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18 września w Sanockim Domu Kultury odbyła się sesja 
popularnonaukowa dla uczczenia 80. rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej. W trakcie sesji swoją historią podzielił się z uczest-
nikami Eugeniusz Taradajko – uczestnik ekshumacji miejsc 
pochówku Polaków zamordowanych w Katyniu.

 

Cmentarz Wojskowy na Po-
wązkach w Warszawie. Krzyż 
Katyński. Widoczny napis „Ka-
tyń - 1940 - Kozielsk, Ostasz-
ków, Starobielsk”.

Sesja popularnonaukowa w SDK

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Było to zakończenie obcho-
dów rocznicy zbrodni katyń-
skiej rozpoczętych w marcu 
br. Uczestnicy sesji mogli 
obejrzeć wystawę zatytuło-
waną „Sanoczanie z listy ka-
tyńskiej”. Znalazły się tam 
zdjęcia i krótkie informacje 
na temat mieszkańców Sano-
ka i okolic zamordowanych 
w Katyniu. Lista o�ar, związa-
nych z ziemią sanocką, liczy 
w tej chwili 71 nazwisk. Naj-
młodszy zamordowany miał 
zaledwie 20 lat.

Głównym punktem pro-
gramu była relacja Eugeniusza 
Taradajki, który brał udział 

w ekshumacji ciał o�ar zbrod-
ni katyńskiej.

– Jest to fragment naszej 
historii – powiedział pan Ta-
radajko. – Moim zadaniem 
było spisywanie wszelkich 
danych potrzebnych do ujaw-
nienia tych osób, a później 
zakładanie na ciała tabliczek 
z numerem ewidencyjnym. 
Po zakończeniu prac zwłoki 
wkładaliśmy do worków fo-
liowych i ponownie składali-
śmy w jamach grobowych.

Świadek opowiedział 
o swoim kilkumiesięcznym 
pobycie na miejscu ekshuma-
cji. Wspominał, że w tym cza-

Kolejne inwestycje 
drogowe w mieście

Remont ulic na Wójtostwie

Drogowskazy do Pastwisk
Teraz każdy, kto będzie chciał wybrać się do Pastwisk z pew-
nością nie zabłądzi. Wszystko dzięki drogowskazom, które 
wskazują drogę do tej malowniczej wioski, w której znajduje 
się Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły. 
To miejsce wyjątkowe ukazujące życiową ścieżkę naszego pa-
pieża, który tak bardzo umiłował sobie nasz region.  

w przeciwnych kierunkach od 
strony Krosna i Sanoka na 
drogach powiatowych. Jadąc 
główną drogą możemy zoba-
czyć oznaczenia, które popro-
wadzą nas do Centrum – mówi 
Magdalena Gajewska, wójt 
gminy Zarszyn. 

Inicjatorzy pomysłu, pra-
cownicy Centrum, jak i sama 
pani wójt, mają nadzieje, że 
dzięki drogowskazom każdy 
dowie się o tym wspaniałym 
miejscu, jakim niewątpliwie 
jest Regionalne Centrum Pa-
mięci Kardynała Karola Woj-
tyły.

dcz

18 września w Sali Herbowej 
Urzędu Miasta w Sanoku, Sta-
nisław Chęć, starosta sanocki 
oraz Grzegorz Kozak, dyrek-
tor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sanoku 
przekazali rodzinom zastęp-
czym funkcjonującym na tere-
nie powiatu sanockiego oraz 
wychowankom Domu Dziec-
ka im. św. Józefa w Sanoku 
38 komputerów zakupionych 
przez Powiat Sanocki w ra-
mach Projektu „Wsparcie dzie-
ci umieszczonych w pieczy za-

stępczej w okresie epidemii 
COVID-19”, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój lata 2014-
-2020 – Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym, 
PI 9iv: Ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwa-
łych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowot-
nej i usług socjalnych świad-
czonych w interesie ogólnym. 
Bene�cjentami projektu są ro-
dziny zastępcze funkcjonujące 

na terenie Powiatu Sanockie-
go oraz wychowankowie 
Domu Dziecka im. św. Józefa 
w Sanoku. Celem realizacji 
projektu jest zapobieganie 
i ograniczenie negatywnych 
skutków epidemii COVID-19 
w obszarze pieczy zastępczej 
poprzez wzmocnienie rodzin 
zastępczych, rodzinnych do-
mów dziecka oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
w zakresie bezpiecznej realiza-
cji zadań tych podmiotów 
w okresie epidemii.

Aż 38 nowych laptopów tra�ło do podopiecznych rodzin zastępczych oraz wychowanków 
Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Komputery mają pomóc w nauczaniu w trybie zdal-
nym. 

Laptopy dla wychowanków Domu Dziecka 
i podopiecznych rodzin zastępczych 

– Komputery wraz z opro-
gramowaniem mają służyć re-
alizacji zadań w trybie zdalne-
go nauczania przez wycho-
wanków rodzin zastępczych 
oraz wychowanków placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, 
jaką jest Dom Dziecka im. św. 
Józefa w Sanoku – powiedział 
Grzegorz Kozak.

W ramach projektu zaku-
piono 38 nowych laptopów, 
oprogramowanie dla osób 
z niepełnosprawnością oraz 
zakupiono wyposażenie 
miejsc kwarantanny dla zawo-
dowych rodzin zastępczych.

– Ponadto dokonano za-
kupu środków ochrony indy-
widualnej do bezpośredniej 
walki z epidemią tj.: mase-
czek, rękawiczek oraz środ-
ków dezynfekcyjnych – do-
dał.

W najbliższym czasie do-
konany zostanie zakup wypo-
sażenia miejsc kwarantanny 
dla  wychowanków Domu 
Dziecka im. św. Józefa w Sano-
ku. Wartość projektu wsparcia 
wynosi 154.415,00 zł, w tym 
130.140,65 zł ze środków eu-
ropejskich i 24.274,35 zł ze 
środków krajowych. Projekt 
realizowany jest przez Powia-
towe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Sanoku.
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Komputery dla Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku

Pastwiska, to niewielka wieś 
położona w powiecie sanoc-
kim. Nie każdy wie, że właśnie 
tam znajduje się  Regionalne 
Centrum Pamięci Kardynała 
Karola Wojtyły. Centrum po-
wstało, aby upamiętnić wizyty 
kardynała Karola Wojtyły 
w Beskidzie Niskim, a w szcze-
gólności w Rudawce Ryma-
nowskiej. Będąc w Centrum 
możemy poznać ścieżkę życio-
wą przyszłego papieża. Gmina 
Zarszyn z okazji 100. rocznicy 
urodzin papieża Jana Pawła II 
postanowiła, że należy w jakiś 
szczególny sposób wskazać to 
miejsce, zarówno mieszkań-
com naszego terenu, jak i prze-
jezdnym. Z inicjatywy Małgo-
rzaty Kosiarskiej z Regionalne-
go Centrum Pamięci Kardynała 
Karola Wojtyły oraz Wojcie-
chowi Węgrzynowi, przewod-
nikowi P�K rozmieszczono 
cztery drogowskazy, dzięki 
którym z pewnością każdy tra� 
w to niezwykłe miejsce. 

– Koszt czterech drogo-
wskazów wyniósł niecałe 1000 
złotych. Tabliczki zostały roz-
lokowane w dwóch miejscach, 

W Sanoku kolejne ulice doczekają się remontu. Miasto pozy-
skało środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudo-
wane zostaną m.in. ulice Poprzeczna, Sadowa i Krasińskiego. 

22 września Burmistrz Tomasz 
Matuszewski podpisał umowę 
na wykonanie kolejnego zada-
nia inwestycyjnego z zakresu 
remontu dróg w ramach środ-
ków pozyskanych z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Inwe-
stycja obejmuje przebudowę 
ulic: Poprzecznej, Szafera, Kra-
sińskiego i Sadowej. Całkowity 
koszt zadania zamknie się kwo-

tą ponad 2,3 mln zł, w tym do�-
nansowanie wynosi 50% war-
tości zadania. Wykonawcą jest 
sanockie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych i Mostowych. 
Jeszcze w tym miesiącu nastąpi 
przekazanie terenów pod inwe-
stycje wykonawcy, a prace, 
zgodnie z ustaleniami, powinny 
zakończyć się w maju 2021r. 

dcz

sie nie słyszał w lesie żadnych 
ptaków, przez co ten las wyda-
wał mu się dziwny i martwy.

– Wydawało się, że słyszy 
się w szumie drzew jakby jęk 
ludzki. Nie ma większej trage-
dii niż wojna – Eugeniusz Ta-
radajko zakończył swoje wy-
stąpienie tymi słowami.

W trakcie sesji wystąpiły 
laureatki I Konkursu „Katyń 
w pieśni i poezji”, uczennice 
Szkoły Podstawowej w Pora-
żu, Sara Niemczyk i Emilia 
Osenkowska.

Organizatorami uroczy-
stości byli: Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej – 
Koło w Sanoku, Biuro Burmi-
strza Sanoka oraz Wydział 
Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Sanoku.

Dawid Zajdel

Regionalne Centrum Pamięci
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Drogowskazy do Pastwisk

Spora część mieszkańców wsi Srogów Dolny i Srogów Górny skarży się na problemy z dostę-
pem do transportu publicznego. Zmniejszanie ilości kursów, całkowita ich likwidacja czy  
regularny wzrost cen biletów to główne bolączki osób zamieszkujących tę część gminy. Czy 
potrzeby mieszkańców mogą zaspokoić autobusy miejskie?

Regionalne Centrum Pamięci

Trepcza i Srogów wykluczone komunikacyjnie 

Codziennie wielu osób z tego 
obszaru gminy dojeżdża do 
szkoły lub pracy do Sanoka. Ci, 
którzy nie posiadają samocho-
du, skazani są na transport pu-
bliczny. Z autobusów każdego 
dnia korzysta kilkaset osób. 
Uczniowie sanockich szkół, 
osoby pracujące, a także osoby 
starsze, które muszą dostać się 
do sklepu czy lekarza.

Obecnie działająca linia 
autobusów okazuje się niewy-
starczająca.

- Jest tylko jeden, prywatny 
przewoźnik, który co chwilę 
podnosi ceny biletów i zmniej-
sza ilość kursów. Ostatnio zli-
kwidowano wszystkie kursy  
w weekendy. Do tego zdarzają 
się opóźnienia – powiedziała 
nam jedna z mieszkanek wsi.

- Nie każdy ma prawo jazdy 
czy własny samochód. To jak 

inaczej dojechać choćby do 
pracy, jak nie autobusem? – 
pyta inny mieszkaniec jednej  
z wiosek.

Duże zainteresowanie 
transportem publicznym i mała 
ilość kursów skutkują przepeł-
nionymi autobusami, zwłaszcza 
w godzinach porannych i po-
południowych. Nie każdy może 
pozwolić sobie na podróż sa-
mochodem, nie tylko ze wzglę-
dów �nansowych, ale także ze
względu na wiek lub stan zdro-
wia.

Rozwiązaniem tego proble-
mu, zdaniem mieszkańców, 
mogłoby być stworzenie no-
wych linii autobusów miej-
skich, które pokryłyby teren 
wiosek Trepcza, Srogów Dolny 
i Srogów Górny.

– Też jesteśmy częścią Sa-
noka. Tam uczą się nasze dzieci, 

tam pracujemy, dlaczego coś 
takiego miałoby nie powstać? 
Jeżdżą autobusy do Zagórza  
i do Czerteża, mogą i do Srogo-
wa. Ułatwiłoby to nam wszyst-
kim życie – słychać głosy 
mieszkańców.

Ucinanie lub całkowita li-
kwidacja połączeń w małych 
miejscowościach to już plaga, 
nie tylko w naszym regionie, 
ale i w wielu innych miejscach 
w Polsce. Według danych nie-
mal 14 milionów Polaków jest 
wykluczonych komunikacyj-
nie. Może władze miasta Sano-
ka i Gminy Wiejskiej Sanok 
rozważyłyby opcję podpisania 
stosownych porozumień, jak to 
uczyniono w Bukowsku i uda 
się, aby komunikacja miejska 
dojeżdżała również w graniach 
Gminy Wiejskiej Sanok. 

Dawid Zajdel

Na Dąbrówce zrobiono w ostatnim czasie bardzo dużo, na tę dzielnicę skierowano sporo na-
kładów inwestycyjnych, ale w dalszym ciągu wiele dróg czeka na remont – tak wynika ze spo-
tkania mieszkańców dzielnicy z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim, które odbyło się 23 
września w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Witosa.  
Trzeba remontować, ale potrzeb jest tak dużo, że nie wszystkie uda się od razu zaspokoić.

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Dąbrówki

Dąbrówka ładniejsza, ale…

Spotkanie na Dąbrówce to  
w tym roku pierwsze z cyklu 
spotkań z mieszkańcami sanoc-
kich dzielnic, zaplanowanych 
przez burmistrza Tomasza Ma-
tuszewskiego. Groźba rozprze-
strzeniania się koronawirusa  
i zalecenie pozostania w do-
mach od marca do czerwca 
uniemożliwiły organizację bez-
pośrednich kontaktów burmi-
strza z sanoczanami. A że jest 
potrzeba organizowania takich 
spotkań, okazało się w minioną 
środę na Dąbrówce.

Burmistrz przedstawił 
prezentację dotyczącą sytuacji 
budżetu miasta, wydatków in-
westycyjnych planowanych  
i realizowanych w ubiegłym 
roku oraz w półroczu roku 
bieżącego, mówił o pracy nad 

Miejscowym Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego. 
Podkreślił, jak wiele inwestycji 
miejskich powstało z udziałem 
środków zewnętrznych –  
w ubiegłym roku była to rekor-
dowa wartość 65 proc. do�-
nansowania. 

Zasadnicza część spotka-
nia dotyczyła inwestycji na 
Dąbrówce. Tych zrealizowa-
nych, ale też tych planowanych 
i oczekiwanych. A oczekiwania 
i potrzeby są ogromne.

Burmistrz tłumaczył, że  
w pierwszej kolejności prze-
znacza się do realizacji obszary, 
które spełniają wymogi zało-
żeń projektowych i kwali�kują
się do do�nansowania z pro-
gramów rządowych lub unij-
nych, dzięki czemu można 

szerzej i kompleksowo zapla-
nować inwestycje na terenie 
dzielnicy. Trzeba bowiem pa-
miętać, że miasto ma zobowią-
zania �nansowe, zaciągane
przez lata i jedyną drogą do 
prowadzenia polityki proin-
westycyjnej jest sięganie po 
środki zewnętrzne.

W dużej mierze zostały już 
zaspokojone oczekiwania 
mieszkańców Dąbrówki doty-
czące oświetlenia. Oprawy so-
larne zdają egzamin, są 
oszczędne – na co zwracano 
kilkakrotnie uwagę. 

Wymieniano nazwy ulic 
do remontu. Najczęściej po-
wtarzały się ul. Najświętszej 
Marii Panny i Targowa. 
Wszystkie wymagające napra-
wy ulice zostały zanotowane 

przez obecnych na spotkaniu 
pracowników Wydziału Roz-
woju i Obsługi Inwestora. 
Burmistrz szczerze przyznał, 
że nie uda się od razu zadowo-
lić wszystkich, że do realizacji 
w najbliższym czasie zostaną 
przeznaczone wnioski najpil-
niejsze. Prosił o cierpliwość, 
podając przykłady innych 
dzielnic. 

Podczas spotkania była 
mowa także o planach budow-
nictwa społecznego, jakie są  
w obecnym czasie opracowy-
wane, o potrzebie mieszkań 
dla młodych sanoczan, którzy 
z miastem chcą wiązać swoją 
przyszłość, ale właśnie dotkli-
wy brak mieszkań skłania ich 
często do przesiedlenia się  
w inne miejsca w kraju lub do 
wyjazdu za granicę. 

– Zgodnie z obietnicą, sta-
ram się spotykać z mieszkań-
cami każdego roku. Jest to 
bardzo ważne, aby mieszkańcy 
wiedzieli, że jako burmistrz je-
stem blisko ich problemów, 
choć nie wszystkie jestem  
w stanie rozwiązać. Pomimo 
ogromnych nakładów inwe-
stycyjnych, jakie zostały prze-
kazane właśnie na Dąbrówkę, 
spotkanie pokazało, że potrze-
by są znacznie większe. Na ten 
moment mogę obiecać, że po-
chylimy się nad wszystkimi 
wnioskami, które zostały zgło-
szone. Dziękuję mieszkańcom 
Dąbrówki za udział w spotka-
niu i możliwość dyskusji, po-
dziękowania kieruję również 
do radnych i współpracowni-
ków – napisał burmistrz To-
masz Matuszewski na swoim 
pro�lu w mediach społeczno-
ściowych po zakończeniu 
spotkania na Dąbrówce.

red.

Ruszył nabór na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z re-
gionu. Po pieniądze mogą sięgnąć  uczniowie szkół ponadpod-
stawowych i zawodowych. Łącznie Urząd Marszałkowski zapla-
nował stypendia dla ponad tysiąca uczniów. Każdy otrzyma po 
4000 zł na rok. Nabór trwa do 25 września.

aktywności edukacyjnej w tym 
zakresie. Wsparciem stypen-
dialnym w wysokości 4 000 zł/
rok planuje się objąć 660 
uczniów i uczennic.

2.„Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych – szkol-
nictwo zawodowe – rok szkolny 
2020/2021” - skierowany jest 
do uczniów i uczennic uzdol-
nionych w zakresie przedmio-
tów zawodowych, kształcących 
się w ponadpodstawowych 
szkołach prowadzących kształ-
cenie zawodowe, bez względu 
na miejsce zamieszkania oraz 
znajdujących się w niekorzyst-
nej sytuacji materialnej. Wspar-
ciem stypendialnym w wysoko-
ści 4 000 zł/rok planuje się objąć 
400 uczniów i uczennic (4- i 5-
-letnie technika oraz szkoły 
branżowe I i II stopnia). 

Planowany termin naboru 
wniosków o przyznanie stypen-
dium: 14 – 25 września 2020 r. 

Szczegółowe zasady przy-
znawania stypendium zamiesz-
czone są na www.podkarpackie.
edu.pl 

mn

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie realizuje dwa pro-
jekty stypendialne współ�nan-
sowane ze środków Unii Euro-
pejskiej, z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 
pn.:

1.„Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych – szkol-
nictwo ogólne – rok szkolny 
2020/2021” – skierowany jest 
do uczniów i uczennic znajdu-
jących się w niekorzystnej sytu-
acji materialnej, kształcących 
się w szkołach ponadpodstawo-
wych prowadzących kształce-
nie ogólne, bez względu na 
miejsce zamieszkania, którzy 
osiągają wysokie wyniki w na-
uce, w szczególności w zakresie 
przedmiotów przyczyniających 
się do podniesienia kompeten-
cji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych, tj. umiejętności 
matematyczno – przyrodni-
czych, informatycznych, języ-
kowych, a także pobudzania ich 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Nabór na stypendia

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

PRAWNIK RADZI

Jestem zatrudniona na umowie o pracę na czas określo-
ny 6 miesięcy. Niedawno zaszłam w ciążę. Kiedy umowa 
ulegnie rozwiązaniu?

Danuta M.

W większości przypadków 
pracodawca nie może zwol-
nić pracownicy w ciąży, 
a sama umowa przedłużana 
jest automatycznie do dnia 
porodu.

Przepis art. 177 k.p. 
ustanawia ochronę trwało-
ści stosunku pracy kobiet 
w okresie ciąży. Odnosi się 
do pracowników zatrudnio-
nych na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślo-
ny, umowy o pracę na czas 
określony (w tym umów 
w celu zastępstwa nieobec-
nego pracownika) oraz 
umowy o pracę na okres 
próbny zawartej na okres 
dłuższy niż miesiąc. 

Umowa o pracę na czas 
określony wygasa przed 
upłynięciem 3 miesiąca cią-
ży. W takim przypadku pra-
codawca nie jest zobowiąza-
ny do przedłużenia umowy, 
ani też nie ma obowiązku 
zaproponowania pracowni-
cy zawarcia kolejnej umowy. 
Początkiem okresu ochron-
nego przed wypowiedze-
niem lub rozwiązaniem 
umowy bez wypowiedzenia 
związanego z ciążą jest 
obiektywny stan ciąży. Nie 
ma tu znaczenia okolicz-
ność, czy pracownica zda-

wała sobie sprawę ze swoje-
go stanu oraz czy powiado-
miła o nim pracodawcę. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z 15 stycznia 
1988 r. sygn. akt I PRN 74/
87 dla ochrony przed wy-
powiedzeniem lub rozwią-
zaniem umowy o pracę ko-
biety w okresie ciąży nie 
jest istotny termin wykaza-
nia tej okoliczności, lecz 
wyłącznie obiektywny stan 
rzeczy istniejący w chwili 
wypowiedzenia lub rozwią-
zania umowy o pracę.

Ponadto należy mieć na 
uwadze, że przedłużenia 
umowy o pracę na czas 
określony do dnia porodu, 
nawet po upłynięciu 3 mie-
siąca ciąży, nie dotyczy 
zatrudnienie na umowę 
o pracę na zastępstwo, 
zatrudnienie na umowę 
o pracę na okres próbny 
zawartej do jednego miesią-
ca. Tego typu umowy zo-
stają rozwiązane w dniu ich 
planowego wygaśnięcia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy.( tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 
ze zm. ).

Adam Tutak ze złotem
W dniach 18-20 września 2020 r. w Starachowicach odbyły się O�cjalne Mistrzostwa Polski 
w Kickboxingu formuła Low-Kick pod egidą Polskiego Związku Kickboxingu i Światowej 
Fedracji WAKO. W związku z sytuacją pandemiczną był to pierwszy poważny sprawdzian 
w jednej z „twardych” formuł kickboxingu.

Do rywalizacji stanęło niespeł-
na 400 zawodników, z 95 klu-
bów z całej Polski. W tym gro-
nie nie zabrakło zawodników 
Samuraj Trans-San Sanok Ka-
mila Rościńskiego (71 kg se-
nior), Miłosza Barana (71 kg 
junior starszy) i Adama Tutaka 
(86 kg junior starszy), którzy 
pod okiem trenera Artura Szy-
chowskiego od kilkunastu ty-
godni przygotowywali się do 
rywalizacji. Warto dodać, że ze 
względu na obostrzenia, jak 
również sezon wakacyjny były 
to najtrudniejsze przygotowa-
nia, w jakich przyszło praco-
wać zawodnikom i trenerowi.

Zawodnicy samuraj Trans-
-san Sanok przystąpili do ry-
walizacji w najbardziej konku-
rencyjnych kategoriach wago-
wych, co spowodowało, że 
Kamil musiał stoczyć 5 walk 
w swojej kategorii, żeby się-
gnąć po tytuł. Dodatkowo nie 
była to kategoria, w której Ka-
mil zdobywał największe suk-
cesy (67 kg). W tej kategorii 
musiał rywalizować z zawod-
nikami, którzy przewyższali 
go pod względem �zycznym. 
Natomiast Miłosz w swojej 
drabince musiał stoczyć 4 wal-
ki, a Adam Tutak 3.

Ze względu na ogromną 
liczbę zawodników zmagania 
zaczęły się już w pierwszym 
dniu, a zamieszanie wśród or-
ganizatorów sprawiło, że Mi-
łosz Baran musiał już w pierw-
szy dzień zawodów, w krótkim 
odstępie czasu, stoczył 2 walki. 
Pierwszym przeciwnikiem był 
zawodnik klubu Ring Kraków 
Szymon Leszczyński, który 
w starciu z Miłoszem Baranem 
wytrzymał do drugiej rundy, 
w której sędzia musiał prze-
rwać pojedynek i tak przez 
RSC Miłosz zameldował się 
w 1/8 �nału, gdzie, po krótkiej 
przerwie od pierwszej walki, 
ponownie wyszedł na ring 
i tym razem bezdyskusyjnie 
i jednogłośnie na punkty po-
konał zawodnika CAF Rze-
szów Łukasza Krupasa. Na tej 
walce zakończyły się piątkowe 
zmagania zawodników Samu-
raj Trans-San Sanok. 19 wrze-
śnia do rywalizacji przystąpili 
pozostali zawodnicy sanockich 
samurai. Jako pierwszy do rin-
gu wkroczył najbardziej utytu-
łowany zawodnik klubu Kamil 
Rościński, który w pojedynku 
z aktualnym Akademickim 
Mistrzem Polski Igorem Jar-
czyńskim nie pozostawił złu-
dzeń, wygrywając zdecydowa-
nie 3-0 i pewnie meldując się 

w 1/16 �nału. Następny do 
ring wszedł najcięższy zawod-
nik Samuraja Adam Tutak, 
który już w pierwszej rundzie 
przed czasem pokonał zawod-
nika KSW Włocławek Jakuba 
Szczepańskiego. W dalszej ko-
lejności ponownie na ringu 
zobaczyliśmy Kamila Rościń-
skiego. Tym razem starł się 
z zawodnikiem KSW Shark 
Łódź, który nie miał nic do 
powiedzenia w starciu z Kami-
lem, a swoją frustrację wyłado-
wał, używając niedozwolonych 
technik uderzania kolanem, 
za co sędzia przerwał pojedy-
nek, dyskwali�kując zawodni-
ka z Łodzi w 3 rundzie i w ten 
sposób Kamil awansował do 
1/8 �nału. Następnie przyszła 
kolej na 3 walkę Miłosza Bara-
na była to walka pół�nałowa, 
którą Miłosz zakończył podob-
nie jak pierwszą RSC w 2 run-
dzie z zawodnikiem Center 
Team Odolanów Hubertem 
Sikorą, czym zameldował się 
w �nale Mistrzostw Polski. Na 
sam koniec zmagań drugiego 
dnia po raz trzeci do ring wy-
szedł Kamil Rościński (3 walki 
w jeden dzień na pełnym dy-
stansie to ogromne obciążenie 
organizmu) i tym razem Kamil 
zdecydowanie pokonał Krzysz-
tofa Brulińskiego z Ninja Aca-
demy Warszawa, z wynikiem 

3-0 zakwali�kował się do pół�-
nału Mistrzostw Polski! Po 
drugim dniu turnieju pewne 
były już 3 medale dla zawodni-
ków Samuraj Trans-San Sanok, 
do wyjaśnienia pozostał ich 
kolor. Niestety, pech nie opusz-
czał naszych zawodników. Po 
3 walce Kamila Rościńskiego 
odnowiła mu się kontuzja sto-
py, przez którą w zeszłym roku 
opuścił Mistrzostwa Polski 
w Low-Kick. Z tego też powo-
du, trener Artur Szychowski 
zdecydował o zakończeniu 
udziału Kamila w pół�nale, 
biorąc pod uwagę zbliżające 
się MP w formule K-1 Rules 
oraz prestiżowy Puchar Euro-
py, który najprawdopodobniej 
odbędzie się w listopadzie tego 
roku w czeskiej Pradze. Dlate-
go Kamil, wygrywając wszyst-
kie walki, zakończył swój udział 
w mistrzostwach z brązowym 
medalem. Kolejną walkę sto-
czył Adam Tutak, ponownie 
przed czasem pokonując w 2 
rundzie zawodnika AMSW 
Włocławek Grzegorza Lipskie-
go i zameldował się w �nale 
Mistrzostw Polski w Kickbo-
xingu formuły Low-Kick.

Przyszedł czas na �nały. 
Pierwszy do ringu wszedł 
Adam Tutak, mierząc się z Ja-
kubem Wasilewskim z klubu 
Centrum Sportów Walki Kick-

-Fighter Zgorzelec. Jakub to 
bardzo wymagający przeciw-
nik, ale Adam Tutak przyzwy-
czaił nas, że na arenie krajowej 
to on rozdaje karty i pokonał 
zdecydowanie zawodnika ze 
Zgorzelca (3-0), zdobywając 
tytuł Mistrza Polski w Kickbo-
xingu Formuła Low – Kick.

W drugim �nale w kategorii 
71 kg zobaczyliśmy Miłosza 
Barana walczącego o złoto z za-
wodnikiem klubu Fighter 
Nowa Sól Michałem Borow-
skim. Niestety, Miłosz przegrał 
na punkty i w ten sposób za-
kończył turniej ze srebrnym 
medalem. W formule Low – 
Kick nie ma możliwości zada-
wania ciosów kolanem, którymi 
Miłosz często wygrywa walki. 
Dobrze wyszkolony technicz-
nie przeciwnik wykorzystał ten 
fakt, wygrywając na punkty – 
powiedział trener Artur Szy-
chowski.

Dodatkowo Adam Tutak 
został wybrany najlepszym ju-
niorem turnieju i dostał indy-
widualną nagrodę, czego ser-
decznie gratulujemy.

Zawodnicy Samuraj Trans-
-San Sanok zdobyli złoty, 
srebrny i brązowy medal, po-
większając w ten sposób doro-
bek najbardziej utytułowanego 
klubu sportów walki.
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Dziękujemy sponsorom

Wyrwa na ulicy Zamkowej 

Do redakcji dzwonią znie-
smaczeni czytelnicy:

– Gdy przemieszczam się 
ulicą zamkową, nie dostrze-
gam tablic ostrzegających 
przed wyrwą, która się na niej 
znajduje. Jechałem, nie za-
uważyłem, uszkodziłem swo-
je podwozie. Kto mi zapłaci 
za naprawę?

Rzeczywiście ostatnio 
poniżej cerkwi trwały prace 
na ulicy, po których pozosta-
ła dziura w jezdni. Przeszko-

da  jest nieoznakowana. Jak 
się dowiedzieliśmy, doszło 
do tego z powodu podłącza-
nia mediów przez osobę pry-
watną. Na wykonanie prac 
udzielono zgody z Urzędu 
Miasta. Roboty na ul. Zam-
kowej zakończono w środę 
24 września. Osoby poszko-
dowane mogą składać rosz-
czenia do Urzędu Miasta. Da-
lej przekazane będą ubezpie-
czycielowi.

ew

INTERWENCJA

Trzy medale Samuraj Trans–San Sanok w Starachowicach

• Tran-San Marcin Cieślik
• Kurnik Auto – Części – Jerzy Kurnik
• Optima Meble – Krzysztof Gładysz
• Mont Inox – Daniel Niemczyk
• Bieswood – Artur Pielech i Dawid S.
• Spoective – Jakub Knurek
• Vitamin Shop/Vitamin Shock – Marcin
  Solarz

• SPGK Sanok
• ITE Industry-Trade Europa
• Pomoc Drogowa – Andrzej Skulich
• Bella Transport – Tomasz Wojnarowski
• Cisan – Łuksz Kucharczyk
• Domino Grupa – Robert Kopylec
• Biestattoo – Przemysłam Młynarczyk
• Holi Reh – Łukasz Sieczkowski
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Sytuacja ekonomiczno-�nansowa Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku była głównym 
wątkiem podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego. 
Według prognoz zadłużenie szpitala na koniec tego roku ma 
zostać zmniejszone. Szpital otrzymał realne wsparcie na wal-
kę z koronawirusem. 

Koronawirus 
poprawił 
sytuację 

finansową 
szpitala?

SPZOZ w Sanoku 

XXV Sesja Rady Powiatu Sa-
nockiego odbyła się 21 wrze-
śnia. Podczas obrad przed-
stawiono sytuację ekono-
miczno-�nansową sanockie-
go szpitala. Według raportu 
SP ZOZ sytuacja jednostki 
stale się pogarsza. Główny-
mi powodami trudności pla-
cówki jest reforma systemu 
�nansowego świadczeń me-
dycznych oraz zmiana roz-
porządzenia określającego 
sposób ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pie-
lęgniarek. Do najważniej-
szych problemów, z jakimi 
boryka się szpital, należą: 
ograniczona płynność �nan-
sowa oraz narastające z ubie-
głych lat zadłużenie. Pogar-
szająca się sytuacja wymaga 
konieczności kontynuowa-
nia rozpoczętych w 2018 
roku działań związanych  
z pozyskaniem kredytu dłu-
goterminowego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
na spłatę kredytów inwesty-
cyjnych i pożyczek oraz spła-
tę wierzytelności wymagal-
nych. W tym celu stworzono 
plan naprawczy szpitala, któ-
ry według sporządzonego 
raportu jest w większości re-
alizowany. Radny Sebastian 
Niżnik rozpoczął debatę nad 
uchwałą. 

– Sytuacja ekonomiczno-
-�nansowa szpitala jest po-
wszechnie znana. W mojej 
ocenie stale się pogarsza – 
podkreślił. 

Radny przywołał punkt 
pierwszy projektu uchwały. 
Na podstawie raportu o sytu-
acji ekonomiczno-�nansowej
SPOZ w Sanoku za rok 2019 
stwierdzono, że należy konty-
nuować działania restruktu-
ryzacyjne, które mają na celu 
zahamowanie zadłużenia jed-
nostki i poprawę płynności  
�nansowej zgodnie z przyję-
tym i aktualizowanym w la-
tach następnych programem 
naprawczym.

– Program naprawczy nie 
został zaktualizowany do tej 
pory. Jak wygląda wsparcie  
�nansowe szpitala przez 
powiat, o które wnioskował 
dyrektor Panek? Co z uchwa-
łą rady społecznej szpitala, 
która dopuszcza wzięcie ko-
lejnego kredytu w wysokości 
10 mln zł w celu poprawy sy-
tuacji �nansowej. Co z połą-
czeniem szpitali sanockiego, 
leskiego i ustrzyckiego  – do-
pytywał radny. 

Głos zabrał również radny 
Robert Zoszak,  który pod-
kreślił, że plan naprawczy 
szpitala nie jest przygotowany 
i nie będzie realizowany w na-

stępnych latach, ponieważ nie 
jest aktualizowany, dlatego 
wzięcie kredytu w BGK jest 
niemożliwe. Stanisław Chęć, 
starosta sanocki zaznaczył,  
że sytuacja szpitala jest trud-
na i skompilowana, a działa-
nia naprawcze muszą być 
zrównoważone. 

– Po objęciu stanowiska 
przez Grzegorza Panka sytu-
acja się zmieniła. Nowy dy-
rektor wprowadza korekty do 
planu naprawczego. Na bieżą-
co jest analizowana sytuacja. 
Wspieramy szpital przez wie-
lorakie działania. Zabiegali-
śmy o doposażenie placówki, 
realizując różne projekty. 
Mają zostać zakupione dwa 
aparaty rentgenowskie. 
Wsparcie dla szpitala zostanie 
udzielone, jednak musimy za-
bezpieczyć zadania inwesty-
cyjne, które są obecnie reali-
zowane – wyjaśniał starosta. 

Dopowiedział też, że za-
rząd powiatu udzielił reko-
mendacji dyrektorowi w spra-
wie  wzięcie pożyczki w wyso-
kości 10 mln zł. 

Grzegorz Panek, dyrektor 
szpitala stwierdził, że w ubie-
głym roku nikt nie przewi-
dział sytuacji, z jaką obecnie 
musi mierzyć się szpital oraz 
jego pracownicy. Chodzi  
o pandemię wywołaną przez 

koronawiurusa. SPZOZ w Sa-
noku został wskazany do 
udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej w związku z prze-
ciwdziałaniem i zwalczeniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanymi 
nimi sytuacji kryzysowych. 

– Było to podstawą do 
uruchomienia środków z re-
zerwy ogólnej z przeznacze-
niem na realizację zadań zwią-
zanych z zapobieganiem oraz 
zwalczaniem zakażenia wiru-
sem SARS-coV-2. Powiat sa-
nocki otrzymał zestawienie 
zadań na łączną kwotę ponad 
700 tys. zł. Otrzymaliśmy 
duże wsparcie �nansowe oraz
darowizny rzeczowe od fun-
dacji, �rm lokalnych, osób �-
zycznych, jednostek samorzą-
du terytorialnego na zakup 
sprzętu i aparatury medycz-
nej, ambulansów transporto-
wych. Środki ochrony indy-
widualnej i środki dezynfekcji 
zostały nam przekazane rów-
nież z różnych instytucji – 
wyliczał dyrektor. 

Sytuacja �nansowa szpi-
tala jest odzwierciedleniem 
zeszłego roku, który poniekąd 
przyniósł sukcesy, gdyż  zo-
stały zakończone duże inwe-
stycje. Oddano do użytku 
blok operacyjny oraz central-
ną sterylizatornię za 23 mln 

zł. Szpital na ten cel zaciągał 
pożyczkę, która jest spłacana. 
Dyrektor wyjaśnił, że zacią-
gniecie kredytu, w wysokości 
10 mln zł jest potrzebne, aby 
móc zapewnić płynność  
�nansową szpitala. Wynika to
głównie z zobowiązań wyma-
galnych, które obecnie wyno-
szą 7,5 mln zł. Zarząd szpitala 
liczy na realne wsparcie ze 
strony powiatu. 

– Na koniec bieżącego 
roku wynik �nansowy szpita-
la ma wynieść minus 6 mln zł. 
Biorąc pod uwagę sytuację po 
ośmiu miesiącach, to nasz wy-
nik jest na poziomie minus 
4,2 mln zł. Przewidywaliśmy, 
wcześniej, że zakończymy rok 
�nansowy z bilansem minus
13 mln zł. Spadek ujemnego 
wyniku �nansowego jest real-
ny. Jesteśmy na etapie pokry-
wania wszystkich naszych zo-
bowiązań, dlatego brakuje 
nam środków na prowadzenie 
bieżącej działalności, stąd po-
głębia się zadłużenie. W tym 
roku dwa miesiące udało się 
zakończyć z wynikiem dodat-
nim – wyjaśniał Panek. 

Dyrektor zaznaczył, że 
szpital ma problem z dostaw-
cami, ponieważ cały czas 
otrzymują zawiadomienia  
z obowiązkiem zapłaty zale-
głych faktur. Od 15 września 

szpital został przemianowany 
na drugi stopień w związku  
z zagrożeniem COVID-19. 
Placówka podjęła działania  
w celu restrukturyzacyji we-
wnętrznej pracy szpitala. Naj-
więcej wydatków pochłaniają 
koszty osobowe, które stano-
wią ponad 80%. Powinny one 
wynosić 65%, wówczas wy-
datki szpitala byłyby zbilan-
sowane. 

– W szpitalu trwa kontrola 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
Badana jest również kwestia 
podwyżek dla pielęgniarek. 
Zobowiązania wobec ZUS-u 
nadal istnieją. W ubiegłym 
roku składki za wrzesień, paź-
dziernik i listopad zostały pro-
longowane na ten rok. W tym 
roku składki, zgodnie z umo-
wą z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych zostały rozłożo-
ne na raty. W tej chwili 270 tys. 
zł zostało spłacone. W związku 
z pandemią koronawirusa sko-
rzystaliśmy z możliwości pro-
longowanie składek na przy-
szły rok za trzy miesiące. Aktu-
alnie zobowiązania wobec 
ZUS wynoszą 11 mln zł – pre-
cyzował dyrektor.

Projekt uchwały został 
przegłosowany. Za było 11 
radnych, natomiast trzech 
wstrzymało się od głosu. 

dcz
 

Zakończono remont Alei Wojska Polskiego 
Mieszkańcy dzielnicy Błonie nareszcie mogą cieszyć się z nowo wyremontowanej Alei Woj-
ska Polskiego. Zakończone zostały prace przebudowy ulicy. Wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną, chodnik oraz parking. 

Od wielu lat mieszkańcy Al. 
Wojska Polskiego narzekali 
na kiepską jakość drogi oraz 
brak chodnika czy miejsc 
parkingowych. W tym roku 
rozpoczęła się długo oczeki-
wana przebudowa ulicy, któ-
ra właśnie się zakończyła. 
Nie byłoby to możliwe bez 
decyzji Rady Dzielnicy Bło-
nie, która środki z budżetu 
dzielnicy w kwocie 60 tys. zł 
przeznaczyła właśnie na ten 
cel oraz wsparciu miasta, któ-

zwłaszcza przy studzienkach, 
które były zgłaszane wcze-
śniej przez Radę Dzielnicy 
Błonie. 

– Odremontowana Aleja 
Wojska Polskiego będzie  
dobrze służyła naszym miesz-
kańcom, kibicom oraz innym 
sanoczanom odwiedzającym-
nasze osiedle – komentuje 
Adam Sieczkowski, Przewod-
niczący Zarządu Rady Dziel-
nicy Błonie. 

dcz

re dołożyło na remont 185 
tys. zł. Dzięki środkom udało 
się przeprowadzić komplek-
sowy remont odcinka 105 
MB (w km 0+447,5 – 
0+552,5). Zakres prac objął 
wykonanie jezdni o na-
wierzchni bitumicznej wraz 
z ułożeniem krawężnika oraz 
przykanalików, budowę jed-
nostronnego chodnika oraz 
parkingu na odcinku 55 m. 
Ponadto na całej alei zostały 
wyrównane nierówności, 

Inwestycje w mieście
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Muzeum Historyczne w Sanoku 
udzielało Społecznemu Komitetowi 
na Rzecz Ratowania Cerkwi w Gra-
bówce, pomocy merytorycznej 
i wsparcia. Dyrektor Jarosław Sera-
�n podczas przemówienia na spo-
tkaniu ekumenicznym wyraził swo-
ją radość z powodu prac przy cer-
kwi. Poprosiliśmy go o komentarz.

Ekumeniczne spotkanie w Grabówce
Cerkiew w Grabówce jest jednym z niewielu obiektów zabytkowych na naszym terenie, które koniecznie trzeba 
zabezpieczyć. W Muzeum Historycznym znajduje się ikona, która w latach siedemdziesiątych została z Grabów-
ki przywieziona i zabezpieczona. Aby uratować zabytkowy budynek, powstał Komitet Społeczny, który zaanga-
żował się w zbieranie środków na rzecz cerkwi. Zaprosiliśmy na rozmowę członkinię Komitetu na Rzecz Rato-
wania Cerkwi w Grabówce, etnolog Helenę Urbańczyk.

na Potaczek, celem nagłośnienia prac 
przy cerkwi. Chcemy, by każdy, komu 
bliskie są zabytki i renowacja mógł 
przyłączyć się do ratowania obiektu.

I spotkanie się udało? 
Tak. W czasie spotkania ekume-

nicznego odbyły się zaplanowane wy-
stawy. Prace więźniów z Zakładów 
Karnych w Łupkowie i Uhercach Mi-
neralnych odznaczały się dobrym 
warsztatem artystycznym. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się też ekspo-
nowane zdjęcia ze zbiorów archiwum 
Muzeum Budownictwa Ludowego. 
Na fotogra�ach z 1960 roku mieszkań-
cy mieli szansę odszukać własnych ro-
dziców i dziadków. Wiele osób bardzo 
się wzruszyło. Podczas wydarzenia dys-
trybuowane były cegiełki na rzecz re-
nowacji zabytku. Dzięki hojności przy-
byłych udało się zebrać 490 złotych. 
O oprawę muzyczną zadbał zespół 
obrzędowy i kapela „Graboszcza-
nie” oraz zespół „Łem My” z Komań-
czy. 21 września na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców Grabówki 
i wszystkich przybyłych gości: duchow-
nych, reprezentantów instytucji kultu-
ralnych, naukowych, samorządowych, 
przedstawicieli służby więziennej, 
a także artystów. Po raz pierwszy od kil-
kudziesięciu lat przy świątyni odmó-
wiono modlitwę „Ojcze Nasz” w języ-
ku polskim i starocerkiewnosłowiań-
skim. Andrzej Batruch powiedział, że 
jest to spełnienie jego marzenia, które 
zrodziło się 20 lat temu.

Nie bez powodu wybrano dzień 21 
września na spotkanie?

Tak! 21 września to święto Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny, nie-
zwykle ważne dla chrześcijan obrząd-
ku wschodniego i zachodniego. To 
także dzień powtórnych narodzin cer-
kwi w Grabówce, której otoczenie zo-
stało po wielu latach oswojone na 
nowo. Chciałabym jeszcze raz serdecz-
nie podziękować wszystkim przyby-
łym za obecność, przygotowanie 
i wspaniałą atmosferę. Mamy nadzieję, 
że za rok również się spotkamy.

Rozmawiała Edyta Wilk

– Misją Muzeum z racji tego, że je-
steśmy posiadaczem kolekcji unika-
towych ikon, obliguje nas do dzia-
łań, które by służyły ratowaniu dzie-
dzictwa. Nie mamy aż tak wielu za-
bytków w tym regionie, byśmy mogli 
pozwolić sobie na dewastacje daw-
nych obiektów sakralnych. Cerkiew 
w Grabówce domaga się remontu. 
Dla nas jest to miejsce bliskie z tego 
względu, że w zbiorach mamy ikonę 
datowaną na XVIII wiek pochodzą-
cą ze wspomnianej cerkwi. Możemy 
pokusić się o datowanie ikony na 
ostatnie ćwierć wieku. Właśnie 
w tym okresie ufundowano pierw-
szą cerkiew w Grabówce. Do mu-
zeum tra�ła w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Jest to ikona 
należąca do trudnych pod wzglę-

dem konserwacji. Powstała wtedy, 
gdy ikony latynizowały. Synkretyzm 
łączenia wątków zachodnich 
i wschodnich sprawiał, że ikony tra-
ciły oryginalny, egzotyczny dla dzi-
siejszego odbiorcy wschodni cha-
rakter. Pojawiały się tematy takie jak 
np. ostatnia Wieczerza (XVII w.). 
Ikony „wyprowadzono” z ośrodków 
monastycznych i zaczęto je trakto-
wać w warsztatach jak rzemiosło. To 
niestety wpłynęło na jakość produk-
tów, jakie używano do produkcji 
ikon. Ikona z Grabówki była obiek-
tem konserwacji kilka razy w ostat-
nich dziesięciu latach. Dlatego mam 
do niej szczególny stosunek. Być 
może jeśli uda się cerkiew przywró-
cić do stanu, który reprezentowała 
w czasach kultu, to może uda się na 

krótki czas wypożyczyć ikonę, by 
mogła powrócić na swoje miejsce. 
Oczywiście muszą być odpowied-
nie zabezpieczenia. Ikon na dłuż-
szy czas nie możemy wypożyczać. 
Ikony przyzwyczają się do otocze-
nia, mikroklimatu. Mieliśmy taki 
przypadek, kiedy zorganizowano, 
w latach dziewięćdziesiątych wy-
stawę w Holandii. Po powrocie 
z ikonami działy się, krótko mó-
wiąc, cuda. Kilka tygodni poza 
„domem”, w innym klimacie spo-
wodowało to, że musieliśmy wyko-
nać wiele prac konwersacyjnych. 
Dlatego nie wystawiamy naszych 
eksponatów w innych miastach czy 
państwach. Każdy, kto chce po-
oglądać naszą bezcenną kolekcję, 
musi udać się do Sanoka.

Wróćmy do spotkania w Gra-
bówce. Ikona z Grabówki jest 
w wątku deesis, czyli modlitwy. 
Temat, który dotyka orędownictwa, 
czy wstawiennictwa. W centralnym 
ujęciu widzimy Chrystusa, który za-
siada na tronie w asyście Matki Bo-
żej, Jana Chrzciciela i Archaniołów. 
Ten temat ikonowy jest absolutnie 
fundamentalny w programie ikono-

stasu. Przyjmuje on najczęściej for-
mę tryptyku. Z czasem wykształciły 
się dwa rzędy boczne, w których 
przedstawia się ewangelistów, apo-
stołów, którzy zanoszą prośby o orę-
downictwo, wstawiennictwo do Me-
sjasza. Jest to bardzo symboliczne, 

Jak to się stało, że właśnie teraz za-
częła się walka o uratowanie zabyt-
kowej cerkwi?

Kilka osób, które związane są 
z Grabówką i leży im na sercu niszcze-
jący zabytek, spotkało się przypad-
kiem. Osobiście mieszkałam w Gra-
bówce przez trzy lata, jestem etnolo-
giem. Właśnie tutaj pisałam pracę 
dyplomową o relacjach polsko-rusiń-
skich w okresie międzywojnia w Gra-
bówce. Zainteresowanie cerkwią jest 
dla mnie naturalne. Kamil Zubel, 
ochotnik Straży Pożarnej, jest społecz-
nikiem, który chce działać na rzecz 
lokalnej społeczności. Krzysztof Pie-
rożak  to zdolny gra�k, który zajmuje 
się oprawą gra�czną wydarzeń związa-
nych z cerkwią. Spotkaliśmy się z wi-
cestarostą Brzozowa Jackiem Adam-
skim, który jest równocześnie preze-
sem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Grabówka. Wicestarosta ubiega 
się o dotację na rzecz renowacji cer-
kwi. Jednak, aby otrzymać taką dota-
cję, potrzebny jest wkład własny, a ten 
zapewnił Andrzej Batruch, potomek 
mieszkańców wsi Końskie, mieszkają-
cy na stałe w Niemczech, który bardzo 
często dotuje renowacje ikon z Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sa-
noku.

Czyli renowacja wkrótce się za-
cznie?

Jeszcze w tym tygodniu ruszą 
pierwsze prace renowacyjne. Będą 
one polegały na wymianie poszycia 
dachu. W tej chwili dach jest pokryty 
blachą, a pod nią znajduje się stary 
gont. Warstwy zostaną usunięte, a na-
stępnie będzie położona nowa, felco-
wana blacha. Wszystko odbędzie się 
przy uwzględnieniu sztuki konserwa-
torskiej, czyli zabezpieczona będzie 
polichromia oraz więźba dachowa. 
Mieszkańcy Grabówki i przybyli 
goście skorzystali z ostatniej szansy 
podziwiania wnętrza budowli w stanie 
surowym.

Skąd pomysł na spotkanie ekume-
niczne?

Spotkanie zainspirowała dr Joan-

nawiązując do spotkania ekume-
nicznego w Grabówce. Ekume-
nizm ma jak najbardziej szlachetne 
przesłanie. Spotkanie było rów-
nież bodźcem do zainteresowania 
się losami cerkwi. Wszyscy, którzy 
tam byliśmy zostaliśmy niejako 
powołani do wstawiennictwa za 
obiektem, który z każdym rokiem 
podupada. Poza słowami i piękny-
mi laudacjami trzeba podjąć kon-
kretne działania. Muzeum nie jest 
dysponentem takich środków, by 
mogło deklarować wsparcie �nan-
sowe. Będziemy służyć meryto-
rycznie i promować misję odre-
staurowania cerkwi, docierać do 
ludzi, którzy powinni pomóc. Cer-
kwie regionu są świadectwem 
koegzystencji dwóch narodów, 
w obrębię państwa, dwóch wy-
znań w obrębie jednego państwa. 
Koegzystencji w większości czasu 

bardzo harmonijnej. Wspomnijmy 
wielowyznaniowe rodziny, które 
były zjawiskiem powszechnym. To 
jest namacalne świadectwo najlep-
szej koegzystencji, które powinno 
się akcentować.

Wysłuchała Edyta Wilk

Na ratunek zabytkowej cerkwi
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W Sanoku znalazłeś się nieprzy-
padkowo, ale zanim dojdziemy 
do tego etapu, powiedz nam, skąd 
pochodzisz?

Urodziłem się w Warszawie. 
Cała moja rodzina ze strony taty to 
rdzenni warszawiacy. Mieszkałem 
kilka bloków od ulicy Alternatywy 4.  
Jeśli ktoś kojarzy sady kwitnące 
przedstawione w serialu, to były 
właśnie sady, w których spędziłem 
dzieciństwo. Znajduje się tam dru-
gie, co do starości drzewo w Polsce 
– Dąb Mieszko I. Dla mojej rodziny 
ogromnym zaskoczeniem była de-
cyzja o wyjechaniu  ze stolicy.  

Co przyciągnęło cię do Sanoka? 
A może kto?

Całe życie marzyłem o tym, by 
wyprowadzić się z Warszawy. Wpły-
nęło na to wiele czynników. Męczył 
mnie beton, męczył mnie skwar. 
Zmęczony byłem dosłownie odczło-
wieczonym pędem za karierą, za 
kredytami mieszkaniowymi, by 
kupić dwupokojowe mieszkanie 
z kuchnią. Mam na myśli mieszkanie 
ok 80 m2 w normalnej lokalizacji, by 
do centrum nie dojeżdżać po półto-
rej czy dwie godziny. Ponadto ilość 
napływowych ludzi bardzo zmieniła 
oblicze miasta jakie znałem. Wspo-
minam o latach 2000-2010. Był 
wtedy „bum” na Warszawę. Powsta-
wało tam wtedy bardzo dużo korpo-
racji. Został zbudowany  Mordor na 
Domanieckiej. Powstawały wtedy 
klony. Wsiadałem w tym czasie do 
metra i dziwnie się czułem,  bo wy-
glądałem identycznie jak pół wago-
nu innych ludzi. To było beznadziej-
ne.  Nastąpiło odcharakteryzowanie 
ludzi. Miasto rosło, rosło. Dzielnice 
zatraciły swoją autonomię. Kiedyś 
każda dzielnica miała swoją gwarę. 
Dzielnice określały klasy ludzi, któ-
rzy w nich mieszkali. Mieszkańcy 
dzielnic różnili się nawet swym 
ubiorem. Na prawobrzeżną stronę 
Warszawy nie jeździło się. Było na-
wet takie powiedzenie: co praskie, 
to niewarszawskie. To wszystko zgi-
nęło. Powstało wiele korpoosiedli. 
Miasto straciło swój klimat. 

Dlatego decyzja o opuszczeniu 
Warszawy?

Tak. Decyzję o przeprowadzce 
podjąłem dosłownie z dnia na dzień. 
Było to pięć lat temu w marcu. Przy-
gotowywałem się wtedy do zawo-
dów kulturystycznych. I w tym cza-
sie poznałem dziewczynę z Sanoka. 
Zamarzył mi się wyjazd na narty 
i ona zaproponowała Bieszczady. 
Miała zarezerwować nocleg. Poje-
chaliśmy, wchodzimy do domku, 
zostaliśmy bardzo ciepło przywita-
ni. A ona wtedy: to jest moja mama 
i tato.  Postawiła mnie przed faktem 
dokonanym. Zostaliśmy tam wtedy 
na cały tydzień. 2 maja skończyły 
się zawody, które odbywały się 
w Gdańsku. Wróciłem do Warsza-
wy, poszedłem do pracy, usiadłem 
przy biurku, odprawiłem zespół, 
wydzieliłem  zadania i napisałem 
wypowiedzenie z pracy. Na Dzień 
Dziecka dostałem szansę pracy 
w Sanoku, za co jestem bardzo 
wdzięczny, gdyż zmieniło to moje 
życie. Pracowałem tam 3 lata i za-
pragnąłem nowych horyzontów. 

Opowiedz nam o swojej muzycz-
nej pasji. 

Zawsze coś mi w duszy grało. 
Pamiętam czasy, kiedy jedynym 
źródłem muzyki były głośniki Uni-
try i stary adapter – patefon. Płyty 
winylowe z zespołami ludowymi 
i muzyką lat 80., bo te akurat mama 
lubiła. Potem zaczęła się era kaset. 
Ciężko było kupić kasetę z muzyką, 
której chciało się słuchać. Kawałki 
nagrywało się często z radia, które 
trzeszczało i brzęczało. Nie była to 
dobra jakość. W siódmej klasie pod-
stawówki pojechałem na wymianę 
sportową, czyli integracyjny zjazd 
do Niemiec. Tam pierwszy raz zoba-
czyłem „�uopaty”- imprezę z muzy-
ką elektroniczną. Grali wtedy goa 
trans. Na drugi dzień poszukałem 
sklepu i kupiłem swoją pierwszą 
płytę Forever Psychedelic. I od tego 
się zaczęło. Potem przegrywanie ka-
wałków na kasety, granie z dwóch 
walkmenów ze zrobionym domo-
wym „crossfejderem”, by zrobić 
przejścia między kawałkami. Potem 
odkładanie pieniędzy, żeby kupić 

pierwszy mikser. Bardzo długo pra-
cowałem po szkole, by zrealizować 
zakup. Zacząłem kolekcjonować 
płyty winylowe i kupiłem dwa gra-
mofony Unitry z regulacją prędko-
ści. Wtedy zaczęły też wchodzić 
płyty CD. Płyty CD spowodowały 
to, że więcej kawałków można było 
nagrać,  a płyty winylowe nadawały 
swoisty klimat. Dostałem się do ko-
lektywu DJ-skiego, który organizo-
wał wiele imprez. Cale moje studia 
to była nauka i weekendowe impre-
zy. Poznałem mnóstwo świetnych 
ludzi i wspaniałych miejsc. Najpierw 
grałem mocniejszą, energetyczną, 
muzykę, psychedelick trance, fullon, 
dark trance itd. Jednak w okolicy 
trzydziestki się zmieniłem i złagod-
niały moje rytmy. Zacząłem nawią-
zywać do Etno czy klimatów bliskie-
go wschodu i  afrykańskich. Jednak 
co ciekawe, przez całe moje życie 
bliski był mi chillout. Chillout bazu-
jący na orientalnych rytmach. 
Z jednej strony lubiłem mega power, 
a z drugiej jednak łagodne rytmy. 
Muzyka jest rytmem życia.  Dlatego 

zakochałem się w Sanoku i Bieszcza-
dach. Patrząc na horyzont, widzę 
linię życia. Wzgórza i doliny to nasze 
powodzenia i porażki. Jest to łagod-
niejsze w przeciwieństwie do gór 
wysokich. Moja muzyka była po-
szarpana a teraz złagodniała, co było 
słychać nad Sanem. Marzy mi się 
teraz koncert w Sanoku w zimowej, 
śnieżnej scenerii pełnej �uorescen-
cyjnych instalacji 3D kontrastującej 
z bielą śniegu. 

Nawiązując do gór, jesteś zapalo-
nym miłośnikiem wspinaczki wy-
sokogórskiej?

Kiedy przyjechałem do Sanoka, 
nieprawdopodobnie odżyłem. Poja-
wiła się osoba, która rozpaliła we 
mnie chęć wspinania się. Niedługo 
potem grupa wspaniałych ludzi 
z którymi chcieliśmy spełniać ma-
rzenia o szczytach. Zrobiłem kursy 
wspinaczkowe i tak to się zaczęło. 

Jakie szczyty zdobyłeś?
Było ich naprawdę wiele np. naj-

wyższy szczyt Austrii, w Tatrach 
większość szczytów. Oczywiście 
również wszystkie szczyty naszych 
Bieszczadów. Bardzo lubię spać na 
wierzchołkach  gór, by rano powitać 
słońce. 

Góry to żywioł.
Burze w górach to dopiero ży-

wioł. Udało mi się przeżyć jedną 
z takich wybitnie groźnych burz. 
Antonina wtedy uparła się by wra-
cać. Uciekaliśmy po załomach skal-
nych, było bardzo groźnie.

Wyjaśnij czytelnikom, kim jest 
Antonina?

Antonina jest moim pupilem, 
który ze mną zdobywa szczyty, 
mieszka i pracuje. Zabieram ją do 
biura, gdzie rozładowuje stres mój 
i moich współpracowników. To bar-
dzo mądry pies, który rzeczywiście 
wyczuwa napięcie człowieka i przy-
chodzi się przytulić. 

Rozmawiała 
Edyta Wilk

Michał Embrion 
– sanoczanin z wyboru

Zawsze coś mi w duszy grało

Ostatni plenerowy koncert 
z cyklu  „Muzycznych 
wieczorów nad Sanem” 
upłynął pod znakiem 
muzyki elektronicznej. 
DJ Michał Embrion 
stworzył niezwykle 
energetyczne, muzyczne 
wydarzenie. Michał jest 
nie tylko DJ-em, ale 
również chemikiem, który 
zdobywa wysokogórskie 
szczyty. Mało tego został 
sanoczaninem z wyboru. 
Poprosiliśmy go, by 
opowiedział nam o swojej 
drodze do Sanoka. 

ED
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AUTORSKA RECENZJA  

„Zakłamane jedzenie” – Hanna Stolińska

„Saturnin” Jakub Małecki

„Stan krytyczny”– Paweł Reszka

Producenci żywności prześcigają się w tworzeniu coraz to 
nowszych produktów. Reklamy wmawiają nam, że musimy 
kupić ten batonik, gdyż jest lepszy od tego, który oferuje 
konkurencja. 

Pierwsze niespecjalnie ktokol-
wiek wierzył, że macki pande-
mii dotrą do naszego kraju. 
Każdy coś słyszał, niektórzy le-
karze na własną rękę śledzili 
doniesienia nadchodzące m.in. 
z Chin. Minister Zdrowia 
uspokajał, że jesteśmy przygo-
towani. Gdyby zestawić jego 
zapewniania z tym, co usłyszał 
Reszka od swoich rozmów-
ców, śmiało można  powie-
dzieć, że nie byliśmy ani wte-
dy, ani obecnie gotowi. Na 
nic...

Pierwszym podstawowym 
problemem był brak jasnych 
procedur, a jeśli coś się poja-
wiało, kolejnego dnia powsta-
wały nowe. Stworzenie szpitali 
jednoimiennych funkcjonowa-
ło tylko w teorii. Na szybko 
sami pracownicy tworzyli 
w szpitalu strefy, w myśl któ-
rych ich praca mogłaby prze-
biegać szybciej i sprawniej. 
Wciąż brakowało jednak środ-
ków ochrony osobistej. Kom-
binezony, maski, środki dezyn-
fekcji tra�ały w takiej ilości, że 
niestety cały personel nie mógł 
z nich skorzystać. Dochodziło 
do kuriozalnych sytuacji np. 
wtedy, gdy miejsce dializ odda-
lone było od oddziału o 300m, 
które przebyć należało na ze-
wnątrz. Zgodnie z procedura-
mi pacjenta takiego powinna 
przewieźć karetka, która rzad-
ko kiedy była dostępna. Prze-
wiezienie go na wózku, było 
niezgodne z procedurami. Ale 
co, gdy od tego zależało czy 
choremu wykona się dializę czy 
nie? Pielęgniarki na własną od-

Saturnin wiedzie samotne, pełne rutyny i nudy życie sprze-
dawcy w Warszawie. Jego dni niczym nie różnią się od siebie. 
Czas mija mu na pracy, częstych wizytach w aptece oraz roz-
pamiętywaniu swojej przeszłości. Jako nastolatek marzył 
o karierze w podnoszeniu ciężarów. 

chwilowym modom żywienio-
wym. W tej książce bierze pod 
lupę znane nam diety, jak 
i modne produkty np. słodziki, 
olej kokosowy czy żywność li-
ght. To tutaj dowiecie się, jak na 
przestrzeni lat zmieniała się pi-
ramida żywieniowa i znajdzie-
cie odpowiedzi na nurtujące 
pytania. Czy warto jeść śniada-
nia?  Czy kawa nam szkodzi? 
Czy warto sięgać po „superfo-
ods” i co z tym detoksem i od-
kwaszaniem? A ty ile naprawdę 
wiesz o zdrowym żywieniu?

Polecam, Renata

szego mężczyzny nie ma już 
drugi dzień, a samochód mat-
ki zniknął wraz z nim. Saturnin 
dłużej się nie zastanawia. Wsia-
da w samochód i podąża do 
miejsca, w którym się urodził 
i spędził dzieciństwo, aby od-
naleźć zaginionego staruszka. 
Nieświadomy, wraz z powro-
tem w swoje rodzinne strony, 
powróci nie tylko do swojej 
przeszłości, odkryje również 
historię rodziny, jak i zupełnie 
obcych mu do tej pory ludzi, 
które mogą okazać się pomoc-
ne w odnalezieniu ukochane-
go dziadka.

Polecam, Karolina

jąc, że skoro one tak spektaku-
larnie schudły, to ja też mogę. 
Bez zastanowienia się, czy aby 
jest to zdrowe, rzucamy się 
w wir odchudzania. Z pomocą 
przychodzi nam autorka. Jako 
dietetyk kliniczny w swojej pra-
cy spotkała pacjentów, którzy 
nie posiadali nawet podstawo-
wej wiedzy o żywieniu oraz 
osoby, które chętnie ulegały 

swojej matki. Roztrzęsiona, 
z trudem przekazuje mu infor-
mację o zniknięciu jego 96- 
letniego dziadka. Zdenerwo-
wana, nie wie,  co ma robić.
 Satek próbuje ją uspokoić, tłu-
macząc, że dziadek nie raz już 
znikał na kilka godzin, odwie-
dzając tylko znane sobie miej-
sca i na pewno za niedługo 
wróci. Tym razem sytuacja 
wygląda zupełnie inaczej. Star-

powiedzialność „łamały” zaka-
zy. Ktoś umarł w karetce, bo 
nikt nie chciał go przyjąć. Do 
szpitali „covidowych” tra�ali 
ludzie z wypadków, z rozległy-
mi obrażeniami, tylko dlatego, 
że w danym momencie wracali 
z zagranicy. W szpitalach jed-
noimiennych personel był na-
stawiony na pacjentów dodat-
nich, nie było specjalistów – 
chirurgów, bo nie było też ta-
kiej potrzeby. Kto miał więc 
pomóc osobie z wypadku? Ra-
townicy medyczni pracujący 
w formie samozatrudnienia 
sami inwestowali w maski o war-
tości kilkuset złotych, by móc 
się chronić, bo ich ewentualna 
kwarantanna wiązała się z bra-
kiem dochodu. Podczas gdy 
jedni szumnie mówili o tym, 
jak dobrze wygląda sytuacja 
w szpitalach, tam dochodziło do 
dramatów. Na niejednym z pra-
cowników ciążą obecnie proku-
ratorskie zarzuty. Nie dlatego, 
że zawinił, popełnił błąd, ale 
przez niewydolność systemu.

Autor przedstawia smutny 
obraz zagubionych pacjentów 
i bezradnych pracowników 
służby zdrowia. I jedni i dru-
dzy, nawet jeśli wyszli z covi-
dowskiej machiny bez szwan-
ku, ucierpieli. Psychicznie. Po-
lecam lekturę każdemu, kogo 
interesują podobne tematy. 
Może nawet nie ze względu na 
temat samego wirusa, ale po 
to, by ujrzeć, jak niewielki 
wpływ mają pracownicy na 
obecną sytuację w polskich 
szpitalach.

Polecam, Mariola M

Jedna z ostatnich nowości odnoszących się do tematu obec-
nie trwającej epidemii. Reszka, tak jak w przypadku „Małych 
bogów” wyszedł ze swoją pracą do ludzi. Rozmawiał z pielę-
gniarkami, lekarzami, ratownikami medycznymi. Czasami 
w niezbyt legalny sposób tra�ał między szpitalne łóżka i sam 
obserwował sytuację. Niekiedy udawało mu się nawet poroz-
mawiać z pacjentami. Co zauważył? Jakie wnioski z całej 
sytuacji wyciągnęły osoby związane ze służbą zdrowia?

Ćwiczył ciężko, bez chwili wy-
tchnienia, zdeterminowany 
w osiągnięciu swojego celu. 
Z dnia na dzień jego wysiłki 
stają się jednak daremne. Do-
znaje tak ciężkiej kontuzji ręki, 
że zmuszony jest porzucić 
swoje marzenia na całe życie. 
Dwadzieścia lat później 
w swoim warszawskim miesz-
kaniu, pogrążony we wspo-
mnieniach odbiera telefon od 

Szczupła modelka w reklamie 
rozkoszuje się czekoladkami 
i  my też tak chcemy. Na każ-
dym kroku widzimy, że kupu-
jąc żywność w opakowaniach 
XXL oszczędzamy, a duży ba-
tonik jest lepszy od tego małe-
go, i tak kupujemy, a potem ty-
jemy, tyjemy, tyjemy. Gdy jest 
nas już za dużo, sięgamy po die-
ty gwiazd i celebrytek, uważa-
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Warsztaty plastyczne dla dzieci:

Grupa młodsza (5 – 8 lat), wtorek godz. 
16.00, czas trwania zajęć 45 minut
Grupa starsza (9 – 12 lat), wtorek godz. 
17.00, czas trwania zajęć 45 minut
Koszt: 40 zł miesięcznie, organizator zapew-
nia materiały

Lekcje rysunku i malarstwa dla dorosłych:

Grupa początkująca 
– poniedziałek godz. 17.00 – 20.00
Grupa zaawansowana 
– środa godz. 16.00 – 19.00
Koszt: 40 zł miesięcznie

Zespół teatralny dla dorosłych:

Piątek godz. 18.00
Koszt: 20 zł miesięcznie

Informacje i zapisy:

BWA Galeria Sanocka
Rynek 14, Sanok
tel.: 13 46 36 030
e-mail: galeriasanocka@gmail.com

BWA GALERIA SANOCKA
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
ARTYSTYCZNE

Prawdą jest, że ta część społeczeń-
stwa, która nie żyje jeszcze na własną 
rękę, ma problem ze znalezieniem 
czegoś dla siebie w naszym mieście. 
Jednak jest kilka miejsc, które po-
zwalają w pewien sposób spędzić 
czas. W Sanoku można znaleźć klu-
by, w których odbywają się imprezy, 
na Wójtostwie znajduje się skate-
park, ostatnio podobny otworzono 
również w centrum miasta. Ale czy 
tylko tak młodzi mogą u nas znajdo-
wać zajęcie? Otóż nie tylko. W na-
szym niedużym mieście istnieje kil-
ka para�i, w których funkcjonują
różne grupy, zarówno dla dorosłych, 
jak i dla młodzieży. Wspólnoty te, 
pozwalają na formację katolicką, ale 
nie tylko, są bowiem miejscem na 
spotkanie z drugim człowiekiem, 
rozmowę, wychodzą z ciekawymi 
pomysłami na spędzenie wolnego 
czasu. 

W para�i pod wezwaniem Chry-
stusa Króla funkcjonuje kilka takich 
grup.

Najważniejszą grupą młodzieżo-
wą jest Ruch Światło-Życie, popu-
larnie zwany Oazą. 

Ruch ten składa się z trzech eta-
pów: ewangelizacji, katechumenatu 
oraz diakonii, wchodzących w skład 
zorganizowanej w nim formacji.  
Aby zrealizować założony cel, a więc 
ukończyć formację w duchu chrze-
ścijańskim, oazowicze wykorzystują 
pewne metody: metodę „światło-
-życie”, oazę rekolekcyjną i małą 
grupę formacyjną. 

Ksiądz proboszcz Jacek Michno 
informuje, że grupa w jego para�i li-
czy 20-30 osób, spotykających się 
systematycznie, kończących swoją 
roczną formację wyjazdem na reko-
lekcje wakacyjne. 

Oprócz Oazy, w kościele na 
Wójtostwie funkcjonuje również 
schola, której zadaniem jest śpiew 
podczas różnych religijnych uroczy-
stości. 

Jak zaznaczył ksiądz Michno,  
w jego kościele funkcjonuje także 
wspólnota neokatechumenalna, do 
której oprócz dorosłych, uczęszcza 
młodzież. 

a także płyty z wykonywanymi przez 
siebie utworami. Grupa ta działa  
lokalnie, zajmując się obstawą nabo-
żeństw w Farze, a także innych sanoc-
kich kościołach. 

Jak podaje ksiądz Piotr Buk – pro-
boszcz para�i pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, grupy 
dla młodzieży, które funkcjonują  
w jego para�i, to wspominana już
wcześniej Oaza, a także ministranci, 
których również nie brakuje w innych 
para�ach. Od pewnego czasu, w para-
�i na Posadzie, ministranci mają moż-
liwość odbycia specjalnych kursów  
w Przemyślu, które pozwalają im na 
pełnienie nowych funkcji w kościele 
oraz na przyjęcie tytułu ceremoniarza. 
W kościele  funkcjonuje diakonia mu-

zyczna, składająca się z młodych ludzi 
w różnym wieku. Została ona założo-
na 15 lat temu, jej zadaniem jest upięk-
szanie ważniejszych liturgii i uroczy-
stości. W tych grupach, jak w innych 
tego typu, najważniejsza jest oczywi-
ście formacja, czy jak w przypadku 
diakonii, uwielbianie Boga poprzez 
śpiew. Nie brakuje w nich jednak inte-
gracyjnych wyjazdów. Jako przykład 
można podać wycieczkę na Ukrainę. 
Jak mówi proboszcz, razem z diakonią, 
odwiedzili wtedy takie miejsca, jak 
Chocim czy Kamieniec Podolski.  
Ministranci i oazowicze biorą udział  
w takich wycieczkach, ale nie tylko, 
spędzają bowiem wspólnie czas, spo-
tykając się na ogniskach, czy na swoich 
spotkaniach formacyjnych. 

Dla młodych dusz

Para�alna młodzież organizuje
wycieczki. Wśród takich, ksiądz wy-
mienił wycieczkę w Pieniny, czy orga-
nizowane u niego „Ferie z uśmie-
chem”, pozwalające na wspólne spę-
dzenie czasu. Dobrą okazją do inte-
gracji, są również takie wydarzenia, 
jak wieczór kolęd, w których udział 
biorą wszyscy. 

 W para�i  pod wezwaniem Prze-
mienienia Pańskiego, znanej sano-
czanom jako Fara, ciekawą grupą,  
w jakiej mogą realizować się młodzi, 
jest zespół o nazwie „Soul”. Istnieje 
on już od 1997 roku. W jego skład 
wchodzą dziewczęta z całego miasta, 
które postanowiły sprawdzić się mu-
zycznie. „Soul” ma na swoim koncie 
wiele koncertów oraz konkursów,  

Na młodzież otwarty jest zakon 
Franciszkanów. Z grup, o których 
jeszcze nie było mowy, można wy-
mienić młodzież franciszkańską, czy 
grupę młodzieżową Alpha. Pierwsza 
ze wspólnot skupia się na duchowo-
ści, jaką polecał święty Franciszek  
z Asyżu. Druga zaś, składa się z dzie-
sięciu kursów, będących rozmowami 
o Bogu. Wszystko odbywa się  
w przyjaznej atmosferze, w gronie 
przyjaciół, z ciekawymi dyskusjami. 

 Wikariusz olchowieckiej para�i, 
ksiądz Michał Boba, powiedział, że  
w  kościele działają opisane już wcze-
śniej grupy jak ministranci, czy scho-
la, obstawiająca liturgię od strony 
muzycznej. Jednak jest tam  formacja 
harcerek, które działają przy para�i,
spotykając się w salce przy kościele. 
Zarówno one, jak i inne grupy mło-
dzieżowe, zajmują się także pomocą 
przy akcjach charytatywnych. Człon-
kowie wszystkich grup mają możli-
wość brania udziału w wycieczkach. 
W poprzednich latach młodzież od-
wiedziła np. Zakopane czy Góry 
Świętokrzyskie. 

Na koniec przytoczę jeszcze  
słowa zachęty, dla tych, którzy nie 
uczestniczą w takich grupach, wy-
powiedziane przez moich rozmów-
ców. 

– „Przyszłość Kościoła, to małe 
grupy. Kościół masowy prędzej, czy 
później, straci rację bytu. Małe wspól-
noty, które będą się spotykać, na 
nowo rozpalą Kościół” – ksiądz Jacek 
Michno. 

– „Nikt nie jest samotną wyspą, 
każdy potrzebuje drugiego człowie-
ka, każde spotkanie ubogaca nas. 
Nie ważne, czy to jest Oaza czy mi-
nistranci. Dzisiaj wiele osób mło-
dych marnuje czas przed kompute-
rem czy smartfonem i sporo czasu 
im ucieka, a te sprzęty nigdy nie  
zastąpią drugiego człowieka” – 
ksiądz Piotr Buk. 

– „Grupy młodzieżowe pokazu-
ją, że Kościół to nie tylko zbiór star-
szych ludzi, ale ma również za zada-
nie tra�ć do młodzieży. Młodzi
mogą współpracować w grupie, nie 
są sami dla siebie, uczą się życia spo-
łecznego” - ksiądz Michał Boba.

 Arkadiusz Szałajko 

Sanocka młodzież nieraz na pewno zastanawia się, jak mogłaby spędzić czas w naszym, co prawda urokliwym 
mieście, ale jednak wciąż ubogim w możliwości stworzone dla młodych ludzi. Kiedy jest się pełnym życia, ener-
gicznym nastolatkiem, ciężko jest usiedzieć w miejscu. Czy jednak kompletnie brakuje miejsca dla młodych w 
Sanoku? 
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

1 października 2020 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny

Adam Ryniak
w godz. 1700–1800

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka” wraz z prognozą 
oddziaływania na  środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 47 ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086)  oraz uchwałą Rady Miasta Sanoka nr XIII/101/15 z dnia 
27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Sanoka.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 paź-
dziernika do 3 listopada 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w pokoju 
nr 54 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 paź-
dziernika 2020 r. (wtorek) w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka oraz w prognozie oddziaływa-
nia na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta 
w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: 
wgp@um.sanok.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2020 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz. 162 z późn. 
zm.) na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2020 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koro-

nawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, informuję, że 
planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktual-
nych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 
apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami 
dyskusji, noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki 
ochrony osobistej, m. in. dostęp do płynów dezynfekujących.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Sanoka z siedzibą w Urzędzie Miasta w Sanoku 
(ul. Rynek 1, 38-500 Sanok).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszyst-
kich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.sanok.pl 
lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag składanych do studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji 
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie 

zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 
1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce (biuro oraz 
korespondencja: ul. M. Kopernika 30 lok. 532, 00-336 Warszawa), a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa.

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. Lipińskie-
go 31 w Sanoku. Szczegółowe informacje na temat przetargu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska  pod nr telefonu: 13-46-52-878.

Urodzili się
25.09.1853 w Sanoku, urodził się Josef Herzig, wybitny 
austriacki chemik, profesor uniwersytetu wiedeńskiego, 
członek Akademii Nauk w Wiedniu, przyjaciel z lat dzieciń-
stwa Zygmunta Freuda. W 1898, wraz z Hansem Meyerem, 
opracował metodę ilościowego oznaczania zawartości azotu 
w związkach organicznych, w których występują grupy me-
tylowe związane z atomem azotu tzw. metodę Herzig-Mey-
er-Reaktion.
27.09.1904 urodził się Aleksander Rybicki, ps. „Korczak”, 
„Spytek”, „Jacek”, „Dziurdziewicz” muzealnik, kustosz Mu-
zeum Ziemi Sanockiej, twórca i pierwszy dyrektor Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku. Walczył w kampanii 
wrześniowej (był podwładnym mjr. Henryka Dobrzańskie-
go, późniejszego “Hubala”), działał w Armii Krajowej, był 
kurierem podziemnym i organizatorem przerzutów ludzi do 
Rumunii. Po wojnie więzień stalinowskich łagrów. Zmarł 
w Sanoku 14 października 1983 roku.

Zmarli
25.09.1922 w Sanoku zmarł Mieczysław Jan Strzelbicki, 
urzędnik administracji austro-węgierskiej, m.in. starosta Ka-
mionki Strumiłowskiej i Nowego Sącza. Po przejściu na 
emeryturę w 1918 roku zamieszkał we dworze w Dąbrówce 
Polskiej. Jeden z jego synów – Marian został zamordowany 
w Katyniu.
25.09.1976 w wieku 76 lat zmarł urodzony w Sanoku 
Adam Joachim Vetulani wybitny historyk prawa, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii 
Umiejętności. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, kam-
panii wrześniowej i kampanii francuskiej 1940, po której zo-
stał internowany w Szwajcarii. Po wojnie, mimo atrakcyj-
nych ofert pracy na uczelniach zagranicznych, powrócił do 
kraju. Zajmował się m.in. historią prawa kościelnego i histo-
rią średniowiecznego prawa polskiego.
27.09.1944 w Niemczech w o�agu VI B Dössel, zginął, po-
chodzący z Sanoka, major Stanisław Biega, weteran walk 
I wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari, w 1918 
współorganizator pociągu pancernego „Śmiały” ruszającego 
na odsiecz obrońcom Lwowa. Poniósł śmierć w wyniku 
omyłkowego nalotu alianckiego na obóz wraz z prawie 200 
innymi jeńcami.

Wydarzyło się
28.09.1944 pierwszym, powojennym starostą powiatu sa-
nockiego, został Andrzej Szczudlik, działacz Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Stanowisko piastował do jesieni 1948, gdy 
został odwołany na skutek nacisków ze strony nieprzychyl-
nych mu działaczy PPR.
29.09.1980 13 pracowników Sanockiej Fabryki Autobu-
sów powołało do życia Komitet Założycielski Niezależnych 
Związków Zawodowych, który dał początek zakładowym 
strukturom NSZZ “Solidarność”.
30.09.1773 obradujący w Grodnie Sejm, raty�kował I 
rozbiór Polski, w wyniku którego do Austrii wcielono m.in. 
ziemię sanocką. Było to już tylko potwierdzenie faktu doko-
nanego wcześniej. Te tereny faktycznie zostały zajęte przez 
wojska austriackie jeszcze w poprzednim roku wraz z agonią 
Konfederacji Barskiej. Wtedy też zaczęto tworzyć nową, 
zaborczą administrację.
30.09.1895 Rada Miejska w Sanoku zgodziła się na sprze-
daż Towarzystwu Akcyjnemu Budowy Wagonów i Maszyn 
gruntu z folwarku Posada Olszowska pod budowę nowej 
fabryki (późniejszego Autosanu).
30.09.1921 odbył się pierwszy Powszechny Spis Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Według uzyskanych danych w powiecie sanoc-
kim mieszkało wówczas 114 195 mieszkańców, z czego 59,51 
proc. stanowili Polacy, 33,44 proc. Ukraińcy i 6,44 proc. Żydzi.
30.09.1939 niemieckim komisarzem Sanoka (burmi-
strzem) zostaje Erich Märkl. Na stanowisku zastępuje ukra-
ińskiego adwokata dr Stepana Wanczyckiego, który samo-
zwańczo przejął tę funkcję wraz z wkroczeniem Niemców 
do miasta 10 września. Erich Märkl pozostawał burmistrzem 
jedynie do wiosny 1940 roku, kiedy został przeniesiony na 
front zachodni, funkcję przejął wówczas jego ojciec, majster 
budowlany Josef.
30.09.1939 część Sanoka, leżącą po wschodniej stronie 
Sanu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zajmują wojska 
sowieckie. Tworzona jest tam nowa administracja. Przygo-
towywany jest grunt pod “wybory”, które zdecydują o przy-
łączeniu tych ziem do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Sanok pozostanie podzielony nową granicą 
aż do czerwca 1941 roku.

(sj)

LOKALE / 
NIERUCHOMOŚCI 

 Sprzedam 
■  Mieszkanie ok. 65 m2, 
2 pokoje. Strych, ogród, 
przy ul. Jagiellońskiej, 
cena 240 000 do nego-
cjacji, tel. 512 075 795
■  Działki budowlane po-
nad 10 a, Sanok-Olchow-
ce, media na miejscu, cena 
99 tys. zł za działkę, tel. 732 
855 383; 536 489 707
■  Działkę 0,50 ha z zabu-
dowaniami, w Czerteżu, 
tel. 790 700 161
■  Działkę budowlaną 
12,5 a, Stróże Małe, tel. 
602 111 449

Kupię 
■  Działkę przy rzece Osła-
wa, tel. 602 476 137

Posiadam do wynajęcia
■  Mieszkanie w Sanoku, 
tel. 606 689 819
■  Pokój dziewczynie pra-
cującej lub uczącej się, 
tel. 724 678 527

AUTO-MOTO
Kupię
■  Auta za gotówkę, tel. 
602 476 137

RÓŻNE
Sprzedam
■  Ławę, tel. 794 051 245

Korepetycje
■  Matematyka – szkoła 
podstawowa i średnia, 
tel. 516 032 448

Usługi
■  Moskitiery, rolety, 
tel. 600 297 210

W najbliższą niedzielę w Sanoku na Placu Harcerskim 
w godzinach 10:00-12:00 będziecie mogli zobaczyć 
kultowe Fiaty 126p, czyli Maluchy. Pojazdy zgromadzą 
się w tym miejscu w ramach wydarzenia o nazwie 
1. Bieszczadzki Charytatywny „Rajd” Malucha. Rajd 
ma na celu nie tylko zgromadzenie fanów kultowego 
Malucha z całej Polski, ale przede wszystkim pomoc 
Podopiecznym Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. 
Na rzecz ośrodka zostanie bowiem przekazana cała kwo-
ta zebrana podczas Rajdu. Więcej informacji na stronie 
Automobilklubu Rzeszowskiego oraz na Facebooku.
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Pierwszy 
rozbiór

Ówczesny rozbiór, 
jak się później 
okazało, jeden 
z trzech, które na 

długie lata wykreśliły Polskę 
z mapy Europy, zbiegł się 
z dogorywaniem Konfedera-
cji Barskiej – szlacheckiego 
buntu przeciwko ingerencji 
obcych państw w sprawy Rze-
czypospolitej. Akurat ziemia 
sanocka była jednym z głów-
nych teatrów działań wojen-
nych, tu często przebywał je-
den z konfederackich przy-
wódców, późniejszy bohater 
walk o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych, Kazimierz 
Pułaski. Stąd rekrutowała się 
duża część powstańczych 
wojsk. Wreszcie, według le-
gendy, nie do końca potwier-
dzonej faktami, to Klasztor 
Karmelitów Bosych w Zagó-
rzu był ostatnią konfederacką 
twierdzą.

Wkroczenie wojsk austriackich
14 maja 1772 roku oddziały 
przedniej straży preszowskiej 
pod dowództwem gen. Ester-
hazego zajęły cały obszar zie-
mi sanockiej. Opór był zniko-
my. Władze zaborcze przystą-
piły do szybkiego wprowa-
dzania nowych porządków. 
Ziemia sanocka, dotychczas 
stanowiąca część wojewódz-
twa ruskiego, miała teraz 
wchodzić w skład Galicji – 
nowej prowincji monarchii 
habsburskiej, swoją nazwą od-
wołującą się do dawnego księ-
stwa halickiego, które stało się 

18 września 1772 roku ambasadorowie Rosji, Prus 
i Austrii złożyli w Warszawie jednobrzmiące deklaracje 
o przeprowadzeniu rozbioru Polski, żądając zwołania 
sejmu dla raty�kacji zmian. W wyniku rozbioru (później 
określanego jako I) od Rzeczypospolitej oderwane 
zostało m.in. dzisiejsze Podkarpacie. Faktycznie zajmo-
wanie ziem, do których sąsiedzi mieli roszczenia, rozpo-
częło się kilka miesięcy wcześniej.

wanych przez monarchię 
habsburską, należało udo-
wodnić swoje szlachectwo.

Każdy ze szlachciców mu-
siał się więc legitymować her-
bem, posiadaniem lub zdol-
nością do posiadania mająt-
ków ziemskich i drzewem ge-
nealogicznym. Początkowo 
wery�kacją zajmowała się Ko-
misja Magnatów, w skład któ-
rej wchodzili: arcybiskup 
lwowski obrządku łacińskiego 
Wacław Hieronim hr. Siera-
kowski, wojewoda podolski 
Jan hr. Zamojski, kasztelan 
krakowski Józef hr. Wandalin 
Mniszech, wojewoda bełski 
Ignacy hr. Cetner oraz starosta 
bełski Stanisław Potocki. 
Wniosek o przyjęcie do stanu 
magnatów musiał być osobi-
ście rozpatrzony przez cesarza. 
Jeden z sądów zajmujących się 
poświadczaniem szlachectwa 
znajdował się w Sanoku.

Pewną zmianą był stosu-
nek władzy do chłopów, któ-
rzy zgodnie z nową ordynacją 
sądową uzyskali w 1775 roku 
dostęp do sądów i urzędów 
państwowych. A więc teore-
tycznie chłop mógł nawet zło-
żyć teraz skargę na szlachcica, 
co w praktyce zdarzało się nie-

zmiernie rzadko. Patent cesar-
ski zakazywał też karania pod-
danych grzywnami, zniesiono 
obowiązek nabywania od 
dworu określonych towarów.

Władze austriackie ogra-
niczyły teoretycznie osobiste 
poddaństwo chłopów, ale 
w rzeczywistości byli oni 
nadal poddanymi dziedzica. 
Uciążliwą nowością stała się 
obowiązkowa służba wojsko-
wa. Kilka lat po I rozbiorze, 
zgodnie z kolejnymi decyzja-
mi władz wprowadzono pra-
wo wyboru przez społeczność 
wiejską wójta. Był on o�cjal-
nie mianowany przez dziedzi-
ca, miał za zadanie wykony-
wać polecenia dworu, był 
mandatariuszem i czymś 
w rodzaju lokalnego policjan-
ta.

Zabór, który przetrwał 150 lat
Wyraźnym i widocznym zna-
kiem pojawienia się nowej 
władzy był napływ wielu osad-
ników i urzędników pocho-
dzenia niemieckiego, sprowa-
dzanych tu często z odległych 
terenów monarchii. Zajmo-
wali oni ważne urzędy i stano-
wiska, wraz z nimi pojawił się 
obowiązek używania języka 

niemieckiego w sprawach 
urzędowych. Paradoksalnie 
jednak ta fala przybyszów 
dość szybko podległa asymi-
lowaniu. W kolejnych dziesię-
cioleciach wsiąkali oni w pol-
ską czy rusińską społeczność. 
Wielu z nich, w późniejszym 
okresie, stało się nawet gorą-
cymi patriotami. Jednym 
z najbardziej wyrazistych 
przykładów był, chociażby, 
osiadły w Sanoku ród austriac-
kich Żydów – Kahane. Gdy 
prawie wiek później, w 1863 
roku w podlegającym Rosji 
Królestwie Polskim doszło do 
powstania styczniowego, na 
wezwanie do boju odpowie-
działo czterech braci Kahane 
na czele ze słynnym Filipem.

Nowe władze z jednej 
strony nadawały miastom ko-
lejne przywileje, budowano 
gościńce, otwierano poczty, 
z drugiej jednak  robiono wie-
le, by uniemożliwić rozwój 
przemysłu. Służyły temu licz-
ne biurokratyczne i �skalne 
przeszkody. W pierwszym 
okresie zaborów władze 
austriackie mocno uderzyły 
także w kler, zamykając klasz-
tory, szkoły para�alne (w ich 
miejsce powołując najczęściej 
szkoły niemieckie). W po-
szczególnych miejscowo-
ściach rozlokowano garnizo-
ny wojskowe.

Przyłączone w 1772 roku 
do Austrii tereny pozostały 
w prawie niezmienionym od 
czasu pierwszych reform 
kształcie aż do połowy XIX 
wieku. Wiele zmieniać zaczęło 
się dopiero po stłumieniu pró-
by wywołania powstania naro-
dowego w 1846 roku, krwawej 
rabacji chłopskiej, wreszcie 
wprowadzeniu autonomii gali-
cyjskiej, która dała tym zie-
miom możliwość rozwoju kul-
turalnego i narodowego.

Galicja, a w jej składzie 
Ziemia Sanocka, przetrwały 
przy Austrii prawie 150 lat. 
Zabór trwał tu dłużej niż w in-
nych częściach dawnej Rze-
czypospolitej. Niewątpliwie 
jednak zwłaszcza po wprowa-
dzeniu w XIX wieku autono-
mii galicyjskiej był najmniej 
represyjny.

częścią Polski po 1340 roku. 
Austriacy w ten sposób tłu-
maczyli swoje roszczenia, 
przypominając, iż terenami 
tymi rządzili niegdyś królowie 
węgierscy. A Austria występo-
wała teraz jako spadkobierca 
korony węgierskiej.

Przeprowadzono nowy 
podział administracyjny, 
tworząc 18 cyrkułów. Osta-
teczny podział wprowadzono 
w marcu 1782 roku. Ziemia 
sanocka wchodziła najpierw 
w skład tzw. cyrkułu sambor-
skiego (okręgu leskiego), 
później sanockiego. Cyrkuł 
był podstawową jednostką 
administracyjną, w której 
władzę sprawował starosta 
wyznaczany przez guberna-
tora prowincji, mianowane-
go przez samego cesarza.

Jak wynika z zachowa-
nych dokumentów i relacji 
wkraczanie austriackich 
wojsk i przejmowanie władzy 
miało charakter nader uro-
czysty. Przy dźwięku trąb 
i bębnów odczytywany był 
dokument cesarski o objęciu 
rządów. Odprawiano uroczy-
ste nabożeństwa, organizo-
wano huczne festyny dla 
ludu, gdzie nowych podwład-
nych niejednokrotnie obda-
rowywano drobnymi prezen-
tami. Szybko też poradzono 
sobie z potencjalnym zagro-
żeniem. Jesienią rozwiązano 
prywatne formacje wojsko-
we będące na żołdzie magna-
tów, wcielając je do wojska 
austriackiego.

Według pierwszych, po 
wcieleniu do Austrii, danych, 
cyrkuł sanocki (wcześniej le-
ski) obejmował wówczas ob-
szar ok. 2500 km². Liczył 
ok. 200 tys. mieszkańców. 
W jego skład wchodziło 10 
miasteczek i 434 wsie.

Może się to wydać nie-
zwykłe, ale dla większości 
mieszkańców tych terenów 
zmiana przynależności pań-
stwowej nie oznaczała rady-
kalnych przemian. Można 
wręcz zaryzykować stwier-
dzenie, że poza zwiększeniem 
się liczby niemieckojęzycz-
nych urzędników, niższe war-
stwy społeczne zmian prawie 
nie zauważyły.

Weryfikacja szlachectwa
Przekształcenia mogły naj-
bardziej interesować szlach-
tę, warstwę społeczną posia-
dającą pełnię praw, ale stano-
wiącą ledwie 8 procent całej 
ludności (w całej Galicji licz-
ba szlachetnie urodzonych 
oscylowała wokół 100 tysię-
cy). Jej skład też nie był jed-
nak jednolity. 75 proc. stano-
wiła drobna szlachta.

Po zajęciu Galicji w roku 
1772 rząd austriacki potwier-
dził wszelkie przywileje pol-
skiej szlachty, o ile nie okaza-
łyby się one sprzeczne z pra-
wami już obowiązującymi 
w monarchii. Trzy lata później 
ogłoszono patent cesarski 
dzielący szlachtę na magnate-
rię i stan rycerski. By otrzy-
mać pełnię praw – respekto-

Autor jest redaktorem naczelnym i wydawcą dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia” 
oraz portalu www.podkarpackahistoria.pl. Kontakt: redakcja@podkarpackahistoria.pl

jednak ta fala przybyszów 

Wielu z nich, w późniejszym 

wezwanie do boju odpowie-

mieszkańców tych terenów 

Alegoria rozbioru Polski wg Nicolasa Noela Le Mirea

Obraz Jana Matejki. Rejtan protetsujacy przeciwko rozbiorowi

Jedna z przyczyn rozbioru byla Konfederacja Barska silna na Ziemi-Sanockiej

sj
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

IV Liga Podkarpacka

Inne ligi seniorskie 

Ostre strzelanie 
Klasa okręgowa 
LKS Skołyszyn – Cosmos Nowotaniec 0-7 (0-3) 
Bramki: Pedro Silva 3 (30, 42, 79), Harrison 2 (76, 85),  
Pluskwik (8), Hrosu (70). 
Szarotka Uherce – Przełom Besko 1-3 (1-0) 
Bramki: Szybka 2 (61, 82), Pasternak (51). 

Klasa B
Grupa 1 
Zalew Myczkowce – Gabry Łukowe 1-4 (0-1) 
Bramki: Kaczmar 2 (55, 85), Tokarz (10), Sywanicz (60). 
LKS Czaszyn – LKS Olszanica 4-2 (3-1) 
Bramki: Świder (13), Penar (28), Jaworski (37), Podolak (87). 
Juventus Poraż – Otryt Lutowiska 2-1 (1-1) 
Bramki: M. Kolanko (44), K. Mielnik (87). 
Grupa 2 
ULKS Czerteż – LKS Odrzechowa 0-4 (0-2) 
Bramki: T. Wajda (34), Ł. Drozd (43), M. Kurpiel (86),  
Silarski (89). 
Start Rymanów-Zdrój – LKS Pisarowce 1-5 (1-2) 
Bramki: Blok (34), Ślirz (38), Płaziak (49), Pastuszak (51), 
Haduch (65). 
Orkan Markowce – LKS Głębokie 1-3 (0-1) 
Bramka: J. Ambicki (65). 
Pogórze Srogów Górny – Orion Pielnia 0-0 
Grupa 3 
LKS Wzdów – Jutrzenka Jaćmierz 2-2 (0-1) 
Bramki: Orłowski (14), Ostrowski (53). 

Klasa A 

Zmiana ról po przerwie 
REMIX NIEBIESZCZANY – WIKI SANOK 0-2 (0-0) 

Bramki: Węgrzyn (55-wolny), Kłodowski (85). 
Wiki: Szlachcic – Drwięga (46 Kłodowski), Florek, Burczyk, Pie-
lech – Furdak, Węgrzyn, R. Domaradzki, J. Domaradzki (60 Rol-
nik), Sokołowski (75 Kuzicki) – Lachiewicz (88 Dobrowolski). 

Patent z nietraceniem bramek u siebie drużyna Wiki  
w końcu zastosowała na wyjeździe. Z niezłym skutkiem, 
choć  mimo  zdobycia  kompletu  punktów  łatwo  nie  było. 

Pierwsza połowa toczyła się 
pod dyktando Remixu, który 
miał kilka okazji do objęcia 
prowadzenia. Po przerwie na-
stąpiła zmiana ról, w czym 
zresztą pomogli sami gospoda-
rze, gdy po centrze Marka  
Węgrzyna z wolnego jeden  
z nich musnął piłkę głową, my-
ląc własnego bramkarza (osta-
tecznie tra�enie zapisano na-
szemu zawodnikowi). Okazję 

do podwyższenia wyniku 
zmarnował Rafał Domaradzki, 
nie wykorzystując karnego za 
faul na Arkadiuszu Kłodow-
skim. Zrehabilitował się jednak 
asystą przy golu na 2-0, którego 
w końcówce Kłodowski zdobył 
ładnym uderzeniem z 16 m. 

W niedzielę (godzina 15) 
zespół Wiki zagra u siebie  
z Lotniarzem Bezmiechowa. 

W pozostałych meczach grupy 1 
Victoria Pakoszówka – Bukowianka Bukowsko 0-6 (0-3) 
Bramki: Zarzyka 2 (28, 44), Kseniak 2 (65, 68), Kruszyński (37), 
Kowal (72). 
Szarotka Nowosielce – Osława Zagórz 1-6 (0-3) 
Bramki: Gac (65) – Szajdek 2 (59, 70), Rachwał (10), Pisaniak 
(38), Filipowicz (39), Gaworecki (86). 
Sanbud Długie – Górnik Strachocina 1-3 (0-1) 
Bramki: Prenkiewicz (50) – Daszyk (29), Romerowicz (57), 
Galant (83). 
Bieszczady Jankowce – Orzeł Bażanówka 2-3 (1-3) 
Bramki: Sabat 2 (12, 42), Żebracki (33). 
Sanovia Lesko – LKS Zarszyn 5-2 (3-0) 
Bramki: Kijak (50), Żyłka (69). 

Były zawodnik Ekoballu zadebiutował w I Lidze Strzelecki popis wychowanki Akademii Piłkarskiej 

Czyste konto bramkarza 
Gabriel Kobylak, były 
bramkarz Ekoballu, obec-
nie występujący w Puszczy 
Niepołomice, zanotował 
udany debiut w I lidze. 

Mimo młodego wieku Koby-
lak wyrasta na piłkarskiego 
obieżyświata, bo poza Eko-
ballem bronił także barw 
LKS-u Zarszyn, Orła Baża-
nówka, Karpat Krosno, re-
zerw Legii Warszawa i ostat-
nio wspomnianej Puszczy.  
W jej meczu z Koroną Kielce 
zachował czyste konto, przy-
czyniając się do wywalczenia 
bezbramkowego remisu. 

Remis zmarnowanej szansy 
SOKÓŁ KOLBUSZOWA D. – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 2-2 (1-1) 

Bramki: Aab (40), Kołacz (56) – Jakubowski (35), Ząbkiewicz (49). 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz, Karol Adamiak, Lorenc, Kaczmarski – Ząbkiewicz  
(80 Posadzki), Baran, Jaklik (46 Kamil Adamiak), K. Słysz, Jakubowski – Niemczyk (80 Kalemba). 

Remis ze sporym niedosytem, bo stalowcy dwa razy tracili prowadzenie, a w końcówce 
meczu nie udało im się wykorzystać dobrych okazji do zdobycia zwycięskiej bramki. 
Szkoda punktów… 

Drużyna Ekoballu otworzyła 
wynik 10 minut przed prze-
rwą, gdy mimo dość ostrego 
kąta Kamil Jakubowski ładnie 
uderzył przy dalszym słupku. 
Radość nie trwała długo, bo 
gospodarze wyrównali jeszcze 
w pierwszej połowie – na listę 
strzelców wpisał się Kamil 
Aab, wygrywając bezpośredni 
pojedynek z Piotrem Krza-
nowskim. Goście odzyskali 
prowadzenie chwilę po zmia-
nie stron, gdy kornerową 
centrę Damiana Barana celną 
główką wykończył Jakub 
Ząbkiewicz. Jednak i tym  
razem riposta rywali była 
szybka, choć z wyraźną  
pomocą naszych zawodni-
ków: w zamieszaniu po rzucie 
rożnym Kacper Słysz pośli-
zgnął się przy próbie wybicia 
piłki, co wykorzystał Kornel 
Kołacz, uderzeniem z około  
10 metrów tra�ając pod 
poprzeczkę. W końcówce 
spotkania zespół Piotra Kota 
miał okazje do zdobycia de-
cydującej bramki, których nie 
wykorzystali Damian Niem-
czyk i Krystian Kalemba. 

W niedzielę (godzina 15)  
drużyna Ekoballu Stal zagra 
u siebie ze Stalą II Mielec. 

Pięciopak Klaudii 
Klaudia Maciejko, wycho-
wanka Akademii Piłkarskiej, 
zaliczyła kapitalny debiut  
w Centralnej Lidze Juniorek, 
strzelając aż 5 goli dla SMS-u 
Łódź w meczu z Unią Opole. 

Debiut jak marzenie, choć pa-
trząc na wynik można wnio-
skować, że zdobycie 5 bramek 
nie było dla Klaudii specjalnie 
trudnym zadaniem. Dość po-
wiedzieć, że jej nowy zespół 
zwyciężył aż... 31-0! 

Puchar Polski 

Stalowcy już w okręgowym półfinale 
ARŁAMÓW USTRZYKI D. – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 0-2 (0-1)

Bramki: Sobolak (30), Niemczyk (77). 
Ekoball: Jagniszczak – S. Słysz (46 Ząbkiewicz), Władyka, Gąsior, Baran – Tabisz, Jaklik (46. Kaczmar-
ski), Kalemba (60 Niemczyk), Jakubowski (46 Posadzki), Kamil Adamiak – Sobolak (46 K. Słysz). 

Planowe zwycięstwo w trze-
ciej rundzie okręgowych 
zmagań i to mimo gry bez 
kilku kluczowych zawodni-
ków. W pół�nale stalowcy
zmierzą się na wiosnę  
z Karpatami Krosno lub 
Wiki Sanok. 

Pojedynek w Ustrzykach nie 
był łatwy, pewnie zmierzający 
po awans do IV Ligi zawodni-
cy Arłamowa mieli kilka oka-
zji bramkowych, jednak górę 

wzięła większa jakość piłkar-
ska Ekoballu. Po prostopa-
dłym podaniu Kamila Ada-
miaka wynik otworzył Seba-
stian Sobolak, w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem zakła-
dając mu siatkę. Niespełna 
kwadrans przed końcem efekt 
przyniosła szarża Jakuba Ząb-
kiewicza, po którego centrze 
na 2-0 podwyższył Damian 
Niemczyk. W końcówce, gdy 
Arłamów postawił już wszyst-
ko na jedną kartę, kolejnych 
okazji nie wykorzystali Da-
mian Baran i Niemczyk. 

W okręgowym pół�nale
Ekoball Stal zagra ze zwy-
cięzcą pary Wiki – Karpaty. 

Stalowcom znów nie udało się wygrać, choć w Kolbuszowej dwa razy obejmowali prowadzenie 

Po przerwie na boisko weszło kilku zawodników rezerwowych 

W 85. min Arkadiusz Kłodowski przypieczętował wygraną Wiki 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Klasa okręgowa młodzików

Porażka w Lesku 
WILCZKI LESKO – EKOBALL STAL SANOK 4-1 (1-0)

Bramka: Głód (58). 

Trzy zwycięstwa Ekoballu 
Bilans wciąż niekorzystny, ale przynajmniej wyniki nieco 
lepsze niż w poprzednich tygodniach. Do drużyny młodzi-
ków starszych Ekoballu, która wygrała ósmy mecz z rzędu – 
co za seria! – dołączyli juniorzy młodsi i młodzicy starsi, 
odnosząc wysokie zwycięstwa. Cennym remisem z Resovią 
Rzeszów zapunktowali też młodzicy starsi Akademii Piłkar-
skiej Wiki, utrzymując prowadzenie w tabeli swojej grupy. 

Juniorzy starsi
EKOBALL SANOK – STAL RZESZÓW 1-9 (0-4) 

Bramka: Kalemba (88). 

Juniorzy młodsi
EKOBALL SANOK – WISŁO� DĘBICA 5-0 (3-0)

Bramki: Błażowski 2 (45, 55), Szomko (10), Zych (15),  
Słapiński  (70). 

Turniej MOSiR-u 

Zagrają na Błoniach 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w turnie-
ju, który w sobotę rozegrany zostanie na Błoniach. Początek zma-
gań o godz. 11, a zapisy drużyn, które mają liczyć po 7 osób, około 
40 minut wcześniej. W razie niesprzyjającej aury zawody zostaną 
odwołane. Regulamin turnieju na stronie mosir-sanok.pl. 

Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Mocny start Niedźwiadków 
Inauguracyjny turniej w Krakowie był popisem Niedźwiadków, 
które odniosły komplet zwycięstw, tracąc tylko jeden punkt. 

Gracze Krzysztofa Ząbkiewicza 
rozpoczęli od meczu z Cracovią, 
mimo pierwszego gola miejsco-
wych z nawiązką odrabiając 
straty. Trudniejsze okazało się 

starcie z Podhalem, bo o wyniku 
decydowały karne. Decydujące-
go strzelił Aleks Radwański.  
A na koniec była wygrana z Unią 
i hat-trick Marcina Dulęby. 

C�COVIA K�KÓW – 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 3-5 (1-3, 2-2, 0-0) 

Bramki: Dulęba 2 (13, 20), Żółkiewicz 2 (19, 25), Sudyka (32). 
PODHALE NOWY TARG – UKS NIEDŹWIADKI 
MOSiR SANOK 1-2 k. (0-0, 0-1, 1-0, d. 0:0, k. 1:3) 

Bramki: Radwański (21). Karne: Mazur, Starościak, Radwański. 
UNIA OŚWIĘCIM – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 

2-6 (0-3, 0-1, 2-2) 
Bramki: Dulęba 3 (10, 25, 59), Zółkiewicz (1), Orzechowski (5), 
Łańko (44). 

Polska Hokej Liga 

CIARKO STS SANOK – ENERGA TORUŃ 1-4 (0-2, 1-0, 0-2) 

Wypunktowani w Oświęcimiu 
RE-PLAST UNIA OŚWIĘCIM – CIARKO STS SANOK 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) 
Bramki: Oriechin (18), Bezuška (24), Kalan (30). 
Ciarko STS: Spěšný – Olearczyk, Rąpała, Filipek, Strzyżowski, Biały – Kamienieu, Piippo, Bukowski, 
Viikilä, Elo – Demkowicz, Biłas, Bielec, Witan, Wilusz – Florczak, Glazer, Fus, Ginda, Dobosz. 

Po zwycięstwie nad Cracovią liczyliśmy, że STS pójdzie za ciosem, tymczasem wyjazd  
do Oświęcimia okazał się zupełnie nieudany. Nie pomógł powrót Marka Strzyżowskiego, 
bo goście nie strzelili nawet jednego gola. 

Już pierwsza tercja pokazała, 
że o punkty będzie ciężko.  
Rywale uzyskali wyraźną prze-
wagę, choć ostrzał naszej 
bramki (m.in. słupek po ude-

rzeniu Luki Kalana) przyniósł 
efekt dopiero chwilę przed 
przerwą. Daniił Oriechin zde-
cydował się na uderzenie bez 
przyjęcia i „guma” wylądowała 

w siatce. W ostatnich sekun-
dach mieliśmy idealną okazję 
do wyrównania, jednak Kamil 
Olearczyk nie tra�ł do prak-
tycznie pustej bramki. 

Po zmianie stron Unia  
kontynuowała ofensywę i na 
efekty nie trzeba było długo 
czekać. Drugiego gola zdobył 
Peter Bezuška, strzałem z linii 
niebieskiej tra�ając w okienko.
A kilka minut później uderze-
niem pod poprzeczkę sprawę 
zwycięstwa oświęcimian prak-
tycznie rozstrzygnął Kalan. 

Przy wyniku 3-0 w ostatniej 
tercji tempo meczu nieco sia-
dło, a gra się wyrównała. STS 
miał kilka okazji do zdobycia 
honorowego gola, a najlepszych 
nie wykorzystali Marcin Biały, 
Konrad Filipek i Jakub Bukow-
ski. Z drugiej strony była 
czwarta bramka dla miejsco-
wych, jednak tra�enie Jere 
Heleniusa  zostało  anulowane. 

Zwycięstwo lidera w „Arenie” 
Bramki: Bukowski (29) – Fieofanow (8), Kalinowski (12), Gusevas (52), Dołęga (54). 
Ciarko STS: Spěšný – Olearczyk, Rąpała, Filipek, Strzyżowski, Biały – Kamienieu, Piippo, Bukowski, 
Viikilä, Elo – Demkowicz, Biłas, Bielec, Witan, Wilusz – Florczak, Glazer, Fus, Ginda, Dobosz. 

Po trzech kolejkach Energa była liderem z kompletem punktów i mecz w „Arenie” potwier-
dził, że to nie przypadek. Torunianie nie zagrali może pięknie, za to bardzo skutecznie. Gospo-
darzy stać było tylko na honorowe tra�enie Jakuba Bukowskiego.

Początek meczu przyniósł  
klasyczną wymianę ciosów –  
z naszej strony okazje Filipka, 
Eetu Elo i Macieja Bielca – jed-
nak pierwsi tra�li goście. Jegor
Fieofanow zdecydował się na 
strzał z „pierwszego krążka”, 
posyłając go w okienko naszej 
bramki. Goście postanowili 
kuć żelazo póki gorące i już kil-
ka minut później udało im się 
podwyższyć wynik, gdy po 
klasycznym rozklepaniu obro-
ny do siatki tra�ł Michał Kali-
nowski. W końcówce pierwszej 
tercji kontaktowego gola bez 
powodzenia szukali Strzyżow-
ski i Jauhienij Kamienieu. 

Początek drugiej odsłony 
należał do przyjezdnych, ale 
gracze STS-u skutecznie się 
odgryźli. Najpierw świetnej 
okazji nie wykorzystał Jesperi 
Viikilä, jednak za moment 
precyzji nie zabrakło Bukow-
skiemu, który celnie przymie-
rzył pod poprzeczkę. Strata 
bramki wyraźnie podrażniła 
hokeistów z Torunia, na nasze 
szczęście – mimo kilku okazji 
gości – Patrik Spěšný nie dał 
się pokonać. 

W ostatniej tercji Energa 
włączyła „tryb ekonomiczny”, 
wyczekując szans w kontrach. 
Taktyka skuteczna, bo przy 
uszczelnionej defensywie go-
ści ataki naszych hokeistów 
przypominały bicie głową  
w mur (wymienić można je-
dynie strzały Strzyżowskiego, 
Viikili i Elo). Spotkanie roz-
strzygnęło się między 52. i 53. 
min, gdy kolejne bramki dla 

lidera zdobyli Kostas Gusevas 
(uderzenie przy słupku) i Jaro-
sław Dołęga (w podbramko-
wym zamieszaniu). 

Dzisiaj STS zagra na wyjeź-
dzie z JKH GKS Jastrzębie,  
a w niedzielę (godz. 18) u sie-
bie z Zagłębiem Sosnowiec. 

Trampkarze starsi 
EKOBALL SANOK – SOKÓŁ SOKOŁÓW M. 7-3 (4-2) 

Bramki: Król 4 (5, 29, 52, 53), Miklicz (12), Wojtowicz (28), 
Tarapacki (57). 

Trampkarze młodsi
Grupa 1 

STAL STALOWA WOLA – AP WIKI SANOK 3-2 (1-1) 
Bramki: Koczera 2 (25, 78). 

Młodzicy starsi 
Grupa 2 

SMS RESOVIA RZESZÓW – AP WIKI SANOK 0-0 

Grupa 3 
SOKÓŁ NISKO – EKOBALL SANOK 0-2 (0-0)

Bramki: Radwański (51), Zioło (57).

Młodzicy młodsi 
Grupa 3 

KOLEJARZ ZAGÓRZ – AP WIKI SANOK 2-0 (1-0)

�RPATY KROSNO – EKOBALL SANOK 8-0 (3-0) 

Grupa 5 
AP WIKI II SANOK – STAL RZESZÓW 0-6 (0-1) 

MAREK ZIĘTA�, trener Ciarko STS: – Mogliśmy się pokusić 
o niespodziankę, bo przy stanie 1:2 było kilka okazji do wyrównania. 
Daję szansę gry wszystkim zawodnikom, w czwartej piątce wys- 

tępują jeszcze juniorzy i dlatego tak dzisiaj, jak  
i w Oświęcimiu, tracimy gole, a później ciężko to 
odrobić. Nie mamy obecnie takiej drużyny, by tak 
łatwo nadrabiać taką różnicę bramkową. Z jednej 
strony trzeba im dawać szansę, a z drugiej strony 
płacimy frycowe. Ale taki jest sens tego, co robimy. 

Juniorzy młodsi Ekoballu nie dali szans Wisłoce, wygrywając aż 5-0

Mimo gry przed własną publicznością hokeiści Ciarko STS nie dali rady liderowi 
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Taki baner pojawił się na trybunach podczas krakowskiego turnieju 
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TENIS SHORT-TRACK 

WTK kadetów
W najbliższy weekend na kortach przy 
ul. Mickiewicza rozegrany zostanie  
Wojewódzki Turniej Klasy�kacyjny 
Kadetów. Obok reprezentantów Sanoc-
kiego Klubu Tenisowego wezmą w nim 
udział też zawodnicy z Zabrza, Krakowa, 
Brzeska, Tarnobrzega, Zamościa, Świd-
nika i Rzeszowa. Początek zmagań  
w  sobotę  i  niedzielę  o  godzinie  10. 

Start w „Arenie” 
Rusza nowy sezon. Jego pierwszym  
akcentem będą planowane na najbliższy 
weekend Ogólnopolskie Zawody Ran-
kingowe i Puchar Polski w Hali „Arena”. 
Walczyć mają łyżwiarze z wszystkich 
krajowych klubów, w tym oczywiście 
również naszego UKS-u MOSiR. Począ-
tek wyścigów w sobotę i niedzielę  
o  godzinie  9. 

TENIS STOŁOWY 

Borczyk znów w kolorze złota 
Bardzo krótki w tym roku sezon Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski zakończył 
się 17. Wyścigiem Górskim Prządki w Korczynie, gdzie rozegrano dwie �nałowe rundy.
Kolejne zwycięstwa w klasie 10c odniósł Arkadiusz Borczyk z Automobilklubu Małopol-
skiego, pieczętując wywalczony już wcześniej tytuł. Natomiast Marcinowi Wiluszowi 
przypadł brąz w klasie 5b. 

Rywalizacja toczyła się na  
trasie liczącej nieco ponad  
4,5 km. Pierwszego dnia  
A. Borczyk uzyskał czasy 
2.13,122 i 2.12,422, a drugiego 
2.11,023 i 2.11,410, w obu 
przypadkach nie dając szans 
rywalom. 

– Tym razem w mojej kla-
sie startowało 5 zawodników, 
dzięki czemu mam nie tylko  
1. miejsce w punktacji łącznej, 
ale i kolejny tytuł mistrza Pol-
ski – podkreślił A. Borczyk. 

Pozostali zawodnicy ścigali 
się głównie w kl. 5b. Marcin  
Wilusz dwa razy plasował się tuż 
za podium, Mariusz Borczyk 
zamykał czołowe dziesiątki,  
a Piotr Oczkowicz nie ukończył 
rywalizacji z powodu awarii. 
Startował jeszcze Dominik 
Drozd, 4. w klasie 10b. 

Ostatecznie Borczyk znów 
zdobył złoty medal GSMP, 
natomiast Wilusz, przed rokiem 
najlepszy w klasie A-2000, tym 
razem zakończył rywalizację  
z brązem w 5b. 

Zacięta walka pingpongistów w Sokole 
W kolejnych dwóch turniejach Ligi Sanockiej zwycięstwa 
odnieśli Bogdan Szałankiewicz i Paweł Motyka. 

Piątkowe zawody w Szkole 
Podstawowej nr 3 padły  
łupem Szałankiewicza, który 
pokonał wszystkich rywali,  

w tym 3:2 Motykę, któremu 
przypadło 2. miejsce. Na  
pozycji 3. Marek Serwiński 
(dwie porażki). 

Dwa dni później pingpon-
giści spotkali się w Sokole.  
Do walki przystąpiła niemal 
cała czołówka klasy�kacji
łącznej, co znalazło odbicie  
w wynikach. Prowadzący  
w rankingu Motyka przegrał 

tylko jeden mecz, po raz kolej-
ny odnosząc turniejowe zwy-
cięstwo. Trzej pozostali za-
wodnicy mieli po dwie poraż-
ki, więc o ich kolejności decy-
dował bilans setów. Ostatecznie 
2. był Daniel Kozioł, a pozycję 
3. zajęli ex aequo Szałankie-
wicz i Bolesław Bartkowski. 

Punktacja łączna: 1. Moty-
ka (194), 2. Piotr Piróg (169), 
3. Szałankiewicz (156). 

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Puchar Polski w Zjeździe 

Podkarpacka Szprycha MTB 

„Generalki” dla Łuszczów 
Finałowe wyścigi w Boguchwale były udane dla Katarzyny  
i Czesława Łuszczów z Roweromanii, którzy w kategoriach 
wiekowych zajęli 2. miejsca, pieczętując zwycięstwa  
w klasy�kacjach łącznych. Na podium walkę zakończył 
też  Daniel  Cwynar  (niezrzeszony). 

Piękniejsza część kolarskiego 
małżeństwa jako jedyna z na-
szych reprezentantów wystar-
towała na dłuższej trasie Mega 
(42 kilometry). Uzyskany czas 
2:43.12 dał K. Łuszcz pozycję 
tuż za podium klasy�kacji ge-
neralnej kobiet i 2. w kat. K3. 

Reszta „górali” ścigała się 
na trasie Hobby, liczącej 17 km. 
Najszybciej z nich pokonał  
ją C. Łuszcz, z wynikiem 
50.11, zajmując 8. lokatę  
w klasy�kacji łącznej wyścigu
i 2. w kat. M4. Strata do zwy-

cięzcy tej grupy nie była wiel-
ka – 21 sekund. W kat. M3 na 
pozycji 5. uplasował się Paweł 
Adamczyk z Sanockiego Klu-
bu Kolarskiego, a na początku 
drugiej dziesiątki sklasy�ko-
wano Cwynara. 

Ostatecznie na dystansie 
Mega K. Łuszcz wygrała klasy-
�kację łączną kobiet, a więc 
i kat. K3. Na Hobby generalnie 
2. był C. Łuszcz, a 7. Cwynar, 
natomiast w kategoriach wie-
kowych przypadły im pozycje 
odpowienio 1. i 3. 

Drugie miejsce Gembalika 
Koniec dominacji Piotra Gembalika w kategorii Masters 2. 
Podczas �nałowych zawodów na Harendzie w Zakopanem
zawodnik Syndrome Racing zajął 3. miejsce, tym samym 
pieczętując 2. pozycję w klasy�kacji łącznej sezonu.

Zarówno w eliminacjach, jak  
i �nale, naszemu downhillow-
cowi przypadła 3. lokata, naj-
pierw z czasem 2.17,49, a po-
tem 2.27,25. Różnica w wyni-
kach spowodowana jest zmia-
ną formuły rywalizacji, gdyż 
decydujące wyścigi rozgrywa-
ne są już po zmroku, przy 
sztucznym świetle, co oczywi-
ście odbija się na rezultatach. 
Ostatecznie Gembalik wywal-
czył 3. miejsce, pewnie utrzy-
mując zajmowaną przed decy-
dującymi zawodami 2. pozycję 
w punktacji generalnej. 

– Cóż, po zdobyciu trzech 
Pucharów Polski z rzędu  
w końcu znalazłem pogrom-
cę. Okazał się nim Artur  
Miśkiewicz ze Zgierza, czyli 
„świeżak”, który dopiero  
w tym sezonie przeszedł do 
naszej kategorii Masters 2. 
Trzeba przyznać, że odniósł 
bezapelacyjne zwycięstwo, 
wygrywając wszystkie wyści-
gi. Mnie na pocieszenie pozo-
stał fakt, że w dotychczasowej 
stawce kolarzy nadal byłem  
najlepszy – powiedział repre-
zentant Syndrome Racing. 

WĘDKARSTWO 

Daniel Wołoszyn 
wygrał w „Sosenkach” 
Na stawie w „Sosenkach” rozegrano Zawody Zakończenia 
Sezonu o Puchar Prezesa Koła nr 3. Główne trofeum  
zdobył Daniel Wołoszyn. 

Tym razem do rywalizacji 
przystąpiło około 20 wędka-
rzy, którzy mogli łowić dwoma 
metodami – spławikową  
i gruntową. Wyniki najlep-
szych zawodników były dość 
zbliżone, bo mieli po dwie 
większe ryby i trochę drobni-

cy. Ostatecznie zwycięstwo 
odniósł Wołoszyn (m.in. dwa 
karpie), a kolejne miejsca zaję-
li Adam Niemiec (amur i karp) 
i Janusz Nastyn (2 karpie).  
Po zawodach nie zabrakło tra-
dycyjnego ogniska dla człon-
ków koła i jego sympatyków. 

UNIHOKEJ 

Nowy sezon SLU 
W niedzielę mija termin zapisów –  
zarówno drużyn mężczyzn, jak i kobiet 
– do nowego sezonu Ligi Sanockiej. 
Zgłoszenia z nazwą zespołu i kontaktem 
do przedstawiciela należy przesyłać ma-
ilowo na adres wilkisanok@gmail.com. 
Start rozgrywek może poprzedzić turniej 
kończący poprzedni sezon, który prze-
rwano z powodu koronawirusa. 

Arkadiusz Borczyk po raz kolejny zdobył tytuł mistrza Polski 

Medaliści wraz z prezesem Marcinem Górnikiem 

W tym sezonie Piotr Gembalik musiał zadowolić się 2. miejscem 

Katarzyna Łuszcz wygrała punktację łączną kobiet na dystansie Mega 

AR
CH

. P
RY

W
AT

NE

AR
CH

. K
OŁ

A 
NR

 3

AR
CH

. P
RY

W
AT

NE
AR

CH
. P

RY
W

AT
NE

Sponsorzy startu 
Arkadiusza Borczyka: 

Ciarko, m-ubezpieczenia, 
Waldi transport,

Alcatraz 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Partnerzy i sponsorzy 
IV Biegów Górskich Sanok: 

Transprzęt, Mlekovita, Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Brzozów, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Witkowska 
Ubezpieczenia, Uczelnia 

Państwowa, Stowarzyszenie 
Pozytywnie Zabiegani. 

IV Biegi Górskie Sanok VIII Stalowa Dycha 

IX Półmaraton Tomaszowski 

Test przed mistrzostwami 
Generalny sprawdzian ks. Michała Kozaka przed plano- 
wanymi na najbliższy weekend Mistrzostwami Polski  
Duchownych.  Efekt  okazał  się...  obiecujący. 

W stawce blisko 130 osób 
nasz zawodnik zajął 16. miej-
sce generalnie, a 8. w kat. 
M30, uzyskując czas 1:28.48. 
W dodatkowej kategorii  
duchownych przypadła mu  
2. pozycja. – Celowałem  
w czas poniżej półtorej godzi-

ny, co udało się z małym zapa-
sem. Mam nadzieję, że to  
dobry prognostyk przed  
Mistrzostwami Polski Du-
chownych w Półmaratonie, 
które w sobotę rozegrane zo-
staną w Miedzybrodziu Bial-
skim – powiedział ks. Kozak. 

VIII Przemyska Dycha 

Satysfakcja bez podium 
Słodko-gorzki start Marka Nowosielskiego. Mimo miejsca 
tuż za podium kategorii M60 nasz weteran był bardzo  
zadowolony z osiągniętego wyniku. 

Gonitwa na 10 km w Stalowej 
Woli miała bardzo mocną  
obsadę, bo ścigało się blisko 
250 osób, w tym cała krajowa 
czołówka kat. 60-69 lat.  
W tak doborowej stawce  
sanocki długodystansowiec 
był 66. generalnie, 61. wśród 
mężczyzn i 4. w grupie wieko-
wej z czasem 41.04 i stratą 
tylko 5 sekund do podium. 

– Mimo tak nielubianej 
przez sportowców 4. pozycji 
jestem bardzo zadowolony  
z uzyskanego wyniku. W koń-
cu miałem okazję zmierzyć się 
z ogólnopolską „śmietanką”  
i wyszło, że aż tak dużo mi do 
nich nie brakuje. Przy lepszym 
rozegraniu �niszu mogłem 
nawet powalczyć o podium – 
powiedział Nowosielski. 

Medale w kategorii 
i klasyfikacjach branżowych 
Bieg dzień po wyścigu w Stalowej Woli, tym razem z udzia-
łem kilku naszych zawodników. Marek Nowosielski znów 
był 2. w kat. M60, a Tomasz Skawiński i Bożena Zapołoch 
plasowali się na podiach kat. branżowych. 

Z wymienionej trójki najszyb-
ciej �niszował 37. generalnie
Skawiński, czasem 39.21 popra-
wiając swój rekord. Nie udało 
mu się zająć miejsca w dziesiątce 
kat. wiekowej, za to były 2. pozy-
cje w klasy�kacjach munduro-
wych i członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Nowosielski ponownie miał 
2. lokatę w kat. M60, tym razem 
z wynikiem 43.04. Cóż, przy  
takim tempie startów nie da się 
biegać równie szybko każdego 

dnia. Zapołoch uzyskała czas 
50.59, efektem miejsce 9. w kat. 
K40 i 3. wśród pań munduro-
wych. Barwy Pozytywnie  
Zabieganych reprezentował 
również Jarosław Jachimowski 
(dalsza lokata z czasem 41.13). 

XVI Memoriał Kazimierza Świerzowskiego 

Pojedynek dla Komunalnych 
Tym razem zawody w Krośnie obejmowały rywalizację młodzików i dzieci star-
szych. Komunalni startowali tylko w pierwszej grupie, a Gimball Tarnawa Dolna 
w obu. Bezpośredni pojedynek wypadł jednak na korzyść naszego klubu, bo 
choć medali było po 6, to jedyny złoty zdobyła Martyna Ostrowska na 100 m. 

Naszej sprinterce zwycięstwo zapewnił 
�nisz z czasem 13,70 i przewagą 0,3 sek.
Miejsce 3. zajęła Magdalena Dziuba 
(14,17), podobnie jak i w wyścigu na 
300 m (45,86). Dwa razy na podium 
stawał także Kacper Hnat – 2. na 100 m 
(12,37) i 300 m (38,59). Medalową  
kolekcję Komunalnych uzupełnił brąz 
Oliwii Radwańskiej w skoku wzwyż, 
wywalczony z wynikiem 1,25 m. 

– Na pochwałę zasługuje zwłaszcza 
wynik Ostrowskiej, która wygrywając 
„setkę” czasem 13,70 pobiła rekord  
życiowy, a przecież jest jeszcze w kat. 

dzieci starszych i to z rocznika 2008 – 
podkreślił trener Ryszard Długosz. 

Jeżeli chodzi o Gimball, to w starszej 
kat. dwa razy w czołowych trójkach pla-
sował się Paweł Kiełtyka – 2. w pchnięciu 
kulą 5 kg (8,40) i 3. w rzucie dyskiem 1 kg 
(24,55). W tej pierwszej konkurencji 
miejsce na najniższym stopniu podium 
przypadło Sylwestrowi Komarskiemu 
(7,59). Natomiast w biegu na kilometr  
3. pozycję zajął Paweł Łoskot (3.22,70). 
W młodszej grupie 2. miejsca mieli:  
na 600 m – Marlena Kucap (1.54,93), 
300 m – Bartłomiej Zarzyczny (49,77). 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

Duży postęp Martyny i Kacpra 
Tydzień po rywalizacji juniorów kolejny championat w Radomiu, tym razem  
z udziałem trójki zawodników Komunalnych. Dwoje z nich miało powody  
do zadowolenia – Martyna Łuszcz i Kacper Kornasiewicz wyraźnie poprawili 
miejsca w krajowych rankingach. 

Łuszczówna wywalczyła 8. pozycję  
w biegu na 800 metrów, uzyskując czas 
2.19,70. Natomiast Kornasiewicz był  
16. w wyścigu na 1500 m, jego rezultat – 
4.20,88. Niestety, słabiej wypadł  
Piotr Mackiewicz, któremu w klasy�kacji
800-metrowców przypadła dopiero  
22.  lokata  z  wynikiem  2.04,10. 

– Najbardziej cieszy osiągnięcie Mar-
tyny. Zakładaliśmy awans do �nału B,
tymczasem w eliminacjach pobiegła zna-

komicie, przechodząc do A. Tam co 
prawda było dopiero 8. miejsce, ale to  
i tak więcej, niż liczyliśmy. Bardzo dobrze 
spisał się też Kacper, przed mistrzostwa-
mi posiadający 23. wynik w Polsce, więc 
16. pozycja to spory progres. Do pełni 
szczęścia zabrakło lepszego wyniku 
Piotrka, który w mocnej stawce elimina-
cyjnej pobiegł zbyt odważnie, nie  
wytrzymując narzuconego tempa –  
powiedział  trener  Ryszard  Długosz. 

Pandemia im niestraszna 
Tegoroczne wyścigi ze startem i metą w skansenie odbyły się pod hasłem „Covid Edition”, więc 
można było biec nie tylko razem, ale i indywidualnie – w ciągu całego weekendu – rejestrując to 
GPS-ami. Podczas walki na trzech dystansach zwycięstwa odnieśli: Daniel Maślany, Wiesław 
Fitak i Krystian Gudowski oraz Monika Chruszczak, Joanna Konieczna i Monika Gawor. 

Z powodu pandemii zawody 
miały znacznie skromniejszą 
obsadę – niespełna 40 osób –  
niż poprzednimi laty, zwłaszcza 
wśród miejscowych biegaczy.  
O dziwo, nie zawiedli przyjezd-
ni, więc relacja „gospodarze 
kontra goście” rozkładała się 
mniej więcej pół na pół. Wyścigi 
ze startu wspólnego ruszyły  
w sobotę o godz. 7 rano. Część 
zawodników biegnących indy-
widualnie była już na trasach, 
inni zmierzyli się z nimi później, 
więc ostateczne wyniki opubli-
kowano dopiero  po nadesłaniu 
wszystkich czasów. 

Blisko połowa zawodników 
wystartowała na najkrótszym 
dystansie pod nazwą „Pierwsza 
Dycha”. Najszybszy okazał się 
Maślany (54.55), wyprzedzając 
Macieja Longawę (59.59)  
i Łukasza Hydzika (1:04.45). 
Wśród kobiet wygrała Chrusz-
czak (1:13.30) przed Iloną  
Pasternak (1:15.38) i Karoliną 
Adamczyk (1:32.20). 

Z trasą dystansu „Bieg Orli”, 
która liczyła 26 km, zmierzyło 
się 12 osób. Tu zwycięstwo od-
niósł Fitak (2:23.33), a kolejne 
miejsca na podium zajęli Jaro-
sław Zioło (2:26.10) i Jarosław 
Jachimowski (2:57.49). Kolej-
ność pan: 1. Joanna Konieczna 
(3:47.34), 2. Małgorzata Jusz-
czyk (4:29.30), 3. Ewelina  
Machucka (4:51.30). 

I wreszcie „Bieg Słonny”, 
czyli ciężkie 47 km, na które 
zdecydowało się tylko 8 osób. 
Trasę dłuższą od maratonu jako 
1. pokonał Gudowski (5:43.32), 
za którym �niszowali Adrian
Machucki (6:20.15) i Wojciech 
Mitura (6:59.23).Tuż za podium 
„generalki” uplasowała się  
Monika Gawor (8:11.05), jedy-
na kobieta na tym dystansie. 

– Ze względu na koronowi-
rusa tegoroczne biegi miały 
dość skromny charakter, naj-
ważniejsze jednak, że udało  
się je przeprowadzić. Za rok  
będziemy chcieli to zrobić ze 
znacznie większą „pompą” –  
powiedział główny organizator 
zawodów Łukasz Łagożny,  
prezes zarządu Stowarzyszenia 
„Pozytywnie Zabiegani”. 

Podziękowanie dla 
Marcina Solarza 

za pomoc w dobraniu 
suplementacji diety. 

Marek Nowosielski 

Większość długodystansowców zdecydowała się na bieg ze startu wspólnego 

Martyna Łuszcz zakończyła walkę na 8. miejscu 

Martyna Ostrowska (z lewej) i Magdalena Dziuba 
na podium biegu na 100 metrów 

Marek Nowosielski i Tomasz Skawiński dobrze pobiegli w Przemyślu 
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Dla osób, które zadzwonią do redakcji 25 września o 
godz. 12.00 przygotowaliśmy po jednym podwójnym 
zaproszeniu na seans.
(Obowiązuje limit jednej podwójnej wejściówki na dane nazwisko w miesiącu)

KINO W SANOCKIM DOMU KULTURY

SANOCKI DOM KULTURY

KZYŻÓWKA

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
Produkcja: Polska 2020; Gatunek: dramat/sensacyjny; Reżyseria: 
Jan Holoubek ; Obsada: Piotr Trojan, Agata Kulesza, Jan Frycz, 
Andrzej Konopka, Magdalena Różczka, Dariusz Chojnacki

25.09.2020 godz. 19.30
26.09.2020 godz. 15.00
27.09.2020 godz. 15.00
28.09.2020  godz. 17.00
29.09.2020 godz. 17.00
01.10.2020  godz. 19.30

02.10.2020 godz. 19.30
03.10.2020 godz. 19.30
04.10.2020  godz. 19.30
06.10.2020 godz. 18.45
07.10.2020 godz. 18.45
08.10.2020 godz. 18.45  

AFTER 
Czas trwania: 100 min.; Produkcja: USA , 2019 
Gatunek: melodramat; Reżyseria: Jenny Gage
Obsada: Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair

26.09.2020 godz. 17.30 Minimaraton
27.09.2020 godz. 17.30 Minimaraton

AFTER 2
Produkcja: USA; Gatunek: Dramat, Romans
Czas trwania: 105 min; Ograniczenie wiekowe: 15+
Reżyser: Roger Kumble; Scenariusz: Mario Celaya, Anna Todd
Obsada: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, 
Dylan Sprouse

29.09.2020 godz. 19.30 
01.10.2020 godz. 17.00 
02.10.2020 godz. 17.00 
03.10.2020 godz. 17.00 
04.10.2020 godz. 17.00

25.09.2020 godz. 17.00 
26.09.2020 godz. 20.00 
Minimaraton
27.09.2020 godz. 20.00 
28.09.2020 godz. 19.30 

OSIEDLOWY DOM KULTURY PUCHATEK


