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System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien 
się bilansować. Podstawą jest zadeklarowanie płatności za 
wywóz śmieci przez każdego mieszkańca. W Sanoku rozpo-
częły się kontrole w lokalach, które rzekomo są czasowo nie-
zamieszkałe – a przynajmniej tak wynika z „deklaracji śmie-
ciowych”.

Ruszyły kontrole 
„śmieciowe”

Nowe deklaracje
W listopadzie radni miejscy 
podjęli uchwałę o zmianie wzo-
ru deklaracji, którą są zobowią-
zani składać właściciele miesz-
kań. Deklarują oni, ile osób 
przebywa w gospodarstwie do-
mowym, co jest jednoznaczne 
z obciążeniem każdej z tych 
osób opłatą za wywóz i zago-
spodarowanie odpadów.

Czy deklarujemy prawdę?
Niestety, zdarza się – takiej 
informacji udzielono nam 
w Wydziale Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta – że de-

klarowana liczba osób za-
mieszkujących lokale nie za-
wsze jest zgodna z prawdą.

Rozpoczęły się kontrole
Aby uszczelnić system gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi w mieście, Straż 
Miejska skontroluje wiary-
godność składanych przez 
mieszkańców deklaracji. 
W pierwszej kolejności kon-
trole będą dotyczyły mieszkań 
w budownictwie wielorodzin-
nym, które – według deklaracji 
składanych przez właścicieli – 
są niezamieszkałe.

ew

W naszym mieście już prawie 1/3 społeczności stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat. W 
związku z powyższym na spotkaniu przedstawiciela Sanockiej Rady Seniorów z redakcją „Ty-
godnika Sanockiego” zapadła decyzja o powołaniu na łamach „Tygodnika Sanockiego” ru-
bryki pod nazwą „Strefa Seniora”, w której zamieszczane będą wszelkie informacje dotyczące 
społeczności sanockich seniorów. 

Rubryka „Strefa Seniora” w „TS”

 W rubryce znajdą się m.in. 
informacje, takie jak:

– materiały dokumentujące 
prace Sanockiej Rady Seniorów,

– ogłoszenia o planowa-
nych spotkaniach burmistrza, 
rady miasta i innych organiza-
cji z sanockimi seniorami, 
a także wieczorkach tanecz-
nych i imprezach sportowych 
organizowanych dla nich 
przez różne podmioty,

– informacje o działalno-
ści klubów seniora i innych 
organizacji zrzeszających se-
niorów oraz działających na 
rzecz seniorów,

– uchwały Rady Miasta 
Sanoka i zarządzenia burmi-
strza mające wpływ na jakość 
życia i bezpieczeństwo sanoc-
kich seniorów,

– inne informacje doty-
czące społeczności sanockich 
seniorów.

Projekt uzyskał gorące po-
parcie burmistrza Tomasza 
Matuszewskiego.      

I posiedzenie Rady Seniorów
W dniu 9 listopada 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta 
w Sanoku odbyło się I posie-
dzenie Sanockiej Rady Senio-
rów II kadencji, na którym 
wręczono członkom Rady 
akty powołania.

Członkami Sanockiej 
Rady Seniorów zostali:

–  Elżbieta Kadłuczka,
– Bożena Mindur-Bąk – 

Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych Koło 
w Sanoku,

– Krystyna Sobolewska – 
Związek Weteranów i Rezerwi-
stów Wojska Polskiego  Pod-
karpacki Oddział Wojewódzki,

– Maria Szałankiewicz-
-Skoczyńska.

– Marek Perschke – To-
warzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”.

Na tym samym posiedze-
niu ukonstytuował się Zarząd 
Sanockiej Rady Seniorów.

Przewodniczącym Rady 
został Marek Perschke, wice-
przewodniczącą Maria Szałan-
kiewicz-Skoczyńska, sekreta-
rzem Elżbieta Kadłuczka.

 Sanocka Rada Seniorów 
działa na podstawie Ustawy 
z  dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym, Uchwa-
ły Rady Miasta Sanoka z dnia 
29 lipca 2019 r., oraz Roz-
strzygnięcia Nadzorczego 
Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
Rada ma charakter konsulta-
cyjny, doradczy i inicjatywny.

Dotychczas odbyły się 
cztery posiedzenia Sanockiej 
Rady Seniorów. Posiedzenia 

Rady są jawne, co oznacza 
możliwość wstępu na obrady 
każdego mieszkańca Sanoka.

Protokoły z tych posie-
dzeń, oraz treść podjętych 
uchwał, znajdują się na stro-
nie o�cjalnej Urzędu Miasta 
w Sanoku: h�ps://bip.um.sa-
nok.pl/.

Jedną z pierwszych uchwał 
Rady Seniorów była uchwała 
o skierowaniu do Burmistrza 
Miasta Sanoka i Przewodni-
czącego Rady Miasta Sanoka 
wniosku o ujednolicenie za-
pisów Statutu Sanockiej Rady 
Seniorów w taki sposób, aby 
były one zgodne z zapisami 
Ustawy i Rozstrzygnięcia 
Nadzorczego i aby w jednym 
dokumencie znajdowały się 
wszystkie zapisy regulujące 
funkcjonowanie Rady. Jedno-
cześnie Sanocka Rada Senio-
row postulowała o wprowa-
dzenie do statutu zmian po-
zwalających  na uzupełnianie 
składu Rady w trakcie trwa-
nia kadencji.

Jedną z pierwszych inicja-
tyw Rady było przekazanie 
zaoszczędzonych przez Radę 
Seniorów I kadencji środków 
na rzecz osób potrzebujących 
i w porozumieniu z burmi-
strzem oraz przy pomocy 
MOPS-u 10 najbardziej po-
trzebujących seniorów otrzy-
mało paczki zawierające arty-
kuły żywnościowe i środki 
czystości.

Obecnie Rada Seniorów 
przygotowuje spotkanie ze 
społecznością sanockich se-
niorów, które wstępnie jest 
zaplanowane na 28 lutego. 
W posiedzeniu Rady  weźmie 
również udział  burmistrz To-
masz Matuszewski. W spo-
tkaniu tym, mającym też cha-
rakter edukacyjny,   członko-
wie Rady  chcą   dowiedzieć 
się, jakich działań oczekują 
od Rady sanoccy seniorzy 
oraz poinformować seniorów, 
jakie są możliwości i plany 
Sanockiej Rady Seniorów.
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 Posiedzenie Sanockiej Rady Seniorów II kadencji
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych na spotkanie edukacyjno-informa-
cyjne dotyczące rozliczeń rocznych PIT za 2022 r. pod ha-
słem: „Rozliczenie PIT za 2022 r. nie będzie wyzwaniem”.

Dzięki uprzejmości sanockiego Caritas szkolenie odbędzie 
się   21 lutego 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Centrum 
Usług Senioralnych Caritas w Sanoku przy ul. Kościelnej 1.   

Spotkanie informacyjne dedykowane jest dla wszystkich, 
którzy są zainteresowani zmianami w rozliczeniach rocznych 
PIT za 2022 r. i chcieliby prawidłowo rozliczyć swój PIT.

Najważniejsze zagadnienia, które będą omówione to:  
– wybrane zwolnienia i ulgi podatkowe (w tym nowa 

ulga dla pracujących seniorów i ulga 4+ ), 
– zasady dokonywania rozliczeń  rocznych przez emerytów,
– wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego poprzez 

przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP,
– zalety korzystania z usługi Twój e-PIT, dzięki której 

szybko i wygodnie można złożyć zeznanie przez Internet. 
 Zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w tym spotka-

niu.
mn

ZMIANY W PIT 2022 r. – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA SENIORÓW 
I MIESZKAŃCÓW SANOKA W CENTRUM USŁUG SENIORALNYCH CARITAS W SANOKU

 Weryfikacja deklaracji

URZĄD SKARBOWY W SANOKU ZAPRASZA
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13 lutego w Sali Herbowej Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka, spotkał się z radnymi 
dzielnic: Zatorze, Śródmieście, Wójtostwo oraz Dąbrówki. To właśnie radni dzielnicowi są 
najbliżej mieszkańców poszczególnych dzielnic, znają ich problemy oraz potrzeby. 

Spotkanie burmistrza z radnymi dzielnic 
W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele zarzą-
dów spółdzielni mieszkanio-
wych. Radni dzielnicowi to 
osoby, które znają najlepiej 
problemy mieszkańców, któ-
rzy zamieszkują ich dzielnice, 
znają ich potrzeby, to właśnie 
do nich zgłaszają się mieszkań-
cy w pierwszej kolejności, aby 
powiadomić ich o trudno-
ściach z dojazdem, dziurawą 
drogą czy innymi utrudnienia-
mi. Podczas spotkania bur-
mistrz przedstawił schemat 
tegorocznego budżetu oraz 
wydatki przeznaczone na in-
westycje w poszczególnych 
dzielnicach. Istotną kwestią 
poruszoną podczas spotkania 
była sytuacja związania z go-
spodarką odpadami komunal-
nymi w mieście.  

– Wspólnie zastanawiali-
śmy się, jak uszczelnić system, 
aby opłaty za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów po-
nosili wszyscy mieszkańcy 
bloków i domów – także  
zameldowani czasowo albo 
wynajmujący mieszkania bez 
koniecznego meldunku. Gdy-
by udało się do systemu wpro-
wadzić „brakujące” osoby, 
wówczas opłata 30 zł od osoby 
pozwoliłaby na zbilansowanie 
systemu – powiedział bur-
mistrz. 

Przedstawiciele spółdzielni 
dokonują wery�kacji na pod-
stawie zużytej wody, taka wery-
�kacja jest planowana także
systemowo, na podstawie prze-
liczeń prowadzonych przez  
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej. 

 Sala Herbowa UM

– Problem polega na tym, że po 
wsiach, czyli poza strefą „0”, jeż-
dżą autobusy bez biletomatów. 
Bilet ze wsi kosztuje 3,60, a kie-
rowca ma tylko bilety po 3 złote. 
Co w takiej sytuacji? Przepłacać 
o 2,40? Poza tym – wiem, bo 
sama chciałam kupić bilet, pła-
cąc kartą – że czasem nie ma po 
prostu Internetu i nie łączy – 
skarży się czytelniczka.

Czy wszystkie starsze osoby 
są w stanie bez problemu obsłu-
żyć biletomat lub kupić bilet 
przez telefoniczną „apkę” czy 
Sky Cash? Ponadto nie ma obo-
wiązku posiadania smartfona 
czy konta bankowego. Mło-
dzież, nawet jeśli posiada karty 
bankomatowe, często ich do 
szkoły nie zabiera, tylko wyli-
czoną gotówkę na bilet. 

Inny czytelnik zauważa, że 
po co seniorom, którzy mają 
uprawnienia do jeżdżenia bez-
płatnego „jakaś karta, która 
kosztuje, wszak z dowodu wi-
dać, że pani, czy pan ma taki,  
a nie inny wiek”. 

Przedstawione powyżej za-
żalenia i przypadki przedstawi-
liśmy zarządcy MKS, czyli  
w SPGK. Przedstawiamy poni-
żej odpowiedzi.

Sprzedaż przez kierowców 
Kierowcy mają obowiązek po-
siadać w ciągłej sprzedaży bilety 
o nominale 3,00 zł – normalny 
w stre�e zero. Jest to decyzja
organizatora transportu – Mia-
sta Sanoka. Jeśli dochodzi do 
sytuacji braku biletów u kierow-
cy, to jest ona podstawą do 
ukarania pracownika za niewy-

Interwencja

Problemy z zakupem biletów MKS
Po raz kolejny zgłaszają się do nas czytelnicy w sprawie bile-
tów MKS, a właściwie problemów z ich zakupem. Często  
się zdarza, że biletomat nie działa, kierowca nie ma biletów 
„bo się skończyły”, a dwa przystanki później kontrolerzy 
„wlepiają” mandat. 

tych biletów (bezpłatne) służą 
wyliczeniom ilości osób jeżdżą-
cych na konkretnych kursach  
i wykazaniem ich napełnienia. 
Nie mając takiej wiedzy kurs 
może ulec w przyszłości likwi-
dacji z powodu braku rentow-
ności. 

Apka SkyCash. Młodzież często 
z niej korzysta

1. Sanok, ul. Kościuszki, kiosk obok poczty.
2. Sanok, ul. F. Gieli, kiosk obok SDH.
3. Sanok, ul. Kościuszki, punkt prasowy we-
wnątrz SDH.
4. Sanok, ul. Sadowa, kiosk.
5. Sanok, ul. Staszica, sklep „Dana”.
6. Sanok, ul. Iwaszkiewicza, kiosk obok stacji 
paliw LOTOS.
7. Sanok, ul. Lipińskiego, budynek dworca 
autobusowego.
8. Sanok, ul. Lipińskiego, sklep PSS nr 3 „As”.

9. Sanok, skrzyżowanie ul. Lipińskiego  
z ul. Macieja Kluski, sklep PSS „Siódemka”.
10. Sanok, ul. Witkiewicza, sklep PSS nr 1.
11. Sanok Dąbrówka, ul. Legionów Polskich, 
sklep PSS „Czwórka”.
12. Sanok, ul. Przemyska, sklep �rmowy
„Mlekovitka” nr 1.
13. Zagórz, parking obok poczty, kiosk.
14. Sanoczek, sklep PSS „Ósemka”.
15. Pobiedno, sklep GS Nowotaniec.
16. Bukowsko, dom handlowy.

wiązywanie się z obowiązków, 
ale naszym zdaniem są to sytu-
acje bardzo sporadyczne.

Zakup w biletomatach lub  
kasownikach, a brak zasięgu
Faktycznie w obrębie naszej 
działalności występują obszary 
o braku zasięgu GSM i w tym 
momencie biletomat i kasow-
nik nie zrealizuje płatności kar-
towej. Nie jest naszą złośliwo-
ścią wysyłanie autobusów bez 
biletomatów na tereny poza 
miastem Sanok. Obecny roz-
kład jazdy jest tak skonstruowa-
ny, że praktycznie każdy kie-
rowca (wraz z autobusem)  
w trakcie swojej zmiany realizu-
je kursy zarówno miejskie jak  
i podmiejskie. Nie jesteśmy  
w stanie tak zamieniać pojaz-
dów, aby poza Sanok jeździły 
tylko pojazdy z biletomatami 
(mamy ich tylko 11). Awarie 
blokady płatności gotówko-
wych w biletomatach są spora-
dyczne i reagujemy na nie na-
tychmiast, wycofując pojazd  
z ruchu i naprawiając je w trybie 
natychmiastowym.

Jakie jest rozwiązanie?
Rozwiązaniem jest wyrobienie 
e-biletu z portmonetką i doko-
nywanie płatności tym bile-
tem. Transakcje są wykonywa-
ne niezależnie od zasięgu sieci 
GSM i na cenę biletu zgodnie 
z taryfą i ulgą, dodatkowo 
przejazdy do czterech przy-
stanków w stre�e „0” premio-
wane są niższą ceną biletu. 
Wprowadzając ten rodzaj 
sprzedaży posiłkowaliśmy się 

wiedzą, że w miastach, które 
wprowadziły takie rozwiąza-
nie, osoby jeżdżące sporadycz-
nie, ale będące mieszkańcami 
obsługiwanych miejscowości, 
bardzo chętnie przeszły na ten 
rodzaj zakupu biletu. Dodat-
kowo w planach miasta jest 
wykorzystanie tej karty do 
płatności w MOSiR (basen, 
lodowisko) oraz opłat parkin-
gowych w Sanoku. Innym roz-
wiązaniem jest zakup kilku  
biletów w punktach sprzedaży 
biletów jednorazowych – 
mamy ich ponad 30 i zlokali-
zowane są we wszystkich gmi-
nach, które obsługujemy.

Bilet seniora 
Ulga na bezpłatne przejazdy dla 
osób powyżej 70 lat jest ulgą 
samorządową. Warunkiem jest 
wyrobienie e-biletu w cenie 
15,00 zł. Jest to uchwała Rady 
Miasta. Ponadto skasowania 

Burmistrz uważa, że roz-
wiązaniem byłyby regulacje 
wprowadzone ustawowo –  
zobowiązujące każdego miesz-
kańca w kraju do opłaty za od-
biór odpadów w każdym jego 
miejscu zamieszkania, skoro 
nie istnieje obowiązek meldun-
kowy. 

– Mam nadzieję, że wszyscy 
obecni na spotkaniu rozumieją 
wagę problemu i wspólnie uda 
nam się wypracować skuteczny 
system opłat – sprawiedliwych 
dla każdego mieszkańca Sano-
ka. W tym obszarze niezbędna 
jest nie tylko współpraca wie-
lu podmiotów, ale także,  
a może przede wszystkim  
– sumienność, odpowiedzial-
ność i uczciwość – podsumował 
spotkanie burmistrz.

dcz

 – widzimy to w raportach 
sprzedaży, niemniej sprzedawa-
ne są praktycznie wszystkie no-
minały.

***
Podobne skargi i zażalenia po-
jawiały się w Krakowie. Sprawa 
tra�ła do sądu. Jak podaje
Rzeczpospolita z 31 stycznia 
2023 roku, Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Krowodrzy w Kra-

kowie uznał, że brak biletu 
spowodowany awarią bileto-
matu, nie może obciążać pasa-
żera.

Ponadto, sąd uznał też, że 
konsument nie ma obowiązku 
posiadania aplikacji, która 
umożliwiałaby kupno biletu, 
nie jest bowiem obligatoryjne 
posiadanie smartfona.

Edyta Wilk

Przypominamy, że  bilety jednorazowe komunikacji miejskiej można zakupić 
w następujących punktach:
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Realizacja zadania obejmuje 
roboty budowlane związane  
z modernizacją istniejących 
stadionów piłkarskich w miej-
scowościach: Niebieszczany  
i Strachocina. Inwestycja ma 
na celu zabezpieczenie użyt-
kowników stadionów (graczy, 
sędziów, trenerów czy kibi-
ców) podczas rozgrywek, po-
prawę komfortu gry, a także 
polepszenie estetyki i bezpie-

czeństwa obiektu. Po zakoń-
czeniu robót obiekty sporto-
we będą w pełni dostępne dla 
osób niepełnosprawnych pod 
względem zarówno technicz-
nym, jak i funkcjonalnym.

Zakres prac inwestycyj-
nych stadionu sportowego  
w Strachocinie obejmuje: 
modernizację boiska trawia-
stego (wykonanie drenażu, 
zdjęcie warstwy ziemi nieuro-

dzajnej, wykonanie warstwy 
odsączającej, położenie siatki 
przeciw kretom, rozścielenie 
warstwy ziemi urodzajnej  
i obsianie boiska trawą, wyko-
nanie bariery zabezpieczającej, 
wykonanie systemu nawad-
niającego murawę; remont  
zaplecza szatniowo-sanitarne-
go (wymiana pokrycia dachu 
wraz konstrukcją drewnianą 
oraz montażem instalacji od-

gromowej); docieplenie ele-
wacji budynku; całkowity re-
mont wnętrza budynku wraz 
z nowymi instalacjami wod-
-kan i c.o.; przebudowę insta-
lacji elektrycznej; planowany 
montaż instalacji fotowolta-
icznej uzupełniającej ener-
getyczne zapotrzebowanie 
obiektu; remont trybuny oraz 
wymianę wiaty dla zawodni-
ków rezerwowych; nowe wy-
posażenie sportowe obiektu; 
nowe ogrodzenie obiektu 
oraz oświetlenie boiska. Za-
kres prac inwestycyjnych sta-
dionu sportowego w Nie-
bieszczanach obejmuje: mo-
dernizację boiska trawiastego 
(wykonanie drenażu, zdjęcie 
warstwy ziemi nieurodzajnej, 
wykonanie warstwy odsącza-
jącej, położenie siatki przeciw 
kretom, rozścielenie warstwy 
ziemi urodzajnej i obsianie 
boiska trawą, wykonanie ba-
riery zabezpieczającej, wyko-
nanie systemu nawadniające-
go murawę; nowe wyposaże-
nie sportowe obiektu; nowe 
ogrodzenie, wiaty dla zawod-
ników rezerwowych, ławki 
dla kibiców, a także oświetle-
nie boiska; planowana wy-
miana pokrycia na istnieją-
cym budynku szatniowo-re-
kreacyjnym oraz wykonanie 
elewacji części szatniowej. 
Całkowita kwota inwestycji: 
3 770 545, 85 zł. Termin za-
kończenia inwestycji: marzec 
2024 r.

Źródło: Gmina Sanok

Rozpoczęto prace przy 
przebudowie szkoły    

    
8 lutego zastępca wójta Paweł Wdowiak oraz kierownik Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Łukasz Mendyka 
udali się do Prusieka w celu zapoznania się z postępem prac 
inwestycyjnych. W miejscowości równolegle toczy się kilka 
bardzo ważnych dla mieszkańców inwestycji, tj. moderniza-
cja Wiejskiego Domu Kultury, przebudowa i rozbudowa 
szkoły podstawowej oraz przebudowa drogi gminnej Prusiek 
- Płowce na terenie gminy Sanok. 

Na uroczystości pojawili się za-
proszeni goście, m.in. poseł na 
Sejm Piotr Uruski, przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz 
Wojtas, zastępca wójta Paweł 
Wdowiak, sołtys Jerzy Bieleń,  
a także reprezentacje kół go-
spodyń wiejskich z terenu gmi-
ny Sanok. Panowie złożyli moc 
serdecznych życzeń wszystkim 
paniom z okazji ich święta.  Na 
scenie zaprezentowała się pleja-
da gminnych artystów, tj. orkie-
stra dęta OSP Pakoszówka, 
mażoretki IMPULS z Pako-
szówki, zespół muzyczno-ob-
rzędowy PAKOSZOWIANIE, 
Zespół Ludowy LISZNIANIE 
czy Kapela Podwórkowa BIE-
SIADA. Artyści niejednokrot-
nie poderwali publiczność do 
tańca. Ze specjalną dedykacją 
dla wszystkich kobiet wystąpił 
kabaret „Moherowe Berety”  
z Podlasia. Panie dostarczyły 
zebranym mnóstwo dobrego 
humoru i śmiechu. To niezwy-
kłe popołudnie pełne dobrej 
muzyki, śpiewu i wspólnej za-
bawy z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci wszyst-
kich jej uczestników. 

Źródło: Gmina Sanok

Podpisano umowę na modernizację  
stadionów w Niebieszczanach i Strachocinie

Zwyczaje i obrzędy podsanockich wsi

Galopujące inwestycje 
w Prusieku!

Prace przy modernizacji Wiej-
skiego Domu Kultury weszły 
na wysoki poziom zaawanso-
wania. Sala wielofunkcyjna 
zaczyna nabierać imponujące-
go wyglądu. Wymieniono sto-
larkę drzwiową wewnętrzną, 
zamontowano klimatyzatory, 
kaloryfery, oprawy oświetle-
niowe górne oraz kinkiety 
boczne, a także oświetlenie 
sceny. Na ścianach widać już 
kolory oraz listwy odbojowe, 
które pełnią również funkcję 
dekoracyjną. W części koryta-
rza i szatni wykonano nowe 
warstwy podposadzkowe, po-
łożono płytki posadzkowe 
oraz pierwsze warstwy malar-
skie. Wycyklinowana i odno-
wiona została także podłoga  
z drewnianych klepek, która 
po odpowiednim zabezpiecze-
niu powłoką lakieru będzie 
prawdziwą ozdobą pomiesz-
czenia. Modernizacja obejmu-
je również roboty zewnętrzne, 
w ramach których ułożono 
kostkę brukową przed wej-
ściem do budynku.

12 lutego  w Wiejskim Domu Kultury w Pakoszówce odbyła się wspaniała uroczystość z oka-
zji Dnia Kobiet oraz zwyczaje i obrzędy podsanockich wsi. Imprezę prowadziła dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Krystyna Kafara. Była to ostatnia impreza organizowana przez 
obecną dyrektor w związku z odejściem na zasłużoną emeryturę. 

Dzień Kobiet w gminie Sanok

Inwestycje w gminie Sanok

6 lutego w Urzędzie Gminy  Sanok odbyło się podpisanie umowy na wykonanie inwestycji 
pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Sanok”, do�nansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycje w gminie Sanok

Imponująco wygląda tak-
że „przebudowa drogi gmin-
nej Prusiek-Płowce”! Zastęp-
ca wójta wraz z kierownikiem 
inwestycji przeszli trasę wyty-
czonej drogi, oglądając po-
stępy wykonywanych robót. 
Wykonawca inwestycji �rma
„POPIELSAN Michał Po-
piel” przystąpiła do prac pole-
gających na przygotowaniu 
pasa drogowego poprzez  
wycinkę drzew i zakrzaczeń 
zgodnie z uzyskaną decyzją 
środowiskową. Jednocześnie 
prowadzone są roboty ziemne 
polegające na usunięciu war-
stwy ziemi urodzajnej, wyko-
naniu rowów odwadniających  
oraz wstępnego przygotowa-
nia koryta pod warstwy  
konstrukcyjne nawierzchni. 
Równolegle trwają badania 
na kolidujących stanowiskach 
archeologicznych zlokalizo-
wanych w ciągu przebudowy-
wanej drogi. Planowany ter-
min realizacji inwestycji to 
maj 2024 r. 

Źródło: Gmina Sanok

Szkoła Podstawowa w Prusieku

Widać już zarys nowej części budynku szkoły! Początkiem 
2023 roku rozpoczęto prace związane z realizacją zadania  
pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy  
Sanok”, którego zakres rzeczowy obejmuje przebudowę wraz 
z rozbudową Szkoły Podstawowej w Prusieku. 

Wytyczono geodezyjnie bu-
dynek i przeprowadzono nie-
zbędne roboty ziemne, nato-
miast w ubiegłym tygodniu 
wykonano warstwę chudego 
betonu pod ławy, a także 

zbrojenie ław i rdzeni. Rozpo-
częto także deskowanie i be-
tonowanie ław fundamento-
wych. Mimo niesprzyjających 
warunków pogodowych, pra-
ce  idą pełną parą.
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11 lutego na zaproszenie starosty Stanisława Chęcia w Sali 
Gobelinowej sanockiego zamku gościł Marek Kuchciński, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który wysłuchał  
informacji na temat najważniejszych inwestycji realizowa-
nych w powiecie sanockim oraz zapoznał się z potrzebami, 
jakie mają lokalne samorządy.

Spotkanie z ministrem Markiem Kuchcińskim 
połączone z przekazaniem ambulansu na Ukrainę

liśmy 770 mln zł, na politykę 
społeczną – 611 mln zł, na 
rozwój rolnictwa, wsi, wspar-
cie dla OSP – 56 mln zł, a na 
rozwój miejsc pracy, obniżkę 
CIT i PIT – 102 mln zł – poin-
formował minister. 

Głos zabrali również po-
słanka Teresa Pamuła, st. bryg. 
Daniel Dryniak – zastępca 
Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, Jarosław 
Sera�n – dyrektor Muzeum
Historycznego w Sanoku,  
Roman Bzdyk – wójt gminy 
Komańcza oraz Tomasz  
Matuszewski – burmistrz Sa-
noka. Był też czas na pytania  
i sugestie.

Karetka VW Crafter pojechała 
na Ukrainę
Ważnym punktem spotkania 
było przekazanie ambulansu, 
agregatów prądotwórczych 
oraz sprzętu medycznego na 
Ukrainę. Kluczyki do samo-
chodu wręczyła Yaremie 
Kachmarowi, zastępcy dyrek-
tora  Lwowskiego Regionalne-
go Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Medycyny  
Katastrof we Lwowie, dyrektor 
Beata Pieszczoch.

– Po wielu latach służby  
na bieszczadzkich drogach 
ambulans jedzie na Ukrainę, 
gdzie będzie służył w trud-
nych, frontowych warunkach. 
Niech ten gest będzie symbo-
licznym wyrazem wdzięczno-
ści wobec wszystkich darczyń-
ców, organów administracji 
rządowej, samorządowej i in-
stytucji, które przez ostatnie 
lata przyczyniły się do tego, że 
dzisiaj Bieszczadzkie Pogoto-
wie Ratunkowe jest nowocze-
sną oraz prężnie rozwijającą 
się jednostką, a zarazem ła-
dunkiem pozytywnej energii, 
którą wraz z karetką wysyłamy 
na Ukrainę – mówi dyrektor 
Beata Pieszczoch.

Pomoc sąsiedzką zadekla-
rowali również ratownicy 
BPR, którzy w geście solidar-

ności z ukraińskimi kolegami  
z własnych środków zakupili 
agregat prądotwórczy i 3 koce, 
a MOZ Ogólnopolskiego 
Związku Ratowników Me-
dycznych w Sanoku o�arował
dodatkowo 10 koców.

Warto podkreślić, że pra-
cownicy Bieszczadzkiego Po-
gotowia Ratunkowego od po-
czątku agresji zbrojnej wspierali 
mieszkańców Ukrainy, m.in. 
zabezpieczając punkty granicz-
ne w Krościenku i Łodynie czy 
organizując transport chorych 
dzieci do polskich szpitali.

W sobotnim spotkaniu 
uczestniczyli także poseł 
Adam Śnieżek, wicestarosta 
Janusz Cecuła, Monika Brew-
czak – radna Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, 
Andrzej Chrobak – członek 
Zarządu Powiatu Sanockie-
go, burmistrzowie, wójtowie, 
przedstawiciele służb mundu-
rowych, radni, pracownicy 
Bieszczadzkiego Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Sa-
noku oraz mieszkańcy.

Źródło: Powiat Sanocki 

– W ciągu ostatnich czterech 
lat Powiat Sanocki zrealizował 
ponad 50 ważnych dla miesz-
kańców inwestycji za kwotę 
blisko 100 mln zł, które były 
do�nansowane z funduszy
rządowych – zaznaczył staro-
sta Stanisław Chęć. – Przebu-
dowaliśmy blisko 30 dróg,  
a ponad 12 km wyremontowa-
liśmy, powstało 25 przejść dla 
pieszych oraz 3 mosty. Moder-
nizujemy też obiekty oświato-
we i zdrowotne, a na tym jesz-
cze nie koniec, bo przed nami 
kolejne zadania – kontynu-
ował starosta.

Jak podkreślił starosta, na 
liście inwestycji, o które będzie 
w dalszym ciągu zabiegać, 
znajduje się m.in. budowa no-
wej siedziby dla Bieszczadz-
kiego Pogotowia Ratunkowe-
go,  połączenie obwodnicy 

Miejsca Piastowego z obwod-
nicą Sanoka, budowa drugiego 
etapu obwodnicy Sanoka  
z uwzględnieniem korekt  
w miejscowości Zahutyń oraz 
uruchomienie regularnych 
przewozów kolejowych na linii 
nr 107 i 108.

Minister Marek Kuchciń-
ski kilkakrotnie podkreślał, że 
pomoc �nansowa, jaka płynie
do powiatu sanockiego, jest 
ogromna, a jej efekty są zauwa-
żalne w każdej dziedzinie.

– W ciągu ostatnich kilku 
lat samorządy z powiatu sa-
nockiego otrzymały od władz 
państwowych ponad 1,5 mld 
zł – zaznaczył Szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. –  
Dla przykładu na rozwój  
infrastruktury, komunikacji, 
edukacji, ekologii, turystyki  
i ochronę zabytków przekaza-

Z dniem 8 lutego nadkomisarz Tomasz Balawajder został peł-
niącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Sa-
noku. Rozkaz o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku 
wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Rzeszowie inspektor Stanisław Sekuła.

Zmiana na stanowisku komendanta 
powiatowego policji w Sanoku

Podczas uroczystości sanoccy 
funkcjonariusze pożegnali prze-
chodzącego do innej jednostki 
dotychczasowego komendanta 
podinspektora Krzysztofa Ło-
puszańskiego.

W uroczystości wzięli 
udział – I Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Rzeszowie insp. Stanisław 
Sekuła, Starosta Powiatu Sa-

nockiego Stanisław Chęć, 
Wicestarosta Powiatu Sanoc-
kiego Janusz Cecuła, Przed-
stawiciel Burmistrza Miasta 
Sanoka Bogdan Struś, Ku-
stosz Sanktuarium Św. An-
drzeja Boboli w Strachocinie 
ks. Józef Niżnik, Prokurator 
Rejonowa Izabela Jurkowska- 
Hanus oraz policjanci i pra-
cownicy KPP w Sanoku.

Nadkomisarz Tomasz  
Balawajder służbę w policji 
rozpoczął w 1998 r. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Poli-
cji w Szczytnie oraz Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicz-
nej w Łodzi. Doświadczenie 
zdobywał, wykonując obo-
wiązki na wielu stanowiskach, 
przechodząc przez różne 
stopnie awansu zawodowego. 
Zajmował także stanowisko  
I Zastępcy Komendanta 
Miejskiego Policji w Sanoku.

Źródło: KPP Sanok
Zdjęcie: Powiat Sanocki 

– Cieszę się, że odbyło się ta-
kie spotkanie. Zostały tu po-
ruszone dwie bardzo ważne 
dla mnie kwestie. Pierwsza 
dotyczyła przyłączenia Sano-
ka do S19, gdzie wszyscy 
jednogłośnie stwierdzili, że 
jest to bardzo ważna inicjaty-
wa, inwestycja strategiczna, 
która otworzy się dla rozwoju 
Sanoka i całego obszaru, za-
równo dla ruchu turystycz-
nego, jak i dla przedsiębior-
ców, którzy inwestują na tere-
nie miasta. Druga bardzo 
ważna rzecz, która została 
poruszona, a do której przy-
gotowujemy się od dłuższego 
czasu, to jest projekt wodoro-
wy, który został przedstawio-
ny przez Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów  
i dotyczy inwestycji w obsza-
rze energetycznym i dekar-
bonizacji całego systemu cie-
płowniczego na terenie mia-
sta Sanoka. Widzimy i nie 
tylko my, że instytucje rządo-
we przyglądają się bardzo 

mocno temu projektowi, 
chcąc zaangażować swoje 
środki �nansowe i jesteśmy
już na ostatniej prostej, aby 
tak się stało. Obecnie te inwe-
stycje wspiera już trzy mini-
sterstwa. Mam nadzieję, że 
Sanok za dwa – trzy lata bę-
dzie mógł powiedzieć, że in-
westycja, która związana jest 
z wymianą systemu ciepłow-
niczego, źródłem ciepła spo-
woduje, że życie w Sanoku 
będzie tańsze i łatwiej będzie 
się mieszkańcom zaaklimaty-
zować – skomentował bur-
mistrz Tomasz Matuszewski.

Inwestycje ważne dla mieszkańców

Uroczystość w KPP w Sanoku
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Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na  
bezpłatne korepetycje maturalne z matematyki – poziom 
podstawowy i poziom rozszerzony, z biologii oraz języka  
angielskiego – poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Bezpłatne korepetycje 
maturalne w UP

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 

Korepetycje odbywać się 
będą on-line poprzez platfor-
mę Microso� Teams, a po-
prowadzą je wykładowcy 
Uczelni Państwowej im. Jana 
Grodka w Sanoku, zgodnie  
z „Wymaganiami egzamina-
cyjnymi dotyczącymi egza-
minu maturalnego w roku 
szkolnym 2022/2023”.

Zapisy, terminy oraz har-
monogram korepetycji  znaj-
dziecie na www.up-sanok.
edu.pl/korepetycje 

Obawiasz się egzaminu 
maturalnego? Nasi wykładow-
cy pomogą Ci go zdać! Nie 
czekaj, aż zakwitną kasztany! 
Zapisz się już dzisiaj – zapra-
szają organizatorzy. (mn)

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” stano-
wi najwyższe resortowe odznaczenie Ministra Zdrowia. Jest 
zaszczytnym wyróżnieniem dla osób współpracujących ze 
służbą zdrowia i opieki społecznej na rzecz ochrony zdrowia.

Anna Nowakowska otrzymała honorową 
odznakę „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Założycielka Stowarzyszenia SANITAS 

Uroczyste wręczenie odbyło 
się 8 lutego w Warszawie, pod-
czas XVII Forum Organizacji 
Pacjentów z rąk Ministra Zdro-
wia Adama Niedzielskiego.

 – Nikomu bardziej nie 
należą się te odznaczenia jak 
tym, którzy dbają o interesy 
pacjentów – podsumował 
minister zdrowia.

– Pacjent potrzebuje nie 
tylko pomocy klinicznej, nie 
tylko najlepszej terapii, ale 
potrzebuje również pomoc-
nej dłoni – dodał szef MZ.

– Jestem zaszczycona, że 
to właśnie nasze działania  
zostały dostrzeżone i doce-
nione. Zawsze wydaje nam 
się, że wszystko co robimy, 
zostaje między nami a pacjen-
tami, bo to dla nich wkładamy 
tyle pracy i energii, podczas 
naszych działań. To ich 
uśmiech, wzruszenie i zado-
wolenie są najpiękniejszymi 
nagrodami. Jednak wyróżnie-
nie takie jak to, dodaje sił  
i motywuje do dalszych, jesz-

cze bardziej wytężonych 
działań i pomaga przetrwać 
pojawiającym się trudnością. 
– mówi Anna Nowakowska.

Laureatka nagrody nie 
kryła wzruszenia. 

– Kiedy niespełna 12 lat 
temu zakładałam Sanitas, nie 
przypuszczałam, że nasze 
działania będą tak dostrzega-
ne i doceniane. Wyróżnienie 
to cieszy i utwierdza, że to  
co się robi jest potrzebne,  
ale także wpiera podczas po-
jawiąjących się „zakrętów”  
w działaniach na rzecz dru-
giego człowieka.  

Jednak nie zamierzamy 
osiąść na laurach i nadal bę-
dziemy robić swoje, czerpiąc 
radość z każdego uśmiechu 
czy łez wzruszenia. Jeśli mogę 
sobie czegoś życzyć to tylko 
tego, by liczba potrzebujących 
naszego wsparcia i osób  
u których raka wykryto zbyt 
późno, była coraz mniejsza – 
dodaje. 

ew

10 lutego odbył się w Sali Gobelinowej  wernisaż utalentowa-
nej rodziny. Prace Powałków po raz pierwszy zostały zapre-
zentowane w Sanoku i zyskały uznanie wśród odwiedzają-
cych wystawę.  Na wernisaż przybyło mnóstwo osób, sympa-
tyków malarstwa jak i też sanockich twórców. 

Wystawa malarstwa Jana, Michała i Krzysztofa Powałków 
Utalentowana rodzina na sanockim zamku

– Od dłuższego czasu chcieli-
śmy ściągnąć do Sanoka ro-
dzinę Powałków czyli seniora 
Jana i jego synów Michała  
i Krzysztofa. Ich twórczość 
jest bardzo ciekawa, z jednej 
strony niezwykle  intrygująca, 
skłaniająca do re�eksji z dru-
giej strony twórczość oparta  
o znakomity warsztat. Są to 
malarze którzy bardzo dbają 
o detal, kompozycję. To 
wszystko przyciągało nasza 
uwagę, zwłaszcza twórczość 
Krzysztofa dążąca do hiperre-
alistycznej wręcz precyzji. 
Marzyliśmy o tym, by poka-
zać ich razem. Mówimy  
o trzech odrębnych indywi-
dualnościach twórczych, co 
prawda każdego z nich cechu-
ją odrębne walory, a jedno-
cześnie pozostają w wyraź-
nym związku – mówi o wysta-
wie dyrektor Muzeum Histo-
rycznego Jarosław Sera�n.

Na wystawie można po-
dziwiać przeszło 50 obrazów 
artystów. Po obrazach widać 
wzajemne inspiracje, odziały-
wanie. Wystawa pokazuje 
drogi poszukiwań artystycz-
nych z szerszej perspektywy 
mianowicie z ostatniej deka-
dy jak również rozwój arty-
styczny i warsztatowy twór-
ców. Pokazuje również odzia-

ływania rodzinne w malar-
stwie. Twórczość ojca 
osadzona jest w rzeczywisto-
ści surrealistycznej. Synowie 
tworzą czasem wspólne pro-
jekty artystyczne. Przykładem 
są obrazy znajdujące się na 
wystawie „ Próba sił”. 

– Wróżymy artystom 
dużo sukcesów, cieszymy się, 
że mogliśmy ich właśnie teraz 
pokazać – w momencie jakby 
pośrednim kariery, gdzie do-
kładnie widać, że artyści mają 
bardzo duże perspektywy. 
Pokazujemy dorobek mło-
dych twórców, mam na myśli 
Krzysztofa i Michała. Ich ma-
larstwo dotyczy podświado-
mości, traktuje o człowieku  
i jego złożoności natury ludz-
kiej w otaczającej rzeczywi-
stości. Z jednaj strony jest  
to malarstwo �guratywne, re-
alistyczne z drugiej niewątpli-
wie osadzone w fantastycznej 
wręcz magicznej rzeczywisto-
ści – dodaje dyrektor. 

Wystawa trwa zaledwie 
miesiąc, zachęcamy do od-
wiedzania. 

Wystawa będzie czynna 
na poddaszu Zamku Królew-
skiego w Sanoku do 10 marca 
2023. 
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Według najnowszych szacun-
ków zginęło ponad 37 tys. 
osób – 31 643 w Turcji  
i ponad 5700 w Syrii. Liczba 
ta może jeszcze wzrosnąć.

W Turcji było m.in. 76 
strażaków z grupy ratowni-
czej HUSAR Poland. Prowa-
dzili oni akcję ratowniczą  
w mieście Besni, w którym na 
skutek trzęsienia ziemi zawa-
liło się blisko trzydzieści 
domów.  Wśród strażaków był 
sanoczanin st. kpt. Bartłomiej 
Jakubaszek. Mimo trudnej 
sytuacji, udało nam się z Bar-
tłomiejem skontaktować we 
wtorek 14 lutego i porozma-
wiać. 

Jesteś sanoczaninem?
Poniekąd tak.  Urodziłem 

się w Sanoku, do szkoły pod-
stawowej chodziłem w Bukow-
sku, następnie uczęszczałem 
do II LO w Sanoku. Po skoń-
czeniu II LO  chodziłem do 
szkoły aspirantów w Często-
chowie. Po tej szkole zaczą-
łem pracę w Łodzi z tego 
względu,  że w naszym woje-
wództwie nie było wówczas 
etatów. Na początku chciałem 
się przenieść z powrotem do 
Sanoka, jednak w miarę 
upływu czasu powoli tutaj 
wszystko zaczęło się układać. 
Poszedłem na studia, ukoń-
czyłem wychowanie �zyczne
w WSHE w Łodzi, potem 
zakochałem się i już tam 
musiałem zostać. Następnie 
zrobiłem studia podyplo-
mowe w Wyższej Szkole O�-
cerskiej w Warszawie. Ukoń-
czyłem  kierunek dowodzenie 
i kierowanie. 

Czyli służbę pełnisz  
w Łodzi?

Tak, w Łodzi pracuję cały 
czas w jednostce ratowniczo- 
gaśniczej nr 1. W tej chwili na 
stanowisku dowódcy zmiany. 
Praktycznie od początku  

zapisałem się do Specjali-
stycznej Grupy Poszukiwaw-
czo Ratowniczej, która wła-
śnie wyjeżdża na akcje takie 
jak ta, która ma miejsce obec-
nie w Syrii i Turcji.

Nie każdy strażak może 
pojechać na taką akcję. Jakie 
warunki trzeba spełnić? 

Żeby pojechać na misję, 
trzeba spełnić określone 
warunki, zwłaszcza przejść  
mnóstwo szkoleń. Każdy kto 
należy do grupy, naturalnie 
jest w niej po to, że kiedy coś 
się wydarzy, to chce wyje-
chać. Dlatego właśnie w niej 
jesteśmy, żeby w krytycznych 
sytuacjach nieść pomoc, 
ludziom, którzy w tym 
momencie najbardziej tego 
potrzebują.

Jakie warunki zastaliście na 
miejscu w Turcji? 

W Turcji  od samego 
początku były bardzo trudne 
warunki. Temperatura w nocy 
-100C i bardzo silny wiatr.  
Nie dojechaliśmy do miejsca 
docelowego w Turcji. Zabloko-
wało nas w miejscowości Besni 
i nie pozwolono nam dalej 
jechać. Decyzją dowódcy 
zostaliśmy,  aby tutaj działać. 
Obecni tam strażacy i miej-
scowi mieszkańcy przyjęli nas 
bardzo dobrze. Część z nas roz-
kładała obóz na miejskim sta-
dionie, a część od razu ruszyła 
do działań. Łącznie nasza grupa 
znalazła i wydobyła  12 żywych 
osób. Najmłodsza to 29-letnia 
kobieta.  Pomimo naprawdę 
ciężkich warunków, każdy tu 
obecny dał z siebie ponad  

100 procent. Pracowaliśmy na 
zmiany cały czas, noc i dzień, 
i tak aż do końca prawie, niemal 
do wycieńczenia. Cały czas 
ryzykując własne życie, bo taka 
jest prawda. Jednak chęć urato-
wania tych ludzi pchała nas do 
przodu i  dodawała sił. Jestem 
bardzo szczęśliwy, że mogłem 
uczestniczyć w tej misji i pomóc 
tym ludziom. Ludzie miej-
scowi – mówimy na nich 
„lokalsi” – bardzo dobrze nas 
traktowali, donosili nawet na 
miejsce działań ciepły chleb, 
kawę, nawet gorące mleko.

Jakie trudności musieliście 
jeszcze pokonać? 

Najtrudniej jest zlokalizo-
wać osobę.   W tym bardzo   
pomagają nam psy oraz sprzęt 
do lokalizacji. Później trzeba 
już tylko dostać się do środka. 
Oczywiście na leżąco, odgru-
zowywać pomieszczenie po 
pomieszczeniu, przebijać ścia-
ny, robić korytarze, itd.

Jak porozumiewacie się  
z osobami, które tam miesz-
kają?

Dogadujemy się po angiel-
sku z tymi co potra�ą. Poma-
gają nam również tłumacze  
– wolontariusze, zarówno 
Polacy mieszkający w Turcji, 
jak i Turcy mieszkający w Pol-
sce. Ci ostatni przyjechali do 
Turcji  pomagać z dobrego 
serca. 

Jest wtorek 14 lutego, jakie 
macie plany? 

Pakujemy teraz sprzęt, 
następnie po południu uda-
jemy się na lotnisko i  tam 
prześpimy się.  W środę o 14 
mamy planowany lot do War-
szawy. Tam odprawa, kwaran-
tanna, jakieś badania, psycho-
log i w czwartek powrót do 
domu. 

Edyta Wilk

6 lutego kilka regionów w południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii nawiedziło trzęsienie ziemi o ma-
gnitudzie 7,8. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskie-
go miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów.

Strażak relacjonuje  
akcję ratunkową w Turcji

Rozmowa z Bartłomiejem Jakubaszkiem
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Cóż to była za zabawa! Z pewnością ostatni wyjazd do Teleśnicy Oszwarowej członkowie Koła 
Terenowego nr 1 przy Oddziale P�K „Ziemia Sanocka” w Sanoku zapamiętają na długo. Wszy-
scy bawili się znakomicie, w szczególności ci nieco starsi członkowie, którzy mieli okazję  
powrócić wspomnieniami do swojego dzieciństwa i ponownie zjeżdżać na workach z sianem.

Z kopyta kulig rwie!
PTTK Sanok

11 lutego odbył się kulig  
w Teleśnicy Oszwarowej. Za-
nim 33-osobowa grupa udała 
się na zimowy relaks, odwie-
dziła Muzeum Przyrodnicze 
Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego w Ustrzykach Dol-
nych, które zostało zmoderni-
zowane.  Palcówka Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej BdPN 
ponownie została otwarta  
w sierpniu ubiegłego roku. 

Dzięki wykonanym pracom 
zyskała nowoczesny i estetycz-
ny wygląd, a także została 
przystosowana dla osób z nie-
pełnosprawnościami.  Nowa 
aranżacja muzeum to przede 
wszystkim wspaniała przygo-
da, która wymaga od zwiedza-
jących większej aktywności. 
Zostało również wprowadzo-
nych wiele interaktywnych  
i multimodalnych form, dzięki 

ekspozycji „Jaskinia Czasu”. 
Ciekawość wśród odwiedzają-
cych wywołał ekran mgłowy, 
który przeniósł ich do świata, 
który przeminął. To ekspozy-
cja z bojkowskimi chatami, 
starodawnymi przepisami oraz 
tradycyjnymi lekami z  biesz-
czadzkiej „apteki”. Fauna i �ora
Bieszczadów to z kolei ekspo-
zycja, która nawiązuje do wę-
drówki szlakiem turystycznym 
w Bieszczadzkim Parku Naro-
dowym, od „krainy dolin” po 
szczyty połonin. Można zoba-
czyć rośliny oraz zwierzęta 
bieszczadzkich łąk. Wiele fraj-
dy sprawił nie tylko tym naj-
młodszym sektor Dzikie Kró-
lestwo Rysia Pędzelka, gdzie 
poprzez gry i zabawy można 
poznać podstawowe zasady 
zwiedzania parku i odkrywa-
nia tajemnic bieszczadzkiej 
przyrody. Grupa upodobała 
sobie niedźwiedzią gawrę, do 
której każdy chciał wejść, 
sprawdzali również, czy są  
w stanie dalej skoczyć niż Ryś 
Pędzelek. Po zwiedzaniu mu-
zeum przyszedł czas na zaba-
wę. Grupa udała się do Tele-
śnicy Oszwarowej, gdzie odbył 
się kulig w przepięknej zimo-
wej scenerii. Jego uczestnicy 
mieli okazję podziwiać wspa-
niałe bieszczadzkie panoramy, 
jednak największą atrakcją był 
zjazd na workach z sianem, 
wszyscy zgodnie mówili, że  
to wspomnienie ich dzieciń-
stwa, dlatego z chęcią zjeżdżali 
z ogromnej góry,  doświadcza-
jąc przy tym wiele radości  
i frajdy. Niektórzy obawiali  
się worków, dlatego wybierali 
sanki. Oprócz tego na człon-
ków Koła czekało ognisko,  
a także bitwa na śnieżki. To był 
udany, a przede wszystkim 
niezapomniany wyjazd.

dcz

Kolejna odsłona cyklu „zimowych spotkań z ciekawymi ludźmi” odbyła się 9 lutego. Tym  
razem gościem był doskonale wszystkim znany Krzysztof Potaczała, który opowiadał o słod-
ko-gorzkiej historii, czyli Bieszczadach w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Opowieść słodko-gorzka o PRL
Koło Przewodników

To było już czwarte spotkanie 
w sanockim zamku w ramach 
„zimowych spotkań z  cieka-
wymi ludźmi”, które organi-
zuje Zarząd Koła Przewodni-
ków P�K w Sanoku. Go-
ściem był Krzysztof Potaczała  
– dziennikarz, reporter, autor 
wielu książek o tematyce 
związanej z naszym pięknym 
regionem. Krzysztof Potacza-
ła to przede wszystkim tropi-
ciel ciekawych historii i doku-
mentalista życia w powojen-
nych Bieszczadach. Gość 
opowiadał o słodko-gorzkich 
Bieszczadach w czasach 
PRL-u – z domieszką humo-
ru, który z pewnością ubarwił 
całą prelekcję. Jak zwykle 
podczas spotkań dopisali słu-
chacze, którzy wypełnili Salę 
Gobelinową po brzegi. Spo-
tkanie trwało przeszło dwie 
godziny, a jego uczestnicy 
zgłaszali wiele pytań do prele-
genta. Mieli również możli-
wość nabycia książek.

dcz

którym możemy odkrywać 
bieszczadzką �orę i faunę.
Nowa wystawa zajmuje po-
wierzchnię ponad 850 metrów 
kwadratowych, na które składa 
się blisko 30 stanowisk ekspo-
zycyjnych łączących zabyt-
kowe eksponaty, makiety, 
dioramy z najnowocześniejszą 
technologią multimodalną. 
Uczestnicy wyjazdu najpierw 
przenieśli się w czasie, dzięki 

Organizatorzy serdecznie za-
praszają na konferencję na-
ukową organizowaną przez 
Muzeum Historyczne W Sa-
noku w partnerstwie z Mu-
zeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku, Miejską Biblio-
teka Publiczna im. Grzegorza 

Od rozkwitu do upadku 
Zaproszenie na konferencję

z Sanoka w Sanoku oraz ze 
Starostą Sanockim Stanisła-
wem Chęciem.

Konferencja odbędzie się 
17 lutego (piątek) w Sali Go-
belinowej Zamku Królew-
skiego w Sanoku.

mn
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„Bieszczady bez granic” kolejny raz gościły artystów, peda-
gogów i popularyzatorów muzyki. Niezmiennie od 17 lat  
Sanok zamienia się w zimową stolicę pianistyki, racząc miesz-
kańcom pięknymi dźwiękami rozbrzmiewającymi w Sanoc-
kim Domu Kultury, ale nie tylko. 

„Bieszczady bez granic” 
XVIII Międzynarodowe Forum Pianistyczne 

Forum Pianistyczne to również 
warsztaty i cykl wydarzeń, które 
pozwalają uczestnikom na zgłę-
bienie tajników fortepianu.  

13 lutego na Palcu Harcerskim w Sanoku została o�cjalnie
otwarta wystawa plenerowa „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 
135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. 
Wystawę można oglądać do 10 marca. 

 „Ramię krzep 
– Ojczyźnie służ”

Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” w Sanoku serdecznie 
zaprasza do obejrzenia wysta-
wy plenerowej „Ramię krzep 
– Ojczyźnie służ”. 135. roczni-
ca powstania Sokolstwa Pol-
skiego w Ameryce”. Wystawa 
prezentowana jest na Placu 
Harcerskim im. ks. Zdzisława 
Peszkowskiego przed Gma-
chem sanockiego „Sokoła” – 
do 10 marca. Autorami wysta-
wy są Dyrektor Archiwum  
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie Marzena Kruk  
i Naczelnik Wydziału Zarzą-
dzania Zasobem Archiwal-
nym w IPN Grzegorz Trzyna. 
Inspiracją do przygotowania 
wystawy na temat historii  
i dorobku tej zasłużonej orga-
nizacji była przypadająca  
w ubiegłym roku 135. roczni-
ca założenia pierwszego 
gniazda sokolego w Chicago 
(1887), zaledwie 20 lat po 
powstaniu pierwszego gniaz-
da Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” we Lwowie. 
Istotą ruchu sokolego było 
hasło „Ramię krzep – Ojczyź-
nie służ” – dbałość o tężyznę 
�zyczną przy jednoczesnym
kultywowaniu polskości.  
W czasie I wojny światowej 
Sokolstwo w USA liczyło ok. 
25 tys. członków. W 2019 r. 
do zasobu Archiwum IPN 
tra�ły niezwykle cenne zbio-
ry dotyczące działalności 
Związku Sokolstwa Polskiego  
w Ameryce, tj. koresponden-
cja, prasa, unikatowe fotogra-
�e, a także mundury, sztandary
i odznaczenia. Prezentowana 
wystawa składa się z szesnastu 
plansz przedstawiających kręgi 
tematyczne odnoszące się  
do historii „Sokoła”: początki  
i organizacja, struktura, roz-

łam i zjednoczenie, military-
zacja, rekrutacja, czyn zbroj-
ny, wsparcie dla Ojczyzny, 
walki na Kresach, Sokolstwo 
podczas II wojny światowej, 
sport (rozwój �zyczny, otwar-
cie na inne dyscypliny, lekko-
atletyka, sokoli sportowcy), 
więzi z ojczyzną przodków 
oraz solidarność z Polską.  
Po raz pierwszy ekspozycję 
zaprezentowano na Placu 
Zamkowym w Warszawie  
10 września 2022 r. Wystawa 
jest okazją do przybliżenia 
sanoczanom historii jednej  
z najbardziej zasłużonych  
organizacji polonijnych  
w USA oraz wkładu Sokol-
stwa w odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w 1918 r., 
a także w wojnie z bolszewi-
kami 1919–1920.

mn

To jedyne takie wydarzenie, 
podczas którego występuje 
możliwość obcowania z dorob-
kiem wielkich kompozytorów 

w interpretacji współczesnych 
wirtuozów. Koncerty są dopra-
cowane, z dbałością o najmniej-
sze detale sprawiają, iż widz  
jest świadkiem niecodziennego 
spektaklu. Z roku na rok  
formuła Międzynarodowego 
Forum Pianistycznego jest 
bogatsza i wszechstronna, co 
sprawia, że do Sanoka coraz 

częściej przyjeżdżają goście nie 
tylko z ważnych ośrodków 
muzycznych w kraju, ale rów-
nież z zagranicy. Podkarpacka 
Fundacja Rozwoju Kultury co 
roku opracowuje program, by 
dni wypełnione dźwiękami for-
tepianu były magiczne zarówno 
dla uczestników, jak i widzów. 

red

TG „Sokół”
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KOM.  697 979 971   
TEL.   13 463 16 34

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

23 lutego 2023 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Roman
Babiak

w godz. 17.00–18.00

Od 13.02.2023 r. do 20.02.2023 r.
Apteka Pogodna

ul. Pogodna 1

Od 20.02.2023 r. do 27.02.2023 r.
Apteka Pod Kasztanem

ul. Przemyska 24 A

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

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

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

NAGRODY MIASTA SANOKA 
ZA  SZCZEGÓLNE 

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 
„KULTURA I SZTUKA”

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

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 części powierzchni znajdującej się w hallu Dworca 
Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 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.

LOKALE/NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam■ Działkę leśną 8 a, na skraju 
lasu, idealne miejsce na pasiekę, 
produkcję miodu spadziowego; 
dojazd samochodem do samej 
działki, w miejscowości Mokre, 
kontakt: szere777@msn.com ■ Działkę w Czerteżu, tel. 
664-321-473
Kupię■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

AUTO-MOTO
Kupię■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733

USŁUGI
■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

Jak to się stało, że tra�łeś do 
sanockiego klubu?

Zobaczyłem ogłoszenie, że 
sanocki klub szuka trenera, 
a jako że znam działaczy, to 
postanowiłem pomóc. Począt-
kowo szukałem kogoś lokalne-
go, kto mógłby przejąć klub po 
wcześniejszym trenerze, jed-
nak od słowa do słowa ustalili-
śmy, że ja będę tą osobą, która 
będzie trenerem. Jestem co 
prawda z Mielca, z klubu „Iry-
da Mielec”. Jest to klub znajdu-
jący się w czołówce klubów 
w Polsce, obecnie na trzyna-
stym miejscu.  Niemniej nie 
chciałem zostawić kolegów 
bez trenera i dzięki wspaniałej 
organizacji udaje mi się tu do-
jeżdżać na treningi. Jest to dla 
mnie wyzwanie i nowe do-
świadczenie, bo pierwszy raz 
mam przyjemność budować 
klub od początku.

Nowy trener Sekcji Bokserskiej Street Autonomy 
i nowy projekt zachęcający młodzież do sportu
Jakiś czas temu pisaliśmy o wizycie sportowców z Sekcji Bokserskiej Street Autonomy w jednej 
z sanockich podstawówek. Celem wizyty było zachęcenie uczniów do ruchu i regularnych tre-
ningów. Wynik – to grupa dzieci, które podjęły wyzwanie regularnych treningów. Takich lekcji 
pokazowych miało być więcej, ale zostały one odłożone, bo w klubie następowały zmiany. Po-
przedni trener  Jarosław Soroko, zakończył współpracę, ponieważ z powodów rodzinnych mu-
siał nagle wrócić do Warszawy. Na szczęście nie minęło dużo czasu i do Street Autonomy zawita-
ła następna  trenerska perełka. Klub chce wznowić bezpłatne pokazowe  zajęcia w szkołach na 
terenie Sanoka, ale nie tylko. Jako redakcja będziemy śledzić treningi i zdawać z nich relacje. 
Korzystając z okazji, zaprosiliśmy nowego trenera, którym został  Paweł Rżany, na rozmowę.

Rozmowa z Pawłem Rżanym

Dojeżdżasz z Mielca, czy nie 
jest to uciążliwe?

 Nie, jeżeli organizacja jest 
dobra. Co jest też ważne, moi 
sanoccy podopieczni wykazują 
się  wspaniałą samodyscypliną 
na zajęciach. Treningi są skon-
densowane i intensywne, a za-
wodników to wręcz napędza, 
dlatego jest dobra frekwencja 
na sali. Cieszy mnie to, bo je-

stem trenerem nietypowym, 
czyli takim, który dużo jeździ. 
Wyjazdy po całej Polsce są dla 
mnie standardem, a wyjazdy 
zagraniczne  to nic nowego. 
Jestem również trenerem koor-
dynatorem na Podkarpaciu, 
mam wyrobione kontakty 
w wielu europejskich krajach, 
więc dzięki zarządowi, który 
organizuje na takie wyjazdy 

Ma 29 lat i jest trenerem II klasy z 8-letnim 
stażem pracy trenerskiej. Chętni na bezpłatne 
treningi mogą dzwonić pod nr 668 136 404, 
jak również trener zaprasza dyrektorów szkół 
czy nauczycieli wf na  lekcje pokazowe.

Wiecej informacji znajdziecie państwo na stro-
nie klubu: h�ps://streetautonomy�ght.pl/
oraz na FB: h�ps://www.facebook.com/
KlubBokserskiStreetAutonomySanok

środki, mam zamiar często za-
bierać zawodników z Sanoka.

Oznacza to, że tra�łeś na 
dobry grunt w Sanoku?

Muszę szczerze przyznać, 
że przejąłem po wcześniej-
szych trenerach kilku dobrych  
zawodników, których stać na 
medale mistrzostw Polski już 
w tym roku.

Rozumiem, że chcesz zostać 
w naszym mieście na dłużej.

Tak. W planach mam 
z Sanoka zrobić drugą potęgę 
Podkarpacia. Wiem jak to 
zrobić, ponieważ w Mielcu 
z całym sztabem weszliśmy 
na poziom europejski, a Sa-
nok mimo że mniejszy, to ma 
świetne tradycje bokserskie 
i wyszło stąd wielu mocnych 
pięściarzy.

Boks to trudny sport?
I tak, i nie. Boks rekreacyjny 

jest dla każdego, jednak wejście 
do ringu wymaga dużej odwagi, 
na którą nie każdego stać, dlate-
go też jako były pięściarz szanu-
ję wszystkich moich pod-
opiecznych, którzy podejmują 
się takiej decyzji. A ten sport 
to naprawdę fajna przygoda 
i można sporo zobaczyć i do-
świadczyć, a przy tym czuć się 
bezpiecznie. Boks kształtuje 
całe ciało i znakomicie wpływa 
na kondycję. Oprócz tego wy-
chowuje, ponieważ w klubie 
nie tolerujemy używek, prefe-
rujemy zdrowy i świadomy 
system odżywiania, a młodzież 
może się tego uczyć i nabierać 
pozytywnych nawyków.

Rozmawiała 
Edyta Wilk

Tenor 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 człowiek 
może mieć wielkie serce. To-
�k zasługuje na kochającego 
opiekuna i dom. Kto przygar-
nie tego wspaniałego, choć 
nieśmiałego psiaka? Nie po-
zwólmy mu spędzić dzieciń-
stwa w kojcu.

Kto da szansę To�kowi na 
godne życie?
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Tenora przedstawialiśmy Pań-
stwu już kilkukrotnie. Niestety, 
nie uśmiechnęło się do niego 
szczęście. Piesek ma ok. 8 mie-
sięcy, waży 18 kg. Już nie urośnie. 
Jest psiakiem o cudownym cha-
rakterze. Bardzo ładnie radzi so-
bie na smyczy, nie wykazuje 
agresji wobec innych zwierząt. 
Jest zaszczepiony, odrobaczony, 
zachipowany i wykastrowany. 
Uwielbia przytulasy, ciągle roz-
daje całusy. To naprawdę wspa-
niały piesek, mimo że wychowa-
ny na ulicy. Bardzo wesoły, 
przyjacielski, ciekawy świata.

Kto da szansę Tenorowi 
na godne życie? Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839 Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839.

Paweł Rżany
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Złota Dziesiątka 2022

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

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 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Polska Hokej Liga 

Liga Karpacka Żaków Młodszych 

Niedźwiadki najlepsze! 
Trzeci turniej rozegrano w słowackim Trebiszowie, gdzie 
zdecydowanie najlepsza okazała się drużyna Niedźwiad-
ków, kończąc rywalizację z kompletem zwycięstw. 

Dwa zwycięstwa 
żaków starszych 
Udany weekend drużyny żaków starszych, która wygrała 
dwa mecze z KTH Krynica, choć na wyjeździe dopiero po 
rzutach karnych. Dla odmiany młodzicy Niedźwiadków 
doznali dwóch porażek na własnym lodzie, znacznie ogra-
niczając sobie szanse awansu do �nałowego turnieju 
Mistrzostw Polski. 

Młodzicy 
NIEDŹWIADKI SANOK – 

C�COVIA K�KÓW 6:7 (1:3, 2:2, 3:2)
Bramki: Samborski 2 (21, 52), Klimczak 2 (51, 52), Kołtunik (1), 
Sobolewski (28). 

NIEDŹWIADKI SANOK – ŁKH ŁÓDŹ 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) 
Bramka: Kołtunik (13). 

Żacy starsi 
NIEDŹWIADKI SANOK – 

UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) 
Bramki: P. Robel 4 (25, 36, 50, 59), Burczyk (6), Kurek (37). 

UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ – NIEDŹWIADKI SANOK 
4:5 k. (3:1, 1:1, 0:2, k. 0:1) 

Bramki: Burczyk 3 (4, 49 i decydujący karny), P. Robel 2 (31, 43). 

Pierwsze dwa mecze zawod-
nicy Mateusza Kowalskiego 
wygrali pewnie i wysoko,  
pokonując Patriot Vinnica  
z Ukrainy i Podhale Nowy 
Targ. Potem było już trudniej, 
ale nadal „do przodu” – aż  
do ostatniego pojedynku,  
w którym sanoczanie odnieśli 
minimalne zwycięstwo nad 
miejscowym MSKM. Po tym 
turnieju nasz zespół umocnił 
się na 2. miejscu w tabeli. 

Zwycięska drużyna 
Niedźwiadków wystąpiła  
w składzie: Kacper Koczera, 
Wiktor Wituszyński – Stani-
sław Robel, Adrian Sawicki, 
Kacper Suchecki, Oskar  
Bator, Maksymilian Myćka, 
Maksym Paszkiewicz, Borys 
Kusz, Kacper Kłodowski,  
Filip Szot, Aleksander Wło-
darczyk, Jakub Jelinek, Adam 
Lisowski, Jakub Ciupka, Ma-
ciej Dydek i Artur Kłodowski. 

NIEDŹWIADKI SANOK – PATRIOT VINNICA 6:1 
Bramki: Robel, Myćka, Suchecki, Kłodowski, Szot, Ciupka. 
NIEDŹWIADKI SANOK – PODHALE NOWY TARG 8:3 
Bramki: Suchecki 3, Szot 2, Robel, Kłodowski, Ciupka. 

NIEDŹWIADKI SANOK – DNIPRO DNEPR 4:2 
Bramki: Robel, Myćka, Kłodowski, Szot. 

NIEDŹWIADKI SANOK – FESTIWAL HOKEJA 4:1 
Bramki: Suchecki 2, Bator, Paszkiewicz. 

NIEDŹWIADKI SANOK – GALATI DUNAREA 5:2 
Bramki: Suchecki 2, Bator, Paszkiewicz, Kłodowski. 

NIEDŹWIADKI SANOK – MSKM TREBISOV 5:4 
Bramki: Bator 2, Kłodowski, Włodarczyk, Robel. 

Turniej Juniorów Młodszych „Bytom Winter Cup” 

Jeden gol i dwie asysty 
Miejsce 3. zajęła reprezentacja Polski, w której składzie 
wystąpiło kilku graczy Niedźwiadków – obecnych i byłych. 
Krystian Lisowski strzelił gola, a Krzysztof Stabryła zali-
czył dwie asysty. 

Biało-Czerwoni rozpoczęli od 
porażki 1:4 z Litwą, następnie 
ulegając 1:2 Estonii (zwycięzca 
turnieju). Bramkę dla gospoda-
rzy zdobył Lisowski, obecnie 
zawodnik �ńskiego klubu Kiek-
ko Espoo. Na koniec turnieju 

Polska pokonała 3:0 kadrę Wę-
gier, a przy dwóch tra�eniach
asystował Stabryła. Oprócz wy-
mienionych w naszej kadrze  
zagrali także: Kacper Niem-
czyk, Michał Starościak, Mar-
cel Karnas i Kacper Rocki. 

Liga Sanocka 

Rusza faza play-off 
W najbliższy weekend drużyna STS-u kończy sezon zasad-
niczy, by w przyszłym tygodniu rozpocząć fazę play-off.

Przed naszymi zawodnikami 
dwa ostatnie mecze zasadni-
czej części rozgrywek –  
dzisiaj (godz. 18.30) zmierzą 
się na wyjeździe z Cracovią 
Kraków, a w niedzielę (17)  
u siebie z GKS-em Tychy. Kil-
ka dni później rusza rywaliza-
cja systemem pucharowym. 

– Pierwsze mecze rozegra-
my na wyjeździe, jednak nie 

wiadomo jeszcze, z kim i kiedy 
– w środę i czwartek czy czwar-
tek i piątek. Od tego też zależy, 
kiedy odbędą się rewanże u nas 
– w niedzielę i poniedziałek czy 
poniedziałek i wtorek. Jeżeli we 
wcześniejszym terminie, to nie-
dzielny mecz rozpocznie się  
o godz. 19. Pozostałe tradycyj-
nie o 18 – powiedział Michał 
Radwański, prezes STS-u. 

Czas na decydujące mecze 
Trwająca miesiąc faza zasadnicza zakończyła się zwycięstwem 
zespołu Hokejomanii, który w �nale zmierzy się z Kogutami.
Natomiast o 3. miejsce zagrają Niedźwiedzie z Darsonami. 

Trzeba przyznać, że podsta-
wowa część rywalizacji przy-
niosła dużo walki. Ostatecznie 
Hokejomania zdobyła 13 pkt, 
minimalnie wyprzedzając dru-
żyny Kogutów (12) i Niedź-
wiedzi (11). Natomiast Darso-
ny zapłaciły frycowe, przegry-
wając wszystkie mecze. 

Zwycięzcą klasy�kacji kana-
dyjskiej został Mirosław  
Cybuch z Niedźwiedzi, zdoby-
wając 22 punkty za 15 bramek  

i 7 asyst. Kolejne pozycje zajęli 
Patryk Niemczyk z Darsonów – 
19 pkt (15 i 4) i Piotr Karnas  
z Hokejomanii – 18 pkt (9 i 9). 

Decydujące pojedynki  
zaplanowano na sobotę,  
25 lutego. Najpierw rozegra-
ny zostanie mecz o 3. miejsce 
pomiędzy Niedźwiedziami  
i Darsonami, a następnie �na-
łowe starcie Hokejomanii  
i Kogutów. Godziny nie zo-
stały jeszcze ustalone. 

KOGUTY – HOKEJOMANIA 3:4 
NIEDŹWIEDZIE – DARSONY 14:7 
HOKEJOMANIA – DARSONY 16:3 

NIEDŹWIEDZIE – KOGUTY 5:1 
KOGUTY – DARSONY 6:3 

HOKEJOMANIA – NIEDŹWIEDZIE 9:5 
DARSONY – KOGUTY 2:14 

NIEDŹWIEDZIE – HOKEJOMANIA 7:6 k. 
HOKEJOMANIA – KOGUTY 8:9 
KOGUTY – NIEDŹWIEDZIE 4:2 

DARSONY – HOKEJOMANIA 7:16 
DARSONY – NIEDŹWIEDZIE 1:16 

NIEDŹWIADKI SANOK – SOKOŁY TORUŃ 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) 
Bramka: Sawicki (35). 

NIEDŹWIADKI SANOK – JKH GKS JASTRZĘBIE 1:2 k. (0:0, 0:1, 1:0, d. 0:0, k. 2:3) 
Bramka: Stabryła (52). Karne: Stabryła, Burczyk.

W pozostałych meczach grupy B: 
KS �TOWICE NAPRZÓD JANÓW – JKH GKS JASTRZĘBIE 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

SOKOŁY TORUŃ – KS �TOWICE NAPRZÓD JANÓW 3:4 d. (2:1, 1:1, 0:1, d. 0:1)

Grupa A 
UKH UNIA OŚWIĘCIM – ŁKH ŁÓDŹ 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) 

MMKS PODHALE NOWY TARG – MOSM TYCHY 2:3 d. (0:2, 2:0, 0:0, d. 0:1) 
ŁKH ŁÓDŹ – MOSM TYCHY 1:6 (1:0, 0:1, 0:5) 

UKH UNIA OŚWIĘCIM – MMKS PODHALE NOWY TARG 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) 

XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Gospodarze nie powalczą o medal 
Walka o medale Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych 
nie poszła po myśli Niedź-
wiadków – w pierwszych 
dwóch meczach gospoda-
rze zdobyli tylko punkt, tra-
cąc szasnę na wyjście z gru-
py. W momencie oddania 
gazety do druku pewne gry 
w pół�nałach były trzy dru-
żyny – Unia Oświęcim, 
MOSM Tychy i JKH GKS 
Jastrzębie. 

Pojedynek z Sokołami Toruń 
okazał się wybitnie niefortunny 
dla drużyny Krzysztofa Ząbkie-
wicza, która prowadziła 1:0 
(bramka Adama Sawickiego), 
by przegrać po golu straco-
nym... 3 sekundy przed koń-
cem. Nieco lepiej było w star-
ciu z JKH, w podstawowym 
czasie zakończonym remisem 
1:1 (tra�enie Krzysztofa Sta-
bryły). Niestety, karne lepiej 
strzelali rywale i nasz zespół 
musiał de�nitywnie pożegnać
się z marzeniami o podium. 

Z grupy A już po dwóch 
pierwszych kolejkach awans 
uzyskały Unia i MOSM, zaś  
z B – JKH. Ostatnie miejsce  
w stre�e medalowej zajmie 
jeden z dwóch zespołów –  
Sokoły lub KS Katowice Na-
przód Janów. W sobotę pół�-
nały (godz. 10 i 14.15), a w nie-
dzielę decydujące pojedynki – 
mecz o 3. miejsce (godz. 9)  
i wielki �nał (godz. 12.30).

Po porażce z JKH drużyna Niedźwiadków (na biało-czerwono) straciła sznase awansu do pół�nału

Zespół Niedźwiadków zakończył turniej z kompletem zwycięstw 

Zawodnicy Hokejomanii zajęli 1. miejsce po fazie zasadniczej 
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Sanocka Liga Mężczyzn I Liga Podkarpacka Seniorek 

Sanocka Liga Kobiet 

Rzuty karne dla Browaru 
Tym razem tylko dwa mecze – drużyna Epaki.pl, mająca  
w składzie hokeistów, którzy następnego dnia rozpoczynali 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, zdecydowała się  
oddać walkowera. Pozostałe pojedynki bardzo zacięte – 
AZS UP wygrał z Forestem, a Zimny Browar z Wilkami. 

W tej ostatniej potyczce  
do wyłonienia zwycięzcy  
potrzebne były rzuty karne. 
Do przerwy prowadziła  
„Wataha”, jednak po zmianie 
stron „Piwosze” odrobili stra-
ty. Absolutnym bohaterem 
spotkania okazał się Hubert 
Popiel, autor nie tylko hat-
-tricka w regulaminowym 
czasie, ale i decydującej próby 
w serii „nabiegów”. 

Więcej, bo aż 10 bramek, 
padło w meczu „Studentów” 
z Forestami. O ile w pierwszej 
połowie trwała wymiana  
ciosów i stanęło na remisie,  
to potem uczelniany zespół 
wrzucił wyższy bieg, zdoby-
wając komplet punktów.  
Snajperski popis dali Michał 
Kobylarski (AZS UP) i Rafał 
Czytajło (Forest), zdobywa-
jąc po 3 gole. 

AZS UP – FOREST 6:4 (3:3) 
Bramki: Kobylarski 3, Zadylak 2, Ziemba – Czytajło 3, Stec. 

WILKI – ZIMNY BROWAR 3:4 k. (2:1) 
Bramki: Sujkowski 2, Zygmunt – Popiel 4. 

JOKER KOSMETYKI – EPA�.PL 5:0 walkower

„Zakon” ograł „Jedynkę” 
O niespodziankę postarała się drużyna II Liceum Ogólno-
kształcącego, wygrywając z najlepszymi tydzień wcześniej 
zawodniczkami I Liceum Ogólnokształcącego. Najwięcej 
punktów zdobyły jednak Wilki. 

Najpierw broniące tytułu uni-
hokeistki „Watahy” zremiso-
wały z ILO, dla którego obie 
bramki strzeliła Joanna Brejta. 
Dużo bardziej jednostronne 
okazało się spotkanie aktual-
nych mistrzyń z IILO, wygra-
ne do zera, głównie dzięki sku-
teczności Oksany Osękow-
skiej, która do wcześniejszego 
gola dołożyła dwa kolejne  
i ściga prowadzącą w punktacji 
kanadyjskiej Joannę Czubek  

z „Jedynki”. Ta nie poprawiła 
swojego dorobku strzeleckie-
go, bo w ostatnim meczu jej 
zespół niespodziewanie uległ 
koleżankom z „Zakonu”. 

ILO – WILKI 2:2 
Bramki: Brejta 2 – Osękow-
ska, Lubas. 

WILKI – IILO 3:0 
Bramki: Osękowska 2, Sitarz. 

ILO – IILO 0:2 
Bramki: Burnat, Krokis. 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Zwycięstwo z małym niedosytem 
MKS VLO DEVELOPRES RZESZÓW – SANOCZAN� SANOK

2:3 (21, -18, 21, -23, -11) 
Sanoczanka: Barańska, Bołd, Kołodyńska, Buśko, Maciejczyk, Frycz, Szerszeń (libero). 

Trzecie w tym sezonie zwy-
cięstwo Sanoczanki, a drugie 
na obcym parkiecie. Mimo 
wszystko nasze zawodniczki 
wracały do domu z poczu-
ciem niedosytu, mając świa-
domość, że można było przy-
wieźć komplet punktów. 

– To był dość nierówny mecz, 
w którym obie drużyny popeł-
niały sporo błędów, mając 
dłuższe momenty dekoncen-
tracji. W pierwszych czterech 
setach zawsze wygrywał ze-
spół grający na tej samej stro-
nie boiska. Na niej też rozpo-
częliśmy tie-breaka, a przejście 
nastąpiło przy naszym prowa-
dzeniu 8:7. Potem dziewczyny 
dość spokojnie wygrały kilka 
akcji, sięgając po końcowe 
zwycięstwo. Same jednak czu-
ły, że przy właściwej dyspozy-
cji w Rzeszowie można było 
zdobyć 3 punkty – powiedział 
Ryszard Karaczkowski, trener 
Sanoczanki. 

MKS PA�DISO ŁAŃCUT – TSV SANOK 3:1 (24, -22, 18, 8)

Porażka po najlepszym meczu w sezonie 
TSV: Adamiak, Bodziak, Wójcik, Olejarz, Pawlik, Bekier, Kraczkowska (libero) oraz Adamska, 
Mika, Stabryła-Kiszka, Sokołowska (libero). 

Porażka siatkarek TSV na boisku wicelidera, jednak po  
bodaj najlepszym jak dotąd meczu w sezonie. 

– Przez pierwsze dwa i pół 
seta dziewczyny prezentowa-
ły się naprawdę dobrze na  
tle faworyzowanych rywalek. 

Świetnie serwowała Barbara 
Wójcik, a Edyta Kraczkowska 
broniła nawet najtrudniejsze 
piłki. Szkoda pierwszej partii, 

w której prowadziliśmy już 
24:20, jednak kolejne 6 punk-
tów padło łupem zespołu  
gospodarzy. Drugiego seta 
udało się wygrać, a do połowy 
trzeciego trwała zacięta wal-
ka. Niestety, potem Paradiso 

wrzuciło wyższy bieg, uzy-
skując wyraźną przewagę – 
powiedział trener Maciej  
Wiśniowski. 

Kolejne mecze nasze dru-
żyny rozegrają na wła-
snych boiskach. W sobotę 
(godz. 15) Sanoczanka po-
dejmie Maraton Trzciana. 
Natomiast pojedynki TSV  
z Lubczą Racławówka prze-
łożono na wtorek. Panie  
zagrają w ZS3 (godz. 17),  
a panowie w UP (godz. 18). 

Liga Sanocka 

Dublety GOSiR-u i Belfrów 
Rozegrano cztery mecze, większość z udziałem Belfrów, które 
odniosły dwa zwycięstwa, pokonując Leśników-Volley Team  
i Vivio Brzozów. W międzyczasie była porażka z GOSiR-em 
Rymanów, którego wyższość uznać musieli też Leśnicy. 

Większość spotkań kończyła się 
wynikami 3:1, wyjątkiem był 
pojedynek „ciała pedagogiczne-
go” z Leśnikami, rozstrzygnięty 
w trzech setach. Potem Belfry 
dość pewnie pokonały też Vivio, 

po wcześniejszej, dość podob-
nej porażce z GOSiR-em. Zresz-
tą siatkarze z Rymanowa ostat-
nie mecze zakończyli z komple-
tem punktów, zdobywając je też 
w potyczce z Leśnikami. 

BELFRY – LEŚNICY-VOLLEY TEAM 3:0 (21, 19, 18)
BELFRY – GOSiR RYMANÓW 1:3 (-11, -19, 18, -25) 

BELFRY – VIVIO BRZOZÓW 3:1 (16, 19, -16, 16) 
LEŚNICY-VOLLEY TEAM – GOSiR RYMANÓW 

1:3 (-24, 20, -23, -19) 

Juniorzy młodsi i młodzicy TSV także z awansami! 
Po juniorach TSV także juniorzy młodsi i młodzicy zapewnili sobie udział w ćwierć�nałach Mistrzostw Polski. W ostatni week-
end obie drużyny wygrały po meczu, na turniejach odpowiednio w Leżajsku i Rzeszowie. – Potrzebowaliśmy seta z gospodarzami 
i zwycięstwa 3:0 z Rzeszowem. Minimum zostało osiągnięte – powiedział Maciej Wiśniowski, trener juniorów młodszych. 

Juniorzy młodsi 
FENIKS LEŻAJSK – TSV SANOK 3:1 (20, 20, -16, 21) 

AOZ RZESZÓW – TSV SANOK 0:3 (-14, -15, -22) 

Młodzicy 
AOZ RZESZÓW – TSV SANOK 0:2 (-13, -17) 

LTS FENIKS LEŻAJSK – TSV SANOK 2:0 (11, 15) 

Tymczasem drużyna juniorów TSV wczoraj rozpoczęła 
ćwierć�nałowy turniej w Policach, gdzie jej grupowymi
rywalami będą miejscowy SMS i WKS Wieluń. Po meczach 
wyniki znajdziecie na naszej stronie internetowej. Junio-
rzy młodsi od przyszłego czwartku grać będą w Kędzierzy-
nie-Koźlu, natomiast turniej młodzików zaplanowany  
został na marzec (gospodarz nie jest jeszcze ustalony). 

Hubert Popiel niemal w pojedynkę rozgonił watahę Wilków... 

Unihokeistki IILO (na niebiesko) wygrały mecz z ILO 

Siatkarki Sanoczanki odniosły kolejne zwycięstwo, szkoda jedynie, że nie za 3 punkty 

Juniorzy młodsi TSV odebrali medale za 3. miejsce w województwie 
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Sparing Ekoballu Stal 

Sparingi Wiki 

Kanonada w zimowej scenerii 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – BŁAŻOWIAN� BŁAŻOWA 8:0
Bramki: Czyrny 2, Błażowski 2, Domaradzki, Maślany, Lorenc, Wanat. 

Kapitalne rozpoczęcie kontrolnego cyklu – stalowcy nie dali najmniejszych szans zespo-
łowi z rzeszowskiej „okręgówki”, niewiele zabrakło do zwycięstwa w dwucyfrowych  
rozmiarach. Cieszy forma przed drugą częścią sezonu, w którym cel jest jeden, jasny  
i  niezmienny  –  powrót  do  IV  Ligi  Podkarpackiej. 

Mecz na sztucznym boisku 
centrum Wiki rozegrano  
w trzech półgodzinnych ter-
cjach. Wyższość Ekoballu ani 
przez moment nie podlegała 
dyskusji; dość powiedzieć, że 
przez 90 minut rywale tylko 
raz zagrozili naszej bramce. 
Za to w ich polu karnym co 
rusz dochodziło do groźnych 
sytuacji. Drużyna Pawła  
Załogi punktowała przeciw-
nika, zatrzymując się dopiero 
po ósmym tra�eniu.

– Mogło być dwucyfrowe 
zwycięstwo, bo okazji strze-
leckich mieliśmy jeszcze spo-
ro – podkreślił Robert Ząb-
kiewicz, kierownik zespołu. 

Połowę bramek zdobyli  
Dawid Czyrny i Mateusz  
Błażowski, notując dublety,  
a pozostałe  gole były dziełem 
Rafała Domaradzkiego, Pio-
tra Lorenca, Mateusza Wana-
ta i Macieja Maślanego. Ten 
ostatni został niedawno pozy-
skany z Wisłoki Dębica.  
Kolejnym nabytkiem jest  
Łukasz Bujak (Arłamów 
Ustrzyki Dolne), który także 
zagrał z Błażowianką. Warto 
podkreślić, że obaj to sanocza-
nie, którzy bardzo wcześnie 
zaczęli trenować w innych 
miastach. Jeżeli chodzi o spra-
wy kadrowe, to są też dwa 
ubytki – Jakub Ząbkiewicz 
zdecydował się na przejście  
do Czarnych Jasło, a Dawid 
Gąsior – do Przełomu Besko. 

Na sobotę zaplanowany zo-
stał mecz z Głogovią Głogów, 
jednak nie wiadomo jeszcze, 
gdzie zostanie rozegrany. 

Kolejne zwycięstwa lidera Klasy A 
WIKI SANOK – BUKOWIAN� BUKOWSKO 4:0

Bramki: Fryc 2, Osiniak, Pluskwik. 

WIKI SANOK – G�BOWIAN� G�BÓW� 4:2 
Bramki: gracz testowany 2, gracz testowany, D. Pielech. 

WIKI SANOK – PARTYZANT TARGOWIS� 2:1
Bramki: gracz testowany, Fryc. 

Znacznie więcej meczów kontrolnych rozgrywa drużyna 
Wiki, za którą trzy kolejne spotkania. Po rozpoczynającym 
sparingowy cykl zwycięstwie nad Cisami Jabłonica Polska 
piłkarze ze stadionu przy ulicy Stróżowskiej poszli za  
ciosem, pokonując także Bukowiankę Bukowsko, Grabo-
wiankę Grabówka i Partyzanta Targowiska. 

Oczywiście wszystkie trzy 
mecze rozegrano na sztucz-
nym boisku Wiki, gdzie spa-
ringowa karuzela kręci się 
właściwie bez przerwy, bo  
z obiektu korzysta wiele oko-
licznych klubów. Na własnym 
boisku gospodarze czują się 
jak ryba (ryby?) w wodzie, 
odprawiając kolejnych rywali. 
Choć nie da się ukryć, że ci 
stawiają coraz twardszy opór, 
o czym świadczą same wyni-
ki. W potyczkach z Buko-
wianką i Grabowianką nasi 
zawodnicy zdobywali po  
4 gole, najpierw nie tracąc 
żadnego, a potem już dwa. 
Natomiast pojedynek z Party-
zantem zakończył się mini-
malnym zwycięstwem. Klasę 
pokazał grający trener Patryk 
Fryc, w tych meczach trzy-

krotnie wpisując się na listę 
strzelców. Kilka goli było 
dziełem zawodników testo-
wanych, a pozostałe zdobyli 
Adam Osiniak, Szymon Plu-
skwik i Dominik Pielech. 

Cieszy rosnąca forma pił-
karzy Wiki, których cel jest 
identyczny, jak stalowców - 
po degradacji szybki powrót 
do wyższej ligi, w tym przy-
padku Klasy Okręgowej. Po-
zycja wyjściowa jest świetna, 
bo po rundzie jesiennej nasz 
zespół prowadzi w tabeli,  
a pozyskanie nowych zawod-
ników, na czele z trenerem 
Frycem, powinno dodać dru-
żynie jakości. A zatem do 
dzieła – wygrać pozostałe  
sparingi, a potem zwycięską 
passę kontynuować w me-
czach mistrzowskich. 

W najbliższych dniach piłkarze Wiki rozegrają kolejne  
dwa sparingi – w sobotę (godzina 11) z Sanoczanką Święte,  
a w środę (godzina do ustalenia) ze Startem Rymanów. 

Halowe Turnieje Akademii Piłkarskiej 

Trzy razy podium, 
zawsze inne miejsce 
Znów intensywny weekend akademików, którzy zaliczyli 
trzy wyjazdowe starty, w każdym lądując na podium.  
Najlepiej zaprezentowała się niezawodna drużyna żaków 
starszych, odnosząc bezapelacyjne zwycięstwo na Turnie-
ju „Bieszczady Winter Cup” w Ustrzykach Dolnych.  
Orlicy młodsi wywalczyli 2. miejsce na Turnieju Smoka  
w Krakowie, natomiast trampkarzom młodszym przypadła 
3. pozycja na zawodach w Nowym Żmigrodzie. 

A już w następną sobotę (25 lutego) w hali Uczelni Państwowej 
rozegrana zostanie szósta edycja sztandarowej imprezy Akade-
mii Piłkarskiej, czyli Międzynarodowego Memoriału Jerzego 
Pietrzkiewicza, najlepszego strzelca w historii Stali Sanok. Tym 
razem walczyć będą drużyny żaków starszych (zawodnicy  
z rocznika 2014 i młodsi). Obok zespołu gospodarzy wystąpić 
mają także: Cracovia Kraków, Resovia Rzeszów, Ziomki Rze-
szów, Igloopol Dębica i słowacka CFT Academy. Honorowy 
patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Matuszewski. 
Pełna zapowiedź turnieju w następnym numerze. 

Wyjazd do „stolicy Bieszcza-
dów” okazał się bardzo udany 
dla podopiecznych Mariusza 
Sumary, którzy wygrali kolej-
ny turniej. Jego drużyna za-
kończyła rywalizację nie tylko 
bez porażki, ale i straty bram-
ki, co bardzo dobrze świadczy 
o grze obronnej naszej ekipy. 
Tytuł króla strzelców zdobył 
Mikołaj Różak, obok którego 
skład zwycięskiego zespołu 
AP tworzyli:  Aleks Zozulew-
-Chudziak, Lena Furdak,  
Natan Karnas, Bruno Kozak, 
Mikołaj Różak, Jan Pietrasz, 
Oliwier Filak, Alan Mieszczń-
ski i Emilia Hertig. 

O rok starsi akademicy 
bardzo dobrze zaprezentowali 
się pod Wawelem. Pierwszego 
dnia drużyna Jakuba Gruszec-
kiego nie straciła bramki, 
uzyskując kwali�kację do 
Ligi Mistrzów, gdzie sześć 
najlepszych zespołów walczy-
ło o końcowe zwycięstwo. 
Świetną passę nasi orlicy pod-
trzymali w trzech pierwszych 
meczach. Dopiero potem ry-
wale znaleźli sposób na ma-
łych sanoczan, którzy w decy-
dującym pojedynku ulegli  

1:2 zawodnikom z Suchej 
Beskidzkiej, ostatecznie koń-
cząc rywalizację na 2. pozycji. 
Najlepszym bramkarzem tur-
nieju wybrany został Mateusz 
Gagatko. Obok niego skład 
AP tworzyli: Filip Grudzień, 
Łukasz Sieradzki, Wojciech 
Wasłowicz, Gabriel Kulon, 
Szymon Świder, Mateusz 
Ćwikła, Artur Janiec, Jan 
Piszko, Filip Józefek i Karol 
Stojowski. 

I wreszcie zawody w No-
wym Żamigrodzie, gdzie nie-
źle powalczył zespół tramp-
karzy młodszych Akademii, 
w pięciu meczach strzelając 
22 bramki, przy tylko 3 stra-
conych. Niestety, potknięcie 
w pół�nale zdecydowało 
o tym, że zawodnicy Sylwe-
stra Kowalczyka uplasowali 
się na najniższym stopniu  
podium. Królem strzelców 
został jego syn Ksawery (zdo-
bywca 8 goli), wraz z którym 
skład ekipy AP tworzyli:  
Rafał Adamowski, Krzysztof  
Koczera, Kacper Niecko,  
Alan Cichecki, Szymon Sta-
rzak, Karol Dżugan, Gracjan 
Bochnak i Filip Baraniewicz. 

Szósta edycja Memoriału 
Jerzego Pietrzkiewicza 

Drużyna Ekoballu Stal (na niebiesko) nie dała szans Błażowiance, strzelając aż 8 goli 

Piłkarze Wiki wygrali cztery pierwsze sparingi 

Trampkarze AP zajęli 3. miejsce na turnieju w Nowym Żmigrodzie 
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ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE LEKKOATLETYKA 

NARCIARSTWO 

Junior trzeci, 
masters czwarty 
Drugie zawody Podkarpackiej Ligi Alpejskiej rozegrano 
na wyciągu Laworta w Ustrzykach Dolnych, znów z udzia-
łem dwóch sanoczan. Karol Bernat ponownie uplasował 
się na podium. 

Tydzień po zwycięstwie  
w Wańkowej naszemu zawod-
nikowi przyszło zadowolić się 
3. miejscem wśród juniorów 
młodszych. Bernat uzyskał 
łączny czas 1.48,33 – gdyby 
nie upadek w pierwszym 
przejeździe, byłaby szansa na 
2. miejsce. 

W kategorii mastersów 
udanie pokazał się Jacek  
Lubas, wyraźnie poprawiając 
wynik z inauguracji. Tym  
razem przypadło mu 4. miej-
sce z rezultatem 1.15,73.  
Strata do podium była bardzo 
niewielka, bo zaledwie  
0,19 sekundy. 

TENIS STOŁOWY 

Pingpongowe roszady 
Kolejna zmiana ról w Sanockiej Lidze Sokoła – kolejny 
turniej wygrał Bolesław Bartkowski i znów jest liderem 
klasy�kacji łącznej.

Walka w grupie A była bardzo 
zacięta. Aż trzech zawodni-
ków miało po jednej porażce  
i o kolejności decydowały bi-
lanse setów. Najlepszym legi-
tymował się Bartkowski, nie-
znacznie wyprzedzając Bog-
dana Szałankiewicza i nieco 
wyraźniej Daniela Kozioła. 

Dla odmiany w grupie B 
dominatorem okazał się  

Mariusz Lubieński – komplet 
zwycięstw bez straty seta.  
Kolejne miejsca zajęli Piotr 
Błażejowski (jeden przegrany 
mecz) i Marek Perschke 
(dwie). 

Pozycję lidera odzyskał 
Bartkowski, odbierając ją  
Szałankiewiczowi (mają po 
46 punktów). Na pozycji  
3. plasuje się Kozioł (26). 

W drugich dziesiątkach 
Podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów, które  
rozegrano w Rzeszowie, barwy Komunalnych reprezento-
wali Izabela Sawicka i Mikołaj Łuczka, zajmując miejsca  
w drugich dziesiątkach. 

Dwójka wychowanków  
trenera Ryszarda Długosza 
startowała w kategorii junio-
rów młodszych. Wyższe miej-
sce przypadło Sawickiej –  
14. w trójskoku z odległością 
10,50 metra. Natomiast  
Łuczka wywalczył 19. pozy-

cję w wyścigu na 300 m, uzy-
skując czas 37,75. Mimo 
wszystko jego występ ocenić 
należy nieco lepiej – rekord 
życiowy, a do tego relatywnie 
wyższa lokata w całej stawce 
danej konkurencji, bo biegło 
ponad 30 zawodników. 

BILARD 

I zostało ich czterech 
Ruszyła faza pucharowa rozgrywek SCB Ligi Amatorskiej. 
W ćwierć�nałach zwycięstwa odnieśli Jakub Biłas, Zbigniew
Gilarski, Tomasz Skóra i Grzegorz Jarocki, meldując się  
w stre�e medalowej.

Pierwsze mecze play-offów 
dostarczyły dużych emocji. 
Większość była niezwykle zacię-
ta, a dwa kończyły się wynikami 
9:8. Najpierw w takim stosunku 
Biłas pokonał Grzegorza Roze-
la, a dzień później Skóra bronią-
cego tytułu Krzysztofa Kadub-
ca. Wiadomo więc już, że popu-
larny „Kadet” nie wygra ligi po 
raz kolejny. Podobnie zażarte 
okazało się starcie Jarockiego  

z Marcinem Lubienieckim,  
które ten pierwszy rozstrzygnął 
różnicą dwóch frejmów. Zdecy-
dowanie najłatwiejszą przepra-
wę miał  Zbigniew Gilarski, nie 
dając szans Marcinowi Dzikowi. 
Tym samym dwaj najlepsi za-
wodnicy sezonu zasadniczego 
odpadli z dalszej rywalizacji. 

Pół�nały już w niedzielę:
Biłas zmierzy się ze Skórą,  
a Jarocki z Gilarskim. 

Ćwierć�nały:
Jakub Biłas – Grzegorz Rozel 9:8 
Zbigniew Gilarski – Marcin Dzik 9:2 
Krzysztof Kadubiec – Tomasz Skóra 8:9 
Grzegorz Jarocki – Marcin Lubieniecki 9:7 

JUDO 

Walczyli w Niepołomicach 
Kolejnym startem reprezentantów Pantery była inaugura-
cja Ogólnopolskiej Ligi Combat Ju Jutsu 2023. Efekt wy-
jazdu do Niepołomic to osiem medali, w tym jeden złoty, 
który wywalczył trener Daniel Wosachło. 

Zawody miały mocną obsadę 
– ponad 200 uczestników,  
w tym również z Ukrainy  
i Słowacji. Wszyscy judocy 
Pantery zdecydowali się na wy-
stęp w formule Grappling Gi 
(w kimonach), mając okazję do 
rywalizacji nawet z medalista-
mi Mistrzostw Świata i Europy. 
Najlepiej powalczył Wosachło, 
odnosząc zwycięstwo w kat. 
wagowej seniorów do 77 kg. 
Zdecydowana większość jego 
podopiecznych zajmowała  

3. miejsca: Bartosz Werszański 
(seniorzy, 92 kg), Gabriela  
Izdebska (8-9 lat, 30 kg), Lena 
Izdebska (10-11 lat, 35 kg), 
Zuzanna Ustianowska  
(14-15 lat, 53 kg) oraz debiu-
tanci Maksymilian Florko  
(12-13 lat, 60 kg), Maciej Banit 
(12-13 lat, 70 kg) i Bartosz  
Węgrzyniak (10-11 lat, 40 kg). 
Skład sanockiej ekipy uzupeł-
niał Damian Dmitrzak, które-
mu przypadło miejsce tuż za 
podium (12-13 lat, 40 kg). 

– Wszyscy zawodnicy poka-
zali ducha walki. Jesteśmy bar-
dzo dumni z ich wyników, które 
wywalczyli ciężką pracą i po-
święceniem na turnieju. Szcze-
gólne wyróżnienia należą się 

tym najmłodszym, ponieważ 
dla większości były to debiu-
tanckie, pierwsze walki w życiu, 
od razu na najwyższym pozio-
mie mistrzowskim – podkreślił 
trener Wosachło. 

Kilkanaście medali Górnika 
Czwartą rundę Ogólnopol-
skich Zawodów Dzieci pan-
czeniści Górnika zaliczyli 
na własnym torze „Błonie”, 
a efekt to kilkanaście meda-
li. Najlepiej wypadła Oliwia 
Dydek, zdobywając cztery 
srebra, choć najwięcej krąż-
ków miał Olaf Podczer- 
wiński – komplet pięciu 
brązów. 

W wyścigach 12-latek na  
500 metrów Dydkówna trzy 
razy zajmowała 2. miejsca 
(czasy: 47,11, 48,20 i 47,41), 
raz plasując się tuż za podium, 
co dało jej 2. pozycję w wielo-
boju. Natomiast Podczerwiń-
ski wszystkie biegi kat. 11 lat 
kończył jako 3. – po dwa razy 
na 300 m (31,55 i 32,00)  
i 500 m (52,66 i 51,53) – stąd 
identyczna lokata w klasy�ka-
cji łącznej. Ponadto wśród  
10-latek Zo�a Dziadak była 
3. w jednym ze startów na  
300 m, a Izabela Potocka  
dwa razy 3. na 100 m (13,83  
i 13,76); upadki na 300 m  
pozbawiły ją szans na dobry 
wynik w wieloboju. 

W sztafetach 4x400 m 
dziewcząt łyżwiarki Górnika 
zajęły miejsca 6. i 7. w kat. do 
11 lat i 9. w kat. do 13 lat. 

Kat. 10 lat: 4. Zo�a Dziadak (3. i 4. na 300 m oraz 5. i 8. na 100 m), 5. Gaja Fedak (m.in. 4. na
100 m oraz 7. i 5. na 300 m), 10. Zuzanna Chmielewska (m.in. 9. na 300 m), dalsze lokaty – Lau-
ra Turek-Parylak i Celina Czwerenko; 5. Artur Śmigiel (5. i 4. na 100 m oraz 5. i 5. na 300 m). 
Kat. 11 lat: 7. Kornelia Dyląg (6. i 7. na 300 m oraz 7. i 7. na 500 m); dalsze lokaty – Aleksandra Mi-
chalska i Lena Karaczkowska; 3. Olaf Podczerwiński (3. i 3. cztery na 300 m oraz 3. i 3. na 500 m). 
Kat. 12 lat: 2. Oliwia Dydek (trzy razy 2. i 4. na 500 m), dalsze lokaty – Julia Stec i Maja Gaworecka. 
Kat. 13 lat: dalsze lokaty – Justyna Czwerenko, Kaja Stanikowska i Tomasz Synowiec. 

Już dzisiaj na torze „Błonie” rozegrane zostaną Łyżwiarskie Mistrzostwa Sanoka, natomiast od poniedziałku w „Arenie” 
dwudniowa rywalizacja short-trackowców w ramach XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wśród startujących nie 
zabraknie oczywiście reprezentantów naszego UKS-u MOSiR. Początek wyścigów w poniedziałek o godz. 10 i we wtorek 
o godz. 9 (szczegóły na plakatach – str. 11). 

Wielkie ściganie na „Błoniach” i w „Arenie” 

Jakub Biłas (po lewej) i Zbigniew Gilarski jako pierwsi awansowali 
do pół�nałów

Mikołaj Łuczka pobił rekord życiowy, co wystarczyło do miejsca 
pod koniec drugiej dziesiątki 
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