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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

5 września 2020 r. zmarł Piotr Jacewicz. 
Jego nagłe odejście pogrążyło nas 

w głębokim smutku.
Pozostanie w naszej pamięci jako 

pogodny, uczynny i dobry człowiek.

Przyjaciele 

Samuraj Trans-San Sanok 
startuje w pierwszej impre-
zie w tym roku. 

Klub Samuraj Sanok ogłasza nowy nabór 

W dniach 18-20 września 
w Starachowicach odbędą się 
o�cjalne Mistrzostwa Polski 
w Kickboxingu formuła Low-
-Kick. Do pierwszego startu 
w tym roku przygotowują się 
zawodnicy najbardziej utytu-
łowanego klubu sportów wal-
ki w Sanoku Samuraj Trans-
-San Sanok. Po perypetiach 
związanych z sytuacją Covid-
-19 rywalizacja w kickboxingu 
w Polsce wraca dopiero we 
wrześniu, co, niestety, po-
krzyżowało wiele planów 
startów w zawodach. Pierw-
sze zawody, w których w tym 
roku zmierzą się zawodnicy 
Samuraja są mistrzostwa 
w formule low-kick w Stara-
chowicach. W zeszłym roku 
zawodnicy Miłosz Baran 
i Adam Tutak sięgnęli po 
Mistrzostwo Polski w tej for-
mule, odpowiednio w wa-
gach 71 kg i 86 kg. W tym 
roku będą bronić tytułów. 
Natomiast wielkie nadzieje 

Oficjalne Mistrzostwa Polski w Kickboxingu 

związane są ze startem Kamila 
Rościńskiego w wadze 67 kg, 
który z powodu kontuzji opu-
ścił zeszłoroczny start i w tym 
roku, głodny sukcesu, chce 
odzyskać tytuł Mistrza Polski, 
który trzy lata temu zdobył 
w Nowym Targu. To były 
najcięższe przygotowania 
w historii klubu, naznaczone 
pandemią i sezonem waka-
cyjnym, w którym pod okiem 

Samuraje w Starachowicach

trenera Artura Szychowskie-
go przygotowywali się zawod-
nicy do ponownego startu. 
Trener, oprócz ciężkiej pracy, 
musiał dodatkowo mobilizo-
wać zawodników, którym 
ciężko było wrócić do nor-
malnego rytmu. Jednak na 
dwa tygodnie przed mistrzo-
stwami jest zadowolony z po-
ziomu przygotowania na 
pierwszy start w tym roku. 
Samuraj Trans-San Sanok 
prosi wszystkich sanoczan 
i sympatyków klubu o mocne 
wsparcie. Trzymajcie kciuki 
i oglądajcie relacje live z na-
szych walk. 

esw

• Kickboxing 15+ – grupa początkująca   
• Kickboxing  – grupa zaawansowana 
• Kickboxing kadeci – 10–15 lat  
• Dzieci 5 – 9 lat – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu
• Kickboxing dla kobiet – nowa grupa zapraszamy wszystkie Panie 
bez względu na wiek 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów 
660150044 oraz 664704017 oraz na Facebook/Vitamin Shop Sanok 
i Facebook/Samuraj Sanok

PODZIĘKOWANIA

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, 
wolny od wszelkich ziemskich trwóg, 

tutaj na zawsze został Twój ślad„

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym oraz wszystkim 
Tym, którzy łącząc się z nami w bólu, okazali wiele 

serca, życzliwości, uczestniczyli we Mszy Św. 
i uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili 

w ostatnią drogę Naszego Ukochanego Syna, Tatę, 
Teścia, Dziadka i Brata

Ś.p. Krzysztofa Rudy
Pogrążona w smutku Rodzina

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
Jan Paweł II

Serdeczne podziękowanie dla człowieka 
o wielkim sercu Doktora JACKA KIELARA 
za szczególną i osobistą pomoc oraz całemu 

ZESPOŁOWI LEKARZY, PIELĘGNIAREK 
I PRACOWNIKÓW 

Szpitala SPZOZ w Sanoku za profesjonalną 
i długoletnią opiekę nad Tatą.

Córka z Rodziną Ś.p. Krzysztofa Rudy

„Głowa” ponadmetrowa 
Piotr Sołtysik z koła wędkarskiego nr 2 znów może pochwa-
lić się pięknym okazem głowacicy. Tym razem wyciągnął 
sztukę mierzącą aż 115 centymetrów. 

Piękną „głowę” wędkarz zło-
wił metodą muchową na Sanie 
poniżej Leska. Po kwadransie 
holu i krótkiej sesji zdjęciowej 
ryba w dobrej kondycji wróci-

ła do wody. – Nie ważyłem jej, 
ale sądzę, że mogła mieć około 
15 kg – powiedział  Piotr Soł-
tysik. 

(bb)

W Czerteżu 6 września przy drodze wojewódzkiej 886 zosta-
ła otworzona po zakończonych żniwach zabawna wystawa 
dożynkowa. Wszystko w celu integracji mieszkańców oraz 
dekoracji wioski w ramach tradycyjnego Święta Plonów.

Zakończenie żniw 2020

Zabawna wystawa dożynkowa

Dekoracje zostały stworzone 
do konkursu na najlepszą wy-
stawę dożynkową, gdzie wy-
graną jest plac zabaw dla 
dzieci, bardzo potrzebny 
w miejscowości. Zwycięską 
wieś wizytują państwo Bar-
dowscy z programu Rolnik 
szuka żony TVP. 

- Wspólnie się zmobilizo-
waliśmy i zwieźliśmy ze sko-
szonych pól baloty, a z do-
mostw potrzebne materiały, 
aby udekorować naszą wieś. 
Dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, żeby wykonać nasz plan, 
jak na lokalnych patriotów 

przystało i udało się. Wystawa 
cieszy oko i jest swoistym 
symbolem wsi oraz symbo-
lem respektowania tradycji 
rolniczej Czerteża – wyjaśnia 
Karol Bodnar inicjator wyda-
rzenia.

Organizację planu miesz-
kańcy rozpoczęli od zwiezie-
nia bel ciągnikiem, które ła-
dowali na przyczepę, po czym 
każdy z nich znalazł w domu 
materiały do przystrojenia 
zwierząt m.in.: prześcieradła, 
koce, kwiaty, ławki, styropian, 
zabytkowy oraz współczesny 
sprzęt rolniczy i wiele innych 

rzeczy potrzebnych do deko-
racji, będących atrybutami 
naszej małej ojczyzny.

- Z wielką dumą na usta-
wionej ławce  spogląda mał-
żeństwo z dzieckiem wykona-
ne z siana, słomy i starych 
ubrań, czyli gospodarze doży-
nek. Wystawa jest przy głów-
nej Drodze Wojewódzkiej 
w Bieszczady i już podczas 
przygotowywania całej  za-
grody zwierząt turyści z róż-
nych stron zjeżdżalni do nas, 
aby zrobić zdjęcia, gratulując 
determinacji i zaangażowania 
tak małej grupki młodych 
ludzi – opowiada. Karol Bod-
nar.

Po dożynkowej niedzieli 
maszyny rolnicze musiały 
zjechać, aby w poniedziałek 

znów ruszyć w pole, jednak 
prawie cała centralna część 
wystawy zostanie na miejscu 
jeszcze przez dłuższy czas. 
Choć w tym roku nie ma do-
żynek w okolicy przez pande-
mię, to mieszkańcy są zado-
woleni z tego, że udało się 
uczcić Święto Plonów, czyli 
zakończenie żniw w Czerteżu 
w oryginalny sposób, przy-
stroić ją i wziąć udział w kon-
kursie. 

- Mamy nadzieję że uda 
nam się w rezultacie zorgani-
zować plac zabaw, jak nie tą 
inicjatywą, to może z jakąś 
inną zewnętrzną pomocą np. 
gminy, a także realizować ko-
lejne plany w naszej wsi – do-
daje na koniec Bodnar. 
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Zaczyna się remont dzielnicy Zatorze. Jako pierwsze zostaną wyremontowane  ulice: Stawiska, 
Jezierskiego, 800-lecia. Jak informuje SPGK w dniu 21 września zostaną rozpoczęte roboty 
związane z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Stawiska na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą 800-lecia do skrzyżowania z ulicą Jezierskiego. W związku z tym mogą wy-
stąpić utrudnienia w ruchu drogowym na w/w odcinkach drogi. Roboty związane z przebudo-
wą sieci wodociągowej potrwają  ok. 3 tygodni. Jednak to nie koniec prac przy tych ulicach.

W zeszłym numerze pisaliśmy o Forum Ekonomicznym, któ-
re odbyło się w dniach 8 – 10 września w Karpaczu. Udział  
w wydarzeniu wzięło ok. 2500 gości, w tym Jadwiga Emile-
wicz - Minister Rozwoju i Wiceprezes Rady Ministrów, Piotr 
Gliński - wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury, Jan 
Krzysztof Ardanowski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak – szefowa resortu Funduszy  
i Polityki Regionalnej, Tadeusz Kościński – Minister Finansów. 

Zaprezentowały się też popu-
larne Polskie marki, m.in.: 
Orlen, PGNiG, Maspex, Bu-
dimex, KGHM, BOŚ Bank, 
BGK, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, 
Agencja Rozwoju Przemysłu, 
Polski Fundusz Rozwoju, 
GFK, Kraków Airport. Udział 
w forum wziął również Bur-
mistrz Miasta Sanoka Tomasz 
Matuszewski.

W ciągu trzech dni odby-
ło się sześć sesji plenarnych, 
ponad 200 paneli dyskusyj-
nych i wykładów, warsztatów 
oraz prezentacji zarówno na-
rodowych, jak i regionalnych. 
Tematykę konferencji zdomi-
nowała gospodarka, która 
ucierpiała w wyniku COViD 
– 19 w Polsce i na świecie. 

Poprosiliśmy burmistrza, 
by zreferował nam odbyte 
spotkania, spostrzeżenia oraz 
pomysły, które padły podczas 
forum. 

Tomasz Matuszewski: 
Forum Gospodarcze jest  
merytorycznym spotkaniem 
przedstawicieli wielu obszarów 
działalności samorządów, �rm,
przedsiębiorców, a także osób 
zaangażowanych w gospodar-
kę i rozwój nie tylko Polski, ale 
również Europy. Forum ob�-
towało w panele dyskusyjne, 
każdy z uczestników mógł zna-
leźć interesujące go tematy. 
Osobiście przysłuchiwałem się 
przynajmniej 10-ciu panelom. 
Spotkałem się też z kilkoma 
bardzo ważnymi osobami,  

niejszymi drogami w Polsce  
i Europie, a sygnały, które do-
cierają do mnie od sanockich 
przedsiębiorców są jedno-
znaczne: „Ta inwestycja jest 
bardzo ważna dla rozwoju Sa-
noka ze względu na komuni-
kację, szybkość dostarczania 
produktów z Sanoka”. (Ponie-
waż te kolejne odcinki S-19 
pokazują nam, że otwieramy 
się na Europę południową,  
centrum Polski). Według 
mnie, jest to bardzo ważny 
punkt i cieszę się, że mogłem 
omówić go z wiceministrem 
Rafałem Weberem. Cieszy 
mnie również fakt, że GDD-
KiA oraz Ministerstwo Infra-
struktury podjęło działania, 
które mają na celu trasowanie 
odcinka obwodnicy, który jest 
brany pod uwagę przy budo-
wie S-19 i nowego węzła na 
S-19 w kierunku Sanoka. Ob-
wodnica ma mieć długość oko 
23 km, czyli kończyłaby się 
pomiędzy Nowosielcami a Pi-
sarowcami i do Sanoka braku-
je nam około 5 km. Zarówno 
Ministerstwo, jak i Miasto Sa-
nok szuka środków, aby zabez-
pieczyć ten odcinek drogi, ale 
jest to możliwe. Wcześniejsze 
koncepcje, o których się mó-
wiło obejmowały trzy obwod-
nice – Miejsca Piastowego, Ry-
manowa i Beska. Dziś odcho-
dzimy od tego. Ministerstwo 
chce całą tę pulę przeznaczyć 
na jedną obwodnicę, która bę-
dzie długim ciągiem drogi 28,  
a z tej obwodnicy będą po-
szczególne zjazdy do tych miej-

scowości, co na pewno ułatwi 
pracę, nie będzie potrzeby dzie-
lenia tej inwestycji na trzy eta-
py. Sanokowi niewątpliwie 
otworzy to drzwi dla rozwoju. 

Odbyłem również bardzo 
ważną rozmowę z  posłem Mi-
chałem Cieślakiem, który 23 
września odwiedzi Sanok z de-
legacją osób zajmujących się 
pozyskiwaniem środków dla 
samorządów, dedykowanych 
budownictwu wielorodzinne-
mu, ale o tym porozmawiamy 
przy innej okazji.

Podczas Forum miałem 
również przyjemność rozma-
wiać z wicepremier Minister 
Rozwoju Jadwigą Emilewicz 
odpowiadającą za działy go-
spodarki, budownictwa i tury-
styki w Polsce. Jako Minister 
Rozwoju współtworzyła Tar-
czę Antykryzysową, której ce-
lem jest zapobieganie nega-
tywnym skutkom epidemii 
koronawirusa dla polskiej go-
spodarki i rynku pracy. Pod-
czas spotkania i rozmowy po-
ruszyliśmy temat działań mia-
sta w obszarze budownictwa 
wielorodzinnego i turystyki 
oraz możliwości wsparcia  
�nansowego tego obszaru ze
strony ministerstwa. 

Moi rozmówcy przyjęli 
również ode mnie zaproszenie 
na II Forum Gospodarcze, 
które odbędzie się w 5-6 listo-
pada na Uczelni Państwowej  
w Sanoku. I bardzo mnie cie-
szy, że większość potwierdziła 
swój udział. 

esw

Cenne zabytki z X-XI w.
od anonimowego darczyńcy

Muzeum Historyczne w Sanoku

Praca w Muzeum Historycznym w Sanoku pełna jest niespo-
dzianek. I tak było w piątek, kiedy to listonosz dostarczył   
tajemniczą przesyłkę. W paczce wysłanej przez anonimowe-
go „Karto�a”, znajdował się żelazny topór z X-XI wieku oraz
ciosła o oryginalnej formie.

Znalazca dołączył krótką notkę 
z lokalizacją i okolicznościami 
odkrycia znalezisk oraz wyraził 
chęć przekazania ich do mu-
zeum.

– Bardzo dziękujemy za ten 
dar, ale jednocześnie zachęca-
my znalazcę, aby w przyszłości 
prowadził swe poszukiwania 
zgodnie z normami prawnymi, 
po uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń od Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków  
w Przemyślu (Delegatura  
w Krośnie). Wówczas będzie-
my mogli mu o�cjalnie podzię-

Dzielnica Zatorze 

kować i pochwalić za dokonane 
odkrycia – wyrazili wdzięcz-
ność pracownicy muzeum na 
swoim pro�lu społecznościo-
wym.

Niewątpliwie jednak odkry-
te zabytki są niezwykle cenne w 
kontekście poszerzenia naszej 
wiedzy na temat zasiedlenia 
Bieszczadów we wczesnym śre-
dniowieczu, gdyż jest to kolejny 
sygnał, iż mieszkańcy tych ziem 
zapuszczali się w góry chętniej  
i częściej aniżeli do tej pory uwa-
żali archeolodzy.

ew

Ul. Stawiska, Jezierskiego, 800-lecia do remontu

Czego mogą spodziewać się 
mieszkańcy wspomnianych 
ulic? 

Po pierwsze poprawy 
oświetlenia. Na całej remon-
towanej długości ulic zostaną 
zainstalowane lampy ledowe  
(23 sztuki). Część z nich bę-
dzie podwójna. Doświetlone 
będą też  przystanki i przej-
ścia dla pieszych.

Od ulicy Jezierskiego, aż 
do pętli autobusowej, po-
wstanie ścieżka rowerowa  
o długości 475 m. Miłośnicy 
dwóch kółek będą mogli 

przemieszczać się bezpiecz-
niej. 

Wyremontowany i  prze-
budowany będzie chodnik 
(485m).  W okolicach ogród-
ków działkowych na trotuarze 
zostanie ułożony ozdobny 
wzór kwiatowy z płytek. Este-
tyczny akcent zaprojektował 
Piotr Bochnia – Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Miasta  
i  obsługi inwestora.

Przebudowa obejmie rów-
nież  pętlę autobusową przy któ-
rej stanie nowa wiata. Natomiast 
wyżej ulicy Jezierskiego zostanie 

wybudowana zatoka wraz z no-
wym przejściem dla pieszych, 
chodnikiem oraz wiatą. 

Na ulicach zostanie wy-
mieniona nakładka asfaltowa 
(ok 750m). Do tej pory szero-
kość ulic była nierówna  obec-
nie ma być znormalizowana  
do 5,5m. Zostanie też  wyko-
nane powierzchniowe od-
wodnienie ulic na całej długo-
ści oraz wypusty. Ulice zosta-
ną okrawężnikowane i oko-
rytkowane. 

– Prace remontowe po-
trwają do 20 listopada. War-

tość  projektu to blisko 1,4 
mln zł. Miasto rozpoczęło 
analizę i opracowuje doku-
mentację projektową celem 
zgłoszenia do Funduszu Dróg 
Samorządowych przebudowy 
następnych ulic: Głowackie-
go, Zielnej i Kenara – zdradził 
nam wiceburmistrz Artur 
Kondrat. 

Mieszkańcom okolicy 
modernizowanych ulic życzy-
my cierpliwości na czas re-
montu, który, mamy nadzieję,  
przebiegnie gładko i nieba-
wem będą mogli  cieszyć się  
z komfortowych ulic i chod-
ników. 

Edyta Wilk

Wzór kostki na chodniku ul. Stawiska

z którymi współpracuję od 
dłuższego czasu. Jedną z tych 
osób była  Minister Funduszy  
i Polityki Regionalnej Małgo-
rzata Jarosińska-Jedynak, z któ-
rą miałem okazję rozmawiać  
w Warszawie na temat różnych 
inwestycji i możliwości pozy-
skiwania środków przez nasze 
miasto. W Karpaczu pojawiła 
się okazja, by te rozmowy kon-
tynuować, poruszając tematy 
związane z rozwojem Sanoka, 
a także koniecznych do prze-
prowadzenia inwestycji przy 
wsparciu Ministerstwa Fundu-
szy i Polityki Regionalnej. Pod-
czas tej rozmowy podkreślili-
śmy działania, które są możli-
we do zrealizowania i inwesto-
wania w Sanoku, przede 
wszystkim jeśli chodzi o połą-
czenia regionalne. Wiele pro-
gramów ministerstwa jest ukie-
runkowanych na działalność 
przedsiębiorstw przy wsparciu 
funduszy unijnych i właśnie fo-
rum ekonomiczne było takim 
obszarem, by pozyskać te in-
formacje i wymienić się do-
świadczeniem. 

Udało mi się również prze-
prowadzić ciekawą rozmowę  
z wiceministrem infrastruktu-
ry Rafałem Weberem. Rozmo-
wa dotyczyła połączenia dro-
gowego łączącego Sanok  
z S-19. Jest to dla mnie priory-
tetowa sprawa ze względu na 
to, że Sanok stanie się ważnym 
punktem tej trasy. Biorąc pod 
uwagę, że będąc bramą Biesz-
czad, zostaniemy połączeni  
z drogą ekspresową i z najważ-

Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Obiecująca perspektywa rozwoju miasta Sanoka 
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Pod biurem członków ugrupowania PiS w  Sanoku odbyła 
się konferencja klubu Konfederacji z udziałem jego sanoc-
kiej liderki – Kamili Potockiej oraz członka klubu – Marci-
na Szybista. 

Konferencja klubu Konfederacji

Bezkarność Plus 

Celem konferencji jest niedo-
puszczenie do zatwierdzenia 
w Sejmie poprawek do obo-
wiązującej ustawy, zapropono-
wanych przez partię rządzącą, 
dotyczących sytuacji epide-
miologicznej w kraju. Jak 
można było usłyszeć na konfe-
rencji, posłowie PiS zgłosili 
w Sejmie projekt nowelizacji 
ustawy, który znosi odpowie-
dzialność urzędników oraz 
służb za działania w związku 
z koronawirusem, a także na-
daje im prawie nieograniczone 
uprawnienia. 

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

PRAWNIK RADZI

5 lat temu rozstałam się z partnerem, z którym mam dziec-
ko. Od rozstania nie opiekuje się on naszym synem, nie 
odwiedza Go, nie dzwoni do niego, nie płaci alimentów, 
zupełnie zerwał kontakt, zarówno ze mną, jak i z dziec-
kiem. Zachowanie ojca dziecka utrudnia mi podejmowa-
nie istotnych decyzji w sprawach małoletniego syna. Jak 
mogę uregulować tę sytuację?                                    Joanna Z. 

Zgodnie z art. 111 § 1 ko-
deksu rodzinnego i opiekuń-
czego jeżeli władza rodzi-
cielska nie może być wyko-
nywana z powodu trwałej 
przeszkody albo jeżeli rodzi-
ce nadużywają władzy rodzi-
cielskiej lub w sposób rażący 
zaniedbują swe obowiązki 
względem dziecka, sąd opie-
kuńczy pozbawi rodziców 
władzy rodzicielskiej. Pozba-
wienie władzy rodzicielskiej 
może być orzeczone także 
w stosunku do jednego z ro-
dziców.

Możliwość pozbawienia 
władzy rodzicielskiej przez 
sąd jest najsurowszym środ-
kiem ingerencji w sprawo-
wanie tej władzy. O pozba-
wieniu władzy rodzicielskiej 
orzeka sąd, jeśli zaistnieją 
przyczyny jej pozbawienia. 
Do pozbawienia władzy ro-
dzicielskiej może dojść po-
przez złożenie wniosku 
o pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej do Sądu Rejonowe-
go Wydział Rodzinny i Nie-
letnich.

Stosownie do w/w prze-
pisu rażące zaniedbywanie 
obowiązków względem 
dziecka jest podstawą do 
pozbawienia władzy rodzi-
cielskiej. W przedstawionej 
sprawie istnieją przesłanki 
do pozbawienia władzy ro-
dzicielskiej ojca dziecka, bo-
wiem nie wykonuje on żad-
nych obowiązków już od 
kilku lat, nie interesuje się 
synem, nie ma z nim żadne-
go kontaktu, nie płaci zasą-
dzonych alimentów oraz 
w żaden sposób nie wspo-
maga go �nansowo. 

Zatem nie ulega wątpli-
wości, iż w sposób rażący 
nie wykonuje obowiązków 
wynikających z władzy ro-
dzicielskiej, a wręcz celowo 
je ignoruje. Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z  dnia  12  
stycznia  2000  r.  o  sygn.  
akt: III CKN 834/99 wska-
zuje iż: „Nadużywanie alko-
holu, uprawianie przestęp-
czego procederu i uchylanie 
się od świadczeń alimenta-
cyjnych względem dziecka 
są wystarczającą przyczyną 
pozbawienia władzy rodzi-
cielskiej na podstawie art. 
111 § 1 k.r.o.” 

W świetle powyższego 
już  samo nie  płacenie  ali-
mentów  jest  wystarczającą  
przesłanką  do  pozbawienia  
władzy rodzicielskiej. Zaś 
nie utrzymywanie kontak-
tów z dzieckiem świadczy 
o tym, że  ojciec dziecka nie  
wypełnia  swoich  obowiąz-
ków,  nie  korzysta  z  praw,  
a  wręcz  swoją  stałą nie-
obecnością szkodzi dobru 
dziecka.

Rodzic pozbawiony 
władzy rodzicielskiej nie ma 
prawa uczestniczyć w wy-
chowaniu dziecka, zarzą-
dzać jego majątkiem, wystę-
pować w jego imieniu, de-
cydować m. in. o miejscu 
zamieszkania dziecka, wy-
borze szkoły czy wyjaz-
dach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 r. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1359).

sma, zawierające ich pogląd na 
sprawę, lokalnym politykom 
PiS-u. W opisywanych doku-
mentach Konfederacja podała 
przykład możliwości łamania 
prawa, jaką według nich stwa-
rzałaby nowa ustawa. Jako taki 
przykład podają prawo do 
usunięcia kogoś z autobusu, 
gdy dana osoba kaszle, mimo 
że objaw ten mógłby być spo-
wodowany przez alergię. Jeden 

z punktów odwołuje się do 
sumień lokalnych polityków 
partii rządzącej, nawiązując 
do ich poselskiej przysięgi. 
Oprócz wspomnianych pism, 
wyrażających sprzeciw wobec 
ustawy „Bezkarność +”, miej-
scowi posłowie otrzymali 
„karty wyjścia z więzienia”. In-
spiracją dla takiego pomysłu 
jest znana gra planszowa „Eu-
robusiness”. 

– Może to zadziała na ich 
wyobraźnię i poruszy ich su-
mienia, ponieważ mamy tu do 
czynienia z próbą ustawowego 
łamania prawa. Pod pretek-
stem walki z COVID-19, obóz 
władzy chce wprowadzić swo-
ją całkowitą bezkarność 
i maksymalnie ograniczać nam 
swobody obywatelskie, a eks-
perci już podkreślają, że jeżeli 
przepisy te wejdą w życie ani 

CBA, ani prokuratura nie mo-
głyby ścigać urzędników wy-
dających pieniądze w trybie 
bezprzetargowym – dodała 
liderka sanockiego klubu Kon-
federacji.

Według Potockiej oczywi-
stym jest, że cel ustawy to na-
zwanie naruszania obowiąz-
ków służbowych i innych 
przepisów normalnym działa-
niem, a obecne uregulowania  
– jak powiedziała – zostały 
wypracowane latami przez 
liczne organy i organizacje, 
aby powstały granice utrzy-
mujące porządek organizacyj-
ny i prawny.

– Usunięcie ustalonych 
granic może powodować nie-
bezpieczne i nieprzewidywal-
ne skutki. Dlatego apelujemy 
do naszych sanockich posłów 
o odrzucenie ustawy „Bezkar-
ność+” (druk sejmowy 539) 
– dodała na koniec Potocka. 

Arkadiusz Szałajko 

– Konfederacja wyraziła 
swój stanowczy sprzeciw wo-
bec tego projektu. Kluby Kon-
federacji w całej Polsce organi-
zują konferencje prasowe pod 
biurami poselskimi posłów 
PiS, apelując, by nie zgadzali 
się na te szkodliwe przepisy – 
powiedziała Kamila  Potocka.

Członkowie Konfederacji, 
gromadząc się pod biurami 
poselskimi polityków Prawa 
i Sprawiedliwości, nie poprze-
stali na deklaracjach sprzeciwu 
wobec pomysłu partii rządzą-
cej, ale zostawili również pi-

Dokładnie dwa lata temu 
9.09.2018 r. do projektu Pro-
gramu Wyborczego dzisiejsze-
go Burmistrza, a wówczas 
kandydata odnosiłem się tak:

„Moim zdaniem dodanie 
jeszcze jednej strony, na której 
byłyby zaprezentowane kie-
runki działania Ruchu spod 
hasła: Effata, co znaczy 
„Otwórzcie się”, nadałoby Pro-
gramowi Wyborczemu cha-
rakter. I tak:

1. Ruch Łączy Nas Sanok 
nie powstał z perspektywą 
jednych wyborów i jednej ka-
dencji - to bardzo WAŻNE dla 
potencjalnego wyborcy! – nie 
ma ani jednego słowa na ten 
temat w Programie.

2. Współpraca międzyg-
minna z celem Sanok - Gminą 
o wielkości 50 - 70 tys. miesz-
kańców - do osiągnięcia w ko-
lejnej kadencji - j/w.

3. Współpraca międzyg-
minna / może nawet Karpacka 
z celem Sanok i region bliżej 
Europy – zdobycie środków 
i realizacja łącznika z S-19 
Sanok – Miejsce Piastowe 
(może zamiast kontrowersyj-
nego łącznika obwodnicy 
z drogą na Przemyśl ) – po-
nadto perspektywa na pozy-
skanie gruntów pod park in-
westycyjny przy łączniku do 
S-19 jest bardziej realna, atrak-
cyjna i efektywniejsza.

4.  Współpraca międzyg-
minna przy realizacji projek-
tów - (o ile środki pozwolą, 
lobbowanie, szukanie �nanso-
wania także typu PPP, itp.):

  a) pas startowy dla samolo-
tów 7 - 8 osobowych o średnim 
zasięgu w Krośnie czy Targowi-
skach - konieczny dla powodze-
nia zadania ściągnięcia do Sano-
ka inwestorów przez duże I.

a także dla Prezydenta Krosna, 
Wójta Miejsca Piastowego, 
Wójta Rymanowa, Wójta Be-
ska, wszystkich tych samorzą-
dowców, którzy angażowali 
się, by droga S19 przybliżyła 
nasze miejscowości do Euro-
py, by stworzyć tym miejsco-
wościom i ich mieszkańcom 
szanse rozwoju w oparciu 
o inwestycje i klientów, a także 
turystów z zachodniej części 
Europy.

Zapoznanie Panów Bur-
mistrzów z projektem nowej 
drogi krajowej nr 28, której 
trasowanie aktualnie trwa, w 
GDDKiA dobrze wróży temu 
projektowi.

Warunkiem jego realizacji 
jest jednak - w moim przeko-
naniu - zgodne działanie Bur-
mistrzów i Wójtów miejsco-
wości, przez które ta droga ma 

przebiegać, a także społeczne 
solidarne poparcie dla tego 
projektu. To dla nas wszyst-
kich ogromna szansa, to nasz 
wspólny interes, w przeciw-
nym razie trend ubożenia spo-
łeczeństwa, wyjazdu młodych 
na emigrację, zmniejszania się 
miejsc pracy, wyludniania się 
bieszczadzkich miejscowości, 
starzenia się populacji nabie-
rze jeszcze większej dynamiki. 
Samorząd to ogromna siła, 
jego zespołowa aktywność 
powoduje, że władza centralna 
chce wyjść naprzeciw słusz-
nym inicjatywom społeczeń-
stwa lokalnego.

Chcę zaapelować do władz 
samorządowych Soliny, Czar-
nej, Ustrzyk Dolnych - by nasi-
lili wspólne działanie w celu 
uchronienia Jeziora Solińskie-
go przed degradacją, a także 
w celu kompleksowej popra-
wy dróg komunikacyjnych 
w Bieszczadach. O „dzikich 
Bieszczadach” należy zapo-
mnieć, takie już były i już nie 
będą, czas przybliżyć tę prze-
piękną krainę do standardów 
europejskich. Tego oczekują 
Europejczycy  miejscowi i ci, 
którzy pragną poznać Biesz-
czady, przyjeżdżając z najbo-
gatszych krajów Europy, a tak-
że świata.

Każda zwłoka może spo-
wodować, że ubiegną nas inni, 
w tym nasi sąsiedzi, którzy 
także pukają do Europy, którzy 
także posiadają przepiękne te-
reny, choćby Bieszczady 
Wschodnie na Ukrainie, któ-
rzy także myślą o rozwinięciu 
na dużą skalę programu po-
prawy infrastruktury, licząc 
niebezpodstawnie na pomoc 
unijną.

Marek Łęcki

b) oczyszczalnia w Polań-
czyku – jako konieczność 
utrzymania Jeziora Solińskie-
go jako atrakcji dla mieszkań-
ców miasta, regionu i p/t tury-
stów - grozi katastrofa ekolo-
giczna.

5. Regionalna Klinika 
Bieszczadzka, w niej porodów-
ka - to jedyny temat, który 
wzbudził reakcję sali na spo-
tkaniu w Zamku Sanockim – 
z �nansowaniem EU.

6. OZE - 2 - 4 precyzyjnie 
nazwane zadania /czymś 
skonkretyzowane (np. ko-
nieczne nakłady, sposób likwi-
dacji wąskiego gardła, itp.).”

Za tak uzupełnionym Pro-
gramem Wyborczym zagłoso-
wałbym. „ 

Dzisiaj dodałbym gratula-
cje i podziękowania dla Pana 
Burmistrza i jego zespołu, 

AU
TO

R 
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Być bliżej Via Carpatia , połączyć Sanok z drogą ekspresową S 19 – to perspektywa, o której chętnie wypowiadają się osoby 
związane zawodowo z przemysłem i rozwojem przedsiębiorczości. Temat pojawił się w „TS” dwa tygodnie temu, po wypo-
wiedzi burmistrza Tomasza Matuszewskiego, który sprawę polepszenia dostępności komunikacyjnej miasta omawiał m.in. 
w ministerstwie infrastruktury. W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy wypowiedź Marcina Saramaka wiceprezesa zarządu 
Sanok RC. Dziś – w nieco innej konwencji - wypowiada się Marek Łęcki, były prezes Sanok Rubber Company S.A., który  
o rozwoju �rm i czynnikach na ten rozwój wpływających wie wszystko. Przypomnijmy: funkcję prezesa zarządu sprawował 
od 1991 roku, upadający zakład przekształcił w liczącego się na rynkach producenta,  jednego ze światowych liderów w swo-
jej branży.

Komentarz dotyczący połączenia Sanoka z drogą ekspresową S19 | Marek Łęcki

W stronę standardów europejskich
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Od kilku lat każda z dzielnic 
otrzymuje środki w ramach 
budżetu obywatelskiego. Na 
co zostały one przeznaczone 
w poprzednich latach? 

Anna Demkowska: Z bu-
dżetu obywatelskiego pienią-
dze w pierwszej kolejności zo-
stały przeznaczone na rewitali-
zację parku miejskiego. Nieste-
ty, to zadanie nie zostało do 
końca zrealizowane, ponieważ 
sam projekt rewitalizacji po-
chłonął prawie wszystkie środ-
ki. Udało się jednak wykonać 
siłownię, z której korzystają nie 
tylko mieszkańcy naszej dziel-
nicy, ale również osoby, które 
przychodzą do parku pospace-
rować z innych części miasta. 
Kolejną inwestycję, jaką udało 
się przeprowadzić w ramach 
budżetu obywatelskiego, to 
oświetlenie solarne na Ogród-
ku Jordanowskim. Zamonto-
wano ponadto kamery, które 
przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa osób, które 
tam przebywają, a przy okazji 
wandale nie niszczą sprzętu. 
Dodatkowo zamontowano 
urządzenia do ćwiczeń, które 
także cieszą się sporym zainte-
resowaniem. W następnym 
roku w ramach budżetu oby-
watelskiego środki zostały 
przeznaczone na wykonanie 
oświetlenia solarnego. Tym ra-
zem na uliczkach bocznych, 
które odchodzą od ulicy Sło-
wackiego. Latarnie, które pozo-
stały rada postanowiła przeka-
zać na inne dzielnice m.in. na 
dzielnicę Posada, gdzie jest 
mnóstwo ulic bez oświetlenia.

Poznajmy radnych dzielnicy Śródmieście

Anna Demkowska i Krzysztof Szul
Anna Demkowska pełni już 
drugą kadencję jako Prze-
wodnicząca Rady Dzielnicy 
Śródmieście, czyli 10 lat. 
Krzysztof Szul w radzie jest 
już od 15 lat. Funkcję Prze-
wodniczącego Zarządu Dziel-
nicy Śródmieście pełni rów-
nież drugą kadencję. Do-
świadczona Rada Dzielnicy 
Śródmieście składa się z 11 
członków, jednak obecnie 
dziewięciu z nich pełni to za-
szczytne stanowisko z powo-
dów osobistych. Jak podkre-
ślają nasi rozmówcy jest to 
działalność społeczna, która 
wymaga zaangażowania dla 
całej społeczności.

które są najbardziej oczekiwa-
ne przez naszych mieszkań-
ców. Chcielibyśmy, aby zostało 
uporządkowane centrum mia-
sta. Chodzi o budynek, w któ-
rym znajduje się galeria BWA, 
jest on porośnięty roślinami, 
które zasłaniają fotogra�e
znajdujące się na bocznej ścia-
nie budynku. Kolejną ważną 
kwestią jest wyremontowanie 
wszystkich schodów, które 
prowadzą do centrum miasta, 
chodzi o schody Franciszkań-
skie, Serpentyny, Balowskie 
oraz Zamkowe. Ponownie 
apelujemy,  aby parking znaj-
dujący się pod schodami Zam-
kowymi w okresie letnim był 
tylko wyłącznie dla użytku au-
tobusów, a nie samochodów 
osobowych. Autobusy mają 
problem z zaparkowaniem  
w centrum miasta, blokują uli-
ce i jest problem z przejazdem. 
Niestety, kierowcy samocho-
dów mało sobie robią z nie-
możności parkowania w tym 
miejscu pomimo znaków. Ko-
lejną sprawą jest próg zwalnia-
jący na ul. Sanowej. Kierowcy 
często zjeżdżając z góry nie 
zwalniają. Ulicami, które także 
proszą się o remont to Strzel-
ców Podhalańskich czy ul. 
Szopena. Według nas zbyt 
małą wagę przywiązuje się do 
utrzymania w mieście czysto-
ści. Brakuje koszy na śmieci.  

Anna Demkowska: Nie-
opodal sklepu Żabka przy  
ul. Kościuszki wchodząc  
w ulice Sikorskiego ludzie 
urządzili sobie śmietnisko.  
W zaułku pozostawiają mnó-

stwo śmieci. Był tam kosz, 
jednak został on zlikwidowany. 
Teraz osoby chcące wyrzucić 
śmieci robią to do osiedlowe-
go kosza, który jest przez to 
ciągle przepełniony.

Jakie problemy najczęściej 
zgłaszają do was mieszkańcy 
dzielnicy?

Anna Demkowska: 
Mieszkańcy naszej dzielnicy 
nie są zbytnio zainteresowani 
współpracą z radnymi dzielni-
cowymi, nie wiadomo czy 
wynika to z niewiedzy, że taka 
instytucja istnieje i jest stwo-
rzona z myślą o nich,  czy po 
prostu  braku problemów. 
Mamy ustalone dyżury. Są 
osoby, które do nas docierają,  
gdy chcą zgłosić dany problem. 
W ten sposób udało się roz-
wiązać problem ulicy Orze-
chowej. Sprawy, które zgłaszają 
nam mieszkańcy, dotyczą 
głównie remontu ulic, usunię-
cia krzaków, które pogarszają 
widoczność czy ogródków na 
Rynku, a raczej o hałas. Często 
sprawy wymagające interwen-
cji dochodzą do nas pocztą 
panto�ową. Takie również
staramy się rozwiązywać.

Krzysztof Szul: Często, 
spacerując po mieście czy idąc 
na zakupy, widzimy, co trzeba 
zrobić, co wymaga remontu, 
naprawy lub zwyczajnie naszej 
interwencji. 

Jak układa się współpraca  
z pozostałymi radnymi,  
z radnymi miejskimi oraz 
władzami miasta? 

oni decydują, czy dana inwe-
stycja będzie wykonana czy 
też nie.  Dużo zależy także od 
budżetu, jakim dysponuje 
miasto. Zawsze zgłaszamy kil-
ka projektów, które są bardzo 
pożądane w naszej dzielnicy, 
zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszystko jesteśmy w stanie 
wykonać w danym roku bu-
dżetowym z powodu ograni-
czonych środków, jakimi dys-
ponuje miasto. 

Anna Demkowska: Śród-
mieście wiele lat temu przeszło 
gruntowną  modernizację. 
Nasze inwestycje dotyczą bar-
dziej zadań kosmetycznych. 
Głównie są to remonty ulic, 
chodników czy oświetlenia. 
Pilnujemy utrzymania czysto-
ści, bowiem Śródmieście to 
centrum miasta, które, jak wi-
dać, jest w tym roku tak chęt-
nie odwiedzane przez tury-
stów. 

Jakie plany inwestycyjne 
Rada Dzielnicy Śródmieście 
planuje zrealizować w na-
stępnej kadencji? 

Anna Demkowska: Wiele 
spraw, które chcielibyśmy zre-
alizować dotyczy małych rze-
czy, które często są niezauwa-
żalne, ale wymagają naszej in-
terwencji, jak choćby zjazd 
przy byłej siedzibie MOPS-u 
na ulicy Sobieskiego. 

Krzysztof Szul: Moderni-
zacji wymaga ulica Słowackie-
go oraz boczne uliczki, które 
od lat nie były remontowane. 
Nasze palny oscylują głównie 
wokół inwestycji drogowych, 

Krzysztof Szul: To koniec 
kadencji tej rady,  niebawem 
odbędą się wybory. Współpraca 
z naszymi radnymi układała się 
pomyślnie. Pragnę podziękować 
wszystkim radnym, zarządowi 
dzielnicy, radnym miejskim,  
którzy nam zawsze pomagali 
oraz władzom miasta. 

Anna Demkowska: W na-
szej radzie nie było żadnych 
kłótni. Nie patrzymy, kto ma 
jakie poglądy, kto jest z jakiej 
opcji politycznej, tylko działa-
my wspólnie na rzecz rozwoju 
naszej dzielnicy. Wszystkie de-
cyzje jakie do tej pory podej-
mowaliśmy robiliśmy po wcze-
śniejszej analizie i odpowiedniej 
argumentacji. Były one zawsze 
przyjmowane jednomyślnie. 
Również chciałabym podzięko-
wać jako Przewodnicząca całej 
mojej radzie, która angażowała 
się w pracę na rzecz rozwoju na-
szej dzielnicy oraz za to, co udało 
nam się zrobić w obecnej ka-
dencji. Mam nadzieję, że do-
tychczasowa współpraca nadal 
będzie owocna w kolejnej ka-
dencji, która przed nami. Jeśli 
chodzi o współpracę z radnymi 
miejskimi to nigdy nie spotkali-
śmy się z nieprzychylnością. 
Radni zawsze na miarę swoich 
możliwości służyli nam pomo-
cą. Podobnie sytuacja wygląda  
z urzędem miasta. Burmistrz 
oraz jego zastępca zawsze starają 
się nam pomóc. Jesteśmy zawsze 
przyjęci i wysłuchani. Za co im 
również składam serdeczne  
podziękowania. 

Rozmawiała 
Dominika Czerwińska

Krzysztof Szul: W ostat-
nim roku udało się wyremon-
tować ulicę Sikorskiego, która 
była w opłakanym stanie. Wy-
konano nawierzchnię oraz za-
montowano próg zwalniający. 
Dodatkowo wyremontowano 
ulicę Orzechową, jest to nowo 
powstała ulica. Wykonano tam 
wjazd do domów, które po-
wstały na działkach. Na przy-
szły rok nie ma jeszcze kon-
cepcji wykorzystania środków 
w ramach budżetu obywatel-
skiego. Nie wiadomo także, ile 
środków będzie można wyko-
rzystać. Nasza Rada na najbliż-
szym spotkaniu będzie deba-
tować na ten temat.

Każdego roku we wrześniu 
Rada Dzielnicy zgłasza za-
dania do wykonania do pro-
jektu Budżetu Rady Miasta 
Sanoka. Jakie inwestycje zo-
stały zgłaszane w poprzed-
nich latach, które udało się 
zrealizować? 

Anna Demkowska: Wy-
konano nakładkę asfaltową na 
ulicy Orzeszkowej, która zo-
stała ponadto utwardzona. 
Ulice Sanowa, Wiejska, Polna 
również zostały doprowadzo-
ne do użytku. Natomiast ul. 
Feliksa Gieli została dokoń-
czona, ponieważ wcześniej 
była wyremontowana tylko do 
ul. Słowackiego. Wyremonto-
wano ul. Grunwaldzką i Berka 
Joselewicza. 

Krzysztof Szul: Wszystkie 
zadania, które chcemy realizo-
wać na naszej dzielnicy są  
w gestii radnych miejskich, to 

INTERWENCJALibacje w centrum miasta
Puszki po piwie, butelki po wódce, a to wszystko wala się  
w centrum miasta nieopodal Placu Partnerskiego, który miał 
być wizytówką miasta. Upiorny budynek po dawnej Lidze 
Obrony Kraju stał się atrakcyjnym miejscem na libacje. Gro-
madzą się tam osoby, które za nic mają utrzymanie czystości. 

którzy w nim przebywają po-
mimo zakazu. Budynek od wie-
lu lat stoi pusty. Teren został 
ogrodzony taśmą. Na bramie 
widnieje tabliczka z informacją 
o zakazie spożywania i wnosze-
nia alkoholu pod karą grzywny, 
jednak, jak widać, nikomu to 
nie przeszkadza. Daszyńskiego 
4 stało się atrakcyjnym miej-
scem dla osób, które chcą urzą-
dzać libacje alkoholowe. 

– Powstała tam menelow-
nia. Gromadzą się tam osoby 
bezdomne, które spożywają 
w tym miejscu alkohol. Butel-
ki oraz inne nieczystości lądu-
ją wokół budynku. Postawie-
nie tabliczki z zakazem wstę-
pu oraz ogrodzenie taśmą 
tego terenu nic nie daje. Po-
nadto budynek znajduje się  
w centrum miasta. Przechodzi 
tamtędy wiele osób, zarówno 
starszych, jak i dzieci – uskar-
żają się nasi rozmówcy.

Może częstsze patrole 
straży miejskiej poprawiłyby 
sytuację. 

dcz

Dostaliśmy zgłoszenie dotyczą-
ce hałd śmieci oraz urządza-
nych libacji w centrum miasta 
w budynku, w którym dawniej 
mieściła się Liga Obrony Kraju. 
Budynek nieustannie zmienia 
właścicieli, którzy nie garną się 
do doprowadzenia go do uży-
teczności. Według naszych roz-
mówców budynek zagraża bez-
pieczeństwu innych osób, ale 
przede wszystkim ludziom, 
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Chodnika nadal nie będzie

Obrzeża miast to miejsca, gdzie coraz częściej można spo-
tkać dzikie zwierzęta. Jest to spowodowane łatwym dostę-
pem do pożywienia. Ostatnio, w okolicach miasta, pojawiają 
się lisy.  Posiadają one bardzo wrażliwy węch. Wabią je więc 
zapachy resztek żywności ze źle zabezpieczonych koszy na 
śmieci, odpady w kompostownikach, a także  celowo rozrzu-
cany pokarm. Należy pamiętać, że raz dokarmione zwierzę, 
będzie do tego miejsca powracać, skuszone wizją łatwego 
uzyskania pożywienia.

Interwencja

Chodzi lisek 
koło ogródka

zwyczaja się do obecności czło-
wieka, tym samym jest on bar-
dziej podatny na ataki drapież-
ników, a także ataki kłusowni-
ka. Niestety, ale taki lis traci 
również umiejętność samo-
dzielnego poszukiwania jego 
naturalnego pokarmu, wskutek 
czego może on całkowicie stra-
cić instynkt polowania.  

jest akcja szczepienia lisów 
przeciwko wściekliźnie. 
Szczepionki rozrzucane są po 
terenach leśnych i polnych. 
Niestety, lisy zwabiane przez 
ludzi resztkami żywności na 
obrzeża miast, nie mają do-
stępu do wspomnianych 
szczepionek, przez co są one 
narażone na chorobę. 

Wścieklizna – to choroba 
wirusowa, która na człowieka 
przenoszona jest wskutek 
ugryzienia przez chore zwie-
rzę. To bardzo niebezpieczna 
choroba, która może skoń-
czyć się dla człowieka śmier-
cią. Wskutek zakażenia wście-
klizną na świecie umiera po-
nad 50 tysięcy osób rocznie. 
Ponadto ta śmiertelna choro-
ba jest zagrożeniem dla na-
szych zwierząt domowych, 
więc nie narażajmy ich po-
przez niepotrzebne dokar-
mianie dzikiego zwierzęcia 
i zachęcanie go do pozostania 
w naszej okolicy. 

Następną chorobą, na któ-
rą narażone są zwierzęta – jest 
świerzb. Jest  to choroba za-
kaźna, wywoływaną przez pa-
sożytnicze roztocza. Chorują 
na nią zarówno ludzie, jak 
i zwierzęta – m.in. lisy, koty, 
psy, konie, ptaki. U zwierząt 
nieleczonych może dojść do 
znacznego osłabienia organi-
zmu i do śmierci.

Bąblowica - to odzwierzę-
ca choroba pasożytnicza, któ-
rą wywołuje niebezpieczny 

Lisy koło ogródków 
działkowych
Problem z lisami  pojawił się 
już w lutym bieżącego roku na 
działkach ROD Tulipan, które 
znajdują się przy ul.  Goraz-
dowskiego 2.  Lisy zadomowi-
ły się tam na dobre pod jed-
nym z domków działkowicza. 
Szkody, jakie wyrządzały, były 
spore: od wywróconych doni-
czek i mioteł, porozrzucanych 
butów działkowych, pobru-
dzonych podłóg,  do obgry-
zionych  drzwi.

Lisy stały się na tyle uciąż-
liwe, że działkowicze przestali 
korzystać z uroków pobytu na 
swojej posesji  z obawy o zdro-
wie i życie dzieci, wnuków 
oraz swoje. 

– Niestety – my – ludzie, 
sami często ściągamy te zwie-
rzęta.  Trzymamy kompostow-
niki i wyrzucamy tam resztki,  
zamiast zabrać je ze sobą. Jedna 
z osób, z którą rozmawiałam,  
otwarcie przyznała , że  dokar-
mia lisy, bo tak chce i tyle.  Ni-
komu nic do tego. Nie zdaje 
ona sobie jednak  sprawy z tego, 
że w ten sposób wyrządza 
krzywdę lisowi, gdyż staje się 
on bezradny i w naturalnym 
środowisku, w którym powi-
nien żyć, nie będzie potra�ł so-
bie poradzić. Dlatego apeluje-
my do Państwa: Nie dokar-
miajcie lisów - unikniecie nie-
bezpieczeństwa  z ich strony, 
a przy okazji – jako ludzie –  nie 
będziecie zagrożeniem dla nich. 

– mówi Ewa Kawałko działają-
ca w Straży Ochrony i Ratow-
nictwa Zwierząt w Polsce. 

Ewa Kawałko zorganizo-
wała spotkanie z działkowi-
czami po koniec sierpnia tego 
roku. Prowadził je Bogusław 
Grocholski z Nadleśnictwa 
Kolbuszowa, posiadający 
ogromną wiedzę na temat 
zachowań  dzikich zwierząt. 
Niestety,  nie wszyscy właści-
ciele działek byli zaintereso-
wani tematem i część z nich  
nie wzięła w nim udziału.   Pro-
blem dokarmiania zwierząt 
wciąż więc powraca. 

– Jaki jest sens odławiania 
lisów, skoro niektórzy działko-
wicze je „zapraszają” – dodaje 
Ewa Kawałko. 

Z krzywdą dla lisa
Kilka bardzo ważnych infor-
macji na temat lisów zebrali-
śmy dzięki uprzejmości i wie-
dzy pana Bogusława Grochol-
skiego.

Lis to nie jest zwierzę do-
mowe, jest to dzikie zwierzę, 
które powinno zachować dietę 
ukształtowaną w toku ewolu-
cji oraz zmienną w zależności 
od etapu życia i pory roku. 
Skutkiem dokarmiania jest po-
gorszenie stanu zdrowia lisa. 
Zwierzęta te robią się słabsze 
i są mniej odporne na trudne 
warunki klimatyczne. Lis, któ-
ry coraz częściej przebywa 
w miejscu dokarmiania, staje 
się coraz mniej czujny, przy-

Lis stwarza zagrożenia nie 
tylko dla ludzi, ale również 
dla psów czy kotów. Jednym 
z takich zagrożeń są choroby 
odzwierzęce. 

Choroby odzwierzęce, czy-
li inaczej zoonozy, to choroby, 
które są w stanie przedostać się 
do ludzkiego organizmu i roz-
winąć stan chorobowy. Zoono-

Droga wojewódzka 886 to 
główna trasa biegnąca w Biesz-
czady. W sezonie wakacyjnym 
niemal bezustannie przejeżdża 
tamtędy setki rozpędzonych 
samochodów. Jadą zarówno tu-
ryści, którzy wybierają się 
w Bieszczady, jak i tiry, których 
kierowcy  nie zwracają uwagi 
na ogranicznia, jakie obowiązu-
ją w terenie zabudowanym. 
Mieszkańcy od kilu lat ubiegają 
się o wykonanie chodnika, 
przynajmniej po jednej stronie. 
Niestety, bezskutecznie. Dlate-
go zwrócili się do naszej redak-
cji. Kiedy ostatnio interwenio-

waliśmy,  nie uzyskaliśmy od-
powiedzi od zarządcy drogi. 
Przyszła kilka dni po naszej pu-
blikacji. 

Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie 
poinformował, że Gmina Sa-
nok przekazała do tut. Zarządu 
pomoc rzeczową w postaci do-
kumentacji na: Przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 886 Do-
maradz - Sanok polegającą na 
budowie chodnika dla pieszych 
w km 28+276 – 28+785 str. 
lewa w m. Czerteż.

– Obecnie, przedmiotowe 
zadanie jest na liście zadań 

oczekujących na realizację, jed-
nakże ze względu na ograniczo-
ne środki �nansowe, Podkar-
packi Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie nie może  
określić terminu podjęcia tej 
inwestycji – napisała w odpo-
wiedzi Aldona Gujda, Specjali-
sta ds. Informacji Publicznej 
Podkarpacki Zarząd Dróg  Wo-
jewódzkich.

Mieszkańcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość i czekać, aż 
znajdą się pieniądze na budowę 
chodnika, który bez wątpienia 
powinien tam powstać. 

dcz

Nie dokarmiamy lisów!
Dokarmiane lisy:
• Robią się słabsze, tracą swój 
instynkt polowania;
• Przestają bać się ludzi, stają się 
natarczywe;
• Mogą się stać łatwą ofiarą dla 
kłusowników;

Chory lis
• Stwarza zagrożenie dla człowieka, jak 
również zwierzęcia domowego;
• Może pozostawiać jaja pasożytnicze 
w naszym otoczeniu, na naszych grząd-
kach warzywnych, krzewach.

tasiemiec bąblowiec. Do lat 
90’ grasował na zachodzie Eu-
ropy, a od 1994 r. występuje 
również  w Polsce. Jaja bą-
blowca mają około 2 mm, 
lecz, mimo niewielkiego roz-
miaru, jest to niezwykle groź-
ny tasiemiec. Jaja te znajdują 
się w kale zarażonych zwie-
rząt dzikich (lisy, wilki), jak 
również zwierząt domowych 
(psy, koty). 

Do grupy wysokiego ry-
zyka należą osoby mające 
bezpośredni kontakt z lisami 
lub miejscami ich bytowania.  
Wystarczy, że zjemy prosto 
z krzewu jagody, nie wiedząc, 
że wcześniej zakażone zwie-
rzę zostawiło jaja tasiemca. 
Bąblowiec jest niezwykle 
agresywnym pasożytem. Jego 
larwy po dostaniu się do or-
ganizmu wybierają najważ-
niejsze organy.

Co zrobić, kiedy spotkamy 
lisa?

Spotkanie z lisem powin-
no skończyć się na naszym 
spokojnym wycofaniu się, bez 
wykonywania gwałtownych 
ruchów. Nie należy krzyczeć, 
biec w stronę zwierzęcia, pró-
bować je płoszyć bądź schwy-
tać (w sytuacji zagrożenia na-
leży zadzwonić do odpowied-
nich służb). Nie powinniśmy 
podchodzić blisko, a tym bar-
dziej próbować oswajać dzi-
kie zwierzę czy też głaskać. 

Edyta Wilk

Czy tego chcemy, czy nie, 
dokarmianie lisów wcześniej 
czy później obróci się przeciw-
ko nam, ponieważ zwierzęta 
szybko wyzbywają się lęku 
przed człowiekiem i dopomi-
nanie bądź żebranie o pokarm 
są przyczyną bardzo poważ-
nych zagrożeń chorobowych.

zy mogą mieć charakter paso-
żytniczy, bakteryjny, wirusowy.  
Do znanych szeroko zoonoz 
można zaliczyć m.in. wściekli-
znę - nosicielami tej choroby są 
m.in. lisy, a to dopiero początek 
długiej listy.

Przez okres ostatnich kil-
ku lat na wiosnę prowadzona 

W 35 numerze Tygodnika Sanockiego pisaliśmy o braku chodnika w podsanockiej wsi Czerteż. 
Mieszkańcy uskarżali się na wąskie pobocza, brak pasów oraz chodnika przy niezwykle ruchli-
wej drodze. Niestety, ze względu na ograniczone środki �nansowe, Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie nie może obecnie określić terminu podjęcia tej inwestycji.
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Darek to kochający mąż oraz ojciec dwójki dzieci. Nie-
stety, tragiczny wypadek zniszczył rodzinne szczęście. 
Mężczyzna potrzebuje rehabilitacji. Środki na jej 
opłacenie w specjalistycznym ośrodku skończyły się , 
dlatego rodzina prosi o pomoc w ich zebraniu, aby pa-
cjent mógł wrócić do zdrowia. 

26 kwietnia tego roku rodzina Dzioków musiała zmie-
rzyć się z tragedią, jaka ich dotknęła. Tego dnia u Darka 
nastąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca.  Mężczyzna prze-
żył, jednak jest w bardzo ciężkim stanie. Po udanej reani-
macji został przewieziony do szpitala w Sanoku. Gdy  od-
zyskał  przytomność,  okazało się, że nie ma z nim kon-
taktu. Rodzina nie wiedziała, czy ich słyszy. Niestety, oka-
zało się, że lekarze w szpitalu nie są w stanie nic więcej 
zrobić. Ponadto nie było mowy o żadnym turnusie reha-
bilitacyjnym refundowanym przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Lekarze określili stan mężczyzny jako nieroku-
jący, ponieważ nie wykonywał poleceń i był podłączony 
do respiratora. Dzięki ludziom dobrego serca udało się 
zebrać środki na dalsze leczenie w specjalistycznym 
ośrodku. Darek przebywa w nim od 13 sierpnia. Wielo-
godzinna rehabilitacja oraz żmudne ćwiczenia przynoszą 
efekty. Podczas zajęć z cyber-okiem jego żona zauważyła, 
że Darek jest świadomy. Niestety, skończyły się środki na 
kontynuację leczenia, dlatego rodzina po raz drugi zwra-
ca się z prośbą o pomoc w zebraniu pieniędzy. Pobyt  
w ośrodku jest bardzo kosztowny. 

- W pewnym momencie już brakowało mi łez i sił, 
ale musiałam i muszę być dzielna dla niego i dla dzieci. 
Stan męża wciąż jest bardzo ciężki. W szpitalu w Sano-
ku nie dawali mu żadnych szans na wyzdrowienie.  
W klinice rehabilitacyjnej prognozy są jeszcze ostrożne. 
Najważniejsza jest jednak świadomość, że Darek tu jest, 
wszystko rozumie, jest z nami! – czytamy na stronie sie-
pomaga.pl

Dzieci bardzo tęsknią za ojcem. Żona pana Darka 
musiała zrezygnować z pracy, by zająć się dziećmi oraz 
swoim mężem. Rodziny nie stać na opłacanie kolejnych 
miesięcy rehabilitacji, która jest niezbędna, aby męż-
czyzna mógł wrócić do zdrowia. 

- Marzyliśmy o tym, że się zestarzejemy, że wspólnie 
wychowamy nasze dzieci, że nauczymy je pisać i czytać 
czy jeździć na rowerze. Niespodziewanie spadła na nas 
tragedia, która sprawiła, że czujemy się bezsilni. Czasu 
cofnąć nie możemy, ale możemy walczyć o lepsze jutro. 
Dlatego z całego serca proszę o wsparcie, o każdą zło-
tówkę, która może pomóc Darkowi w odzyskaniu świa-
domości i sprawności. Jedynym sposobem na to, by tak 
się stało, jest kosztowna neurorehabilitacja, na którą bez 
pomocy nie możemy sobie pozwolić – apeluje żona 
Darka.

Wszyscy, którzy chcą pomóc Darkowi mogą wpła-
cać środki na stronie siepomaga.pl 

Link do zbiórki:
h�ps://www.siepomaga.pl/dariuszdziok?�clid=IwA-
R2NLAf3w29SeGMsL_lxs4022GoXkyngbkAMhg-
b8FEqxzbg JxRBZJnYEo4

Odzyskać kochającego 
ojca i męża

Zdradź nam, dlaczego  wzią-
łeś udział w olimpiadzie? Czy 
powodem była chęć studio-
wania na AGH?

Był to konkurs matema-
tyczny, a ja zawsze miałem dużo 
wspólnego z matematyką. Bra-
łem udział w wielu konkursach 
już od podstawówki. Olimpia-
da  to była w zasadzie kolejna 
możliwość, by sprawdzić swoją 
wiedzę. AGH nie brałem po-
czątkowo pod uwagę jeśli cho-
dzi o chęć studiowania, ale 
gdyby się udało osiągnąć jakiś 
sukces, to kto wie, może rze-
czywiście wybrałbym tę uczel-
nię. Bardziej celem było to, by 
sprawdzić, ile  tak naprawdę 
potra�ę z tej matematyki po
trzech latach ciężkiej pracy  
w liceum.

Zostałeś  �nalistą.
Tak, jestem �nalistą. Nie-

stety, ostatni etap olimpiady nie 
odbył się ze względu na pande-
mię. Wszyscy uczestnicy, którzy 
zdobyli odpowiednią ilość 
punktów, odgórnie otrzymali 
tytuł �nalisty. Szkoda, bo �nał
to byłaby wisienka na torcie, 
spotkanie z innymi olimpijczy-
kami z całej Polski. 

Zadania sprawiły ci trud-
ność? Opowiedz, jak prze-
biegała olimpiada.

Zadania były dość trudne . 
Były trzy etapy. Pierwszy etap 
miał formę korespondencyjną, 
otrzymywaliśmy listę zadań  
i mieliśmy określony czas na 
ich wykonanie. Było ich sporo. 
Mogłoby się wydawać, że etap 
korespondencyjny jest prosty. 
Zawsze ktoś obok może po-
móc. Myślę, że gdyby jednak 
ktoś zrobił coś za kogoś, to 
później kolejne etapy by to 
zwery�kowały. Jednak jeżeli
mielibyśmy jakieś wątpliwości, 
to był taki moment, że mogli-
śmy się zwrócić do nauczyciela 
o jakąś wskazówkę, żeby nakie-
rował nas na odpowiedni tok 
myślenia. Drugi etap odbywał 
się w I Liceum w Krośnie. Tam 
spotkały się wszystkie osoby  
z regionu, które brały udział  

Marzę, by być nauczycielem akademickim 
– Dawid Poławski

Odwiedzamy olimpijczyków

w olimpiadzie. W tym etapie 
jest określony zestaw zadań 
oraz ilość czasu. Rozwiązywali-
śmy  7 zadań o narastającym 
stopniu trudności punktowa-
nych po 10 i 20 punktów. Prace 
były następnie sprawdzane 
przed odpowiednie komisje 
okręgowe. By przejść do etapu 
centralnego, trzeba było osią-
gnąć próg 70%. Ostatni etap, 
niestety nie  odbył się . Olim-
piada jednak okazała się świet-
ną przygodą, mimo że zakoń-
czyła się na drugim etapie. Będę 
wspominał ją bardzo pozytyw-
nie.

To dobra rozgrzewka przed 
maturą?

Tak, to była bardzo dobra 
rozgrzewka przed maturą. Za-

dania, wiadomo, wykraczały 
poza poziom liceum, ale jednak 
bazowały na podstawach mate-
matyki, niezbędnych do napi-
sania matury na poziomie roz-
szerzonym. Każdy konkurs czy 
olimpiada to dobra rozgrzewka 
przed maturą, chociażby na 
oswojenie się ze stresem i presją 
czasu. 

Pamiętasz jakieś zadanie  
z konkursu, które możesz 
przytoczyć?

Było jedno, którego rozwią-
zania nie byłem pewny do 
ogłoszenia wyników. Zrobiłem 
je najpierw na jeden sposób, 
później, wczytując się w pole-
cenie, nie byłem pewny, czy  
właśnie o to chodziło autorom 
zadania, zrobiłem je więc jesz-

cze inaczej. Ale na olimpiadzie 
trzeba wybrać tylko jeden spo-
sób, jedną ścieżkę. Miałem do 
czynienia wcześniej z podob-
nymi zadaniami. Doszedłem 
do wniosku, że jest w zadaniu 
ukryty haczyk. Dzięki wcze-
śniejszemu doświadczeniu  
wybrałem jedno, konkretne  
i pełne rozwiązanie. Wcześniej-
sza praktyka zaowocowała tym, 
że to zadanie zostało zaliczone 
na maksymalną liczbę punk-
tów. Przypuszczam nawet, że to 
zadanie przeważyło i dostałem 
się do etapu centralnego.

Czym się interesujesz poza 
matematyką?

Oprócz matematyki intere-
suję się także ogólnie pojętą 
ekonomią oraz informatyką. 
Od października rozpoczynam 
studia na kierunku matematy-
ka, natomiast po drugim roku 
planuję poszerzyć horyzonty  
i rozpocząć studia na kierunku: 
matematyka i analiza danych. 
Wiele osób pytało mnie, dla-
czego nie idę na informatykę. 
Nie chciałem pracować ciągle 
przy komputerze. Wiem, że  
w dzisiejszych czasach jesteśmy 
na to skazani, ale mimo to wolę 
pracować z innymi osobami, 
bardzo lubię kontakt z ludźmi. 
Może po studiach zostanę na-
uczycielem akademickim?

Jak przygotowywałeś się do 
olimpiady?

Rozwiązywałem, rozwiązy-
wałem i jeszcze raz rozwiązy-
wałem zadania. Korzystając 
z okazji chciałbym podzięko-
wać pani profesor Joannie Ma-
rzec i pani profesor Marzenie 
Mandzelowskiej. Gdyby nie 
pomoc pań profesor, to nie 
osiągnąłbym takiego wyniku. 
Matematyka uczy pracy, ale 
potrzebni są mentorzy, do któ-
rych możemy się zwrócić z  na-
szymi wątpliwościami czy py-
taniami. Dzięki ich pomocy  
i zaangażowaniu oraz mojej 
ciężkiej i systematycznej pracy 
osiągnęliśmy wspólny sukces.

Rozmawiała 
Edyta Wilk

Dawid Poławski to �nalista ogólnopolskiej olimpiady o dia-
mentowy indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
z matematyki. Dawida, absolwenta II Liceum Ogólnokształ-
cącego zaprosiliśmy na rozmowę. 
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Termin:
23 września 2020r.
środa, godz. 17.30

Miejsce spotkania:
Świetlica Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sanoku, ul. Witosa 60
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AUTORSKA RECENZJA  
„Piętno”– Przemysław Piotrowski

„Erectus”  – Xavier Müller

W maju ukazał się pierwszy 
tom nowego cyklu Przemysła-
wa Piotrowskiego. Główny bo-
hater, warszawski glina Igor 
Brudny, to tajemnicza postać, 
która pilnie strzeże swojej pry-
watności. Niestety, jego spokój 
zostaje zburzony, gdy w Zielo-
nej Górze dochodzi do mor-
derstwa i wszystkie poszlaki 
łącznie z nagraniami, wskazują 
na jego winę. Brudny musi  
nie tylko oczyścić się z zarzu-
tów odnajdując prawdziwego 
sprawcę, ale także powrócić do 
swojej dramatycznej, tak usilnie 
skrywanej przeszłości. Docho-
dzenie na miejscu prowadzi już 
zespół śledczych pod dowódz-
twem Romualda Czarneckiego. 
Obaj mężczyźni potrzebują 
swojej pomocy, jednak sprawa 
jest mocno skomplikowana  

A co, gdyby wskutek rozwoju 
nauki powstał wirus, który cofa 
ewolucje wszystkich gatunków 
miliony lat?

Naukowy świat stanął na 
głowie, kiedy na afrykańskiej sa-
wannie został odkryty przodek 
słonia sprzed milionów lat... a na 
dodatek żywy! Drzewa i krzewy 
również przyjmują postać 
sprzed setek milionów. Wszyst-
ko wskazuje na obecność wiru-
sa, który działa zarówno na �orę,
jak i na faunę. Czy ludzie będą 
na niego odporni? Ależ skąd! 
Rządy coraz większej ilości 

Księgarnia Autorska po raz kolejny dołączyła do akcji zorganizowanej przez Zaczytani.
org. W dniach 08.09.-11.10.2020r. w księgarni prowadzona będzie zbiórka książek, któ-
re wspomogą wybrane przez organizatorów placówki. Każdy, kto zechce przyłączyć się 
do akcji, otrzyma od księgarni kod rabatowy za oddane książki. Szczegóły u księgarzy. 

„(nie)Odjazdowe Życie Braci Collins” – Rafał Collins
 Tych Panów chyba nikomu nie 
trzeba przedstawiać. Greg i Ra-
fał Collins, bracia znani głównie 
z programu „Odjazdowe Bryki 
Braci Collins,” od niedawna tak-
że z popularnego show Amery-
ka Express. W sieci i telewizji, 

cia, pieniędzy na bilet czy jedze-
nie.

   Po wyjeździe do Anglii też 
cały czas kopano pod nimi doł-
ki. Nikt nie wyszedł z inicjatywą 
nagrania programu ot tak, a na-
wet kilkakrotnie odrzucono ich 
propozycje. Jednak to ich nie 
zniechęciło, cały czas szukali 
nowych rozwiązań, kontaktów, 
możliwości reklamy czy szko-
leń. Zaczynali od zera, a teraz 
starają się pomóc każdemu, 
komu tylko zdołają. Dzielą się  
z innymi dobrocią, bo rozumie-
ją jak to jest być w dołku.  
W książce znajdziecie także 
wiele opowieści z wyjazdów do 
odległych krajów, takich jak 
Dubaj czy Emiraty Arabskie. 
Naprawdę warto sięgnąć i po-
znać Collinsów bliżej ;) Teraz 
jeszcze bardziej ich polubiłam...

Mariola P. 

wszędzie ich pełno i pewnie 
myślicie, że tacy to mają dobrze. 
Jeżdżą najdroższymi brykami, 
dużo podróżują, mają masę  
dobrych pomysłów i dawkę po-
zytywnej energii. Ale czy zawsze 
tak było? Czy naprawdę w ich 
życiu wszystko było usłane róża-
mi, a cel na wyciągnięcie ręki? 
Otóż nie. Krótką chwilę z dzie-
ciństwa wspominają bardzo do-
brze, stabilizacja, kilka biznesów 
w rodzinie, najnowsze zabawki, 
gadżety i ubrania z wyższej pół-
ki. Niestety okresu dojrzewania 
nie wspominają już tak koloro-
wo. Brak matki, alkoholizm ojca 
i piętrzące się stale problemy.  
W najważniejszym okresie życia 
nie mieli odpowiedniej opieki, 
perspektyw, często też głodowa-
li. Niekiedy byli zmuszeni  
do kradzieży czy pracy po 12 lub 
16 godzin dziennie bez wspar-

dla obu stron. Bo czy można 
zaufać potencjalnemu morder-
cy? Albo komuś, kto jak naj-
szybciej chcę odnaleźć sprawcę 
i postawić go przed sądem?

Każdy kolejny ślad przybli-
ża śledczych do rozwiązania 

zagadki, a jednocześnie pozwa-
la na coraz głębsze poznanie 
historii pewnego sierocińca… 
tego w którym policjant spędził 
swoje dziecięce lata. Jak te dwie 
sprawy się ze sobą łączą? Kim 
jest morderca?

Nie można Piotrowskiemu 
zarzucić braku fantazji. Dawno 
nie czytałam tak ciekawie roz-
winiętej sprawy kryminalnej. 
W pewnym momencie pod-
czas lektury nie wiadomo, czy 
wciąż czytamy o realnym śledz-
twie, tak bardzo poplątana jest 
ta sprawa. „Piętno” rozpala wy-
obraźnię i sprawia, że chce się 
więcej i więcej... Na szczęście 
na kontynuację autor nie kazał  
czekać zbyt długo i w sierpniu 
premierę miała „Sfora”. Ale  
o niej kolejnym razem…

Mariola M.

Jak pomóc? 
1. Wybierz książkę, którą chcesz oddać. 
2. Przynieś ją do księgarni Autorskiej
3. Zostaw książkę i odbierz kupon raba-

towy na zakupy w księgarni. 
W zeszłym roku, dzięki zaangażowaniu  

i wsparciu mieszkańców łącznie zebrano 2425 
książek, które tra�ły do podopiecznych szpita-

li, domów dziecka, domów pomocy, hospi-
cjów i innych podobnych placówek. Ten im-
ponujący wynik jednocześnie pobił rekord 
ilości książek zebranych w naszym regionie. 

Mamy nadzieję, że sanoczanie  kolejny 
raz pokażą swoje wielkie serce i wspomogą  
tak szczytną inicjatywę. 

Zachęcamy do udziału! 

państw decydują się na zamyka-
nie zarażonych homo erectusów 
w zoo. Coraz trudniej pamiętać, 
że te włochate stworzenia jesz-
cze parę dni temu były ludźmi 
jak ci, którzy zamykają klatki. 
Czy erectusi zagrażają naszej ra-
sie? Czy uda się uchronić świat, 
jaki znamy? Skąd w ogóle wziął 
się tajemniczy wirus?

Xavier Müller miał nietuzin-
kowy pomysł na książkę. Lektu-
ra wzbudza niepokój i zmusza 
do myślenia. Zupełnie inna niż 
do tej pory- wizja końca cywili-
zacji.                                    Agata
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W dniu 10 września 2020 r. odbyła się V Edycja Ścieżki Zdrowia „W cztery strony świata”.  
Organizatorami wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród  
w miejscowości Nowosiółki oraz Nadleśnictwo Baligród. 

pii, WTZ, DPSy. Myślę, że to 
dobry kierunek udostępnia-
nia, ponieważ nadal jest mało 
miejsc w regionie, z których 
osoby te mogłyby skorzystać 
czy to jako ośrodek czy rodzi-
na. Dla nich sama podróż sta-
nowi ogromny problem. 
Prawdziwym wyzwaniem jest 
przystosowanie obiektów do 
potrzeb tych ludzi. Czego in-
nego potrzebuje tak napraw-
dę osoba niepełnosprawna 
umysłowo, a czego innego po-
ruszająca się na wózku. Bywa, 
że przepaścią dla tej drugiej 
staje się krawężnik czy kamie-
nie na ścieżce. Warto też pa-
miętać o opiekunach- rodzi-
cach, terapeutach. Tu nie do 
przeskoczenia są czasami 
możliwości �zyczne, kiedy
drobnej postury mama pcha 
wózek z niepełnosprawnym, 
dorosłym synem. Dlatego 
jako Nadleśnictwo staramy 
się w miarę możliwości tech-
nicznych i posiadanych środ-
ków pamiętać o tym i wyjść 
naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom, co w mojej ocenie 
udaje nam się całkiem nieźle.    

W najbliższej przyszłości 
mamy nadzieję powstanie ko-
lejny obiekt edukacyjno-wy-
poczynkowy opatrzony na-
zwą „Las bez Barier”. Będzie 
to wiata turystyczna przysto-
sowana do potrzeb niepełno-
sprawnych wraz z miejscem 
postojowym. Obiekt powsta-
nie w miejscowości Jabłonki, 
za placem, gdzie niegdyś mie-
ścił się pomnik. Jest już pro-
jekt i pozwolenie na budowę, 
pozostało nam jedynie dostać 
„zielone światło” i miejmy na-
dzieję w 2021 cel zostanie 
osiągnięty. Kolejnym zada-
niem będzie zagospodarowa-
nie placu przy obiekcie, ale to 
perspektywa kolejnych lat. Je-
steśmy pełni nadziei i wciąż 
otwarci na tego rodzaju spo-
tkania i działania – dodaje na 
koniec Ewa.  

„Ścieżka Zdrowia” jest na-
szą imprezą cykliczną, łączącą 
edukację leśną z promowa-
niem zdrowego stylu życia  
– mówi – Dyrektor ŚDS No-
wosiółki- Edyta Wasylewicz - 

W tegorocznej wędrówce pie-
szej wzięły udział osoby nie-
pełnosprawne oraz ich opie-
kunowie z pięciu placówek  
z terenu województwa pod-
karpackiego tj. ŚDS Nowo-
siółki, ŚDS Zagórz, ŚDS Wo-
lica, ŚDS Wilcza Wola- Spie, 
Stowarzyszenie Progres Sa-
nok. 

Współorganizatorzy Pan 
Wojciech Głuszko Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Baligród 
oraz Pani Edyta Wasylewicz 
Dyrektor ŚDS Nowosiółki 
powitali przedstawicieli Nad-
leśnictwa Baligród, członka 
Stowarzyszenia Nasze Dzieci 
Nasza Gmina oraz radną gmi-
ny Baligród, nadleśniczego 
Nadleśnictwa Lesko Pana 
Zbigniewa Pawłowskiego 
oraz kierowników jednostek. 
Trasa tegorocznej wędrówki 
wiodła z Doliny Rabskiego 
Potoku przez kamieniołom 
Huczwice, rezerwat „Gołobo-
rze” oraz kapliczkę Synarewo. 

Wszystkim ekipom biorą-
cym udział w V Edycji Ścieżki 
Zdrowia „W cztery strony 
świata”  wręczono pamiątko-
we upominki ufundowane 
przez Centrum Edukacyjne 
Lasów Państwowych. Wyda-
rzenie na świeżym powietrzu 
wymagało od uczestników 
spotkania zachowania bez-
piecznej odległości. 

Jest to wydarzenie o cha-
rakterze cyklicznym. Piąta 
edycja spotkania została po-
dzielona na dwa etapy – część 
terenową oraz kameralną. 
Pierwsza polega na podziele-
niu uczestników na 4 grupy, 
których zadaniem jest odwie-
dzenie miejsc położonych 
mniej więcej w jednym kie-
runku geogra�cznym. Każda
z grup będzie obsługiwana 
przez jednego – dwóch leśni-
ków, którzy będą przedsta-
wiać aspekty z zakresu gospo-
darki leśnej w tym również 
ochrony przyrody czy ochro-
ny dziedzictwa kulturowego. 
Spacer trwać będzie ok. 2 go-
dzin. Druga część polegać bę-
dzie na spotkaniu przy wiacie 
ogniskowej i pokazie pracy 
pilarza – ścięcie, okrzesanie, 

zasady BHP oraz legalizacji 
drewna przez leśniczego. Na-
stępnie przewidziany jest po-
częstunek pod wiatą eduka-
cyjną i o�cjalne zakończenie
spotkania.

Współudział w tworzeniu 
wydarzeń terenowych z wy-
korzystaniem istniejącej in-
frastruktury jest dla nas nieja-
ko „testem” przydatności tych 
obiektów – mówi koordyna-
tor spotkania – Ewa Wy-
drzyńska-Scelina z Nadle-
śnictwa Baligród.

 – Ścieżki, które są dedy-
kowane m.in. osobom z ogra-
niczonymi sprawnościami to 
pomysł, który był „strzałem  
w 10-tkę”. W 2015 r. to wła-
śnie ścieżka w Dolinie Rab-
skiego Potoku była pierwszą. 
Do dziś udało się wybudować 
ze środków funduszu leśnego 
ścieżki: Doliną Łopienki, 
Otaczarnia, Nad Solinką czy 
fragment Kamienna Góra,  
o łącznej długości ok. 9 km. 
Dziś przeżywamy V edycję 
wydarzenia „Ścieżki Zdro-
wia” - 5 lat wspaniałej współ-
pracy, wielu doświadczeń  
i wielu przyjaźni. Dajemy od 
siebie wiele, ale to, co otrzy-
mujemy, tą radość 

w oczach uczestników, za-
wsze dobre słowo to więcej, 
czego moglibyśmy oczekiwać. 
To czas prawdziwej integracji. 
Zyskujemy również doświad-
czenie w pracy z takimi oso-
bami, bowiem niewielu leśni-
ków ma wykształcenie peda-
gogiczne czy wręcz terapeu-
tyczne.  Opowiadanie o naszej 
pracy, o lesie i to w najlepszej 
sali edukacyjnej, jakim jest las 
to chyba najlepsza terapia, 
dlatego też powstała idea 
„ścieżki zdrowia”. 

Jako nadleśnictwo reali-
zujemy spotkania edukacyjne 
z innymi ośrodkami. Od 10 
lat baligrodzcy leśnicy są „sta-
łymi bywalcami” w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym” w Lesku. To 

w zasadzie pierwsza pla-
cówka, od której wszystko się 
zaczęło. Potem „pocztą pan-
to�ową” pojawiły się inne:
stowarzyszenia, ośrodki tera-

W cztery strony świata
BALIGRÓD | V Edycja Ścieżki Zdrowia

każdego roku towarzyszy nam 
inne przesłanie. Spędzanie 
czasu na wolnym powietrzu  
i obserwacja otaczającej przy-
rody, jest świetnym sposo-
bem na uatrakcyjnienie zajęć 
terapeutycznych. Współpraca 
z Nadleśnictwem Baligród 
pozwala nam na wykorzysta-
nie dostępnych tras 

i ścieżek turystycznych 
oraz obiektów zlokalizowa-
nych na terenach leśnych. 
Przygotowujemy się do niej 
kilka miesięcy wcześniej, wy-
maga ogromu pracy i zaanga-
żowania pracowników ŚDS. 
Formy rekreacji ruchowej do-
stosowane są do możliwości 
uczestników ze względu na 
różnorodność ich dysfunkcji. 
Jest to świetna okazja do po-
łączenia różnych grup spo-
łecznych, którym przyświeca 
jeden cel: pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Z roku 
na rok „Ścieżka” cieszy się co-
raz większym zainteresowa-
niem. Myślę, że był to idealny 
czas i miejsce na rekreacyjny 
spacer po lesie połączony  
z edukacją leśną. Mam na-
dzieję, że w następnych latach 
przy wsparciu życzliwych 
nam ludzi i instytucji będzie-
my mogli kontynuować naszą 
inicjatywę – na zakończenie 
dodaje pani dyrektor. 

Podczas spotkania zostały 
rozdane materiały edukacyj-
ne dla terapeutów oraz mate-
riały pamiątkowe dla uczest-
ników oraz zaproszonych go-
ści: przedstawicieli samorzą-
dów, służb porządkowych 
oraz nadleśnictw.

Warto nadmienić, że 
ogrom pracy w przygotowa-
nie spotkania wniosły ŚDS 
oraz pracownicy Nadleśnic-
twa. 

Wszelkiego rodzaju pa-
miątki na tą imprezę zostały 
s�nansowane w ramach kam-
panii LP „Lasy Państwowe. 
Dla lasu, dla ludzi” z Centrum 
Informacyjnego Lasów Pań-
stwowych w Warszawie.

 Tak naprawdę niewiele 
potrzeba, by wśród wzajem-
nej empatii, serdecznej at-
mosferze wśród uśmiechu – 
zorganizować takie spotkanie. 
Bez wątpieniem liderem tego 
rodzaju spotkań jest Nadle-
śnictwo Baligród. Zaangażo-
wanie i współpraca z ŚDS No-
wosiółki oraz sąsiednimi pla-
cówkami – są już tradycją. 
Nadleśniczy – Wojciech 
Głuszko tak powiedział na 
rozpoczęcie spotkania: Te 
spotkania z Wami, to ogrom 
dobra, które mnie wypełnia 
na długo. Czuję się wtedy taki 
inny, lepszy, jakbym gdzieś 
miał dodatkowe serce. Myślę, 
że każdy z nas to czuje. To 
wspaniałe spotkania i cieszę 
się ogromnie, że Nadleśnic-
two Baligród już od kilku lat 
może z Wami tutaj być”

A przecież radości i szczę-
ścia nie da się wymierzyć, ani 
wycenić. A przeżywane 
wspólnie jest jeszcze większe.

Lidia Tul-Chmielewska

TREPCZA| W 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920   

W niedzielę 20 września br. o godz. 11,30 w kościele para�al-
nym  zostanie  odprawiona  msza  święta  dziękczynna za Oj-
czyznę   w 100-lecie „Cudu nad Wisłą” oraz o pokój na świecie 
w 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Ks. Ignacy Skorupka. „Nie wódz, nie żołnierz, sługa jeno Boży…” 
Młody kapłan oddał życie za Ojczyznę. Pozostał z powierzoną so-
bie owczarnią do końca, niosąc im duszpasterskie wsparcie. Mógł 
siedzieć bezpiecznie w koszarach. Rozumiał jednak swoje powoła-
nie. Wiedział, że jest to przede wszystkim służba i oddanie drugie-
mu człowiekowi. Rozumiał, czym jest dla rodaków i dla niego  
samego odrodzona Ojczyzna.

Dąb i tablica pamięci
o bohaterskim kapłanie

Rozpoczęta 1 września 1939 
roku agresją wojsk niemieckich 
na Polskę z Zachodu, a 17 
września przekroczeniem przez 
Armię Czerwonej granic na 
wschodzie Rzeczpospolitej 
nowa wojna  stała się faktycznie 
IV rozbiorem Polski.Wszystko 
zostało wcześniej starannie 
przygotowane i realizowane  
w myśl tajnych układów Rib-
bentrop-Mołotow. Nowa gra-
nica między naszymi najeźdź-
cami została wytyczona na 
Bugu i Sanie, a Polska znów 
zniknęła z mapy Europy. So-
wiecka Rosja w ten sposób po-
wetowała  sobie klęskę ponie-
sioną 20 lat wcześniej w Bitwie 
Warszawskiej. Dopełnieniem 
ogromu zła było bestialskie 
wymordowanie na rozkaz Sta-
lina ponad dwudziestu tysięcy 
polskich o�cerów wziętych do
niewoli. 

Bohaterski kapłan Bitwy 
Warszawskiej, którego pragnie-
my uczcić, 27-letni ks. Ignacy 
Skorupka, to jedna z wielu tysię-
cy o�ar złożonych w tamtym
czasie na ołtarzu Ojczyzny. Jego 
śmierć na polu chwały pod 
Ossowem, przy oddawaniu 
ostatniej posługi rannym żołnie-
rzom, dała początek przełama-
nia sowieckiego naporu na stoli-
cę. Gdy gasło jego życie, nastąpił 
odwrót, który poprowadził ku 

wspaniałemu zwycięstwu. Ży-
wym dowodem pamięci o tych 
wydarzeniach stanie się dąb  
o imieniu „Ignacy”, który bę-
dzie rósł    w bliskości świątyni. 
Obok niego zostanie umiesz-
czona wymowna, granitowa 
tablica wykonana i przekazana 
w darze przez zaprzyjaźnioną 
pracownię kamieniarską z Sano-
ka. Grudki ziemi przesłanej  
z Ossowa użyźnią to miejsce  
i dodatkowo rozsiane będą  
na Skwerze Niepodległości. 
Powstał on na 100-lecie odzy-
skania przez Polskę Niepodle-
głości w 2018 roku. Dodatko-
wym elementem patriotycz-
nym staną się uroczyście roz-
winięte barwy narodowe: �aga
podarowana przez Prezydenta 
RP oraz mega-�aga niesiona
przez najmłodszych uczestni-
ków uroczystości. Miejscowy 
Kustosz Pamięci Narodowej 
kościelny pan Jerzy Bartkow-
ski, wyposażony w okoliczno-
ściową szablę, wyda odpowied-
nie komendy na czas śpiewu 
hymnu narodowego. 

Do przewodniczenia mo-
dlitwom oraz wygłoszenia  
okolicznościowego kazania za-
proszony został znany z licz-
nych inicjatyw patriotyczno-
-historycznych ks. Antoni Mo-
skal – obecnie proboszcz  
w Pielni.                                   (xpr)
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA
24 września 2020 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Grażyna

Rogowska-Chęć
w godz. 1700–1800

LOKALE / 
NIERUCHOMOŚCI 

 Sprzedam 
■  Mieszkanie ok. 65 m2, 2 
pokoje. Strych, ogród, 
przy ul. Jagiellońskiej, 
cena 240 000 do nego-
cjacji, tel. 512 075 795
■ Działki budowlane po-
nad 10 a, Sanok-Olchow-
ce, media na miejscu, 
cena 99 tys. zł za działkę, 
tel. 732 855 383; 536 489 
707

■ Działkę 0,50 ha z zabu-
dowaniami, w Czerteżu, 
tel. 790 700 161
■ Działkę budowlaną 
12,5 a, Stróże Małe, tel. 
602 111 449

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

Posiadam do wynajęcia
■ Mieszkanie w Sanoku, 
tel. 606 689 819

!!! OGŁOSZENIE !!! 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, 
że w dniu 21.09.2020 r. zostaną rozpoczęte roboty związane 
z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy 
Stawiska w Sanoku na odcinku od skrzyżowania z ulicą 800-
-lecia do skrzyżowania z ulicą Jezierskiego. W związku 
z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na 
w/w odcinku drogi. Roboty będą prowadzone zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 
Przewidywany czas prowadzenia robót – ok. 3 tygodnie. 

Za utrudnienia przepraszamy !

Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMACJA
MIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ

powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic 
Miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 

2020 r. w  sprawie  zgłaszania  kandydatów  do  wyborów  
do  Rad  Dzielnic.

Stosownie  do  przyjętego  kalendarza  wyborczego  zgłosze-
nia  kandydatów  do  Rad  Dzielnic  należy  dokonać  w  Urzę-
dzie  Miasta w  Sanoku  ul.  Rynek  1,  pokój 66 w dniach : 

– 21.09.2020 r., 28.09.2020 r. i 05.10.2020 r. w godz. 7.30 do 
17.30,

– od 22.09.2020 r. do 24.09.2020 r. w godz. 7.30 do 15.30,
– od 29.09.2020 r. do 01.10.2020 r. w godz. 7.30 do 15.30,
– 25.09.2020 r. i 02.10.2020 r.  w godz. 7.30 do 13.30.

Zgodnie z § 3 i § 5 Ordynacji  Wyborczej  do  Rad  Dzielnic  
Miasta  Sanoka  kandydaci muszą stale zamieszkiwać na ob-
szarze działania danej Rady Dzielnicy oraz zgodnie z § 22 oso-
by popierające kandydata muszą zamieszkiwać w obwodzie 
wyborczym, z którego kandydat jest zgłaszany.

Informacje o wyborach, druk zgłoszeń i druk listy poparcia 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka 
www.sanok.pl w zakładce wybory do Rad Dzielnic.

Zaineresowane osoby mogą również odbierać druki 
w Urzędzie Miasta – pokój nr 66 w godzinach urzędowania.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji  Wyborczej
Beata Wróbel 

 INFORMACJA
MIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ

W  dniu  07 września  2020 r.   odbyło się   I  posiedzenie  Miej-
skiej  Komisji  Wyborczej powołanej  do  przeprowadzenia  wy-
borów  do  Rad  Dzielnic Miasta Sanoka zarządzonych na  dzień  
25 października  2020 r. Przedmiotem  posiedzenia  było  ukon-
stytuowanie się  Komisji  oraz  omówienie  zadań  Komisji.

Dokonano  wyboru  Przewodniczącego,  Zastępcy   i   Se-
kretarza  Komisji:

Przewodnicząca  -  Beata Wróbel
Zastępca  -  Joanna Szylak
Sekretarz  -  Aneta Metyk
Członek  -  Agata Jamka
Członek  -  Zofia Kordela - Borczyk
Członek  -  Adam Kornecki
Członek  -  Radosław Wituszyński

Siedzibą  Komisji  jest  Urząd  Miasta  w  Sanoku  ul. Rynek  1 , 
pok. nr 66 w  godzinach  urzędowania .

Dyżury  pełnić  będą  Członkowie  Komisji  w  Urzędzie  Mia-
sta  ul. Rynek  1, pok. nr 66  w godzinach  urzędowania.

Przewodnicząca  Miejskiej Komisji  Wyborczej
 Beata Wróbel  

Burmistrz Miasta Sanoka, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 
z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Sanoka, Rynek 1, oraz na stronie internetowej bip.
um.sanok.pl zostanie wywieszony Wykaz nr 2/2020 nierucho-
mości przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2020 roku. 
Wykaz wywiesza się do publicznego wglądu na okres 3 tygodni, 
tj. od dnia 18 września 2020 r. do 08 października 2020 r.

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/  zamieszczono ogło-
szenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na dzierża-
wę  wydzielonej części gruntu na terenie Cmentarza Południo-
wego przy ul. Ustronie w Sanoku przeznaczonej do umieszcze-
nia automatu do sprzedaży zniczy. Szczegółowe informacje na 
temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska  pod nr telefonu: 13-46-52-878.

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

RÓŻNE
Korepetycje
■ Matematyka – szkoła 
podstawowa i średnia, 
tel. 516 032 448
■ Chemia, tel. 665 854 866
■ J. angielski – niedrogo, 
tel. 663 714 149

Usługi
■ Moskitiery, rolety, tel. 
600 297 210
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Autor jest wydawcą i redaktorem 
naczelnym dwumiesięcznika „Pod-
karpacka Historia” oraz portalu . 
Kontakt: redakcja@podkarpacka-
historia.pl

FOT. MH Sanok,  II wydanie-
Przewodnika z 1938 roku

Zjazd, o którym szerzej pisa-
liśmy już na łamach „Tygo-
dnika Sanockiego” był 
przedsięwzięciem central-

nym, organizowanym przy 
współudziale najwyższych władz 
państwowych. Zadaniem impre-
zy, zwanej często „Świętem Gór” 
była integracja, „bardzo różnią-
cych się etnicznie i kulturowo” 
południowych terenów II Rze-
czypospolitej. Chodziło o poka-
zanie jedności tych terenów, któ-
re prawie 20 lat temu, często 
zbrojnie, przyłączano do Polski.

O wadze, jaką ówczesne wła-
dze kraju przywiązywały do im-
prezy, świadczyć może chociażby 
fakt, że na czele Komitetu Głów-
nego przygotowującego zjazd 
stanął sam minister spraw woj-
skowych, generał Tadeusz Ka-
sprzycki. Jedna z najważniejszych 
postaci końca II Rzeczypospoli-
tej i jeden z gorących orędowni-
ków rozwoju ówczesnej Mało-
polski środkowej. To Kasprzycki 
m.in. był jednym z patronów po-
wstania Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, jemu przypisuje 
się stworzenie nazwy miasta Sta-
lowa Wola. 

W organizację imprezy, którą, 
jak wspominał jeden z uczestni-
ków, Sanok witał „wystrojony jak 
panna do ślubu”, zaangażowały 
się lokalne władze, słusznie dopa-
trując się w niej niepowtarzalnej 
szansy na promocję. Sanok po raz 
pierwszy gościł tyle osób, po raz 
pierwszy tak szeroko informowa-
ły o nim ogólnopolskie media. 
W organizację byli więc zaanga-
żowani m.in. wojewoda lwowski 
Władysław Belina-Prażmowski, 
starosta Wojciech Bucior, bur-
mistrz Jan Rajchel i jego zastępca 
Maksymilian Słuszkiewicz. Moc-
ne swoje istnienie zaznaczyło tu 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Sanockiej czy też stacjonujący 
w Sanoku 2 Pułk Strzelców Pod-
halańskich.

Pierwszy przewodnik.
Istotnym elementem promocyj-
nym, towarzyszącym Zjazdowi, 
było wydanie „Przewodnika po 
Sanoku i Ziemi Sanockiej”, prak-
tycznie pierwszej tego typu pu-
blikacji, która doczekała się 
dwóch przedwojennych wydań 
i śmiało można powiedzieć, że 
była pierwowzorem dla później-
szych przewodników i wydaw-
nictw krajoznawczych dotyczą-
cych ziemi sanockiej.

Autorem przewodnika był 
wielce zasłużony dla Sanoka, po-
chodzący z zacnego miejscowego 
rodu Edmund Słuszkiewicz, po-
stać sama w sobie niezwykle cie-
kawa. 

Edmund Słuszkiewicz był 
bratem  Maksymiliana, ostatnie-
go przedwojennego burmistrza 
miasta, zamęczonego przez 
Niemców w obozie koncentra-
cyjnym Buchenwaldzie. Jako o�-
cer austro-węgierski walczył 
w I wojnie światowej, później, 
z szarżą porucznika, wstąpił do 
odradzającego się wojska polskie-
go. Z wykształcenia był prawni-
kiem, ale bardzo dużą część swej 
aktywności społecznej poświęcił 

Urodzili się
20.09.1848  w Sanoku urodził się Michał 
Słuszkiewicz, działacz społeczny, burmistrz Sa-
noka w okresie I wojny światowej i okresie 
międzywojennym. Za jego czasów uregulowa-
no m.in. brzegi Sanu, stworzono sieć wodocią-
gowo-kanalizacyjną, otworzono cegielnię, be-
toniarnię i Seminarium Nauczycielskie.

Zmarli
20.09.1983 zmarł kapitan Michał Fijałka, 
żołnierz kampanii wrześniowej i kampanii 
francuskiej 1940 roku, cichociemny, o�cer 
AK. Był absolwentem sanockiego Gimnazjum. 
W 1939 roku przez Węgry i Jugosławię przedarł 
się do Francji do polskiego wojska. Odznaczo-
ny krzyżem Virtuti Militari. We wrześniu 1942 
zrzucony do kraju, brał m.in. udział w słynnej 
akcji rozbicia więzienia w Pińsku, walczył 
z UPA w obronie polskiej ludności. Był do-
wódcą I batalionu 27 Wołyńskiej Dywizji AK, 
nad której monogra�ą pracował do śmierci.
21.09.1461 zmarła Zo�a Holszańska, zwana 
Sonką. Królowa Polski, czwarta i ostatnia żona 
Władysława II Jagiełły, matka Władysława III 
Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka.  
W ślubnym wianie otrzymała m.in. Sanok, 
w którym mieszkała przez dwadzieścia sześć  lat, 
przyczyniając się do rozwoju miasta i zamku. 
21.09.1874 w Sanoku zmarł Jerzy Rapf. Po-
chodził spod Wiednia, do Sanoka tra�ł w 1832 
roku. Pełnił tu m.in. funkcję lekarza miejskiego 
i dyrektora szpitala, zaś w latach 1865-1867 
burmistrza. 

Wydarzyło się
18.09.1924 burmistrzem Sanoka wybrany 
został Adam Pytel. Zanim w wieku 68 lat został 
włodarzem miasta był m.in. nauczycielem, 
a także przez pewien czas dyrektorem sanoc-
kiego gimnazjum, redagował również „Tygo-
dnik Ziemi Sanockiej”.
18.09.1944 w Maniowie w powiecie sanoc-
kim członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii 
bestialsko mordują ośmiu Polaków, w tym pię-
cioro dzieci. Najmłodsza o�ara ma 8 miesięcy.
19.09.1939 Resztki wywodzącego się z Sa-
noka 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, tocząc 
boje z przeważającymi siłami wroga, przedzie-
rają się w lasy w okolicach Bełżca. Trzy dni 
później otoczone przez Niemców na drodze 
Tarnogród-Sieniawa kapitulują.
19.09.2013 zarząd „Autosanu” składa w są-
dzie wniosek o upadłość legendarnej �rmy, 
której korzenie sięgają okresu Powstania Listo-
padowego. 
20.09.1944 wojska radzieckie w ramach 
operacji dukielsko-preszowskiej zdobyły m.in. 
Duklę i wkroczyły do Iwonicza-Zdroju znajdu-
jącego się już od 26 lipca (jako tzw. Republika 
Iwonicka) w rękach Armii Krajowej.
21.09.1939 w swoim sanockim mieszkaniu 
aresztowany zostaje przez Niemców ostatni 
przedwojenny burmistrz miasta Maksymilian 
Słuszkiewicz. Wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Buchenwaldzie zginął tam 
17 stycznia 1940 roku w wieku 55 lat.
21.09.1945  aresztowany przez UB i uwię-
ziony w Rzeszowie zostaje Jozafat Kocyłowski. 
urodzony w Pakoszówce grekokatolicki biskup 
przemyski. Oskarżany był m.in. o kolaborację 
z hitlerowcami i sprzyjanie UPA. Uznany za 
męczennika i beaty�kowany w czerwcu 2001 
we Lwowie przez Jana Pawła II.
22.09.1941 pierwszy transport sanockich 
Żydów do Auschwitz.
23.09.1920 bitwa pod Kuźnicą Białostocką 
z udziałem 2. Pułku Strzelców Podhalańskich, 
którego garnizonem kilka miesięcy później 
stanie się Sanok. Bitwa była elementem opera-
cji zakończonej zdobyciem Grodna. 
24.09.1944 wojska hitlerowskie wycofują 
się z Komańczy.

(sj)

Pierwszy przewodnik po ziemi sanockiej
W sierpniu 1936 roku Sanok był miejscem wielkiej, ogólnopolskiej 
imprezy -  Zjazdu Ziem Górskich. Pojawili się tu goście reprezentu-
jący południowy pas ziem ówczesnej Rzeczypospolitej, od granicy 
polsko-niemieckiej po najdalsze Kresy Wschodnie. Wydarzenie 
to było niepowtarzalną okazją do promocji tego regionu, a także 
wydania pierwszego przewodnika po ziemi sanockiej.

Przemarsz grup regionalnych przed trybuną honorową umieszczoną na 
ul. gen. Orlicz-Dreszera (obecnie Aleja Wojska Polskiego). 

dziennikarstwu. Publikował 
w największych i najbardziej po-
czytnych redakcjach przedwo-
jennej prasy, m.in. w: „Ilustrowa-
nym Kuryerze Codziennym”, 
gazecie „As” czy „Światowid”.

„Przewodnik po Sanoku 
i Ziemi Sanockiej” ma ogromną 
wartość nie tylko jako pierwsza 
taka publikacja, ale przede 
wszystkim jako bezcenne źródło 
informacji o tych terenach. 
W przedmowie do swej pracy 
Słuszkiewicz pisał (pisownia ory-
ginalna): „Niech przemówią do 
Was te karty gorąco i serdecznie, 
jak serdecznie były dla Was kre-
ślone, a pewni jesteśmy, że wten-
czas odczujecie żywe tętno tej 
ziemi i pokochacie ją. Wiemy, że 
karty te nie pełne. że mają braki, 
bo nie wszystko w nie weszło, 
coby się znaleźć winno. Ale czas 
naglił i trzeba było pośpieszać, 
więceśmy niektóre szczegóły po 
drodze zostawili. Niechby tylko 
te stronice zostały przeczytane 
i ślad swój w pamięci zostawiły, 
a spełnią swoje zadanie i cel bę-
dzie osiągnięty”.

„Szmat ziemi w środku 
karpackiego łuku”.
„Przewodnik” pisany barwnym 
językiem miał zainteresować Sa-

noczczyzną ludzi z nią komplet-
nie nie związanych, być może 
wcześniej nawet nie słyszących 
o niej. Stąd opisowy język, mający 
czytelnikowi przybliżyć te tereny i 
pokazać jej historyczne znaczenie: 
„Ziemia sanocka, strzeżona 
na zachód obronnymi murami 
odrzykońskiego zamku i obejmu-
jąc stąd ku północy odwieczne Ju-
noszów-Załuskich, Strzemielczy-
ków-Trzecieskich, Ossoryów-Bu-
kowskich siedziby, rozciągała się 
aż po kopce ziem Krasiczyńskich, 
starożytną Krasickich-Rogalitów 
kolebę. Dalej ku północnemu 
wschodowi strzegła ją swoją cu-
downą opieką Pacławska Kalwa-
ria, a od samego wschodu wspa-
niały zamek Dobromilskich Her-
burtów i również świetną prze-
szłość mający gród Maryny 
Mniszchównej. Obejmowała tedy 
cały dzisiejszy powiat sanocki, cały 
powiat brzozowski, niemal cały 
powiat leski, przeważną część po-
wiatu krośnieńskiego, część po-
wiatu rzeszowskiego oraz niektóre 
miejscowości należące dzisiaj do 
powiatów: dobromilskiego, prze-
myskiego i turczańskiego. Cały ten 
szmat ziemi leży na Podkarpaciu, 
mniej więcej w środku karpackie-
go łuku, a więc na przestrzeni, 
gdzie wschodnie części Beskidu 

Niskiego łączą się z zachodnimi 
pasmami Bieszczadów”.

Autor w ciekawy sposób 
przedstawiał walory geogra�czne
i krajoznawcze regionu, wiódł czy-
telnika przez historię tych ziem od 
czasów zamierzchłych po jemu 
współczesne. Z perspektywy dzie-
sięcioleci, które minęły od mo-
mentu napisania książki, jest ona 
wciąż atrakcyjnym przewodni-
kiem turystycznym, a nawet mini-
-podręcznikiem historii regionu, 
podanej w sposób bardzo przy-
stępny, z opisami najciekawszych 
obiektów, okraszonych licznymi 
ciekawostkami.

Sanoczczyzna, której już nie ma.
Chyba największym walorem 
„Przewodnika” są szczegółowe 
opisy życia miejscowej ludności, 
w tym Łemków i Bojków, jak 
mieszkali, czym się zajmowali. 
Pod tym względem to unikat. 
Słuszkiewicz opisywał to, co wi-
dział, nie mając pojęcia, że raptem 
za trzy lata  kolejna wojna zniszczy 
znany mu dotychczasowy świat, 
zaś jej skutki przyniosą zagładę tu-
tejszej wielowiekowej, tak różno-
rodnej kulturze. Nie mógł prze-
cież przewidzieć potworności 
II wojny, Holokaustu, tragedii ak-
cji „Wisła”.

Słuszkiewicz surowo opisywał 
warunki życia miejscowej ludno-
ści: „Skutkiem niskiego poziomu 
gospodarowania i ubogiej górskiej 
gleby ludność jest biedna, a nie-
rzadko cierpi nędzę i głód. Zda-
rzają się wsie, w których chleba zu-
pełnie nie jadają, tylko owsiane 
placki, a i tych pod wiosnę, na 
przednówku, już nie ma. Ziemnia-
ki z kapustą są ich jedynym wten-
czas pożywieniem. Pożywienie 
ich jest bardzo skromne i niewy-
szukane. Chleb, jarzyny, nabiał, 
a od święta mięso. Ogień zapalają 
za pomocą krzesiwa: kawałek sta-
li, krzemień i hubka. Używali  
wprawdzie przed wojną zapałek, 
zwanych sarniczkami, silnie fos-
forowanych, które za lekkim po-
tarciem się zajmowały. Ale obec-
nie w tych ciężkich czasach, wró-
cili do dawnego sposobu. Miesz-
kają w chałupach (chyżach), 
które pod jednym dachem kryją 
oprócz izby mieszkalnej także i 
wszystkie pomieszczenia gospo-
darskie. Chałupa zawsze drew-
niana z belek jodłowych lub 
świerkowych, kryta słomą, gon-
tem lub deskami”.

„Przewodnik” to bogactwo 
opisów przyrody, kultury, ale tak-
że zbiór unikalnych, jak na ówcze-
sne możliwości, dobrze zreprodu-
kowanych fotogra�i ukazujących 
międzywojenną Sanoczyznę. Nic 
dziwnego, że publikacja przed 
wojną zyskała ogromną popular-
ność, a i dzisia,j po latach jest cen-
nym źródłem wiedzy dla współ-
czesnych.

Drugie wydania Przewodnika 
z 1938 roku

Edmund Słuszkiewicz autor Prze-
wodnika
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

I Liga Turniej Żaków Starszych w Nowym Targu 

Niedźwiadki drugie 
Pierwszy w sezonie występ drużyny Niedźwiadków, która pod 
Tatrami pokazała się z dobrej strony, zajmując 2. miejsce. 

Dla graczy Tomasza Wolanina 
było to pożyteczny sprawdzian 
przed startem rozgrywek ligo-
wych, tym bardziej, że wszystkie 
mecze okazały się bardzo zacię-
te. Nasi zawodnicy rozpoczęli 
od zwycięstwa 6-4 nad Fundacją 
Rozwoju Hokeja, by następnie 

w identycznych rozmiarach ulec 
miejscowemu Podhalu. Potem 
była wygrana po karnych z ŁKH 
Łódź, a na koniec minimalne 
zwycięstwo nad KTH Krynica. 
Ostatecznie Niedźwiadki upla-
sowały się na 2. pozycji, ustępu-
jąc tylko gospodarzom. 

NIEDŹWIADKI SANOK – FRH 6-4 
NIEDŹWIADKI SANOK – PODHALE NOWY TARG 4-6 
NIEDŹWIADKI SANOK – ŁKH ŁÓDŹ 6-5 pk. 
NIEDŹWIADKI SANOK – KTH KRYNICA 3-2 

Wyjazdowy dublet 
Po inauguracyjnym zwycięstwie nad Podhalem Nowy Targ 
zespół Niedźwiadków pojechał na Śląsk, pokonując MOSM 
Tychy i Naprzód Janów. Podopieczni Krzysztofa Ząbkiewicza 
są jedną z trzech drużyn, które zdobyły komplety punktów. 

MOSM TYCHY – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 
3-4 (2-0, 1-3, 0-1) 

Bramki: Ubowski (7), Krzyżek (16), Kucharski (36) – Bar 2 
(30, 42), Tymcio (37), Koczera (39). 

Początek należał do miejscowych, którzy po 16 min prowadzili 
już 2-0. W połowie meczu ekipa gości rozpoczęła odrabianie strat, 
co udało się jeszcze w drugiej tercji, dzięki golom Sebastiana Bara, 
Oskara Tymcio i Mateusza Koczery. Losy spotkania rozstrzygnęły 
się na początku ostatniej odsłony, gdy ponownie tra�ł Bar.

KS �TOWICE NAPRZÓD JANÓW – 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 1-5 (1-2, 0-2, 0-1) 
Bramki: Ksiondz (14) – Stanko (11), Tymcio (20), Dusznik (34), 
Dulęba (36), Rogos (55). 

Dużo łatwiejsze zwycięstwo niż dzień wcześniej w Katowicach. 
Pierwszą bramkę dla naszej drużyny zdobył Volodymyr Stanko, go-
spodarzy stać było na odpowiedź, ale potem tra�ały już tylko Niedź-
wiadki i to aż czterokrotnie. Na listę strzelców wpisywali się kolejno: 
Tymcio, Adrian Dusznik, Marcin Dulęba i Mateusz Rogos. 

Kadra drużyny Ciarko STS na sezon 2020/21. Od lewej: górny rząd – Maciej Witan, Tomasz Skokan, Szymon Fus, Karol Biłas, Jakub Bukowski, Jesperi Viikilä, Szymon Dobosz, Tymoteusz Glazer i Damian Ginda, 
środkowy rząd – Hubert Paszkiewicz (�zjoterapeuta), Łukasz Łyko, Eetu Elo, Bartosz Florczak, Jauhienij Kamienieu, Eemeli Piippo, Hubert Demkowicz, Maciej Bielec, Kamil Olearczyk i Jerzy Hućko (kierownik),
dolny rząd – Kacper Wojciechowski, Marek Strzyżowski, Konrad Filipek, Marek Ziętara (I trener), Bogusław Rąpała (kapitan) , Marcin Ćwikła (II trener), Marcin Biały, Mateusz Wilusz i Patrik Spěšný. 

Polska Hokej Liga 

„Waleczne serca”, co nikogo się nie boją! 
To było kapitalne rozpoczęcie sezonu. Drużyna Ciarko STS Sanok, wracająca do krajowej elity po czteroletniej przerwie, świetnie zainaugurowała rozgrywki, już na starcie pokazu-
jąc, że nie zamierza „klękać” przed wyżej notowanymi rywalami. W pierwszym meczu zawodnicy Marka Ziętary doznali minimalnej porażki z broniącym tytułu mistrzowskiego 
GKS-em Tychy, by dwa dni później odkuć się zwycięstwem po rzutach karnych nad Comarch Cracovią Kraków. Oby tak dalej! 

CIARKO STS SANOK – GKS TYCHY 2-3 (1-0, 0-1, 1-2) 
Bramki: Kamienieu (12), Elo (51-karny) – Szczechura (31), Mroczkowski (51), Havlík (52). 
Ciarko STS: Spěšný – Olearczyk, Rąpała; Filipek, Wilusz, Biały – Kamienieu, Piippo; Bukowski, 
Viikila, Elo – Demkowicz, Biłas; Bielec, Witan, Dobosz – Florczak, Glazer; Fus, Ginda, Łyko. 

Niektórzy obawiali się wysokiej porażki z mistrzem Polski, 
tymczasem nasz zespół przegrał po bardzo zaciętym poje-
dynku, którego losy ważyły się do ostatnich sekund. Prowa-
dziliśmy po golu Jauhienija Kamienieu, potem z karnego  
wyrównał Eetu Elo, jednak ostatnie słowo należało do gości. 

Być może radość związana z po-
wrotem do PHL i odświętny 
charakter meczu (prezentacja 
sponsorów, hymn odśpiewany 
przez Mateusza Burczyka) spra-
wiły, że STS rozpoczął grę bez 
żadnego respektu przed wyżej 
notowanym rywalem. Ten czę-
sto musiał ratować się faulami, 
co zemściło się w 12. min,  
gdy grę w podwójnej przewadze 
wykorzystał Kamienieu. 
Wprawdzie tyszanie oddali wię-
cej strzałów, jednak Patrik 
Spěšny bronił czujnie, wykazu-

jąc się zwłaszcza przy uderze-
niach Michaela Cichego i Mate-
usza Gościńskiego. 

W drugiej tercji mistrzow-
ska ekipa z Tychów mocniej 
ruszyła do obrabiania strat,  
w końcu do doprowadzając 
do wyrównania. Gola zdobył 
Alexander Szczechura, po 
którego uderzeniu bez przy-
jęcia „guma” wylądowała  
w samym okienku. Prowadze-
nie mógł nam przywrócić  
Karol Biłas, jednak w świetnej 
sytuacji zabrakło mu precyzji. 

Ostatnia część spotkania 
przyniosła skondensowaną 
dawkę emocji między 51. i 52. 
min, gdy padły aż trzy gole. 
Przyjezdni dwa razy obejmowa-
li prowadzenie – najpierw Chri-
stian Mroczkowski zmienił lot 
krążka po dalekim strzale Petera 
Novajovskego, a potem drogę 
do bramki znalazło uderzenie 
Ladislava Havlíka z okolic linii 
niebieskiej. W międzyczasie 
wyrównał Elo, wykorzystując 
karnego za faul Michała Kotlo-
rza na Marcinie Białym. Mimo 
dalszych okazji z obu stron  
wynik 2-3 nie uległ już zmianie  
i punkty pojechały na Śląsk. 

Szkoda porażki, jednak było 
to świetne rozpoczęcie sezonu 
w wykonaniu ekipy STS-u. 

CIARKO STS SANOK – COMARCH C�COVIA K�KÓW
3-2 pk. (0-1, 0-1, 2-0; 0-0, k. 2:1)

Bramki: Elo (42-karny), Biały (45) – Tiala (3), Gula (34). Karne: Rąpała, Elo – Tiala. 
Ciarko STS: Spěšný – Olearczyk, Rąpała; Filipek, Wilusz, Biały – Kamienieu, Piippo; Bukowski, 
Viikila, Elo – Demkowicz, Biłas; Bielec, Witan, Dobosz – Florczak, Glazer; Fus, Ginda, Łyko. 

Drugi mecz i pierwsze zwycięstwo! Hokeiści STS-u odbili sobie 
nie tylko inauguracyjną porażkę z GKS-em, ale i sparingową  
z Cracovią, która dwa tygodnie wcześniej wygrała w Sanoku  
po karnych. Tym razem w serii najazdów lepsi okazali się sano-
czanie, a decydującego gola zdobył Elo. 

Spotkanie długo nie układało 
się naszym hokeistom, bo po 
dwóch tercjach przegrywali 0-2. 
Wynik w 3. min otworzył Taavi 
Tiala; w tej sytuacji lepiej mógł 
zachować się Spěšný, co zresztą 
sam przyznał po meczu. Chwilę 
później uratowała go poprzecz-
ka po strzale Tomáša Franka.  
W drugiej tercji krakowianie 
uzyskali lekką przewagę, efek-
tem była druga bramka – Jiří 
Gula hunkął z daleka i po ryko-
szecie „guma” wpadła do siatki. 

W ostatniej tercji gracze 
STS-u postawili wszystko na 
jedną kartę, od początku rzuca-
jąc się na rywali. Efekt był taki, 
że nie minęło 5 minut, a na tabli-
cy świetlnej widniał wynik 2-2. 
Najpierw po faulu na Jakubie 
Bukowskim karnego w swoim 
stylu wykorzystał Elo, a chwilę 
później w podbramkowym  
zamieszaniu najwięcej zimnej 
krwi zachował Biały. Podrażniło 
to Cracovię, która przeprowa-
dziła kilka groźnych akcji. Krą-

żek meczowy miał jednak Kon-
rad Filipek, jednak nie udało mu 
się wygrać bezpośredniego po-
jedynku z bramkarzem gości.

Dogrywka nie przyniosła 
rozstrzygnięcia, więc potrzebne 
były rzuty karne. Pierwszego 
pewnie wykorzystał Bogusław 
Rąpała, potem rządzili bramka-
rze, jednak w ostatniej serii  
wyrównał Tiala. Strzelano więc 
dalej, aż w końcu osiemnasty 
najazd skutecznie wykorzystał 
Elo. W tym momencie „Arena” 
wręcz eksplodowała radością. 

Dziś STS zagra na wyjeździe  
z Unią Oświęcim, a w niedzie-
lę u siebie z Energą Toruń. 
Początek meczu o godz. 18. 
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Drużyna Niedźwiadków rozpoczęła sezon trzema zwycięstwami 
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IV Liga Podkarpacka 

Dwie kontry zatopiły Ekoball 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – JKS JAROSŁAW 1-2 (0-2) 

Bramki: Kaczmarski (74) – Rączka (6), Bartnik (44-karny). 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz (60 Jakubowski), Karol Adamiak, Lorenc, Kaczmarski – Tabisz 
(86 Władyka), Jaklik, Ząbkiewicz, K. Słysz (46 Posadzki), Kamil Adamiak (66 Baran) – Niemczyk. 

Piąta porażka w sezonie. Pomimo niezłej gry sanoczanie nadziali się na dwie kontry,  
co  zdecydowało  o  zwycięstwie  JKS-u. 

Goście szybko otworzyli wynik, 
gdy podanie z głębi pola wyko-
rzystał Patryk Rączka, płaskim 
strzałem tra�ając do siatki. Eko-
ball nie był w stanie przebić się 
przez zagęszczoną obronę rywa-
li. W pierwszej połowie sano-
czanie dwa razy obijali ruszto-
waie bramki: Damian Niem-
czyk tra�ł w słupek, a Łukasz 
Tabisz (główka) w poprzeczkę. 
Tuż przed przerwą Piotr Lorenc 
faulował Rączkę, a z karnego  
tra�ł  Paweł  Bartnik.

Wprowadzenie na boisko 
Dawida Posadzkiego, Kamila 
Jakubowskiego i Damiana Bara-
na polepszyło jakość gry w dru-
giej połowie. Gol dla Ekoballu 
padł w 74. min. Podanie Jaklika 
tra�ło do Ząbkiewicza, który 
zagrał wzdłuż bramki do zamy-
kającego akcję Konrada Kacz-
marskiego, który z bliska wpa-
kował piłkę do siatki. W doliczo-
nym czasie gry okazje mieli  
Kamil Jakubowski (słupek) oraz 
Krzanowski, który główkował 
po kornerze. 

Przed meczem minutą ciszy 
uczczono zmarłego kilka dni 
wcześniej Zbigniewa Grzankę, 
byłego działacza Stali i dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. 

Dominik Brajta 

Inne ligi seniorskie 

Kanonada Cosmosu, pięc goli już do przerwy 
Klasa Okręgowa 
Przełom Besko – Na�a Jedlicze 1-1 (0-0)
Bramka: Wojtoń (58). 
Cosmos Nowotaniec – Szarotka Uherce 6-0 (5-0) 
Bramki: Hrosu 2 (15, 60), Spaliński 2 (30, 32), Gołda (20), 
Plukswik (40). 

Klasa B 
Grupa 1 
Gabry Łukowe – Juventus Poraż 4-1 (2-1) 
Bramki: Tokarz (27), Kusiak (45), Szajnowski (73), Swalarz (83) 
– E. Latusek (19).

Lotnik Ustjanowa – LKS Czaszyn 4-3 (4-1) 
Bramki: Cyganik (19), Świder (70), Podolak (73-karny). 
Grupa 2 
LKS Pisarowce – Pogórze Srogów Górny 2-0 (1-0) 
Bramki: Pastuszak (18), Kobylak (62). 
Start Rymanów-Zdrój – Orkan Markowce 0-0 
LKS Odrzechowa – LKS Głębokie 0-3 (0-3) 
Orion Pielnia – Iskra Wróblik Szlachecki 0-3 (0-1) 
LKS Milcza – ULKS Czerteż 6-0 (3-0) 
Grupa 3 
Jutrzenka Jaćmierz – Zryw Dydnia 2-2 (0-2) 
Bramki: Rokita (56), Ostrowski (71).                                   (blaz)

W pozostałych meczach grupy 1: 
Orzeł Bażanówka – Sanbud Długie 1-1 (0-1) 
Bramki: Pawiak (55-karny) – Pilszak (25). 
Bukowianka Bukowsko – Szarotka Nowosielce 5-0 (3-0) 
Bramki: Bochnak (27), Zarzyka (29), Kruszyński (35),  
Swalarz (59), Hnat (85). 
Osława Zagórz – LKS Płowce/Stróże Małe 2-3 (1-0) 
Bramki: Czura (20-karny), Kowalski (80) – Pańko (48),  
Wydrzyński (65), Boutsikaris (88). 
LKS Zarszyn – Victoria Pakoszówka 3-1 (2-0) 
Bramki: Bury (24), Pielech (41), Józefczyk (62) – Hryszko (66). 
Nelson Polańczyk – Remix Niebieszczany 5-3 (2-2) 
Bramki: Czubek 2 (17, 31), M. Grzyb (79). 
Górnik Strachocina – Sanovia Lesko 0-1 (0-0) 

Mecze Szarotka – Victoria (2-3) i Orzeł – Victoria (0-2) 
zwery�kowano jako walkowery dla gospodarzy.               (bart)

Klasa A 

WIKI SANOK – 
BIESZCZADY JANKOWCE 2-0 (1-0) 

Bramki: Lachiewicz (30), Rolnik (54). 
Wiki: Szlachcic – Drwięga (74 Nycz), Burczyk, Florek,  
Pielech (87 Kuzicki) – Furdak (57 Lisowski), Węgrzyn,  
R. Domaradzki, Rolnik (60 Kłodowski), Sokołowski  
(64 Muszka)  –  Lachiewicz  (80  J. Domaradzki). 

Trzecie z rzędu zwycięstwo u siebie bez straty 
bramki, choć najniższe z dotychczasowych. 
Łukasz Lachiewicz strzelił szóstego gola  
w sezonie, a Damian Rolnik – pierwszego. U siebie nadal „na zero z tyłu” 

Do przerwy spotkanie toczyło 
się pod dyktando gospodarzy, 
którzy przewagę udokumento-
wali bramką Lachiewicza. Snaj-
per Wiki regularnie tra�a na
własnym boisku, w każdym me-
czu wpisując się na listę strzel-
ców. Chwilę po zmianie stron 

wynik technicznym uderzeniem 
podwyższył Rolnik. Później gra 
trochę siadła, choć wyższość 
miejscowych nie podlegała dys-
kusji. „Laki” nie wykorzystał 
szansy na dublet, a Rafał Doma-
radzki próbował strzałów z dy-
stansu, jednak bez powodzenia. 

Podkarpackie ligi młodzieżowe

Młodzicy wciąż na fali! 
Powtórka sprzed tygodnia – wyniki słabe, za wyjątkiem 
drużyn młodzików starszych Akademii Piłkarskiej Wiki  
i Ekoballu, które grają niczym w transie. Po siedmiu kolej-
kach obydwa zespoły prowadzą w tabelach swoich grup, 
mając na koncie komplety zwycięstw. 

Juniorzy starsi
RESOVIA RZESZÓW – EKOBALL SANOK 6-0 (1-0)

Juniorzy młodsi
SMS JAROSŁAW – EKOBALL STAL SANOK 1-0 (1-0)

Trampkarze młodsi
Grupa 1 

SMS RZESZÓW – AP WIKI SANOK 8-2 (4-0) 
Bramki: Koczera (39), Fałek (56). 

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

Młodzicy starsi 
Grupa 2 

AP WIKI SANOK – APPN MIELEC 1-0 (0-0) 
Bramka: Rzemiński (33). 

Grupa 3
EKOBALL SANOK – UNIA NOWA SARZYNA 4-2 (1-2)

Bramki: Bańczak (29), Tymoczko (46), Rajtar (51), Zioło (58). 

Młodzicy młodsi 
Grupa 3

EKOBALL SANOK – KOLEJARZ ZAGÓRZ 1-1 (0-1)
Bramka: Szeliga (32).

Grupa 5
UKS SMS RZESZÓW – AP WIKI II SANOK 2-1 (1-1) 

Bramka: Iwaniszyn (14). 
(bb)

Klasa Okręgowa Młodzików

Remis w ostatnich minutach
EKOBALL SANOK – SPARTA IZDEBKI 1-1 (0-0) 

Bramka: Głód (57). 
(b)

Puchar Polski 

Mecz tydzień później 
Przed tygodniem zapowiadaliśmy mecz III rundy pomię-
dzy Arłamowem Ustrzyki Dolne i Ekoballem Stal Sanok, 
pierwotnie planowany na ostatnią środę, jednak spotkanie 
przełożono na przyszły tydzień. 

Informację o zmianie terminu 
Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Krośnie zamieścił 
na swojej stronie internetowej 
w poprzedni piątek, gdy  
numer TS był już w sprzeda-
ży... Ostatecznie pojedynek  
w Ustrzykach rozegrany zo-

stanie w najbliższą środę  
(początek meczu o godz. 16). 
Jeżeli stalowcy odniosą zwy-
cięstwo, to wiosną przyszłego 
roku ich kolejnym rywalem 
będzie lepszy z pary Wiki – 
Karpaty Krosno. Sanockie 
derby? Jesteśmy na „tak”! 

Stalowcy (żółte stroje) walczyli do końca o korzystny wynik, jednak punkty pojechały do Jarosławia 

Piłkarze Wiki (na czerwono) pewnie poradzili sobie z Bieszczadami

Młodzicy starsi Akademii Piłkarskiej Wiki (żółte stroje) wygrali 
pierwsze siedem spotkań i pewnie prowadzą w tabeli grupy 2
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I Rodzinny Bieg Świętego Maksymiliana 

UNIHOKEJ 

SIATKÓWKA 

Grali pod Wawelem 
Przygotowująca się do sezonu ligowego drużyna kadetów 
TSV pojechała na V Turniej Smoka Wawelskiego w Krako-
wie, kończąc rywalizację na 6. pozycji. 

Pierwszy dzień zmagań obej-
mował trzy mecze w fazie 
grupowej. Niestety, naszym 
zawodnikom nie udało się 
awansować do pół�nału, więc
nazajutrz czekała ich walka  
o miejsca 5.-8. Najpierw  
podopieczni trenera Macieja  
Wiśniowskiego pokonali 2:1 
Feniks Leżajsk, by następnie 

w meczu o 5. lokatę ulec ana-
logicznym wynikiem drugiej 
ekipie gospodarzy, czyli Spar-
cie Kraków (pierwszy zespół 
miejscowych odniósł turnie-
jowe zwycięstwo). 

Siatkarze TSV zagrali  
w nowym zestawieniu, a uda-
ny debiut w naszych barwach 
zaliczył Szymon Szeremeta. 

Cenne doświadczenie 
Drużyna pod szyldem Besco, tworzona przez różnych graczy 
z Sanockiej Ligi Unihokeja, wzięła udział w turnieju Pucharu 
Polski, który rozegrano w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi 
zawodnicy wyszli z grupy, ostatecznie zajmując 8. miejsce. 

Na początek była porażka  
z Olimpią Łochów, ale już  
w drugim meczu zespół Besco 
pokazał charakter, pokonując 
4-3 Akademię Unihokeja Poli-
techniki Łódzkiej i to mimo 
wyniku 0-3 do przerwy. Następ-
nie łochowianie ograli łodzian, 
co zagwarantowało sanoczanom 
awans do ćwierć�nału. Niestety,
to były już za wysokie progi,  
bo po przegranych z ILO AZS  
Floorball Gorzów Wielkopolski, 
TLU Toruń i Lokomotivem 
Czerwieńsk nasi unihokeiści 
musieli zadowolić się 8. lokatą. 

– Niestety, mecze z silnymi 
ekipami ekstraligowymi, w któ-
rych nie brakowało reprezen-
tantów kraju, to było za wiele jak 

na nasze możliwości �zyczne.
Choć pozostał niedosyt, bo  
pojedynek z TLU, decydujący  
o wejściu do szóstki, po prostu 
nam nie wyszedł. Mimo wszyst-
ko z wyniku jesteśmy zadowole-
ni, tym bardziej, że udało się  
pokonać zespół z kadrowiczami 
w składzie. Dla wielu z nas była 
to pierwsza okazja, by zagrać na 
najwyższym poziomie senior-
skim – powiedział bramkarz 
Piotr Skubiński. 

Mecze grupowe: 
Besco – Olimpia Łochów 3-7 
Besco – Akademia Unihokeja Politechniki Łódzkiej 4-3 
Ćwierć�nał:
Besco – ILO AZS Floorball Gorzów Wielkopolski 0-7 
Mecze o 5. miejsce: 
Besco – TLU Toruń 3-5 
Besco – Lokomotiv Czerwieńsk 1-6 

Sanoccy unihokeiści 
dziękują sponsorom:

Firmie BESCO, 
Firmie M-Ubezpieczenia, 

Stacji Paliw HAF�.

Mistrzostwa Polski Juniorów Międzywojewódzki Mecz Młodzików 

Koczera lepszy w trójskoku 
Podczas championatu w Radomiu jedynym 
reprezentantem Komunalnych był Jakub 
Koczera, startujący w skoku w dal i trój- 
skoku. Lepiej poszło mu w tej drugiej kon-
kurencji. 

Rywalizację trójskoczków nasz lekkoatleta  
zakończył z odległością 12,79 metra, otwiera-
jąc drugą dziesiątkę. Miejsce 11. w krajowej 
stawce to przyzwoity wynik. Niestety, słabiej 
było w skoku w dal, bo rezultat 5,59 m pozwo-
lił Koczerze jedynie na zajęcie 18. pozycji.  

– O ile wynik i lokatę w trójskoku można 
uznać za zadowalające, bo przed mistrzostwa-
mi Kuba był 13. w ogólnopolskim rankingu,  
to po skoku w dal mamy duży niedosyt.  
W eliminacjach oddał tylko jedną mierzoną 
próbę na 5,59 i to metr sprzed belki. Dwie 
pozostałe były dalekie, jednak milimetry spa-
lone. Szkoda, bo realnie patrząc mógł zając  
w mistrzostwach nawet 6. miejsce – powie-
dział Ryszard Długosz, trener Komunalnych. 

Kacper Hnat 
z przepustką na MP
Rozegrana w Krakowie rywalizacja lekko-
atletów z Małopolski i Podkarpacia zakoń-
czyła się zwycięstwem gości (173:156),  
w co mały wkład mieli dwaj zawodnicy Ko-
munalnych – Kacper Hnat i Mikołaj Łuczka. 

Obydwaj startowali w biegach na 100 i 300 m. 
Nieco lepiej poszło im na dłuższym dystansie, 
bo Hnat zajął 8. miejsce, uzyskując czas  
38,23, a Łuczka 11. z wynikiem 40,64. Były to 
ich rekordy życiowe, dodatkowo ten pierwszy 
uzyskał kwali�kację na Mistrzostwa Polski
Młodzików. Natomiast na „setkę” sklasy�ko-
wano ich poza czołową dziesiątką – 11. Hnat 
(12,40), a 13. Łuczka (13,11). 

Z Zatorza na Posadę i z powrotem 
Nowe zawody w kalendarzu sanockich imprez sportowych cieszyły się zaskakująco  
dużym zainteresowaniem, bo na starcie stanęło blisko 120 osób, co uznać należy za świetną 
frekwencję. Rywalizacja prowadzona była na dwóch dystansach – wyścig główny na 5 km 
wygrał Damian Dziewiński, a na 2 km najszybszy okazał się Karol Kaszany. 

Oba biegi, ze startem i metą 
przy kapliczce obok I Liceum 
Ogólnokształcącego, wiodły 
najpierw przez ul. Konarskie-
go i „Szklaną Górkę”, gdzie 
następnie trasa rozdzielała się 
– jedni wracali, a drudzy  
gonili dalej w kierunku  
ul. Robotniczej i dopiero 
stamtąd następował powrót. 

W wyścigu na 5 km wy-
startowało 40 osób. Klasę  
potwierdził Dziewiński,  
pokonując dystans w równe 
21 minut. Miejsce 2. zajął 
Krzysztof Lubomski, o setne 
sekundy szybszy od 3. na  
mecie Łukasza Jaumienia 
(obaj mieli po 21.35). Wśród 
kobiet wygrała Beata Kande-
fer (27.03) przed Aleksandrą 
Zubel (27.52) i Katarzyną 
Łuszcz (29.35). 

Niemal dwukrotnie lepszą 
frekwencję miała rywalizacja 
na 2 km. Zwycięstwo odniósł 
zaledwie 12-letni Karol Ka-
szany, biegnący wraz ze swo-
im tatą Piotrem (wynik oby-
dwu – 9.55). Miejsce 3. zajął 
Ernest Mołczan (10.31).  
Tuż za podium generalnym 

uplasowała się najlepsza  
z dziewcząt Martyna Łuszcz, 
minimalnie wyprzedzając 
Amelię Wronowską (obie  
po 10.53). Na pozycji 3. Klara 
Wachta (12.03). 

– Rodzinny Bieg Świętego 
Maksymiliana zorganizowa-
łem w Sanoku po raz pierwszy, 
ale efekt okazał się na tyle 

udany, że jest plan, aby odby-
wał się cyklicznie co roku – 
powiedział ks. Michał Kozak, 
katecheta z I LO. To dobra 
wiadomość tym bardziej,  
że wszystko wskazuje na to,  
iż Bieg Sokoli-Niepodległo-
ściowy, którego nie było już 
przed rokiem, „umiera śmier-
cią naturalną”... 

Zwycięzcy kategorii wiekowych: 
Bieg na 5 kilometrów: kat. 15-19 lat – Tomasz Jadczyszyn, 
kat. 20-34 lata – Agnieszka Galica-Niepokój i Maciej Szybiak, 
kat. 35-50 lat – Bożena Zapołoch i Kamil Motyka, kat. 50-69 lat 
– Małgorzata Oleksyk i Andrzej Reczkowski. 
Bieg na 2 kilometry: kat. 5-7 lat – Lena Pereślucha i Marcel 
Dziewiński, kat. 8-10 lat – Anna Reut i Norbert Niżnik,  
kat. 11-14 lat – Iga Wachta i Norbert Starejki, kat. 15-19 lat – 
Amelia Jadczyszyn, kat. 20-34 lata – Karolina Fedio i Maciej 
Mulawka, kat. 35-50 lat – Anita Żyłka-Reut i Daniel Boroń, 
kat. 50-69 lat – Regina Gagatko i Czesław Furmanek,  
kat. 70+ lat – Henryk Dżugan. 

Mimo obowiązków organizacyjnych ks. Michał Kozak także ruszył na trasę wyścigu 

Medaliści biegu na 5 kilometrów. Od lewej: Krzysztof Lubomski, 
Damian Dziewiński i łukasz Jaumień 

Jakub Koczera 
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WROTKARSTWO 

WĘDKARSTWO 

Powtórka sprzed roku 
Koniec sezonu w Kole nr 2. Tradycyjnie już �nałowym 
akcentem były zawody gruntowe na stawie w Hłomczy, 
gdzie jak przed rokiem najlepszy okazał się Tadeusz  
Woźniak. Natomiast klasy�kację „wędkarza roku” ponow-
nie wygrał Piotr Sołtysik. 

Przy ładnej pogodzie impreza 
miała bardzo dobrą frekwen-
cję – startowało prawie 20 za-
wodników, z których więk-
szość punktowała. Pewne 
zwycięstwo odniósł Woźniak, 
wyciągając dwa karpie, ważą-
ce razem ponad 4 kilogramy. 
Miejsce 2. zajął Edward Król 
(ponad 3 kg), zaś 3. Ryszard 
Urban (blisko 3,7 kg). Warto 
też podkreślić, że zestaw me-
dalistów był identyczny, jak 
rok temu, z tym że panowie 
nieznacznie zamienili się  
lokatami na podium. Oprócz 

karpi łowiono głównie płocie 
i leszcze, tra�ły się też dwa
piękne karasie i jeden okazały 
kleń. Po zawodach wszystkie 
ryby wróciły do wody. 

Jak zwykle Koło nr 2  
prowadziło klasy�kację na
najlepszego wędkarza sezonu, 
obejmującą wyniki z mi-
strzostw we wszystkich dys-
cyplinach. Puchar Prezesa 
wywalczył Piotr Sołtysik, 
zdobywając 69 pkt. Na kolej-
nych pozycjach uplasowali  
się Damian Gibczyński (49)  
i Marcin Leszczyński (46). 

TENIS STOŁOWY 

Turniej tylko w „Sokole” 
Tym razem rozegrano tylko jeden turniej Ligi Sanockiej,  
a pingpongiści walczyli w siedzibie „Sokoła”. Niespodzian-
ki nie było, znów najlepszy okazał się Paweł Motyka. 

Lider klasy�kacji łącznej 
zakończył zmagania z komple-
tem zwycięstw, w pięciu me-
czach tracąc tylko jednego seta. 
Miejsce 2. zajął Bolesław Bart-
kowski, mający na koncie jedną 
porażkę, a na pozycji 3. sklasy�-
kowano Bogdana Szałankiewi-
cza – dwa przegrane mecze. 

Motyka jest coraz bliżej 
zwycięstwa w klasy�kacji łącz-
nej, bo po kolejnym wygranym 
turnieju jego przewaga wzrosła, 
a do końca rywalizacji coraz 
bliżej. Wstępnie �nałrozgrywek
zaplanowano na listopad.  
Kolejne miejsca zajmują Piotr 
Piróg i Szałankiewicz. 

KOLARSTWO 

Liga MTB dla Januszczaka 
Koniec walki w Sanockiej Lidze MTB – Strava Edition 2020. 
Finałową czasówkę rozegrano na Białej Górze, gdzie zdecy-
dowanie najszybszy okazał się Tomasz Januszczak z Rowe-
romanii Team, w bezpośredniej walce o końcowe zwycię-
stwo pokonując Pawła Dołżyckiego ze Żbika Komańcza. 

Przed decydującą rozgrywką 
obaj mieli tyle samo punktów, 
więc układ był jasny – kto zajmie 
wyższe miejsce, zgarnia pełną 
pulę. Najlepszy w dwóch po-
przednich wyścigach Januszczak 
startował z pozycji faworyta, 
potwierdzając to na liczącej po-
nad 5 km trasie, która w opinii 
uczestników była najtrudniejsza 
z dotychczasowych. Cyklista 
Roweromanii przejechał ją  
w czasie 26.51, a jak świetny to 
wynik, najlepiej świadczy fakt, 
że o blisko 2 min wyprzedził le-
gitymującego się 2. rezultatem 
Dołżyckiego (28.44). Pozycję  
3. zajął Michał Gosztyła (29.04). 

Wygrywając czwarty  
z siedmiu wyścigów Janusz-
czak z dorobkiem 335 punk-
tów przypieczętował zwycię-
stwo w klasy�kacji łącznej.
Dołżycki (trzy razy 1. lokata) 
musiał zadowolić się 2. miej-
scem (331 pkt), a trzecia  
pozycja przypadła Gosztyle 
(307). W sumie sklasy�ko-
wano 23 osoby. 

Kategorie wiekowe wy-
grywali: M1 – Kacper Okru-
ciński, M2 – Dołżycki, M3 – 
Januszczak, M4 – Wojciech 
Herman, M5 – Robert  
Lorens. Jedyną kobietą była 
Katarzyna Łuszcz. 

Czternaście medali na torze w Dusznikach 
Torowe Mistrzostwa Polski w Dusznikach-Zdroju, połączone z Ogólnopolskim Zawodami 
Dzieci, okazały się udane dla rolkarzy Sprintu, których dorobek to aż 14 medali. Złote wywal-
czyli: Bianka Bluj (cztery), Laura Bluj (trzy) i Aleksander Doskowski (dwa), do tego były  
trzy  srebra  i  brąz  Bartosza  Łożańskiego  oraz  3.  miejsce  sztafety  najmłodszych  dziewcząt. 

Impreza miała bardzo mocną 
obsadę, startowało ponad  
350 wrotkarzy z całego kraju.  
– Było z kim rywalizować – pod-
kreślił trener Piotr Bluj, którego 
córki zdominowały zmagania  
w swoich grupach wiekowych. 
Bianka odniosła komplet zwy-
cięstw na 300, 400, 800 i 1200 m 
kategorii junior D1, a Laurze 
przypadły wygrane na 100, 200 
i 400 m w junior E1. Do tego 
Doskowski wyjeździł złota na 
100 i 200 m w junior F2, nato-
miast Łożański miał srebra na 
400, 800 i 1200 m oraz brąz na 
300 m w junior D1. 

Wielkie gratulacje należą 
się najmłodszej sztafecie  
w składzie: B. Bluj, Julia Stec  
i Klaudia Mazur, które po zacię-
tej walce wywalczyły brązowy 
krążek. Do identycznego wyni-
ki niewiele zabrakło ich star-
szym koleżankom (Paula  
Doskowska, Natalia Łożanska  
i Maja Dąbrowska), które walkę 
o podium przegrały z Toma-
szowem Lubelskim, ustępując 
rywalkom zaledwie o sekundę. 

Pozostałe wyniki w czołowych dziesiątkach: 
Kat. junior D1: Michał Niemczyk – 4. na 300 m, 5. na 1200 m, 7. na 400 m i 6. na 800 m, Julia Stec – 5. na 300, 1200 i 400 m oraz 6. na 800 m. 
Kat. kadet: Jakub Ratajewski – 6. na 200 m, 7. na 500 i 5000 m oraz 9, na 3000 m, Natalia Łożańska – 8. na 500 m. Kat. junior A: Aleksan-
dra Lenart – 6. na 200, 500, 5000 (eliminacje) i 5000 m (wyścig punktowany). Kat. junior C: 8. miejsce sztafety dziewcząt (Julia Kogut, 
Zo�a Niemczyk, Lena Wisłocka).
Startowały również: Klaudia Mazur (junior D2), Julia Kogut, Lena Wisłocka, Aleksandra Górecka, Zo�a Niemczyk, Oktawia Bochnak
(junior C), Natalia Łożańska, Paula Doskowska, Maja Dąbrowska, Magdalena Pawlikowska (kadetki) oraz Natalia Jagniszczak (junior B). 

Najlepsi gruntowcy z Koła nr 2. Od lewej: Edward Król, Tadeusz 
Woźniak i Ryszard Urban 

ŻEGLARSTWO 

Pietruszka dla zuchwałych 
Trzydzieści załóg ścigało się w Rejsie o Pietruszkę, co jak 
na tę część sezonu było świetną frekwencją. Dwa miejsca 
na podium zajęli zawodnicy Na�owca – klasę laser wygrał 
Łukasz Torma, a w turystycznej 2. był Jacek Moczarny. 

Łodzie z tej drugiej klasy opły-
wały tylko Wyspę Zajęczą,  
a szybsze – sportowa i laser – 
także Okresową. Tu walka  
o zwycięstwo generalne oka-
zała się bardzo zacięta, bo 
cztery najlepsze jachty dzieliło 
zaledwie kilkadziesiąt metrów. 
Ostatecznie jako 1. metę osią-
gnął Marian Markiewicz  
z Rzeszowa, a kolejne dwa 
miejsca zajęli najszybsi w lase-
rach Torma i Karol Kardasz  
z Leska. Na pozycji 5. w tej kla-
sie uplasował się Mateusz Mo-
czarny (Na�owiec). Natomiast
w turystycznej 2. był J. Moczar-
ny, ustępując tylko Leszkowi 
Kaweckiemu z Rzeszowa. 

Po roku przerwy jedna  
z najbardziej lubianych i najwe-
selszych imprez na Zalewie  
Solińskim wróciła w świetnym 
stylu. Żeglarze ostro walczyli  
o zdecydowanie najcenniejszą 
nagrodę na „bieszczadzkim 
morzu”, czyli pietruszkę z na-
tką, która na zwycięzcę czekała 
w słoiku. 

– Jako ciekawostkę dodam, 
że w regatach startowali również 
członkowie znanego Kabaretu 
„Hrabi”. Tak im się podobała 
nasza impreza i jej atmosfera, że 
zapowiedzieli ponowny udział 
w przyszłym roku – powiedział 
Wiktor Przybyła, główny orga-
nizator Rejsu o Pietruszkę. 

Młode wrotkarki Sprintu pokazały wszystkom, jak się jeździ po torze 

Tomasz Januszczak okazał się zdecydowanie najlepszy w �nale MTB
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PREMIERA W KINIE SDK !

MULAN 
Tytuł : Mulan
Czas trwania: 115 min. 
Produkcja: USA 2020
Gatunek: dramat, przygodowy  
Reżyseria: Niki Caro 
Obsada: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong

18.09  godz. 16.00 3D Dubbing /
 godz. 18.15 2D Dubbing
19.09  godz. 16.00 3D Dubbing /
 godz. 18.15 2D Dubbing
20.09  godz. 16.00 3D Dubbing /
 godz.18.15 3D Dubbing
21.09  godz. 16.00 3D Dubbing /
 godz.18.15 2D Napisy
22.09 godz. 16.00 3D Dubbing /
 godz. 18.15 2D Napisy
23.09  godz. 16.00 3D Dubbing /
  godz.18.15 2D Dubbing
24.09  godz. 16.00 3D Dubbing /
 godz. 18.15 2D Dubbing

Dla osób, które zadzwonią do redakcji 
18 września o godz. 12.00 przygotowa-
liśmy po jednym podwójnym zaprosze-
niu na seans.
(Obowiązuje limit jednej podwójnej wejściówki 
na dane nazwisko w miesiącu)

KINO

SANOCKI DOM KULTURY

KZYŻÓWKA

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

25.09 godz. 19.30
26.09 godz. 15.00
27.09 godz. 15.00
28.09  godz. 17.00
29.09 godz. 17.00
01.10  godz. 19.30

02.10 godz. 19.30
03.10 godz. 19.30
04.10  godz. 19.30
06.10 godz. 18.45
07.10. godz. 18.45,
08.10. godz. 18.45  

Michał Embrion 
Podcast: „SAN – SET EXPERIENCE”
Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok zaprasza na kolejny ple-
nerowy koncert z cyklu „Wieczory muzyczne nad Sanem” 
19 września (sobota).

Wieczory muzyczne nad Sanem

Tym razem zagra dla nas Em-
brion w Podcast-ście „SAN – 
SET EXPERIENCE”. To al-
ternatywa dla codziennej mu-
zyki, radia, naszych muzycz-
nych banków i komercyjnych 
imprez, muzyczna podróż 
w zachodzącym słońcu nad 
Sanem w rytmie progresyw-
nego, organicznego house – u, 
Tech – house-u i niesamowitej 

muzyki instrumentalnej. Klu-
bowe, o mocnym basie, ciepłe 
brzmienia wypełnione klima-
tami Bliskiego Wschodu, i nie 
tylko, to odskocznia od co-
dziennego mainstreamu. Po-
dróż w klubowe dźwięki 
w promieniach zachodzącego 
słońca – relaks, chill, mind, 
soul & body reset. „Uwolnij 
siebie w muzyce i słońcu”.

Koncert odbędzie się nad brzegiem Sanu 
przy ścieżce rowerowej na wysokości „So-
senek”. W przypadku złej pogody koncert 
może zostać odwołany lub przełożony na 
inny termin.


