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Apteka na służbie (17.08.2020 – 24.08.2020)

Dyżur pełni Apteka Dr. MAX przy ul. Piłsudskiego 10

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu 
ŚP. Karela Jursy

członka Rady Nadzorczej 
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Sanoku oraz byłego pracownika SSM.
Rodzinie śp. Karela Jursy

składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia i słowa wsparcia

w trudnych chwilach.
  

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

W hołdzie Majorowi 
Henrykowi Dobrzańskiemu 
15 sierpnia w Dobrej nastąpi odsłonięcie pomnika ku 
czci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 80. 
rocznicę jego bohaterskiej śmierci.

W powiecie sanockim do egzaminu maturalnego przystąpiło 771 maturzystów. Zdawalność 
w naszym powiecie wyniosła 72%. W liceach ogólnokształcących dane prezentują się nastę-
pująco: liczba zdających wyniosła 347 osób, natomiast zdawalność kształtuje się na poziomie 
92%. Nieco gorzej dane wyglądają w technikach. Do matury przystąpiło 424 uczniów, a zda-
walność wyniosła 55%.

W województwie podkarpac-
kim do egzaminów z wszyst-
kich przedmiotów obowiązko-
wych egzaminu maturalnego 
w terminie głównym 2020 roku 
(w czerwcu) przystąpiło 16 
422 tegorocznych absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych 
(liceów ogólnokształcących 
i techników)

Wszyscy absolwenci, któ-
rzy ukończyli szkołę w 2020 r., 
obowiązkowo przystępowali 
do egzaminu maturalnego 
w części pisemnej z języka 
polskiego, matematyki oraz 
wybranego języka obcego no-
wożytnego. Absolwenci szkół 
lub oddziałów z nauczaniem 
języka danej mniejszości naro-
dowej obowiązkowo przystę-
powali również do części pi-

obowiązkowo przystępowali 
również do egzaminu matural-
nego z wybranego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym, 
a w przypadku języków ob-
cych nowożytnych – na pozio-
mie rozszerzonym albo dwu-
języcznym.

Do egzaminu maturalnego 
w terminie głównym 2020 r. 
przystąpili również absolwenci 
wszystkich typów szkół z lat 
ubiegłych, którzy dotychczas 
nie uzyskali świadectwa dojrza-
łości, oraz tacy, którzy uzyskali 
świadectwo dojrzałości we 
wcześniejszych latach, a w 2020 
r. przystąpili ponownie do eg-
zaminu maturalnego w celu 
podwyższenia wyniku egzami-
nacyjnego albo uzyskania wy-
niku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegoroczne-
go egzaminu maturalnego, 
uwzględniające również wyni-
ki zdających w terminie dodat-
kowym (w lipcu) oraz w termi-
nie poprawkowym (we wrze-
śniu), będą udostępnione 
30 września 2020 r.

Języki poszły dobrze, 
problemy sprawiła matematyka
Egzamin maturalny z języka 
polskiego zdało 92 proc. tego-
rocznych maturzystów, a z ma-
tematyki 79 proc. Egzamin 
z języka angielskiego, który był 
najczęściej wybierany przez 
maturzystów, zdało 92 proc.

Średnie wyniki matur z przed-
miotów obowiązkowych
Wśród absolwentów liceów 
ogólnokształcących egzamin 
maturalny z języka polskiego 
zdało 94 proc. abiturientów, 
egzamin z matematyki zdało 
85 proc., a spośród tych, któ-
rzy wybrali język angielski 
zdało 95 proc.

Wśród absolwentów tech-
ników egzamin maturalny 
z polskiego zdało 88 proc. 
abiturientów, egzamin z ma-
tematyki zdało 71 proc., 
a spośród tych, którzy wybrali 
język angielski zdało 88 proc.

Średnie wyniki uzyskane 
przez maturzystów z przed-
miotów obowiązkowych to:

- język polski na poziomie 
podstawowym - 52 proc. 

- matematyka na poziomie 
podstawowym - 52 proc. 

- język angielski na pozio-
mie podstawowym - 71 proc. 

Oprac.ew

Wstępne informacje o wynikach 
egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egazaminacyjna podała pierwsze wyniki

semnej egzaminu maturalnego 
z języka danej mniejszości na-
rodowej.

Zgodnie z § 11ka ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 w 2020 r. nie 
był przeprowadzany egzamin 
maturalny z przedmiotów obo-
wiązkowych oraz przedmiotów 
dodatkowych w części ustnej, 
z wyjątkiem przypadków okre-
ślonych w § 11kb ust. 1 ww. roz-
porządzenia.

Tegoroczni absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych – 

Uroczystości we wsi Dobra

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Dobra oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika.

Uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie majorowi 
„Hubalowi” Henrykowi Dobrzańskiemu (1897-1940) ob-
jęta została honorowymi patronatami Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Sanockiego, 
Wójta Gminy Sanok oraz Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości.

Program wydarzenia:
9.45 – uroczysta msza św. za duszę śp. majora Henryka 
Dobrzańskiego w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Dobrej,
10.30 – przemarsz gości i uczestników pod pomnik,
10.45 – rozpoczęcie uroczystości,
11.45 – poświęcenie i odsłonięcie pomnika,
12.00 – zapalenie znicza pamięci majora „Hubala” oraz 
złożenie kwiatów pod pomnikiem,
12.15 – wiązanka pieśni patriotycznych,
12.30 – zakończenie uroczystości.
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Mandaty za brak maseczek

Od 24 lipca ministerstwo zdjęło m.in. ograniczenia dotyczące 
ilości osób przebywających na basenie. Nie ma limitów zwią-
zanych z liczbą osób przebywających na obiekcie w danym 
czasie w związku z tym sanocki basen przeżywa prawdziwe 
oblężenie. W  ostatni weekend od 7 do 9 sierpnia baseny ze-
wnętrzne odwiedziło aż 3530 osób, a wewnętrzne 1800. 

Czy basen jest bezpieczny?

Na basenie zorganizowano  
animacje, gry i zabawy oraz 
zumbę dla dzieci i dorosłych, 
a także Turniej Piłki Plażowej 
i postawiono dmuchańce.  
Dyrektor Tomasz Lasyk  
planuje następną imprezę  
na zakończenie wakacji, Jed-
nak na razie nie zdradza 
szczegółów.

 
Czy basen jest bezpieczny?
Obiekt został przygotowany 
zgodnie z wszelkimi wytycz-
nymi, jakie obecnie obowią-
zują. Zamontowano podajniki 
ze środkiem do dezynfekcji, 
wprowadzono oznakowania 
zobowiązujące klientów do 
zakrywania nosa i ust. 

– Co godzinę personel 
sprzątający stosuje specjali-
styczne środki dezynfekujące. 
Po zamknięciu basenu prze-
prowadzana jest komplekso-
wa dezynfekcja obiektu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku przy-
pomina o konieczności  zachowania szczególnej ostrożności  
w trakcie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej.  
Jeżeli musimy się przemieszczać za ich pośrednictwem, nale-
ży bezwzględnie stosować się do zaostrzonych procedur  oraz 
poleceń obsługi.

ce u siebie COVID-19, będą-
ce w kwarantannie pod żad-
nym pozorem nie mogą ko-
rzystać z transportu publicz-
nego. Pandemia koronawirusa 
wciąż stanowi poważne za-
grożenie dla zdrowia” – taki 
komunikat ogłosiła Marta 
Żaczek, Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Sa-
noku.

 W najbliższych dniach 
sanepid zapowiada także kon-
trole w punktach handlo-
wych

ew

Dla bezpieczeństwa pasażerów 

Rekordowa frekwencja na basenie

Sanocka Rada Seniorów od-
była posiedzenie 11 sierpnia 
w Sali Herbowej. Rozmawia-
no o inwestycjach miejskich 
i o pomysłach na upiększenie 
miasta.

 Od 1 września z Sanoka do Bukowska i do Woli Piotrowej 
pojedzie autobus nowej linii nr 18. Jest to efekt międzygmin-
nego porozumienia w sprawie transportu zbiorowego po-
między Gminą Miasta Sanoka, a Gminą Bukowsko. Takie po-
rozumienie zostało 13 sierpnia podpisane przez burmistrza 
Tomasza Matuszewskiego i wójta Marka Bańkowskiego.

Na zaproszenie przewodniczą-
cego Sanockiej Rady Seniorów 
zastępca burmistrza Artur Kon-
drat przedstawił Radzie Senio-
rów plan realizowanych obecnie 
inwestycji. Następnie Rada Se-
niorów podjęła trzy uchwały:   
w sprawie konkursu „Najład-
niejszy ukwiecony balkon, 
ogródek przydomowy”, w spra-
wie zarezerwowania środków 
�nansowych w uchwale budże-

Linia nr 18 pojedzie do Bukowska i Woli Piotrowej

Zostały wdrożone wszyst-
kie procedury bezpieczeństwa 
związane z pandemią korona-
wirusa. Zgodnie z opinią Na-
rodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH, COVID-
-19 nie jest choroba wodoza-
leżna. Zastosowanie standar-
dowych procedur uzdatniania 
i dezynfekcji wody basenowej 
eliminuje cząstki mikroorga-
nizmów (wirusów). Możemy 
zapewnić wszystkich klien-
tów, że jakość wody stale jest 
badana, a wyniki dostarczane 
są do sanepidu. – zapewnia 
dyrektor Lasyk.

 W lipcu odbyła się kon-
trola basenu zewnętrznego 
przeprowadzona przez pra-
cowników sanockiego sane-
pidu, która nie wykazała żad-
nych odchyleń od norm i za-
leceń. Na MOSiR Sanok nie 
została nałożona żadna kara 
lub mandat.

ew

Zmiany w komunikacji autobusowej

za zrealizowane przez SPGK 
wozokilometry. – Cieszę się  
z porozumienia w sprawie or-
ganizacji i realizacji lokalnego 
transportu zbiorowego w gra-
nicach Gminy Bukowsko oraz 
ze współpracy z Gminą Bu-
kowsko, opartej na zasadzie 
partnerstwa – skomentował 
spotkanie z wójtem Markiem 
Bańkowskim burmistrz To-
masz Matuszewski.

red.

Nowa linia autobusowa nr 18 
będzie kursować od 1 wrze-
śnia 2020 r. od poniedziałku 
do piątku. Każdego dnia bę-
dzie realizowanych osiem 
kursów na trasie Sanok – Bu-
kowsko oraz cztery kursy na 
trasie Sanok – Wola Piotrowa. 
Rozkład jazdy zostanie 
umieszczony w najbliższym 
czasie na przystankach auto-
busowych. Porozumienie 
przewiduje pełną odpłatność 

11 sierpnia obradowała Sanocka Rada Seniorów
Inwestycje i estetyka miasta

towej miasta Sanoka na rok 
2021 oraz w sprawie stanowiska 
Sanockiej Rady Seniorów dot. 
zmiany ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o samorzą-
dzie powiatowym oraz ustawy  
o samorządzie województwa.

– Pomysł na upiększenie 
miasta poprzez konkurs, który 
zmobilizuje sanoczan do za-
dbania o balkony i ogrody, bar-
dzo mi się podoba. Dziękuję 
Radzie Seniorów za pracę dla 
Sanoka i wszelkie wskazówki 
dotyczące aktywizacji osób 
starszych – napisał na swoim 
pro�lu w mediach społeczno-
ściowych burmistrz Tomasz 
Matuszewski. (red.)

„Podstawowe zasady bezpie-
czeństwa to: odpowiedni od-
stęp od współpasażera, ma-
seczka lub przyłbica zasłania-
jąca nos i usta, dezynfekcja 
rąk po wyjściu z autobusu. 
Wszyscy, którzy lekceważą 
obowiązek noszenia mase-
czek w środkach  komunika-
cji,  muszą się liczyć z konse-
kwencjami. Za brak maseczki 
grozi mandat nawet 500 zł, 
możliwa jest także grzywna 
nakładana przez PPIS w wy-
sokości od 5 do 30 tys.  
złotych. Osoby podejrzewają-
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500 kilometrów dla 4 łap 

NASZ PATRONAT

Lato uratowane – „Ciesz Fanów Festiwal”
A jednak się udało! Ciesz 
Fanów Festiwal podjął rę-
kawicę i jako jeden z nie-
licznych letnich festiwali 
odbędzie się w dniach 21-
-22 sierpnia. 

Do Cieszanowa na dwu-
dniową imprezę przybyć 
będzie mogło 900 osób. Po-
zostali fani dobrej muzyki, 
wydarzenia festiwalowe śle-
dzić będą mogli za pośred-
nictwem Internetu. Festiwal 
organizowany jest w nowej 
formie, ponieważ, scena 
ustawiona będzie wśród 
pola namiotowego w myśl 
hasła „Twój namiot, twoim 
królestwem!”. Dla fanów 
przewidziana jest również 
strefa tuż pod sceną, w któ-
rej obowiązywać będzie dy-
stans społeczny i koniecz-
ność noszenia maseczek.

Karnety na Ciesz Fanów 
Festiwal w cenie 99 zł znaj-
dziecie na stronie www.bile-
ty24.pl, a w ich cenę wcho-

dzić będą: dwa dni koncer-
tów, pole namiotowe, prysz-
nic i porcja pierogów od 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

W skład zespołów, które 
wystąpią na Ciesz Fanów 
Festiwalu, wchodzą m.in. 
legendarne Ga-Ga, Zielone 
Żabki, Sztywny Pal Azji, 
Virgin Snatch oraz zapew-
niające niesamowitą energię 
Acoholica i Dziady Kazi-
mierskie. Festiwal zostanie 
poprzedzony przez Przegląd 
CFF, który odbędzie się za 
pośrednictwem Internetu. 
Dziesięć przeglądowych ka-
pel wystąpi dla widzów onli-
ne i to fani festiwalu w gło-
sowaniu wybiorą zwycięski 
zespół, który zagra na cie-
szanowskiej scenie. 

W rękach festiwalowi-
czów jest również kolejne, 
ważne narzędzie wpływu na 
wygląd festiwalu. To właśnie 
oni będą mogli przyznać 
„dziką kartę” dwóm mło-
dym zespołom, które zdo-

będą szansę zaprezentowa-
nia swojej muzyki na ciesza-
nowskiej scenie. 

Ważną strefą festiwalu 
będzie City NGO wypeł-
nione warsztatami i alterna-
tywnymi koncertami. W tej 
stre�e prowadzone będą
również rozmowy w ramach 
spotkania Otwarte Głowy, 
w których swój udział po-
twierdziła już siostra Małgo-
rzata Chmielewska. CFF-
-owi towarzyszyć będzie 
także strefa gastronomiczna 
z niezastąpionymi Kołami 
Gospodyń Wiejskich. 

Wszelkie o�cjalne infor-
macje oraz komunikaty 
znajdziecie na stronach 
Centrum Kultury i Sportu 
w Cieszanowie www.ckis.
cieszanow.pl, oraz na pro�-
lach na Facebooku: Ciesz 
Fanów Festiwal, Centrum 
Kultury i Sportu w Ciesza-
nowie oraz CityNGO.  

 
mn

Sanoczanka Katarzyna Ła-
gożny chcąc pomóc bez-
domnym pieskom, wpadła 
na wyjątkowy pomysł. Ru-
szyła na wyprawę z Ustro-
nia do Wołosatego. Poniżej 
link do zrzutki na szczytny 
cel pod nazwą „500 kilome-
trów dla 4 łap”.

– Już dzisiaj - kontynuacja 
akcji charytatywnej, którą 
podjęliśmy 11 sierpnia wie-
czorem!

Twórzmy wspólne do-
bro, bo dobra karma wraca 
ze zdwojoną siłą. Wywołaj-
my po raz kolejny uśmiech 
w postaci merdającego 
ogonka. Będę wdzięczna za 
każde udostępnienie zrzut-
ki, wpłacenie każdej złotów-
ki o wartości miliona. Psiaki 
mogą znaleźć bezpieczny 
dom - nie pozwólmy im 
czekać! Każdy chce kochać i 
być kochanym, tym bardziej 
nie pozwólmy im czekać. 
Pokażmy, że jesteśmy 

Propozycja dotyczy niedziel-
nego wieczoru na zakończe-
nie sierpniowego długiego 
weekendu. Pierwszy Rajd sa-
mochodowy z �agą narodo-
wą odbył się 11 listopada 
2018 roku  w 100-lecie nie-
podległości. Brało w nim 
udział blisko 20 załóg, a tra-
sa wiodła ulicami Sanoka. 

Następne wiodły do Stracho-
ciny i Jaćmierza. Tegoroczna 
edycja w 100-lecie urodzin 
św. Jana Pawła II powiedzie 
spod Papieskiej Barki  do kró-
la, który 610 lat temu pod 
Grunwaldem odniósł wspa-
niałe zwycięstwo nad nawałą 
krzyżacką. Pomnik Władysła-
wa Jagiełły znajduje się na 
mrzygłockim rynku. W razie 
niepogody program ulegnie 
koniecznemu skróceniu. Za-
kończenie rajdu na parkingu 
przy Skwerze Niepodległości 
w Trepczy.   

Warunkiem uczestnictwa 
jest wyposażenie pojazdu  
samochodowego  w powiewa-
jącą �agę biało-czerwoną, 

zachowanie przepisów ruchu 
drogowego, dobry humor 
 i dostosowanie się do poleceń 
organizatorów.  Mile widziany 
będzie udział całych rodzin,  
a zwłaszcza dzieci i młodzieży 
wraz z rodzicami. Rajd zapla-
nowany jest na niedzielne po-
południe 16 sierpnia 2020 r.  

o godz. 16. Kolejny raz  
zaszczytne obowiązki Ko-
mandora Rajdu Niepodle-
głości pełnić będzie pan  
Jan Przybyła – rodak trep-
czański, znany długoletni  
kierowca i przedsiębiorca 
branży samochodowej.

pr

wdzięczni za ich obecność! 
- napisała na swoim pro�lu
społecznościowym Katarzy-
na Łagożny. 

Do akcji dołączył się 
znany sanocki gra�k Mate-
usz Kulikowski, który za-
projektował plakat. Gra�ka
będzie nagrodą dla tych, 
którzy wpłacą na zrzutkę 
przynajmniej 25 zł. Plakat 
jest limitowany i nie będzie 
innej możliwości jego zdo-
bycia.

– Inspirowany mitolo-
gicznym Ortosem, dwie 

głowy, dwa kierunki to sym-
bol wyboru. My też mamy 
wybór wspomóc wspaniałą 
inicjatywę lub wrócić do 
swoich spraw. Co wybierze-
my, zależy od nas - komen-
tuje Mateusz. 

Wędrówkę sanoczanki 
będziemy śledzić i relacjo-
nować na bieżąco. Zachęca-
my do wpłat na sanockie 
przytulisko.

ew

Link do zrzutki:
h�ps://zrzutka.pl/b9x2rf

Izba Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego to główna atrakcja turystyczna w Komańczy. 
Mieści się ona na parterze w klasztorze Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Izba jest bez-
płatnie dostępna dla zwiedzających, codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 9.00-17.00.  
Zainteresowanie izbą pamięci jest ogromne. Rocznie klasztor odwiedza około 50 tys. turystów.

Klasztor w Komańczy wymaga 
pilnego remontu

To właśnie w Komańczy  
w klasztornym pokoju w la-
tach 1955-1956 więziony był 
prymas tysiąclecia, ksiądz 
Stefan Wyszyński. Jego pobyt 
w klasztorze upamiętniają 
rzeczy, które po sobie pozo-
stawił. Jest to biurko prymasa, 
lampa na�owa, kałamarz, bi-
bularz, maszyna do pisania, 
klęcznik, naczynia liturgiczne 
oraz szaty, w których ks. Ste-
fan Wyszyński odprawiał  
nabożeństwa. Zwiedzający 
klasztor mogą również obej-
rzeć kaplicę, w której modlił 
się prymas, przejść ścieżkami 
leśnymi, którymi codziennie 
spacerował kardynał oraz 

przeczytać fragmenty Jasno-
górskich Ślubów Narodu Pol-
skiego powstałych w Komań-
czy, umieszczonych na kamie-
niach ułożonych wzdłuż drogi 
prowadzącej do klasztoru.  
Na uwagę zasługują również 
archiwalne zdjęcia przedsta-
wiające pobyt kardynała  
w Komańczy.

Niestety, klasztor jest 
drewniany i umiejscowiony  

w lesie, przez co ciągle nara-
żony na wilgoć. Obecnie  
niezbędny jest pilny remont 
elewacji zewnętrznej oraz 
przeciekającego dachu. Sio-
stry Nazaretanki nie są w sta-
nie same utrzymać budynku, 
dlatego każda pomoc �nanso-
wa jest na wagę złota.

Źródło:Starostwo 
Powiatowe w Sanoku

Potrzeb jest naprawdę wiele. Osoby, które chcą wesprzeć  
remont klasztoru w Komańczy, mogą wpłacać pieniądze na 
poniższe konto:

69 1240 2340 1111 0000 3197 6961
Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy z dopiskiem: 

o�ara na potrzeby klasztoru

KOMAŃCZA | Zbiórka funduszy

IV Rajd Samochodowy z biało-czerwoną
Od Papieskiej Barki do króla Władysława Jagiełło
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Klasztor w Komańczy wymaga 
pilnego remontu

Miasto Sanok sięga po środki �nansowe w ramach Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Program Śro-
dowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adapta-
cja do ich skutków. W związku z wnioskiem o do�nansowanie z MFEOG 
podczas nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Sanoka wprowadziła niezbędne 
zmiany do dwóch dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Miasta 
Sanoka na lata 2013-2024 oraz do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
miasta Sanoka. 

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Pomysł na Sanok w błękicie i zieleni

– Dzięki akceptacji radnych będzie-
my mogli złożyć projekt pod nazwą 
„Zielono-niebieska infrastruktura 
w dolinie potoku Osip w Sanoku”. 
To duże wyzwanie, ale możliwe do 
zrealizowania. Jeżeli projekt zyska 
akceptację, wówczas infrastruktura 
Sanoka wzbogaci się o teren rekre-
acyjny, z dużą ilością zieleni i kwia-
tów], a przede wszystkim stworzy 
się szansa wybudowania kolejnych 
ciągów pieszo-rowerowych, których 
w mieście brakuje – mówi burmistrz 
Tomasz Matuszewski.  

Środki �nansowe w wysokości 
100 mln zł dostępne w ramach Me-
chanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021 zostały przeznaczone na 
realizację zielono-niebieskiej infra-
struktury. Operatorem programu 
jest Ministerstwo Klimatu we współ-
pracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 17 sierpnia br. upływa ter-
min składania wniosków. W ramach 
programu można składać projekty, 

których celem jest zwiększenie od-
porności miast na negatywne zjawi-
ska wynikające ze zmian klimatu. 
Działania te dotyczą inwestycji słu-
żących przechwytywaniu i zagospo-
darowaniu wód opadowych w miej-
scu ich powstania. W szczególności 
dotyczy to rozbudowy sieci natural-
nych i półnaturalnych urządzeń 
zwiększających retencję. Miasto Sa-
nok opracowało projekt, którego 
wartość to 4 470 700 zł bru�o. Do�-
nansowanie  sięga 85 proc., wkład 
własny wyniesie 670 605 zł.

Projekt przewiduje również 
kampanię informacyjną obejmującą 
konferencję prasową na rozpoczęcie 
realizacji projektu, artykuł w prasie 
lokalnej, konferencję prasową na 
zakończenie realizacji projektu. 
Wydawnictwo książkowe – dobre 
praktyki - tytuł roboczy „Myśl glo-
balnie, działaj lokalnie w Sanoku”. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej projektu: www.klimat-
-sanok.pl 

żródło: UM Sanok

IV Rajd Samochodowy z biało-czerwoną

UL. LIPIŃSKIEGO UL. ZAGÓRSKA

UL. WILCZA

- budowa siedmiu zbiorników retencyjnych oraz kaskady wodnej 
z czterema retencyjnymi zbiornikami przelewowymi,
- wykonanie ogrodów deszczowych i nasadzenie kwietnych łąk,
- budowa schodów terenowych,
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- instalacja ławek ze stojakami dla rowerów oraz koszy na śmieci,

- instalacja oświetlenia parkowego zasilanego z OZE,
- budowa mostków i przepustów na ciekach wodnych,
- montaż wodnych urządzeń edukacyjnych,
- wykonanie rabat, kwietników i nasadzeń roślin wodnych,
- budowa altan edukacyjnych.

Zakres rzeczowy projektu to:

LEGENDA

Ciągi pieszo-rowerowe

potok Osip

Zbiorniki retencyjne, kaskady wodne, 
zbiorniki przelewowe

Łąki kwietne i nowe nasadzenia
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Laureat nagrody Man Bookera powraca z kolejną nietuzin-
kową powieścią. Dwanaście osób, w większości nieznajo-
mych, ma wpływ na życie kolejnego poznanego pasażera  
samolotu. Ścieżki ich życia przecinają się podczas tego lotu  
i już na zawsze zachowają pamięć o wspołpasażerach.
 

Polska po II wojnie światowej. Niemcy są wypierani z kraju 
przez sowietów, miasta są nękane przez szabrowników, któ-
rzy niszczą wszystko, czego nie da się ukraść.

Remigiusz Mróz to autor poczytnych kryminałów, który ma 
stałe grono zwolenników. Kolejny raz udowodnił, że można 
jeszcze zaskoczyć czytelnika swoją pomysłowością.

„Lot 202” - Remigiusz Mróz

„Wyspa Zero” Jarosław Sokół

Grupa milicji obywatelskiej 
przybywa do Swinemunde, 
aby przygotować je do prze-
jęcia pod polskie rządy. Tra-
fiają na Niemców wyznaczo-
nych przez rosyjskiego ko-
mendanta do pilnowania 
porządku oraz komendę 
Rosjan. Polacy nie są mile 
widziani. W dodatku ktoś 

morduje ofiary, które prze-
żyły Auschwitz i zostawia po 
sobie makabryczne ślady. 
Rosyjski komendant wyzna-
cza jednego z milicjantów 
do wyśledzenia mordercy, 
jeśli mu się nie uda cena bę-
dzie wysoka. Szybko okazuje 
się, że nikt nie jest tym, za 
kogo się podaje. Trudno 

stwierdzić, kto jest dobry,  
a kto zły.

Jeśli sięgniecie po ten do-
skonałe skonstruowany kry-
minał, możecie spodziewać 
się mrocznych zagadek  
i skomplikowanych wątków, 
które na końcu łączą się  
w logiczną całość. Napisany 
doskonałym językiem, co 
zwiększa przyjemność czyta-
nia, a jednocześnie można się 
trochę podszkolić z historii.

Agata

Akcja książki rozgrywa się  
w dwóch miejscach, w samo-
locie rejsowym lecącym  
do Toronto oraz w Opolu. 
Wśród pasażerów Dreamline-
ra podróżuje premier Patryk 
Hauer.  Decyduje się zawsze 
na lot wśród obywateli, mimo 
pełnionej funkcji. Chwilę po 
starcie samolot zostaje opa-

„Turbulencje” David Szalay

Kobieta tuż po turbulencjach 
nawiązuje rozmowę z mężczy-
zną siedzącym obok niej w sa-
molocie. Wraca do domu, 
gdzie tragiczne wieści dotknę-
ły również innego nieznajo-
mego, roztrzęsionego pilota  
w drodze na inny kontynent. 
Szuka on pocieszenia u dzien-
nikarki, którą spotkał tej nocy. 
Jej życie również subtelnie się 
zmienia, zanim udaje się na 
lotnisko z zadaniem, które  
z kolei odmieni następne przy-
padkowe osoby.

W tej cudownej, głęboko 
poruszającej powieści zróżni-
cowani bohaterowie Szalaya 
okrążają planetę dwunastoma 
lotami, z Londynu do Madry-
tu, z Dakaru do Sao Paulo, do 
Toronto, do Delhi, do Doha, 
w drodze do kochanków lub 
rodzeństwa, starzejących się 
rodziców, małych wnuków 
lub nikogo. Po drodze do-
świadczają pełnego zakresu 
ludzkich emocji, od samotno-
ści po miłość, i świadomie lub 
w inny sposób zmieniają się 

nawzajem w jednej krótkiej, 
elektryzującej interakcji.

Napisany ze smakiem, od-
krywający delikatną, krzyżują-
cą się naturę dzisiejszych rela-
cji. Turbulencje to olśniewają-
cy portret wzajemnych powią-
zań współczesnego świata. 
Choć powieść stosunkowo nie 
długa, to zdecydowanie trzeba 
przeczytać.

Polecam, Mariola P.

nowany przez porywaczy.  
W tym samym czasie, w Opo-
lu zostają odkryte (nietypo-
we) zwłoki mężczyzny. Spra-
wą zajmują się Agnieszka 
Oliwa wraz z przełożonym 
Markiem Litmanem. Śledczy, 
przy denacie odnajdują ta-
jemniczy list. Ślady prowadzą 
wprost do premiera Hauera, 

lecącego tytułowym lotem  
do Kanady.

Jeśli chcecie wiedzieć czy 
Lot 202 bezpiecznie wyląduje 
to serdecznie zapraszam do 
lektury. Cóż mogę dodać, 
książka jest pełna zwrotów 
akcji, a �nał wbija w fotel. Ła-
twy i przystępny język autora 
sprawia, że czyta się lekko 
podczas wakacyjnych wie-
czorów.

Renata

AUTORSKA RECENZJA  

Urodzony w 1917 roku, uczeń sanockiego Gimnazjum  
Męskiego im. Królowej Zo�i, pisarz i dziennikarz żydowskie-
go pochodzenia Kalman Segal był świadkiem czasów i zda-
rzeń najtragiczniejszych. Wojna, tułaczka, zesłanie na Sybe-
rię, świadomość grozy Holocaustu, potem, już po wojnie,  
po latach twórczej pracy – konieczność opuszczenia „pierw-
szej” ojczyzny i wyjazd do Jerozolimy. 

Ostatnia powieść Kalmana Segala 
trafia do rąk czytelników

„Jeszcze żyjemy”,  Kalman Segal

Od śmierci pisarza minęło  
40 lat, tym bardziej więc god-
ny jest odnotowania fakt, że 
oto Kalman Segal powraca za 
sprawą swojej ostatniej, nie-
wydanej w całości za życia po-
wieści.

Maszynopis powieści od-
nalazła Ita Segal, córka pisarza, 
w 2008 roku. Z prośbą o kry-
tyczną ocenę tekstu zwróciła 
się do prof. Tomasza Cho-
miszczaka. „To proza zachwy-
cająca i przerażająca zarazem” 
– pisze Tomasz Chomiszczak 
w słowie wstępnym do wyda-
nej właśnie powieści. „Modli-
twa i przekleństwo. Powieść 
balsam i powieść potwór, która 
zaczyna się jak sielanka, by 
przejść w tragedię z domieszką 
horroru, zwieńczoną pesymi-
stycznym epilogiem. Książka 
niejednorodna i niejednowy-
miarowa, zbudowana z nakła-
danych na siebie historii, idei, 
narracji, stylów – jak kolejnych 
kręgów dantejskiego piekła”.

Ostatnią powieść Kalmana 
Segala, sanoczanina żydow-
skiego pochodzenia, wydało 
dosłownie kilka dni temu Wy-
dawnictwo Austeria. Gmina 
Miasta Sanoka także dołożyła 
swoją cegiełkę do opubliko-
wania  tej książki. Na jej pro-
mocję – taką z prawdziwego 
zdarzenia, zapewne w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej – 
przyjdzie jeszcze czas...(red.)
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Złota Pinezka dla Muzeum 
Budownictwa Ludowego 
w Sanoku

Specjalne wyróżnienie z okazji 15. rocznicy uru-
chomienia Map Google

 Google przyznaje Złote Pi-
nezki – wyróżnienie dla naj-
bardziej docenionych przez 
użytkowników Map Google 
atrakcji turystycznych w każ-
dym z województw.

W województwie podkar-
packim nagrodę otrzymuje 
Muzeum Budownictwa Lu-
dowego  Sanoku – pierwsze i 
największe pod względem 
liczby zgromadzonych obiek-
tów muzeum etnogra�czne w
Polsce, założone po drugiej 
wojnie światowej.

 
7 sierpnia 2020 r. – Mapy 

Google zostały uruchomione 
w lutym 2005 roku i od tego 
czasu pomagają użytkowni-
kom znajdować informacje o 
interesujących ich miejscach, 
�rmach czy instytucjach z ca-
łego świata. Dziś z usługi ko-
rzysta już ponad miliard 

użytkowników z różnych za-
kątków globu. Z biegiem lat 
do Map Google dodano po-
nad 200 milionów miejsc, z 
kolei użytkownicy każdego 
dnia publikują w usłudze po-
nad 20 milionów wpisów: 
wskazówek, opinii, zdjęć i in-
formacji.

 
To właśnie dzięki opiniom 

użytkowników Map, Google 
wyłonił jedno najlepiej oce-
niane miejsce w każdym z 16 
województw, które otrzyma 
statuetkę Złotej Pinezki.[1] 
Dziś ogłasza laureata Złotej 
Pinezki w województwie 

Ścieżka przyrodniczo-histo-
ryczna BRENZBERG
Jedną z takich ścieżek – upa-
miętniającą okrutny czas po-
wojennych „łun w Bieszcza-
dach” jest ścieżka przyrodni-
czo-historyczna „Brenzberg”.

Wejście na ścieżkę znaj-
duje się po lewej stronie drogi 
w kierunku na Tarnawę Niż-
ną. Oznakowane tablicą  
informacyjną z kierunkiem 
oznaczającym początek ścież-
ki. Ścieżka malowniczo wie-
dzie nas przez las, na grzbiet 
Jeleniowatego. Miejscami 
jest dość stromo, ułatwieniem 
są w miejscu „uskoku” schody. 
Dochodzimy do leśnej pola-
ny, gdzie dawniej stała leśni-
czówka Franciszka Króla. 
Widać pozostałości ruin oraz 
zarysy fundamentów leśni-
czówki.

Tutaj w 2010 roku został 
ustawiony głaz z tablicą pa-
miątkową oraz krzyż drew-
niany. 

Ścieżka urokliwa gdyby nie jej 
tragiczna historia
W sierpniu 1944 roku oddzia-
ły OUN-UPA w pobliżu le-
śniczówki dokonały mordu 
74 Polaków (mężczyzn, ko-
biet i dzieci) ukrywających 
się w leśniczówce przed upo-
wcami. Ukraińscy nacjonali-
ści w okrutny sposób zamor-
dowali cywilów używając do 
tego wideł, siekier i kos.  

Z rozmowy z Krzysztofem 
Berezą – historykiem (specja-
listą w oddziałowym Biurze 
Badań Historycznych IPN  
w Rzeszowie, znawcą stosun-
ków polsko-ukraińskich w la-
tach 1939-1947) możemy 
dowiedzieć się o wielu istot-
nych dla tej tragedii informa-
cjach, podpartych dokumen-
tacją i opisami zeznań świad-
ków.

Na podstawie akt archi-
walnych znajdujących się  
w rzeszowskim OBUiAD IPN 
można stwierdzić, że za 
zbrodnię odpowiedzialna 
była sotnia Służby Bezpie-
czeństwa (SB – Służba Bezpe-
ky) OUN dowodzona przez 
Mykołę Dudkę „Osypa”. SB 
OUN pełniła funkcje kontr-
wywiadowcze i policyjne we-
wnątrz ukraińskiego podzie-
mia. Głównym źródłem in-
formacji o przynależności 
taktycznej sprawców są ze-
znania Włodzimierza Szczy-
gielskiego ps. „Burłaka”, który 
działalność OUN-UPA latem 
1944 r. charakteryzował na-
stępująco: 

Tutaj nadmieniam, że  
w okolicy Bukowe Berdo 
przysiółek Muczne, zakwate-
rowała sotnia esbistów pod 
dowództwem „Osypa”, która 
operowała na tamt[ejszym] 
terenie, a przybyła ona praw-
dopodobnie od Przemyśla,  
w tym samym czasie co i my. 
Później w tę okolicę przybyła 
sotnia „Czarnego i Hromen-
ki”, którzy przybyli z powiatu 
stanisławowskiego i również 

Muczne - turystyczna baza wypadowa

zakwaterowali w tamtym te-
renie, urządzając różnego ro-
dzaju akcje, lecz jak, gdzie  
i kiedy nie wiem. (Protokół 
przesłuchania Włodzimierza 
Szczygielskiego ps. „Burłaka” 
z 23 XI 1948 r.; IPN-Rz-
-046/723). 

Na pewno znana jest pani 
książka autorstwa Andrzeja 
Potockiego pt. Bieszczadzkie 
losy, Rzeszów-Krosno 2000. 
Na stronie 91 jest opisany 
przebieg wydarzeń ustalony 
przez autora. Wskazane jest 
również sięgnięcie do pracy 
wydanej we Wrocławiu: Sz. 
Siekierka, H. Komański, K. 
Bulzacki, Ludobójstwa doko-
nane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach  
w województwie lwowskim 
1939 – 1947, Wrocław 2006. 
Na stronach 1118-1119 za-
mieszczone jest świadectwo 
Alfreda Steinhardta, który  
w latach 1943-1944 był księ-
gowym gminy Tarnawa Niżna 

w pow. turczańskim. Stein-
hardt był Żydem, w okresie 
okupacji posługiwał się aryj-
skimi dokumentami na na-
zwisko Tadeusz Buczkowski. 
Opisując wydarzenia z lipca-
-sierpnia 1944 r. podał m.in.:

[…] uciekła administra-
cja niemiecka i ukraińska, 
miejscowi nacjonaliści ukra-
ińscy zaczęli paradować  
z bronią. W sytuacji zagroże-
nia życia postanowiłem opu-
ścić Tarnawę i przenieść się 
do Sokolik Górskich, gdzie 
była stacja kolejowa na linii 
Sambor przez przełęcz Uzok 
do Ungwaru na Węgrzech.  
W Sokolikach schroniło się 
wiele polskich rodzin, głów-
nie kolejarzy, pracowników 
leśnych i tartacznych oraz ad-
ministracji z okolicznych fol-
warków. Polacy w nocy bary-
kadowali się w budynku sta-
cyjnym, przygotowanym do 
obrony przed napadami bojó-
wek UPA. Pobyt mój w Soko-

likach nie był bezpieczny, 
Niemcy mogli rozpoznać we 
mnie Żyda, ale wśród Ukraiń-
ców w Tarnawie Niżnej byłem 
zagrożony śmiercią nie tylko 
jako Żyd, ale również jako 
„Polak”. Gdy zbliżał się front  
i na szosie ukazały się wycofu-
jące jednostki wojska nie-
mieckiego, a stacja kolejowa 
została zaatakowana przez so-
wieckie samoloty, część Pola-
ków postanowiła schronić się 
w górskich lasach u znajome-
go leśnika. Byłem świadkiem 
jak wyjechały furmanki z ro-
dzinami z małymi dziećmi  
i starszymi ludźmi, widziałem 
plączące dziewczynki, które 
jechać nie chciały i tłumaczo-
no im, że tam będzie bez-
pieczniej. Nikt nie wiedział, 
gdzie będzie bezpieczniej, ani 
ci co pojechali, ani ci co zosta-
li. Po kilku dniach w Sokoli-
kach pojawił się 16-letni syn 
leśniczego ze straszną wiado-
mością. Banderowcy zaatako-

wali leśniczówkę i wymordo-
wali wszystkich, oprócz niego. 
On w czasie napadu znajdo-
wał się poza budynkiem leśni-
czówki i jemu udało się zbiec. 
Po kilku dniach nie wytrzy-
mał nerwowo i wrócił do lasu 
zobaczyć co się stało z jego 
rodziną. Do Sokolik już nigdy 
nie powrócił. Po pewnym 
czasie przyszedł do Sokolik 
wieśniak ukraiński, który 
ostrzegał przed napadami 
banderowców i opowiedział, 
że syn leśniczego został zła-
pany przez banderowców  
i po torturach zamordowany.  
Do dziś widzę twarzyczki 
dziewczynek płaczących, jak-
by w przeczuciu strasznej 
śmierci.    

Pewne informacje doty-
czące wydarzeń w rejonie 
Dźwiniacz – Sokoliki – Tar-
nawa udało się nam na pewno 
zebrać w trakcie „kwerendy 
wołyńskiej”. Pamiętam, że 
miałem je w rękach. Niestety, 

materiały te są nieuporządko-
wane, bowiem obszar przed-
wojennego województwa 
lwowskiego jest poza aktual-
nie prowadzonymi badania-
mi, w których koncentrujemy 
się na województwie wołyń-
skim i tarnopolskim. Musiała-
by się więc pani uzbroić  
w cierpliwość, bowiem zbiór 
ten to kilkanaście tysięcy cy-
frowych kopii dokumentów, 
które należałoby przejrzeć  
w wolnym czasie.

Skąd nazwa Leśniczówki 
Brenzberg
Trasa ścieżki „Leśniczówka 
Brenzberg” prowadzi koroną 
długiego prostego nasypu-po-
chylni trawersującego zbocze 
o dość znacznym spadku. Na-
syp ten od dawna badacze 
bieszczadzkich kolejek leśnych 
wiązali z trasą kolejki wąskoto-
rowej Ustrzyki Górne – Soko-
liki Górskie. Ze względu na 
mocny spadek terenu wyko-
rzystywano rozwiązanie zwane 
„brenz”. 

Czy „brenzy” były silnika-
mi, które miały za zadanie 
wciągać puste lory pod górę 
stoku? Wszystko wskazuje na 
to, że zarówno po północno-
-wschodniej (przed 1909) jak 
też południowo-zachodniej 
(po 1909) stronie Jasieniowa 
funkcjonował tak zwany 
bremsberg (dosłowne tłuma-
czenie góra hamulcowa) sto-
sowany w kopalniach w sztol-
niach upadowych, w wyrobi-
skach, w transporcie górskim  
i eksploatacji lasów (tzw. ko-
lejka grawitacyjna). 

Trzeba zauważyć, że 
bremsberg z Mucznego, cho-
ciaż idealnie prostoliniowy, 
cechuje się niejednorodnym 
spadkiem. Na górnym odcin-
ku o długości 180 metrów 
spadek jest większy i wynosi 
około 17 stopni, na dolnym, 
dłuższym odcinku (350 me-
trów) spadek jest dwukrotnie 
mniejszy i wynosi około  
8 stopni. Te dwa odcinki roz-
dziela dzisiaj wyraźna szczerba 
w nasypie wyerodowana przez 
wody roztopowe i opadowe, 
nad którą nadleśnictwo wyko-
nało mostek na potrzeby tury-
stów. Kiedyś był tu zapewne 
przepust. Można zakładać, że 
ta niejednorodność spadku 
była celowym zabiegiem pro-
jektowym, który miał na celu 
wyeliminowanie wleczenia 
liny po gruncie na skutek ob-
wisu pod własnym ciężarem. 

Historie wciąż są odkry-
wane, wciąż upamiętniane. 
Warto by historie przekazywać 
ku pamięci pokoleń, by takie 
losy były lekcją i ostrzeżeniem 
na przyszłość.

Ścieżka godna polecenia 
zarówno ze względu na przy-
rodniczy jej charakter, ale 
przede wszystkim, jako miej-
sce zadumy i chwili pomilcze-
nia nad losami ludzi, których 
bestialsko mordowano w imię 
rzekomej ówczesnej wolności. 

Lidia Tul-Chmielewska

Osada leśna u podnóża Bukowego Berda

 Muczne to osada leśna w dolinie potoku Mucznego, leżąca u podnóża Bukowego Berda. Obecnie jest to spory ośrodek ruchu 
turystycznego, doskonała baza wypadowa w kierunku Bukowego Berda, jak i w kierunku doliny górnego Sanu. Lasy Pań-
stwowe stworzyły na potrzeby licznie przybywających turystów doskonale przygotowane ścieżki przyrodnicze oraz 
przyrodniczo-historyczne, dając tym samym szeroki wachlarz możliwości poznawania okolic Mucznego. 

Leśniczówka Brenzberg miejsce pamięci

Tablica pamiątkowa, Leśniczówka Brenzberg Zarys fundamentów, Leśniczówka Brenzberg
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Ile osób przewinęło się przez centrum 
Sanoka podczas Jarmarku Ikon? Setki, 
jeżeli nie tysiące. Na deptaku i sanockim 
Rynku przez dwa dni krążyły tłumy wo-
kół straganów - i nic dziwnego, ponieważ 
do kupienia były przedmioty, których na 
próżno szukać w galeriach handlowych.

Jak co roku podczas jarmarku prezentowano prace, 
pochodzące z sanockich, bieszczadzkich i podkar-
packich pracowni ikon, wyroby artystów ludowych 
i rzemieślników, w tym garncarzy, kowali, koronka-
rzy, wytwórców przedmiotów z drewna i wikliny. 
Na jarmarku pojawiły się  również  stragany pszcze-
larzy i sprzedawców wyrobów z wosku, rzeźbiarzy, 
malarzy, w tym sanockich artystów, producentów 
oryginalnej biżuterii i ozdób oraz osób serwują-
cych domowe wypieki czy sery. Hitem okazały się 
tłoczone na zimno oleje oraz chleb, pieczony 
w Kownie według dawnych receptur.

Jarmark to również warsztaty. W tym roku dzie-
ci mogły ubrudzić ręce przy kole garncarskim pra-
cowni Carpe Diem lub zaprojektować i wykonać 
ekologiczne torby pod okiem instruktorów z sa-
nockiego BWA. W sobotę cały dzień w parku jor-
danowskim pracowały „dmuchańce”.

Gaja Suchocka, zdobywczyni tytułu Master-
Chef Junior zaprosiła do wspólnego gotowania 
burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Gaja i bur-
mistrz przygotowali pudding z mleka kokosowego 
i nasion chia z owocami oraz ceviche z łososia.

Klimat jarmarku stworzyła muzyka. Trio Fami-
lijne Myszkali w sobotę i w niedzielę prezentowało 
muzykę dawną. Znakomity koncert w cerkwi, 
transmitowany w Rynku za pośrednictwem telebi-
mu, przygotował zespół Widymo z Marianną Jarą. 
Na koniec jarmarku zagrała Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Avanti pod dyrekcją Grzegorza Maliwiec-
kiego.

Podczas jarmarku zaprezentowano także książ-
kę Kalmana Segala „Jeszcze żyjemy”, wydaną nie-
dawno przez Wydawnictwo Austeria. Jest to odna-
leziona w maszynopisie powieść, opublikowana 
w 40 lat po śmierci autora. O książce opowiadała 
Agnieszka Junosza-Jankowska, mieszkająca na sta-
łe w Szwajcarii tłumaczka utworów Kalmana Sega-
la na język niemiecki.

Dodatkowo podczas jarmarku na telebimie 
prezentowano �lmy „Kraina Sanu” i „Wypasiony 
Raj” w reżyserii Rafała Gużkowskiego. Był także 
wykład dyrektora Jarosława Sera�na na temat ikon 
ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

Na telebimie pojawiały się komunikaty o ko-
nieczności przestrzegania reżimu sanitarnego. Sto-
iska wystawców były wyposażone w płyny dezyn-
fekujące. Dało się zauważyć ostrożność kupujących 
i zachowanie dystansu społecznego.

Policzyliśmy sanockie jarmarki: najpierw przez 
trzy lata na deptaku, organizowane trochę skrom-
niej, potem od 2007 roku z rozmachem na Rynku. 
Według naszych redakcyjnych obliczeń mamy za 
sobą udany XVII Jarmark Ikon. Może warto zwra-
cać uwagę na tę jarmarkową „buchalterię”?

ew



914 sierpnia 2020 r. | Z MIASTA |  

Ile osób przewinęło się przez centrum 
Sanoka podczas Jarmarku Ikon? Setki, 
jeżeli nie tysiące. Na deptaku i sanockim 
Rynku przez dwa dni krążyły tłumy wo-
kół straganów - i nic dziwnego, ponieważ 
do kupienia były przedmioty, których na 
próżno szukać w galeriach handlowych.

Jak co roku podczas jarmarku prezentowano prace, 
pochodzące z sanockich, bieszczadzkich i podkar-
packich pracowni ikon, wyroby artystów ludowych 
i rzemieślników, w tym garncarzy, kowali, koronka-
rzy, wytwórców przedmiotów z drewna i wikliny. 
Na jarmarku pojawiły się  również  stragany pszcze-
larzy i sprzedawców wyrobów z wosku, rzeźbiarzy, 
malarzy, w tym sanockich artystów, producentów 
oryginalnej biżuterii i ozdób oraz osób serwują-
cych domowe wypieki czy sery. Hitem okazały się 
tłoczone na zimno oleje oraz chleb, pieczony 
w Kownie według dawnych receptur.

Jarmark to również warsztaty. W tym roku dzie-
ci mogły ubrudzić ręce przy kole garncarskim pra-
cowni Carpe Diem lub zaprojektować i wykonać 
ekologiczne torby pod okiem instruktorów z sa-
nockiego BWA. W sobotę cały dzień w parku jor-
danowskim pracowały „dmuchańce”.

Gaja Suchocka, zdobywczyni tytułu Master-
Chef Junior zaprosiła do wspólnego gotowania 
burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Gaja i bur-
mistrz przygotowali pudding z mleka kokosowego 
i nasion chia z owocami oraz ceviche z łososia.

Klimat jarmarku stworzyła muzyka. Trio Fami-
lijne Myszkali w sobotę i w niedzielę prezentowało 
muzykę dawną. Znakomity koncert w cerkwi, 
transmitowany w Rynku za pośrednictwem telebi-
mu, przygotował zespół Widymo z Marianną Jarą. 
Na koniec jarmarku zagrała Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Avanti pod dyrekcją Grzegorza Maliwiec-
kiego.

Podczas jarmarku zaprezentowano także książ-
kę Kalmana Segala „Jeszcze żyjemy”, wydaną nie-
dawno przez Wydawnictwo Austeria. Jest to odna-
leziona w maszynopisie powieść, opublikowana 
w 40 lat po śmierci autora. O książce opowiadała 
Agnieszka Junosza-Jankowska, mieszkająca na sta-
łe w Szwajcarii tłumaczka utworów Kalmana Sega-
la na język niemiecki.

Dodatkowo podczas jarmarku na telebimie 
prezentowano �lmy „Kraina Sanu” i „Wypasiony 
Raj” w reżyserii Rafała Gużkowskiego. Był także 
wykład dyrektora Jarosława Sera�na na temat ikon 
ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

Na telebimie pojawiały się komunikaty o ko-
nieczności przestrzegania reżimu sanitarnego. Sto-
iska wystawców były wyposażone w płyny dezyn-
fekujące. Dało się zauważyć ostrożność kupujących 
i zachowanie dystansu społecznego.

Policzyliśmy sanockie jarmarki: najpierw przez 
trzy lata na deptaku, organizowane trochę skrom-
niej, potem od 2007 roku z rozmachem na Rynku. 
Według naszych redakcyjnych obliczeń mamy za 
sobą udany XVII Jarmark Ikon. Może warto zwra-
cać uwagę na tę jarmarkową „buchalterię”?

ew
FOT. A.BOROWSKI (12), T. SOWA (2), UM SANOK (2)



Z kalendarium podkarpackiej historii
14 – 20 sierpnia

10 14 sierpnia 2020 r.| TURYSTYKA |  

Urodzili się
14.08.1904 w Sanoku urodził się Władysław Pruch-
niak, uczestnik Kampanii Wrześniowej, o�cer Armii 
Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, więzio-
ny w okresie stalinowskim, prezes sanockiego koła Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
14.08.1907 urodził się Marian Sebastiański, jeden 
ze współzałożycieli i długoletni działacz Stali Sanok. 
14.08.1926 urodził się Adam Aleksander Dubec, ar-
cybiskup prawosławnej diecezji przemysko-nowosądec-
kiej z siedzibą w Sanoku.
17.08.1818 w Brnie na Morawach urodził się Karol 
Pollak, sanocki drukarz, księgarz, wydawca, wicebur-
mistrz miasta.

Zmarli
17.08.1970 w Komańczy zmarł Jan Zigmunt, lekarz-
-chirurg, w okresie powojennym dyrektor sanockiego 
szpitala powiatowego, budowniczy nowej placówki.

Wydarzyło się 
14.08.1931 zarejestrowana została Polska Spółka 
dla Przemysłu Gumowego Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Sanoku, która  w następnym roku uruchomiła fabrykę 
gumy (późniejszy „Stomil”). Jej założycielem był Oskar 
Schmidt.
14.08.1936 w Sanoku rozpoczął się czterodniowy 
Zjazd Ziem Górskich, który zgromadził przedstawicieli 
grup etnicznych z całego pasa Karpat, od granic zachod-
nich ówczesnej Rzeczypospolitej po Kresy Wschodnie. 
Było to największe tego typu wydarzenie na Ziemi 
Sanockiej w okresie międzywojennym.
14.08.2013 powstała sanocka Spółdzielnia Socjalna 
„Elpida” świadcząca usługi w zakresie opieki nad dzieć-
mi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz sprzą-
tania wnętrz.
15.08.1927 nastąpiło wmurowanie i poświęcenie 
kamienia węgielnego pod budowę Kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Sanoku.
16.08.1876 odkrycie źródeł wody leczniczej 
w Rymanowie należącym wówczas do powiatu sanoc-
kiego, co daje początek miejscowemu uzdrowisku.
18.08.1982 w audiencji generalnej na placu św. Pio-
tra w Rzymie z udziałem Jana Pawła II uczestniczyła de-
legacja harcerzy z kończącego się III Światowego Zlotu 
Harcerstwa i Zjazdu Walnego Związku Harcerstwa Pol-
skiego poza granicami Kraju, wśród nich harcerski kape-
lan, pochodzący z Sanoka ks. Zdzisław Peszkowski.
18.09.1991 Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Krośnie wydaje Orzeczenie Organizacyjne w sprawie 
nowopowstającej Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku 
(dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Bronisława 
Prugara-Ketlinga).
18.09.2013 w wyniku przedterminowych wyborów 
w gminie Sanok wójtem została Anna Hałas, pełniąca tę 
funkcję po tragicznych wydarzeniach związanych z oso-
bą jej poprzednika.
19.08.1945 rozkazem Naczelnego Dowództwa Woj-
ska Polskiego stacjonująca w okolicach Sanoka i Krosna 
8 Dywizja Piechoty otrzymała nazwę wyróżniającą 
„Drezdeńska” w nawiązaniu do przebytego przez nią 
szlaku bojowego.
20.08.1884 otwarty został odcinek kolejowy Stróże-
-Nowy Zagórz. Był częścią linii nr 108 z Krościenka do 
Stróż. 
20.08.1944 – walczące w ramach akcji „Burza” zgru-
powanie partyzanckie mjr „Korwina” przebiło się przez 
linię frontu  w okolicach Nowotańca i nawiązało kontakt 
z wojskami radzieckimi, zapadła decyzja o demobilizacji 
oddziałów.
20.08.1946 w Czaszynie w powiecie sanockim z rąk 
członków Ukraińskiej Powstańczej Armii giną cztery 
osoby narodowości polskiej.

 (sj)

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

Kontakt: redakcja@podkarpackahistoria.pl

Dzikie Bieszczady…prawdziwa traperska przygoda oraz od-
poczynek nad brzegiem malowniczych Jeziorek Duszatyń-
skich. Tak niezapomnianej wyprawy mieli okazję posmako-
wać uczestnicy wycieczki z cyklu „W niedzielę za miasto 
z przewodnikiem P�K”.

Traperska przygoda w Dolinie Osławy
„W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”

Blisko 60-osobowa grupa tu-
rystów wyruszyła na traperską 
przygodę w Dolinie Osławy. 
Tym razem wycieczkę popro-
wadził przewodnik Wiesław 
Sternik. Najpierw przejazd 
malowniczą trasą autokarem 
przez Bykowce, Załuż, obok 
bunkrów Linii Mołotowa 
i Rezerwatu „Sobień”, następ-
nie przez Lesko, Baligród, 
Cisne kończąc w Smolniku, 
gdzie na turystów czekały 
wozy traperskie. Wycieczko-
wicze podziwiali dzikie Biesz-
czady z pokładu dyliżansów. 
Przeprawiali się kilkukrotnie 
przez górską rzekę Osławę. 
Przejeżdżając  20 km odcinek 
wozami traperskimi, ciągnię-
tymi przez konie, wycieczko-
wicze podziwiali oryginalne 
budownictwo tej malowni-
czej krainy, łemkowskie chy-
że, przydrożne kapliczki, 
krzyże. Uczestnicy wycieczki 
mieli okaże zobaczyć retory 
związane z wypałem węgla 
drzewnego. To stara sztuka, 
która niestety w Bieszczadach 
już zamiera. Pierwsza część 
przejażdżki zakończyła się 
w Duszatynie (480 m n.p.m), 
skąd grupa udała się na leśny 
godzinny spacer do Jeziorek 
Duszatyńskich, które powsta-
ły w wyniku największego 
osuwiska ziemi w Karpatach. 

Wędrójąc szlakiem turystycz-
nym w rezerwacie Zwiezło 
najpierw udali się do pierw-
szego jeziorka ( 683 m n.p.m), 
by później odpocząć nad 
brzegiem górnego jeziorka 
(701 m n.p.m). Jeziorka znaj-
dują się w środku lasu, na sto-
kach góry Chryszczata (997 
m n.p.m). Po krótkim odpo-
czynku, sesji fotogra�cznej 
oraz wysłuchaniu informacji, 
które przedstawił Stanisław 
Sieradzki, prezes P�K  na 
temat powstania tego osobli-
wego zjawiska przyrodnicze-
go jakimi są niewątpliwe 
Jeziorka Duszatyńskie.  Nad 
Jeziorkami Duszatyńskimi 
kilkukrotnie bywał Karol 
Wojtyła (święty Jan Paweł II). 
Wspomnienie z pierwszego 
pobytu nad Jeziorkami Du-
szatyńskimi w 1953 roku od-
najdujemy w dramacie zaty-
tułowanym „Przed sklepem 
jubilera” w monologu Teresy. 
W 1957 roku ks. Karol Wojty-
ła nad górnym jeziorkiem po-
nownie odprawił mszę świętą. 
Drogą powrotną grupa udała 
się na leśną polanę, gdzie cze-
kało na nich ognisko z kiełba-
skami. Po niezapomnianej 
przygodzie grupa wyruszyła 
do domu.
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Spływy kajakowe z cyklu 
„W niedzielę za miasto 
z przewodnikiem P�K” cie-
szą się coraz większym uzna-
niem. Tym razem trasą kolej-
nej wycieczki był wyjątkowo 
piękny odcinek: Lesko – Po-
stołów – Łukawica – Załuż – 
Sanok, który nawiązuje do 
historycznego traktu spła-
wiania soli przez tzw. „Wę-
gierskie wrota”.

Uczestnicy mieli okazję podzi-
wiać przyrodę Parku Krajo-
brazowego Gór Słonnych oraz 
pokonać liczne przełomy, 
gdzie San wije się wśród oko-
licznych gór. Płynąc doliną 
Sanu zobaczyliśmy ruiny zam-
ku Kmitów na Sobieniu jak 
i wiele wysepek utworzonych 
przez tą na co dzień spokojnie 
płynącą rzekę. W spływie 
udział wzięło 18 kajakarzy.

Mirosław Sworst

Zapraszam na przejście pie-
sze w  Górach Sanocko-Tur-
czańskich, od źródeł Wiaru 
do Krościenka. Na trasie zo-
baczymy malownicze krajo-
brazy Pogórza Przemyskie-
go, ukraińskich Karpat oraz 
cerkiew bojkowską z 1832 r. 
p.w. Narodzenia NMP w Li-
skowatem. Podczas rajdu 
zapalimy również ognisko, 
na którym upieczemy przy-
niesione z sobą kiełbaski.

„Połoninami nad Liskowatem”
16 sierpnia 2020 (wycieczka piesza)

• przejazd na trasie: Sanok – Zagórz – Lesko – Ustrzyki Dolne 
– Liskowate (cerkiew bojkowska z 1832 r.) 
• przejście piesze połoninami nad Liskowatem i z Kiczery 
zejście do Krościenka

Zapisy w biurze Oddziału P�K (ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub 
pod nr tel. 13 463 21 71 do dnia 14 sierpnia (piątek) 2020 r.

Zbiórka uczestników na parkingu pod Kau�andem (ul. 
Królowej Bony 10) w Sanoku o godz. 8:15. Wyjazd o godz. 
08:30. Powrót do Sanoka ok. godz. 18:00.

Zaproszenie przewodnika

Mirosław Sworst

Kajakiem po błękitnym Sanie
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W poprzednim numerze przedstawialiśmy niezwykłą historię Petera Habita, emerytowanego niemieckiego dziennikarza, 
który dzięki tekstowi, jaki ukazał się w „Tygodniku Sanockim” przed kilku laty dowiedział się kim tak naprawdę był jego 
ojciec Leo Humeniuk, krwawy gestapowiec terroryzujący ziemię sanocką w okresie II wojny światowej.

Leo Humeniuk
 - kat ziemi sanockiej 

W  naszym tekście przed-
stawiliśmy efekty kil-
kumiesięcznych badań 
i kwerend w archi-

wach polskich i niemieckich, 
które pozwoliły na wyjaśnie-
nie nieznanych dotąd przed-
wojennych i powojennych lo-
sów zbrodniarza. Z braku 
miejsca bardzo skrótowo 
przedstawiliśmy okres pracy 
Leo Humeniuka w sanockim 
Gestapo. Powracamy do te-
matu, bo zbrodnie jakich on 
się dopuścił na tym terenie 
wciąż pozostają w pamięci 
jeszcze żyjących świadków 
tamtych czasów, ich potom-
ków i osób interesujących się 
lokalną przeszłością.

„Miała ciało czarne 
od uderzeń”
Śledztwa w sprawie zbrodni 
niemieckich dokonywanych 
także na terenie powiatu sa-
nockiego prowadzone były 
w zasadzie od pierwszych 
miesięcy po zakończeniu oku-
pacji hitlerowskiej. W aktach 
dawnej Głównej Komisji Ba-
dań Zbrodni Hitlerowskich 
natykamy się na liczne zezna-
nia świadków tamtych wyda-
rzeń, składane jeszcze w II 
połowie lat 40., gdy trwały 
szeroko zakrojone poszukiwa-
nia zbrodniarzy wojennych. 
Później faktyczny koniec pro-
cesu denazy�kacji w Niem-
czech zachodnich oraz „zimna 
wojna” sprawiły, że poszuki-
wania (mające szanse na po-
zytywne zakończenie) doty-
czyły praktycznie tylko tych, 
którzy mogli przebywać 
w Polsce lub w krajach komu-
nistycznych. Wiele śledztw 
wznowiono w latach 60. i 70., 
gdy w Republice Federalnej 
Niemiec ponownie - chociaż 
na ograniczoną skalę - zaczęto 
rozliczać się z nazistowską 
przeszłością. Duże znaczenie 
w toczących się w RFN postę-
powaniach miały zeznania 
Polaków, również tych prze-
bywających w czasie okupacji 
na ziemi sanockiej. W nich 
postać Leo Humeniuka prze-
wijała się nader często. 

Były, sanocki strażnik wię-
zienny Piotr Dudysz  zeznawał 
w 1972 roku:

– „Humeniuk był po-
wszechnie znany w środowisku 
sanockim jako człowiek, który 
w czasie przesłuchiwań odno-
sił się do osób zatrzymanych 
ze szczególnym okrucień-
stwem. Ludzie którzy wracali 
po przesłuchaniu przez Hume-
niuka w budynku Gestapo byli 
pobici przez niego, a mnie się 
skarżyli, na szczególnie okrut-

ny sposób postępowania przez 
Humeniuka. Przypominam 
sobie charakterystyczny wypa-
dek dotyczący Aliny Bełzowej. 
Bełzowa po przesłuchaniu jej 
przez Humeniuka miała ciało 
prawie czarne od uderzeń”.

Mieczysław Chudzik 
w 1942 roku na kilka dni tra�ł 
do sanockiego więzienia. 
Na szczęście Niemcy nie mieli 
przeciw niemu żadnych dowo-
dów, wkrótce wyszedł na wol-
ność, z obowiązkiem częstego 
meldowania się na Gestapo. 
W maju 1978 roku zeznawał 
przed śledczym rzeszowskiej 
Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Pol-
sce:  

„W czasie przesłuchiwania 
aresztowanych na terenie wię-
zienia słyszałem nieraz jęki 
oraz płacz aresztowanego, 
a nawet odgłosy bicia pałami 
do tego stopnia, że przesłuchi-
wani tracili przytomność. 
Z gestapowców, którzy prze-
słuchiwali na terenie więzienia 
znęcali się specjalnie Muller 
i Humeniuk, których nazwi-
ska utkwiły mi w pamięci”.

Przesłuchiwania podej-
rzanych prowadzono na tere-
nie więzienia, ale częściej 
w siedzibie Gestapo na dzi-
siejszej ulicy Sienkiewicza w 
Sanoku, gdzie doprowadzano 
czy też dowożono aresztan-
tów. Rudolf Probst, żołnierz 
Armii Krajowej, który z pole-
cenia dowództwa zatrudnił 
się w sanockim Gestapo, by 
od środka rozpracowywać 
niemiecką agenturę wspomi-
nał w zeznaniu z 3 listopada 
1967 roku:

– „W budynku Gestapo nie 
było osobnego więzienia. 
Urządzonych tu było kilkana-
ście tzw. izolatek. Były to nie-
wielkie pomieszczenia, jak 
gdyby małe szafy, znajdujące 
się w murze z zewnętrznym 
zamknięciem. W izolatce takiej 
osoba tam przetrzymywana 
mogła tylko stać lub z trudno-
ścią usiąść na wąskiej ławeczce, 
nie było możliwości położenia 
się. (…) Przesłuchania odby-
wały się w pomieszczeniach 
biurowych, które były izolowa-
ne w ten sposób, że drzwi ta-
kich pomieszczeń były wyście-
lane materacem”.

Probst wspominał, że Hu-
meniuk wielokrotnie w bu-
dynku Gestapo przesłuchiwał 
osoby doprowadzone tam 
osobiście przez niego lub też 
przez jakiegoś innego funkcjo-
nariusza. Wywiadowca AK 
nigdy w przesłuchaniach pro-
wadzonych przez Humeniuka 
nie brał udziału, gdyż ten do-

skonale znając język polski 
przesłuchiwał sam, bez świad-
ków. Siedząc w dyżurce Prob-
stowi zdarzało się słyszeć krzy-
ki aresztanta, co świadczyło, 
że był bity i maltretowany.

Probstowi utkwiło w pa-
mięci zdarzenie związane 
z rosyjskim jeńcem:

„Humeniuk nie wiadomo 
skąd przyprowadził na Gesta-
po jakiegoś mężczyznę ubra-
nego w mundur rosyjski i jak 
się okazało był to jeniec rosyj-
ski. Doszło do mojej wiado-
mości, że jeniec ten miał 
wskazać, gdzieś w lasach 
bieszczadzkich miejsce od-
działu partyzanckiego i w tym 
celu samochodem wyjechał 
z gestapowcami Heinickiem 
i Bäckerem. Wymienieni ge-
stapowcy wrócili w  tym sa-
mym dniu jednak bez tego 
jeńca, przywieźli tylko po-
krwawiony mundur, który ten 
gestapowiec Heinicke wrzucił 
na dyżurkę i wyraził się, że to 
jest dla pana Humeniuka 
i dodał >>to jest już dwuna-
sty<< (…)”.

Polowania na ludzi
To zdarzenie może świadczyć, 
że gestapowcy prowadzili ja-
kiś swoisty ranking osób przez 
nich schwytanych czy też 
uśmierconych w określonym 
czasie. Humeniuk słynął ze 
swoistych polowań na ludzi 
i indywidualnych zabójstw. 
W lutym 1942 w Posadzie 
Jaćmierskiej zastrzelił w miesz-
kaniu pochodzącego z Wielko-
polski 18-letniego Zbigniewa 
Koniecznego. We wrześniu 
w tej samej miejscowości 
(również w prywatnym miesz-
kaniu) zastrzelił Henryka 
Stankiewicza. W poprzednim 
wydaniu „Tygodnika Sanoc-
kiego” opisywaliśmy m.in. za-
bójstwa Ireny Łożańskiej 
i Władysława Leśniaka.  
W „Roczniku Sanockim” 
z 1979 roku Czesław Cyran 
i Antoni Rachwał tak opisywali 
„wyczyny” Humeniuka i miej-
scowego żandarma Aloisa 
Lehmana w Bukowsku:

– „(…) urządzał jeszcze 
przed likwidacją ge�a tzw. 
polowania na Żydów, w trak-
cie których obaj zabijali każ-
dego napotkanego Żyda, nie-
zależnie od tego, czy to było 
dziecko, kobieta czy mężczy-
zna. (…)  Lehman i Hume-
niuk przy udziale miejscowe-
go wójta, nacjonalisty ukraiń-
skiego Władysława Mazura, 
zmuszali ludność żydowską 
co pewien czas do składania 
zbiorowego okupu w postaci 
złota, biżuterii, dolarów lub 

atrakcyjnych na owe czasy  
artykułów żywnościowych, 
takich jak kawa, kakao i herba-
ta”.

Egzekucje
Na „konto” Humeniuka należy 
też dodać trudną do określenia 
liczbę osób, które w wyniku 
prowadzonych przez niego 
śledztw tra�ły do obozów kon-
centracyjnych, skąd mało kto 
z podejrzanych wracał. Gesta-
powiec brał udział m.in. w roz-
pracowaniu siatki konspiracyj-
nej w tutejszym więzieniu, 
w wyniku czego w maju 1942 
roku aresztowanych zostało 
kilkanaście osób z personelu 
więziennego oskarżanych 
o pomoc aresztantom. Z wy-
słanych do obozów strażni-
ków przeżyła prawdopodob-
nie tylko jedna osoba.

Działalność Humeniuka  
na ziemi sanockiej i w Biesz-
czadach to częsty udział 
w masowych egzekucjach Po-
laków, Żydów, Rosjan, Ukra-
ińców. Brał on udział w roz-
strzelaniu kilkuset osób na 
cmentarzu żydowskim w Sa-
noku, w mordowaniu Pola-
ków w Olchowcach.  Latem 
1942 roku Humeniuk i jego 
późniejszy szwagier Johann 
Lipski-Linde kierowali akcją 
likwidacji Żydów w Lesku. 
Młodszych wywożono do 
obozu w Zasławiu, starych, 
zniedołężniałych i dzieci zabi-
jano strzałem w tył głowy na 
leskim kirkucie. W tym okre-
sie Humeniuk brał też osobi-
sty udział w rozstrzelaniu 
ponad 100 Żydów w Olszani-
cy oraz podobnej liczby 
w Bukowsku. 

W styczniu 1944 roku Hu-
meniuk brał udział w areszto-
waniach w Falejówce i Pako-
szówce osób podejrzanych 
o przynależność do AK i Bata-
lionów Chłopskich. 20 marca 
tegoż roku, po śledztwie pro-
wadzonym w Rzeszowie, gru-
pę konspiratorów (prawdopo-
dobnie ośmiu) rozstrzelano 
w pokazowej egzekucji w Fale-
jówce. W mordzie uczestniczył 
Humeniuk.   

Szacuje się, że na terenie 
powiatu sanockiego w okresie 
II wojny światowej w egzeku-
cjach zginęło prawie 5 tysięcy 
osób, nie licząc o�ar pojedyn-
czych i przypadkowych mor-
dów oraz wywiezionych na 
pewną śmierć do obozów 
koncentracyjnych i obozów 
zagłady. W wielu tych zbrod-
niach aktywny udział brał Leo 
Humeniuk. Niestety, nie po-
niósł za to zasłużonej kary.
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Leo Humeniuk prawdopodobnie w 1943 roku

Hitlerowskie uroczystości w Sanoku

Budynek Gestapo znajdujący się w Sanoku. Widok we wczesnych 
latach powojennych
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NIERUCHOMOŚCI  
 Sprzedam 

■ Okazja, sprzedam bu-
dynek mieszkalno-han-
dlowo-usługowy 450 m2 
– wykończony, parkingi, 
możliwość zrobienia mie- 
szkań lub przychodni le-
karskiej, cena do uzgod-
nienia, tel. 698 733 334

■ Działkę budowlaną 17a 
przy granicy Sanoka 798 
351 930

■ Sprzedam mieszkanie 
w centrum miasta ok.  
60 m2 I piętro bezczyn-
szowe, dwupokojowe Ja-
giellońska 512 075 795

■ Działki budowalne Sa-
nok-Olchowce, media na 
miejscu 99 tys. zł za dział-
kę ponad 10 a. tel. 732 
855 383 lub 536 489 707

Kupię

■ Działkę przy rzece Osła-
wa, tel. 602 476 137
■  Mieszkanie 3 lub 2 po-
koje z łazienką i kuchnią na 
parterze, tel. 737 189 814

Posiadam do wynajęcia

■ Mieszkanie 51 m2 (II 
piętro), ogrzewanie wła-
sne gazowe, przy ul. Sien-
kiewicza, tel. 667 249 798

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

RÓŻNE
Kupię

■ Pamiątki po Nadwiślań-
skich Jednostkach Woj-
skowych NJW MSWiA, 
ryngrafy, odznaki i inne, 
tel. 603 988 804

Korypetycje

■ Korepetycje matematy-
ka szkoła podstawowa  
i średnia tel. 516 032 448

Ogłoszenia 
matrymonialne

■ Wolny 64-latek pozna 
w celu matrymonialnym 
świadomie wierzącą pa-
nią. Tel. 532 209 410 po 
godz. 20.00

PRACA
Zatrudnię

■ Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Sanoku
OGŁASZA NABÓR NA 
WOLNE STANOWISKO 
PRACY w sekcji epide-
miologii.
Zainteresowanych  zapra-
szamy do zapoznania się 
z naszą ofertą na stronie 
www.psse-sanok.pl

■ Przyjmę pracownika 
ślusarza-spawacza wyna-
grodzenie 3600 brutto 
605 269 836 

■ Oferujemy pracę  
w Niemczech, stałą lub 
wakacyjną. Rozładunek 
paczek kurierskich, sorto-
wanie surowców wtór-
nych, pracownik śmieciar-
ki. Zapewniamy zakwa-
terowanie i transport, 
tel. 727 010 122

Usługi

■  Moskitiery, rolety, tel. 
600 297 210

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

20 sieprnia 2020 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna

Lisowska Teresa
w godz. 1700–1800Redakcja nie odpowiada 

za treść reklam i ogłoszeń

PRAWO PRACY - zmiany związane ze stanem epidemii oraz 
stosowanie dotychczasowych przepisów
SANOK – 20 sierpnia 2020 r. godz. 10:00
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - podstawowe informacje, 
przygotowanie do wdrożenia
SANOK – 7 września 2020 r. godz. 10:00

Szczegóły na naszej stronie internetowej:
WWW.CENTRUMPRAWAISZKOLEN.PL

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy 
na szkolenia stacjonarne w Sanoku:

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.  „Aktu-
alizacja Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sano-
ka na lata 2013 - 2024”

Na postawie art. 47, art. 49, art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 283, ze zm.), Burmistrz Miasta Sanoka informuje  
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Zrówno-
ważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013 - 2024.”

W dniu 13 lipca 2020 r. Gmina Miasta Sanoka wystąpiła  
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu 
„Aktualizacja Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sano-
ka na lata 2013 - 2024.” Organ wyraził  zgodę na odstąpienie 
od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – decyzja  
WOOŚ.410.1.16.2020.AP.2, uzasadnienie – „uwzględniając  
zakres i charakter wprowadzonych zmian w przedmiotowym 
dokumencie, informuję, iż dla ww. aktualizacji Strategii nie 
jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko”

Niniejszy dokument został zamieszczony na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl, Biuletynie  
Informacji Publicznej www.bip.um.sanok.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka.

OBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA MIASTA SANOKA

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.  „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka – Aktuali-
zacja, lipiec 2020 r.”

Na postawie art. 47, art. 48 ust. 1 , art. 49, art. 57 ust. 1 i 2 i art. 
58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), Burmistrz Miasta 
Sanoka informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu 
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka –  
Aktualizacja, lipiec 2020 r.”.

W dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Miasta Sanoka wystąpiła  
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla doku-
mentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka – 
Aktualizacja, lipiec 2020 r.” Oba organy wydały zgodę na od-
stąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko.

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – decyzja 
 WOOŚ.410.1.13.2020.AP.2, uzasadnianie – „uwzględniając  
zakres i charakter wprowadzonych zmian w przedmiotowym 
dokumencie, informuję, iż dla ww. aktualizacji Planu nie jest 
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko”

• Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitar-
ny – decyzja SNZ.9020.1.26.2020.MJ, uzasadnienie – „przedło-
żony projekt ‘Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  
Sanoka – Aktualizacja, lipiec 2020’  nie wyznacza ram dla póź-
niejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, a jego realizacja nie spowoduje nega-
tywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi”.

Niniejszy dokument został zamieszczony na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl, Biuletynie  
Informacji Publicznej www.bip.um.sanok.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka.

Starosta Sanocki
informuje, że na stronach internetowych Starostwa Powiato-
wego w Sanoku i na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiato-
wego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i Kościuszki 36 został wywie-
szony do publicznego wglądu na okres od 14.08.2020 r.  
do 04.09.2020 r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, obej-
mujący działkę nr 105 położoną w Zarszynie, przeznaczoną 
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Dodatkowe informacje – tel. 13 46 57 612.

Burmistrz Miasta Sanoka
 zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków informuje mieszkańców miasta, że woda pobierana  
z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu spełnia wymagania doty-
czące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grud-
nia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody   
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Polskie kwiaty 
 ozdobą naszych domów  

Ogrodnictwo

Troska o piękny wystrój zewnętrzny wiejskich domów nasi-
liła się, gdy  masowo likwidowano tradycyjne gospodarstwa.  
Wcześniej zwierzęta hodowlane pełniły rolę naturalnych  ko-
siarek  terenów zielonych.

Od pewnego czasu charakte-
rystyczny grzechot silników 
mechanicznych informuje są-
siadów  o uciążliwej dla ucha 
czynności, która pozwala na 
utrzymanie należytego po-
rządku. Do estetyki otoczenia 
naszych domów przywiązuje 
się obecnie wielką wagę.  
Wielu, już przy budowie 
domu zleca to zadanie profe-
sjonalnym �rmom, lecz wciąż
nie brakuje osób, które zdają 
się na własna intuicję i jej 
efekty bywają szczególnie 
ciekawe. 

W załączeniu  zdjęcia  de-
koracji  kwiatowych w jednej 
z podsanockich miejscowo-
ści. Powstały z inspiracji go-
spodyni domu, która kocha 
kwiaty. Mąż specjalizuje się  

w koszeniu trawnika i ze swo-
imi umiejętnościami mógłby 
odpowiadać za stan murawy 
na największych stadionach 
świata. W pięknym otoczeniu 
chętnie bawią się małe szkra-
by. Czynność podlewania 
kwiatów i wąchania zapachów 
to ich specjalność. Mogą  
beztrosko bawić się w bez-
piecznym i pięknym otocze-
niu, gdy nie tak jeszcze dawno 
ich rodzice, a zwłaszcza dziad-
kowie podczas żniw musieli 
pomagać starszym w pracach 
gospodarskich. Wiele pod-
miejskich wsi kiedyś ucho-
dzących za typowo rolnicze 
obecnie zmienia swoje obli-
cze w kierunku letniskowych 
czy miejskich sypialni. 

(pr)

W imieniu organizatorów zapraszamy w najbliższy piątek 
14.08 o godz. 20.30 na projekcję �lmu „Cudowny chłopak”
reż. Stephen Chbosky. Plenerowe pokazy �lmów będą odby-
wały się w każdy piątek sierpnia o godz. 20.30 na Dziedzińcu 
Zamku w Sanoku.

Organizatorami Kina na Zamku są: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, Urząd Miasta Sano-
ka, BWA Galeria Sanocka i Muzeum Historyczne w Sanoku.

Kino na zamku
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Mistrzostwa Województwa Juniorów 

5. Bieg po Oddech 

„Piątka” dla wszystkich 
Impreza dotąd organizowana tylko w Zakopanem tym  
razem odbywa się wirtualnie, dlatego pierwszy raz zawita  
do Sanoka. Jej uczestnicy pobiegną dla chorych na mukowi-
scydozę. Wydarzenie już za tydzień, w niedzielę 23 sierpnia. 

Długodystansowcy spotkają 
się pod komendą Policji przy 
ul. Witkiewicza, by o godzinie 
10 ruszyć na trasę o długości 
około 5 kilometrów. Wystar-
tować mogą wszyscy chętni –  
i ci, którzy będą chcieli pobiec 
czysto towarzysko, w tempie 
konwersacyjnym, z dziećmi, 
na rowerach, czy nawet prze-
maszerować z kijkami, jak 
również i ci, których bardziej 
kręci tradycyjne ściganie się. 

– To będzie święto biega-
nia, sportu. Dla chorych na 
mukowiscydozę. Bądźmy 
tego dnia razem, dla nich – 
czytamy na stronie grupy  
Kilometry Oddechów, która 
to ogólnokrajowe przedsię-
wzięcie współorganizuje wraz 
z Polskim Towarzystwem 
Walki z Mukowiscydozą.

Zapraszamy do wspól- 
nego startu. Zapisy na stronie 
bieg.ptwm.org.pl/. 

Medalowy dublet 
Jakuba Koczery 
Zawody w Stalowej Woli przyniosły Komunalnym dwa 
medale Jakuba Koczery – srebrny w konkursie skoku w dal 
i brąz w trójskoku. Było też kilka miejsc tuż za podium  
i dużo rekordów życiowych. 

Pierwsza z wymienionych 
konkurencji była dla Koczery 
tyleż udana – wicemistrzo-
stwo z „życiówką” – co pe-
chowa, bo do złota zabrakło 
mu… jednego centymetra. 
Miał bowiem identyczny wy-
nik (6,52 metra) jak zwycięz-
ca, jednak gorszą drugą  
najdłuższą próbę. Natomiast  
w trójskoku odległość 12,92 m 
(najlepszy wynik w sezonie) 
dała Jakubowi miejsce na naj-
niższym stopniu podium. 

Aż trójka Komunalnych 
zajmowała tak nielubiane 
przez sportowców 4. lokaty. 
Najbliżej medalu był Piotr 
Mackiewicz, kończąc bieg na 
400 m z czasem 53,32 (jego 
najlepszy wynik) i stratą zale-
dwie 0,1 sekundy do podium. 
Szkoda… Jego los podzieliły 
również: Oliwia Łuczka  
w trójskoku (9,90 m – kolejny 

rekord) i Magdalena Dziuba 
w biegu na 300 m kategorii 
U-16 (46,19).  

Pozostałe miejsca pod-
opiecznych trenera Ryszarda 
Długosza w czołowych dzie-
siątkach: skok wzwyż –  
5. Oliwia Radwańska, skok  
w dal – 5. Izabela Sawicka;  
6. Mikołaj Łuczka, 800 m –  
5. Martyna Łuszcz, 300 m –  
5. Kacper Hnat, 1500 m –  
5. Kacper Kornasiewicz,  
100 m – 9. M. Łuczka.  

W zawodach udział wzięło 
ponad 200 lekkoatletów,  
w tym gościnnie przedstawi-
ciele kilku innych województw. 
Warto dodać, że w klasy�kacji
łącznej skoku w dal kobiet  
1. miejsce zajęła Angelika Faka 
(5,92 m – jej najlepszy wynik 
w sezonie), wychowanka  
Komunalnych, obecnie repre-
zentująca Wawel Kraków. 

Zacięta walka „górali” o końcowy triumf 
Liga Sanocka – Strava Edition 2020 na �niszu, o ile jednak
wśród szosowców właściwie już wszystko rozstrzygnięte, 
to w rywalizacji MTB walka idzie niemal „na noże”. Piąty 
wyścig czasowy zdecydowanie wygrał Tomasz Januszczak, 
odrabiając część strat do prowadzącego w klasy�kacji 
łącznej Pawła Dołżyckiego ze Żbika Komańcza. 

Tym razem cykliści ścigali się 
na trasie liczącej ok. 5,2 km, 
która wiodła od Studzienki 
Królewskiej niebieskim szla-
kiem do cerkwi. Popis jazdy 
dał Januszczak, odnosząc bez-
apelacyjne zwycięstwo z cza-
sem 18,35 i przewagą ponad 
40 sekund. Miejsce 2. zajął 
Dołżycki (19,18), a 3. Michał 
Gosztyła (19,39). Przewaga 
pierwszej trójki nad pozosta-
łymi była bardzo duża. Jed-
nym zdaniem – peleton został 
daleko z tyłu… 

Zwycięzca piątej „czasów-
ki” odrobił część strat do lide-
ra, więc na dwa wyścigi przed 
końcem cyklu sprawa walki  
o końcowy triumf jest jak 
najbardziej otwarta. Dołżycki 
(3 wygrane) prowadzi z do-
robkiem 242 punktów,  
nieznacznie wyprzedzając  
Januszczaka (2 wygrane) – 
235 pkt i już nieco wyraźniej 
Gosztyłę (prawie zawsze  
3. miejsca) – 218 pkt. Pozo-
stali kolarze mają już sporą 
stratę do podium. 

HOKEJ 

Desant z Finlandii i pierwszy sparing 
Mimo obaw, że przez pandemię koronawirusa sezon Polskiej Hokej Ligi nie ruszy w pier-
wotnym terminie, zawodnicy STS-u przygotowują się do rozgrywek zgodnie z założonym 
planem. Trener Marek Ziętara kompletuje skład drużyny, do której dołączyło dwóch �ń-
skich napastników – Eetu Elo i Jesperi Viikilä. Dziś nasz zespół rozegra pierwszy sparing, 
podejmując w „Arenie” ekipę Zagłębia Sosnowiec. 

Przypomnijmy, że COVID-19 
najmocniej dotknął JKH GKS 
Jastrzębie, w którym liczba  
zakażonych – zarówno graczy, 
jak i członków sztabu szkole-
niowego – wzrosła już z kilku-
nastu do ponad dwudziestu 
osób. Przypadki koronawirusa 
wykryto również w GKS-ie 
Tychy, Energii Toruń i Podha-
lu Nowy Targ. Dlatego też  
sanocki klub działa zapobie-
gawczo, przed każdym trenin-
giem sprawdzając temperaturę 
ciała hokeistów. I – odpukać  
w niemalowane – na razie 
wszyscy są zdrowi. 

Skład STS-u wzmocniło 
dwóch napastników z Finlan-
dii. Skrzydłowy Elo (24 lata) 
rozegrał w Mestis 173 mecze, 
w których zdobył 111 punk-
tów za 52 gole i 59 asyst. Dwa 
ostatnie sezony spędził w bar-
wach TUTO Hockej: 75 gier, 
17 bramek i 23 kluczowe  
zagrania. Natomiast środkowy 
Viikilä (25 lat) może pochwa-
lić się 126 meczami na zaple-
czu �ńskiej Liigi. Zdobył 
w nich 26 punktów za 8 goli  
i 18 asyst, grając głównie  
w niższych formacjach. 

W środę o�cjalnie ruszył
elitarny Klub 100, który ma na 
celu wsparcie naszej drużyny. 

Na każdego członka czekają 
karnety, specjalne przywileje  
i gadżety klubowe. Jak zostać 
członkiem klubu? Wszystkie 
informacje dostępne będą na 
o�cjalnej stronie STS-u, w za-
kładce „Klub 100”. Na pod-
stronie można pobrać deklara-
cję członkowską oraz regula-
min. Oczywiście zapisać się 
można również bezpośrednio 
w siedzibie klubu. Wszelkich 
informacji na temat członko-
stwa udzielać będzie Sebastian 
Królicki, koordynujący jego 

działalność. Kontakt znajduje 
się w regulaminie klubu. 

Nie da się ukryć, że STS 
mocno liczy na wsparcie kibi-
ców. W zamian klubowe infor-
macje będą dostępne nie tylko 
na o�cjalnej stronie, ale rów-
nież na pro�lach w znanych
serwisach social media – face-
booku, instagramie, twi�erze 
i youtube. Zapraszamy do od-
wiedzin. W każdym z pro�li
będzie można znaleźć unikal-
ne materiały, niedostępne nig-
dzie indziej. 

Dzisiaj rusza krótki cykl sparingów przed startem PHL. 
Pierwszym rywalem STS-u będzie Zagłębie Sosnowiec.  
Początek meczu o godz. 18. Ceny biletów: 15 zł normalny  
i 10 zł ulgowy. Uwaga – z wiadomych względów dostępne jest 
tylko 50 procent miejsc w „Arenie”. Kasy będą nieczynne.  
Bilety tylko w przedsprzedaży (kupno w godz. 15-16.30). 

Przed każdym treningiem nasi hokeiści mają sprawdzaną temperaturę ciała 

Dwaj napastnicy z Finlandii mają wzmocnić siłę rażenia STS-u 

Tomasz Januszczak wygrał piąty wyścig i wciąż ma sznase na zwy-
cięstwo w klasy�kacji łącznej „czasówek” MTB

Jakub Koczera (drugi z lewej) zdobył dwa medale – srebro i brąz

AR
CH

. S
TS

AR
CH

. S
TS

AR
CH

. S
KK

AR
CH

. K
OM

UN
AL

NY
CH



14 14 sierpnia 2020 r.| SPORT – PIŁKA NOŻNA |  

AR
CH

. E
KO

BA
LL

U

Podkarpackie ligi młodzieżowe IV Liga Podkarpacka 

Wreszcie zwycięstwo! 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – RESOVIA II RZESZÓW 1-0 (1-0) 
Bramka: Tabisz (80). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Ząbkiewicz, Karol Adamiak, Lorenc, Kaczmarski – Niemczyk  
(18 K. Słysz), Kamil Adamiak (90 Władyka), Jaklik (35 Baran), Tabisz, Posadzki (46 S. Słysz) 
– Sobolak (71 Kalemba). 

W czwartym meczu sezonu stalowcy wreszcie sięgnęli po pierwszy komplet punktów. 
Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo – decydujący gol padł w końcówce spotkania  
po strzale doświadczonego Łukasza Tabisza. 

Przez upalną pogodę fre-
kwencja na trybunach była 
raczej symboliczna, do tego 
część kibiców zjawiła się  
z nadzieją zobaczenia w akcji 
choćby kilku zawodników 
pierwszej drużyny Resovii, 
czyli beniaminka I Ligi. Oka-
zało się jednak, że w zespole 
gości wystąpiła sama mło-
dzież, co nie przeszkadzało jej 
bardzo dobrze zaprezentować 
się w pierwszej połowie. 
Mocno stojący w obronie 
rzeszowiacy pewnie rozbijali 
akcje Ekoballu i do przerwy 
bramek nie było. 

Przyjezdni konsekwentną 
grę kontynuowali jeszcze 
przez 10 min po zmianie 
stron, jednak potem do głosu 
zaczęła dochodzić nasza dru-
żyna. Najpierw świetnych 
okazji nie wykorzystali Szy-
mon Słysz i Damian Baran 
(bardzo dobre występy w ro-
lach zmienników). Mogło się 
to zemścić, ale w czystej sytu-
acji Filip Mikrut pośpieszył 
się ze strzałem, co ułatwiło 
interwencję Piotrowi Krza-
nowskiemu. Potem stalowcy 
kontynuowali szturm na 
bramkę Resovii, w końcu 
osiągając cel. Po kornerowej 
centrze zwycięskiego gola 
zdobył Tabisz, dobijając 
główkę Karola Adamiaka.  
W końcówce były okazje do 
podwyższenia wyniku, któ-
rych nie wykorzystali Baran, 
Krystian Kalemba i S. Słysz. 

PIOTR KOT (Ekoball Stal): 
– W przerwie skorygowaliśmy pewne rzeczy 
w naszej grze, co przyniosło pożądany efekt. 
To było bardzo ważne zwycięstwo z psycholo-
gicznego punktu widzenia. 
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Niezły początek 
nowego sezonu 
Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy młodzież znów 
powalczyła o punkty. To było dobre rozpoczęcie sezonu, 
bo nasze drużyny wygrały ponad połowę z szesnastu poje-
dynków. Zdecydowanie najlepiej wypadli trampkarze 
młodsi i młodzicy starsi z obydwu klubów, czyli Akademii 
Piłkarskiej Wiki i Ekoballu, notując komplety zwycięstw. 

Juniorzy starsi 
EKOBALL SANOK – RESOVIA RZESZÓW 1–3 (0-2) 

Bramka: Kalemba (57).

STAL RZESZÓW – EKOBALL STAL SANOK 3-0 (0-0) 

Juniorzy młodsi
EKOBALL STAL SANOK – SMS JAROSŁAW 4-0 (3-0)

Bramki: Błażowski 2 (10, 20), Szomko (30), Zych (60).

WISŁO� DĘBICA – EKOBALL STAL SANOK 1-1 (0-1) 
Bramka: Błażowski (9). 

Trampkarze młodsi 
Grupa 1 

AP WIKI SANOK – UKS SMS RZESZÓW 6-4 (2-1) 
Bramki: Kurasik 3 (11, 43, 51), Koczera 2 (23, 61), Baranie-
wicz (57). 

AP WIKI SANOK – STAL STALOWA WOLA 3-2 (1-1) 
Bramki: Baraniewicz 2 (56, 60), Koczera (17). 

Grupa 2 
EKOBALL SANOK – STAL ŁAŃCUT 7-1 (4-0) 

Bramki: Król 3 (10, 15, 90), Mielecki (25), Masłowski (28), 
Radwański (35), Sołtysik (60). 

Młodzicy starsi
Grupa 2 

PN MIELEC – AP WIKI SANOK 2-3 (0-2) 
Bramki: Sokołowski (26), Koczera (27), Stadnik (41). 

AP WIKI SANOK – RESOVIA RZESZÓW 4-2 (1-2) 
Bramki: Kogut 2 (40, 50), Rzemiński (5), Sokołowski (58). 

Grupa 3 
UNIA NOWA SARZYNA – EKOBALL SANOK 1-2 (0-1)

Bramki: Radwański (20), Kowalik (35). 

EKOBALL STAL SANOK – SOKÓŁ NISKO 3-1 (1-1) 
Bramki: Mielecki (15), Bańczak (50), Kowalik (58). 

Młodzicy młodsi
Grupa 3 
KOLEJARZ ZAGÓRZ – EKOBALL STAL SANOK 2-1 (1-0)
Bramka: Jasion (51). 

EKOBALL SANOK – �RPATY KROSNO 0-9 (0-7)

AP WIKI SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 2-1 (0-0) 
Bramki: Rygiel (38), Biskup (41). 

Grupa 5 
AP WIKI II SANOK – SMS RZESZÓW 0-7 (0-3) 

STAL RZESZÓW – AP WIKI II SANOK 11-0 (5-0) 

LEGION PILZNO – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 3-1 (0-1) 

Przykra powtórka z inauguracji w Wiśniowej... 
Bramki: Wolański 2 (50, 69), K. Słysz (72-samobójcza) – Sobolak (1). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Ząbkiewicz (70 Staszkiewicz), Karol Adamiak, Lorenc, Kaczmar-
ski – S. Słysz, Tabisz, K. Słysz, Kamil Adamiak (75 Gąsior), Baran (65 Posadzki) – Sobolak  
(68 Kalemba). 

Rewanż rywali za analogiczną porażkę z jedynego meczu rundy wiosennej w poprzednim 
sezonie. Wprawdzie stalowcy błyskawicznie objęli prowadzenie, ale potem tra�ał już tylko
Legion. To nie był dobry występ sanockiej drużyny. 

Po zwycięstwie nad zespołem 
rezerw Resovii nasi piłkarze 
mieli pójść za ciosem, tym 
bardziej że w poprzednim se-
zonie ekipa z Pilzna wybitnie 
im „leżała” (zwycięstwa 2-0  
u siebie i 3-1 na wyjeździe). 
Początek był wprost wyma-
rzony, bo już po kilkunastu 
sekundach gry wynik otwo-
rzył Sebastian Sobolak, z bli-
ska pakując piłkę do siatki. 
Niestety, na tym aktywa gości 
się skończyły (nie licząc anu-
lowanej bramki „Sobola” na 
2-0), choć korzystny wynik 
mieli jeszcze na początku dru-
giej połowy. Wtedy też padło 
wyrównanie po celnej główce 
Damiana Wolańskiego, który 
niespełna 20 minut później 

wyprowadził miejscowych na 
prowadzenie. A za moment 
było praktycznie po meczu  
na skutek samobójczego gola 
Kacpra Słysza. Na dodatek  
w tym momencie drużyna 
Piotra Kota grała już po 
dwóch wymuszonych zmia-
nach, bo do grona kontuzjo-
wanych zawodników (Da-
mian Niemczyk i Krystian  
Jaklik) dołączyli Damian  
Baran i Jakub Ząbkiewicz. 
Przy takich osłabieniach ka-
drowych trudno już walczyć 
o korzystny rezultat. 

To było dość podobne 
spotkanie do inauguracyjnej 
potyczki z Wisłokiem Wiśnio-
wa, gdy stalowcy też szybko 
strzelili pierwszego gola, by 
również przegrać 1-3 mimo 
prowadzenia do przerwy.  
Z takiej lekcji trzeba wyciągnąć 
wnioski, by podobny scena-
riusz już się nie powtórzył.

Okazja do rehabilitacji już 
w sobotę na „Wierchach” 
gdzie Ekoball Stal podejmie 
Polonię Przemyśl. Początek 
meczu o godz. 17. 

ADAM BU�ŁA (Resovia II): 
– Sanoczanie wygrali zasłużenie, choć kto wie, 
jak zakończyłby się ten mecz, gdybyśmy  
wykorzystali idealną okazję przy stanie 0-0. 
Niestety, Mikrut pośpieszył się ze strzałem. 

Stalowcy doznali drugiej porażki w sezonie 

Rzeszowska młodzież broniła się długo i skutecznie, ale w końcu stalowcy (na żółto) przełamali jej opór, 
na 10 minut przed końcem meczu strzelając zwycięskiego gola 
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Trampkarze młodsi Ekoballu kapitalnie rozpoczęli nowy sezon,  
w pierwszym meczu pokonując aż 7-1 Stal Łańcut 

ZDANIEM TRENERÓW OBYDWU DRUŻYN

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

PIŁKA NOŻNA
Klasa A 

Klasa okręgowa 

Wiki pierwszym liderem! 
WIKI SANOK – BUKOWIAN� BUKOWSKO 7-0 (4-0)

Bramki: Furdak 2 (12, 53), R. Domaradzki 2 (43, 47), Kowalczyk (16), Lachiewicz (35-głową), 
samobójcza (58). 
Wiki: Rachwalski (76 Szlachcic) – Florek, Lisowski (76 Kuzicki), Pielech (59 Drwięga),  
Kłodowski (72 Muszka) – Furdak (65 Siwik), Węgrzyn, R. Domaradzki, Sałaciak, Kowalczyk 
(55. Sokołowski) – Lachiewicz. 

Co za debiut beniaminka! Po prostu zmiażdżył solidną zwykle ekipę z Bukowska, a gdyby nie 
rozprężenie w ostatnich 30 min, mogła być nawet dwucyfrówka. Już po pierwszym meczu nie 
ma wątpliwości, że zespół Wiki powalczy o drugi awans z rzędu, tym razem do „okręgówki”. 

Wprawdzie na początku goście 
mieli okazję do objęcia prowa-
dzenia, ale potem na murawie 
istniała już tylko jedna drużyna. 
Wystarczył kwadrans z mały-
m okładem, by zapewnić sobie 
komfort po golach Macieja  
Furdaka i grającego trenera  
Sylwestra Kowalczyka, którzy 
tra�ali strzałami z kilku metrów.
Trzecia bramka padła po główce 
Łukasza Lachiewicza, a tuż 
przed przerwą Rafał Domaradz-
ki pewnie wykończył kombina-
cyjną akcję. Na dodatek chwilę 
wcześniej czerwoną kartkę  
dostał  jeden  z  rywali. 

Po zmianie stron kolejne 
bramki dołożyli R. Domaradz-
ki i Furdak, tym razem dla  
odmiany technicznymi uderze-
niami z dystansu. W 58. min 
załamana Bukowianka sama 
wbiła sobie siódmego gola i za-
nosiło się na pogrom, tym bar-
dziej, że przy wysokim prowa-

dzeniu na boisko wręcz hurto-
wo zaczęli wchodzić zmiennicy, 
dysponujący świeżym zapasem 
sił. Cóż jednak z tego, skoro gra 
Wiki straciła na płynności, bo 
każdy chciał zdobyć gola. 
Owszem, kolejnych okazji nie 
brakowało, jednak wynik spo-
tkania nie uległ już zmianie. 

Zwycięski dublet Przełomu i Cosmosu 
W trzeciej kolejce zwycię-
stwa odniosły już obydwa  
zespoły z naszego powiatu. 
Przełom Besko pokonał 
Grabówkę, a Cosmos No-
wotaniec wygrał z Sieniawą, 
choć znów trzeba było od-
rabiać straty... 

PRZEŁOM BESKO – LKS G�BÓW� 4-0 (2-0)
Bramki: Wąchocki 2 (25, 60), Kijowski (33), K. Kielar (56). 

COSMOS NOWOTANIEC – WISŁOK SIENIAWA 2-1 (0-1) 
Bramki: Tobon Velez (60), Spaliński (81). 

W pozostałych meczach grupy 1: 
REMIX NIEBIESZCZANY – GÓRNIK ST�CHOCINA 2-4 (0-1)

Bramki: Pałys (48), Femin (65) – Galant 3 (9, 56, 87), Adamiak (49). 
SZAROT� NOWOSIELCE – VICTORIA PAKOSZÓW� 2-3 (1-1)

Bramki: Dobosz (39), Gac (75) – Kotowski 2 (30, 47), Fedorowiat (63). 
LOTNIARZ BEZMIECHOWA – SANBUD DŁUGIE 2-3 (1-1) 

Bramki: Jedynak 2 (22, 63), Prekniewicz (73). 
LKS PŁOWCE/STRÓŻE MAŁE – SANOVIA LESKO 2-1 (2-0) 

Bramki: Pańko (15), Pilszak (40). 
NELSON POLAŃCZYK – OSŁAWA ZAGÓRZ 0-1 (0-0) 

Bramka: Rachwał (61). 
BIESZCZADY JANKOWCE – LKS ZARSZYN 1-1 (1-1) 

Bramka: Kijowski (15). 

Drużyna Wiki w sezonie 2020/21. Od lewej: góra – Arkadiusz Kłodowski, Adam Kuzicki, Patryk Siwik,  
Cezary Drwiega, Dominik Pielech, Sylwester Kowalczyk (trener), Marcin Sałaciak (kapitan) i Jerzy Doma-
radzki (prezes), środek – Paweł Stach (drugi kierownik), Szymon Florek, Rafał Domaradzki, Paweł Kurkare-
wicz, Patryk Szlachcic, Michał Rachwalski, Łukasz Lachiewicz, Damian Rolnik i Paweł Miśko (kierownik),  
dół – Marek Wegrzyn, Łukasz Dobrowolski, Kacper Sokołowski, Radosław Muszka i Mateusz Lisowski 

Sylwester Kowalczyk, grający trener Wiki: 
– Nie sądziłem, że możemy tak wysoko pokonać 
Bukowiankę, czyli zespół, do którego mam szacu-
nek. Jednak wiedzieliśmy, jak oni grają, więc cały 
tydzień przygotowywaliśmy się konkretnie pod 
ich styl – jak widać z dobrym skutkiem. W każdym 
meczu zamierzamy walczyć o zwycięstwo. 

TENIS STOŁOWY 

WROTKARSTWO 

WĘDKARSTWO 

Paweł Motyka umocnił prowadzenie 
Kolejne dwa turnieje Ligi Sanockiej zakończyły się wygra-
nymi Pawła Motyki, który umocnił pozycję lidera cyklu  
i jest coraz bliższy zwycięstwa w punktacji łącznej. 

Za każdym razem Motyka 
pokonywał wszystkich rywali, 
w sumie tracąc tylko jednego 
seta. Stało się to podczas nie-
dzielnego turnieju w Sokole, 
gdy kolejne miejsca zajęli  
Bolesław Bartkowski (jedna 
porażka) i Daniel Kozioł 
(dwie). Natomiast we wtorek 
lider zanotował już komplet 
zwycięstw po 2:0, wyprzedza-
jąc Marka Serwińskiego (jed-
na przegrana) i Bartkowskie-
go (dwie). 

W klasy�kacji generalnej
rozgrywek Motyka prowadzi 
z dorobkiem 191 punktów. 
Na kolejnych pozycjach pla-
sują się zawodnicy, których 
zabrakło w dwóch ostatnich 
turniejach – 2. jest Piotr Piróg 
(168), a 3. Bogdan Szałankie-
wicz (156). 

Zwycięstwo Tomasza Osenkowskiego 
Tydzień po mistrzostwach 
spinningowych Koło nr 2 
rozegrało muchowe. Pod-
czas zawodów na Sanie  
w Łączkach tytuł zdobył 
Tomasz Osenkowski. 

Pogoda dopisała, stan wody 
wreszcie był dość niski, co 
jednak nie przełożyło się na 
dobre brania. Wędkarze 
punktowali tylko lipieniami, 
łowiąc je na małe nimfy. Naj-
lepszy okazał się Osenkowski, 
wyciągając 3 ryby. Srebro 
przypadło Piotrowi Sołtysi-
kowi (2 lipienie, w tym naj-
większa sztuka mistrzostw),  
a brąz zdobył Damian Gib-
czyński (1 ryba). 

Sprint obozował w Dusznikach-Zdroju 
Przez ponad tydzień rolkarze klubu Sprint przebywali na obozie w Dusznikach-Zdroju, 
szlifując formę przed jesienną częścią sezonu. 

W zgrupowaniu uczestniczyło blisko 80 za-
wodników z trzech klubów – oprócz Sprintu 
także Legii Warszawa i Sparty Grodzisk Mazo-
wiecki. W czasie ośmiu dni treningowych  
nasi młodzi wrotkarze mieli okazje szlifować 
umiejętności pod czujnym okiem trenerów  
Piotra Bluja i Witolda Myćki. 

– Wykorzystali ten czas w stu procentach. 
W każdym kolejnym treningu było widać pro-
gres. Do tego mega pochwały należą się debiu-
tantom! Najważniejsze, że cały czas idziemy 
do przodu – podkreślił trener Bluj, którego 
podopieczni po powrocie z obozu już ćwiczą 
na torze „Błonie”. 

Tomasz Osenkowski zdobył tytuł muchowego mistrza Koła nr 2 
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Mimo wakacji turnieje rozgrywane są regularnie, po 2 razy tygodniowo
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