni i godziny otwarcia

punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1.
Starostwo Powiatowe w Sanoku, 
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Pokój Nr 48

poniedziałek – piątek
15.45 – 19.45

punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej

2.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie, 
ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn

poniedziałek i czwartek
8.00 – 12.00

2. Urząd Gminy w Bukowsku 38-505 
Bukowsko 290

wtorek 11.00-15.00

3. Ochotnicza Straż Pożarna  w Kostarowcach, 
Kostarowce 224, 38-507 Jurowce

środa  13.00-17.00

4. Budynek przy ul. Kolejowej  54, 
38-524 Besko

piątek 9.00-13.00

punkt nieodpłatnej pomo-
cy prawnej

3.

1. Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu,  
ul. 3 Maja 2,  38-540 Zagórz

poniedziałek, środa i piątek 
8.00 – 12.00

2. Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 
38-535 Tyrawa Wołoska 175

wtorek 11.30-15.30

3. Rzepedzki Ośrodek Kultury 
38-542 Rzepedź 19A

czwartek 11.00-15.00

punkt nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego

4.
Starostwo Powiatowe w Sanoku,  
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok Pokój Nr 44

poniedziałek –piątek 
15.45 – 19.45

Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba 
fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży 
stosowne oświadczenie. Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą stanowi pomoc 
de minimis. Podmiot ubiegający się o taką pomoc przedstawia przed jej udzieleniem wymagane dokumenty.

Zapisy do punktów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 
13 46 52 939 oraz za pośrednictwem strony internetowej https://zapisy-np.ms.gov.pl/. Dla osób mających problemy w komuni-
kowaniu się, istnieje możliwość umówienia terminu wizyty drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: npp@powiat-sanok.pl. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadcza-
jącym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego, w szczególności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego oraz dyżurów specjalistycznych, dostępne są pod numerem telefonu 13 46 52 939 oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej pod adresem: https://bip.powiat-sanok.pl/w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja. 

Ponadto w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu  https://powiat-sanok.pl/ w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie i mediacja dostępna jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkań-
ców powiatu sanockiego, obejmująca poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, 
w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumen-
tów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego oraz dla osób w sporze z podmio-
tami rynku finansowego.

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

16 lutego 2023 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Beata

Wróbel
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: zrobienia 
zakupów, wizyty u lekarza, rehabili-
tacji, zabiegów, ćwiczeń itd. 

Nr.tel. 608 794 356
OGŁOSZENIE

Od 06.02.2023 r. do 13.02.2023 r.
Apteka Dr. Max, 
ul. Piłsudskiego10

Od 13.02.2023 r. do 20.02.2023 r.
Apteka Pogodna

ul. Pogodna 1

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

LOKALE / 
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam■ 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 

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

AUTO-MOTO

Kupię■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733

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. Jagiellońskiej 14, w Sanoku.

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

PODZIEL SIĘ Z DRUGIM

Oddam
■ Meblościankę „Bieszczady” 
w dobrym stanie, tel. 663 900 
619

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

Białe Soboty to cykl zainicjowany przez Stowarzyszenie Sanitas kilka lat temu. 4 lutego to  
data, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Biała Sobota zorganizowana 
z tej okazji, znów okazała się sukcesem.  Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Na badania obowiązywały zapisy, które obsługiwało sześć telefonistek, a  już 
po dwóch godzinach od rozpoczęcia rejestracji listy zostały zapełnione.

Sukces Białej Soboty w Brzozowie

Konsultacje i badania przeprowadzali:
– radiolodzy: dr n. med. Paweł De Abgaro Zachariasiewicz,
    lek. Mateusz Szczepaniak;
– onkolodzy: lek. Piotr Bieleń, lek. Maria Jońca;
– radioterapeuta: lek. Łukasz Ostrowski;
– internista: lek. Paweł Wilczek;
– ginekolodzy onkolodzy: lek. Renata Waszczuk, lek. Halina
    Dobrowolska;
– rehabilitacja onkologiczna: lek. Sebastian Opaliński;
– porady dietetyczne – Gabinet Dietetyczni „3 kroki”;
– koordynatorem internistów była lek. Anna Czerkies-Bieleń;
– całą akcję koordynowała dr Jolanta Sawicka.

– Z jednej strony jest nam przy-
kro, że nie wszystkim chętnym 
udało się skorzystać z badań 
a z drugiej cieszy rosnące 
zainteresowanie i świadomość 
o wartości i znaczeniu 
badań pro�laktycznych. Przy-
byli chętni, mogli skorzystać 

Sobota, być może uratowała 
kilka istnień. Na Podkarpaciu 
corocznie 10 tysięcy osób do-
wiaduje się że ma raka. My już 
wiemy, że dzięki tej akcji kilka 
osób być może wygrało życie 
– dodaje Anna. 

Akcję  pod względem fre-
kwencji, wachlarza badań i lo-
gistyki organizacyjnej można 
zaliczyć do sukcesów.

–Składamy ogromne po-
dziękowania dla dyrekcji szpi-
tala za otwartość i chęć organi-
zacji takich dni oraz całej kadry 
medycznej biorącej w tym 
dniu udział, za poświęcenie 
swojego czasu, by stanąć na 
straży zdrowia i życia drugiego 
człowieka – mówi Anna. 

ew

Sanitas

z atrakcyjnego wachlarza ba-
dań. Od badań laboratoryjnych, 
przez usg piersi, brzucha, mam-
mogra�ę, cytologię, rtg płuc, 
po konsultacje specjalistyczne, 
rehabilitacyjne i porady diete-
tyczne. Ponadto, przybyłe oso-
by otrzymały upominki – ko-

mentuje prezes stowarzyszenia 
Anna Nowakowska. 

Łącznie z badań skorzysta-
ło 158 osób.

– Kilka osób dowiedziało 
się, że będzie konieczna dalsza 
diagnostyka, m.in. biopsja. Jest 
to dowód na to, jak ważne są 
badania pro�laktyczne a prze-
prowadzona w tym dniu Biała 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka 

informuje, że w dniach od 10.02.2023 r. do 03.03.2023 r. na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1, 
a także na stronie internetowej bip.um.sanok.pl, zostanie po-
dany do publicznej wiadomości Wykaz nr 3/2023 nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
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List otwarty do Posła na 
Sejm RP Pana Piotra Uruskiego

Do napisania tego apelu skłoniła mnie w pierwszej kolejności informacja o karze UOKiK 
za zmowę cenową. Nie bez znaczenia był też bardzo obszerny artykuł w ostatnim numerze „Tygodni-
ka Sanockiego” pt. „ Podwyżki opłat za śmieci” oraz wszelkie w nim zawarte wypowiedzi Pana Burmi-
strza Tomasza Matuszewskiego, Państwa Radnych Rady Miasta Sanoka oraz Pani Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Prezes UOKiK Tomasz 
Chróstny nałożył kary za zmo-
wę przetargową na siedmiu 
przedsiębiorców zajmujących 
się m.in. odbiorem odpadów. 
Utworzone przez �rmy kon-
sorcjum służyło ograniczeniu 
konkurencji w zamówieniach 
publicznych organizowanych 
przez związek gmin aglomera-
cji poznańskiej. Wśród ukara-
nych jest jedna ze spółek Pre-
Zero z Grupy Schwarz, właści-
ciela Lidla i Kau�andu. 

Postępowanie antymono-
polowe wykazało, że konsor-
cjum było założone w celu 
uniknięcia rywalizacji w po-
stępowaniach przetargowych. 
O te same zlecenia �rmy mo-
gły ubiegać się oddzielnie 
lub zawiązując współpracę 
z mniejszą liczbą partnerów. 

Równie groźne w tym za-
kresie są monopole teryto-
rialne w wywózce i utylizacji 
odpadów. W naszym przy-
padku rzecz dotyczy �rmy 
obsługującej, jak się zoriento-
wałem, teren od Krasiczyna 
po Zarszyn i od Komańczy 
poprzez Ustrzyki Dolne, 
Lutowiska do granic Gminy 
Sanok z zakładem utylizacji 
w Krośnie włącznie. Interesu-
jącą kwestią jest też podobno 
niemożność wypowiedzenia 
umowy na odbiór, dzięki któ-
rej roczna oszczędność mo-
głaby wynieść (jak podano 
podczas sesji Rady Miasta 
Sanoka) ok. 2 mln zł. Czyli 
miesięcznie 6,19 zł/osobę. 

Wydatki na pokrycie 
kosztów funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w 2023 
wyniosą w Sanoku 12 mln 

w składanych deklaracjach 
i karach �nansowych za ten 
proceder. Nadal brak odpo-
wiednich przepisów.

 Zastanawia mnie bierność 
władz na szczeblu centralnym 
w tym zakresie. Czy tęgie 
prawnicze głowy nie mogą 
poradzić sobie z tym tematem? 
Skoro za niepłacenie rachun-
ków za prąd, gaz, wodę i ścieki 
można odciąć mieszkańcom 
dopływ tych mediów, zdjąć 
liczniki, nałożyć wysokie kary, 
to dlaczego w zakresie wywozu 
i utylizacji odpadów stałych 
panuje marazm, który przypo-
mina indolencję władz z cza-
sów PRL-u w zakresie skupu 
opakowań szklanych, czy 
z przysłowiowym sznurkiem 
do snopowiązałek?

Przypomnę Panu Posłowi, 
że początkiem lat 90. w trakcie 
I kadencji Rady Miasta Sanoka, 
skutecznie przeprowadziliśmy 
Referendum Gminne, w któ-
rym mieszkańcy opowiedzieli 
się za wprowadzeniem „podat-
ku śmieciowego”. Wówczas, na 
podstawie danych o meldun-
kach, każdy mieszkaniec opłacał 
wywóz odpadów stałych wg. 
ustalonych norm nagromadze-
nia, które okresowo były aktu-
alizowane. Taki stan trwał do 
momentu „ustawowego roz-
wiązania problemu”. 

Kończę apelem do Pana 
Posła, aby w drodze interpelacji 
lub inicjatywy poselskiej wnieść 
ten ważny społecznie problem 
pod obrady Sejmu RP i Mini-
sterstwa Ochrony Środowiska. 
Polacy czekają zbyt długo na 
rozwiązanie tej kwestii.

z wyrazami szacunku
/-/ Jan Wydrzyński

Jan Wydrzyński

384 tys. zł. Na dzień 31 grud-
nia 2022 r. według złożonych 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w systemie 
było 26.928 osób. 

Sanok jest niewielkim 
miastem z liczbą mieszkań-
ców wynoszącą 36 462, z cze-
go 52,5% stanowią kobiety, 
a 47,5% mężczyźni. 

Niebawem, sanoczanie 
będą płacili po 39 zł od osoby 
i jest to wzrost tej opłaty 
w porównaniu do 2018 roku 
aż o prawie 300%. Jak mawia 
nasza sąsiadka „...płacz 
i płać...”

Nie kryję się z tym, że czas 
jakiś temu „popełniłem” tekst 
do „Tygodnika Sanockiego”, 
pisząc, aby efektywniej poszu-
kać około 10.000 mieszkań-
ców, którzy „zniknęli” z De-
klaracji wywozu śmieci. Efety 
ich poszukiwania są, oględnie 
mówiąc, mizerne. Nadal bra-
kuje deklaracji za 9.534 osoby! 
Bo taka jest różnica w stosun-
ku do Spisu GUS na koniec 
2021 roku. Tragedia.

Nie będę się powtarzał 
z treściami poprzedniego pi-
sma, ale w całym kraju brakuje 

ponoć około 19% mieszkań-
ców, którzy „zniknęli” i nie 
płacą za wywóz produkowa-
nych odpadów stałych. Tak 
dłużej nie może być, gdyż 
TO JEST NIEZGODNE 
Z KONSTYTUCJĄ MÓ-
WIĄCĄ O RÓWNOŚCI 
P�W I OBOWIĄZKÓW.

Samorządy wszelkich 
szczebli nie umieją sobie po-
radzić w obecnym stanie 
prawnym z tymi nierówno-
ściami, gdyż to ci uczciwi, 
zdeklarowani, płacą za siebie 
i za przysłowiowe „martwe 
dusze”, które unikają płacenia 
za utylizację i wywóz śmieci.

Wszelkie próby zmiany tej 
sytuacji kończą się na przepi-
sach obowiązujących w Pol-
sce. A to RODO, a to brak 
możliwości wejścia do miesz-
kań celem wery�kacji ilości 
mieszkańców. Pośrednie spo-
soby, jak wery�kacja ilości 
osób w mieszkaniu poprzez 
analizy zużycia wody, są tylko 
namiastką.

Proponowałem poprzed-
nio wpisanie do Ustawy moż-
liwości zawarcia w niej klauzuli 
o karnej odpowiedzialności 
za składanie fałszywych zeznań 

1. ...............................................................................

2. ...............................................................................

3. ...............................................................................

4. ...............................................................................

5. ...............................................................................

6. ...............................................................................

7. ...............................................................................

8. ...............................................................................

9. ...............................................................................

10. .............................................................................

Imię i nazwisko:
.......................................................................

Adres:

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

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

Złota Dziesiątka 2022

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

ZŁOTA DZIESĄTKA 2022
LISTA KANDYDATÓW: 

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) 

KUPON
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Wiadomości sportowe: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

TENIS STOŁOWY

Małopolska Liga Żaków Młodszych 

XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2023” 

Finały Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w „Arenie” 
Finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
już od wtorku w „Arenie”. Drużyna Niedźwiadków zagra  
w grupie B z Sokołami Toruń, JKH Jastrzębie i KS Katowice 
Naprzodem Janów. 

Gospodarze rozpoczną zma-
gania wtorkową potyczką  
z Sokołami, by w kolejnych 
dwóch dniach zmierzyć się  

z JKH i Naprzodem (wszyst-
kie trzy mecze o godz. 18.45). 
Natomiast w grupie A walczyć 
będą: Unia Oświęcim, Podhale 

Nowy Targ, MOSM Tychy  
i ŁKH Łódź. Po dwa najlepsze 
zespoły awansują do sobot-
nich pół�nałów, a w niedzielę
rozgrywane będą decydujące 
pojedynki o medale. 

Liczymy na to, że turniej 
będzie cieszył się sporym zain-
teresowaniem kibiców. Mecze 
można oglądać też na kanale: 
h�ps://www.youtube.com/
@oom2023hokej/streams

Drużyna Niedźwiadków z kompletem dwucyfrówek 

Sanocka Liga Sokoła 

Szałankiewicz znów liderem 
Czwarty turniej wygrał Bogdan Szałankiewicz, odzyskując 
prowadzenie w klasy�kacji łącznej.

Walka o zwycięstwo w grupie 
A była bardzo zacięta. Szałan-
kiewicz i Bolesław Bartkowski 
mieli po jednej porażce,  
a o wygranej tego pierwszego 
zdecydował minimalnie  
lepszy bilans setów. Pozycja  
3. dla Janusza Stępkowskiego 
(dwie przegrane). 

W grupie B rządził Marek 
Serwiński, pokonując wszyst-
kich rywali. Kolejne dwa 
miejsca zajęli Mariusz Lubień-
ski (jedna porażka) i Piotr  
Błażejowski  (dwie). 

Klasy�kacja łączna: 1. Sza-
łankiewicz (36 pkt), 2. Bartkow-
ski (34), 3. Rafał Gosztyła (18). 

Polska Hokej Liga 

Osłabiony STS ograł mistrza kraju! 
Puchar Polski 

SKT ILO WIKI III SANOK – 
GOLDEN MASTERS KORCZYNA 0:4 

Cenna lekcja pingponga 

SKT: Gratkowski, Wanielista, Wronowski, Harajda. 

Gładka porażka z rywalem, który przyjechał do Sanoka  
w  II-ligowym  składzie. 

To był mecz „do jednej bram-
ki”, rozstrzygnięty w mniej 
więcej godzinę. Gospodarze 
starali się nawiązać walkę,  

jednak drużyna Goldem Ma-
sters nie tylko w teorii okazała 
się przeciwnikiem ze zbyt  
wysokiej  półki. 

SKT ILO WIKI II SANOK – 
KSTS MOSiR �RPATY KROSNO 1:4

Honorowy punkt z Krosnem 

SKT: Morawski 1, Łącki, Motyka. 

Niespodzianki nie było – druga drużyna SKT nie dała rady 
wyżej notowanemu przeciwnikowi. 

W zespole Karpat zagrali  
nawet zawodnicy II-ligowi, 
więc trudno było liczyć na  
korzystne rozstrzygnięcie. 
Mimo wszystko nasi dzielnie 

powalczyli, zdobywając hono-
rowy punkt, a potyczka z wy-
żej notowanym rywalem  
zawsze może zaprocentować 
w przyszłości. 

Zespół SKT walczy dalej 
SKT ILO WIKI II SANOK – 
KU AZS UR RZESZÓW 4:0 

SKT: Iwaniuch 1,5, Krukar 1,5, Witka 1. 

Pewne zwycięstwo ping-pongistów SKT, którzy rywalom  
z Rzeszowa oddali tylko seta, uzyskując pewny awans do  
kolejnej rundy. 

To było dość jednostronne 
spotkanie – gdyby nie partia 
wygrana na przewagi 14:12, 
goście zakończyliby walkę  
z czterema porażkami 0:3.  

Po singlowych zwycięstwach 
Rafała Iwaniucha, Piotra Kru-
kara i Dawida Witki dwaj 
pierwsi szybko rozstrzygnęli 
też potyczkę deblową. 

Konrad Filipek (w środku) zakończył mecz z trzema asystami na koncie 

Drużyna SKT awansowała do kolejnej rundy pucharowych zmagań
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Niesamowita forma drużyny Niedźwiadków – kolejne cztery 
zwycięstwa, każde w dwucyfrowych rozmiarach! 

LHT LUBLIN – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 
0:22 (0:7, 0:7, 0:8) 

Bramki: Suchecki 5, Bator 5, Ciupka 4, K. Kłodowski 4, Gilar, 
Myćka, Paszkiewicz, Robel. 

LHT LUBLIN – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 
6:16 (1:5, 3:6, 2:5) 

Bramki: Suchecki 5, Bator 2, Mycka 2, Paszkiewicz 2, Ciupka, 
K. Kłodowski, Kusz, Gilar, Robel. 

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – KTH KRYNICA 
15:3 (8:1, 2:1, 5:1) 

Bramki: K. Suchecki 7, Myćka 3, Bator 2, Kusz, Gilar, K. Kło-
dowski. 

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – KTH KRYNICA
10:2 (4:0, 1:2, 5:0) 

Bramki: K. Suchecki 4, Bator, K. Kłodowski, Myćka, Robel, 
Ciupka, Gilar. 

MARMA CIARKO STS SANOK – GKS �TOWICE 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Bramki: Ahoniemi (19), Miccoli (24), Valtola (33) – Var�inen (3), Monto (34).
STS: Świderski – Karlsson, Valtola, Ahoniemi, Tamminen, Filipek – Florczak, Łysenko, Dobosz, 
Miccoli, Mocarski – Rąpała, Wróbel, Heikkinen, Mäkelä, Sienkiewicz – Dulęba. 

Drugie w tym sezonie zwycięstwo nad obrońcami tytułu, znów przed własną publicznością. 
Tym razem wygrana smakowała chyba jeszcze lepiej, niż w I rundzie, bo STS pokonał muro-
wanego faworyta mimo sporych osłabień kadrowych, bez kilku kluczowych zawodników.  
Bohaterem spotkania okazał się Konrad Filipek, asystujący przy wszystkich trzech bramkach. 

Początek meczu należał jednak 
do drużyny ze Śląska, która 
szybko objęła prowadzenie.  
Wynik otworzył Aleksi Var�i-
nen, potężnym strzałem posyła-
jąc krążek do siatki. Potem  
goście szukali kolejnego gola, 
ale brakowało im skuteczności. 
A to zwykle się mści – chwilę 
przed pierwszą przerwą po solo-
wym rajdzie stan rywalizacji  
wyrównał Niko Ahoniemi. 

Gol podziałał mobilizująco 
na gospodarzy, którzy w drugiej 
tercji ruszyli do mocniejszych 
ataków. I na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Już po kilku 
minutach gry prowadzenie dał 
nam Louis Miccoli, po którego 
kąśliwym strzale „guma” znala-
zła drogę do bramki gości.  
Zawodnicy Miiki Elomo poszli 
za ciosem, w 33. min podwyż-
szając na 3:1. Tym razem na  
listę strzelców wpisał się Kalle 
Valtola, tra�ając pod parkanem
golkipera gości. Katowiczanie 
błyskawicznie odpowiedzieli 
golem, którego w podbramko-
wym zamieszaniu zdobył Joona 
Monto. Jego tra�enie sprawdza-
no jeszcze na powtórce wideo, 
ale ostatecznie zostało uznane. 

W ostatniej tercji hokeiści 
STS-u uważnie pilnowali wyni-
ku, neutralizując ofensywne  
poczynania mistrzów Polski.  
Na tyle skutecznie, że minimal-
na przewaga została utrzymana  
i sensacja stała się faktem! 

Podopieczni Mateusza Kowalskiego gromią kolejnych rywali 
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UNIHOKEJ
Sanocka Liga Mężczyzn 

Półfinał Wojewódzki Licealiady Chłopców 

Drużyny ZS2 i IILO powalczą o medale 
Turniej w Uczelni Państwowej rozegrano z udziałem tylko sanockich szkół, więc awans do �nału
już na starcie był pewny. Ostatecznie dwa czołowe miejsca zajęły drużyny Zespołu Szkół nr 2  
i II Liceum Ogólnokształcącego, które powalczą o medale Mistrzostw Podkarpacia. 

Do bezpośredniego pojedynku 
w lepszym położeniu, bo z trze-
ma wygranymi na koncie, przy-
stępowali licealiści, gdyż ekipa 
„Mechanika” wcześniej zgubiła 
punkty w meczu z ILO. Zawod-
nikom „Zakonu” nawet remis 
dawał turniejowe zwycięstwo, 
jednak lepsi okazali się unihoke-
iści ZS2, na koniec pokonując 
jeszcze ZS3 (obydwa mecze  
wygrane po 2:1), co właśnie  
im dało 1. lokatę. Na miejscu  
2. uplasowało się IILO, też uzy-
skując kwali�kację do �nału wo-
jewódzkiego, a pozycja 3. przy-
padła zawodnikom „Jedynki”. 

Wyniki meczów: ILO – ZS3 2:2, IILO – ZS1 3:0, ILO – ZS2 2:2, 
ZS3 – IILO 0:1, ZS1 – ZS2 1:5, ILO – IILO 1:3, ZS3 – ZS1 1:2, 
IILO – ZS2 1:2, ILO – ZS1 3:3, ZS3 – ZS2 1:2. 

Sanocka Liga Kobiet 

Zawodniczki ILO ponownie z dubletem 
Tym razem kolejka pod dyktando drużyny ILO, która  
wygrała obydwa mecze. Wreszcie zapunktowały uczennice 
IILO, remisując z Wilkami. 

Rozpoczęło się od potyczki  
liceów, pewnie wygranej przez 
„Jedynkę”, głównie za sprawą 
kolejnego już hat-tricka Joanny 
Czubek. „Zakon” porażkę przy-
najmniej częściowo powetował 
sobie podziałem punktów  
w meczu z „Watahą”, dla której 
obie bramki strzeliła Oksana 
Osękowska. Na koniec było  
zacięte starcie ILO z Wilkami 
– komplet punktów wywalczy-

ły unihokeistki ze szkoły przy 
ul. Zagrody, a zwycięskiego 
gola strzeliła Oliwia Pawlus. 

IILO – ILO 1:4 
Bramki: Krokis – Czubek 3, 
Proć. 

IILO – WILKI 2:2 
Bramki: Pietrzycka, Jaklik – 
Osękowska 2. 

WILKI – ILO 1:2 
Bramki: Pałys – Czubek, Pawlus. 

Minimalne wygrane Wilków i AZS UP 
Kolejka numer 13 okazała się pechowa dla Foresta, Zimnego 
Browaru i Jokera Kosmetyki, które musiały uznać wyższość 
odpowiednio Epaki.pl, AZS UP i Wilków. Dwie ostatnie  
drużyny wygrywały minimalnie, raz nawet do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebowano rzutów karnych. 

Właśnie po serii „nabiegów”  
2 pkt zdobyła broniąca tytułu 
„Wataha”, w pierwszym meczu 
pokonując zawodników Jokera. 
Decydującego gola strzelił  
Bartłomiej Skrabalak. Wcześniej 
spotkanie było bardzo wyrów-
nane – „Kosmetyczni” dwa  
razy obejmowali prowadzenie, 
ale Wilki zawsze miały ripostę. 

Nie mniej zacięty okazał się 
pojedynek „Zimnych” ze „Stu-
dentami”. Lepiej rozpoczęli ci 
pierwsi, prowadząc najpierw 
2:0, a do przerwy 3:2, jednak 
potem nastąpiła nie tylko zmia-
na stron, ale i ról. Uczelniana 
ekipa z nawiązką odrobiła straty, 
a decydującą bramkę strzelił 
Piotr Zadylak, przy okazji kom-
pletując hat-tricka. 

Najpewniej punkty zgarnęli 
„Pakowni”, pokonując drużynę 
Foresta, która wciąż pozostaje  
z jednym zwycięstwem w sezo-
nie. Wprawdzie początek był 
wyrównany, ale potem uniho-
keiści Epaki.pl zaczęli budować 
przewagę, już po pierwszej  
połowie mając sporą zaliczkę. 
Bohaterem meczu okazał się 
Michał Słapiński, autor 3 goli. 

WILKI – JOKER KOSMETYKI 3:2 k. (1:1) 
Bramki: T. Sokołowski, Sujkowski, Skrabalak (decydujący karny) 
– Sienkiewicz, Piotrowski. 

FOREST – EPA�.PL 1:5 (1:4)
Bramki: Czytajło – Słapiński 3, Czopor, Słomiana. 

ZIMNY BROWAR – AZS UP 4:5 (3:2) 
Bramki: Popiel 2, Cybuch, Brukwicki – Zadylak 3, Mielniczek, 
Ziemba. 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

SHORT-TRACK 

Indywidualne medale juniorek E 
Piątą rundę Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych roze-
grano w Opolu, gdzie startowało kilkanaście naszych łyżwiarek, 
głównie z UKS-u MOSiR. Najlepiej poszło im w kat. juniorek E, 
a medale zdobywały Lena Tokarska, Wiktoria Abako i Aleksan-
dra Jagniszczak. Był też brązowy krążek w sztafecie juniorek C. 

Indywidualnie mieliśmy jedno 
zwycięstwo, które Tokarska od-
niosła w wyścigu na 333 metry, 
wygrywając z czasem 37,671. 
Na dystansie 500 m wywalczyła 
2. lokatę (57,372), więc nawet 
słabszy występ na 222 nie ode-
brał jej 2. miejsca w klasy�kacji
łącznej. Brązowe krążki zdobyły: 
5. w wieloboju Abako (3. na  
500 m z wynikiem 57,349 oraz 
5. na 222 i 333 m) i 6. Jagnisz-
czak (3. na 222 m z rezultatem 
26,997 oraz m.in. 5. na 500 m). 
Ponadto Lena Strzyżowska była 
7. na 333 m. 

W juniorkach F nieźle radzi-
ła sobie Klara Ochała, zajmując 
7. miejsce (7. na 111 i 222 m 
oraz 10. na 333 m). W dziesiąt-
kach klasy�kowano także Maję
Rocką – 10. wśród juniorek C 
na 500 i 1000 m. Oprócz  
wymienionych startowały też: 
Aleksandra Szałajko, Hanna 
Radożycka i Kornelia Opar (ju-
niorki E), Martyna Targowska 
(juniorka D)  Julia Kogut, Karo-
lina Rąpała, Patrycja Szałajko 
(juniorki C) oraz Maja Bodnar  
i Julia Królicka, a także Nikola 
Maślanka z Górnika (seniorki). 

W wyścigach sztafetowych 
na 2000 m dobrze poszło  
naszym juniorkom C (Kogut, 
Rąpała, Rocka, Szałajko), które 
uzyskały czas 3.26,012, dający 
im 3. miejsce. Niestety, w rywa-

lizacji juniorek E+D pierwsza 
drużyna UKS-u MOSiR nie  
została sklasy�kowana przez
błąd przekroczenia linii. Drugi 
zespół podopiecznych Romana 
Pawłowskiego zajął 9. miejsce. 

Potrójny brąz Julity Krawiec 
Trwa medalowa seria panczenistów Górnika. Podczas Mistrzostw Polski Młodzików 
„Srebrna Łyżwa” w Tomaszowie Mazowieckim trzy razy na podium stawała Julita Krawiec, 
zdobywając brązowe krążki na 1000 i 1500 metrów oraz w wieloboju. 

Najbardziej udany dla naszej zawodniczki  
okazał się wyścig na kilometr, w którym była  
3. z czasem 1.26,27, poprawiając rekord klubu 
nie tylko w kat. młodziczek, ale i juniorek.  
W połączeniu z 4. pozycją w pierwszym biegu 
na 500 m dawało jej to na półmetku mistrzostw 
3. lokatę w klasy�kacji łącznej. Którą zresztą
udało się utrzymać, bo nazajutrz Krawcówna 
zdobyła kolejny brąz, tym razem na 1500 m 
(wynik 2.15,65). Natomiast drugą pięćsetkę 
zakończyła na 5. pozycji, podobnie jak i bieg 
masowy, którego nie liczono do wieloboju. 

Z pozostałych łyżwiarek Górnika najlepiej 
zaprezentowała się Jagoda Kopczak, general-
nie zajmując 6. lokatę (5. na 1500 m, 6. na 
1000 m oraz 10. i 12. na 500 m). Anna Stapiń-
ska, Aleksandra Lip i Zuzanna Łagodzic plaso-
wały się na dalszych pozycjach. 

Do medalu niewiele zabrakło też w wyści-
gu drużynowym na cztery okrążenia. Zespół 

panczenistek Górnika (Stapińska, Kopczak  
i Krawiec) uplasował się tuż za podium. 

– Julita wykonała zakładany plan, zdobywa-
jąc trzy brązowe krążki. Dwie rywalki z Orlicy 
Duszniki Zdrój, w tym bezkonkurencyjna 
Hanna Mazur (córka Witolda, byłego pancze-
nisty dwóch sanockich klubów – Zrywu i Gór-
nika – przyp. red.), były raczej poza zasięgiem. 
Ale to zawodniczki, które w tym sezonie kończą 
wiek młodziczek, więc za rok to moja pod-
opieczna będzie chyba główną faworytką do 
złota. Na razie uzyskała kwali�kację na zawody
Viking Race w Holandii, gdzie od nas pojedzie 
też Szymon Hostyński, a być może i ktoś jeszcze 
– powiedział trener Grzegorz Kudła. 

W najbliższy weekend na torze „Błonie” ro-
zegrana zostanie kolejna runda Ogólnopol-
skich Zawodów Dzieci. Początek wyścigów 
zarówno w sobotę, jak i niedzielę, o godz. 9. 

Od lewej: na ławce – Lena Tokarska, Aleksandra Jagniszczak, 
Aleksandra Szałajko, Hanna Radożycka, Wiktoria Abako, Lena 
Strzyżowska, poniżej – Klara Ochała i Kornelia Opar. 

Ekipa Górnika na mistrzostwach w Tomaszowie. Od lewej: trener Grzegorz Kudła, Julita Krawiec, 
Aleksandra Lip, Anna Stapińska, Zuzanna Łagodzic i Jagoda Kopczak 

Piotr Zadylak ustrzelił hat-tricka dla drużyny AZS UP 

Oliwia Pawlus zdobyła zwycięską 
bramkę w meczu ILO z Wilkami 

Unihokeiści „Mechanika” odnieśli turniejowe zwycięstwo 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

SIATKÓWKA

Liga Sanocka 

Pewne zwycięstwo Belfrów 
BELFRY – LEŚNICY-VOLLEY 3:0 (21, 19, 18) 

Zespół Belfrów okazał się wyraźnie lepszy od Leśników, 
pokonując ich bez straty seta. 

Pierwsza partia zwiastowała walkę, ale w kolejnych Belfry powięk-
szyły przewagę, nie pozwalając rywalom na zdobycie 20 punktów. 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Juniorzy TSV wicemistrzami Podkarpacia 
Niezły weekend drużyn TSV. Mimo porażki z AKS VLO 
Rzeszów juniorzy zdobyli wicemistrzostwo województwa, 
pokazując przy okazji, że mogą nieźle powalczyć na ćwierć-
�nałach Mistrzostw Polski. Zespoły juniorów młodszych 
i młodziczek odniosły po jednym zwycięstwie, odpowied-
nio na turniejach w Ropczycach i Dukli. 

Juniorzy 
TSV SANOK – AKS VLO RZESZÓW 0:3 (-20, -24, -18) 

Juniorzy młodsi 
BŁĘKITNI ROPCZYCE – TSV SANOK 0:3 (-13, -12, -19) 

AKS VLO RZESZÓW – TSV SANOK 3:0 (18, 5, 18) 

Młodziczki 
KĘPA DĘBICA – TSV SANOK 0:2 (-19, -15) 

UKS MOSiR DUKLA – TSV SANOK 2:0 (19, 10) 

I Liga Podkarpacka Seniorek 

Porażka z Przemyślem 
TSV SANOK – UKS 15 SAN PAJDA PRZEMYŚL 

1:3 (-23, 22, -19, -23) 
TSV: Adamiak, Stabryła-Kiszka, Wójcik, Olejarz, P. Niemiec, 
Bekier, Kraczkowska (libero) oraz Adamska, Florek, Bodziak. 

Drugi w tym sezonie wyjazd do Sanoka okazał się już uda-
ny dla drużyny z Przemyśla, która porażkę z Sanoczanką 
odbiła sobie w meczu z TSV. 

Pierwszego seta lepiej rozpoczę-
ły gospodynie, ale potem nastą-
piła zmiana ról, w drugiej partii 
było odwrotnie. Niestety,  
dwie kolejne padły już łupem 

rywalek, prezentujących solidną  
grę w obronie. Mimo wszystko  
trzeba podkreślić, że mecz był 
naprawdę zacięty, a dwa sety 
TSV przegrywało minimalnie. 

I Liga Podkarpacka Seniorów 

Punkt zdobyty na trudnym terenie 
TKF ANILANA �KSZAWA – TSV SANOK 3:2 (23, -16, 22, -24, 5)

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

Trzecia z rzędu porażka drużyny TSV, jednak tym razem już ze zdobyczą punktową.  
Nasi zawodnicy wywalczyli jedno „oczko” na parkiecie znacznie wyżej notowanego rywala. 

Przez cztery sety trwała zacię-
ta walka, może za wyjątkiem 
drugiego, w którym siatkarze 
TSV zaskakująco gładko po-
konali gospodarzy. Niestety, 
rewanż nastąpił  w tie-breaku, 
którego Anilana wygrała róż-
nicą aż... 10 pkt. 

– Udało się wywalczyć 
punkt na trudnym terenie, ale 
pozostał duży niedosyt. W koń-
cówce pierwszego seta mieli-
śmy 4 pkt przewagi, jednak ry-
wal zdołał ją odrobić. Wygry-
wajac pierwszą partię przybli-
żylibyśmy się do zwycięstwa, 
bo później Anilana zaczęła się 
wyraźnie rozkręcać, prezentu-
jąc siatkówkę adekwatną do 
swojej pozycji w tabeli. Cieszy 
powrót po kontuzji Przemka 
Chudziaka, natomiast dalej 
mamy problemy z pozycją 
środkowego. W tym meczu  
pomógł junior Anton Sehodin 
i w akcjach defensywnych  
zaprezentował się bardzo fajnie. 
W ataku brylował zaś Piotr  
Zieliński – powiedział Piotr  
Sokołowski, grający trener TSV. 

LEKKOATLETYKA 

NARCIARSTWO 

Jakub Koczera 
wygrał skok w dal  
Podczas II Halowego Mityngu POZLA, który znów roze- 
grano w Rzeszowie, udanie przypomniał się Jakub Koczera  
z Komunalnych, zwycięstwem kończąc konkurs skoku w dal. 
Medalową pozycję zajęła też Urszula Sobolak, 2. w biegu  
młodziczek  na  60  metrów  przez  płotki. 

W dwóch najlepszych z sześciu 
prób Koczerze zmierzono po 
6,67 m. Wynik ten wystarczył 
do wygranej z przewagą 8 cm 
nad najgroźniejszym rywalem. 

– W sezonie halowym  
Kuba utrzymuje wysoką formę. 
Bezpośrednio przed mityngiem 
zaliczył dwa udane starty – naj-
pierw były zawody w Warszawie 
i 3. lokata z wynikiem 6,62 m,  
a tydzień później bardzo mocno 
obsadzona impreza w Toruniu  
i 7. miejsce z rezultatem 6,72 m. 
Warto podkreślić, że wszystkie 
trzy odległości są lepsze od jego 
wcześniejszego rekordu z hali – 
podkreślił Ryszard Długosz,  
trener Komunalnych. 

Z reszty jego podopiecz-
nych w kat. „open” najlepiej  
wypadła Julia Żuchowska, pla-
sując się tuż za podium w skoku 
wzwyż, zresztą z identyczną  
wysokością (1,60 m), jak za-

wodniczka z 3. pozycji. Równą 
formę zaprezentowała Izabela 
Sawicka, 5. w skoku w dal i trój-
skoku. Lokaty w dziesiątkach 
wyskakała także Maja Wojta-
nowska – 8. wzwyż i 10. w dal. 
Ponadto Sobolakównie przypa-
dło 8. miejsce w biegu na 300 m.  
Obok wymienionych startowa-
li: Kamila Wolan, Julia Gunia, 
Martyna Sieniawska, Maja 
Brońska-Uczeń i Kacper Hnat. 

Trzy nasze zawodniczki  
ścigały się w biegu młodziczek 
na 60 m przez płotki. Miejsce  
2. wywalczyła Sobolak, uzysku-
jąc czas 9,87. Pod koniec dzie-
siątki uplasowały się 8. Łucja 
Mrugała i 10. Brońska-Uczeń. 

Zawody te były sprawdzia-
nem generalnym przed Mistrzo-
stwami Polski Juniorów, które 
rozegrane zostaną już w najbliż-
szy weekend, także w hali Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. 

Najlepszy junior młodszy 
Po ostatnim ataku zimy w końcu można było rozpocząć se-
zon. Inauguracja Podkarpackiej Ligi Alpejskiej miała miejsce 
na wyciągu Bieszczad.Ski w Wańkowej, gdzie startowało 
dwóch naszych zawodników. Karol Bernat okazał się najlep-
szy wśród juniorów młodszych. 

Pierwsze zawody rozegrano w 
slalomie gigancie. Trasę o dłu-
gości około 300 m Bernat prze-
jechał w czasie 46,92, wygrywa-
jąc z przewagą blisko sekundy 
nad kolejnym zawodnikiem. To 
dobra pozycja wyjściowa do 
walki o wysoką lokatę w klasy�-
kacji łącznej na koniec sezonu. 

Startował również weteran 
Jacek Lubas, zajmując 9. miejsce 
w kategorii Masters. 

Drugie zawody ligi już w 
najbliższy weekend, tym razem 
na wyciągu Laworta w Ustrzy-
kach Dolnych. 

Drużyna TSV zdobyła punkt, który może okazać się cenny w końcowym rozrachunku 

Siatkarki TSV musiały uznać wyższość rywalek z Przemyśla 

Juniorzy TSV (w głębi) wywalczyli 2. miejsce w województwie  
i w przyszłym tygodniu pojadą na ćwierć�nały Mistrzostw Polski

Skoczek Jakub Koczera prezentuje wyraźną zwyżkę formy 

Karol Bernat odniósł zwycięstwo 
wśród juniorów młodszych  
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PIŁKA NOŻNA

Zapraszamy wszystkich pasjonatów oraz amatorów gry w bilard  
do uczestnictwa w nowych rozgrywkach I Amatorskiej Ligi Bilarda 
(II poziom rozgrywek ).
Liga, mimo że z nazwy amatorska, jest organizowana profesjonalnie. 
Pieczę nad oprawą gra�czną sprawuje @AidaMediaReklama, a ca-
łość rozgrywek odbywa się  w Saloniku Gier (Sanok, Rynek 11).
Relacje ze spotkań codziennie zamieszczane są na naszym fanpagu  
@sanockibilard oraz w „Tygodniku Sanockim”, a wszystko podsu-
mowane tabelą. 
Rozgrywki zaczynamy pod koniec lutego, a każdy z zawodników 
rozegra mecz i rewanż z resztą stawki. 
Rozgrywany jest jeden mecz w tygodniu, a kolejka trwa od niedzieli 
do środy (średni czas meczu to 1-2 godziny). Terminarz ustawimy 
pod Ciebie wystarczy, że podasz nam jeden stały dzień, w który 
chcesz rozgrywać mecze. Istnieje możliwość rozegrania meczu 
awansem lub w późniejszym terminie.
Jeżeli nie posiadasz swojego kija, nie przejmuj się, mamy dla uczest-
ników profesjonalny kij wraz z rozbijakiem.
Zwycięzca rozgrywek otrzyma promocję na wyższy poziom, czyli 
do Ekstraklasy (gdzie rozgrywki będą się odbywać równolegle).  
A to znak, że bez kompleksów możesz rywalizować z czołówką  
sanockiego bilarda.
Gwarantujemy dobrą zabawę oraz smak sportowej rywalizacji…
Zasady i warunki uczestnictwa:
Czas trwania rozgrywek: 26 lutego – 21 lipca. 
Terminarz: w zależności od uczestników do rozegrania jest od 18 do 
22  spotkań.
Zgłoszenie: do 20 lutego (poniedziałek) Salonik Gier (Rynek 11) 
lub tel. 669 395 246. 
Wpisowe: 200 zł (opłacone wszystkie mecze, czyli około 33 godziny 
bilarda). 
Składka członkowska: 10 zł miesięcznie (na organizację ligi). 

Mistrzostwa Podkarpacia Oldbojów w Futsalu 

Turniej Orlików Młodszych „Orlen Beniaminek Cup” 

W międzynarodowej stawce 
Kolejny występ drużyny Akademii Piłkarskiej, która tym razem 
miała okazję zmierzyć się również z zagranicznymi rywalami. 

W pierwszej części zmagań 
podopieczni Jakuba Gruszec-
kiego grali bez szczęścia i z roz-
regulowanymi celownikami, 
przez co nie udało im się awan-
sować do grupy �nałowej.

Nazajutrz zespół AP w czte-
rech meczach zapunktował 
zwycięstwem nad FC Kosice  
i remisem z Sandecją Nowy 
Sącz, kończąc rywalizację na  
4. miejscu w grupie słabszej. 

I faza 
AP SANOK – BVB IM. ŁU�SZA PISZCZ� 1:1
AP SANOK – GKS �TOWICE 2:3
AP SANOK – JUVENTUS WARSZAWA 1:3
AP SANOK – FA STALOWA WOLA 0:1

II faza 
AP SANOK – LOKOMOTIVA ZAGREB 1:3
AP SANOK – FC KOSICE 2:1
AP SANOK – OLASZ FOCISULI DEBRECEN 1:3 
AP SANOK – SANDECJA NOWY SĄCZ 1:1 

Stalowcy w ćwierćfinale 
Turniej w Przeworsku nie był zbyt udany dla drużyny Stal 
Oldboys, która jechała walczyć o medal, tymczasem skoń-
czyło się na ćwierć�nale.

W fazie grupowej stalowcy  
zamiast trzech spotkań roze-
grali cztery; wszystko przez 
absencję zawodników z Rop-
czyc, więc zdecydowano, że 
pozostałe trzy zespoły walczyć 
będą systemem mecz i rewanż.  
Nasza drużyna dwa razy poko-

nała miejscowego Orła, zdo-
bywając też jeden punkt w po-
jedynkach z JKS-em Jarosław, 
co dało jej awans z 2. miejsca. 
Niestety, w ćwierć�nale 
oldboje Stali musieli uznać 
wyższość broniącej tytułu  
Polonii Rzeszów. 

Mecze grupowe: 
STAL SANOK OLDBOYS – ORZEŁ PRZEWORSK 2:0 

Bramki: Matuszewski, Spaliński. 
STAL SANOK OLDBOYS – JKS JAROSŁAW 1:2 

Bramka: Matuszewski.
STAL SANOK OLDBOYS – ORZEŁ PRZEWORSK 1:0 

Bramka: Zięba. 
STAL SANOK OLDBOYS – JKS JAROSŁAW 0:0  

Ćwierć�nał:
STAL SANOK OLDBOYS – POLONIA RZESZÓW 0:3 

Terminarz sparingów Ekoballu Stal: 
11 lutego – Błażowianka Błażowa 
18 lutego – Głogovia Głogów Małopolski 
25 lutego – JKS Jarosław 
04 marca – Partyzant Targowiska 
11 marca – Arłamów Ustrzyki Dolne 
18 marca – Czarni Jasło 

Terminarz sparingów Wiki: 
11 lutego – Bukowianka Bukowsko 
15 lutego – Partyzant Targowiska 
18 lutego – Sanoczanka Święte 
22 lutego – Start Rymanów 
26 lutego – Pogoń Lubaczów 
04 marca – Górnik Grabownica 
11 marca – Na�a Jedlicze
18 marca – Pasja Krosno 

Pierwszy sparing Wiki 

„Czwórka”na dobry początek 
WIKI SANOK – CISY JABŁONICA POLS� 4:1 (2:0)

Bramki: zawodnik testowany, F. Pielech, zawodnik testowany, Velychko. 
Wiki (skład podstawowy): zawodnik testowany – zawodnik testowany,  
Osiniak, Witynski Gadomski – F. Pielech, Velychko, Florek, zawodnik testo- 
wany, zawodnik testowany – D. Pielech. 

Cykl meczów kontrolnych drużyna Wiki 
rozpoczęła z lekkim poślizgiem, jednak 
bardzo udanie, nie dając szans wyżej noto-
wanemu rywalowi. 

Z powodu mocnych opadów śniegu wszystkie 
sobotnie sparingi w centrum „Wiki” zostały 
odwołane, więc w pierwotnym terminie nie 
zagrali ani gospodarze, ani stalowcy. Tym 
pierwszyn cztery dni później udało się zaliczyć 
potyczkę z Cisami, które występują klasę wy-
żej, czyli w „okręgówce”.  Jednak oglądając 
mecz można było odnieść wrażenie, że jest 
odwrotnie. Już w pierwszej połowie na listę 
strzelców wpisali się zawodnik testowany  
i Filip Pielech, dając gospodarzom bezpieczne 
prowadzenie, a potem kolejne dwa gole doło-
żyli kolejny gracz testowany i Petro Velychko. 
Zespół z Jabłonicy dopiero w końcówce  
meczu  zdobył  honorowego  gola. 

BILARD 

Skóra postraszył faworytów 
Zakończenie sezonu zasadniczego SCB Ligi Amatorskiej  
z kolejną zmianą lidera – na czoło rankingu wrócił Krzysztof 
Kadubiec, który z „pole position” przystąpi do fazy play-off.
O medale zagrają też: Marcin Dzik, Grzegorz Jarocki,  
Jakub Biłas, Grzegorz Rozel, Marcin Lubieniecki, Zbigniew 
Gilarski i Tomasz Skóra. 

Zwycięstwem za 3 punkty 
Kadubiec wykorzystał poraż-
kę prowadzącego w tabeli 
Marcina Dzika, któremu osta-
tecznie przypadło 2. miejsce. 
Pokonał go Tomasz Skóra, 
przed fazą pucharową prezen-
tujący wyraźną zwyżkę formy. 
W zaległym meczu jego wyż-
szość przyszło też uznać 
Grzegorzowi Jarockiemu, 
który jednak szybko zrehabi-
litował się, zajmując 3. pozy-
cję. Stawkę zawodników roz-
stawionych – mimo przegra-
nej w ostatnim pojedynku – 
uzupełnił Jakub Biłas. 

W pozostałych potyczkach 
formą błysnęli Marcin Pio-
trowski i Zbigniew Reś, odda-
jąc rywalom tylko po jednym 
frejmie. Przekonujące zwycię-
stwa odnieśli też Paweł Mar-
towicz i Łukasz Szmyd (po 
7:2) oraz Lubieniecki i Janusz 
Wojnarowski (po 7:3). Naj-
więcej emocji przyniosło 
starcie Roberta Kecka z Ro-
zelem, minimalnie wygrane 
przez tego pierwszego. 

Zestaw par ćwierć�nało-
wych: Kadubiec – Skóra, 
Dzik – Gilarski, Jarocki –  
Lubieniecki, Biłas – Rozel. 

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

Piłkarze Wiki pewnie ograli rywala z wyższej klasy rozgrywkowej 

Oldboje Stali (na żółto-niebiesko) odpadli w ćwierć�nale

Przed fazą play-off Tomasz Skóra mocno postraszył faworytów
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– Przegraliśmy 0:3, choć 
do pewnego momentu trwała 
bardzo zacięta walka. Zabrakło 
trochę szczęścia, bo były oka-
zje, by objąć w tym meczu 
prowadzenie – powiedział  
Paweł Miśko, kierownik dru-
żyny Stal Oldboys, której skład 

tworzyli: Sebastian Błażejow-
ski – Maciej Kuzicki, Marek 
Węgrzyn, Tomasz Matuszew-
ski, Szymon Gołda, Jacek Zię-
ba, Sławomir Miklicz, Daniel 
Biłas, Daniel Niemczyk, Rafał 
Stabryła, Wojciech Bury, Rafał 
Graboń i Piotr Spaliński. 
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