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Powoli zaczyna rysować się kształt drużyny 
STS-u, wracającej do Polskiej Hokej Ligi 
po czterech latach przerwy. W ślady Marka 
Strzyżowskiego, który jako pierwszy podpi-
sał kontrakt z macierzystym klubem, poszło 
trzech kolejnych wychowanków – Bogusław 
Rąpała, Kamil Olearczyk i Tomasz Skokan. 
Jest też nowy bramkarz Patrik Spěšný, który 
poprzednio występował w Energii Toruń. 

Kontrakty trzech obrońców, 
nowy bramkarz, nowe logo 

Zaufanie i absolutorium
dla burmistrza Tomasza Matuszewskiego
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Apteka na służbie (27.07.2020 – 03.08.2020)

Dyżur pełni Apteka Omega przy ul. Kościuszki 22

PODZIĘKOWANIA

W imieniu swoim i działkowców 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Biała Góra”, 
składam serdeczne podziękowania 

Burmistrzowi Miasta Sanoka 
Panu Tomaszowi Matuszewskiemu, 

za bezinteresowną pomoc w oczyszczeniu rowu meliora-
cyjnego znajdującego się na terenie naszego ogrodu.

Rów melioracyjny, przez 20 lat, był oczyszczany z naszych 
skromnych składek, a żaden z Pana poprzedników nie był 
zainteresowany pomocą naszej społeczności.

To Pana odważna i stanowcza decyzja oraz zdolność 
perspektywicznego myślenia pozwoliła uchronić nasz 
Ogród Działkowy przed tegoroczną powodzią.

Jednocześnie składamy wyrazy uznania na ręce pracow-
ników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej w Sanoku, którzy wykonali oczyszczanie rowu, za 
profesjonalizm, uczciwość, dbanie o środowisko naturalne 
i sumienne wywiązanie się z ustalonych prac.

Życzymy Panu Burmistrzowi sukcesów w pracy 
zawodowej oraz w życiu osobistym, a jednocze-
śnie liczymy na dalszą, owocną współpracę dla 
dobra miasta i jego mieszkańców.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Biała Góra” 

Monika Grządziel

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

W wieku 79 lat zmarł w Krakowie

prof. Franciszek Ziejka
wybitny historyk literatury, wykładowca,

w latach 1999–2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Honorowy Obywatel Sanoka,

orędownik utworzenia w Sanoku
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka.

Pogrzeb prof. Franciszka Ziejki odbędzie się 
24 lipca o godzinie 12

na Cmentarzu Salwadorskim w Krakowie.
Żegnamy wybitnego naukowca, zasłużonego 

dla rozwoju nauki polskiej

Przewodniczący Rady Miasta                    
Andrzej Romaniak

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

Każdego roku w sanockim skansenie 
pracownicy Muzeum Budownictwa Lu-
dowego zbierają zboże, używając trady-
cyjnych narzędzi.

Tradycją w skansenie stało się uprawianie 
zboża. Każdego roku pracownicy mu-
zeum zabierają się do pracy i zbierają zbo-
że. Nie zobaczymy tutaj jednak nowocze-
snych maszyn rolniczych, dzięki którym 
praca zdecydowanie poszłaby szybciej, 
a raczej tradycyjne narzędzia, które były 
używane przez naszych pradziadów. Prze-
ważnie sieje się żyto, chociaż, aby uzyskać 
jak najlepsze plony, niekiedy zmienia się 
rodzaj zboża na pszenicę lub owies. Miej-
sca upraw również są zmieniane, tak aby 
ziemia mogła odpocząć. Najważniejsza 
jest słoma, która potem służy do licznych 
napraw. Robione są z niej tzw. kiczki 
do krycia dachów. Zbożem karmi się 
zwierzęta, które żyją na terenie MBL. 
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Już po żniwach

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Sanoka i okolic 
za każdy głos oddany w wyborach prezydenckich 

na kandydata Rafała TRZASKOWSKIEGO. 
W samym Sanoku to ponad 8 tysięcy głosów! 

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję zbie-
rania podpisów, za pomoc i wsparcie 

w kampanii, za życzliwość, słowa poparcia 
i każde miejsce bannerowe na Państwa 

płotach. Wierzymy,  że wykorzystamy ten 
kapitał  i niesamowitą energię do dalszej 
walki o lepszą Polskę i nasz region.

Zarząd Platformy Obywatelskiej 
Powiatu Sanockiego
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Zgodnie z przepisami prawa  
w porządku obrad sesji absoluto-
ryjnej znajduje się punkt, w któ-
rym przedstawiciel władzy wy-
konawczej przedstawia raport  
o stanie gminy, który obejmuje 
podsumowanie działalności bur-
mistrza w poprzednim roku.  
Debata nad tym dokumentem 
odbywa się jednocześnie z proce-
durą głosowania za przyjęciem 
absolutorium dla burmistrza. 
Burmistrz Tomasz Matuszewski 
przedstawił raport podczas sesji 
absolutoryjnej w czwartek  
23 lipca.

– Rok 2019 rozpoczął się od 
przeprowadzenia gruntownej 
analizy wielu obszarów miasta. 
Sytuacja budżetu wymagała po-
szukiwania oszczędności, dlatego 
podjęliśmy wiele działań, które 
wskazały, że część z nich można 
uzyskać, zmieniając strukturę or-
ganizacyjną w urzędzie miasta, 
jak i analizując sytuację budżeto-
wą jednostek podległych. W tym 
okresie zmniejszono koszty ob-
sługi prawnej, zrezygnowano 
m.in. z płatnej obsługi medialnej  
i promocji polegającej często na 
organizacji kosztownych imprez 
plenerowych. Dyrektorzy podle-
głych jednostek zostali zobligo-
wani do analizy podejmowanych 
działań i wskazania  również ob-
szarów, w których można doko-
nać oszczędności – rozpoczął 
prezentację „Raportu o stanie 
Gminy Miasta Sanoka” burmistrz 
Matuszewski.

Opracowanie nowego sche-
matu organizacyjnego urzędu 
miasta i powołanie Wydziału 
Rozwoju i Obsługi Inwestora 
spowodowało, że rok 2019 był 
rokiem rekordowym w pozyska-
niu środków zewnętrznych  
na inwestycje. Udział środków 
zewnętrznych w �nansowaniu
inwestycji osiągnął 64,4 proc, 
najwyższy wskaźnik w ciągu 
ostatniej dekady. 

Początek roku 2019 to moni-
torowanie inwestycji, rozpoczę-
tych w poprzedniej kadencji, 
których termin odbioru został 
przesunięty. Dworzec został od-
dany do użytku pasażerów 23 
maja. W tym okresie niezbędne 
okazało się naniesienie zmian 
projektowych, mających na celu 
polepszenie funkcjonalności re-
alizowanego obiektu. Nie wszyst-
ko, niestety, w 2019 roku mogło 
zostać skorygowane – jak choćby 
liczba stanowisk dla autobusów, 
która okazała się w praktyce zbyt 
mała, jak na potrzeby takiego 
centrum komunikacyjnego, ja-
kim w założeniu miał być dwo-
rzec multimodalny. 

Burmistrz podczas swojego 
wystąpienia omawiał inwesty-
cje oddane do użytku i realizo-

wane w roku 2019. Do nich na-
leżą: baseny zewnętrzne Cen-
trum Rehabilitacji i Sportu, 
modernizacja i przebudowa 
stadionu „Wierchy”, zabezpie-
czenie osuwisk nad ulicami 
Podgórze i Rybickiego, zago-
spodarowanie brzegów Sanu  
i budowa ścieżki rowerowej, 
projekt „Zielony Sanok”, reali-
zowany wspólnie z Ligą Ochro-
ny Przyrody i Nadleśnictwem 
Baligród, Otwarta Strefa Ak-
tywności na stadionie „Wier-
chy”, termomodernizacja bu-
dynku przychodni na Błoniach 
oraz termomodernizacja bu-
dynku remizy w Olchowcach, 
wykonanie stanu surowego 
Domu Przedpogrzebowego na 
ul. Kółkowej, budowa  kanaliza-
cji sanitarnej przy ul. Łany, ulicy 
Jasnej oraz ulicy Kolorowej.  

Raport zawiera omówienie 
inwestycji drogowych w roku 
2019. – W zatwierdzonym bu-
dżecie wydatki na drogi były 
zaplanowane na poziomie  
2 mln złotych. Natomiast  
w roku 2019 na inwestycje dro-
gowe przeznaczyliśmy ponad  
7 mln 377 tys. złotych, w tym 
do�nansowanie zewnętrzne 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych to kwota ponad 2 mln 766 
tys. złotych – mówił burmistrz, 
dodając, że dostępność komu-
nikacyjna i związane z tym 
bezpieczeństwo to był jeden  
z priorytetów w jego programie 
wyborczym. 

– Inwestycje drogowe to 
jedna z głównych potrzeb, jakie 
zgłaszają mieszkańcy Sanoka, 
ale jeszcze pilniejsze potrzeby 
dotyczą gospodarki mieszka-
niowej. W roku 2019 poprzez  
zarządzenia oraz powołaną ko-
misję udało się dzięki jej zaan-
gażowaniu pozyskać 28 miesz-
kań. To dużo, jeśli porównać 
wynik z latami ubiegłymi, jed-
nak to stanowczo za mało  
w stosunku do zgłaszanych po-
trzeb. Rok 2019 był rokiem 
rozpoznania możliwości, jakie 
samorząd mógłby realizować  
w ramach gospodarki mieszka-
niowej. To rozpoznanie doty-
czyło m.in. decyzji podejmo-
wanych na szczeblu rządowym, 
a związanych z wyposażeniem  
samorządów w szereg instru-
mentów wspierających budow-
nictwo społeczne. Ważny krok 
podjęliśmy w bieżącym roku, 
podejmując uchwały dotyczące 
gospodarki mieszkaniowej – 
kontynuował burmistrz Matu-
szewski.

W roku 2019 Gmina Miasta 
Sanoka przeznaczyła na wydat-
ki związane z oświatą 24 milio-
ny złotych. Nakłady na oświatę 
w roku 2019 miały tendencję 

wzrostową, a zwiększenie wy-
datków miało związek m.in. ze 
wzrostem cen towarów i usług, 
wzrostem wynagrodzeń, spo-
wodowanym podnoszeniem 
przez nauczycieli kwali�kacji
zawodowych oraz ogólnokrajo-
wym wzrostem wynagrodzeń 
nauczycieli. Istotne podniesie-
nie wydatków ma związek z or-
ganizacją nauczania specjalnego 
dla dzieci z orzeczeniami o nie-
pełnosprawności, wydanymi 
przez Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną. Składnikami  
tych wydatków są m.in. ko-
nieczność zatrudnienia nauczy-
ciela wspomagającego, organi-
zacja nauczania indywidualne-
go i zajęć rewalidacyjnych. 

Burmistrz odniósł się do 
kwestii, która zapewne szczegó-
łowo zostanie omówiona w ko-
lejnym raporcie, jednak w roku 
2019 wymagała podjęcia wielu 
stanowczych działań. Chodzi  
o projekt pod nazwą „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowe-
mu na terenie Miasta Sanoka”. 
– Przejmując urząd burmistrza 
w związku z tym projektem 
niejako „odziedziczyłem” po-
nad 3,5 mln zobowiązań �nan-
sowych. W maju 2019 roku 
złożyliśmy wniosek w sprawie 
przyznania ulg w spłacie należ-
ności. W uzasadnieniu podkre-
śliliśmy, że udzielenie ulgi wy-
pełni przesłanki interesu pu-
blicznego. Odpowiedź otrzy-
maliśmy w styczniu bieżącego 
roku. Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa podjęło decyzję  
o udzielenie ulgi w spłacie na-
leżności na zasadzie udzielenia 
Gminie Miasta Sanoka pomocy 
de minimis oraz o możliwości 
spłaty pozostałej należności  
w ratach. Dzięki działaniom 
podjętym w roku 2019 w bieżą-
cym roku mogliśmy przekazać 
180 bezużytecznych dotąd 
komputerów uczniom sanoc-
kich szkół – relacjonował To-
masz Matuszewski.

Prezentując „Raport o sta-
nie Gminy Miasta Sanoka”, 
burmistrz odniósł się do postu-
latów, zawartych w jego progra-
mie wyborczym. – Pamiętając 
dyskusję nad raportem złożo-
nym w ubiegłym roku, chciał-
bym odnieść się do zadań, jakie 
założyłem w swoim programie 
wyborczym i które systema-
tycznie wdrażam i jestem głę-
boko przekonany, że ten pro-
gram z końcem obecnej kaden-
cji zostanie w dużej mierze zre-
alizowany, a w niektórych 
obszarach jeszcze bardziej roz-
budowany. Filary, na których 
oparłem swój program wybor-
czy, dedykowany wielopokole-
niowym rodzinom, to: rozwój  

i praca, bezpieczeństwo i zdro-
wie oraz kultura i sport. Rok 
2019 dał fundament pod reali-
zację wielu z tych założeń. Zo-
stały wyznaczone priorytetowe 
kierunki aktywności: zwiększe-
nie dostępności mieszkań po-
przez budowę bloków wieloro-
dzinnych m.in. w systemie bu-
downictwa społecznego, ponie-
waż młodzi w większości w ten 
sposób wiążą swoją przyszłość 
z Sanokiem – burmistrz nakre-
ślił plany rozwoju miasta, które 
zostały przedstawione w bieżą-
cym roku.

Burmistrz mówił o I Forum 
Gospodarczym. – To bardzo 
ważna platforma zacieśniania 
współpracy pomiędzy samo-
rządem a sektorem biznesu  
i ważne narzędzie do wypraco-
wania kierunków rozwoju go-
spodarczego. Od początku 
swojej kadencji staramy się 
współpracować z przedsiębior-
cami w różnych obszarach pro-
wadzonej przez nich działalno-
ści – podkreślał Tomasz Matu-
szewski. 

Burmistrz przypomniał 
utworzenie Rady Młodzieży  
i Rady Seniorów, o aktywizacji  
i integracji mieszkańców. Mó-
wił o nagrodzie dla utalentowa-
nych sportowców, jaką jest 
Złota Karta Sportowca. Na ko-
niec przypomniał, że rok 2019 
był bardzo dobrym rokiem dla 
kultury i odbudowy współpracy 
z miastami partnerskimi. – Ob-
chodziliśmy 90. rocznicę uro-
dzin Zdzisława Beksińskiego. 
Imprezy okolicznościowe, zor-
ganizowane z tej okazji, były 
zauważane i omawiane w ogól-
nopolskich mediach. Sanocza-
nie uczcili 100. rocznicę uro-
dzin Mariana Pankowskiego. 
Płyta z muzyką ilustrującą 
wiersze Janusza Szubera była 
odtwarzana w rozgłośniach ra-
diowych w kraju i za granicą,  
a poeta został nagrodzony Do-
roczną Nagrodą Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. W tym roku przypieczęto-
waliśmy ćwierć wieku współ-
pracy z partnerskim miastem 
Reinheim, otwierając realizację 
kolejnych zamierzeń na następ-
ne dziesięciolecia. 

Na koniec Tomasz Matu-
szewski podziękował współpra-
cownikom, radnym Rady Miej-
skiej, radnym dzielnicowym, 
kierownikom jednostek organi-
zacyjnych Gminy Miasta Sano-
ka, spółek komunalnych i tym 
wszystkim, którzy – jak powie-
dział – podczas licznych spotkań 
dostrzegli potencjał Sanoka  
i aktywnie włączyli się w realiza-
cję działań prorozwojowych.

esw

30. sesja absolutoryjna w mieście

Zaufanie i absolutorium 
dla burmistrza Matuszewskiego

W czwartek 23 lipca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta. Burmistrz Tomasz Matuszewski przedstawił „Raport o stanie Gmi-
ny Miasta Sanoka”, zawierający kalendarium działań władzy wykonawczej samorządu miejskiego w roku 2019. Z raportu wynika,  
że był to trudny, ale bardzo pracowity rok, w którym osiągnięto rekordowy wskaźnik udziału środków zewnętrznych w inwestycjach 
na poziomie 64,4 proc., wynik bieżący budżetu w stosunku do planu był wyższy o 900 tys. zł, ponadto de�cyt na koniec roku budże-
towego 2019 okazał się mniejszy od zaplanowanego o 6 mln zł.

JAK GŁOSOWALI 
RADNI 

Podczas XXX Sesji Absolutoryjnej, która 
odbyła się dzisiaj, tj. 23 lipca, Rada Miasta 
Sanoka udzieliła burmistrzowi Sanoka, To-
maszowi Matuszewskiemu wotum zaufania 
oraz absolutorium za wykonanie budżetu 
za 2019 rok.

Rada udzieliła burmistrzowi absolutorium 
za wykonanie budżetu za 2019 rok. W po-
przednim roku rada udzieliła absolutorium 
jednogłośnie. Podczas dzisiejszego głosowa-
nia jeden radny był przeciw. W głosowaniu 
wzięło udział 17 radnych:  Teresa Lisowska, 
Zo�a Kordela-Borczyk, Sławomir Miklicz,
Radosław Wituszyński, Andrzej Romaniak, 
Piotr Kot, Beata Wróbel, Maciej Drwięga, 
Agnieszka Kornecka-Mitadis, Wanda Kot, 
Adam Kornecki, Bogusława Małek, Henry-
ka Tymoczko, Grażyna Rogowska-Chęć, 
Grzegorz Kozak, Ryszard Karaczkowski.  
Jedynym radnym, który zagłosował prze-
ciwko, był Roman Babiak. Nie było głosów 
wstrzymujących się. W głosowaniu nad 
udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi 
również wzięło udział 17 radnych. Tym  
razem radny Roman Babiak wstrzymał się 
od głosu.
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W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Sanoku funkcjonariusze i pracow-
nicy tutejszej jednostki penitencjarnej nie pozostali obojętni 
i po raz kolejny udowodnili, że w trudnych chwilach można 
na nich polegać.

Już po raz XIII mundurowi z Bieszczad 
oddali honorowo krew dla potrzebujących

Czas wakacji to okres wzmo-
żonych wyjazdów turystycz-
nych i równocześnie czas, 
kiedy wypadków komunika-
cyjnych jest najwięcej. Punkty 
krwiodawstwa w takich mo-
mentach pracują na maksy-
malnych obrotach, a krwi po-
mimo dużego postępu w me-
dycynie wciąż nie da się ni-

czym zastąpić. Dlatego tak 
ważna jest ludzka pomoc  
i solidarność w takich chwi-
lach.

 – W związku z sytuacją 
epidemiczną na terenie na-
szego kraju, liczba chętnych 
do oddawania tego cennego 
daru w ostatnim czasie zmala-
ła. Aby sprostać niedoborom 

krwi w placówkach medycz-
nych postanowiliśmy zorga-
nizować akcję wśród załogi 
mojej jednostki, włączając do 
tego inne służby mundurowe. 
Cieszę się, że apel mój nie 
pozostał obojętny, ponieważ 
zebraliśmy 16 litrów tego cen-
nego płynu. Dziękuje również 
tym wszystkim, którzy przy-
łączyli się do naszej akcji. Za-
praszam za rok – podkreśla 
dyrektor Zakładu Karnego  
w Uhercach Mineralnych 
ppłk Mariusz Kocaj.

mn

Lato to czas, kiedy pogoda pozwala na remonty dróg. W po-
wiecie sanockim trwają intensywne prace przy letnim odna-
wianiu nawierzchni dróg, które od lat domagają się napraw. 
Remontu doczekała się ulica 800-lecia.

Prace remontowe przy ul. 800-lecia
Letnie remonty dróg

Trwają prace na drogach w po-
wiecie sanockim. Mieszkańcy 
Tarnawy Górnej oraz Marko-
wiec doczekali się wyremon-
towanych dróg w swoich miej-
scowościach. Teraz czas na re-
monty dróg powiatowych  
w Sanoku. Po wielu latach na-
prawy doczeka się bardzo 
uczęszczana droga w pobliżu 
szpitala. Obecnie trwa budo-
wa i przebudowa obustronna 
chodnika na całej długości uli-
cy 800-lecia. Łączna wartość 
inwestycji to ponad milion zł, 

z czego ponad  750 tys. zł sta-
nowi do�nansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Przekazano także plac bu-
dowy dla dróg pomiędzy Czer-
teżem i Starchociną na odcinku 
o długości 5 273 m.b. oraz  
w Kostarowcach, gdzie powsta-
nie chodnik. Łączna wartość 
zadania to  blisko 6 mln zł,  
w tym ponad 4 mln zł pocho-
dzi z do�nansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.  
10 tys. zł dokłada gmina Sanok. 
Niebawem rozpoczną się także 

Dobra praktyka

prace w Besku, gdzie powstanie 
chodnik o długości 368 m.b. 
oraz przebudowana zostanie 
droga do Wzdowa na odcinku 
650 m.b. Łączna wartość zada-
nia to prawie 650 tys. zł z czego 
blisko 455 tys. zł  to do�nanso-
wanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. 15 tys. zł dołoży 
gmina Besko.  Oprócz remon-
tów dróg trwa również budowa 
mostu w Tyrawie Solnej. 
Wszystkie inwestycje mają za-
kończyć się w listopadzie tego 
roku. Wyjątkiem jest przebu-
dowa drogi pomiędzy Czerte-
żem i Strachociną, której �nał
jest przewidziany we wrześniu 
2021 roku.

dcz

Celem konkursu jest wyłonie-
nie projektu logo, które będzie 
stanowiło wstęp do systemu 
identy�kacji wizualnej Sanoc-
kiej Fundacji Rozwoju Sportu. 
Logo powinno jednoznacznie 
kojarzyć się z Sanokiem, ma 
pomóc integrować mieszkań-
ców i rozbudzać poczucie lo-
kalnej tożsamości i wspólnego 
celu, jakim jest sportowy roz-
wój sanoczan.

Konkurs ma charakter 
otwarty. Mogą wziąć w nim 
udział gra�cy, projektanci, ar-
tyści plastycy, uczniowie, stu-
denci i absolwenci szkół oraz 
uczelni wyższych – pełnolet-
nie osoby �zyczne zamieszka-
łe na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz osoby prawne  
i podmioty nieposiadające 
osobowości prawnej, mające 
siedzibę na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Wskazówki
Logo Sanockiej Fundacji Roz-
woju Sportu powinno koja-
rzyć się z misją szerzenia zdro-
wych nawyków sportowych 

Konkurs na opracowanie projektu graficznego 
logotypu Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu
Burmistrz Sanoka i Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu, pod 
patronatem medialnym „Tygodnika Sanockiego” ogłaszają 
konkurs na opracowanie projektu gra�cznego logotypu Sa-
nockiej Fundacji Rozwoju Sportu. Nagroda w konkursie to 
całoroczny imienny karnet wstępu na wszystkie obiekty MO-
SiR.

 Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego
logotypu „Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu”

1. Organizatorem konkursu jest burmistrz Sanoka oraz Sanocka Fun-
dacja Rozwoju Sportu pod patronatem medialnym „Tygodnika Sanoc-
kiego”.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego pro-
jektu gra�cznego przedstawiającego logo, logotyp oraz księgę znaku Sa-
nockiej Fundacji Rozwoju Sportu.
3. Konkurs ma charakter otwarty – udział mogą wziąć gra�cy, projek-
tanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczel-
ni wyższych – pełnoletnie osoby �zyczne zamieszkałe na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające oso-
bowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Logo Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu powinno kojarzyć się z mi-
sją szerzenia zdrowych nawyków sportowych oraz z Sanokiem. Kolejne 
elementy misji to silny rozwój infrastruktury sportowej oraz zapewnie-
nie zrównoważonego rozwoju i dbałość o stały wzrost jakości życia 
mieszkańców.
5. Każdy uczestnik może przedstawić w konkursie maksymalnie trzy 
prace.
6. Konkurs zostanie podzielony na etapy:

Etap pierwszy – przyjmowanie projektów, termin do dnia 14 
sierpnia 2020 roku.
Etap drugi – zaprezentowanie prac na stronie „Tygodnika Sanoc-
kiego” i poddanie glosowaniu internautów, termin od 17 do 23 
sierpnia 2020 roku.
Etap trzeci – obrady jury do 26 sierpnia 2020 roku, ogłoszenie wy-
ników w dniu 28 sierpnia 2020 roku, uroczyste wręczenie nagród 
po ustaleniu terminu ze zwycięzcą.

7. Prace konkursowe należy przesłać w formacie PNG na adres e-mail: 
tygodniksanocki@wp.pl
8. Przekazane prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatora 
Konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych 
Fundacji. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia nie-
odpłatnie na podstawie umowy autorskich praw majątkowych do tej 
pracy na następujących polach eksploatacji:

oraz z Sanokiem. Kolejne ele-
menty misji to silny rozwój in-
frastruktury sportowej oraz 
zapewnienie zrównoważone-
go rozwoju i dbałość o stały 
wzrost jakości życia mieszkań-
ców.

Konkurs podzielony zo-
stanie na etapy. Pierwszy etap 
to przyjmowanie projektów, 
który będzie trwał do 14 sierp-
nia. Następnie prace zostaną 
zaprezentowane  na stronie 
„Tygodnika” i poddane głoso-
waniu internautów. Trzy pro-
jekty z największą ilością gło-
sów oceni jury i wyłoni zwy-
cięską pracę. Jury składać się 
będzie z przedstawicieli Fun-
dacji, biura burmistrza, „Tygo-
dnika Sanockiego” oraz zna-
nych sanockich gra�ków.

Etap I – składanie prac do 
14 sierpnia

Etap II – głosowanie od 17 
do 23  sierpnia

Etap III – obrady jury do 
26 sierpnia. Ogłoszenie wyni-
ków 28 sierpnia, uroczyste 
wręczenie nagród po ustaleniu 
terminu ze zwycięzcą.

◆ zwielokrotnienie określoną techniką: drukarską, fotogra�czną, 
zapis video na taśmie magnetycznej, digitalizacja na CD lub innym 
nośniku zapisu cyfrowego,
◆ wprowadzenie do obrotu i obrotu nieodpłatnego oraz dystrybucji,
◆ wprowadzenie do pamięci komputera, np. poprzez umieszczenie 
w bazie danych w systemach sieciowych, takich jak Internet, info-
strady, systemy on-line, itp.
◆ wystawianie reprodukcji, pokazy na ekranach lub monitorach,
◆ wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego prze-
kazu,
◆ wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji i identy-
�kacji Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu,
◆ udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby 
promocji i identy�kacji Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieod-
płatną publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi 
autorów) w prasie, na plakacie, stronie internetowej Fundacji i innych 
materiałach promocyjnych.
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniej-
szego regulaminu.
11. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
12. Zadaniami Komisji są:

◆ ocena prac pod względem zgodności z tematem
◆ wyłonienie zwycięskiej pracy

13. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14. Laureat konkursu otrzyma dyplom i nagrodę w postaci imiennej 
karty podarunkowej, uprawniającej do całorocznego korzystania ze 
wszystkich obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sano-
ku.
15. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator kon-
kursu. Decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.
16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniej-
szym regulaminie.
17. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia konkursu  
w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieocenie-
nia pracy w przypadku naruszania przez autora pracy przepisów prawa, 
dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trze-
cich.
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Dla naszych Klientów przygotowaliśmy nasz 
innowacyjny produkt w następujących wzorach:

- blacha na rąbek stojący - Asgard
- blacha gontopodobna - Heimdall
- blacha trapezowa T-6
- blacha trapezowa T-18
- blachodachówka na długość – Gymir

oraz całą gamę obróbek i akcesoriów wytwo-
rzonych przy użyciu innowacyjnej metody.

524 lipca 2020 r. | Z MIASTA |  

Już po raz XIII mundurowi z Bieszczad 
oddali honorowo krew dla potrzebujących

Dzięki do�nansowaniu uzyskanemu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 �rma Mansard-Bis może
zaprezentować swoją nową linię produktów – BLACHY PROFILOWANE Z POWŁOKĄ PREMIUM – PMP. 

BLACHY PROFILOWANE 
Z POWŁOKĄ PREMIUM

Linia produktów została opracowana  
w wyniku prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez Dział Badaw-
czo-Rozwojowy �rmy Mansard-Bis 
we współpracy z Klastrem Naukowo- 
-Przemysłowym „Sanok”, koordynowa-
nym przez Regionalną Izbę Gospodar-
czą w Sanoku.

Unikalna metoda REVERSED 
METHOD polegająca na nanoszeniu 
powłoki poliestrowej na już wypro�-
lowane blachy daje pokryciom dacho-
wym �rmy Mansard-Bis dużo większą
wytrzymałość, odporność na działanie 
niekorzystnych warunków atmosfe-

rycznych, promieniowanie UV a także 
dużo większą odporność na korozję. 
To wszystko sprawia, że BLACHY 
PROFILOWANE Z POWŁOKĄ 
PREMIUM – PMP odznaczają się 
długowiecznością. Potwierdzeniem 
tego jest gwarancja producenta na 
wyroby z powłoką Premium – PMP.

Produkty z linii PMP cechuje ide-
alne zabezpieczenie powłoką wszyst-
kich krawędzi oraz otworów monta-
żowych. Daje to naszym wyrobom 
dużo lepszą odporność na korozję,  
a tym samym zwiększa żywotność 
wyrobów.

Ważnym aspektem jest również 
ekologia. Przy produkcji BLACH 
PROFILOWANYCH Z POWŁOKĄ 
PREMIUM – PMP całkowicie zredu-
kowano odpad produkcyjny. Wytrzy-
mała i trwała powłoka nie musi być  
zabezpieczana podczas transportu folią, 
a do środowiska nie dostają się lotne 
związki organiczne. W procesie produk-
cyjnym też stawiamy na ekologię. Ener-
gia powstająca przy utwardzaniu powło-
ki odzyskiwana jest poprzez innowacyjny 
wymiennik ciepła i służy do ogrzania 
hali produkcyjnej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zachęcamy do zakupu i współpracy 
Rafał Brewka – Specjalista ds. sprzedaży

tel: +48 500 055 059
e-mail: sprzedaz@mansard.pl

Rozwija się budownictwo mieszkaniowe w Sanoku, o czym 
świadczą choćby statystyki i informacja, która ukazała się  
w raporcie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dotyczącym 
budownictwa mieszkaniowego w województwie podkarpac-
kim w 2019 r. opublikowanym 20 lipca br. 

Budownictwo mieszkaniowe

Deweloperzy budują w Sano-
ku bloki mieszkalne, a miesz-
kania są bardzo szybko sprze-
dawane, co świadczy o dużym 

popycie na nie. Na ul. Wy-
spiańskiego powstaje nowy 
blok, zaś inwestor wykupił 
grunty pod budowę kolejnych 

przy ul. Kwiatowej. Inwesty-
cje deweloperów jednak nie 
zaspokajają wszystkich po-
trzeb mieszkalnych sanoczan. 
Samorząd Sanoka wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom. 
W 2019 r. kilkadziesiąt miesz-
kań komunalnych miasto 
przekazało najemcom i inwe-
stuje w remonty kolejnych  

Wizualizacja bloków  przy ul. Wyspiańskiego

Deweloperzy budują nowe bloki

Najwięcej latarń zostanie za-
montowanych w dzielnicach 
Dąbrówka i Śródmieście, po-
nieważ te dzielnice przezna-
czyły na ten cel po 60 tys. 
złotych z Budżetu Obywatel-
skiego. W dzielnicy Dąbrów-
ka oświetlenie zostanie za-
montowane przy ulicach: 
Mokra, Mazurska, Podlaska, 
Stefczyka oraz boczna Nał-
kowskiej. W Śródmieściu  
latarnie zostaną zamontowa-
ne w bocznych ulicach od 
ulicy Słowackiego oraz przy 
ul. Orzeszkowej i przedłuże-
niu ul. Sobieskiego. W dziel-
nicy Olchowce oświetlenie 

220 tys. zł na 
oświetlenie ulic 
W budżecie miasta zabezpieczono środki na oświetlenie ulic 
osiedlowych. Został ogłoszony przetarg na zakup i dostawę 
160 szt. zintegrowanych opraw solarnych oraz 160 słupów 
oświetleniowych. 

Inwestycje w mieście

zamontowane zostanie przy 
ul. Batorego, w dzielnicy Za-
torze przy ul. Jagodowej, na 
Posadzie przy ul. Ustrzyckiej. 
Ponadto kontynuowana bę-
dzie realizacja oświetlenia  
w dzielnicy Wójtostwo przy 
ul. Jodłowej oraz w dzielnicy 
Błonie przy żłobku wzdłuż ul. 
Błonie. Dostawa i montaż za-
kupionych słupów i lamp na-
stąpi we wrześniu, zostanie 
on wykonany przez Sanockie 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej. Środki, jakie 
miasto przeznaczyło na ten 
cel to 220 tys. złotych.

red.

lokali. W maju br. Rada Miasta 
podjęła uchwałę ws. utworze-
nia spółki Sanockie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecz-
nego, której zadaniem będzie 
zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych sanoczan i budowa-
nie kolejnych lokali mieszkal-
nych.

red.
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Wycieczka piesza 26 lipca 2020 r.

Twierdza Przemyśl
W programie
• przejazd na trasie: Sanok – Tyrawa Wołoska – Bircza – 
Krasiczyn - Dybawka
• przejście piesze odcinkiem szlaku czarnego (fortecznego) 
oraz „drogą stu zakrętów” z Dybawki Górnej przez Fort 
VII Prałkowce na Wapielnicę i dalej szlakiem czerwonym 
na Kopiec Tatarski w Przemyślu.
• trasa ŁATWA, czas przejścia - ok. 4 godz., punkty do 
GOT – 13
• czas wolny na torze saneczkowym (bilety na zjazdy we 
własnym zakresie)
Wpisowe
• 35 zł (dzieci i członkowie P�K)
• 40 zł (przyszli członkowie P�K )
Świadczenia
• bezpłatna usługa przewodnicka: Kol. Jerzy Szlachcic
• transport i ubezpieczenie NNW
Każdy z uczestników powinien posiadać:
• odpowiedni do wędrówki oraz warunków pogodowych 
strój (nakrycie głowy chroniące przed słońcem, peleryna 
od deszczu) i obuwie turystyczne,
• wyżywienie, picie, drobną sumę pieniędzy oraz maseczkę 
(na czas przejazdu). 
Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K
(ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 463 21 71 do 
dnia 24 lipca (piątek) 2020 r.

Zbiórka uczestników na parkingu pod Kau�andem 
(ul. Królowej Bony 10) w Sanoku o godz. 8:15. Wyjazd 
o godz. 8:30. Powrót do Sanoka ok. godz. 17.30.

W NIEDZIELĘ ZA MIASTO Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Wycieczka kajakowa 26 lipca 2020 r.

W NIEDZIELĘ ZA MIASTO Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Kajakiem po 
Bieszczadzkim Morzu

W programie
• przejazd na trasie: Sanok – Zagórz – Lesko – Polańczyk 
– Bukowiec - Rajskie
• spływ po Jeziorze Solińskim na odcinku od Rajskiego po 
Werlas  (m.in. dawną doliną nieistniejących już wsi Sokole 
i Teleśnica Sanna)
• trasa ŚREDNIO-TRUDNA (ok. 23 km), czas spływu – 
ok. 5-6 godz.
• w trakcie spływu planowane jest ognisko
• powrót do autokaru (ok. 800 m) i wyjazd w drogę  
powrotną do Sanoka
Wpisowe
• 70 zł (dzieci i członkowie P�K)
• 75 zł (przyszli członkowie P�K )
Świadczenia
• bezpłatna usługa przewodnicka: Kol. Mirosław Sworst
• 2 os. kajaki (1 os. za dopłatą 10 zł), kapoki, transport  
i ubezp. NNW
Każdy z uczestników powinien posiadać:
• dobry stan zdrowia i umiejętność pływania wpław oraz 
kajakiem
• bezwzględnie przestrzegać regulamin spływu
• odpowiedni do spływu oraz warunków pogodowych strój 
i obuwie, i spory foliowy worek na plecak i rzeczy osobiste
• wyżywienie (kiełbaski) oraz duży zapas picia
• osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie tylko pod 
opieką dorosłych
Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K
(ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 463 21 71 do 
dnia 24 lipca (piątek) 2020 r.

Zbiórka uczestników na parkingu pod Kau�andem
(ul. Królowej Bony 10) w Sanoku o godz. 8:15. Wyjazd  
o godz. 8:30. Powrót do Sanoka ok. godz. 18:30.

Przewodnik Jerzy Szlachcic: 
w najbliższą niedzielę zapraszam na 
pieszą wędrówkę szlakiem fortów 
przemyskiej twierdzy. Twierdza Prze-
myśl należy do największych obiek-
tów obronnych w Europie z początku 
XX w.  W czasie I wojny światowej była 
areną krwawych walk. Większość fortów 
została zniszczona przed kapitulacją twierdzy w 1915 r. Do 
naszych czasów forty przetrwały jako zagubione w leśnej 
głuszy, ciche i malownicze ruiny, do których odkrywania 
tajemnic serdecznie zapraszam. 

Przewodnik Mirosław Sworst: 
tym razem proponujemy Państwu 
spływ kajakowy po wyjątkowo pięk-
nej wodnej krainie, która ma niejedno 
oblicze. Solina to nie tylko sztuczny 
zbiornik wodny o dużej powierzchni, 
ale ciekawy zalew mający bardzo rozwi-
niętą linię brzegową z mnóstwem urokli-
wych zatoczek i cypelków. Ruszmy więc wiosłem, odkryjmy 
historię dawnych podwodnych miejscowości i poznajmy 
współczesną Solinę z innej perspektywy - kajakowej :) 

Organiztorzy P�K Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz
Koło Przewodników P�K serdecznie zapraszają na wycieczkę.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki, jej 
skrócenia lub odwołania wyjazdu w przypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych.

Bieszczady… Ach te Bieszczady… To jedno z najchętniej  
odwiedzanych miejsc w całej Polsce. Jednak nie trzeba  
wyjeżdżać w te urokliwe tereny, aby nacieszyć się przyrodą. 
Wystarczy wybrać się na leśny spacer grzbietem Grabówki, 
gdzie natura wynagrodzi nam wędrówkę ciszą i niezapomnia-
nymi widokami.

Leśny spacer 
grzbietem Grabówki

Przekonała się o tym grupa tu-
rystów, która z przewodnikiem 
Janem Adamczykiem wybrała 
się na malowniczy leśny spacer 
„Przez lasy i bory, jak dawniej-
sze Łory” przełęczą nad Racz-
kową, grzbietem Grabówki 
oraz Wolą Dydyńską. Nie trze-
ba wyjeżdżać w Bieszczady, czy 
odleglejsze zakątki naszego 
kraju, aby przekonać się, jak 
urzekająca jest nasza okolica. 

Lasy, wzgórza, przepiękne kra-
jobrazy i cisza, którą można się 
upajać, spacerując po leśnych 
ścieżkach i polach. Wycieczko-
wiczów nie odstraszyła zapo-
wiadana na wyprawę „W nie-
dzielę za miasto z przewodni-
kiem P�K” burza. Na szczę-
ście pogoda dopisała, zza 
pooranych chmur wyszło słoń-
ce, które towarzyszyło grupie 
przez całą trasę. 

– Już wpół do dziewiątej 
pojawili się na zbiórce pierwsi 
uczestnicy wycieczki. Punk-
tualnie o dziewiątej w do-
brych nastrojach i przy sło-
necznej pogodzie autokar 
wyruszył w kierunku przełę-
czy nad Raczkową w Górach 
Czarnych (pasmo Grabówki) 
przez Trepczę, Falejówkę  
i Raczkową – relacjonuje Jan 
Adamczyk. 

Wycieczka przebiegała le-
śnymi drogami po grzbiecie  
pasma. Kilkakrotnie grupa wy-
chodziła na łąki od strony połu-
dniowej, aby podziwiać rozległą 
panoramę naszego regionu. 
Wycieczkowicze mieli okazję 
podziwiać niezapomniane wi-
doki na leżącą w dole wieś Gra-
bówka. Po niemal 12-kilome-
trowym przejściu turyści zasłu-
żyli na dłuższy postój.  Wyciecz-

ka po osiągnięciu punktu 
zwrotnego czyli Woli Dydyń-
skiej skierowała się leśną drogą 
w kierunku Dydni. Na skraju 
lasu turyści rozpalili ognisko  
i upiekli kiełbaski. Chowali się 
w cieniu drzew, a czas upłynął 
im na rozmowach i podziwianiu 
przyrody. Potem jeszcze zejście 
do autokaru i droga do domu, 
której nieustannie towarzyszyły 
wspaniałe widoki. 

– Uczestnicy wyrażali 
swoje zadowolenie z wybra-
nej trasy, z możliwości relaksu 
na łące pełnej słońca i z rado-
snej atmosfery. Powrót do 
Sanoka odbył się jeszcze przy 
dobrej pogodzie. Ob�ty
deszcz nadszedł już po roz-
wiązaniu wycieczki – dodaje 
na koniec przewodnik Adam-
czyk. 

dcz

W NIEDZIELĘ ZA MIASTO Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Rekordy frekwencji na
bieszczadzkich szlakach

Bieszczadzki Park Narodowy

Choć sezon turystyczny w tym roku wyglądał zupełnie  
inaczej, pogoda również nie sprzyja wędrówkom. Jednak  
w niczym nie przeszkodziło to pobić rekordu w liczbie od-
wiedzających Bieszczadzki Park Narodowy. 

Bieszczadzki Park Narodowy 
policzył gości, którzy odwie-
dzili park w czerwcu. Liczby 
mówią same za siebie. Biesz-
czadzki Park Narodowy pobił 
ubiegłoroczny wynik z czerw-
ca aż o 15%. Wynika z tego, 
że na szlaki piesze w czerwcu 
weszło 69.439 osób. Obecnie 
wszystkie szlaki są dostępne, 
ale w dalszym ciągu są śliskie 
i błotniste w dolnej części pię-
tra leśnego. Punktowo wyko-
nywane remonty szlaków nie 
wpływają na płynność ruchu 
turystycznego. To nie jedy-
na dobra informacja płynąca 
z Parku. Pracownicy otrzy-
mali odbiorniki GPS, kosę 
spalinową plecakową i urzą-
dzenia biurowe. Nowy sprzęt 
został zakupiony przez BPN 
w ramach projektu „Czyn-
na ochrona zagrożonych ga-
tunków i siedlisk w ekosyste-
mach nieleśnych Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego  
w latach 2019-2023”. Dzie-
więć urządzeń GPS przezna-
czonych jest dla pracowni-
ków terenowych Służby Par-
ku Narodowego. Urządze-
nia wykorzystywane są przy 
planowaniu, nadzorowaniu  

i odbiorze zadań ochronnych 
wykonywanych w terenie. 
Dodatkowy odbiornik GPS 
- Mobile Mapper 50 4G tra-
�ł do Działu Ochrony Przy-
rody Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Będzie on wy-
korzystywany przez pracow-
ników do precyzyjnych po-
miarów dokonywanych przy 
inwentaryzacjach, monitorin-
gach i planowaniu zabiegów 
ochronnych realizowanych 
przez pracowników. W ra-
mach projektu zakupiona zo-
stała również plecakowa kosa 
spalinowa. Narzędzie to ideal-
nie nadaje się do wykaszania 
zboczy i trudno dostępnych 
miejsc. Urządzenie jest ide-
alne do pracy na połoninach  
i w obszarach z daleka od dróg 
dojazdowych ze względu na 
poręczność jej transportu. 
W ramach projektu zakupio-
no ponadto sprzęt biurowy 
w postaci urządzenia wielo-
funkcyjnego Konica Minolta 
bizhub 227 c oraz komputera 
przenośnego. Urządzenia te 
są wykorzystywane przy ko-
ordynacji działań związanych 
z realizacją projektu.

dcz
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Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarowcach ma powody do 
dumy. 100 lat temu w miejscowości powstała OSP. Od tego 
czasu mieszkańcy mogli zawsze liczyć na strażaków-ochotni-
ków, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc w trudnych sytu-
acjach, ryzykując niekiedy własne życie.

Wyjątkowy jubileusz
OSP w Pisarowcach

PISAROWCE | 100. rocznica powstania OSP 

W niedzielne popołudnie 
19 lipca w sali Domu Kultu-
ry w Pisarowcach odbyła się 
uroczystość związana z ju-
bileuszem 100. rocznicy po-
wstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pisarowcach oraz 
wręczeniem sztandaru dla 
jednostki. Ten wyjątkowy 
dzień był również okazją do 
podsumowania 100 lat pracy 
strażaków, którzy dbają o bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
OSP Pisarowce ma bardzo 
bogatą historię. Udało jej się 
przetrwać okresy wojenne. 
Jednostka borykała się nie-
raz z marnym wyposażeniem, 
którego zdobycie było nie-
kiedy bardzo trudne. Jednak 
strażacy nigdy się nie zraża-
li i zawsze szli z pomocą, aby 
ratować życie i mienie osób, 
którzy tego potrzebowali, na-
rażając przy tym własne życie. 
Czasy się zmieniły. Jednostka 
ma własną remizę, profesjo-
nalny sprzęt gaśniczy i wypo-
sażenie do ratownictwa dro-
gowego. Uroczystość rozpo-

częła się złożeniem meldun-
ku przez dh. Marka Kokoszkę 
członkowi Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Pol-
skiej druhowi Grzegorzowi 
Klechowi. Ks. ppor. Wiesław 
Buszta poświęcił sztandar 
oraz tablicę pamiątkową, któ-
ra została umieszczona na bu-
dynku remizy. W imieniu Spo-
łecznego Komitetu Fundacji 
Sztandaru przewodniczący 
bryg. Grzegorz Oleniacz od-
czytał akt fundacji sztandaru, 
a następnie przekazał go Pre-
zesowi ZOP ZOSP RP Grze-
gorzowi Klechowi. Została 
odczytana uchwała Zarządu 
Głównego ZOSP RP, nada-
jąca społeczności OSP Zło-
ty Znak Związku ZOSP RP  
w dowód uznania długolet-
niej służby na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej. Uro-
czystość wręczenia sztanda-
ru była doskonałą okazją do 
uhonorowania zasłużonych 
strażaków.                             dcz

Trwają prace remontowe sali widowiskowo-tanecznej  
w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy. W ubiegłych latach 
wykonano montaż klimatyzacji na sali tanecznej oraz nowe 
ogrodzenie wokół posesji. Tym razem remontu doczeka się 
sama sala. 

TREPCZA | Remont Wiejskiego Domu Kultury

Sala widowiskowo-taneczna 
zyskuje nowy wygląd

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
• Dh. Eugeniusz Folta  • Dh. Zenon Wanielista
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
• Dh. Grzegorz Rosa • Dh. Ryszard Zabawski
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
• Dh. Daniel Bielak • Dh. Janusz Nowacki
• Dh. Adrian Wanielista  • Dh. Mirosław Wanielista
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:
• Dh. Michał Kiernisz • Dh. Grzegorz Zabawski

Gmina Sanok od lat remontuje 
na swoim terenie Wiejskie 
Domy Kultury. Większość 
środków na odnawianie tak 
ważnych dla mieszkańców  
budynków, które koncentrują 
życie lokalnej społeczności po-
chodzi z pozyskanych funduszy 
oraz ze środków własnych. 

nano montaż klimatyzacji na 
sali tanecznej oraz nowe ogro-
dzenie wokół posesji. Teraz od-
nowienia doczeka się sama sala. 
Remont obejmuje zlikwidowa-
nie pęknięć i ubytków w ścia-
nach i su�tach, malowanie od-
nowionych powierzchni oraz 
montaż elementów dekoracyj-

Zachęcamy do zakupu i współpracy.  (i dorzucić dane naszego sprzedawcy)
Rafał BrewkaSpecjalista ds. sprzedażytel: +48 500 055 059e-mail: sprzedaz@mansard.pl

Wiejskie Domy Kultury tętnią 
zżyciem, ale potrzebne jest do 
tego dobre zaplecze. Dlatego 
gmina postawiła na ich odno-
wienie. W budynkach WDK 
organizowane są przyjęcia we-
selne, komunie, biesiady czy 
koncerty. W ostatnich latach  
w sali WDK w Trepczy wyko-

nych. Dzięki ciekawym połącze-
niom kolorystycznym ścian  
i elementom dekoracyjnym sala 
otrzyma nowy, efektowny  
wygląd. Z kolei na zewnątrz 
Wiejski Dom Kultury zyska 
nowe schody wejściowe oraz 
częściowo odnowioną stolarkę.

dcz
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„Paranormalne”, Michał Stonawski
  

„Pod kluczem”, Ruth Ware„Przeklęta”, �omas Wheeler

Nimue należy do jednego  
z czarownych podniebnych 
klanów, zamieszkujących cel-
tyckie lasy. Dziewczyna ma na 
głowie mnóstwo problemów. 
W dzieciństwie została nazna-
czona przez demona, obecnie, 
mimo że jest dopiero nastolat-
ką, została wybrana przez pra-
stare bóstwa do głoszenia ich 
woli. Ludzie z klanu jej nie ak-
ceptują. Jakby tego było mało 
czerwoni paladyni w ramach 
szerzenia chrześcijaństwa wy-
mordowali całą jej osadę. Ni-

mue zdążyła uciec, odbierając 
od umierającej matki miecz, 
który ma przekazać Merlinowi. 
Wyznacza sobie misję wymor-
dowania paladynów, zanim oni 
wybiją wszystkie czarowne kla-
ny. Pomaga jej młody najem-
nik, Artur. Okazuje się, że ta-
jemniczy miecz to Miecz Wła-
dzy, a dzierżyć go może jedyny 
i prawowity władca. Gdy świat 
obiega wieść, że ma go młoda 
dziewczyna, Nimue zaczynają 
zagrażać nie tylko żądni zemsty 
paladyni, ale i pragnący władzy 

absolutnej królowie i ich woj-
ska.

  „Przeklętą” czytało mi się 
doskonale. Mimo iż do mnie 
osobiście nie tra�a sztuka za-
prezentowana w ilustracjach 
tej książki, nie mogła mnie 
ona zniechęcić do całej hi-
storii. Na pewno znajdzie się 
liczne grono osób, którym 
ilustracje przypadną do gu-
stu. Na podstawie „Przeklę-
tej” powstał serial na Net�i-
xie, jednak to zdecydowanie 
jeden z tych przypadków, kie-
dy warto najpierw przeczytać 
książkę.

                                         Agata

„Paranormalne” to jedna  
z głośniejszych propozy-
cji Znak Horyzont, autor-
stwa Michała Stonawskiego, 
mężczyzny zajmującego się 
badaniem zjawisk paranor-
malnych, mających miejsce  
w naszym kraju. Za jego spra-
wą poznajemy kilka co naj-
mniej dziwnych historii, na 
których powstanie składać 
mają się działania niewyja-
śnionych sił. Na kartach książ-
ki wspólnie postaramy się od-
kryć zagadkę bloku w Tarno-

Gotycki, przerażający dom, 
drzwi, do których nie ma klu-
cza i nowoczesna rodzina, 
która potrzebuje opiekunki 
dla dzieci. Od razu wiedzia-
łam, że to będzie więcej niż 
dobra lektura. Cztery nia-
nie w ciągu jednego roku  
i żadna z nich nie wytrzymała 
długo. Dla nowej opiekunki 
Rowan powinien być to nie-
pokojący znak, że w domu 
Heatherbrae coś jest nie tak. 
Mimo kosztownej moderni-
zacji, nowoczesnej technolo-
gii, pięknych mebli nie uda-
ło się ukryć tej niepokojącej 
gotyckiej atmosfery. Historia 
starego domu wkrótce przej-
dzie przez nowe ściany, da się 
usłyszeć w każdym pomiesz-
czeniu. Ale co może się stać 
w takim cudownym domu, 
na dodatek z darmowym wy-
żywieniem, najnowszą teslą 
do dyspozycji i wielokrotną 
pensją? Tak powiedziała so-
bie Rowan, kiedy ubiegała 
się o pracę. Teraz myśli cał-
kiem inaczej, nie może spać 
i jest przerażona. Czy pogło-
ski o nawiedzonym domu są 
prawdziwe? Czy to spowodo-
wało, że  poprzednie nianie 
tak szybko odeszły? A może 
powierzono im nieco trudne 
dzieci?

Każda noc w tym domu 
wymagała stalowych nerwów, 
litrów wina i cierpliwości, by 
wytrzymać do świtu. Teraz 
Rowan siedzi w więzieniu  
i błaga o pomoc znanego ad-
wokata. Nikt jej nie słucha, 
już wydali na nią wyrok. Jest 
winna! Na pewno to ona za-
biła. Dom ją ostrzegał, mogła 
się domyślić, że to wszystko 
jest zbyt piękne, by okazać się 
prawdziwym. Napięcie, groza 
i dreszcze od samego począt-
ku! To prawdziwa gratka dla 
fanów gotyckich thrillerów. 
Wszystkie możliwe gwiazdki 
dla tej świetnie wykreowanej 
historii –10/10!

                            Mariola P. 

wie, w którym nader często 
dochodzi do samobójstw, a są 
i tacy, którzy przebyli kilome-
try, by właśnie tutaj odebrać 
sobie życie. W czym tkwi nie-
chlubny fenomen budynku?

Autor wraca też nieco do 
przeszłości i by odkryć, co 
mogło mieć wpływ na to, że  
w szpitalu psychiatrycznym 
„Zo�ówka” na przestrzeni lat
dochodziło do dziwnych incy-
dentów. Jest to o tyle ciekawa 
część książki, że tutaj do opo-
wieści dołącza kobieta pracu-

jąca w tym miejscu i mająca na 
co dzień do czynienia z tamtej-
szymi wydarzeniami. Odnaj-
dziemy tu kilka mniej znanych 
przypadków, z czego jedne nie 
pozostawiają wątpliwości, o in-
nych można by dyskutować.

Sama pozycja jest ciekawa. 
Spodoba się zwłaszcza fanom 
działalności Warrenów. Czy 
jest mocna i mrożąca krew  
w żyłach? Odpowiedzi na to 
pytanie warto poszukać samo-
dzielnie.

Mariola M.

Zupełnie świeże i niespodziewane spojrzenie na bohate-
rów legend arturiańskich!

Nieopodal Leska, na wzgórzu we wsi Glinne, stoi okazała skała. Doskonale widoczna zimą, 
gdy drzewa bezlistne odsłaniają jej wygląd, natomiast latem, praktycznie zarośnięta zielenią, 
niewidoczna  dla mniej zorientowanych turystów.

GLINNE | Nad Liskim zamkiem olbrzymi wzrósł kamień...

8 | ROZMAITOŚCI |  

Kamień Leski
Skała nazywana jest różnie: 
Kamień nad Leskiem, Baszta 
Kmity, najczęściej jednak Ka-
mień Leski.

Dziwaczną formę Leskiego 
Kamienia ukształtowała natura, 
której pomogli ludzie. Niektó-
rzy dopatrują się w skale syl-
wetki średniowiecznej baszty, 
inni postaci pochylonej kobie-
ty.

Jako twór geologiczny jest 
to tak zwany ostaniec, jedyny  
w tych stronach tego rodzaju 
pomnik przyrody nieożywio-
nej.  Skałę tworzy wychodnia 
gruboziarnistego piaskowca 
krośnieńskiego, odpornego na 
wietrzenie. 

Skała wznosi się na jakieś 
20 m ponad powierzchnię 
wzniesienia, ale od północy jest 
znacznie wyższa. Z tej strony 
znajdował się kamieniołom. 
Skała została w tym miejscu 
podcięta przez eksploatację  
kamieniołomu, przez co wyglą-
da na jeszcze bardziej potężną  
i tajemniczą.

Na szczycie stoi krzyż 
umieszczony w 1978 roku,  
w miejscu poprzedniego z XIX 
wieku. 

Starania o zachowanie ska-
ły, której erozja groziła znisz-
czeniem, podjęto już na koniec 

XIX wieku, a w 1937 roku Ka-
mień stał się obiektem podle-
gającym ochronie. Może wła-
śnie dzięki tak wcześnie podję-
tym decyzjom, Leski Kamień 
nie został potłuczony na kawał-
ki i stoi do dziś. 

O Leskim Kamieniu pisał 
Aleksander Fredro w pamiętni-
ku „Trzy po trzy”, a także zwią-
zał z kamieniem poemat „Ka-

chodzili na modlitwy pod wyso-
ki stojący kamień na górze Ko-
stryń. Była to święta góra, spod 
której wypływały zdrowotne, 
życiodajne źródła. Po zapadnię-
ciu się miasta, powstała u stóp 
Kostryni, poniżej kamienia, 
mała osada nazwana Lisko, po-
nieważ rosła tam leszczyna. Inna 
legenda mówi, że kamień ten 
przestał rosnąć dopiero wtedy, 

Nad Liskim zamkiem olbrzymi wzrósł kamień,
Na nim ni sztuki, ni przyrody znamień,
Jak obcy światu, czeka jego końca,
A w górze, w górze, po zachodzie słońca
W wonnéj pogodzie czy w śnieżnej zamieci
Ledwie dojrzana biała gwiazdka świeci. 

(Aleksander Fredro – Kamień nad Liskiem – �agment)

mień nad Liskiem”. Także Win-
centy Pol poświęcił tej skale je-
den z wierszy. 

Natomiast jedna ze starych 
legend mówi, że obiektem kul-
tu religijnego w okresie pogań-
skim był właśnie „Kamień nad 
Leskiem”.  Legenda głosi, że  
w pobliżu grodziska w Łukawi-
cy, za górą zwaną „Nad Lipami” 
było niegdyś miasto. Mieszkali 
w nim poganie i dlatego, że żyli 
w grzechach miasto zapadło 
się. Nie było tam żadnej świąty-
ni, a pobożni wierzący ludzie 

gdy został poświęcony przez li-
skich księży.

Tyle opowieści i legend, 
fakt, iż kamień istnieje jest nie-
zaprzeczalny. Jego bryła jest 
wyjątkowa, budząca podziw. 

Przy drodze obecnie jest 
całkiem dobrze przygotowany 
parking, natomiast „pseudotu-
ryści” oraz lokalni wielbiciele 
„piwa” niekoniecznie mają na 
uwadze, aby to miejsce było 
czyste. A szkoda. To jedna  
z wizytówek okolic Leska.

Lidia Tul-Chmielewska
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Folkowisko to jeden z niewielu festiwali na Podkarpaciu, 
jak i w całej Polsce, który odbył się mimo pojawiającego się  
w przestrzeni wirusa. Zaprosiliśmy dyrektora festiwalu 
Marcina Piotrowskiego na rozmowę o tym, jak sobie radzić  
w tych niecodziennych czasach i tworzyć wydarzenia kultu-
ralne dla większej publiczności. 

Kultura pod reżimem sanitarnym
Rozmowa z Marcinem Piotrowskim

Większość wydarzeń i festi-
wali została odwołana, dla-
czego jako ekipa podjęliście 
decyzje o zorganizowaniu 
wydarzenia?

Bo kto jak nie my! Są stu-
dyjne, eksperymentalne te-
atry, są też takie festiwale. Fol-
kowisko jest jednym z najbar-
dziej eksperymentujących, 
wytyczających nowe drogi  
i rozwiązania festiwalem. 
Choć jesteśmy małą, niszową 
imprezą to jednak uznawa-
ni jesteśmy za jeden z najlep-
szych festiwali Europy, od kil-
ku lat potwierdza to Europej-
ska Federacja Festiwali, która 
przyznała nam wyróżnienie 
Remarcable Art Festival. Waż-
ne jest też to, jacy ludzie stoją 
za festiwalem i mówię tu jed-
nocześnie o organizatorach  
i publiczności. To zapaleńcy, 
ludzie, którzy czują się odpo-
wiedzialni za to co robią, za 
miejsce, za klimat! Są związa-
ni z ideą, bo już tym jest Fol-
kowisko. Dla niektórych to 
styl życia, drugi dom, rodzi-
na, przyjaciele i ważne miej-
sce spotkań. Nie mogliśmy im 
tego odebrać w tym roku.

Co sprawiało największe 
trudności podczas przygo-
towań i podczas samego fe-
stiwalu?

 Obawy związane z pan-
demią, niepewność sytuacji. 
Zmieniające się co chwi-
lę przepisy. Bardzo ważne 
było dla nas bezpieczeństwo 
uczestników festiwalu ich 
zdrowie i o to chyba najbar-
dziej się martwiliśmy.

Jak reagowali artyści na za-
proszenia? Zdarzyło się, że 
ktoś odmówił, bo bał się za-
rażenia wirusem?

Dla artystów to było jak 
promyk światła w tunelu 
ciemności. Koncerty odwo-
łano, branża muzyczna jest  
w głębokim kryzysie. Dla mu-
zyków to była wyczekiwana 
przez miesiące możliwość za-
grania koncertu dla prawdzi-
wej publiczności. Nielicznej, 
bo przepisami ograniczonej 
do 150 osób, ale za to w spo-
sób wyjątkowy, żywiołowo re-
agującej. Nie obyło się jednak 
bez problemów. W ostatniej 
chwili okazało się, że połowa 
składu jednego z zespołów 

utknęła, ponieważ tra�li na
dwutygodniową kwarantannę. 
Poradzili sobie z tym jednak 
pięknie i zagrali w wersji ½ . 

Jak poradziliście sobie z kosz-
tami?  

Nie było to łatwe, bo or-
ganizacja wydarzenia plenero-
wego na 100 czy na 1000 osób 
wiąże się z podobnymi kosz-
tami. Szczególnie kosztowne 
było zabezpieczenie epide-
miologiczne. Odpowiedzial-
ność za festiwal wzięli więc 

na siebie uczestnicy, wspo-
magając nasze Stowarzysze-
nie darowiznami, dzięki nim 
i zaangażowaniu Ekipy, która 
też dorzuciła się do festiwalu, 
zatkaliśmy dziurę budżetową. 
Ludzie są wspaniali!

Z czego jesteś najbardziej 
zadowolony?

Że wszystko odbyło się 
bezpiecznie i bardzo spraw-
nie. Że Ekipa Folkowiska wy-
korzystała małą skalę festi-
walu do nauki i wypracowa-

nia zasad komunikacji, zabez-
pieczenia wydarzenia i że się 
zgrała. Ten festiwal był dla nas 
rodzajem poligonu, który pięk-
nie odprawiliśmy. Mega zado-
wolony jestem też z transmisji 
festiwalu do sieci. Pełna pro-
feska! Okazało się, że w naszej 
stodole można zorganizować 
profesjonalne studio telewi-
zyjne. Wszystkie relacje z festi-
walu śledziło 120 tys. osób. Jak 
na wioskę, w której na co dzień 
mieszka zaledwie 41 mieszkań-
ców, to chyba dobry wynik ;)

Co byś poradził organizato-
rom festiwali w tych nieco-
dziennych czasach?

Próbujcie, nie podda-
wajcie się. W obecnej sytu-
acji musimy żyć i funkcjono-
wać. Respektujmy wytyczne 
i przepisy, słuchajmy rad i za-
wsze miejmy plan awaryjny. 
Skalujmy swoje wydarzenia 
do aktualnych możliwości, 
ale działajmy. Kultura nie da 
się pokonać!

Czy warto było dla 150 osób 
zorganizować Festiwal? 

Od początku wiedziałem, 
że będzie warto. Nauczyliśmy 
się przy tej okazji tak wiele. 
Podjęliśmy wyzwanie, które-
mu udało się sprostać. Nasz 
festiwal udowodnił, że je-
śli bardzo się chce, to można 
zorganizować odpowiedzial-
ne letnie wydarzenie z udzia-
łem publiczności. A hybry-
dowość festiwalu zapewniła 
nam szeroki odbiór wydarze-
nia i z Folkowiskiem zago-
ściliśmy w domach i sercach  
tysięcy osób. Było mega!  
A teraz wypełnia nas nowa 
energia do działania! Zapra-
szamy 1 sierpnia na Dzień 
Otwarty Cerkwi w Gorajcu 
czyli Poprawiny Folkowiska. 
Tym razem możemy gościć 
300 festiwalowiczów. 

Rozmawiała 
Edyta Wilk

Program został przygotowany 
z myślą o młodych osobach, 
które chcą poznać kulturę 
i tradycje naszego regionu. 
Pierwsze spotkanie z regio-
nem rozpoczęło się  od wizy-
ty w Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, gdzie 
lekcję muzealną „Dom na-
szych dziadków, jak żyli nasi 

przodkowie na wsi i w ma-
łym miasteczku” poprowa-

dził przewodnik. 
Cykl atrakcyjnych 

warsztatów rękodziel-
niczych poprowa-
dzą instruktorzy  

z Uniwersytetu Lu-
dowego Rzemiosła 

Artystycznego w Woli 
Sękowej. W trakcie za-

jęć uczestnicy zdobędą 
podstawowe umiejęt-

ności, z takich dziedzin 
jak ha�, ceramika, �lcowa-

nie wełny. Efektem będą nie-
powtarzalne, własnoręcznie 
wykonane prace.

O wielokulturowej spo-
łeczności, żyjącej w regio-
nie w okresie dwudziestole-

cia międzywojennego, dzieci 
dowiedzą się podczas warsz-
tatu „Opowieści z walizki”. 
Będzie to wspaniała okazja, 
aby poprzez lokalne legendy, 
zwyczaje i tradycyjne pieśni, 
przybliżyć młodym osobom 
nasze dziedzictwo kulturowe.

Warsztatowiczów od-
wiedziliśmy podczas pozna-
wania ha�u krzyżykowego
z Marianną Jarą, która od 
lat współpracuje z UL� 
w Woli Sękowej. Ha� krzy-
żykowy jest jej pasją, a ko-
lekcja wyszywanych zapa-
sek, obrusów, zasłon czy so-

roczek obejmuje setki sztuk. 
Ha� krzyżykowy jest bardzo
pracochłonny, wymaga sku-
pienia i bardzo, bardzo dużo 
czasu. Podczas zajęć, które 
trwały trzy godziny, dzieci 
miały przygotować zakładkę 
do książki. Jednak to nie było 
proste zadanie. Część dzie-
ci miała do czynienia z igłą 
po raz pierwszy i wykonanie 
zakładki okazało się nie lada 
wyzwaniem. Oprócz samych 
zajęć praktycznych warsz-
tatowicze mogli posłuchać 
o symbolice wyszywanych 
zdobień. 

– Kolor czarny jest naj-
ważniejszy, to kolor ziemi, 
która rodzi i bez której nie ma 
nic – opowiadała Marianna 
– kolor czarny zawsze musi 
występować w wyszywanych 
wzorach. Kolor czerwony 
to duchowość, czyli miłość  
i ogień, żółty to światło, słoń-
ce, zielony oznacza nadzieję. 

Ha�owanie do łatwych
zadań nie należało, ale dzie-
ciom podobały się zajęcia. 
Może nie wszystkim udało się 
trzymać ścieg równo, ale każ-
de napracowało się wyjątko-
wo dzielnie. 

– Trzeba pamiętać, że 
nie od razu Rzym zbudowa-
no! To, co na początku może  
wychodzi nam krzywo i nie 
koniecznie ładnie, nie ozna-
cza, że następnym razem nie 
wyjdzie lepiej! Wyszywanie 
to niełatwa sztuka i nie każ-
dy od razu zrobi wszystko 
równo i idealnie – podsumo-
wała zajęcia mistrzyni ha�u. 
Koszulę ha�owano kilka 
tygodni, więc można sobie 
wyobrazić, jaka to ciężka 
praca! 

ew

Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sa-
noku  w terminie 20 – 29 lipca 2020 r. zaprosiła dzieci w wie-
ku 10 – 12 lat do udziału w wakacyjnych zajęciach Etno waka-
cje. Projekt został do�nansowany ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.

Etnowakacje
Warsztaty rzemiosła artystycznego w MBP
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Pomysł zamontowania kamery na kościelnej wieży zrodził się już kilka lat temu podczas wakacyjnych roz-
mów z tymi, którzy podjęli trudną decyzję o wyjeździe z Polski. Mimo dobrych warunków materialnych i 
szansy szybkiego dorobienia się, nieobca im była zwyczajna tęsknota za rodzinnym domem. 

Malownicze widoki z kościelnej wieży
 TREPCZA | Nostalgiczne obrazy

Odzywała się szczególnie podczas 
świąt, które nigdzie nie są tak pięk-
ne, nastrojowe i smaczne, jak  w Pol-
sce. Gdy tylko było to możliwe, na 
wiele miesięcy wcześniej, nieomal 
w ciemno, rezerwowali bilety lotni-
cze     z nadzieją, że uda się spędzić 
święta wśród swoich. Tak było do 
ostatnich świąt wielkanocnych A.D. 
2020, gdy koronawirus wymusił po-
wszechną izolację. Zamknięte grani-
ce państwa, puste lotniska, ruch 
drogowy minimalny. Pozostał jedy-
nie kontakt telefoniczny i ten przez 
internetowe łącza. Od Niedzieli 
Palmowej  kamera zamontowana 
w kościele umożliwiła zarówno 

Na wysokim piętrze
Jakby szykując się do lotu
Stromym daszkiem nakryta
Kapliczka Szczęśliwego Powrotu

Pod nią rzeczne wiry
Po kamieniach brzęczą
Wędrowcy świece palą
Z wiadomą intencją:

„Pozwól wrócić do domu
Z bieszczadzkich wykrotów
Matko Boża z Kapliczki
Szczęśliwych Powrotów”.

Na szczycie urwiska nad Solinką, 
gdzie dawniej szła droga, znajdu-
je się malutka kapliczka, w której 
zawsze palą się świeczki. Została 
nazwana „Kapliczką Szczęśliwego 
Powrotu”

Według opowieści najstarszych 
mieszkańców Terki, kapliczka zo-
stała postawiona pod koniec XVIII 
wieku przez ówczesnego dziedzica 
wsi Michała Krajewskiego, jako 
podziękowanie za ocalenie życia. 
Wracał on bowiem z Cisnej brycz-
ką, którą powoził pijany fornal 
Jakub, konie się wówczas spłoszyły 
nad urwiskiem i bryczka runęła 
w urwisko do rzeki. Pan nie poniósł 
żadnego uszczerbku na zdrowiu. 

Natomiast inne podanie gło-
si, że po wybudowaniu kościoła 
w Wołkowyi postanowiono prze-
wieźć tam słynącą łaskami, cudowną 
ikonę Matki Bożej Łopieńskiej. Na 
przełęczy, gdzie obecnie stoi kaplicz-
ka, woły ciągnące wóz z cudownym 
obrazem madonny zatrzymały się 
i nie chciały ruszyć dalej. Uznano to 
za znak dany przez Boga, a procesja 
wróciła do Łopienki.

Miejsce postawienia kapliczki 
jest przepiękne, ale też zadzi-
wiające. Zauważono bowiem, że 

zatoczony z tego miejsca promień 
o długości 7 km, wyznacza okrąg, 
w którym znajduje się aż 14 wsi, 
w tym 8 niezamieszkanych-wysie-
dlonych: Jaworzec, Łopieńka, Łuh, 
Radziejowa, Studenne, Tworylne, 
Tyskowa i Zawój.

Wiesława Kwinto-Koczan napisała wiersz, który znajduje się w kapliczce, ale również każdy może ze sobą wziąć stam-
tąd na dalszą drogę karteczkę z wierszem

Terka | Dla umęczonego wędrowca

Bieszczadzka Kapliczka Szczęśliwego Powrotu

Urodzili się
24.07.1933 w Puławach w rodzinie 
o korzeniach polsko-ukraińsko-niemiec-
kich urodził się Jerzy Harasymowicz-
-Broniuszyc, wybitny poeta opiewający 
klimat Bieszczad i Beskidów.
25.07.1961 w Zagórzu urodził się 
Jacek Kucaba, rzeźbiarz, prezes Związku 
Polskich Artystów Plastyków.
27.07.1931 w Sanoku urodził się 
Adam Fastnacht, profesor, badacz dzie-
jów Sanoka i Ziemi Sanockiej.
27.07.1925 w Samborze urodził się 
Kazimierz Kocyłowski, o�cer konspira-
cji antykomunistycznej, zastępca Anto-
niego Żubryda, więzień okresu stalinow-
skiego.
29.07.1900 w Olchówce w powie-
cie sanockim urodził się Andrzej Nebe-
sio, uczestnik wojny polsko-bolszewic-
kiej, przodownik Straży Granicznej, 
m.in. kierownik placówek w Łupkowie 
i Komańczy.

Zmarli
26.07.1992 w Sanoku zmarł Jan 
Bezucha, prawnik, urzędnik, o�cer Woj-
ska Polskiego, uczestnik Kampanii Wrze-
śniowej i członek konspiracji antyhitle-
rowskiej, więzień obozów koncentracyj-
nych, radny Miejskiej Rady Narodowej 
w Sanoku.

Wydarzyło się
24.07.1945 członkowie Ukraińskiej 
Powstańczej Armii zamordowali w Brzo-
zowcu w powiecie sanockim pięcioro 
Polaków, w tym kobietę i żołnierza.
24.07.1944 oddział SS rozstrzelał 
w Lesie Grabińskim 72 osoby, w więk-
szości członków konspiracji antyhitle-
rowskiej, przywiezionych z więzienia 
w Jaśle. Wśród zidenty�kowanych po 
wojnie o�ar znajdował się co najmniej 
jeden mieszkaniec Sanoka. Tożsamości 
20 zamordowanych nie udało się nigdy 
ustalić.
24.07.1944 w ramach akcji „Burza” 
zgrupowanie  partyzanckie AK KN-23 
„Południe” pod dowództwem mjr. Ada-
ma Winogradzkiego „Korwina” rozpo-
częło działania w rejonie Poraża, Nie-
bieszczan, Zagórza i Tarnawy Górnej.
24.07.1946 atak sotni Ukraińskiej 
Powstańczej Armii pod dowództwem 
„Chrynia” na Kulaszne, w czasie którego 
ginie 13 żołnierzy Wojska Polskiego.
24.07.2003 w Jaćmierzu reaktywo-
wano mającą jeszcze przedwojenne 
tradycje orkiestrę Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
24.07.2013 Muzeum Historyczne 
w Sanoku zostało wpisane do Europej-
skiego Rejestru Renomowanych, które-
go celem jest wspieranie przedsiębiorstw 
i instytucji w budowaniu ich reputacji 
i wzmocnieniu pozytywnego wizerunku.
24.07.2013 władze miejskie Sanoka 
poinformowały o zwróceniu lokalnym 
strukturom Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” terenu dawnego lodowi-
ska, gdzie wcześniej znajdowało się bo-
isko stworzone przez działaczy organiza-
cji.
24.07.2014 Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego nadał Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana 
Grodka w Sanoku uprawnienia do pro-
wadzenia studiów licencjackich na kie-
runku ekonomia.            (ciąg dalszy str.11)

miejsc owym, jak i emigrantom 
udział w nabożeństwach Wielkiego 
Tygodnia i mszach wielkanocnych. 
Tegoroczna radość ze świąt była na-
miastką tej przeżywanej wcześniej, 
gdy mogliśmy być razem. Opusto-
szała świątynia przywoływała daw-
ne przepowiednie Michaldy, że 
„przyjdą dni, gdy człowiek zatęskni 
za człowiekiem”. Ogólny smutek 
i przygnębienie  pogłębiał widok lu-
dzi z maską na twarzy oraz telewi-
zyjne obrazy setek zmarłych 
w trumnach, czekających na po-
chówek. 
          Nadzieja na lepsze dni budzi-
ła się powoli wraz z nową porą 

roku. Emigranci – jak wcześniej 
znany polski poeta – tęsknili nie 
tylko za domem rodzinnym, ale 
również za znajomymi widokami 
„pól malowanych zbożem rozma-
item”. Malownicze położenie pod-
sanockiej Trepczy nabierało wio-
sną kolorytu kwitnących krzewów 
i drzew owocowych. Z czasem za-
częła dominować świeża zieleń 
traw i liści, łąki upajały oczy bo-
gactwem ziół i kwiatów. Ptaki od 
wczesnego ranka zaczęły budzić 
swym pięknym śpiewem czy bo-
cianim klekotem,  a zwierzyna le-
śna i płowa piskliwym szczeka-
niem i ryczeniem. 

To marzenie wszystkich stęsk-
nionych za choćby chwilowym 
wglądem w faunę i �orę  małej oj-
czyzny pozwala spełnić obiektyw 
drugiej kamery. Zamontowana  od 
kilku dni na wieży nowego kościoła 
umożliwia wszystkim stałą obser-
wację zmian w krajobrazie wraz  
z następującymi po sobie porami 
roku. Dzięki zbliżeniu na bocianie 
gniazdo przy moście na Sanoczku 
możemy obserwować  pierwsze, 
nieśmiałe loty trójki tegorocznej 
młodzieży. Wkrótce cała rodzinka 
poprzez bocianie sejmiki rozpocz-
nie przygotowania do odlotu na 
dzień św. Błażeja. Widok ogólny na 
Fajkę i ulicę Wesołą przy zbliżeniu 
pozwala niekiedy dostrzec pasące 
się po lasem sarenki i jelenie.  Zbli-
żenie na cerkiewkę w Międzybro-
dziu  ukazuje piękno jej architektu-
ry z oddali; samotna, jakby zagu-
biona na tle ściany zielonego lasu 
Pogórza Dynowskiego. To tylko 
niektóre z obrazów przekazywa-
nych z wieży para�alnego kościoła. 

Warto podkreślić, że inwestycja  
ta została poparta darem serca wie-
lu młodych trepczan na emigracji. 
Znakiem ich łączności z rodzinną 
para�ą jest przekazanie �agi kraju, 
w którym obecnie przebywają. Na 
przestrzeni kilkunastu lat stworzy-
ła się niezwykle bogata kolekcja 
barw narodowych Europy oraz 
USA i Kanady. Podczas dorocznej 
imprezy zwanej „Trepczańskie lato” 
obchodzonej wokół odpustu Matki 
Bożej Wniebowziętej będą powie-
wać radośnie na wietrze i przypo-
minać wchodzącym na plac przy 
Papieskiej Barce o synach i cór-
kach, których los rzucił nawet ty-
siące kilometrów od malowniczej 
Fajki oraz doliny Sanu i Sanoczka. 

(pr)   

Miejsce jest cały rok odwiedzane 
nie tylko przez turystów, o czym 
świadczą zawsze palące się świeczki. 
Kapliczka stoi u szczytu (ok. 502 
m) wysokiego brzegu Solinki, która 
podmywając zbocza, tworzy wysokie 
urwisko, opadające blisko 30 m w dół, 

niemal pionową ścianą skalną. Patrząc 
z krawędzi, na małej zatoczce za ka-
pliczką widać w dole spienione nurty 
i słychać huk wody wśród głazów.

Lidia Tul-Chmielewska
OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PRZEWODNIKA „NA BIESZ-
CZADZKICH OBWODNICACH” CZ. 3, STANISŁAW ORŁOWSKI
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W lipcu 1944 roku na ziemi sanockiej czuć było zbliżające się wyzwo-
lenie spod okupacji niemieckiej. Front nieuchronnie zbliżał się do 
Sanoka. Hitlerowska machina terroru nie przestawała jednak praco-
wać. Niemal do ostatniej chwili trwały aresztowania i egzekucje. 

Ostatnia egzekucja
  

25.07.1745 biskup przemyski Wa-
cław Sierakowski uznał znajdujący się 
w Zagórzu Obraz Zwiastowania Naj-
świętszej Marii Panny „łaskami słynący” 
i polecił spisywanie i potwierdzanie pod 
przysięgą ważniejszych cudów. Obraz 
datowany jest nawet na XIV wiek.
25.07.1871 święcenia kapłańskie 
w katedrze lwowskiej przyjął urodzony 
w Sanoku Zygmunt Karol Gorazdowski, 
organizator licznych instytucji dobro-
czynnych, założyciel Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Józefa (tercjarek). 
Beaty�kowany w 2001 roku przez papie-
ża Jana Pawła II, kanonizowany przez 
Benedykta XVI w 2005 roku.
25.07.1934 istniejące od 1904 roku 
Towarzystwo Upiększania Miasta Sano-
ka zostało przemianowane na Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Sanockiej. Kolej-
ne nazwy organizacji to (od 1964 roku) 
Towarzystwo Rozwoju i Upiększania 
Miasta Sanoka oraz obecnie Towarzy-
stwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanoc-
kiej.
25.07.1966 o�cjalnie otwarty został 
dla zwiedzających skansen w Sanoku. 
25.07.1994 proboszczem para�i 
w Besku – w miejsce odchodzącego na 
emeryturę ks. Jana Mikosza został ks. 
Andrzej Gil.
25.07.2005 spisany został akt nota-
rialny ustanowienia Fundacji Grzegorza 
z Sanoka, zajmującej się pomocą oso-
bom niepełnosprawnym.
26.07.1972 duszpasterzem przy ko-
ściele i klasztorze franciszkanów w Sano-
ków został ojciec Andrzej Deptuch, 
współpracownik konspiracji antykomu-
nistycznej, więzień okresu stalinowskie-
go.
26.07.1994 ksiądz Adam Sudoł, 
proboszcz para�i Przemienienia Pań-
skiego otrzymał Honorowe Obywatel-
stwo Królewskiego Wolnego Miasta 
Sanoka za działalność duszpasterską 
i wychowawczą oraz tworzenie zrębów 
demokracji na szczeblu samorządu 
lokalnego III RP.
27.07.1880 decyzją austro-węgier-
skich władz oświatowych zezwolono na 
otwarcie pierwszej klasy gimnazjum mę-
skiego w Sanoku.
27.07.1926 minister Spraw We-
wnętrznych wydał rozporządzenie 
o zniesieniu gmin Bukowsko Miasto 
i Bukowsko Wieś i utworzeniu w ich 
miejsce nowej gminy Bukowsko.
27.07.1974 w Autosanie zakończo-
no produkcję autobusów serii „San”. 
W ciągu 17 lat z taśm produkcyjnych ze-
szły 33 273 pojazdy. Nową erę w historii 
zakładów rozpoczęła w trzecim kwartale 
tego roku produkcja autobusów Auto-
san H-9.
28.07.1944 lotnictwo radzieckie 
zbombardowało Sanok.
29.07.1944 wojska niemieckie 
opuszczają bez walki Sanok. 3 sierpnia 
wkroczą tu wojska radzieckie, by następ-
nego dnia oddać hitlerowcom miasto do 
10 sierpnia, gdy nastąpiło ostateczne wy-
zwolenie.
30.07.2013 Rada Miasta Sanoka 
zdecydowała o nadaniu jednej z miejsco-
wych ulic imienia księdza prałata Adama 
Sudoła, nieformalnego kapelana sanoc-
kiej „Solidarności”, zaangażowanego 
w walce o prawa obywatelskie. 

 (sj)

Z kalendarium 
podkarpackiej historii

24 – 30 lipca

Jedną z ostatnich zbrodni 
okupanta na ziemi sanockiej 
była egzekucja kilkudziesięciu 
więźniów miejscowego wię-

zienia, dokonana w nocy z 26 na 27 
lipca 1944 roku w lesie Hanusiska 
w Zasławiu. Gestapowcy dokonali 
jej dosłownie na kilka godzin przed 
pospiesznym opuszczeniem Sanoka.

Rozkaz 14002 
Wytyczne hitlerowskich władz 
w stosunku do uwięzionych były 
jednoznacznie: nie mogą doczekać 
wyzwolenia. Nieżyjący już rze-
szowski prokurator, Stanisław Za-
bierowski, szef Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Rzeszowie, przez lata ścigający 
niemieckich zbrodniarzy, pisze 
w swej książce „Rzeszowskie pod 
okupacją hitlerowską”:

„20 lipca (1944 roku - przyp. 
SJ) dalekopisem numer 14002 
wszystkim placówkom policji 
bezpieczeństwa (gestapo) w dys-
trykcie krakowskim przekazano 
następujący rozkaz dowódcy policji 
bezpieczeństwa i służby bezpieczeń-
stwa dystryktu: „Liczbę więźniów 
w więzieniach należy utrzymywać 
na możliwie niskim poziomie. 
W miarę jak tego wymaga sytuacja 
na froncie, należy poczynić kroki 
w celu totalnego opróżnienia wię-
zień. Przy zaskakującym rozwoju 
sytuacji, który uniemożliwi odtran-
sportowanie więźniów, należy ich 
zlikwidować, a ciała rozstrzelanych 
w miarę możliwości usunąć (przez 
spalenie, wysadzenie budynku 
w powietrze itp.)… Za wszelką cenę 
należy uniknąć tego, aby więźniowie 
zostali uwolnieni lub dostali się żywi 
w ręce wroga, czy to będzie ruch 
oporu, czy Armia Czerwona.”

Osoby uznane za wrogów 
Rzeszy przetrzymano w więzieniu 
sądowym w Sanoku, siedzibie miej-
scowego gestapo i licznych aresztach 
w terenie. Stale przybywali kolejni. 
Jeszcze w czerwcu funkcjonariusze 
hitlerowskiej tajnej policji: Johann 
Bäcker, Leo Humeniuk, Johann 
Lipski-Linde, Max Lesch, Erich 
Braun (szef lokalnego gestapo) i inni 
dokonywali licznych aresztowań 
ludzi podejrzewanych o działalność 
w ruchu oporu, posiadanie broni, 
słuchanie radia. W drugiej połowie 
lipca do Sanoka zwożono kolejne 
transporty więźniów z okolicznych 

miejscowości, a także z większych 
więzień w Chyrowie, Samborze 
i Drohobyczu, które znalazły się na 
zapleczu frontu.

Zbrodnia w Hanusiskach
W ostatnich dniach lipca jasne się 
stało, że niemal pięcioletni okres 
okupacji niemieckiej dobiega końca. 
Hitlerowcy nerwowo i w pośpiechu 
zacierali ślady swoich zbrodni 
i likwidowali świadków swego 
barbarzyństwa. Przyszedł czas na 
wymordowanie osób przetrzymy-
wanych w sanockim więzieniu.

27 lipca o godzinie 2 nad ranem 
gestapowcy wtargnęli do więzie-
nia. Z przygotowanymi listami 
wchodzili do poszczególnych cel 
i wywoływali po nazwisku więźniów 
politycznych. Skuwano ich parami 
i wyprowadzano na dziedziniec 
więzienny. Po jakimś czasie zapa-
kowano skazańców do podjeżdża-
jących samochodów ciężarowych.

Samochody jechały w ekspor-
cie gazika z hitlerowcami, z którego 
wystawały trzonki łopat. Więźnio-
wie nie mieli wątpliwości, że są 
wiezieni na rozstrzelanie. Konwój 
kierował się na Lesko, by skręcić 
przed cegielnią w Zasławiu i zatrzy-
mać się w lesie zwanym Hanusiska. 
Więźniom kazano wysiadać. Ci 
z drugiego samochodu widzieli 
przed sobą pustą drugą ciężarówkę 

i słyszeli strzały dobiegające z pobli-
skiego parowu.

Cudem ocalały z rzezi Michał 
Pałasz, listonosz z Ropienki i łącznik 
AK, relacjonował później (cytat za 
Stanisławem Zabierowskim):

– Całą przybyłą grupę wprowa-
dzono w parów. Zobaczyłem w od-
ległości około 15 metrów wykopany 
rów długości około 7 m, a szerokości 
około 3 m. Trzech gestapowców 
skończyło nad nimi rozstrzeliwać 
więźniów z poprzedniego samocho-
du. Rów był już do połowy wypełnio-
ny ciałami ludzkimi, poruszającymi 
się jeszcze. Słychać było jęki i rzężenie 
umierających. Po zastrzeleniu każdej 
pary więźniów gestapowcy rozku-
wali ich, a ciała wrzucali do rowu. 
Widziałem, jak nad rów przyprowa-
dzono ubranego w mundur kolejarza 
z Zagórza, skutego z jakimś drugim 
więźniem. Kolejarz ten prosił, by 
darowano mu życie, gdyż nie jest 
winny, a ma żonę i troje dzieci. Gdy 
nie odniosło to skutku, poprosił 
o papierosa. Otrzymawszy go zacią-
gnął się, wówczas gestapowiec, który 
go nim poczęstował, zastrzelił go. 
Drugi równocześnie zastrzelił skute-
go z nim współwięźnia. 

Przyszła kolej na Pałasza i skutego 
z nim Stanisława Stawińskiego z Uhe-
rzec. Skazańcy stanęli nad grobem, 
jeden z gestapowców wymierzył 
w Pałasza, ale strzał nie padł. Zabrakło 

amunicji. Niemiec podał broń do 
nabicia stojącemu obok Bäckerowi. 
Inny z katów pośpieszył się i zdążył już 
rozkuć skazanych. Pałasz rzucił się do 
ucieczki. Strzały w jego kierunku były 
niecelne. Po szaleńczym biegu stracił 
przytomność, świadomość odzyskał 
w okolicach wsi Postołów.

Podawane są różne liczby za-
mordowanych tej nocy. Najczęściej 
36 osób, bo tyle było dzień wcześniej 
„na stanie” sanockiego więzienia. 
Te liczby nie uwzględniają jednak, 
że do ostatnich godzin dowożono 
więźniów z innych miejscowości, 
nie biorą także pod uwagę ucieczki 
Palasza, jak również drugiego ocalo-
nego Zygmunta (takie imię podaje 
Stanisław Zabierowski, w innych 
źródłach występuje Wilhelm) Bilika 
z Ustrzyk, któremu udało się niepo-
strzeżenie wymknąć z więziennego 
podwórza. Po wojnie zidenty�ko-
wano 27 nazwisk zastrzelonych.

Egzekucja z 27 lipca 1944 roku 
była najprawdopodobniej ostatnią 
masową egzekucją przeprowadzoną 
przez tutejsze gestapo. Jeszcze tego 
samego dnia z miasta wyjechała 
większość funkcjonariuszy. Oca-
lały Bilik wspominał później, że 
w gorączce ewakuacji Niemców za-
uważył samochód z hitlerowcami, 
w którym siedział Johann Bäcker. 
Jego wzrok zbiegł się ze wzrokiem 
gestapowca. Uciekający w popłochu 
zbrodniarz nie miał już na szczęście 
czasu na rozprawienie się ze świad-
kiem swych zbrodni.

Niedługo do miasta weszły 
pierwsze jednostki radzieckie, które 
wkrótce musiały się jednak wycofać 
pod naporem Niemców. Ostatecz-
ne uwolnienie od hitlerowskiej 
okupacji nastąpiło 9 sierpnia 1944 
roku. Skończył się czas niemieckich 
rządów i terroru gestapo, które – jak 
wynika z szacunków – na terenie 
powiatu sanockiego zamordowało 
około 5 tysięcy osób, nie licząc pole-
głych w wyniku działań wojennych 
oraz zamęczonych w więzieniach 
i obozach. Niewielu, niestety, 
zbrodniarzy poniosło karę.  Dwaj 
sanoccy gestapowcy Johann Bäcker 
oraz Hans Quambusch aresztowani 
zostali w zachodnich Niemczech 
dopiero na początku lat. 70. XX 
wieku i skazani na dożywocie. 
O losach innych wkrótce napiszemy 
na lamach „Tygodnika Sanockiego” 
i „Podkarpackiej Historii”.

Przedstawiciele niemieckich władz okupacyjnych w Sanoku. Fot. IPN Rzeszów.

Dziedziniec więzienia w Sanoku, widok współczesny
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Wykonuje meble na 
wymiar dla każdego 
Sanok, ul. Przemyska 27A

Tel.795-933-263
www. meble-forniro.pl

NIERUCHOMOŚCI  
 Sprzedam 
■ Okazja, sprzedam budy-
nek mieszkalno-handlowo-
-usługowy 450 m2 – wykoń-
czony, parkingi, możliwość 
zrobienia mieszkań lub 
przychodni lekarskiej, cena 
do uzgodnienia, tel. 698 733 
334

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

Posiadam do wynajęcia
■ Mieszkanie 51 m2 (II pię-
tro), ogrzewanie własne ga-
zowe, przy ul. Sienkiewicza, 
tel. 667 249 798

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

RÓŻNE
Kupię
■ Pamiątki po Nadwiślań-
skich Jednostkach Wojsko-
wych NJW MSWiA, ryngrafy, 
odznaki i inne, tel. 603 988 
804

   

PRACA
Zatrudnię
■ Oferujemy pracę w Niem-
czech, stałą lub wakacyjną. 
Rozładunek paczek kurier-
skich, sortowanie surowców 
wtórnych, pracownik śmie-
ciarki. Zapewniamy zakwa-
terowanie i transport, tel. 
727 010 122

Usługi
■  Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

30 lipca 2020 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Adam

Kornecki
w godz. 1700–1800

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

z dnia 24 lipca 2020 r.

o przystąpieniu do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego o nazwie „ZAHUTYŃ-III” 
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dotyczącej tej zmiany

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Zagórzu Uchwały Nr XXI/154/2020 z dnia 07 lip-
ca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „ZAHUTYŃ-III”.

Szczegółowe granice obszaru objętego zmianą miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera za-
łącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Zagórzu oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pod adresem www.zagorz.pl 
(zakładka BIP/Prawo Lokalne/ Uchwały).

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 
51 ust. 1 oraz 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283  
z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ww. dokumentu, obejmującej w szczególności spo-
rządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu:  ul. 3 Maja 2, 38-540  
Zagórz i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2020 
r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Zagórzu, pocztą na adres ul. 3 Maja 2, 38-540 
Zagórz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identy-
fikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1173) na adres:
urzad@zagorz.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest bur-
mistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórz, 
 ul. 3 Maja 2 38-540 Zagórz.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@zagorz.pl lub pi-
semnie na adres urzędu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań pu-
blicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmian 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą 
udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. 
zadania publicznego.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiąz-
ku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miej-
scowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz pra-
wo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, pra-
wo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta 
narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obo-
wiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych 
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter do-
browolny.
8. Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

z dnia 24 lipca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 13 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Zagórz oraz przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tej zmiany

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Zagórzu Uchwały Nr XXI/153/2020 z dnia  
07 lipca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 13 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zagórz.

Szczegółowe granice obszaru objętego zmianą Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zagórz zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały do-
stępny do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pod adre-
sem www.zagorz.pl (zakładka BIP/Prawo Lokalne/Uchwały).

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 
51 ust. 1 oraz 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 
z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ww. zmiany Studium, obejmującej w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się na stronie Biuletynu  
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: ul. 3 Maja 2, 38-540 
Zagórz, i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany Nr 13 Studium oraz do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie 
do 17 sierpnia 2020 r. Wnioski należy składać na piśmie: 
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, pocztą na 
adres ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usłu-
gach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U.
2020 r., poz. 1173), na adres: urzad@zagorz.pl. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest bur-
mistrz Miasta i Gminy Zagórz

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórz, 
 ul. 3 Maja 2 38-540 Zagórz.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@zagorz.pl lub pi-
semnie na adres urzędu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań pu-
blicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmian 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu 
za wykonanie ww. zadania publicznego.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiąz-
ku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miej-
scowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz pra-
wo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, pra-
wo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta 
narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obo-
wiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych 
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter do-
browolny.
8. Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OGŁOSZENIE
Gmina Miasta Sanoka informuje, że od dnia 
18.07.2020 r. decyzją burmistrza Miasta Sanoka zo-
stanie  skrócona część kursów linii MKS „3”  „5” „9”.  
Szczegóły zmian wykazane poniżej, na stronach in-
ternetowych http://www.rozkladjazdy.spgk.com.
pl/, https://www.spgk.com.pl , http://www.sanok.pl/ 
oraz na przystankowych rozkładach jazdy.

Wykaz skróconych kursów MKS Sanok

Linia „3” dni robocze
Kurs z godz. 19;32,  który rozpoczyna się w Sanoku  
z przystanku Biała Góra, zostaje skrócony do przystanku 
Bykowce 3. 
Kurs z godz. 20;18, który rozpoczynał się z przystanku 
Wujskie Góra, zostaje skrócony i będzie rozpoczynał się 
od przystanku Bykowce 3 o godz. 20;27.  

Linia „5” soboty
Kursy z godz. 5;58  9;48  13;53 17;03 18;53,   które  rozpo-
czynały się w Czerteżu, zostają skrócone i będą rozpo-
czynać się od przystanku Dąbrówka Pętla o godz. 6:00; 
9:50; 13:55; 17:05; 18:55.
Kurs z godz. 9;19,  który rozpoczyna się od przystanku 
Sanok Łany,  zostaje skrócony do przystanku  Dąbrów-
ka Pętla. 
Kursy z godz. 13;10 16;15 17;55, które rozpoczynają się 
w  Zagórzu, zostają skrócone do przystanku Dąbrówka 
Pętla.

Linia „9” soboty:
Kurs z godz. 5:40, który rozpoczyna się z przystanku 
Wójtostwo SPGK, zostaje skrócony do przystanku  
Dąbrówka Pętla.

You Tube – Tomek D.
Muzyczne spotkania

Maraton Wędkarski o Puchar 
Starosty Powiatu Sanockiego
Zarząd Koła nr 3 w Sanoku zaprasza pełnoletnich członków 
PZW ze wszystkich kół wędkarskich do udziału w maratonie 
wędkarskim o puchar Starosty Powiatu Sanockiego, który 
odbędzie się w dniach 25-26 lipca na dużym stawie.

Oplata za zawody wynosi 55 
zł i można ją uiścić w sklepie 
CARO na ul. Poprzecznej 1. 
Ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie zawodami 
ilość miejsc jest ograniczona 

do 40 wędkarzy. W czasie 
trwania maratonu duży staw 
będzie wyłączny z wędkowa-
nia od 25 lipca od godziny 
12.00 do 26 lipca do godziny 
15.00                              (mn)

Maraton rozpocznie się 25 lipca o godz. 14.00,  26 lipca 
o godz. 14.00 zawody zostaną zakończone.
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HOKEJ 

Sanocka Liga MTB – Strava Edition 2020 

Cyklokarpaty MTB 

Piątka na podiach 
Po inauguracyjnych zawodach w Ptaszkowej rywalizacja 
przeniosła się do Wierchomli. Dla naszych kolarzy był  
to dość podobny występ, bo medalowe pozycje znów zajmo-
wali Katarzyna i Czesław Łuszczowie (Roweromania) oraz 
Robert Lorens (WS TECH MTB Team), a także Michał 
Gosztyła (niezrzeszony) i Mikołaj Sobol (Żbik Komańcza). 

Niemal wszyscy zdecydowali 
się jechać na krótszej trasie 
Hobby, która liczyła nieco po-
nad 30 kilometrów (przewyż-
szenie 1135 m). Dystans ten 
najszybciej pokonał Gosztyła, 
z czasem 1:40.29 zajmując  
5. miejsce w klasy�kacji łącz-
nej wyścigu i 2. w kat. M3. 
Czołową dziesiątkę „general-
ki” zamknął Łuszcz (1:44.49), 
znów najlepszy w M4, tym ra-
zem z dużą przewagą; pozycja 
lidera tej grupy została umoc-
niona. M. Sobol (1:45.05) 
wygrał kat. M0, a Lorens 

(1:56.34) był 3. w M5, gdzie 
na pozycji 6. sklasy�kowano
Ludwika Sobola (Żbik). 

Wśród kobiet Łuszcz  
wywalczyła 3. pozycję „open”  
i 2. w K3. Jej rezultat – 2:16.27.

Z dystansem Mega, liczą-
cym przeszło 50 km (prze-
wyższenie 1956 m), zmierzył 
się Tomasz Januszczak z Ro-
weromanii. Uzyskanie wyni-
ku 3:11.55 wystarczyło do  
15. miejsca „open” i 7. w M3. 

Trzecia runda Cyklokarpat 
już za tydzień w Krynicy-
-Zdroju. 

Dołżycki po raz trzeci, 
szybki zjazd Cwynara 
Zmagania „górali” toczą się pod wyraźne dyktando Pawła 
Dołżyckiego ze Żbika Komańcza, który w czwartym wyści-
gu czasowym odniósł trzecie zwycięstwo, umacniając się 
na pozycji lidera punktacji łącznej. Cichym bohaterem był 
jednak Daniel Cwynar, najszybszy na odcinku zjazdowym. 

Zawody rozegrano na trasie  
z Wolicy do Bukowska, wio-
dącej przez „wiatraki”. Dy-
stans liczący 5,6 kilometra 
Dołżycki pokonał w czasie 
16.31, wygrywając z wyraźną 
przewagą, która wynosiła  
ponad pół minuty. Miejsce  
2. zajął Tomasz Januszczak 
(17.04), zaś 3. Michał Gosz-
tyła (17.16). Wyzwanie pod-
jęło 16 osób, w tym jedna  
kobieta – Katarzyna Łuszcz  
z Roweromanii Team. 

– Jako ciekawostkę do-
dam, że sklasy�kowany na 
10. pozycji Cwynar okazał się 
najszybszy na odcinku zjaz-
dowym, którego długość  
liczyła około 1,7 km. Kore-
spondencyjna walka była tam 
niezwykle zacięta, bo kolej-

nych zawodników Daniel  
wyprzedził odpowiednio  
o jedną i dwie sekundy –  
podkreślił Paweł Adamczyk  
z Sanockiego Klubu Kolar-
skiego, organizator zawodów. 

Pierwsza trójka wyścigu 
była identyczna, jak na po-
przednich zawodach, nic więc 
dziwnego, że zawodnicy ci 
zajmują analogiczne miejsca 
w klasy�kacji łącznej. Prowa-
dzi Dołżycki z dorobkiem 
196 punktów, wyprzedzając 
Januszczaka (185) i Michała 
Gosztyłę (175). Można sta-
wiać dolary przeciw guzikom, 
że to właśnie między nimi ro-
zegra się walka o końcowe 
zwycięstwo, bo pozostali  
kolarze mają już wyraźną  
stratę  do  podium. 

Kontrakty trzech obrońców, 
nowy bramkarz, nowe logo 
Powoli zaczyna rysować się kształt drużyny STS-u, wracającej do Polskiej Hokej Ligi po 
czterech latach przerwy. W ślady Marka Strzyżowskiego, który jako pierwszy podpisał 
kontrakt z macierzystym klubem, poszło trzech kolejnych wychowanków – Bogusław 
Rąpała, Kamil Olearczyk i Tomasz Skokan. Jest też nowy bramkarz Patrik Spěšný, który 
poprzednio występował w Energii Toruń. 

Wszystko wskazuje na to,  
że misja reaktywacji naszego 
hokeja w ekstraligowym wy-
daniu nabiera tempa. Kibice  
z pewnością marzą, by po-
nownie poczuć dreszcz emo-
cji związany z rywalizacją na 
najwyższym krajowym pozio-
mie. Bo przecież było tak 
pięknie... Wystarczy przypo-
mnieć dwukrotne wywalcze-
nie Pucharu Polski (lata  
2010 i 2011), a następnie Mi-
strzostw Polski (2012 i 2014). 
Niestety, w dwóch kolejnych 
sezonach zespół przegrywał 
walkę o medale, plasując się 
tuż za podium, co skutecznie 
zabiło entuzjazm i drużyna 
została wycofana z rozgrywek. 
Po roku przerwy reaktywo-
wano ją i trzy sezony spędziła 
w II Lidze Słowackiej. W koń-
cu władze miasta wraz ze 
sponsorami powiedziały 
„wracamy!”, decydując się na 
ponowne przystąpienie do 
rozgrywek PHL. 

Trenerem STS-u znów 
został Marek Ziętara, współ-
twórca historycznych sukce-
sów, za jakie uznać trzeba wy-
walczenie drugiego pucharu  
i pierwszego mistrzostwa 
kraju. Teraz czeka go trudna 
misja, bo zespół oparty ma 
być głównie na młodych  

wychowankach. Dlatego też 
w najbliższym sezonie trudno 
liczyć na to, że nasi hokeiści 
walczyć będą o wysokie cele. 
Na razie najważniejsza jest 
budowa składu. Co już się 
rozpoczęło, bo przecież jako 
pierwszy kontrakt podpisał 
31-letni Strzyżowski, w po-
przednim sezonie będący nie 
tylko niekwestionowanym  
liderem drużyny Ciarko 
Niedźwiadków, ale i najlepiej 
punktującym zawodnikiem  
II Ligi Słowackiej (28 bramek 
i 23 asysty w 22 meczach). 
Przypomnijmy, że popularny 
„Fryzjer” ma też pokaźny  
dorobek w PHL – 108 goli  
i 142 kluczowe podania. 

W ślady Strzyżowskiego 
szybko poszła trójka obroń-
ców, czyli Rąpała, Olearczyk  
i Skokan. Ten pierwszy mimo 
39 lat na karku zdecydował 
się jeszcze przynajmniej przez 
rok kontynuować karierę.  
I dobrze, bo w poprzednim 
sezonie „Buli” był ważnym 
ogniwem zespołu, do tego jak 
na defensora grając bardzo 
skutecznie w ataku, o czym 
świadczy 8 bramek i aż  
19 asyst. Nieźle punktował 
też 24-letni Olearczyk, notu-
jąc odpowiednio 4 gole  
i 12 podań. Natomiast 22-let-

ni Skokan wraca do klubu po 
czterech latach przerwy, pod-
czas których najpierw grał  
w amerykańskim Kalkaska 
Rhinos, a następnie w GKS-ie 
Katowice, choć ostatni sezon 
zabrała mu kontuzja. 

– Szybko doszliśmy do 
porozumienia, bo to są ważni 
i ambitni zawodnicy. Boguś 
to doświadczony obrońca, od 
którego młodsi koledzy mogą 
się uczyć profesjonalizmu. 
Kamil i Tomek mają za sobą 
obycie ligowe i spory sporto-
wy potencjał, a przy trenerze 
Marku Ziętarze z pewnością 
jeszcze się rozwiną – uważa 
Michał Radwański, prezes 
STS-u. 

Kolejnym nabytkiem jest 
24-letni Spěšný, wychowanek 
HC Litvinov. Utalentowany 
bramkarz występował na  
poziomie II i III ligi czeskiej, 
by przed dwoma laty pojawić 
się na polskich lodowiskach. 
Najpierw tra�ł do Naprzodu
Janów, a następnie do toruń-
skiej Energii, gdzie rozegrał 
90 spotkań, broniąc w nich  
z bardzo dobrą skutecznością 
92 procent (wpuszczał śred-
nio nieco ponad 2,7 gola na 
mecz). Nic zatem dziwnego, 
że „Pierniki” chciały go  
zatrzymać na następny sezon, 
jednak czeski bramkarz  
wybrał grę w Sanoku. 

– Sporo rozmawiałem  
o klubie z trenerem Ziętarą  
i prezesem Radwańskim. 
Spodobał mi się sposób,  
w jaki się ze mną komuniko-
wali, przedstawiając ciekawy 
plan, który chcą realizować  
w Sanoku. To mnie przekona-
ło – powiedział goalkiper  
z Czech. 

Planując kolejne kontrak-
ty wychowanków i być może 
kilka wzmocnień składu, STS 
zaprezentował nowy logotyp, 
który będzie zdobił naszych 
hokeistów w najbliższym  
sezonie (zdjęcie poniżej). 

Z rozgrywek II Ligi Słowackiej nasi hokeiści (jasne stroje) przenoszą się do Polskiej Hokej Ligi 

Daniel Cwynar uzyskał najlepszy czas na odcinku zjazdowym 
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Drużyna Geo-Eko Ekoballu Stal przed startem sezonu 2020/21. Od lewej: górny rząd – Robert Ząbkiewicz (kierownik), Dawid Gąsior (obrońca, rocznik 1997), Wojciech Władyka (obrońca, 2001), Sebastian Staszkiewicz 
(obrońca, 1999), Jakub Uluszczak (bramkarz, 2003), Piotr Krzanowski (bramkarz, 1986), Łukasz Tabisz (pomocnik, 1986), Piotr Lorenc (obrońca, 1990), Damian Niemczyk (pomocnik, 1986) i Mateusz Ostrowski 
(trener); dolny rząd – Szymon Słysz (obrońca, 1998), Krystian Jaklik (pomocnik, 1997), Sebastian Sobolak (napastnik, 1991), Krystian Kalemba (napastnik, 2002), Kamil Adamiak (pomocnik, 1994), Damian Baran 
(obrońca, 1998), Jakub Ząbkiewicz (obrońca, 1991), Kamil Jakubowski (pomocnik, 1994) i Dawid Posadzki (pomocnik, 2000). Kadrę uzupełniają: Karol Adamiak (obrońca, 1992), Kacper Słysz (pomocnik, 2000), 
Mateusz Jagniszczak (bramkarz, 2001), Filip Pielech (pomocnik, 2002), Brajan Milczanowski (napastnik, 2005), Konrad Kaczmarski (obrońca, 1997) i Kacper Zych (obrońca, 2004). Fot. TOMASZ  SOWA

Puchar zakończony, czas na ligę

Puchar Polski 

Karpaty lepsze na zalanych „Wierchach” 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – �RPATY KROSNO 0-3 (0-2) 

Bramki: Czelny (12), Knap (28-karny), Król (72). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Ząbkiewicz, Gąsior (46 Władyka), Karol Adamiak, Kaczmarski 
(46 Jaklik) – Tabisz, Baran, Niemczyk, Kamil Adamiak (65 K. Słysz), Posadzki (46 Jakubowski) 
– Sobolak (75 Kalemba). 

To cud, że ten mecz w ogóle udało się rozegrać. Półtorej godziny przed jego rozpoczęciem 
nad Sanokiem przeszła gwałtowna ulewa z gradem, niemal całkowicie zalewając stadion. 
Tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi Ekoballu murawa została doprowadzona do stanu 
używalności. Niestety, w tych warunkach zdecydowanie lepiej odnaleźli się rywale, zdo-
bywając pucharowe trofeum na szczeblu okręgu krośnieńskiego. 

Początek niedzielnego poje-
dynku planowany był na 
godzinę 19, z powodu wspo-
mnianych wydarzeń przesu-
nięto go na 20.30, choć do 
pewnego momentu wydawało 
się, że i tak nie ma szans 
na grę. A jednak ekoballowcy 
dali radę usunąć wodę z bo-
iska! Tyle że ich starania bar-
dziej przysłużyły się Karpa-
tom, które objęły prowadzenie 
po niespełna kwadransie gry. 
Pierwszego gola strzelił Karol 
Czelny, tra�ając w sytuacji sam 
na sam z Piotrem Krzanow-
skim. Chwilę później okazji 
do wyrównania nie wykorzy-
stał Sebastian Sobolak. Wkrót-
ce się to zemściło, gdy po dość 
wątpliwym faulu Konrada 
Kaczmarskiego sędzia podyk-
tował rzut karny. „Jedenastkę” 
pewnie egzekwował Karol 
Knap, podwyższając wynik. 
Chwilę przed przerwą stalow-
cy mogli złapać kontakt bram-
kowy, jednak Dawidowi Po-
sadzkiemu zabrakło zimnej 
krwi. 

Po zmianie stron nasza 
drużyna mocno ruszyła do 
odrabiania strat, spychając 
gości do głębokiej defensywy. 
W 48. min bliski szczęścia był 

Kamil Jakubowski, którego 
soczyste uderzenie z rzutu 
wolnego sprawiło sporo pro-
blemu golkiperowi przyjezd-
nych. Ci wkrótce opanowali 
sytuację, od czasu do czasu 
wyprowadzając groźne kon-
try. Po jednej z nich w pod-

bramkowym zamieszaniu 
znalazł się Dawid Król, ustala-
jąc wynik spotkania. 

Po zakończeniu meczu 
nastąpiło o�cjalne wręczenie 
medali i pucharów. Niestety, 
ten najważniejszy odebrali 
piłkarze Karpat… 

Cele na nowy sezon 

Chcemy powalczyć o powrót do III Ligi 
Czy po siedmiu latach przerwy stalowcy wrócą do III Ligi? 
Prezes Ekoballu Bogusław Rajtar uważa, że w rozpoczyna-
jącym się właśnie sezonie nasza drużyna powinna wresz-
cie podjąć walkę o awans. 

dzo trudne zadanie, także ze 
względu na intensywny sezon, 
bo jesienią czeka nas aż 
21 pojedynków, a wiosną 
kolejnych 14, gdy po podziale 
na grupy obowiązywać ma 
system „mecz i rewanż”. Oczy-
wiście zakładamy nie tylko 
miejsce w tej silniejszej, ale 
w ogóle w czołówce po pierw-
szej części rozgrywek, by po-
tem mieć realne szanse walki 
o awans. Faworytami wydają 
rezerwy Stali Mielec, Stali 
Stalowa Wola i Resovii, może 
także Korona Rzeszów, ale 
chcemy trochę „namieszać” – 
powiedział prezes Rajtar. 

Ostatni raz stalowcy grali na 
III-ligowych boiskach w roku 
2014. Potem był sezon prze-
rwy, później reaktywacja ze-
społu od klasy A przez „okrę-
gówkę” (awanse), a ostatnie 
trzy kampanie to walka 
w grupie IV-ligowców (naj-
pierw 10. miejsce, potem dwa 
razy 5.). Czas więc w końcu 
postawić przed sobą konkret-
ny cel, tym bardziej że dla 
części zawodników może to 
być już ostatnia taka okazja. 

– Tak, tym razem mogę 
otwarcie powiedzieć, że chce-
my powalczyć o powrót do 
III Ligi. Będzie to jednak bar-

Prezes Bogusław Rajtar wie-
rzy, że drużyna Ekoballu Stal 
będzie w stanie skutecznie po-
walczyć o powrót do III Ligi 

Mimo twardej walki stalowcy (na żółto) musieli uznać wyższość gości 
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Jesienny terminarz Geo-Eko Ekoballu Stal Sanok w rozgrywkach IV Ligi Podkarpackiej 
26 lipca (niedziela), godz. 16:  WISŁOK WIŚNIOWA – EKOBALL STAL 
29 lipca (środa), godz. 20:  EKOBALL STAL – SOKÓŁ NISKO 
01 sierpnia (sobota), godz. 17:  PIAST TUCZEMPY – EKOBALL STAL 
08 sierpnia (sobota), godz. 17:  EKOBALL STAL – RESOVIA II RZESZÓW 
12 sierpnia (środa), godz. 17:  LEGION PILZNO – EKOBALL STAL 
15 sierpnia (sobota), godz. 17:  EKOBALL STAL – POLONIA PRZEMYŚL 
22 sierpnia (sobota), godz. 17:  BŁĘKITNI ROPCZYCE – EKOBALL STAL 
26 sierpnia (środa), godz. 20:  EKOBALL STAL – STAL II STALOWA WOLA 
30 sierpnia (niedziela), godz. 16:  CZARNI JASŁO – EKOBALL STAL 
05 września (sobota), godz. 17:  EKOBALL STAL – IZOLATOR BOGUCHWAŁA 
09 września (środa), godz. 17:  IGLOOPOL DĘBICA – EKOBALL STAL 
12 września (sobota), godz. 19.46:  EKOBALL STAL – JKS JAROSŁAW 
19 września (sobota), godz. 16:  SOKÓŁ KOLBUSZOWA – EKOBALL STAL 
25 września (piątek), godz. 20:  EKOBALL STAL – STAL II MIELEC 
03 października (sobota), godz. 15:  �RPATY KROSNO – EKOBALL STAL 
10 października (sobota), godz. 15:  EKOBALL STAL – GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. 
18 października (niedziela), godz. 14:  START PRUCHNIK – EKOBALL STAL 
24 października (sobota), godz. 15:  EKOBALL STAL – LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. 
31 października (sobota), godz. 14.30:  PARTYZANT TARGOWIS� – EKOBALL STAL 
07 listopada (sobota), godz. 13:  ORZEŁ PRZEWORSK – EKOBALL STAL 
14 listopada (sobota), godz. 13:  EKOBALL STAL – KORONA RZESZÓW 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

PIŁKA NOŻNA

Puchar zakończony, czas na ligę Sparing Wiki 

Zepsuł karnego, trafił z wolnego 
WIKI SANOK – PARTYZANT TARGOWIS� 2-1 (1-1) 

Bramki: Lachiewicz (28), Domaradzki (69-wolny). 
Wiki: Rachwalski (45 Kurkarewicz) – Lisowski, Węgrzyn, Florek, Pielech (70 Kuzicki) – 
Kłodowski (80 Dadaś), Salaciak (70 Siwik), K. Sokołowski (45 Drwięga), Furdak (60 Muszka) 
– R. Domaradzki, Lachiewicz. 

Przed debiutanckim sezonem w Klasie A zespół Wiki zadziwia. Piąty mecz i trzecie 
zwycięstwo, a drugie z rzędu nad wyżej notowanym rywalem. Po pokonaniu grającego 
w „okręgówce” Arłamowa Ustrzyki Dolne piłkarze z ul. Stróżowskiej odprawili IV-ligo-
wego Partyzanta. Znów tra�ł Rafał Domaradzki, tym razem z wolnego, rehabilitując się 
za zmarnowaną wcześniej „jedenastkę”. 

To był klasyczny mecz walki, 
w którym nie brakowało oka-
zji bramkowych z obu stron, 
jednak skuteczniejsza okazała 
się ekipa Sylwestra Kowalczy-
ka. Wprawdzie prowadzenie 
objął zespół rywali, wykorzy-
stując błąd bramkarza, ale 
potem tra�ali już tylko 
zawodnicy Wiki. Po szybkiej 

kontrze wyrównał Łukasz 
Lachiewicz, któremu chwilę 
później niewiele zabrakło, 
by ponownie tra�ć do siatki. 
Pod koniec pierwszej połowy 
gospodarze mieli karnego za 
faul na Domaradzkim, do 
piłki podszedł sam poszkodo-
wany, jednak nie udało mu 
się pokonać bramkarza. Zre-

habilitował się jednak po 
zmianie stron, tra�ając dla 
odmiany kozłowanym ude-
rzeniem z rzutu wolnego. 

Dzisiaj drużyna Wiki zagra 
wyjazdowy mecz w Dłu-
giem. Będzie to jej przed-
ostatni sparing przed star-
tem rozgrywek Klasy A. 

Z dystansu 

„Le Cabaret”, część druga
Po informacji o odwołaniu Plebiscytu „Złota Piłka” wręcz 
automatycznie spojrzałem w kalendarz. Nie, to nie 1 kwietnia, 
czyli redakcja „France Football” nie żartuje, tylko po prostu 
się wygłupia. I to w sposób wyjątkowo mało śmieszny… 

Jedynym logicznym powodem 
tej decyzji mógł być fakt, że 
tamtejsza ekstraklasa, jako jed-
na z pięciu najsilniejszych lig 
w Europie, nie dokończyła 
sezonu. Cóż, Niemcy, 
Anglicy, Hiszpanie i 
Włosi dali radę, tym-
czasem Francuzi za-
wczasu wywiesili „białą 
�agę”. Pytanie tylko, co to 
ma do rzeczy, skoro główny 
wpływ na wyniki Ballon d’Or 
miałaby w tym roku Liga Mi-
strzów. Na dodatek Paris Saint 
Germain jest już w ćwierć�-
nale, Olimpique Lyon wygrał 
pierwszy mecz z Juventusem 
Turyn, a odpaść mogą giganci 
– Real Madryt i FC Barcelona. 
Teoretycznie więc drużyny 
z Francji mają największe od 
lat szanse na końcowy triumf... 
Gdzie tu sens i logika? 

Oczywiście, przez kibiców 
z Polski przemawia sportowy 
patriotyzm, ale przyjmijmy 
wariant optymistyczny dla 
Roberta Lewandowskiego: 
Bayern Monachium zdobywa 

Jedynym logicznym powodem 
tej decyzji mógł być fakt, że 
tamtejsza ekstraklasa, jako jed-
na z pięciu najsilniejszych lig 
w Europie, nie dokończyła 

wczasu wywiesili „białą 
�agę”. Pytanie tylko, co to 
ma do rzeczy, skoro główny 
wpływ na wyniki Ballon d’Or 
miałaby w tym roku Liga Mi-
strzów. Na dodatek Paris Saint 
Germain jest już w ćwierć�-
nale, Olimpique Lyon wygrał 

WĘDKARSTWO 

SIATKÓWKA 

„Mały” wraca do TSV 
Drużyna AZS TSV wzmacnia się przed startem rywalizacji 
w I Lidze Podkarpackiej. Jej nowym zawodnikiem został 
Piotr Zieliński, znany już z występów w naszym zespole. 

Po kilku latach przerwy 31-letni 
siatkarz wraca do składu TSV. 
Potężnie zbudowany zawodnik 
– 207 cm wzrostu i 132 kg wagi, 
stąd przydomek „Mały” – ma za 
sobą występy między innymi 

w II-ligowym Neobusie Nieby-
lec, a w 2019 roku z MOSiR-em 
Jasło wywalczył awans do II Ligi 
Centralnej. Wierzymy, że Zie-
liński okaże się wymiernym 
wzmocnieniem TSV. 

TENIS STOŁOWY 

Dublet Pirogów i zwycięstwo Motyki 
Jak tydzień wcześniej turnieje Ligi Sanockiej miały różne 
formuły – tym razem najpierw grano w dwóch grupach, 
a następnie w jednej. Zwycięstwa odnieśli odpowiednio 
Piotr Piróg i Jakub Piróg oraz Paweł Motyka. 

Niedzielne zmagania w Domu 
Sokoła podzielono na dwie 
kategorie. W grupie A najlepszy 
okazał się P. Piróg, pokonując 
wszystkich rywali. Kolejne 
miejsca zajęli Bogdan Szałan-
kiewicz (jeden przegrany 
mecz) i Bolesław Bartkowski 
(dwa). Bardziej zacięta okazała 
się walka w grupie B, bo Jakub 
Piróg i Czesław Tere�nko mieli 
po jednej porażce, ostatecznie 
jednak zwycięstwo przypadło 
temu pierwszemu. Na trzeciej 
pozycji uplasował się Miłosz 
Wanielista (dwie przegrane). 

Wtorkowy turniej toczył 
się już w jednej grupie, a klasę 
potwierdził prowadzący 
w punktacji Paweł Motyka, 
wygrywając z kompletem 
punktów i tylko z jednym stra-
conym setem. Drugie miejsce 
znów przypadło Szałankiewi-
czowi (dwie porażki), a 3. był 
Paweł Jaszczor (trzy). 

Trzy medale muszkarzy, 
w tym drużynowe złoto Koła nr 1 
Zarząd okręgu krośnieńskiego wznowił organizację imprez sportowych, a pierwszymi 
zawodami po okresie pandemii były 42. Muchowe Mistrzostwa Okręgu. Świetnie wypadli 
zawodnicy z naszych kół, zdobywając trzy medale. Drużynowo zwyciężył trzeci zespół 
Koła nr 1, a brąz wywalczyło Koło nr 2, podobnie jak i Bogdan Lisiewski z „Jedynki” 
w rywalizacji indywidualnej. 

Zawody rozegrano w trzech 
turach – muszkarze po dwa 
razy łowili na Sanie, a raz na 
Zalewie Myczkowieckim. Li-
siewski rozpoczął przeciętnie, 
bo od 6. miejsca w sektorze, 
ale potem dwukrotnie zajmo-
wał 2. pozycje, co ostatecznie 
wystarczyło mu do brązowego 
medalu. Tuż za podium upla-
sował się Tomasz Osenkowski 
z „Dwójki”, odpowiednio 
4. i dwa razy 3. W czołowej 
dziesiątce byli jeszcze dwaj 
wędkarze z Koła nr 1 – 6. Józef 
Rycyk (trzeci zespół), 
a 9. Janusz Benedyk (drugi). 
Tytuł zdobył Jan Janik z Jasła. 

Wyniki indywidualne jak 
zwykle przełożyły się na kla-
sy�kację zespołową. Po mi-
strzowstwo z wyraźną prze-
wagą sięgnęła trzecia drużyna 
„Jedynki”, w której składzie 
obok Lisiewskiego i Rycyka 
łowił też nastoletni Krzysztof 
Zając. Brązowy medal zdoby-

ło Koło nr 2 (Osenkowski, 
Piotr Sołtysik – sektorowe 
zwycięstwo w III turze, i Da-
mian Gibczyński), ponadto 
6. była pierwsza drużyna 

„Jedynki” (Michał Fejkiel, 
Adam Skrechota – sektorowe 
w I turze, i Maciej Zając), 
a 7. druga (Benedyk, Zenon 
Lorenc i Marek Fijałkowski). 

Puchar Europy, kompletując 
potrójną koronę, zaś kapitan 
reprezentacji Polski jest kró-
lem strzelców wszystkich roz-
grywek – Bundesligi, Pucharu 
Niemiec i Champions League. 
Do tego dochodzi Złoty But 
(choć Cristiano Ronaldo 
i Ciro Immobile mocno naci-
skają) i miano najlepszego 
snajpera sezonu 2019/20 oraz 
roku 2020. Czy w takim 
wypadku jakiekolwiek inne 
rozstrzygnięcie, niż plebiscy-
towe zwycięstwo „Lewego”, 
wchodziłoby w grę? 

Nie rozumiem decyzji 
„France Football” i nie bardzo 
wiem, dlaczego UEFA ją tole-
ruje. Jeżeli sternicy europej-
skiego futbolu będą mieli  
„jaja”, to po prostu zlecą orga-
nizację plebiscytu na piłkarza 
roku innej redakcji. Bo 
o ewentualnym odwołaniu 
tak prestiżowego przedsię-
wzięcia powinien decydować 
europejski związek, a nie 
pismo z kraju, w którym 
bano się dokończyć ligę... 
Myślę, że temat nie jest jesz-
cze zamknięty i UEFA zechce 
pokazać dziennikarzom „FF” 
miejsce w szeregu. 

Rafał Domaradzki (z prawej), który tra�a od początku cyklu sparingów, tym razem zdobył gola z wolnego 

Mistrzowska drużyna Koła nr 1. Od lewej: Józef Rycyk i Krzysztof 
Zając i Bogdan Lisiewski 

Młodzi pingpongiści coraz chętniej biorą udział w rozgrywkach Ligi 
Sanockiej 

Piotr Zieliński 
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