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Centrum Usług Senioralnych

Andrzejkowa 
zabawa 
seniorów

Stanowisko Marka Ziętary: 

STS bez trenera
Marek Ziętara złożył dymisję

Stanowisko Klubu Ciarko STS Sanok:

W odpowiedzi na kierowane do klubu pyta-
nia, a także w celu rozwiania różnego rodza-
ju wątpliwości, które dotyczą odejścia tre-
nera Marka Ziętary, informujemy, iż zgod-
nie z wcześniej przekazanymi wiadomościa-
mi, rozwiązanie kontraktu nastąpiło na 
wyraźny wniosek trenera.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że Pan 
Marek Ziętara w trakcie sezonu kilkukrotnie 
wspominał o rozwiązaniu kontraktu, jed-
nakże zawsze dochodziliśmy do porozumie-
nia, mając na uwadze jego aktywny udział 
w odbudowie sanockiego hokeja.  

Jako klub STS szanujemy decyzję trene-
ra Marka Ziętary, a tym samym nie zmienia-
my strategii odbudowy seniorskiego hokeja 
w Sanoku. Nie jest to na pewno pierwsza ani 
ostatnia sytuacja, w której stajemy przed  
wyzwaniem, jakim teraz jest pozyskanie no-
wego szkoleniowca.

Mamy nadzieję, że niebawem zaprezen-
tujemy Państwu nowego trenera, z którym 
nasza drużyna osiągnie zakładane cele, tym 
samym ciesząc Was kibiców wynikami za-
równo w tym jak i w przyszłych sezonach.

Ta decyzja dojrzewała we mnie od kilku tygo-
dni, a złożyło się na nią kilka ważnych spraw. 
Przede wszystkim chodzi o brak zadowolenia 
wśród części sponsorów z osiąganych od po-
czątku sezonu wyników. Drugim faktem jest 
niezadowolenie pewnej grupy zawodników 
z mojego sposobu pracy i prowadzenia zespo-
łu, a co za tym idzie utraty zaufania na linii 
trener – drużyna. Atmosfera, jaka w ostatnim 
czasie panowała, nie pozwalała mi godnie peł-
nić swoich obowiązków. Jako główny trener 
dziękuję sanockim kibicom i życzę powodze-
nia drużynie w dalszej części sezonu.
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21 listopada swoje urodziny obchodziła pani Władysława Chytła-Lassota, która skończyła 
101 lat. Gratulacje i wielu lat w doskonałym zdrowiu życzy Jubilatce redakcja „Tygodnika 
Sanockiego”.

101 urodziny Pani Władysławy

Władysława Chytła-Lassota 
„Dziunka” urodziła się w 1920 
roku w Sanoku. Po ukończe-
niu Szkoły Handlowej w 1937 
roku wyjechała do Czernaw-
czyc koło Brześcia nad Bugiem 
do rodziny. Władysława Chy-
tła w 1939 r. skończyła szkołę 
handlową w Sanoku i pojecha-
ła w odwiedziny do ciotki do 
Czernawczyc, a stamtąd, ra-
zem z ciotką i jej dwiema ma-

łoletnimi córeczkami, zostały 
wywiezione w głąb ZSRR. 
Zesłanie trwało sześć lat. Jej 
życie nie było usłane różami, 
swoje historie za namową swo-
ich dzieci opisała w dwóch 
książkach. Z okazji urodzin 
Jubilatkę odwiedził Tomasz 
Matuszewski, burmistrz Sano-
ka, który w imieniu swoim 
oraz mieszkańców Sanoka 
podziękował Pani Władysła-

wie za możliwość czerpania 
ze skarbnicy wiedzy oraz 
doświadczeń i owoców minio-
nych ponad stu lat. Życząc 
zdrowia, pokoju ducha i po-
czucia bezpieczeństwa Jubilat-
ce i całej rodzinie. Pani Włady-
sława ma wspaniała rodzinę, 
blisko niej są dzieci, wnuki 
oraz prawnuki. Jeszcze raz ży-
czymy wszystkiego najlepszego. 

dcz

W konkursie organizowanym przez Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”, uczennice 
Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku Zuzanna Błaszak oraz Paulina Gawrecka z kl. 3 w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych, zajęły 4 miejsce ex aequo razem z Technikum „Lider” 
w Lublinie (miejsca 3 nie przyznano). Koordynatorem dziewczyn była pani Sabina Dziuba.

Kulinarne sukcesy Zuzanny i Pauliny  

W konkursie startowało 71 
drużyn z różnych miejscowo-
ści w Polsce i dziewczyny 
otrzymały 37 pkt na 40 możli-
wych do zdobycia. Do wyma-
rzonego I miejsca zabrakło 
tylko 2 punkty.

Widać więc, że konkurs 
był na wysokim poziomie, 
a nasze uczennice swoją pasją 
i zainteresowaniami pokazały, 
że stać je na wiele. Ich potra-
wy zostaną zaprezentowane 
w okazjonalnym albumie, 
który również otrzymają, jako 
pamiątkę po konkursie wraz 
z innymi nagrodami.

Zadaniem konkursu było 
przygotowanie przez zespół 
dwuosobowy młodych ku-
charzy, w szkolnej pracowni 
dwóch potraw w tym jedną 
autorską, a drugą – wybraną 
spośród 10 potraw wskaza-
nych przez Organizatora, wy-
konanie zdjęć, opis i przesła-
nie na konkurs.

Rolada z karpia 
w wytrawnym wydaniu
Rolada z pesto, chipsami i pe-
sto z przepisu zaproponowa-
nego przez organizatorów na 
stronie Pan Karp – OtoKarp, 
została przygotowana, a for-
ma podania jest uczennic im-
prowizacją. Przystawka nie 
tylko intryguje ciekawym wy-
glądem, ale przede wszystkim 
ujmuje fantastycznym sma-

kiem. To prawdziwa karpio-
wa rewolucja smaku. Całość 
jest prosta do wykonania, 
a efekt jest fantastyczny, jest 
to zaskakujące połączenie 
składników, które idealnie 

smakowo współgra. Takie da-
nie z pewnością nadaje się 
na przyjęcia.

Pomoc i zdjęcia Monika 
Lemko – „Moniki Smakołyki”.

mn

I Ogólnopolski Karpiowy Konkurs Kulinarny
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Aby pozostać w zasięgu ręki, 
oprócz wersji mobilnej nowej 
strony internetowej www.
spgk.com.pl, SPGK Sanok 
wyszło naprzeciw oczekiwa-
niom dzisiejszych klientów 
i stworzyło aplikację mobil-
ną. Pozwoli ona sprawdzić 
rozkład jazdy MKS, kupić 
bilet, czy też umówić się na 
wizytę w warsztacie.

W SPGK działa już również 
Elektroniczny System Kolej-
kowy. System ten pozwoli 
w łatwy sposób zarezerwować 
wizytę w warsztacie samo-
chodowym SPGK. Wystarczy 
wejść na www.spgk.com.pl,  
wybrać zakładkę Elektronicz-
ny System Kolejkowy i wy-
pełnić prosty formularz.

Pobierzcie aplikację SPGK 
SANOK na swoje smartfony 
już dziś! My na pewno będzie-
my aplikację testować.

ew

Nowa aplikacja 
mobilna od SPGK 

Mówi się, że czwarta fala 
COVID-19 wciąż przyspie-
sza. W związku z tym jak 
wygląda obecnie sytuacja 
w szpitalu?

SPZOZ w Sanoku na pod-
stawie decyzji Wojewody 
Podkarpackiego – znak: S-II. 
967.1.204.2021.PG z dnia 
25.10.2021 r. – został zobowią-
zany, aby w okresie od 30 paź-
dziernika 2021 r. do odwołania 
stanu epidemii na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej reali-
zował świadczenia opieki zdro-
wotnej w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, poprzez 
zapewnienie 134 łóżek, w tym :

a) 3 łóżek dla pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2,

b) 127 łóżek dla pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2,

c) 4 łóżek intensywnej tera-
pii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tle-
noterapii i wentylacji mecha-
nicznej.

W dniu 22  listopada 2022 r. 
w szpitalu przebywało 132 pa-
cjentów chorych na COVID 
-19 w tym 17 na łóżkach inten-
sywnej terapii (podłączonych 
do respiratorów).

Kogo najbardziej dotyka? 
Z perspektywy ostatnich 

dwóch miesięcy należy stwier-
dzić, iż choroba COVID-19 naj-
bardziej dotyka osoby niezasz-
czepione.

Kto znajduje się na oddzia-
łach covidowych?

SPZOZ w Sanoku zgodnie 
z ww. decyzją Wojewody 
Podkarpackiego przekształcił 

w całości na oddziały tzw. „co-
vidowe” następujące oddziały 
szpitalne: zakaźny, wewnętrz-
ny,  laryngologiczny,  pulmono-
logiczny, kardiologiczny oraz 
częściowo oddział dziecięcy. 
Na oddziałach znajdują się pa-
cjenci w różnym wieku, gdyż dla 
tego podstępnego wirusa SARS-
-Cov2 nie ma to w tej chwili zna-
czenia.

Należy w tym miejscu wska-
zać, iż jako jedyny na całe Biesz-
czady oddział dziecięcy w Sano-
ku ma wyznaczone stanowiska 
do leczenia dzieci z covidem i są 
one w całości wykorzystywane.

Jaki procent chorych stano-
wią  osoby niezaszczepione?

Znikoma część pacjentów 
zaszczepionych tra�a do szpi-
tala (jest to może 5-10%), 
pozostali pacjenci 90-95% są 
niezaszczepieni.

Czy sytuację można nazwać 
stabilną?

SPZOZ w Sanoku uczest-
niczy jako szpital w udziela-
niu świadczeń dla pacjentów 
z COVID-19 od samego po-
czątku, tj. od marca 2020 r. 
Do tzw. „czwartej fali” było 
u nas hospitalizowanych po-

nad 2300 osób, z czego około 
220 wymagało podłączenia 
do respiratora. W samym 
szczycie „trzeciej fali” w szpi-
talu przebywało około 230 
pacjentów, z czego 32 (mak-
symalnie) korzystało w jed-
nym czasie z respiratorów. 
Biorąc pod uwagę tamten czas 
i dzisiejszą liczbę pacjentów 
można sytuację  uznać za sta-
bilną. Co nie znaczy, iż perso-
nel szpitala (lekarze, pielę-
gniarki i inne zawody) nie 
muszą działać na „pełnych 
obrotach”,  może nie jak 
„Spartanie”, ale profesjonali-

Pielęgnacja pomników przyrody 

Rozmowa z Grzegorzem Pankiem – dyrektorem sanockiego SPZOZ

Szpital w obliczu czwartej fali pandemii

ści, którym na sercu leży do-
bro pacjenta. Za co przy oka-
zji składam serdeczne podzię-
kowania dla całego personelu 
szpitala, którego praca jest te-
raz jeszcze cięższa i bardziej  
odpowiedzialna, gdyż szpital 
działa na dwóch frontach – 
covidowym i utrzymuje jed-
nocześnie działalność oddzia-
łów zabiegowych (chirurgii 
i ortopedii), neurologii z pod-
oddziałem udarowym, ane-
stezjologii i intensywnej tera-
pii, dziecięcego w części 
niezakaźnej oraz szpitalnego 
oddziału ratunkowego (który 

przyjmuje pacjentów nieza-
leżnie od tego z czym do 
nas tra�ają, w ostateczności 
w przypadku braku możliwo-
ści hospitalizacji są oni trans-
portowani do innych szpitali).

Czy to prawda, że dane o za-
każeniach nie mają odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości, 
by nie wywoływać paniki?

Nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć na to pytanie z uwa-
gi na brak danych porównaw-
czych. Sądzę jednak, iż osoby 
chore, zakażone są odpowie-
dzialne za siebie, swoje rodzi-
ny  i zgłaszają się do lekarza.

Czy w szpitalu są wolne re-
spiratory?

W szpitalu są wolne respi-
ratory. Szpital przez ostatni 
rok zabezpieczył odpowied-
nią ich ilość, jednakże wszyst-
kie miejsca określone w decy-
zji wojewody są zajęte i to 
z czterokrotną nadwyżką. 
Należy wskazać, iż respiratory 
używane są w tej chwili także 
na innych oddziałach niecovi-
dowych, tj. OAiIT, chirurgia  
czy neurologia. Na dzień 
22 listopada było ich w użyciu 
26.

Czy pana zdaniem grozi nam 
lockdown?

Trudno mi jest odpowie-
dzieć na to pytanie, ale sądzę, 
iż wszystko zależy od nas 
samych, czyli społeczeństwa. 
Jak będziemy się szczepić, 
zachowywać dystans i nosić 
maseczki w miejscach pu-
blicznych, to raczej lockdown 
nam nie grozi.

Rozmawiała 
Emilia Wituszyńska 

Zabiegom poddano następu-
jące drzewa: dąb szypułkowy 
Quercus robus o obwodzie 
pnia w pierśnicy 465 cm i wy-
sokości 27 m przy ul. 1000-le-
cia oraz na 2 szt. lip drobno-
listnych Tilia cordata o obwo-
dach pnia 396 cm i 358 cm 

W październiku i listopadzie  
br. przeprowadzono zabiegi 
dendrologiczne na pomni-
kach przyrody.

i wysokości 21 m i 19 m przy 
ul. Ogrodowej. Przeprowa-
dzono także zabiegi na du-
żych drzewach, które nie pod-
legają ochronie.

Zabiegom dendrologicz-
nym poddano lipę drobno-
listną przy ul. Niedzielskiego. 
Ww. prace wykonano w opar-
ciu o ekspertyzy dendrolo-
giczne. Prace wykonała �rma 
wyłoniona w postępowaniu 
ofertowym – Drwal Bieszcza-

dy Daniel Koluba na kwotę 
13.824,00 zł. Ww. �rma do-
konała także zabiegów den-
drologicznych (usunięcie po-
suszu i wykonanie wiązań 
elastycznych) na jesionie wy-
niosłym Fraxinus excelsior 
(drzewo nie jest pomnikiem 
przyrody) przy ul. Kocha-
nowskiego 1A wg sporządzo-
nej ekspertyzy dendrologicz-
nej na kwotę 2.300,00 bru�o.

mn

Miejskie drzewa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku
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Na Oddziale Dziennym Chemioterapii Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie powstała nowa,  
kameralna, przyjazna sala do chemioterapii. Dedykowana 
jest pacjentkom z rakiem piersi. Sala jest uzupełnieniem 
działań Breast Cancer Unit.

Nowa sala chemioterapii dziennej 
dla kobiet w Brzozowie

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło datę 25 listopada 
Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ten 
dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji 
przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do  
10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 
Przemocą dotkniętych jest wiele osób, potrzebują one naszego 
wsparcia oraz wspólnych działań. Przemoc domowa dotyczy 
nie tylko o�ar, ale także sprawców, którzy często nie zdają so-
bie sprawy z tego, że dopuszczają się czynów zabronionych.

16 dni 
przeciw 
przemocy 

Przemoc domowa, wbrew po-
zorom, jest zjawiskiem po-
wszechnym. Dochodzi do niej 
nie tylko w rodzinach patolo-
gicznych,  ale we wszystkich 
grupach społecznych – nieza-
leżnie od poziomu wykształ-
cenia i sytuacji materialnej. 
Może przybierać postać nie 
tylko przemocy �zycznej, ale
również przemocy psychicz-
nej. Dlatego ważne jest, aby  
zarówno o�ary, jak i sprawcy
mogli otrzymać fachową  
pomoc. Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie w Sanoku 
realizuje wiele programów ad-
resowanych do o�ar przemo-
cy oraz dla jej sprawców. Nie-
stety, wiele osób nie chce sko-
rzystać z oferowanej pomocy, 
częstym powodem jest poczu-
cie wstydu. Niekiedy osoby, 
które dopuszczają się przemo-
cy względem członków rodzi-
ny, nie dostrzegają w tym żad-
nego problemu.

– Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Sanoku włą-
czyło się w światową kampanię 
16 dni akcji przeciw przemocy 
w rodzinie. Nasza placówka 
udziela wsparcia  psychologicz-
nego oraz poradnictwa oso-
bom dotkniętym przemocą.  
Jeśli zachodzi taka potrzeba, 
udzielana jest im także pomoc 
prawnika w napisaniu wnio-
sków do sądu lub innych insty-
tucji – wyjaśnia Maria Osę-
kowska, specjalista w zespole 
ds. świadczeń i pomocy insty-
tucjonalnej PCPR w Sanoku.

W powiecie sanockim ist-
nieje szereg instytucji udziela-
jących pomocy osobom po-
szkodowanym w wyniku prze-
mocy. W pierwszej kolejności 
jest to: Policja, Sąd Rejonowy, 
Punkt Interwencji Kryzysowej 
działający na terenie Sanoka, 
Zespoły Interdyscyplinarne 
działające przy ośrodkach  
pomocy społecznej, Miejskie  

i Gminne Komisje Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych, służba zdrowia udziela-
jąca o�arom przemocy pomo-
cy medycznej, a także szkoły 
jako instytucje rozpoznające 
symptomy dziecka krzywdzo-
nego, prowadzące działania 
edukacyjne i pro�laktyczne.
Najliczniejszą sieć instytucji 
wspierających osoby doświad-
czające przemocy stanowią 
ośrodki pomocy społecznej, 
których w powiecie sanockim 
jest osiem. PCPR podejmuje 
działania mające na celu reali-
zację ,,Programu korekcyjno- 
edukacyjnego dla osób stosu-
jących przemoc w rodzinie”.

– Idea oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych wobec 
sprawców przemocy w rodzi-
nie wywodzi się z przekona-
nia, że z uwagi na fakt, że za-
chowania przemocowe w ro-
dzinie są wyuczone i przyjmo-
wane z pokolenia na pokolenie, 

istnieje możliwość korekty  
takich zachowań, połączonej  
z edukacją, niezbędną do 
uświadomienia sprawcy, że za-
chowania takie mają w istocie 
charakter przemocy wobec 
osoby najbliższej. Program ko-
rekcyjno-edukacyjny jest jed-
nym ze skutecznych sposobów 
oddziaływania na osoby stosu-
jące przemoc w rodzinie, które 
samodzielnie lub w ramach 
obowiązków nałożonych przez 
sąd zgłoszą się do uczestnic-
twa w programie – dodaje Ma-
ria Osękowska. 

Poradnictwo specjalistycz-
ne, w szczególności prawne  
i psychologiczne, świadczone 
jest w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sanoku 
osobom i rodzinom, które mają 
trudności lub wykazują potrze-
bę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych, 
bez względu na posiadany  
dochód. Pracownicy udzielają 

pomocy osobom potrzebują-
cym w zmianie ich dotychcza-
sowych postaw, sposobów po-
dejmowania decyzji czy podej-
ścia do problemów.  Poradnic-
two prawne obejmuje działania 
dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby, która  o nie za-
biega. Ma podnieść świado-
mość osoby o przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach.

– Poradnictwo psycholo-
giczne to przede wszystkim 
proces diagnozowania, pro�-
laktyki i terapii dla dzieci  
i osób dorosłych, które szukają 
wsparcia w radzeniu sobie  
z  różnymi trudnościami. Po-

radnictwo psychologiczne to 
doraźna pomoc w określeniu 
problemów i znalezieniu naj-
lepszych sposobów ich roz-
wiązania. Porada udzielana 
przez specjalistę – psychologa, 
odbywa się w formie indywi-
dualnych spotkań – wyjaśnia. 

Ważne jest, aby o�ara prze-
mocy czy jej sprawca wykonali 
pierwszy krok. Dlatego jeśli 
nie mamy zaufanej osoby, któ-
rą możemy poprosić o pomoc, 
warto jest zwróć się o  pomoc 
do właściwych służb lub orga-
nizacji świadczących pomoc 
pokrzywdzonym przemocą  
w rodzinie.

dcz

Więcej informacji możemy uzyskać 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, 
ul. Szopena 5, 38-500 Sanok, tel. 13 46 43 593, 
e-mail: pcprsanok@poczta.fm

Sanitas

Przypomnijmy: Centrum Dia-
gnostyki i Leczenia Chorób 
Piersi Breast Cancer Unit 
(BCU) jest zespołem pracowni 
i poradni specjalistycznych, zaj-
mujących się szybką, komplek-
sową diagnostyką chorób piersi 
oraz wielospecjalistycznym, 
skoordynowanym leczeniem 
nowotworów złośliwych piersi 
jak i zmian łagodnych, także 
pro�laktyką i monitorowaniem
pacjentek po przebytym lecze-
niu. Celem  Breast Cancer Unit 
jest maksymalne skrócenie cza-
su oczekiwania pacjentki na 
pierwszą wizytę (do 5 dni) jak  
i czasu od zgłoszenia do porad-
ni, do postawienia ostatecznego 

rozpoznania (do 14 dni) oraz 
włączenia leczenia.

– Cieszymy się, że Sanitas 
mógł zaangażować się w ten 
projekt. Każda inicjatywa, za 
którą kryją się lepsze i godne 
warunki leczenia chorych na 
raka, warta jest wsparcia, zwłasz-
cza, że współpraca z POO  
w Brzozowie od lat świetnie się 
układa – relacjonuje oddanie 
sali prezes Stowarzyszenia Sani-
tas Anna Nowakowska.

– Nie tylko wygląd tej sali, 
bardziej przyjazny i miły, wpły-
wa na kobiety, ale pełni rolę 
również jako grupa wsparcia. 
Pacjentki ze sobą rozmawia-
ją, wymieniają doświadczenia  

i wspierają się wzajemnie – 
mówi Jolanta Sawicka, Koor-
dynator Oddziału Dziennej 
Chemioterapii.

– Kobietą się jest pomimo 
choroby. W trakcie leczenia wie-
lokrotnie zapominamy o tym 
ważnym aspekcie, a przecież 
atrakcyjność to nie tylko kwe-
stia wizualna, a przede wszyst-
kim nasze wewnętrzne zasoby, 
które przyczyniają się do odbie-
rania codzienności jako nadziei, 
empatii, potrzeby rozmowy,  
czy realizowania swoich celów 
– dodaje Kinga Midzio-Józefa-
ciuk, psycholog.

 Podczas jednej chemiotera-
pii pacjentka spędza w sali śred-
nio 4 godziny.

– Te kolory, świecące niebo 
sprawiają, że odpoczywamy. 
Przy naszej chorobie jest to nie-
zmiernie ważne, abyśmy zapo-
mniały, zrelaksowały się. Żeby-

śmy mogły tutaj ze sobą przeby-
wać, podzielić się wrażeniami. 
Niekiedy też takimi intymnymi 
tematami, o które czasami wsty-
dzimy się zapytać  – mówi jedna 
z pacjentek. 

– Myślę, że taka sala dla każ-
dej kobiety ma duże znaczenie. 
Jest to komfortowa sytuacja. 
Mniejsza sala i nas jest mniej. 
Czujemy się tutaj nieraz jak  
w rodzinie i to jest bardzo istot-
ne. Oby takich sal było więcej – 
dodaje inna pacjentka. 70%  
pacjentek na Oddziale Dzien-
nym Chemioterapii Podkarpac-
kiego Ośrodka Onkologicznego 
w Brzozowie stanowią miesz-
kanki Sanoka.

Jak nam zdradzono, pacjent-
ki, które są zachwycone salą,  
nazwały ją salą „szczypiorkową”. 

Czyżby przez dekoracyjną 
trawę?

ew

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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18 listopada odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta Sanoka. 
Została przyjęta uchwała dotycząca 
poszerzenia granic miasta Sanoka. 
Radni pozytywnie zaopiniowali 
uchwałę na podstawie przeprowa-
dzonych konsultacji społecznych. 
„Za” głosowało 14 radnych, 5 było 
„przeciw”, nikt nie wstrzymał się 
od głosu.  

Gorąco na sesji nadzwyczajnej, 
ale radni w większości chcą 
poszerzenia granic Sanoka

Na sesji byli obecni przeciwnicy 
przyłączenia sołectw do Sanoka.  
Po niedługiej dyskusji, w której 
wzięli również udział Tadeusz Woj-
tas, przewodniczący Rady Gminy 
Sanok oraz Tomasz  Buczek, wysłan-
nik posła Brauna z Konfederacji, 
który przyrównał próbę przyłącze-
nia sołectw do standardów białoru-
skich, odbyło się głosowanie doty-
czące  wyrażenia opinii w przedmio-
cie zmiany granic miasta Sanoka,  
z ewentualnym podjęciem uchwały 
w tej sprawie. Uchwała została pod-
jęta 14 głosami „za”, 5 „przeciw”, nikt 
z radnych nie wstrzymał się od  
głosu. Burmistrz po głosowaniu po-
dziękował radnym za głos rozsądku 
– że pragną rozwoju miasta.

 
Jesteśmy za, a nawet trochę przeciw
Przed głosowaniem – wypowiedzi 
radnych Romana Babiaka, Sławomi-
ra Miklicza, Macieja Drwięgi, które 
w zasadzie sprowadzały się do 
stwierdzenia: tak, jesteśmy za roz-
wojem Sanoka, ale nie podoba nam 
się sposób, forma, kampania prowa-
dzona przez burmistrza Tomasza 
Matuszewskiego, itp. „Rzeszów miał 
dużo większe argumenty” – zauwa-
żył błyskotliwie Roman Babiak, któ-
ry zabrał głos jako pierwszy, a potem 
kontynuował: „Dam przykład Trep-
czy. Pan skarbnik mówił, że Sanok 
zyska 700 tys. złotych. Sanok zyska, 
ale gmina wiejska straci, a gmina to 
też Polska. Powinna być rekompen-
sata, a o tym nie ma żadnej mowy” 
– tak radny argumentował swoje sta-
nowisko.

Mamy wiele do zrobienia  
w dzielnicach
Radna Agnieszka Kornecka-Mitadis 
zwróciła uwagę, że mamy jeszcze 
wiele do zrobienia na Dąbrówce, 
chociaż nie zaprzeczyła, że wiele już 
zrobiono.  Oświadczyła, że w klubie 
„Niezależnych”, który reprezentuje, 
nie było ustaleń, co do dyscypliny  
w głosowaniu nad wyrażeniem opi-
nii w sprawie poszerzenia granic 
miasta.

W imię demokracji
Radny Jakub Osika wykładał, czym 
jest lokalna demokracja i co na jej 
rzecz zamierzają robić Demokraci 
Ziemi Sanockiej. Powtórzył raz jesz-
cze to, co wcześniej powiedział rad-
ny Sławomir Miklicz – że zły prze-
kaz, że wyniki konsultacji w wio-
skach są jednoznaczne i wypada 
uszanować głos mieszkańców, któ-
rzy nie chcą poszerzenia Sanoka.

Tymczasem odbył się szturm….
Tymczasem na drzwi Sali Herbowej 
od strony korytarza przypuścił szturm 
konfederata Tomasza Buczka, oddele-
gowanego do Sanoka przez posła 
Grzegorza Brauna. Wszystko pod 
okiem kamery portalu administrowa-
nego przez – również obecnego w ca-
łym zamieszaniu – Tomasza Święcha. 
Do środka wszedł strażnik miejski  
i zapytał, czy pan Buczek oraz miesz-
kańcy mogą wejść na sesję. „Jeśli mają 
maseczki, to niech wejdą” – natych-
miast odezwał się radny Miklicz. „Mie-

liśmy inne polecenie” – zauważył 
strażnik. „Kto je wydał?” – dociekał 
radny. „Ja” – odparował niezwłocznie 
sekretarz Bogdan Struś i uzasadnił 
swoją decyzję wzrastającą liczbą za-
chorowań na covid. Przewodniczący 
podjął decyzję, żeby niezapowiada-
ni goście weszli na salę.

Przewodniczący stracił cierpliwość
Radny Miklicz: „Nie rozumiem,  
że władza wykonawcza wpływa na 
przebieg sesji. To jest skandaliczne  
i niedopuszczalne. Proszę pana prze-
wodniczącego, aby pan przewodni-
czący ze swoich kompetencji korzy-
stał i zajmował jasne stanowisko  
i uświadomił władzy wykonawczej, 
żeby to nie władza wykonawcza  
decydowała o tym, jak i kiedy mają 
przebiegać obrady sesji”.

„Panie radny, używa pan wiel-
kich słów, mówi pan o „skandalu”, 
wypowiada się pan w swoim imie-
niu, a mówi w imieniu radnych… 
Kto pana do tego upoważnił?” –  An-
drzej Romaniak odpowiadał radne-
mu Mikliczowi.

„Moje nazwisko Buczek Tomasz”
Wypowiedź przewodniczącego zo-
stała przerwana wtargnięciem na 
salę osobnika bez maseczki. „Nie 
wiem, kim pan jest” – zwrócił się do 
gościa Andrzej Romaniak. „Moje 
nazwisko Buczek Tomasz i działam 
dziś w imieniu pana posła Grzegorza 
Brauna” – odparował przybysz.

Radny Miklicz składa  
wniosek formalny
Radny Miklicz złożył wniosek, aby 
głosowanie odbywało się osobno 
dla każdego sołectwa. „Ja będę  
głosował za przyłączeniem dwóch  
sołectw” – oświadczył.

Radni w głosowaniu odrzucili 
wniosek Sławomira Miklicza. Gło-
sowano nad opinią dotyczącą obsza-
ru, jaki został wskazany w piśmie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

Tomasz Buczek i Tadeusz Wojtas 
zabrali głos
Głos zabrał Tadeusz Wojtas, prze-
wodniczący Rady Gminy. Przypo-

mniał wyniki konsultacji, podkreślił, 
że burmistrz nie przekonał miesz-
kańców swoimi propozycjami. Po-
równywał frekwencję w sołectwach 
do frekwencji w Sanoku i prosił rad-
nych miejskich w imieniu radnych 
Rady Gminy o wydanie opinii satys-
fakcjonującej mieszkańców wsi. 
Wysłannik Grzegorza Brauna powo-
ływał się na pisma od mieszkańców, 
jakie wpłynęły do posła z prośbą  
o interwencję w sprawie poszerze-
nia Sanoka. Zwrócił się do radnych  
i zapytał: „Czy chcecie być gwałci-
cielami?” Mówił o „białoruskich 
standardach”, i „przyłączaniu siłą”, 
wbrew woli mieszkańców.

Wystąpienie burmistrza 
Burmistrz na wstępie podziękował 
radnym za głos rozsądku. „Taka jest 
rola samorządowca, że nieraz należy 
podejmować ważne i trudne decy-
zje” – stwierdził. 

Burmistrz zwrócił się do miesz-
kańców sołectw, zapewniając ich,  
że radni Sanoka chcą im pomóc, aby 
ich tereny były terenami bardziej 

przyjaznymi oraz tworzyły z mia-
stem jeszcze większą wspólnotę. 
Włodarz odniósł się również do 
słów, jakie często są wypowiadane 
przez przeciwników powiększenia 
Sanoka. 

„Padło wiele słów, które pokazu-
ją, że trwa kampania wyborcza,  wal-
ka o stołki i utrzymanie pozycji poli-
tycznej. Często osoby, które zabiera-
ją w tej sprawie głos, podkreślają,  
że burmistrz nie chce spotykać się  
z mieszkańcami przyłączanych  
sołectw. Niestety, te informacje są 
błędne, ponieważ wielokrotnie 
chcieliśmy się spotkać i ustalić ter-
miny, aby móc z państwem poroz-
mawiać i przedstawić naszą ofertę” 
–  podkreślał. 

„Dość tej polityki, która została 
wylana. To polityczna  walka o wa-
sze głosy w przyszłych wyborach. 
Gdy słyszę wypowiedzi niektórych 
radnych, którzy sugerują, że podczas 
tej kadencji nic się nie wydarzyło, to 
nie wiem, w jakim oni mieście miesz-
kają” – kontynuował. 

Burmistrz wskazał, że ilości in-
westycji zrealizowanych w mieście  
oraz ilość środków pozyskanych  
na przedsięwzięcia jest największa  
w historii wszystkich kadencji mia-
sta. Tomasz Matuszewski ustosun-
kował się również do wyników kon-
sultacji, jakie zostały przeprowadzo-
ne w mieście. 

„Wyniki konsultacji w innych 
miastach, takich jak Rzeszów czy 
Krosno również miały podobne za-
interesowanie wśród mieszkańców 
na poziomie 3-4 proc. Ponadto  
w Sanoku był skrócony termin na 
przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych z 14 na 9 dni.  Podczas 
przeprowadzanych drugich konsul-
tacji  zainteresowanie sanoczan do-
tyczące poszerzenia miasta wzrosło 
aż o 27 proc.” – wyjaśniał.  

Matuszewski podkreślił, że cała 
procedura poszerzenia granic miasta 
została dokładnie przenalizowana, 
zostało przedstawione podanie wo-
jewodzie podkarpackiemu zawiera-
jące odpowiednie dokumenty doty-
czące struktury �nansowo-gospo-
darczej. Procedura poszerzenia gra-
nic opiera się na dokumentach 
strategicznych oraz ustawach, które 
realizuje rząd.

Burmistrz zapewniał, że środki 
przeznaczone na poszczególne sołec-
twa będą znacznie większe. Zawsze 
jest wiele do zrobienia w każdej miej-
scowości. Miasto aplikuje o najwięk-
sze środki �nansowe w jego historii.
Dzięki pozyskanym środkom oraz 
własnym realizowane są zadania do-
tyczące remontów dróg, czy budowy 
mieszkań wielorodzinnych.

„Każde sołectwo, które ma być 
przyłączone do miasta ma obawy, 
boimy się zmian, ja też się ich bałem, 
jednak świat dynamicznie się rozwija,  
dlatego nie możemy się cofać.  
Za nami trudny czas sporów, prze-
pychanek słownych i kłótni zupełnie 
niepotrzebnych. Od dłuższego cza-
su tworzymy wspólnotę z sąsiadują-
cymi miejscowościami.  Liczę na 
dalszą owocną współpracę, jeżeli 
tylko Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji wyda pozytyw-
ną opinię i zatwierdzi ją Rada Mini-
strów, Sanok powiększy się o dwa 
sąsiadujące sołectwa i część trzecie-
go. Wierzę też, że mieszkańcy przy-
łączanych miejscowości po włącze-
niu w granice Sanoka przekonają się, 
że ta zmiana jest korzystniejsza dla 
nich” – dodał na koniec Tomasz  
Matuszewski. 

red.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka
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AUTORSKA RECENZJA

W czwartek 18 listopada w siedzibie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
przy Kanoniczej 7 odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Janusza Szubera. Przyjaciele 
poety czytali jego wiersze.

Kraków dla pamięci Janusza Szubera
Sanocki artysta, znany z wyjątkowych murali, miedzy innymi 
cyklu „Cichy Memoriał” został jednym z ambasadorów 
Województwa Podkarpackiego na Expo 2022 w Dubaju. 

Spotkanie prowadziła Kata-
rzyna Mroczkowska-Brand, 
która opowiadała m.in. o bli-
skości poezji i stylu Janusza 
Szubera i noblisty Seamusa  
Heaneya. Przyjaciele  czytali 
wiersze: Wojciech Ligęza, Bro-
nisław Maj, Jerzy Illg, Krzysz-
tof Lisowski, Bogdan Tosza, 
Jan Burnatowski, Iwona i Jerzy 
Sadeccy. Wyświetlano foto-
gra�e poety, słuchano nagrań 
z jego głosem, obejrzano �lm 
Grzegorza Gajewskiego z 1999 
roku, zatytułowany „Sanoc-
czyzna Janusza Szubera”. Prze-
rywnik stanowiły pieśni ży-
dowskie i łemkowskie w zna-
komitym wykonaniu.

– Janusz Szuber to wybit-
ny poeta i wspaniały człowiek. 
Jesteśmy wszyscy zobowiąza-
ni do tego, by  pamiętać o nim 
i o jego twórczości, szczegól-
nie teraz, po jego śmierci – 
powiedział Jan Burnatowski, 
który jest autorem wyboru 
wierszy Janusza Szubera, 
przygotowanego do druku 
w krakowskim Wydawnic-
twie Universitas. Książka uka-
że się prawdopodobnie w po-
łowie grudnia.

red.

Arkadiusz Andrejkow 
ambasadorem w Dubaju

Poza street artem Arkadiusz 
Andrejkow zajmuje się także 
malarstwem – na swoim kon-
cie ma kilkanaście wystaw 
indywidualnych, m.in. w Kra-
kowie, Wrocławiu, Zamościu 
czy Rzeszowie, a także ponad 
dwadzieścia prezentacji zbio-
rowych.

–  Podczas specjalnej konfe-
rencji w Filharmonii Podkar-
packiej został o�cjalnie odsło-
nięty mój obraz z wizerunkiem 
Ignacego Łukasiewicza, który 
w marcu przyszłego roku zosta-
nie pokazany w Dubaju. Cieszę 
się z ogromnego wyróżnienia – 
powiedział artysta. (ew)

Expo 2022 w Dubaju

„Pacjent” Jasper Dewi�

„Diana. Jej historia” Andrew Morton
Książki o rodzinie królewskiej zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Te o Dianie są 
jeszcze bardziej pożądane przez jej skompli-
kowaną relację z rodziną oraz tajemniczą 
śmierć. Musiała zmagać się z niezliczonymi 
cierpieniami od dzieciństwa aż po tragiczny 
wypadek. Jej życie zamieniło się w emocjo-
nalny rollercoaster. 

przerażający. Szczególnie, 
wtedy gdy do duetu dołączy-
ła Camilla Parker-Bowles. 
Można sobie tylko wyobra-
żać, co czuła Diana, wiedząc 
o zdradach i miłosnych 
schadzkach męża z kochan-
ką. Smutek, frustracja, złość, 
uraza i wszystkie inne uczu-
cia naraz. Najgorsze jednak 
to, że Diana mogła jedynie 
siedzieć bezczynnie i się 
temu przyglądać. Miłość, 
którą otrzymała od całkiem 
obcych ludzi, miała duży 
wpływ na jej życie. Zajmo-
wała się wieloma trudnymi 
tematami, na które inni nie 
mieli odwagi. Zwróciła uwa-
gę świata na świadomość 
choroby HIV/AIDS, nie mó-
wiąc już o pamiętnym uści-
śnięciu ręki osoby chorej. 
Miała niesamowity dar po-
cieszania chorych i umierają-
cych. Jednak, jak to często 
bywa w dzisiejszych czasach 
z kobietami sukcesu, osią-

gnięcia Diany były często 
przyćmione przez trywialne 
i bezsensowne rzeczy, takie 
jak to, co miała na sobie lub 
coś, co zrobił lub powiedział 
Karol, bez względu na to, jak 
były drobne. Jej praca była 
ważna. Jej zwykła obecność 
z osobą z AIDS lub osobą, 
która straciła kończyny na 
skutek miny, obudziła media, 
organizacje i zwykłych ludzi 
do zmiany nastawienia. 

   W tej historii poczułam 
prawdziwą Dianę, kobietę, 
która po prostu chciała być 
kochana, i mimo że nie do-
stała miłości, to na co dzień 
tyle jej oddawała. Potra�ła 
żyć każdego dnia, szerząc mi-
łość, na którą zasługuje świat, 
bez względu na własne we-
wnętrzne kon�ikty. Uśmiech 
wymaga odwagi, kiedy każdy 
mięsień twojego ciała każe 
ci marszczyć brwi. Polecam 
bardzo.

 Mariola P. 

 Ostatnio często sięgam po kryminały i kolej-
nym, jaki wpadł w moje ręce, jest „Pacjent” 
Jaspera Dewi�a. Książka jest napisania 
w formie wpisów z poszczególnych dni. 
Akcja utworu rozgrywa się w szpitalu psy-
chiatrycznym, w którym swoją pracę jako 
lekarz rozpoczyna nasz główny bohater, który  
jest jednocześnie  narratorem.

pacjentem jest Joe, którego 
skierowali tutaj rodzice, jak był 
małym chłopcem. Z biegiem 
lat lekarze rozkładają ręce i nie 
potra�ą postawić diagnozy. 
Każda próba kontaktu lub 
terapii z chorym kończyła 
się niepowodzeniem, a osoba 
przebywająca z nim nie była 
taka sama jak wcześniej. Mimo 
sygnałów kolegów, koleżanek 
z pracy oraz samej pani dyrek-
tor szpitala Parker podejmuje 
wyzwanie i chce leczyć Joe. 
Kartoteka szpitalna nie służy 
mu pomocą. Bez skutku, wiele 
wątków jest dla niego niezro-
zumiałych, postanawia stanąć 

z problemem twarzą w twarz. 
Po negocjacjach z przełożoną 
dostaje zgodę na przeprowa-
dzenie terapii. Zobaczmy, 
jak poradzi sobie nasz młody 
lekarz. Cała sprawa trzyma nas 
w napięciu do ostatniej strony. 
Ciężko oderwać się od lektury. 
Razem z Parkerem bądźmy 
czujni, ponieważ Joe sprawia 
wrażenie zdrowej i poczytal-
nej osoby. Czy to maska, jaką 
przed nami założył i planuje 
podstęp? Czy jego choroba 
to jedno wielkie kłamstwo? 
Przekonajmy się. Polecam.  

Bartek

Musiała radzić sobie ze skraj-
nymi sytuacjami, takimi jak 
zdrada, zazdrość, nienawiść, 
a jednocześnie presja me-
diów, królewskie zasady czy 
napięty harmonogram. Cier-
piała na bulimię. Szczęśliwe 
lata mogłaby policzyć na pal-
cach jednej ręki. Wołała 
o pomoc, ale jej prośby za-
wsze zostawały ignorowane 
bądź spychane na drugi plan. 
Mimo tego wszystkiego 
ludzie ją kochali, cały świat 
de�niował Dianę jej wielkim 
sercem. Jej osobiste zmaga-
nia nie przeszkodziły w po-

maganiu ludziom i wspiera-
niu wielu organizacji chary-
tatywnych na całym świecie. 
Po prostu stała się „Księż-
niczką ludzkich serc”, tak jak 
zawsze pragnęła zostać.

Andrew Morton w bio-
gra�i księżnej jest bardzo 
szczery i szczegółowy. Zna-
komicie uchwycił nastrój 
panowania Diany jako księż-
nej Walii. Zrozumiałam, jak 
samotna i izolowana była. 
Każdy jej ruch był śledzony, 
fotografowany i kontrolowa-
ny. Jej związek z Karolem był 
bardzo burzliwy, a niekiedy 

Parker młody, ambitny absol-
went renomowanej uczelni. 
Pełen energii młody mężczy-
zna, który chce pomóc lu-
dziom z przypadłościami psy-
chicznymi. Pomysł na tę pracę 
ma odzwierciedlenie w jego 

przeszłości. Od samego po-
czątku każdy z pracowników 
ostrzega go przed jednym 
z pacjentów. Jego sala jest 
omijana szerokim łukiem, 
proces leczenia ciągnie się już 
około trzydziestu lat. Tym 

Członkowie Klubu Fotogra�ków Sanockich już po raz drugi 
zaangażowali się w przygotowanie miejskich kalendarzy, któ-
re wydawane są przez urząd miasta. W 2021 roku patrzyliśmy 
na „detale” w miejskiej przestrzeni, w 2022 roku każdy kolej-
ny miesiąc będzie ilustrowany fragmentami krajobrazu.

Miasto w obiektywie 
sanockich fotografików

„Każdy z nas rozumie fotogra-
�ę po swojemu, zachowujemy 
odrębność i szanujemy nawza-
jem swoje dokonania. Fotogra-
�a – to inny dla każdego świat. 
Dzięki fotogra�i pokazujemy, 
jak go postrzegamy i co w nim 
nas fascynuje. Utrwalamy mo-
menty zachwytu, piękne i waż-
ne” – tak mówią o sobie foto-
gra�cy sanoccy w przepięknie 

wydanym albumie – swoistym 
portfolio tej istniejącej już 
17 lat grupy. Sanok, na który 
patrzą: Barbara Czernek, Maria 
Kempa, Dorota Sta�j, Anna 
Padamczyk-Budzyn, Marian 
Kraczkowski, Jacek Lipiński, 
Janusz Kaszycki, zobaczymy 
i my, odmierzając miesiące 
2022 roku kartkami miejskiego 
kalendarza.(red.)

Przy Kanoniczej 7

Miejski kalendarz
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Sanoccy akordeoniści – uczniowie Państwowej Szkoły  
Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku – pięk-
nie rozpoczęli nowy rok szkolny, zdobywając grad nagród  
i wyróżnień w trakcie XXI Międzynarodowych Spotkań 
Akordeonowych „Sanok 2021”, o czym pisaliśmy już ze szcze-
gółami. Bardzo dobre wyniki w Sanoku potwierdzają w ko-
lejnych konkursach w Europie. 

Na zakończonym pod koniec 
października w Lizbonie In-
ternational Festival Online 
Competition „Portugal Art 
Carnaval” duet Filip&Kacper 
– Filip Siwiecki i Kacper 
Kosztyła zdobył I nagrodę, 
podobnie jak w konkursie  
sanockim. Również I miejsce 
w Lizbonie zdobyli w katego-
riach solowych Filip Siwiecki  
i Kacper Kosztyła. Z kolei w li-
stopadzie obaj chłopcy uczest-
niczyli w International Com-
petition and Festival of Arts 
„Les etoiles de Paris 2021” 
również z pięknym sukcesem. 
Filip zdobył I miejsce i złoty 

medal, zaś Kacper II solo oraz 
również  II w duecie z Filipem 
(również srebrne medale).  
Tak więc trwa znakomita tego-
roczna passa znanego z wielu 
koncertów w regionie duetu,  
zapoczątkowana jeszcze przed 
festiwalem sanockim zdoby-
ciem Grand Prix przez duet 
Kacpra i Filipa oraz I miejsce 
przez Kacpra na Instrumental 
Art Competiton w Kazachsta-
nie.

Wielkie gratulacje dla obu 
chłopców, których nieraz  
z pewnością będziemy mogli 
podziwiać!

mn
 

 

Akordeonowe tournee
Filipa i Kacpra

PSM w Sanoku

21 listopada, w niedzielę, odbyło się „Jesienne spotkanie 
przy cerkwi w Grabówce”. Spotkanie zorganizowało Stowa-
rzyszenie Ratowania Cerkwi w Grabówce, a jego celem było 
zwrócenie uwagi na problemy i wymianę doświadczeń zwią-
zanych z ratowaniem zabytków.

Podczas pierwszej części spo-
tkania etnolog Helena Urbań-
czyk przedstawiła rys histo-
ryczny Grabówki. Kamil Zu-
bel, prezes Stowarzyszenia, 
opowiedział o tym, jakie prace 
zostały wykonane przy cerkwi, 
natomiast Katarzyna Winnic-
ka, pracownik Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku, przedsta-
wiła osobę Władysława Li-
sowskiego, sanoczanina, auto-
ra polichromii cerkiewnej. 
Cenna polichromia autorstwa 

te ziemie Rusinach. Mówiono 
m.in. o cerkwi w Łopience 
oraz o dzwonnicy cerkiewnej 
w Polanach Surowicznych  
(pisaliśmy o tej niezwykłej hi-
storii w numerze 19), nieist-
niejącej wsi w okolicach  
Jaślisk, której mieszkańcy zo-
stali wysiedleni po II wojnie 
światowej.

Witold Grzesik, który 
wspólnie z grupą pasjonatów, 
doprowadził do odbudowy 
dzwonnicy, powiedział nam, że 
naukowcy określają takie dzia-
łania „implantem pamięci”.

– Chodzi o zachowanie 
pewnego elementu kultury 
materialnej po to, by był świa-
dectwem historii. Istnienie  

Jesienne spotkanie przy cerkwi w Grabówce
Nasz patronat

takiego zabytku, odpowiednie 
umieszczenie tablic informa-
cyjnych jest lekcją historii – 
stwierdził Grzesik, autor wielu 
publikacji o Beskidzie Niskim.

Podobnego zdania jest  
Helena Urbańczyk ze Stowa-
rzyszenie Ratowania Cerkwi 
w Grabówce, które podjęło 
trud renowacji XIX-wiecznej 
świątyni. Jej zdaniem, w ten 
sposób można zachować pa-
mięć o dawnych mieszkańcach 
tych ziem.

– Zabytki greckokatolickie 
są obarczone trudną przeszło-
ścią polsko-ukraińską. Według 
nas jest to przeszłość do prze-
robienia. Bardzo często nie 
bierze się pod uwagę, że koeg-

zystencja wielowiekowa Rusi-
nów, Ukraińców, Polaków była 
poprawna i zgodna.

Uczestnicy przekazywali 
sobie cenne informacje: jak 
ratować zabytki, kogo anga-
żować w działania oraz wy-
mieniać się doświadczeniami. 
Największą trudność sprawia 
oczywiście pozyskiwanie 
środków pieniężnych.

– Piszemy wnioski, ale 
przy tak galopujących cenach 
zdarza się, że środki, o które 
wnioskowaliśmy, okazują się 
niewystarczające i pokryją 
tylko część zaplanowanych 
prac.  Trudno jest przewidzieć 
teraz,  jakie ceny będą za rok, 
kiedy z pozyskanych środków 

trzeba będzie wykonać prace  
i się rozliczyć –   mówił zaan-
gażowany w ratowanie cerkwi 
Jacek Adamski, wicestarosta 
brzozowski oraz mieszkaniec 
Grabówki.

Spotkanie zakończyło się 
koncertem Agaty Rymaro-
wicz, piosenkarki, autorki 
tekstów i kompozytorki, wy-
konawczyni piosenki poetyc-
kiej i ludowej urodzonej  
w Baligrodzie. W imieniu 
osób zaangażowanych na rzez 
ratowania cerkwi podzięko-
wał jej Andrzej Batruch, który 
na spotkanie przyleciał spe-
cjalnie z Niemiec. 

Edyta Wilk

sanockiego artysty została za-
bezpieczona jeszcze na począt-
ku wakacji. Przypomnijmy.  
W zbiorach sanockiego Mu-
zeum Historycznego  znajduje 
się ikona datowana na XVIII 
wiek, pochodząca z cerkwi   
w Grabówce.

Podczas drugiej części 
społecznicy i pasjonaci historii 
mówili o swoich doświadcze-
niach w renowacji cennych 
obiektów sakralnych, które 
pozostały po zamieszkujących 
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    ZADUSZKI 
skazanych na zapomnienie 
„ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA   NIECHAJ IM  ŚWIECI...” 
Park „Kwitnąca Akacja” - kościół w TREPCZY  29-11-2019 

g.17,30

Golgota Wschodu -  Katyń 1940 - Wołyń 1943 - Żołnierze nie-
złomni  Powstańcy Warszawy 1944

ŻYJĄ PÓKI 
        PAMIĘTAMY...
                  TREPCZA. To już ostatnie dni listopada - miesiąca  pa-

mięci     i modlitwy za tych, którzy odeszli. Od kilku lat szczególną gru-
pę listopadowej re�eksji stanowią nasi Rodacy, o których tragicznym 
losie    i męczeńskiej śmierci przez całe dziesiątki lat nie można było  
wspominać ani jednym słowem. Nazywani kiedyś obelżywie „zapluty-
mi karłami reakcji”, „przeklętymi”, „szpiegami Ameryki i Watykanu” 
dzisiaj wyrastają na gigantów ducha, niezłomnych, wiernych do koń-
ca.

         W ostatni poniedziałek listopada (29XI) wieczorny głos dzwo-
nu z miejscowego kościoła  będzie znakiem rozpoczęcia zaduszkowej 
modlitwy. Zwykle odbywała się w parku „Kwitnąca Akacja” w Trepczy 
przy prostym kamiennym ołtarzu w samym jego sercu, jakim jest 
Ogród Maryi. Stąd blisko do Kwatery Katyńskiej 1940, słupa granicz-
nego Golgoty Wschodu, obelisku WOŁYŃ 1943 oraz tzw. Białego 
Krzyża Żołnierzy Wyklętych. Przypomina on nieżyjącego od kilku lat, 
bohaterskiego sanockiego franciszkanina o. dr Andrzeja Deptucha 
OFMConv. więzionego i torturowanego w kazamatach NKWD i UB 
za wspieranie ruchu WiN.    W tym miejscu z okazji 75 rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego została umieszczona kolejna wymow-
na granitowa tablica. Wzywa obecne młode pokolenie do pamięci o 
swoich rówieśnikach – uczestnikach powstania 1944, a jej głównym 
przesłaniem stały się słowa umierającego chłopca: „Powiedzcie Ma-
mie, że walczyłem jak żołnierz…”  W tym roku, podobnie jak w ubie-
głym z uwagi na zagrożenia sanitarne modlitwy te odbędą się w miej-
scowym kościele po Mszy św. o godz. 17,00. Kandydaci do Bierzmo-
wania z klas VI-VII-VIII mogą wpisać to spotkanie  do indeksu, jako 
„trudną lekcję miłości ziemskiej Ojczyzny”.  (pr)

Andrzejkowa zabawa seniorów na Posadzie
Na dobrą zabawę nigdy nie jest za 
późno – przekonali się o tym senio-
rzy, którzy wzięli udział w zabawie 
andrzejkowej w Centrum Usług 
Senioralnych w Sanoku. Były scenki 
kabaretowe, śpiewy oraz tańce. 

17 listopada w Centrum Usług Senio-
ralnych im. Błogosławionego Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego przy 
ul. Kościelnej odbyła się po raz pierw-
szy zabawa andrzejkowa. Głównym 
organizatorem tego przedsięwzięcia 
była Sanocka Rada Seniorów. Współ-
organizatorami: Caritas, Osiedlowy 
Dom Kultury  „Puchatek” i „Gagatek”, 
Urząd Miasta Sanoka oraz Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku. Gości powitał 
Piotr Kobiałka, dyrektor DPS „Świa-
tło Nadziei” oraz Andrzej Pańko, prze-
wodniczący Sanockiej Rady Senio-

rów. Centrum Usług Senioralnych zo-
stało otwarte końcem września. Jego 
celem jest poprawa dostępności i ja-
kości oferty usług społecznych dla 
osób zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem z powodu niepełnosprawno-
ści, choroby lub starszego wieku. 
Z Dziennego Domu Pobytu korzysta 
30 starszych osób, które poza opieką 
otrzymują możliwość uczestniczenia 
w różnego rodzaju zajęciach i warszta-
tach. Pensjonariusze mają również 
dostęp do rehabilitacji, ale przede 
wszystkim mogą się integrować z in-
nymi osobami na wspólnych wyciecz-
kach czy imprezach. W nowo wyre-
montowanym budynku po raz pierw-
szy została zorganizowana impreza 
andrzejkowa. W zabawie wzięło udział 
około 100 osób z różnych instytucji 
oraz stowarzyszeń.

– Na jednym z ostatnich posie-
dzeń Sanockiej Rady Seniorów 
zapadła decyzja o integracji sanoc-
kiego seniorskiego społeczeństwa. 
Ustalono wówczas, że najbliższą 
imprezą, jaką będziemy organizo-
wać, będzie właśnie zabawa 
andrzejkowa. Udało nam się zreali-
zować nasze plany i dziś możemy 
się wspólnie bawić – powiedział 
Andrzej Pańko. 

Przewodniczący Sanockiej Rady 
Seniorów podkreślił, że z pewnością 
nie będzie to pierwsze tego typu 
spotkanie, bowiem planowane są 
kolejne.

Seniorów odwiedził burmistrz 
Tomasz Matuszewski wraz ze swoim 
zastępcą Grzegorzem Korneckim. 

– Seniorzy w naszym mieście  sta-
nowią bardzo aktywną grupę, działa-
jącą w różnych dziedzinach. Efektem 
ich działań są różne przedsięwzięcia. 
Dzięki Caritas Archidiecezji Przemy-
skiej, z którą współpracowało miasto 
Sanok  możemy spotkać się w nowo 
wyremontowanym budynku. W Sa-
noku jest coraz więcej seniorów. Gru-
pa seniorska stanowi ponad 10 tys. 
osób – powiedział burmistrz. 

Tomasz Matuszewski zaznaczył, 
że miasto w tym roku przeznaczy 
wiele środków na realizację działań 
podejmowanych przez Sanocką 
Radę Seniorów. Seniorzy będą mie-
li wpływ na podejmowane decy-
zje i realizację wielu 
przedsięwzięć. 

Senior z y 
z Klubu Osie-

dlowego „Puchatek” zaprezentowa-
li zabawne skecze, zaś seniorzy 
z „Gagatka” zaprosili wszystkich 
do wspólnego śpiewania. Wszyscy 
doskonale bawili się podczas wspól-
nej zabawy. Dla seniorów bardzo 
ważna jest integracja, możliwość 
poznania nowych ludzi oraz rozwi-
janie swoich pasji, których im prze-
cież nie brakuje. 

dcz

Centrum Usług Senioralnych w Sanoku

Budynek został poddany termo-
modernizacji. Prace remontowo-
budowlane objęły pomieszczenia 
administracyjno-biurowe i sanitar-
no-higieniczne. Zniwelowano ba-
riery architektoniczne, montując 
poręcze i windę. Pracownie Domu 
doposażono w nowe sprzęty, me-
ble oraz pomoce dydaktyczne. Do-
konano modernizacji wielospado-
wego pokrycia dachowego wraz 
z orynnowaniem, śniegołapami 
i instalacją odgromową. Wymie-

 
istnienia DS w Zagórzu

niono piec kondensacyjny wraz 
z grzejnikami, a sale zyskały klima-
tyzatory. Budynek ma także nowe 
drzwi wejściowe. Ogród ozdobio-
no roślinami oraz alejkami wysypa-
nymi różnokolorowym kamieniem. 
W 2019 r. zakupiono drugiego 
busa do przewozów uczestników. 
Pierwszym dyrektorem placówki 
był obecny na sali Piotr Kijowski. 
Początkowo Dom obejmował 
wsparciem 20 uczestników, obec-
nie jest to 40 osób. Przez cały okres 

funkcjonowania placówki z pomo-
cy skorzystało 104 uczestników 
z różnymi schorzeniami. Uczestni-
cy w ramach oferty programowej 
mają możliwość rozwinięcia wła-
snych talentów, a także zdobywają 
umiejętności niezbędne do samo-
dzielnego życia. Dyrektor placów-
ki w kilku słowach wspomniała 
o początkach placówki, obawach, 
ale również wyzwaniach i nadzie-
jach, jakie wiązali z nowopowsta-
łym miejscem. 

– Po dwudziestu latach można 
jednak stwierdzić, że nasze obawy 
zostały rozwiane, sprostaliśmy 
wszystkim wyzwaniom, a nadzieje 
zostały spełnione i zrodziły się nowe. 
Dom tętni życiem, a jego sercem są 
nasi uczestnicy – powiedziała Joan-
na Leszczyńska-Skubel. 

Podczas uroczystości wręczono 
również pięć medali za długoletnią 
służbę, przyznanych przez Prezy-
denta RP dla zasłużonych pracowni-
ków Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Zagórzu. Aktu dekoracji 
dokonała Jolanta Sawicka, wicewo-
jewoda podkarpacki. Złoty medal 
otrzymał Jerzy Rogoż. Medalami 
srebrnymi zostatali nagrodzeni Jo-
anna Leszczyńska-Skubel oraz Ma-
ria Ryniak, a brązowe otrzymali 
Magdalena Pałasiewicz-Trzaska i Ja-
kub Masłowski. Uroczystość uświet-
nił koncert w wykonaniu młodej 
artystki Laury Pietryki. 

esw

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu powstał w 2001 roku. 
Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Joanna Leszczyńska-Skubel. 
23 listopada w auli Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się uroczystość 
jubileuszowa DS w Zagórzu, na której zaprezentowano �lm o historii dzia-
łalności, a także sylwetki uczestników DS, na którym można było 
dostrzec, jakie zmiany przeszła placówka podczas swojej dwudziestolet-
niej działalności. 
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Działamy dla dobra naszych podopiecznych
Warsztat Terapii Zajęciowej „Progres”

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowa-
rzyszenia „PROGRES” działa w Sa-
noku przy ul. Robotniczej 19 od 
prawie 27 lat. Do tej pory w zaję-
ciach uczestniczyło 40 podopiecz-
nych, a od tego roku Warsztat posze-
rzył swoją działalność o kolejną, 
dziewiątą pracownię, do której przy-
jęto pięciu nowych uczestników.

Trudny rok z dobrym zakończeniem
–  W zeszłym roku, wzięliśmy udział 
w wielu projektach, dzięki wytrwa-
łości, zaangażowaniu i współpracy 
kierownictwa Warsztatu z Zarządem 
naszego Stowarzyszenia, które re-
prezentują: prezes Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„PROGRES” Anna Słuszkiewicz 
oraz wiceprezes Barbara Kotrys-
-Drelich i wiceprezes Izabela Ka-
mińska. Oprócz piastujących stano-
wisk, panie są również terapeutkami 
i prowadzą codzienne zajęcia w swo-
ich pracowniach. Najważniejszym 
dla nas projektem, był program do�-
nansowany ze środków PFRON pod 
nazwą „Wyrównywanie różnic mię-
dzy regionami III”, dzięki któremu 
otrzymaliśmy dotację na remont, 
modernizację oraz doposażenie pra-
cowni – dopowiada Edyta Frycz, 
kierownik WTZ.

–  Mamy wiele planów na przy-
szłość, chcemy się nadal rozwijać. 
Wszyscy działamy wspólnie dla do-
bra naszych podopiecznych, wspiera-
my się nawzajem, dzięki czemu pra-
cujemy w przyjaznej atmosferze – 
dodaje Anna Słuszkiewicz.

Remont rozpoczął się w sierpniu 
ubiegłego roku. Do�nansowanie 
z PFRON wynosiło 80 procent, resz-
tę, w wysokości 40 tys. zł stanowił 
wkład własny. Łączna kwota opiewa-
ła na prawie 200 tys. zł. Kwota wkła-
du własnego była sporą sumą dla 
Warsztatu, jednak wsparcia udzielili 
ludzie o wielkich sercach.

 –  20 tys. zł. otrzymaliśmy od 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Auto-
san”. Bardzo dziękujemy Wojciecho-
wi Królickiemu, prezesowi SM oraz 
całemu zespołowi Spółdzielni. Pod-
czas trwania remontu mogliśmy  
liczyć na ich doradztwo oraz fachową 
pomoc. Pragniemy podziękować 
również Stanisławowi Chęciowi, sta-
roście sanockiemu za okazane wspar-
cie �nansowe. Starostwo Powiatowe
w Sanoku, wsparło nas kwotą 16 tys. 
zł. Brakujące 4 tys. zł. pochodziły  
z darowizn przekazywanych przez 
rodziców naszych podopiecznych, 
którym również serdecznie dziękuje-
my. Osobą, która zawsze wspiera na-

To był trudny rok dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „PROGRES” oraz ich opiekunów, nie tylko 
ze względu na pandemie koronawirusa. Jednak pomimo wielu przeciwności losu udało się pozyskać środki  
na remont Warsztatu. Uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania w nowo wyremontowanych pracowniach 
pod okiem wspaniałych terapeutów.

sze działania i udziela cennych rad 
jest Grzegorz Kozak, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Sanoku wraz z całym swoim ze-
społem – podkreśla Edyta Frycz.

W ramach prac remontowych 
wymieniona została przestarzała  
instalacja elektryczna, wymieniono 
wszystkie podłogi, drzwi wewnętrz-
ne oraz część okien. Niektóre po-
mieszczenia zostały powiększone, 
wszystkie odmalowano, założono 
nowe oświetlenie i parapety. Pracow-
nie zostały wyposażone w nowe me-
ble. Ponadto zakupiono sprzęt uła-
twiający pracę oraz rozwój talentów 
podopiecznych. Są to między inny-
mi: laptop, drukarka, ploter, hafciar-
ka, dalmierz czy wyrzynarka.

–  Bieżący rok jest dla nas bardzo 
ciężki, nie tylko przez pandemię ko-
ronawirusa. Pożegnaliśmy aż dzie-
więć bliskich nam osób. Odeszli ro-
dzice kilku podopiecznych, jednak 
najgorszym momentem zarówno dla 
uczestników, jak i pracowników było 
odejście naszego wychowanka Mate-
usza, który zginął tragicznie. Mimo 
tych przeciwności staramy się robić 
wszystko, aby zapewnić w warsztacie 
poczucie bezpieczeństwa i spokoju 
dla wszystkich. Nasze życie warszta-
towe się nie zmieniło, jeździmy na 

wycieczki, chodzimy do kina, bierze-
my udział w wydarzeniach kultural-
nych – opowiada Edyta. 

Obecnie część z podopiecznych 
warsztatu, przygotowuje się do wy-
jątkowego występu na Dzień Wo-
lontariatu, który będziemy obcho-
dzić niebawem. Uczestnicy otrzy-
mali zaproszenie od Czesławy Ku-
rasz, prezes Powiatowego Centrum 
Wolontariatu w Sanoku, który  
będzie obchodził w tym roku wyjąt-
kowy jubileusz – 20 lecie swojej 
działalności. 

–  Nasi podopieczni przygoto-
wują się również do zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. W pra-
cowniach powstają piękne ozdoby.  
Zbliżające się święta to okazja, aby 
podarować naszym najbliższym wy-
jątkowe prezenty i zakupić ręcznie 
wykonane ozdoby.   Dlatego warto 
odwiedzić WTZ Stowarzyszenia 
„PROGRES” i nabyć wyjątkowe 
prace stworzone przez uczestników 
Warsztatu.

Każdy, kto zechciałby uczestni-
czyć w zajęciach, może złożyć poda-
nie oraz odpowiednie dokumenty. 
Kandydat musi mieć ukończony  
16. rok życia oraz posiadać orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności ze 
wskazaniem do uczestnictwa w tera-
pii zajęciowej.

Pracownie
Obecnie zajęcia odbywają się w pra-
cowni gospodarstwa domowego – 
ulubionej pracowni wszystkich  
podopiecznych, zwanej potocznie 
„kuchnią”, którą kieruje Ula (Urszu-
la Myrdak). Każda grupa pracuje  
w niej co 8 dni, gdyż jest to jedyna 
pracownia o charakterze rotacyj-
nym. Pracownia techniczna, pod 
nadzorem Krzysia (Krzysztof Mi-
chalski) popularnie nazywana jest 
„stolarnią”. Współpracuje ona z in-
nymi pracowniami, wykonując pół-
produkty, które ozdabiane są w in-
nych pracowniach. Oprawiają rów-
nież wszystkie obrazy w samodziel-
nie wykonane ramki. W pracowni 
fotogra�cznej, uczestnicy pracują
pod okiem  Ani (Anna Słuszkie-
wicz). Obsługują sprzęt, obrabiają 
zdjęcia w specjalnych programach, 
organizują sesje zdjęciowe, robią  
kalendarze oraz upamiętniają w ka-
drach warsztatowe życie. 

Pracownia form użytkowych za-
stąpiła dotychczasową pracownię 
muzyczną. Iza (Izabela Kamińska) 
przygotowuje projekty, z dbałością 
realizowane przez grupowiczów. 
Wychodzą stamtąd przedmioty nie 
tylko piękne, lecz także praktyczne.  
Pracownia robótek ręcznych, pro-
wadzona przez Lidzię (Lidia Szat-

kowska) zastąpiła pracownię tkacką. 
Jej działalność została rozszerzona 
ze względu na wielkie talenty pod-
opiecznych, którzy tkają na kro-
snach, wykonują biżuterię koraliko-
wą czy gobeliny. Pracownię dekora-
torską – wcześniej krawiecką  –  pro-
wadzoną przez Basię (Barbara 
Kotrys-Drelich) cechuje wszech-
stronność, zaś jej uczestników wiel-
ka wyobraźnia.  Powstają tutaj mod-
ne aktualnie makramy oraz prace 
wykonywane technikami łączącymi 
materiały różnego pochodzenia np. 
obrazy z mchu. 

Pracownia rękodzielnicza jest 
pracownią otwartą w tym roku. Syl-
wia (Sylwia Uruska) wniosła do na-
szego warsztatu wiele świeżości. 
Zajmuje się doskonaleniem metody 
quillingu, kropkowania oraz szyciem 
ręcznym. Z tej pracowni wychodzą 
również ręcznie robione zabawki.  
Pracownia plastyczna z Dorotką 
(Dorota Oklejewicz) na czele to 
duma całego warsztatu. Pracują tam 
osoby z wielkim talentem, rysują, 
malują oraz wykonują prace techni-
kami łączonymi.  Ostatnią pracow-
nią jest pracownia ECO przekształ-
cona z wcześniejszej pracowni dzie-
wiarskiej. Halinka (Halina Paluch) 
wcześniej nauczyła naszych pod-
opiecznych wszystkiego, co wiedzą 
o hafcie i pracach z włóczki, a obec-
nie uczy ich, jak wykorzystać mate-
riały recyklingowe i tchnąć w nie 
nowe życie. 

Oprócz zajęć w pracowniach 
podopieczni mają zapewnioną rów-
nież opiekę psychologiczną (Kry-
styna Pańko-Boczar), pielęgniarską 
(Krystyna Patent) oraz rehabilitację 
ruchową (Barbara Wójcik).

– Zapewniamy wszechstronny 
rozwój naszym podopiecznym. 
Oprócz rehabilitacji zawodowej  
i �zycznej, skupiamy się także na
uspołecznianiu i ukulturalnianiu wy-
chowanków, które odbywa się po-
przez prowadzenie zajęć w przybyt-
kach publicznych takich jak kino, 
muzeum, teatr, galerie czy restaura-
cje. Terapeuci, w ramach treningu 
czynności dnia codziennego i tre-
ningu ekonomicznego, przygotowu-
ją wychowanków do samodzielnego 
życia w społeczeństwie: chodzimy 
na zakupy, do fryzjera, uczymy ich 
dokonywać drobnych opłat. Nasi 
uczestnicy z sukcesami biorą udział 
w wielu konkursach tematycznych  
i okolicznościowych, wydarzeniach 
kulturalnych oraz zawodach sporto-
wych – wyjaśnia kierownik WTZ 
Edyta Frycz.

Dominika Czerwińska
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

Urodzili się

26.11.1958 w Sanoku przyszedł na 
świat Tomasz Beksiński, jedyny syn Zdzi-
sława Beksińskiego. Był dziennikarzem 
muzycznym, prezenterem radiowym 
i tłumaczem z języka angielskiego. Nęka-
ny samobójczymi myślami skutecznie 
targnął się na swoje życie w grudniu 1999 
roku.

30.11.1691 w Strachocinie urodził się 
Andrzej Bobola, ksiądz katolicki, jezuita, 
misjonarz i kaznodzieja. Zginął męczeń-
ską śmiercią w czasie powstania Bohdana 
Chmielnickiego. Święty Kościoła Kato-
lickiego, jeden z patronów Polski.

30.11.1921 w Długiem koło Zarszyna 
urodził się ksiądz Stanisław Burczyk. 
W czasie swej pracy kapłańskiej był m.in. 
wikarym w Kołaczycach, Krośnie, Dydni 
i Przemyślu. Przez 30 lat pracował w pa-
ra�i w Żurawicy, był m.in. tamtejszym 
dziekanem. Odznaczony godnością ho-
norowego kanonika Przemyskiej Kapitu-
ły Metropolitarnej.

2.12.1849 w Sanoku urodził się Adam 
Dembicki Edler von Wrocień, generał-
-porucznik armii austro-węgierskiej, 
dowództwa garnizonów w różnych czę-
ściach monarchii, m.in. Jarosławiu, Oło-
muńcu, Przemyślu i Budapeszcie.

Wydarzyło się

26.11.1822 pożar klasztoru Karmeli-
tów Bosych w Zagórzu. Ogień trawi 
klasztorne budynki, uratowane rzeczy, 
m.in. cenne obrazy przeniesione zostają 
do miejscowego kościoła para�alnego.  
Według o�cjalnej wersji austriackiej poli-
cji do zaprószenia ognia doszło w czasie 
sprzeczki przeora z jednym z zakonni-
ków. 

26.11.2006 w trzech gminach powiatu 
sanockiego odbyła się II tura wyborów 
samorządowych. W gminie Sanok zwy-
ciężył Mariusz Szmyd, w gminie Besko 
Mariusz Bałaban. Najwięcej kontrowersji 
wywołały wybory w Zagórzu, gdzie 
Bogusław Jaworski miał pokonać Jacka 
Zająca zaledwie jednym głosem. Spowo-
dowało to poważny kryzys w gminie. 

27.11.1959 stanowisko przewodniczą-
cego Miejskiej Rady Narodowej w Sano-
ku objął Tadeusz Wojtowicz, przed woj-
ną pracownik Fabryki Wagonów, w cza-
sie okupacji żołnierz AK, po wojnie na-
uczyciel. Półtora roku później został 
odwołany ze stanowiska, wraz ze swym 
zastępcą  Józefem Pirogiem, gdy Najwyż-
sza Izba Kontroli wykryła w urzędzie 
miasta nieprawidłowości związane z go-
spodarką mieszkaniami.

28.11.1944 burmistrzem Sanoka został 
Stanisław Lisowski. Przed wojną ukoń-
czył siedem klas szkoły powszechnej. 
Pracował jako lakiernik w Fabryce Wago-
nów. Po wycofaniu się Niemców z Sano-
ka wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, 
której miejscowe kierownictwo wytypo-
wało go na burmistrza. Jego rządy uważa-
ne były powszechnie za nieudolne. 
Zaczęły też dochodzić zarzuty natury 
kryminalnej: nadużycia władzy, kradzież 
koni i kur, udział w domowej strzelaninie 
w wyniku której został ranny on i jego 
żona. Wiosną 1946 został przymuszony 
do dymisji.

Te dwie daty są jednymi z naj-
istotniejszych w historii klaszto-
ru, chociaż wiele wskazuje, że 
obrona zagórskiej twierdzy bar-
dziej jest legendą niż faktem. Jej 
faktyczny czy też  domniemany 
upadek był jednym z kilku wyda-
rzeń, które wplatają się w pogma-
twane losy tegoż arcyciekawego 
zabytku. 

Fundacja Stadnickich
Klasztor Karmelitów Bosych to 
niewątpliwie, mimo burzliwych 
dziejów, dewastacji i zaniedbania,  
perełka ziemi sanockiej. Obiekt 
znajduje na wzniesieniu zwanym 
kiedyś Marymontem, otoczonym 
z trzech stron Osławą. Na po-
wierzchni blisko dwóch hektarów 
stworzono otoczoną murami sie-
dzibę zakonu, na którą składały 
się m.in. kościół, budynki klasz-
torne, kordegarda i budynki 
gospodarcze.

Zagórski klasztor był w zasa-
dzie warownią, budowaną na mo-
dłę podobnych, średniowiecz-
nych obiektów mających charak-
ter bardziej militarny niż religijny. 
Wymuszało zresztą to położenie 
Zagórza i okolicznych terenów, 
przez wieki nękanych napadami 
wojsk różnej narodowości, zbó-
jów, rzezimieszków.

Dramatyczne epizody 
klasztoru w Zagórzu

Z  kalendarium 
podkarpackiej historii 
26 listopada - 2 grudnia

26 listopada 1822 roku spłonął klasztor Karmelitów Bosych. Ten dramat, będący prawdopodobnie 
efektem scysji dwóch zakonników, był w zasadzie dopełnieniem upadku obiektu postępującego od 
dziesięcioleci. Niemal dokładnie pół wieku wcześniej, 29 listopada 1973, klasztor broniony przez 
ostatnich Konfederatów Barskich miał zostać zdobyty przez wojska rosyjskie. 

Budowany z kamienia i cegły 
klasztor powstawał od połowy 
XVII wieku, dzięki fundacji tutej-
szych panów: najpierw Piotra 
Stadnickiego, później wojewody 
wołyńskiego Jana Franciszka 
Stadnickiego. Ponoć miał być wo-
tum wdzięczności za obronę 
w czasie szwedzkiego „Potopu” 

pobliskiego Leska. Z zachowa-
nych dokumentów wiemy, że na 
początku XVIII wieku zdecydo-
wano tu o stworzeniu szpitala 
(wówczas było to jednoznaczne 
z formą schroniska, przytułku) 
dla tuzina wywodzących się ze 
stanu szlacheckiego byłych żoł-
nierzy. Już rok później do Zagórza 

tra�li zakonnicy uroczyście wpro-
wadzeni tu przez ówczesnego 
biskupa przemyskiego ks. Jana 
Kazimierza de Alten Bokum, zaś 
pierwszym przełożonym klaszto-
ru został Józef Frasinelli. 

Tutejsze zgromadzenie nie 
było zbyt wielkie. Początkowo 
mieszkało tu ledwie kilku zakon-
ników. W 1726 roku klasztor zo-
stał podniesiony do rangi prze-
oratu, na początku zaś lat 30. 
XVIII wieku otoczono go wysoki-
mi murami obronnymi. 

W czasach Konfederacji Barskiej
Zagórski klasztor uchodzi za jeden 
z bastionów Konfederatów Bar-
skich, którzy w latach 1768-72 to-
czyli nierówną walkę z coraz bar-
dziej ingerującymi w sprawy Rze-
czypospolitej Rosjanami. Jaką rolę 
pełnił on w rzeczywistości trudno 
dzisiaj ocenić. Legenda mówi, że 
był to ostatni punkt oporu Konfe-
deracji zdobyty przez wroga do-
piero końcem listopada 1772 
roku. 

Według niektórych relacji 
wojska rosyjskie pod dowódz-
twem generała Iwana Drewicza 
zdobyły broniony przez nie do 
końca zidenty�kowany oddział 
Konfederatów Barskich klasztor 
Karmelitów Bosych w Zagórzu. 
Jedna z legend głosi, że obrońcom 
udało się ujść z życiem dzięki wy-
korzystaniu podziemnego przej-
ścia. Upadek klasztoru – niezależ-
nie od tego ile w tej opowieści jest 
prawdy – jest uważany za symbo-
liczny koniec Konfederacji Bar-
skiej, wkrótce wkroczyły tu za-
borcze wojska austriackie. Ziemia 
sanocka zaś na długie 146 lat do-
stała się pod panowanie Habsbur-
gów. 

Faktem jest, że klasztorne 
obiekty nigdy już nie odzyskały 
świetności. Rosyjskie armaty mia-
ły dokonać wielu zniszczeń oraz 
wywołać brzemienny w skutkach 
pożar klasztoru. Rządy Austria-
ków, którzy zajęli te tereny w wyni-
ku I rozbioru Rzeczypospolitej nie 
były szczęśliwe dla Zagórza. Nowa 
władza z niechęcią odnosiła się 
do zgromadzeń zakonnych. 
Pomieszkiwali tu zakonnicy 
z różnych części zaboru, ale Klasztor w 1924 roku

Klasztor herb zakonu
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można przyjąć, że pobyt tu trakto-
wano niemal jako zesłanie. 7 czerw-
ca 1814 roku specjalna, świecko-
-kościelna komisja, po wykonaniu 
oględzin klasztoru Karmelitów Bo-
sych, oceniła jego stan jako fatalny. 
Specjalnym dekretem nakazano 
pilna, „reformę” tak zgromadzenia, 
jak i obiektów.

Sytuacja klasztoru rzeczywi-
ście była nieciekawa. Już od dłuż-
szego czasu mocno on podupadał. 
Podupadały też surowe zasady za-
konne. Mieszkający tu zakonnicy 
żyli w bardzo ciężkich warunkach, 
wręcz cierpieli głód. Ponoć związa-
ne było to z faktem, że kościelne 
majątki ziemskie wydzierżawiono 
nieuczciwym najemcom, którzy 
mieli nie wywiązywać się ze swych 
powinności wobec zgromadzenia. 

Domagano się radykalnych 
zmian. Póki co w Zagórzu – decy-
zją kurii przemyskiej, stworzono 
rodzaj domu poprawczego dla 
księży, którzy dopuścili się różnych 
występków.

Pożar
Dramat pieczętujący losy klaszto-
ru miał miejsce 26 listopada 1822 
roku. Tego dnia miało dojść 
do scysji między dwoma zakonni-
kami: przeorem o. Leonardem 
Umańskim i o. Janem Włodzi-
mierskim. Szczegółów zajścia nie 
znamy, ale prawdopodobnie 
w wyniku szarpaniny, może nawet 
bijatyki na drewnianą podłogę 
spadła zapalona lampka oliwna, 
powodując pożar. W para�alnych 
księgach znajduje się zapis: 
„W tym nieszczęśliwym dniu, 
w którym o godzinie drugiej w po-
łudnie klasztor, kościół i dom po-
prawczy w proch został obrócon”. 

Ojciec Włodzimierski został 
uznany za sprawcę nieszczęścia, 
aresztowany przez władze au-
striackie i wywieziony do więzie-
nia we Lwowie. Miał tam się przy-
znać do zarzucanego mu czynu. 
Jako sprawca pożaru został przez 
policję austriacką aresztowany 
i wywieziony do Lwowa, gdzie 
w czasie śledztwa przyznał się, że 

to on był sprawcą pożaru. W 1831 
roku nastąpiła o�cjalna likwida-
cja – istniejącego już tylko for-
malnie – klasztoru. Miejsce od-
osobnienia dla księży zorganizo-
wano w Przemyślu, zaś tutejszy 
majątek zakonny przeszedł na 
rzecz skarbu państwa i na fundusz 
kościelny. Przez prawie półtora 
wieku o istnieniu tu kiedyś klasz-
toru przypominały jedynie wypa-
lone mury i resztki zabudowań. 

Przez pewien czas zagórskie 
dobra należały do barona  Adama 
Gubrynowicza, który w 1935 roku 
przekazał klasztorne wzgórze rzym-
sko-katolickiemu seminarium du-
chownemu w Przemyślu. Przez 
szereg kolejnych lat ruiny stały jed-
nak zapomniane. Zainteresowaniu 
nimi nie sprzyjał czas II wojny świa-
towej, walki z UPA ani mroczny 
okres stalinowskich rządów. Do-
piero  w marcu 1957 roku pojawił 
się promyk nadziei, gdy kuria bi-
skupia w Przemyślu zdecydowała 
o przekazaniu zagórskich ruin z po-
wrotem Karmelitom Bosym.  

Nadzieja na powrót 
do świetności
Władze zakonne korzystając 
z pewnej odwilży w stosunkach 
z władzami państwowymi zaczę-
ły snuć plany odbudowy kom-
pleksu i przywrócenia mu daw-
nej świetności. Zgodę na to wy-
raził m.in. Wojewódzki Konser-
wator Zabytków.  Do Zagórza 
zaczęli wracać zakonnicy. Po-
rządkowano wnętrze kościoła, 
odsłonięto wejście do podziemi, 
zaopiekowano się znajdującymi 
się tam szczątkami dawnych 
mieszkańców klasztoru. Niestety 
kolejne napięcia w relacjach 
Kościół-państwo uniemożliwiły 
dalszą realizację planów. W paź-
dzierniku 1962 roku władze wo-
jewódzkie nakazały przerwanie 
prac. Znów przez kolejne lata sta-
re obiekty wzbudzały głównie 
zainteresowanie przemierzają-
cych tędy turystów, poszukiwaczy 
przygód i skarbów. W 1957 roku 
ruiny klasztoru w Zagórzu były 
jednym z miejsc, które w czasie 

swych beskidzko-bieszczadzkich 
wędrówek zwiedzał późniejszy 
papież Karol Wojtyła.

W XXI już wieku teren prze-
jęty przez władze samorządowe 
znów chwilowo zaczął wzbudzać 
zainteresowanie lokalnych decy-
dentów. Podjęto ponownie pew-
ne działania mające na celu oca-
lenie pozostałości klasztoru. 
Oczyszczono mury, uporządko-
wano teren, odbudowano dwie 
baszty. Ale znów skończyło się 
w większości na obietnicach i nie-
zrealizowanych planach.

Jakiś czas temu jednak iskier-
ka nadziei ponownie zaświtała. 
W ostatnich latach zaczęły spły-
wać kolejne kwoty na rzecz ochro-
ny zagórskiego zabytku. Znalazły 
się fundusze samorządowe, mini-
sterialne i konserwatorskie. Po-
wstała m.in. wieża widokowa. 
Obiekty przyciągają licznych 
zwiedzających i może niedługo 
znów rozbłysną blaskiem dawnej 
świetności… 

sj

  

Z  kalendarium 
podkarpackiej historii 
26 listopada - 2 grudnia

28.10.2010 schronisko Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego w Komańczy otrzymało imię zmar-
łego w 2004 roku Ignacego Zatwarnic-
kiego, propagatora turystyki w Beskidzie 
Niskim i Bieszczadach.

29.11.1772 wojska rosyjskie pod do-
wództwem generała Iwana Drewicza 
zdobyły broniony przez nie do końca 
zidenty�kowany oddział Konfederatów 
Barskich klasztor Karmelitów Bosych 
w Zagórzu. W wyniku ostrzału artyleryj-
skiego część zabudowań spłonęła, klasz-
tor zaś nigdy już nie odzyskał swej świet-
ności. Jego upadek jest uważany za sym-
boliczny koniec Konfederacji Barskiej, 
wkrótce wkroczyły tu zaborcze wojska 
austriackie. Według jednej z legend 
obrońcom udało się ujść cało podziem-
nym przejściem.

29.11.1920 zatwierdzony został statut 
zjednoczonego Związku Towarzystw 
Gimnastycznych „Sokół’. Zgodnie z nim 
do podstawowych celów organizacji na-
leżało „wyrobienie u członków karności, 
spójności i o�arności, odpowiedzialno-
ści za swe czyny, poczucia obowiązku 
wobec państwa i wszelkich cnót obywa-
telskich, stanowiących podstawy miłości 
ojczyzny”. Przez większą część okresu 
międzywojennego Sanok był siedzibą sa-
modzielnego Okręgu Sokolego wcho-
dzącego w skład dzielnicy lwowskiej. 

29.11.1939 Rada Najwyższa Związku 
Radzieckiego wydała dekret – sprzeczny 
z prawem międzynarodowym – o przy-
musowym nadawaniu obywatelstwa ra-
dzieckiego „byłym obywatelom polskim” 
zamieszkującym na terenach zajętych po 
17 września 1939 przez Rosjan. Na mocy 
dekretu  do przyjęcia radzieckiego oby-
watelstwa zmuszono także mieszkańców 
wcielonych do ZSRR, położonych na 
wschód od Sanu terenów powiatu sanoc-
kiego.

29.11.1956 na przewodniczącego Miej-
skiej Rady Narodowej w Sanoku wybra-
no Mieczysława Szczudlika, przedwojen-
nego działacza PPS, po wojnie starostę 
sanockiego, usuniętego ze stanowiska 
przez aktywistów PPR. Jego nominacja 
mogła być odczuwana jako lokalny od-
prysk „październikowej odwilży). Szczu-
dlik był m.in. weteranem wojny polsko-
-bolszewickiej. Jego zastępcą został zaś 
Mieczysław Przystasz, były AK-owiec, 
uczestnik Powstania Warszawskiego, po 
wojnie więziony przez UB, brat Zbignie-
wa, o�cera WP zamordowanego w Katy-
niu.

30.11.1948 ze stanowiska dyrektora 
Fabryki Wagonów w Sanoku zwolniony 
został Filip Schneider, wieloletni pracow-
nik, kierownik produkcji i zarządca 
zakładu. Było to efektem działań aktywi-
stów PPR, którym przeszkadzała legio-
nowa i akowska przeszłość dyrektora 
oraz rzekome faworyzowanie przez nie-
go członków likwidowanej właśnie Pol-
skiej Partii Socjalistycznej.

1.12.1954 przewodniczącym Miejskiej 
Rady Narodowej w Sanoku został Kazi-
mierz Surman.

2.12.1946 w wyniku skoordynowanej 
akcji oddziały UPA wysadziły 8 mostów 
na trasie z Zagórza do Szczawnego.

(sj)

Klasztor w 1925 roku
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Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu licytacyjnym na dzierżawę lokalu użyt-
kowego, położonego przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta pod nr. telefonu:  13-46-52-878.

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

2 grudnia 2021 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna

Henryka
Tymoczko

w godz. 17.00–18.00

APTEKI PEŁNIĄCEDYŻURY 

Od 22.11.2021r. do 29.11.2021r.
Apteka Pogodna,  ul. Pogodna 1

Od 29.11.2021 r. do 06.12.2021 r.
Apteka Pod Kasztanem,  ul. Przemyska 24 A

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w dniach 
od 26.11.2021 r. do 17.12.2021 r.  tj. na okres 21 dni, w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej 
www.bip.tyrawa.pl, zostanie wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska, położonych 
w obrębie Siemuszowa, przeznaczonych do zbycia w trybie bez-
przetargowym. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. 25, II p, tel. 13 46 569 36.

Kobi ma około 6-7 lat. Niestety, ma za sobą trudne chwile. Pies 
został porzucony i błąkał się po wsi w poszukiwaniu schronie-
nia i jedzenia. Na szczęście jego losem zainteresowały się pra-
cownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku 
i przyniosły go do kojców Sanockiego Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Sanoku, gdzie obecnie  przebywa. Kobi to 
spokojny, uroczy i grzeczny psiak. Mimo krzywdy jaka go spo-
tkała, nadal ufa człowiekowi. Ładnie chodzi na smyczy. Jest 
wykastrowany,  zachipowany i odrobaczony. Czeka go jeszcze 
szczepienie.  Pies marzenie. Kontakt w sprawie adopcji: 793 
160 873 lub 504 021 386

Biało-czarny kocurek, poszukuje swojego domu. Niestety, 
kotek nie ma jeszcze imienia. Zaopiekowała się nim osoba 
o dobrym sercu, której jego los nie był obojętny.  Został pod-
rzucony wraz z mamą i rodzeństwem do jednego z domów pod 
Sanokiem.  Brat i siostra mają już od dawna domki, do niego 
los się nie uśmiechnął. Kotek ma około 6 miesięcy. W ramach 
adopcji oferujemy darmową kastrację. Telefon kontaktowy 
w sprawie adopcji 695 273 839

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

TG.6720.1.2015                                                                                                                                                                                               Sanok, dnia 26 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 
z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku 
uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 października 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka”

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Sanoka”  wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 6 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1,  w pokoju nr 50 w godzi-
nach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku 
https://bip.um.sanok.pl/Gospodarka_przestrzenna/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) w siedzibie 
Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, w sali Herbowej o godz. 1000.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że w dyskusji 
publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewi-
dziana przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy 
czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszyst-
kim zainteresowanym. Osoby zainteresowane udziałem w ww. dys-
kusji proszone są o kontakt z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej 
pod nr. tel. 13 465 28 39 najpóźniej do dnia 14 grudnia 2021 r.  

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 40  ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka” oraz w pro-
gnozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie pi-
semnej w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 lub przesłać 
na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę usług administra-
cji publicznej ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 
e-mail: wgp@um.sanok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
stycznia 2022 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ra-
mach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać 
w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komu-
nikacji 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 2020 r. 
poz. 1173 z późn. zm.) na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2022 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Burmistrz Miasta Sanoka.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:  „RODO”  infor-
muję, 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 wszystkich sprawach dotyczą-
cych 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 zagospo-
darowania 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 archi-
walnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowa-
ny, 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, przy-
sługują 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 osobo-
wych;

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 osobo-
wych (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 osobo-
wych – 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.

 

LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 

Posiadam do wynajęcia

■ Mieszkanie w centrum mia-
sta, tel. 511 129 059

Kupię

■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

Zaadoptuj zwierzaka!

Sprzedam

■ Lub wynajmę mieszkanie 
51 m2 (II piętro), duży bal-
kon, przy ul. Stróżowskiej, 
cena do uzgodnienia, tel. 667 
249 798

AUTO-MOTO
Kupię

■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137■ Stary motocykl, może być 
do remontu, tel. 536 315 
258■ Przyczepkę samochodo-
wą, tel. 536 315 258

RÓŻNE
Usługi

■  Moskitiery, rolety, nawiew-
niki okienne, tel. 600 297 210
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

I Liga 

Turniej Ośrodków Szkolenia Młodzieży 

Gospodarze najlepsi 
Zawody młodzików w „Arenie” zakończyły się pewnym 
zwycięstwem gospodarzy, których skład obok Niedźwiad-
ków tworzyli hokeiści z Krakowa, Krynicy i Nowego Targu. 
Zespół Krzysztofa Ząbkiewicza pokonał wszystkich rywali. 

Zacięta walka była tylko  
w pierwszym meczu z OSM 
Oświęcim, wygranym różnicą 
jednej bramki. W tym poje-
dynku gole strzelali jedynie 
zawodnicy Niedźwiadków. 
Pozostałe dwa spotkania na-
sza ekipa rozstrzygała pewnie 
i wysoko, nie dając szans dru-
żynom z Torunia i Katowic. 
Ostatecznie zespół OSM  
Sanok z kompletem punktów 
uplasował się na 1. miejscu  
w turniejowej tabeli, wyprze-
dzając Toruń i Oświęcim. 

Skład zwycięskiego zespołu: 
Jakub Slawik, Bartosz Brynicz-
ka, Kacper Niemczyk, Marcel 
Puszkarski, Sebastian Burczyk, 
Krzysztof Stabryła, Marcel Kar-
nas, Daniel Bryniarski, Miłosz 
Bąk, Filip Kopytko, Szczepan 
Żółtek, Konrad Kaleta, Mikołaj 
Sobolewski, Jakub Izdebski,  
Jakub Miszczyszyn, Szymon 
Klucznik, Szymon Gumiński, 
Leon Samborski, Tomasz  
Ptaszek, Franciszek Zygmunt, 
Jakub Janeczek, Tomasz Majer-
czyk i Oliwier Wolanin. 

OSM SANOK – OSM OŚWIĘCIM 3:2 (0:1, 2:0,1:1) 
Bramki: Stabryła (25), Karnas (27), Burczyk (57). 

OSM SANOK – OSM TORUŃ 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) 
Bramki: Burczyk 2 (27, 33), Kopytko (12), Żółtek (20),  
Stabryła (49). 

OSM SANOK – OSM �TOWICE 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Bramki: Burczyk (1), Janeczek (21), Bryniarski (31), Kopytko (37), 
Majerczyk (46), Stabryła (47), Karnas (54). 

W pozostałych meczach: 
OSM OŚWIĘCIM – OSM �TOWICE 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) 

OSM TORUŃ  – OSM �TOWICE 7:5 (2:3, 1:2, 2:2)  
OSM TORUŃ – OSM OŚWIĘCIM 7:5 (2:2, 1:1, 4:2) 

U siebie bez szans 
Fatalny weekend Niedźwiadków, które mimo gry na  
własnym lodowisku doznały wyraźnych porażek z Polonią 
Bytom i HK Opole. Drugi z wymienionych rywali dał  
naszym zawodnikom mocną lekcję hokeja, zwyciężając  
w  dwucyfrowych  rozmiarach. 

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
POLONIA BYTOM 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) 

Bramki: Bar (40), Łyko (55) – Smirnov 2 (18, 45), Bajon (13), 
Dworaźny (28), Rybak (38). 
Niedźwiadki: Buczek – Orzechowski, Wróbel, Bar, Ginda, Sien-
kiewicz – Rocki, Starościak, Łyko, Pisula, Radwański – Strzyżow-
ski, M. Koczera, Klimczak, Mazur, Litwin – B. Koczera, Sudyka. 

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
HK OPOLE 2-15 (2:5, 0:8, 0:2) 

Bramki: Bar (11), Sienkiewicz (15) – Tro�mov 5 (11, 21, 36,
39, 44), Panzeca 3 (1, 30, 38), Fleck 2 (19, 45), Bąk (7),  
Nachaev (19), Evans (30), Konrad (30), Frolov (39). 
Niedźwiadki: Buczek (38 Źrebiec) – Orzechowski, Wróbel, 
Bar, Ginda, Sienkiewicz – Rocki, Starościak, Łyko, Pisula,  
Radwański – Strzyżowski, M. Koczera, Klimczak, Mazur,  
Litwin – B. Koczera, Sudyka. 

Polska Hokej Liga 

PODHALE NOWY TARG – CIARKO STS SANOK 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Blamaż pod Tatrami… 
Bramki: Czwanczikow (4), Volráb (11), Neupauer (55), Kolusz (57) – Bukowski (3). 
STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk; 
Sawicki, Tamminen, Mokszancew – Piippo, Pavúk; Bielec, Wilusz, Biały – Biłas, Bar; Strzyżowski, 
Mocarski, Filipek. 

Do Nowego Targu drużyna Ciarko STS pojechała już bez 
trenera Marka Ziętary, który dzień wcześniej zrezygnował 
z pełnionej funkcji. Efekt był wręcz opłakany – porażka  
z ostatnim zespołem w tabeli i to różnicą aż 3 bramek. 

Początek meczu był jednak pla-
nowy, bo goście od razu ruszyli 
do ataków. Wprawdzie pierw-
szej okazji nie udało się wyko-

rzystać – słupek po uderzeniu 
Radosława Sawickiego – ale 
chwilę później indywidualną 
akcję skutecznie wykończył  

Jakub Bukowski, strzelając  
18. gola w sezonie! Zdobyta 
bramka chyba za bardzo roz-
luźniła naszych zawodników, 
bo minutę później był remis po 
tra�eniu Andrieja Czwancziko-
wa. A w połowie pierwszej ter-
cji Podhale objęło prowadzenie 
za sprawą Ondřeja Volrába. 

CIARKO STS SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) 

Punkt wyrwany „Stalowym Piernikom” 
ENERGA TORUŃ – CIARKO STS SANOK 4:3 d. (2:0, 1:1, 0:2; d. 1:0) 
Bramki: Arrak (17), Jaworski (20), Limma (39), Kogut (63) – Bukowski 2 (35, 55), Olearczyk (51). 
STS: Spěšný – Pavúk, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk; Sawicki,
Tamminen – Piippo, Rąpała; Bielec, Wilusz, Biały – Biłas; Strzyżowski, Filipek, Mocarski. 

Przynajmniej częściowa rehabilitacja za dwucyfrowe lanie 
w „Arenie”. Zrywem pod koniec meczu STS uratował remis, 
ale w dogrywce decydujący cios zadała Energa. Dobry i punkt. 

Pierwsza tercja zdecydowanie 
należała do gospodarzy, jednak 
przy dobrej postawie Patrika 
Spěšnego bezbramkowy remis 
utrzymywał się aż do 17. min. 
Wtedy torunianie odpowied-
nio podkręcili tempo, zdoby-
wając dwa gole za sprawą  
Roberta Arraka (po składnej 
akcji) i Adriana Jaworskiego 
(uderzenie z dystansu sekundę 
przed końcową syreną). 

Po zmianie stron obraz gry 
był podobny, z tą różnicą, że  
goście częściej zaczęli szukać 
szans w kontratakach. Właśnie 
w takiej sytuacji na solowy rajd 
zdecydował się Jakub Bukowski, 
szarżę kończąc celnym strzałem 
z backhandu. „Stalowe Pierniki” 
odpowiedziały w 39. min, wy-
korzystując przewagę liczebną, 
gdy w podbramkowym zamie-
szaniu tra�ł Henri Limma.

Wydawało się, że Energa 
ma spotkanie pod kontrolą, 
tym bardziej że wynik 3:1 
widniał na świetlnej tablicy 
jeszcze w 51. min. Wtedy jed-
nak przyjezdni złapali kontakt 
bramkowy po zaskakującym 
uderzeniu Kamila Olearczyka 
z okolic bulika, co dodało im 
wiary w odrobienie strat. 
Drużyna STS-u poszła za cio-
sem, doprowadzając do remi-
su za sprawą Bukowskiego, 
który skutecznie poprawił  
odbity od bandy daleki strzał 
Samiego Jekunena. 

Mimo wszystko w dogryw-
ce rywale potwierdzili wyższość. 
Wprawdzie Spěšný wybronił 
kilka sytuacji sam na sam, ale  
w końcu przyszło mu skapitulo-
wać po próbie Patryka Koguta... 

STS zatrzymał rozpędzoną Unię! 
Bramki: Marva (16), Bukowski (44), Tamminen (44) – Glenn (38), Trandin (60). 
STS: Spěšný – Pavúk, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk; Sawicki, Tam-
minen, Mokszancew – Piippo, Rąpała; Bielec, Wilusz, Biały – Biłas; Strzyżowski, Mocarski, Filipek. 

Po dziewięciu zwycięstwach z rzędu Unia w końcu znalazła pogromcę. Hokeiści Ciarko 
STS sprawili piękny prezent licznej publiczności w „Arenie”, pokonując rozpędzonych 
oświęcimian. Kluczowe okazało się 17 sekund na początku ostatniej tercji, gdy nasz  
zespół  strzelił  dwa  gole.  Niestety,  potem  rozpoczęły  się  burdy  na  trybunach… 

Goście już w 1. min mogli  
objąć prowadzenie, ale ideal-
nej okazji nie wykorzystał  
Krystian Dziubiński. Zmarno-
wana szansa powinna zemścić 

W drugiej tercji bramek nie 
było, a w trzeciej na gola kibice 
musieli czekać aż do 55. min.  
W tym czasie STS kilka razy grał 
w przewagach, jednak brakowa-
ło skuteczności (m.in. strzał  
Samiego Tamminena w słupek  
i świetna interwencja bramka-
rza po szarży Bukowskiego). 
Marnowane sytuacje zemściły 
się w końcówce meczu, gdy 
Podhale przypieczętowało wy-
graną zdobytymi po kontrach 
golami Bartłomieja Neupauera  
i  Marcina  Kolusza. 

W niedzielę (godzina 18)  
STS zagra u siebie z Zagłę-
biem  Sosnowiec. 

się na nich w 13. min, gdy  
sędzia podyktował karnego  
po faulu Jegora Orłowa na  
Jakubie Bukowskim. Niestety, 
Sami Tamminen nie zdołał  

pokonać Clarke’a Saundersa. 
Na szczęście po chwili lepiej 
przymierzył Julius Marva, 
otwierając wynik ładnym 
strzałem pod poprzeczkę. 

W drugiej tercji nasi hoke-
iści mocniej postawili na defen-
sywę, więc siłą rzeczy przewaga 
rywali zaczęła być zauważalna. 
Mimo tego wydawało się,  
że prowadzenie utrzymamy  
do kolejnej przerwy. Drużyna  
z Oświęcimia wyrównała jed-
nak w 38. min, wykorzystując 
okres gry w przewadze, a gola 
uderzeniem z dystansu zdobył 
Ryan Glenn. 

Spotkanie rozstrzygnęło się 
na początku ostatniej odsłony, 
gdy hokeiści Marka Ziętary 
zdobyli dwa gole w odstępie… 
17 sekund. Najpierw z bliska 
płasko tra�ł Jakub Bukowski, 
a gdy Unia rzuciła się do odra-
biania strat kontrę s�nalizował
Tamminen, strzałem pod po-
przeczkę wykorzystując poda-
nie Aleksandra Mokszancewa. 
Po tym golu kibice gości wsz-
częli burdy na trybunach, przez 
co pojedynek został przerwany 
na około 10 minut. W końców-
ce meczu trener oświęcimian 
postawił wszystko na jedną  
kartę, wprowadzając dodatko-
wego zawodnika za bramkarza, 
co okazało się dobrym  posu-
nięciem. W ostatniej minucie 
kontaktowego gola zdobył 
Aleksiej Trandin, dobijając 
uderzenie Teddy’ego Da Costy. 
Do końca meczu było jeszcze 
ponad 40 sekund, jednak nasi 
zawodnicy nie dali już sobie 
wydrzeć zwycięstwa. 

Jakub Bukowski zdobył 2 gole, 
umacniając się na czele klasy�-
kacji strzelców PHL 

Sami Tamminen (w środku) strzelił gola na 3:1, de facto decydującego o zwycięstwie STS-u 

Zawodnicy Krzysztofa Ząbkiewicza wygrali wszystkie mecze 
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PIŁKA NOŻNA SIATKÓWKA

IV Liga Podkarpacka 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Komplet porażek, wszystkie do zera… 
Fatalny weekend drużyn Sanoczanki i TSV – komplet czterech porażek, bez choćby jednego 
wygranego seta… Najbliżej byli młodzicy, minimalną różnicą przegrywając drugą partię 
pojedynku a MOS-AOZ Rzeszów. 

Juniorki 
DAS KĘPA DĘBICA – SANOCZAN� SANOK 3:0 (12, 19, 15)

Juniorzy młodsi 
AKS VLO RZESZÓW – TSV SANOK 3:0 (21, 16, 16) 

Młodzicy 
TSV SANOK – MOS-AOZ RZESZÓW 0:2 (-20, -23) 
TSV SANOK – LTS FENIKS LEŻAJSK 0:2 (-19, -12) 

Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Podkarpacia w Futsalu 

EKOBALL SANOK – �RPATY KROSNO 3:1
AP WIKI SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 1:1 
EKOBALL SANOK – BENIAMINEK KROSNO GIRLS 0:0
AP WIKI SANOK – DAP DĘBICA 1:3        
EKOBALL SANOK – AP WIKI SANOK 3:2
EKOBALL SANOK – DAP DĘBICA 1:7 
AP WIKI SANOK – �RPATY KROSNO 1:6
EKOBALL SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 5:2 
AP WIKI SANOK – BENIAMINEK KROSNO GIRLS 0:2 

Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Ekoball trzeci, Akademia piąta 
Turniej piłkarzy z roczników 
2010 i 2011, rozegrany  
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym, zakończył się zwycię-
stwem Karpat Krosno. Miej-
sce 3. zajęła drużyna Ekobal-
lu, a 5. Akademii Piłkarskiej 
Wiki. Awans wywalczyły dwa 
najlepsze zespoły. 

Prowadzeni przez Dawida  
Romerowicza ekoballowcy jako 
jedyni pokonali ekipę z Krosna, 
tym sposobem rozpoczynając 
zmagania. Niestety, potem było 
już trochę gorzej, a jeszcze  
dwie wygrane, remis i porażka  
z 2. w tabeli DAP-em Dębica 
wystarczyły do miejsca na naj-
niższym stopniu podium. Nato-
miast ekipa akademików (trener 
Łukasz Rygiel) zapunktowała 
tylko remisem z Kolejarzem  
Zagórz, kończąc zmagania na 
przedostatniej, 5. pozycji. 

Wygrana na koniec rundy
MKS �ŃCZUGA – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 0:2 (0:2) 

Bramki: Adamiak (1), Szomko (25). 
Ekoball Stal: Jagniszczak – S. Słysz, Lorenc (48 Władyka, 72 Gąsior, 85 Piotrowski), Suszko, 
Ząbkiewicz – K. Słysz, Tabisz, Kalemba, Szomko (90 Błażowski), Niemczyk – Adamiak. 

Po ograniu Piasta Tuczempy stalowcy poszli za ciosem, pierwszą część sezonu kończąc zwy-
cięstwem w Kańczudze i to mimo trzech kontuzji. Listopad był udany w ich wykonaniu – dwie 
wygrane, dwa remisy – co pozwala z optymizmem patrzeć na wiosenną walkę o utrzymanie. 

Początek był wręcz wymarzony, 
bo drużyna Piotra Kota objęła 
prowadzenie już po kilkudzie-
sięciu sekundach gry. Podanie 
Damiana Niemczyka wykorzy-
stał Kamil Adamiak, strzelając  
3. gola w sezonie. Kolejną asystę 
popularny „Domin” zaliczył  
w 25. min, tym razem przy  
tra�eniuJakubaSzomki,dlaktó-
rego była to pierwsza bramka  
w seniorskim zespole Ekoballu. 
W ogóle pierwsza połowa to-
czyła się pod dyktando naszych 
zawodników – uzyskali dużą 

przewagę, stwarzając kolejne 
okazje strzeleckie. Szkoda tylko, 
że żadnej nie udało się wykorzy-
stać, a najlepsze mieli Łukasz  
Tabisz, Krystian Kalemba, Ada-
miak i Szomko. 

Niestety, po przerwie roz-
poczęły się problemy z urazami 
obrońców. Już w 48. min boisko 
musiał opuścić stoper Piotr  
Lorenc, potem zastępujący go 
Wojciech Władyka, a następnie 
grający po nim Daniel Gąsior. 
W przypadku dwóch ostatnich 
kontuzje wydają się poważne, 

ponieważ „strzeliły” im opero-
wane już kolana. Mimo tego 
nasi piłkarze pewnie utrzymali 
korzystny wynik, nie dając sobie 
strzelić gola. Warto jeszcze za-
znaczyć, że w ostatniej minucie 
na boisku pojawił się junior  
Mateusz Błażowski, notując  
debiut w pierwszym zespole 
Ekoballu. 

Stalowcy zakończyli rundę 
jesienną na 12. miejscu w tabeli 
z dorobkiem 25 punktów 
(bramki 16:17). Plasują się trzy 
pozycje nad strefą spadkową. 

I Liga Podkarpacka 

AZS UP TSV SANOK – PROSPORT MARMAX CZUDEC 
0:3 (-22, -17, -18) 

Pierwsza porażka na wyjeździe 
LUBCZA �CŁAWÓW� – AZS UP TSV SANOK 3:0 (13, 18, 11) 

TSV: Florek, Czurczak, Chudziak, Więch, Gierula, Kondrat, Sokołowski (libero) oraz Wójcik, 
Krochmal i Baran. 

Koniec wyjazdowej serii zwycięstw drużyny TSV. I to zdecydowany, bo w Racławówce  
nie zdołała nawiązać walki z miejscową Lubczą. Wpływ na rozmiary porażki z pewnością 
miał uraz Przemysława Chudziaka, doznany w dniu meczu. 

Z zabandażowaną ręką kapi-
tan naszego zespołu grał może 
na 40 procent możliwości,  
a wiadomo, że to kluczowa 
postać TSV. Jego niedyspozy-
cja z pewnością wpłynęła na 
psychikę partnerów, którzy 
nie potra�li wziąć na swoje
barki większej odpowiedzial-
ności za wynik. Sety numer 
jeden i trzy przegraliśmy  

z kretesem, w drugiej więcej 
było walki, zwłaszcza na po-
czątku, jednak i w tym przy-
padku nie udało się zdobyć 
choćby 20 punktów. 

– Gospodarze bombardo-
wali zagrywką, która sprawia-
ła nam wiele problemów.  
Do tego Lubcza stawiała 
szczelny blok, tym sposobem 
zdobywając wiele punktów. 

To był świetny mecz w jej wy-
konaniu, w odróżnieniu od 
nas, bo zagraliśmy bardzo sła-
bo. Drużyna z Racławówki to 
chyba najmocniejszy zespół 
w lidze, co potwierdziła w na-
stępnym spotkaniu, pokonu-
jąc na wyjeździe 3:0 prowa-
dzący w tabeli Wisłok Strzy-
żów – powiedział Piotr Soko-
łowski, grający trener TSV. 

Na własnym parkiecie też bez szans 

TSV: Florek, Czurczak, Wójcik, Więch, Gierula, Kondrat, Chudziak (libero) oraz Sokołowski  
i Krochmal. 

Kolejna porażka do zera, do tego przed własną publicznością i z rywalem zajmującym  
niższe miejsce w tabeli. Całe szczęście, że teraz przed siatkarzami TSV dwa weekendy 
przerwy, więc będzie czas „wylizać rany”. 

Wspomniana wcześniej kon-
tuzja Przemysława Chudziaka 
praktycznie uniemożliwiała 
mu grę na siatce i wyprowa-
dzanie ataków, więc z ko-
nieczności wystąpił jako libe-
ro. Niestety, zmiana pozycji 
nie na wiele się zdała, a rywa-
le bezlitośnie wykorzystali 
braki kadrowe naszej druży-
ny. Choć pierwszy set dawał 
jeszcze nadzieje na uzyskanie 
korzystnego wyniku. Mimo 
masy błędów zawodnicy TSV 
do końca utrzymywali się  
w grze, ostatecznie ulegając 
rywalom różnicą 3 punktów. 
W kolejnych dwóch partiach 
wyższość Marmaxu była już 
bardziej widoczna, zwłaszcza  
jeżeli chodzi o siatkarskie 
cwaniactwo. Skutecznie wy-
prowadzali kontry, wiedzieli 
jak obić blok i różnicować 
rytm gry. 

Dwa następne weekendy 
TSV ma wolne, więc będzie 
czas na wyleczenie kontuzji  
i podreperowanie morale. Być 
może uda się też uzupełnić 
kadrę zespołu. 

Stalowcy udanie zakończyli rundę jesienną, w czterech listopadowych meczach zdobywając 8 punktów 

Siatkarze TSV nie mieli większych szans w meczu z Marmaxem 
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Zawodnicy Ekoballu zakończyli turniej na 3. miejscu 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

WĘDKARSTWOSPORTY SIŁOWE 

Muchowe Grand Prix Okręgu Krośnieńskiego 

Fejkiel drugi 
w klasyfikacji łącznej 
Sezon zakończony. Finałowe zawody rozegrano na odcin-
ku specjalnym Sanu, gdzie w czołowej trójce mieliśmy 
dwóch wędkarzy – 2. był Tomasz Osenkowski z koła nr 2, 
zaś 3. Józef Rycyk z koła nr 1. Natomiast w klasy�kacji 
łącznej najwyżej uplasował się Michał Fejkiel z „Jedynki”, 
zajmując 2. miejsce. 

Walka o 2. pozycję w ostat-
nich zawodach rozegrała się 
pomiędzy Osenkowskim  
i Rycykiem, którzy złowili po 
7 lipieni, jednak nieco więk-
sze były sztuki muszkarza 
„Dwójki”. W czołowej dzie-
siątce uplasował się jeszcze  
7. Tomasz Senuś (4 ryby),  
a zapunktowali też Bogdan 
Lisiewski i Adam Skrechota 
(po 2) – wszyscy z koła nr 1. 

Zdecydowanie najlepszy 
– aż 16 lipieni – okazał się 
Piotr Konieczny z Rymano-
wa, efektownie pieczętując 
zwycięstwo w klasy�kacji
łącznej z dorobkiem 179 pkt. 
Już przed �nałową rundą 
rywalizacji jego przewaga 
była na tyle wyraźna, że mają-
cy jeszcze teoretyczne szanse 
na dogonienie go Fejkiel wy-
brał start w innych zawodach. 

Lokaty naszych zawodników w klasy�kacji końcowej GP:
2. Michał Fejkiel – 132 punkty, 4. Maciej Korzeniowski – 115,  
7. Rycyk (wszyscy koło nr 1) – 105, 8. Tomasz Osenkowski 
(koło nr 2) – 101, 11. Lisiewski (koło nr 1), 14. Piotr Sołtysik 
(koło nr 2), 17. Robert Tobiasz, 20. Adam Skrechota, 21. Janusz 
Benedyk, 24. Marek Fijałkowski, 27. Piotr Chybiło, 29. Tomasz 
Senuś, 30. Krzysztof Zając (wszyscy koło nr 1), 33. Damian  
Gibczyński (koło nr 2), 38. Zenon Lorenc (Sanok 1). 

UNIHOKEJ BILARD 

TENIS STOŁOWY 

Porażka do zera 
Debiutancki sezon w V Lidze jest trudny dla drużyny  
Sokoła, która wciąż czeka na pierwszy punkt. Tym razem nie 
udało jej się podjąć walki z Krzemieniem Ustrzyki Dolne. 

KRZEMIEŃ USTRZYKI DOLNE – SOKÓŁ SANOK 10:0 
SKT: Bartkowski, Dobosz, Serwiński, Fal. 

Klasyczny mecz „do jednej bramki”, w którym Sokół nie zdobył  
nawet punktu, wygrywając tylko sześć setów. Wszystkie w pojedyn-
kach przegranych po 1:3, więc nie było choćby jednej pięciosetówki.  

Lider ucieka rywalom 
Dwunasta kolejka rozgrywek SCB Ligi Amatorskiej ułożyła 
się korzystnie dla prowadzącego w tabeli Grzegorza Jaroc-
kiego, bo po następnym zwycięstwie jego przewaga wynosi 
już 7 pkt. To praktycznie pewny udział w fazie play-off.

Mimo wszystko lider stoczył 
ciężką walkę z Marcinem Lubie-
nieckim, przegrywając już 4:5. 
Końcówka należała jednak do 
Jarockiego, który zwyciężył róż-
nicą 2 pkt. Pozwoliło mu to – 
przy porażce 2. w tabeli Toma-
sza Skóry w meczu z Krzyszto-
fem Kadubcem – powiększyć 
przewagę nad rywalami. 

Tomasz Płóciennik – Janusz Wojnarowski 7:3 
Marcin Piotrowski – Marcin Dzik 7:1 
Paweł Martowicz – Michał Florian 5:7 
Krzysztof Kadubiec – Tomasz Skóra 7:1  
Marcin Lubieniecki – Grzegorz Jarocki 5:7
Mariusz Stec – Grzegorz Rozel 3:7 
Wojciech Stawarczyk – Paweł Kocan 7:5 
Jakub Biłas – Zbigniew Reś 7:4
Mecze zaległe: 
Grzegorz Pastuszak – Zbigniew Gilarski 6:7
Grzegorz Pastuszak – Mariusz Stec 7:4 

Mężczyźni 
WILKI – JOKER KOSMETYKI 3:0 (1:0) 

Bramki: Ambicki 2, Pelc. 
BESCO – AZS UP 4:2 (3:1) 

Bramki: Cybuch 2, Popiel 2 – Ginda, Kowalski. 
FOREST – T�F OKNOPLAST 1:2 (0:1)

Bramki: T. Dorotniak – Baran 2. 
Kobiety: 

WILKI – IILO 6:0 () 
Bramki: Czubek 3, Osękowska 2, Pałys. 

Zwycięski dublet Wilków 
W męskich rozgrywkach Ligi Sanockiej kolejne zwycięstwa 
odniosły zespoły Wilków i Besco, więc na szczycie tabeli status 
quo. Trzeci pojedynek to minimalna wygrana Trafu Oknoplast 
z Forestem. W meczu kobiet żeńska drużyna „Watahy” nie dała 
żadnych szans zawodniczkom II Liceum Ogólnokształcącego. 

Unihokeiści Wilków może nie 
za wysoko, za to pewnie, bo do 
zera, pokonali Jokera Kosmety-
ki. Dwie bramki były dziełem 
Michała Ambickiego. Dwa razy 
więcej goli padło w spotkaniu 
Besco z AZS UP, pewnie wygra-
nym przez wicelidera. Dla zwy-
cięzców dublety ustrzelili Mar-
cin Cybuch i Hubert Popiel. 
Najbardziej zacięty okazał się 

pojedynek Trafu z Forestem. 
Obydwa gole dla ekipy �rmy
Oknoplast, w tym tego decydu-
jącego, zdobył Jakub Baran. 

Zupełnie jednostronne było 
za to spotkanie unihokeistek 
„Watahy” z licealistkami, wygra-
ne przez te pierwsze różnicą  
aż 6 bramek, do tego bez strat 
własnych. Połowę goli strzeliła 
Joanna Czubek. 

Hubert Przybylski wygrał zawody Pucharu Świata 
W ostatni weekend dwa starty zaliczyli zawodnicy Gryfu. Hubert Przybylski 
mocno powalczył na Pucharze Świat Federacji XPC w Trójboju Siłowym,  
rozegranym w Siedlcach, odnosząc zwycięstwo w kategorii wagowej młodzie-
żowców do 100 kg. Trójka młodszych sztangistów zaprezentowała się na  
Pucharze Podkarpacia w Sędziszowie Małopolskim. 

Międzynarodowe zawody w trójboju okazały 
się bardzo udane dla Przybylskiego. Rozpo-
czął od przysiadu, już w pierwszej próbie po-
prawiając rekord życiowy wynikiem 250 kg. 
Potem dołożył kolejne 20 kg. Rywalizacja na 
ławce poszła popularnemu „Bercikowi” wręcz 
koncertowo – 160, 172 i wreszcie 182 kg, czy-
li nowy rekord Europy federacji XPC w wyci-
skaniu leżąc. W martwym ciągu siłacz Gryfu 
uzyskał najpierw 260 kg, a po chwili 280 kg, 
zapewniając sobie zwycięstwo. Atakował jesz-
cze 300 kg, jednak bez powodzenia. Ostatecz-
nie zakończył zmagania z łącznym rezultatem 
732 kg, co dało mu 1. miejsce w kategorii mło-
dzieżowców do 100 kg oraz 2. w klasy�kacji
łącznej tej kat. wagowej całych zawodów  
Pucharu Świata w Siedlcach. 

– Od kilku miesięcy Hubert bardzo udanie 
współpracuje z Miłoszem Łuczką, instrukto-
rem w naszym klubie, a zarazem zawodnikiem 
dwuboju. Efekty są coraz lepsze i  myślę, że  
w ciągu dwóch lat Przybylski może skutecznie 
zaatakować magiczne 1000 kg w trójboju – 
powiedział Piotr Wojnarowski, trener i prezes 
Gryfu w jednej osobie. 

Inni jego podopieczni startowali na  
Pucharze Podkarpacia w Sędziszowie, choć 
tylko jeden w zasadniczej rywalizacji. Był to 
Flilp Galant, któremu w klasy�kacji punkto-
wej przypadło 9. miejsce z dwubojowym wy-
nikiem 180 kg (80 w rwaniu i 100 w podrzu-
cie). Pozostali zaprezentowali się w rozgrywa-
nych poza konkursem zawodach dla najmłod-
szych na tzw. technikę. Wygrał Kacper Piech, 
uzyskując 103 kg (47 + 56 kg), a na 3. pozycji 
sklasy�kowano Gabriela Siedleckiego – 80 kg
(35 i 45 kg). 

Większość pozostałych po-
jedynków przyniosła zaciętą 
walkę. Zwłaszcza w zaległej po-
tyczce Zbigniewa Gilarskiego  
z Grzegorzem Pastuszakiem, 
którą minimalnie wygrał ten 
pierwszy. Były jeszcze dwa me-
cze z wynikami 7:5, po których 
punkty zaksięgowali Michał 
Florian i Wojciech Stawarczyk. 

VIII Muchowy Memoriał Dariusza Marszałka 

W zawodach organizowanych przez SanSport Dynów,  
które rozegrano na odcinku Sanu od Łączek do Postołowa, 
dominowali zawodnicy z Sanoka, zajmując całe podium. 
Zwycięstwo odniósł Marek Fijałkowski, mistrz koła nr 1. 

Wygrana mistrza koła nr 1 

Zawody z udziałem blisko  
30 osób nie były specjalnie 
udane – przy bardzo silnym 
wietrze i chimerycznych bra-
niach lipieni punktowało zaled-
wie 11 wędkarzy. Łowiono  
tylko na suche muchy. Walka  
o zwycięstwo rozegrała między 
dwoma muszkarzami „Jedyn-
ki” – Fijałkowskim i Michałem 
Rudykiem, którzy mieli po  
3 lipienie, a nieco większe oka-
zały się sztuki tego pierwszego. 
Podium uzupełnił sanoczanin 
Dariusz Karasiewicz, reprezen-
tujący jednak koło z Olszanicy. 

Hubert Przybylski (po prawej) wraz z instruktorem Miłoszem Łuczką 

Tomasz Płóciennik nie dał rywalowi szans, zwyciężając aż 7:3 

Michał Fejkiel zakończył sezon na 2. miejscu w klasy�kacji łącznej

Marek Fijałkowski wygrał me-
moriałowe zawody, łowiąc też 
największego lipienia 
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