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Uwaga, ważna informacja dla wła-
ścicieli pojazdów! Z dniem 4 wrze-
śnia br. karta pojazdu i jej wtórnik, 
wydane na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, stracą ważność 
i staną się bezużyteczne.

Ks. Zdzisław JASTRZĘBIEC Peszkowski

Odsłonięcie pomnika 
na Placu Harcerskim

Koniec z kartami pojazdów 
i nalepkami kontrolnymi na szybę

Zmiany w przepisach Ruchu Drogowego

Właściciel pojazdu posiadający ww. 
dokumenty będzie mógł je zwrócić 
w Starostwie Powiatowym w Sano-
ku lub zatrzymać na pamiątkę.

Również z dniem 4 września br. 
nalepki kontrolne, wydane  na pod-
stawie dotychczasowych przepisów, 
przejdą do historii. Nie będzie już 
obowiązku posiadania nalepek i ich 
wtórników oraz naklejania ich na 
przedniej szybie pojazdu. Dotych-
czasowe naklejki można zdjąć lub 
zostawić.

Osoby, które zamierzały w naj-
bliższych dniach wystąpić o wyda-
nie karty pojazdu, nalepek kontrol-
nych na szybę lub zarejestrować po-
jazd sprowadzony z zagranicy, 
prosimy o wstrzymanie się z tą de-
cyzją, aby nie narażać się na niepo-
trzebne wydatki.

Źródło: Powiat Sanocki

Organizatorem uroczystości było Sto-
warzyszenie Wychowawców „Eleusis” 
z hm. Krystyną Chowaniec na czele, 
Społeczny Komitet Uhonorowania 
Księdza Zdzisława Peszkowskiego 
z przewodniczącym ks. dr. Andrzejem 
Skibą oraz Miasto Sanok. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objęli Woje-
woda Podkarpacki oraz Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 

Cokół z popiersiem ks. Peszkow-
skiego zastąpił radziecki pomnik, który 
w Sanoku funkcjonował przez 72 lata. 
Jak wspomniała Krystyna Chowaniec, 
był to pomnik wdzięczności, krótko 
mówiąc wątpliwej. Zdemontowano go 
15 września 2016 roku.

– Oddaliśmy dziś hołd wybitnemu 
sanoczaninowi ks. Zdzisławowi Pesz-
kowskiemu. To bardzo doniosły mo-
ment, kiedy mieszkańcy dają świadec-
two pamięci krajanowi, który swoim 
życiem i dziełem nie tylko rozsławił 
miasto, ale też w najtrudniejszych mo-
mentach historii bronił wartości, które 

są podstawą naszej społecznej egzy-
stencji. Odsłoniliśmy pomnik wybitne-
go sanoczanina. Stało się tak dzięki pra-
cy i staraniom wielu osób, za co im 
w imieniu władz miasta serdecznie 
dziękuję. Wszyscy wiemy, jak wspaniałą 
i niestrudzoną ambasadorką pamięci 
o życiu i działalności księdza Zdzisława 
Peszkowskiego jest pani Krystyna Cho-
waniec. To jej dzisiaj należą się szcze-
gólne podziękowania i najwyższe uzna-
nie. Dziękuję także księdzu prałatowi 
Andrzejowi Skibie, który był przewod-
niczącym Honorowego Komitetu Bu-
dowy Pomnika, oraz wszystkim, którzy 
ten komitet wspierali – mówił podczas 
uroczystości burmistrz Tomasz Matu-
szewski. 

Popiersie ks. Z. Peszkowskiego zo-
stało wykonane w pracowni Piotra 
Piszczakiewicza w Podłężu koło Niepo-
łomic, według projektu o. Roberta 
Kruczka, salezjanina. Postument wyko-
nał Zakład Kamieniarski „S�LNEX” 
Jana Sędzika z Czachowic, zaś o donice 

z roślinnością zadbało SPGK. Popiersie 
ks. Peszkowskiego poświęcił ks. prałat 
Andrzej Skiba.

– Miasta i społeczności są piękne 
i silne dzięki ludziom, którzy poprzez 
swoją pracę i postawę życiową wzboga-
cają ich historię. Z Sanokiem wiąże się 
wiele wybitnych polskich biogra�i, a po-
śród nich życie i dzieło ks. Zdzisława 
Peszkowskiego zajmują miejsce szcze-
gólne. Jest to bowiem postać, która łączy 
i uczy nas, w jaki sposób mamy poszuki-
wać dobra i jak wspólnie o nie zabiegać.

Kwiaty i wieńce pod popiersiem 
złożyło wielu zaproszonych gości. 
W tym  wydarzeniu wzięli udział mię-
dzy innymi członkowie rodziny księ-
dza, osoby z nim zaprzyjaźnione, wła-
dze Fundacji Golgota Wschodu, przed-
stawiciele duchowieństwa, władz 
samorządowych miasta i powiatu, har-
cerze hufca „Ziemia Sanocka”, noszące-
go imię ks. hm. Zdzisława Jastrzębiec 
Peszkowskiego oraz młodzież szkolna.

ew

We wtorek 23 sierpnia,  w rocznicę urodzin ks. Peszkowskiego, odsłoniięto cokół z popiersiem wspomnianego, 
zmarłego w 2007 roku niezłomnego kapłana, patrioty, świadka prawdy o Katyniu, inspiratora wielu społecznych 
działań upamiętniających prawdę historyczną. Ksiądz był mocno związany z Sanokiem, o czym wspomniała 
w swojej przemowie honorowa obywatelka miasta Krystyna Chowaniec. Krystyna Chowaniec od lat marzyła 
o tym, by na Placu Harcerskim pojawiło się popiersie księdza. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą  
o godz. 15.00 w sanockiej Farze. 
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Na początku sierpnia Gmina Miasta 
Sanoka otrzymała wstępną promesę 
inwestycyjną w wysokości blisko  
2 mln zł  na realizację zadania  pn. 
„Przebudowa Żłobka Samorządowe-
go nr 2 w Sanoku” z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych. Całkowita war-
tość zadania oszacowana została na  
2 mln zł. Pierwszym etapem będzie 
wyłonienie wykonawcy tej inwesty-
cji, co powinno nastąpić w terminie 
do 9 miesięcy od otrzymania wstęp-
nej promesy. 

Dzięki realizacji zadania przebu-
dowana zostanie infrastruktura żłob-
ka. Obiekt będzie dostosowany do 
obecnie obowiązujących przepisów, 
stwarzając obecnym i nowym wy-
chowankom właściwy standard opie-
ki i edukacji. W tym celu wykonane 
zostaną roboty instalacyjne oraz wy-
kończeniowe – wszystko po to, aby 

Gmina Miasta Sanoka otrzymała wstępną promesę inwestycyjną na kwotę 
blisko 2 mln zł na przebudowę żłobka nr 2 w Sanoku. Środki pochodzą  
z Rządowego Funduszu Polski Ład. W żłobku powstanie aż 30 dodatko-
wych miejsc dla dzieci.

Przebudowa Żłobka 
Samorządowego nr 2 w Sanoku

stworzyć bezpieczną i komfortową 
przestrzeń dla najmłodszych. Robo-
ty te poprzedzą prace przygotowaw-
cze i rozbiórkowe, by zapewnić opty-
malną przestrzeń dla obecnych  
i przyszłych wychowanków. 

Ponadto zostaną przebudowane  
i wyposażone pomieszczenia kuchni, 
dla zapewnienia odpowiednich wa-
runków sanitarnych. Żłobek zostanie 
umeblowany i wyposażony w odpo-
wiedni sprzęt. Zaplanowano również 
budowę placu zabaw oraz wykonanie 
ogrodzenia działki. 

Na zewnątrz zostanie powiększo-
ny parking o ok. 10 miejsc postojo-
wych, a na dachu budynku powsta-
nie instalacja fotowoltaiczna o mocy 
ok. 15kWp. 

Realizacja inwestycji pozwoli na 
zwiększenie liczby miejsc w żłobku dla 
dzieci do lat trzech o 30 nowych 
miejsc.

dcz

Polski Ład

Długo wyczekiwana 
INWESTYCJA

12 sierpnia w siedzibie Nadleśnictwa 
Bircza  przedstawiciele Powiatu Sa-
nockiego oraz Miasta Sanok odebrali 
promesy z Funduszu Leśnego. Sanok 
otrzymał ponad 457 tys. zł. Środki 
zostaną przeznaczone na komplek-
sowy remont drogi gminnej ul. Biała 
Góra. Zostanie wyremontowany od-
cinek 340 metrów. 

Powiat Sanocki otrzymał nato-
miast 500 tys. zł. Środki te zostaną 
przeznaczone na przebudowę drogi 
powiatowej Załuż-Lesko. W planach 
jest wykonanie opaski brzegowej. 

Nie tylko miasto oraz powiat 
otrzymały wsparcie �nansowe. Gmi-
na Przemyśl otrzymała 240 tys. zł, 
zaś gmina Bircza łącznie otrzymała 
800 tys. zł na przebudowę drogi 
gminnej Bircza „Rynek”– Bircza „Ka-
mienna Górka”.

– Takie wsparcie nie zdarza się 
na co dzień.  Serdecznie dziękujemy 
Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-
stwowych, Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krośnie oraz 
Nadleśniczemu Nadleśnictwo Brzo-
zów za dotychczasową współpracę, 
okazywaną pomoc oraz wsparcie tak 
ważnej dla mieszkańców powiatu sa-
nockiego inwestycji – powiedział Ja-
nusz Cecuła, wicestarosta  powiatu 
sanockiego. 

dcz

Prawie MILION złotych 
dla miasta i powiatu

Wsparcie finansowe z Funduszu Leśnego

Powiat Sanocki oraz Gmina Miasta Sanoka otrzymały wsparcie �nansowe z Funduszu Leśnego. Dzięki pienią-
dzom zostaną wyremontowane drogi. Mowa o kwocie blisko 1 mln zł. Powiat przebuduje drogę Załuż-Lesko, zaś 
miasto wyremontuje ul. Biała Góra.

– Bardzo się cieszę, że udało się dopro-
wadzić tę inwestycję do �niszu w tej ka-
dencji. Bardzo dziękuję wszystkim za-
angażowanym w remont za wsparcie – 
powiedział burmistrz Tomasz 
Matuszewski.  – Jeszcze w czasach kam-
panii  mieszańcy wymieniali tę ulicę 
jako zadanie priorytetowe do wykona-
nia. Jak tylko znalazły się fundusze ze-
wnętrzne, skuteczny wniosek o do�-
nansowanie został przychylnie zaopi-
niowany i dzięki temu, w tej kadencji 
udało się zakończyć przebudowę  
ul. Ogrodowej.

Dość długi proces prac remonto-
wych spowodowany był trudnościami 
technicznymi, z jakimi spotkał się wy-
konawca, którym był DrogBud Golco-
wa Pro Sp. z o.o. również obecny na 
spotkaniu.  W wyniku realizacji tej in-
westycji powstała nowa nawierzchnia 
jezdni oraz chodników na odcinku nie-
mal 500  mb., zaś szerokość jezdni wy-
niosła 5,5mb. Chodniki zostały również  
zmodernizowane – są kolorowe, po-

Mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję! 18 sierpnia nastąpiło uroczy-
ste otwarcie świeżo wyremontowanej ulicy Ogrodowej. O remont ulicy 
Ogrodowej zabiegali od lat. Sanoczanie  w końcu doczekali się inwestycji  
i dzisiaj po podziurawionej ulicy zostały wspomnienia. 

Zakończono remont ulicy OGRODOWEJ

dobnie jak na ulicy Rybickiego. 
Kompleksową modernizację do-

pełniły: budowa kanalizacji deszczowej, 
teletechnicznej, nowe oświetlenie, prze-
budowane skrzyżowania i zjazdy. Dwa 
wyniesione przejścia dla pieszych  
z pewnością poprawią bezpieczeństwo 
mieszkańców dzielnicy.

– Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do realizacji tej inwestycji. 
Gratuluję mieszkańcom skutecznych 
radnych, którzy konsekwentnie zabiegali 
o tę modernizację. Na tym nie koniec, 
już wkrótce rozpoczniemy remont ul. 
Błonie z własnych środków budżeto-
wych. Także w innych dzielnicach trwają 
remonty dróg tak do�nansowanych z
funduszy zewnętrznych, jak  
z własnych środków  – dodał burmistrz. 

Remont dotyczył prawie pół kilo-
metra ulicy, przylegających chodników, 
kanalizacji i oświetlenia, które jest no-
woczesne. Sami mieszkańcy stwierdzi-
li, że po zmroku dodaje ulicy uroku. 

ew

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa (Nr G117113R) w Sanoku
Wartość zadania: 2 173 737, 55 zł
Do�nansowanie: 1 304 242, 00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Wykonawca robót: DROGBUD GOLCOWA PRO SP. Z O.O.
Długość przebudowywanego odcinka: ok. 470 m.
Zakres przeprowadzonych robót budowlanych:
Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową. Sze-
rokość: 5,5 m.
Wykonanie chodników z kostki brukowej.
Przebudowa skrzyżowań.
Przebudowa istniejących zjazdów.
Budowa nowej kanalizacji deszczowej.
Budowa nowego oświetlenia ulicznego w technologii led.
Budowa kanalizacji teletechnicznej.
Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych.
Wykonanie 10 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych).
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Pierwsza stacja naprawcza
rowerów w Sanoku
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Białogórskiej cieszy się bar-
dzo dużym powodzeniem. Wiem to „z pierwszej ręki”, gdyż moje własne 
latorośle co wieczór biegają tam, by pograć w siatkówkę, mini golfa czy 
poćwiczyć jazdę na rowerze. Oprócz wspomnianych wyżej rozrywek, 
które są dostępne, przy kompleksie postawiono stację naprawczą dla ro-
werów.

Stacja może się wydawać mała i nie-
pozorna, ale ma duży potencjał. 
Coraz więcej osób korzysta z rowe-
rów, a miejsce nad Sanem jest przez 
rowerzystów lubiane. Stacja w tej 
lokalizacji to dobry wybór. 

Samoobsługowa stacja naprawy 
rowerów, zaopatrzona jest w do-
kładną instrukcję obsługi. Dzięki 
temu naprawa roweru przebiega 
sprawnie i szybko. Na stacji umiesz-
czono listę narzędzi, w które jest 
ona wyposażona. Dokonanie pra-
widłowej naprawy roweru wymaga 
jednak tego, aby wiedzieć, w jaki 
sposób korzystać z dostępnych  
w stacji narzędzi. Jednak ten kto na 

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Białogórskiej 
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W ciągu kilku minionych tygodni w okolicznych gminach odbyły się dożynki, gdzie lokalne 
społeczności dziękowały za tegoroczne plony, wystawiały tradycyjne wieńce dożynkowe  
i częstowały lokalnymi specjałami kuchni. 

W podziękowaniu za dobre plony
Dożynki to obyczaj znany 

na naszych terenach jeszcze 
od czasów przedchrześcijań-
skich. Jego założeniem od po-
czątku było wyrażenie 
wdzięczności za udane zbiory. 
Poza duchowym wymiarem 
święta, jest ono także okazją 
do promocji okolic i organiza-
cji licznych festynów. Rów-
nież w naszych stronach mi-
niona niedziela (21 sierpnia)  
i niedziela tydzień wcześniej 
(14 sierpnia) stały się okazją 
uczczenia zbiorów.

W gminie Sanok dożynki 
odbyły się w niedzielę,  
21 sierpnia, w Markowcach. 

Święto rozpoczęło się o godzi-
nie 14.00 mszą świętą na sta-
dionie piłkarskim. Następnie 
po o�cjalnym otwarciu grupy
dożynkowe zaprezentowały 
swoje wieńce. Wydarzenie 
ubarwiły występy Zespołu 
Tańca Ludowego Sanok, Ze-
społu Wokalno-Obrzędowego 
Pakoszowianie i Kapeli Ludo-
wej „Kamraty”. Wieczorem 
rozpoczął się festyn przy mu-
zyce zespołu Wymiatacze.

Tydzień wcześniej, 14 
sierpnia, w Bukowsku odbyły 
się dożynki oraz Festiwal Kul-
tury. Na stadionie Bukowianki 
Bukowsko goście mogli zoba-

Gminne DOŻYNKI w Markowcach

czyć prezentację wieńców, 
występy: kapeli Ludowej Bu-
kowianie, Męskiego Chóru  
z Bukowska, słowackiego ze-
społu Flerof i kabaretu Rak. 
Zwieńczeniem dożynek była 
zabawa taneczna i koncert ze-
społu Kordian.

Dożynki zgodnie z trady-
cją odbywają się po zakończe-
niu żniw. Nie ma jednej usta-
lonej dla całego kraju lub re-
gionu daty, z tego powodu  
w naszej okolicy czeka nas na 
pewno jeszcze kilka obcho-
dów święta żniw. 

rż

Prośba czytelnika

Zwrócił się do redakcji  czytelnik Franciszek Bochacewicz, aby opublikować jego prośbę.
 

Zapisanie i zachowanie w pamięci
– ROMOWIE na naszych terenach

– Zwracam się z uprzejmą prośbą do 
ludzi, którzy mogą mieć jakieś infor-
macje o Cyganach mieszkających 
kiedyś w miejscowościach: Płonna  
i Bukowsko, Płowce, Stróże Małe, Sa-
nok lub w okolicy tych miejscowo-
ści. Może gdzieś zachowały się jakieś 
fotogra�e, dokumenty, wspomnienia
pisane  (może również te przekazy-
wane ustnie). Każda informacja bę-
dzie cenna. Może ktoś jest w stanie 
zaznaczyć na mapce, np. Google do-
kładne miejsca, gdzie stały romskie 
domy.

Akcja ma na celu zapisanie i za-
chowanie pamięci o tych naszych, 
czasem różnie postrzeganych, ale 
przecież braciach naszej ziemskiej 
wędrówki.

–  Mam już trochę zapisanych 
wiadomości, wspomnień o Romach 
z okolic Płowiec i Stróż Małych, ale  
z pewnością można je „wzmocnić” 
kolejnymi informacjami – opowiada 

pan Franciszek.  –  Potomkowie ro-
dów romskich włączcie się do akcji.  
Chcę, aby pozostała o Was pamięć 
również w �lmie, który tworzę o wio-
sce mojego dzieciństwa i młodości, 
tj. Stróżach Małych. Pan MM z Kra-
kowa, który kontaktował się ostatnio 
ze mną na FB, gromadzi wszelkie in-
formacje o Stefanie Dymiterze „Co-
roro”, urodzonym 5 maja 1938 r.  
w Płonnej, zmarłym 26 października 
2002 r. w Krakowie – cygańskim  
skrzypku-wirtuozie, samouku.

Tak napisano o Dymiterze w Wi-
kipedii:

 „Stefan Dymiter, pseudonim 
„Cororo” (ur. 5 maja 1938 r. w Płon-
nej, zm. 26 października 2002 r.  
w Krakowie) – cygański skrzypek-
-wirtuoz, samouk. Jako dziecko Dy-
miter stracił wzrok, musiano mu też 
amputować nogi. Jeden z najsław-
niejszych polskich muzyków ulicz-
nych. Współpracował z Piwnicą pod KONTAKT dostępny w  Redakcji

Baranami. honorowaniem jego talen-
tu było zaproszenie na koncert do 
Filharmonii Krakowskiej, gdzie za-
chwycił krytykę swoją grą. Maciej 
Maleńczuk w utworze „Miasto Kra-
ków” śpiewał o nim: „Póki Stefan gra 
na skrzypcach, póty będę miał na-
dzieję”. Został pochowany w Kowa-
rach. Jego imieniem nazwano festi-
wal muzyki etno „CORORO – Festi-
wal Etno im. Stefana Dymitera”, 
który od 2012 r. odbywa się w Kowa-
rach”.

–  Może ktoś posiada jakieś dodat-
kowe wiadomości również o tym czło-
wieku? Może są jakieś zapiski  
w aktach Bukowska, może innych miej-
scach? Dajcie znać, bardzo proszę. 
Mogę osobiście przyjechać tam, gdzie 
ktoś będzie chciał się w tej sprawie 
skontaktować – dodaje pan Franciszek.
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rowerze jeździ, z reguły takie podsta-
wy zna. Jeżeli nie, zawsze może po-
prosić o pomoc innego rowerzystę. 

Co można wykonać na takiej sta-
cji? Przykręcić siodełko lub kierow-
nicę, dopompować koła. Zaraz za 
bramką można potrenować prawi-
dłową jazdę. Miejsce, gdzie umiesz-
czono stację, jest strzałem w dziesiąt-
kę. 

Brzeg Sanu to cel przejażdżek ro-
dzinnych i indywidualnych. Skupie-
nie tam ławeczek sprzyja odpoczyn-
kowi oraz spokojnemu przyjrzeniu 
się swoim dwu kółkom czy wszystko 
jest w należytym porządku.

ew
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MILISIA BIMBER

Sanok na mapie projektów wodorowych
– W Warszawie spotkałem się z przedstawicielami Banku Światowego 
IFC z Waszyngtonu, którzy koordynują projekty we współpracy z insty-
tucjami, samorządami, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorcami. Ich ce-
lem jest pobudzanie zielonej gospodarki, zwiększanie dostępu do �nan-
sowania i promowanie włączenia społecznego tak, by pomóc gospodar-
kom regionu w zrównoważonym i integracyjnym rozwoju – napisał we 
wtorek 16 sierpnia burmistrz miasta Sanoka na swoim pro�lu społecz-
nościowym. 

Burmistrz Tomasz Matuszewski ponownie z wizytą w Warszawie 

– Jeden z przedstawicieli banku ko-
ordynuje największe projekty wodoro-
we na świecie. Co warte jest podkreśle-
nia, Sanok jest traktowany prioryteto-
wo wśród instytucji realizujących 
przedsięwzięcia nakierowane na zero-
emisyjność i nowe technologie.  Dlate-
go też cieszę się każdym spotkaniem z 
potencjalnymi partnerami, którzy są w 
stanie pomóc nam wykorzystać możli-

wości naszego miasta. Za mną też długa 
rozmowa w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Regionalnej z minister Mał-
gorzatą Jarosińską-Jedynak – dodał 
burmistrz. 

Krok po kroku realizowane są dąże-
nia do wdrożenia w Sanoku inwestycji 
opartych na wodorze. Szczegółowe infor-
macje będą przekazywane na bieżąco. 
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Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 w Sanoku

Chociaż oddział działał od kilku lat, 
to dopiero w tym roku środki po-
zwoliły na gruntowny remont i za-
pewnienie warunków o wysokim 
standardzie. Dyrektor Małgorzata 
Pietrzycka na progu swojej emerytu-
ry jest niezwykle dumna ze wszyst-
kich wykonanych prac, wierząc, że 
zarówno dzieci, rodzice, jak i kadra 
dydaktyczna będą zadowoleni z no-
wopowstałych pomieszczeń. Placów-
ka od września rozpocznie swoje 
funkcjonowanie pod skrzydłami no-
wej dyrektor Janiny Milczanowskiej. 
Dzieci ciągle przybywa i placówki 
przedszkolne są bardzo potrzebne  

Gruntowny REMONT zakończony

w mieście, tym bardziej cieszy fakt, 
że środki pozwoliły na remont i ada-
ptacje pomieszczeń na tak wysokim 
poziomie. 

Gruntowny remont przeszły nie 
tylko sale, ale również kuchnia oraz 
zaplecze sanitarne. Powstało trzy 
nowe oddziały przedszkolne. Prze-
budowane zostały również gabinety 
specjalistyczne, korytarze, sala tańca, 
a także pralnia i suszarnia. 

Małgorzata Pietrzycka z dumą 
prezentowała burmistrzowi miasta 
Tomaszowi Matuszewskiemu prace, 
które zostały wykonane, a ten nie 
krył radości, że udało się tak wiele 

zrobić. – Placówka jest naprawdę 
bardzo nowoczesna, sale są duże  
i przestronne. Wiem, że kosztowało 
to ogrom pracy, ale cieszę się, że uda-
ło się stworzyć tak komfortowe miej-
sce. Gratuluję pani dyrektor i całej 
kadrze. Jestem pewien, że będzie 
wam się dobrze pracowało, a wyko-
nywana praca da wiele satysfakcji.  
Z kolei przedszkolakom życzę pozy-
tywnych wrażeń w nadchodzącym, 
pierwszym etapie edukacji – powie-
dział burmistrz. 

Podczas zwiedzania placówki 
uwadze nie umknęły nostalgiczne 
wspomnienia gości o ich czasach 

Dobiegły końca prace remontowe w oddziale Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3, które mieści się  
w dawnej szkole przy ul. Kochanowskiego. Po zamknięciu szkół gimnazjalnych budynek stopniowo był adapto-
wany do utworzenia placówki przedszkolnej. Od września br. kadra powita przedszkolaków w wyremontowa-
nych i nowoczesnych salach. 

przedszkolnych. 
Placówka w swoich progach po-

wita niemal 300 przedszkolaków, co 
wraz z oddziałem na Podgórzu sta-
nowi jedno z największych przed-
szkoli na Podkarpaciu. 

Łączna kwota modernizacji to 
ok. 5 mln zł. Czwarty etap przebudo-
wy to kwota prawie 2 mln złotych, 
środki te pochodzą z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID -19 . 
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To brat Saimona i Morisa, których już mieliście Pań-
stwo okazję poznać. Ma cztery miesiące, jest odroba-
czony, zaszczepiony i zachipowany, posiada książeczkę 
zdrowia. Wesoły, uwielbia spacery i kontakt z człowie-
kiem. Szybko się wszystkiego uczy, bo to niezwykle in-
teligentny psiak. Wymaga trochę pracy, jak to szczeniak 
w tym wieku, ale na pewno odwdzięczy się z całego ser-
ca. Przebywa w Sanoku.

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

W tej chwili ma ok.4 miesiące. Jak na małą koteczkę 
przystało jest bardzo ruchliwa. Koteczka jest odro-
baczona, kuwetkowa, energiczna, uwielbia zabawę. 
Jej brat już dawno ma swój domek, a ona wciąż cze-
ka, aż ktoś ją pokocha. Nie pozwólmy jej nadal cze-
kać.

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839
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Niezwykły, wielki, skromny 
człowiek, a ponadto oddany 
Polsce patriota i jej obrońca 
oraz społecznik.  A przez całe 
życie cechował go szacunek do 
drugiego człowieka i  gigan-
tyczne wręcz i rzadko spotyka-
ne  poczucie odpowiedzialno-
ści.

Był w opinii i to nie tylko  
środowiska turystycznego 
wzorem uczciwości. A przy 
tym szarmancki, zawsze opa-
nowany, spokojny i cichy, ale 
ogólnie lubiany za swoje 
otwarte i dobre serce. 

Kochał ludzi i okazywał im  
nieudawaną serdeczność i co 
też ważne – umiał  ich słu-
chać!

I choć lata wojny jak i trud-

Pozostaniesz w naszej pamięci

Albercie, do zobaczenia 
na rajskim szlaku
Po długim pracowitym i spełnionym życiu w dniu 20 sierpnia 2022 roku pożegnaliśmy już ostatniego z dawnych wielkich  
przewodników i działaczy sanockiego Oddziału P�K, naszego nestora  Kolegę Alberta  RYDZI�.

„żył życzliwością dla ludzi
i miłością do ojczystej przyrody”

ne czasy tuż po niej, pozosta-
wiły trwały i traumatyczny ślad 
w Jego psychice i pamięci – to 
nigdy się na nic nie skarżył,  
a niepowodzenia znosił z wiel-
ką pokorą i cierpliwością. 

Nigdy też o nic nikogo nie 
prosił, a za to  dawał dużo – in-
nym!

 I te wszystkie razem, a nie-
spotykane dziś, cechy wyróżnia-
ły Go we wszystkich organiza-
cjach i środowiskach, do któ-
rych należał i aktywnie działał.  

Świetnie  od samego po-
czątku sprawdził się w pracy 
przewodnickiej. Jego bardzo 
rozległe i ugruntowane wiado-
mości o regionie, podawane 
spokojnym i miłym, z zaśpie-
wem kresowym, głosem za-

wsze przyciągały  uwagę słu-
chaczy.

 A zawsze mówił z pasją, 
ciekawie i zajmująco i widać 
było, że jest doskonale obezna-
ny  tak z historią, przyrodą  
i zabytkami, a wszystko to 
przeplatał anegdotą i humory-
stycznymi dykteryjkami, co 
zawsze też skupiało uwagę 
Jego słuchaczy.

Był pasjonatem krajoznaw-
stwa i naszej rodzimej przyro-
dy i  miał taki wrodzony zmysł, 
że  widział i słyszał więcej niż 
przeciętny  śmiertelnik.  
W Jego głosie, gdy o tym mó-
wił, czuło się, jak ta nasza zie-
mia pachnie i jaki czar się uno-
si dookoła.

Wpierw opracował, a po-

tem zamieścił to w przewod-
nickich „SANOCJANACH”,   
co mu się do dziś  pamięta, 
rzetelny i cudowny artykuł   
o „Walorach turystyczno – kra-
joznawczych  naszego regio-
nu”. Gdzie w sposób wręcz do-
skonały uwypuklił i naświetlił   
bardzo przystępnie i komuni-
katywnie wszystkie najciekaw-
sze miejsca i obiekty warte  
upamiętnienia.

Był szanowany i podziwia-
ny za nienaganne maniery  
i takt oraz za  zawsze schludny  
i dopasowany do okoliczności 
ubiór. I jak Sam o tym mówił, 
że to wszystko wyniósł z do-
brego polskiego domu  i jesz-
cze sprzed „wojnia.” 

  Jego pokorny i pełen ludz-

kiej empatii charakter powo-
dował, że był chętnie i często 
wybierany do władz w Zarzą-
dzie Oddziału jak i Kole Prze-
wodników. Był więc przez lata 
całe sekretarzem  i tu, i tam,  
a   sprawozdania z obrad tych 
Zarządów, spisywał pięknym 
pismem i w sposób wręcz �ne-
zyjny i  precyzyjny przedsta-
wiał ich przebiegi. A i Jego 
spolegliwy charakter oraz spo-
kój i opanowanie nie raz przy-
czyniły się do załagodzenia 
wynikłych podczas dyskusji 
sporów czy też drobnych na 
ogół nieporozumień.

 Do dziś wielu z nas pamię-
ta Jego życzliwe i naprędce da-
wane życiowe, ale zawsze do-
bre rady, kiedy dowiedział się 

od  nieco młodszych, że mają 
różnorakie kłopoty, tak z wła-
snym życiem, jak i w przewod-
nickiej pracy.

Za swoją przewodnicką  
i społeczną pracę na niwie tu-
rystyki i krajoznawstwa był 
wielokrotnie wyróżniany i na-
gradzany. I tak  otrzymał na-
grodę Miasta Sanoka, którą 
niezmiernie wysoko sobie ce-
nił, a ponadto odznakę „ Za 
Zasługi dla Turystyki”, Złotą 
Honorową Odznakę P�K,
Zasłużony Przewodnik P�K
i wiele innych.

Do ostatnich chwil pozo-
stał człowiekiem pełnym god-
ności i silnej woli i takiego  Go 
będziemy PAMIĘTALI !!! 
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Sędziowie, adwokaci i działacze społeczni rozmawiali w niedzielę z mieszkańcami Sanoka  
o znaczeniu Konstytucji w naszym codziennym życiu, a także o Unii Europejskiej i jej warto-
ściach. 

Sędziowie, adwokaci, działacze społeczni po raz DRUGI w Sanoku

W niedzielę 21 sierpnia Tour 
de Konstytucja dotarła na sa-
nocki Plac Harcerski. Spotka-
nie rozpoczęło się o godzinie 
15.00. 

Tour de Konstytucja to 
zaproszenie do rozmowy. To 
pokazanie, że Konstytucja nie 
jest czymś abstrakcyjnym, ale 
realnie wpływa na naszą co-
dzienność. To już druga edy-
cja ogólnopolskiej akcji orga-
nizowanej przez Fundację 

Kongres Obywatelskich Ru-
chów Demokratycznych. Ha-
sło tegorocznej edycji brzmi: 
„Z Europą nam po drodze”.  

 – Wiem, że nasza akcja 
jest nie na rękę władzy, bo lu-
dzi, którzy nie mają wiedzy na 
temat własnych praw, łatwiej 
zmanipulować – mówił pomy-
słodawca akcji Robert Hojda 
z Fundacji „Kongres Obywa-
telskich Ruchów Demokra-
tycznych”. – Tour de Konsty-

tucja jedzie po to, by o tych 
prawach opowiadać.

– W Sanoku spotkaliśmy 
się na Placu Harcerskim, bo 
hasłem tegorocznego Tour de 
Konstytucja jest „Z Europą 
nam po drodze” – tłumaczy 
Bogdan Kmieć, jeden z organi-
zatorów akcji w naszym mie-
ście. – Plac Harcerski to sym-
boliczne miejsce, które ma po-
kazać takie nasze połączenie z 
Europą, otwarcie na świat. W 

Sanoku Tour jest po raz drugi, 
w jego organizację bardzo 
czynnie włączają się Demokra-
ci Ziemi Sanockiej, a tę akcję 
promują wszystkie środowiska 
prawnicze. W programie nie 
mogło zabraknąć m.in. rozmo-
wy o tym, co kryją przepisy 
Konstytucji, jak je ożywić, 
uświadomić ludziom, co się 
pod nimi kryje i jakie mają zna-
czenie dla życia zwykłych oby-
wateli – dodał Sławek Miklicz z 
sanockich Demokratów. 

– Populistyczne prawico-
we rządy, odradzanie się skraj-
nych ruchów nacjonalistycz-
nych, brak akceptacji dla 
wszystkich osób niezależnie 
od poglądów, orientacji oraz 
łamanie przez obóz władzy 
podstawowych praw obywa-
telskich i praw człowieka – wi-

dzimy to na co dzień od 2015 
roku, od kiedy wychodzimy 
na ulice, żeby wyrazić nasz 
sprzeciw – podkreśliła Marze-
na Dziurawiec, jedna z organi-
zatorek akcji. 

21 sierpnia na Placu Harcer-
skim można było podyskuto-
wać, czy zadać pytanie zapro-
szonym gościom. Wśród nich: 
Adamowi Bodnarowi byłemu 
Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich, prokurator Katarzynie 
Kwiatkowskiej, Krzysztofowi 
Parchimowiczowi, Bogusławo-
wi Olewińskiemu, adwokatom 
– Dariuszowi Lipskiemu i Kin-
dze Dagmarze Siadlak, Rober-
towi Hojdzie z Fundacji Kon-
gres Obywatelskich Ruchów 
Demokratycznych.

Stoisko prowadziła rów-
nież radczyni prawna Jolanta 

Rzepka-Stępień oraz radca 
prawny Tomasz Filar z Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych 
w Rzeszowie. Można było po-
rozmawiać o pomocy pro 
bono oraz działaniach samo-
rządu na rzecz ochrony praw 
człowieka.

Lokalnym organizatorem 
sanockiego przystanku Tour 
de Konstytucja byli Demokra-
ci Ziemi Sanockiej. 

Tour de Konstytucja zain-
augurowana została 4 czerwca 
w Słupsku. Na trasie znalazły 
się także: Opener Festiwal  
w Gdyni, Festiwal Góry Lite-
ratury w Nowej Rudzie, Po-
land Rock Festival w Czaplin-
ku. Natomiast wielki �nał za-
planowany został na 27 
sierpnia w Warszawie.  
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„Z doliny KALNICZKI do doliny HOCZEWKI”
28 sierpnia 2022 

(wycieczka piesza, kończąca cykl WAKACYJNYCH wędrówek)
W programie
• przejazd na trasie: Sanok – Zagórz – Tarnawa – Kalnica,
• przejście piesze na odcinku: Przełęcz pod Gabrów Wierchem (569 m n.p.m.) – Gabrów 
Wierch (742 m n.p.m.) – Lisowiec – Zahoczewie,
• trasa ŚREDNIO TRUDNA, czas przejścia – ok. 4 godz., punkty do GOT – 11,
• przejazd do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego „Knieja” w Nowosiółkach: biesiada tury-
styczna oraz uroczyste podsumowanie i zakończenie cyklu wakacyjnych wycieczek.

Wpisowe
• 35 zł (dzieci i członkowie P�K), 45 zł (przyszli członkowie P�K)

Świadczenia
• bezpłatna usługa przewodnicka: Stanisław Sieradzki

Każdy z uczestników powinien posiadać:
• odpowiedni do wędrówki oraz warunków pogodowych strój (nakrycie głowy chroniące przed 
słońcem, peleryna od deszczu) i obuwie turystyczne
• wyżywienie oraz picie na czas przejścia, kijki, drobną sumę pieniędzy (możliwość  zakupienia 
dodatkowego jedzenia i picia w „Kniei”) oraz dokument tożsamości. 

Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K (ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr. 
tel. 13 463 21 71 do dnia 26 sierpnia (piątek) 2022 r.

Zbiórka uczestników na parkingu pod Kau�andem (ul. Królowej Bony 10) w Sanoku 
o godz. 8.45. Wyjazd o godz. 9.00. Powrót do Sanoka  w godzinach wieczornych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki, jej skrócenia lub odwołania wyjazdu 
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych.

W NIEDZIELĘ ZA MIASTO Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Zapraszam na wycieczkę 
w malownicze tereny, poło-
żone pomiędzy dolinami 
rzek Kalniczki i Hoczewki. 

Na początku wędrować 
będziemy bardzo ciekawym 
pod względem krajobrazo-
wym i przyrodniczym odcin-
kiem szlaku papieskiego, aby 
później przejść odkrytym 
i widokowym grzbietem Li-
sowca, a na zakończenie zejść 
do Zahoczewia. 

Na trasie naszej wędrów-
ki znajdzie się tajemniczy 
i w tej okolicy dobrze znany 
szczyt Gabrów Wierch (742 
m), na który nie prowadzą 
żadne szlaki turystyczne oraz 
jeden z najpiękniejszych 

punktów widokowych 
w Bieszczadach (położony nad 
nieistniejącą wsią Choceń). 

Zobaczymy pełne uroku 
doliny, w których rozłożyły się 
bojkowskie wsie: Cisowiec 
i Zahoczewie. Wycieczkę za-
kończymy, schodząc z odkry-
tego grzbietu do miejscowości 
Zahoczewie, skąd autobusem 
podjedziemy do pobliskiej 
miejscowości Nowosiółki, do 
Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckiego „Knieja” Henryki 
i Jerzego Wałachowskich. Tu-
taj, odbędzie się wspólne 
ognisko z pieczeniem kiełbasy 
i uroczyste zakończenie wraz 
z podsumowaniem cyklu im-
prez „W niedzielę za miasto z 

Przewodnik Stanisław Sieradzki 

przewodnikiem P�K”. 
Na pewno nie zabraknie 

śpiewu i dobrej muzyki.

Spływy kajakowe na stałe zagościły w programie imprez z cyklu „W niedzielę za miasto z prze-
wodnikiem P�K”. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych na II część spływu pt. „�JA-
KIEM PO BIESZCZADZKIM MORZU”.

Na odcinku Werlas – Wyspa Skalista – Teleśnica – Werlas, towarzyszyć nam będą „Zielone wzgó-
rza nad Soliną”. Płynąc doliną Sanu zobaczymy m.in. wyspę skalistą, zatopiony las oraz skalnego 
niedźwiedzia. 

Przewodnik Mirosław Sworst 

„KAJAKIEM po bieszczadzkim morzu” - cz. II
28 sierpnia 2022 

(wycieczka kajakowa, kończąca cykl WAKACYJNYCH wędrówek)
W programie
• przejazd na trasie: Sanok – Lesko – Hoczew – Bukowiec – Werlas,
• przejście spływ po Jeziorze na odcinku: Werlas – Wyspa Skalista – Teleśnica – Werlas,
• trasa ŚREDNIO TRUDNA, (ok. 10 km.), czas spływu ok. 4 godz.,
• przejazd do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego „Knieja” w Nowosiółkach: biesiada tury-
styczna oraz uroczyste podsumowanie i zakończenie cyklu wakacyjnych wycieczek.

Wpisowe
• 90 zł (dzieci i członkowie P�K), 100 zł (przyszli członkowie P�K)

Świadczenia
• bezpłatna usługa przewodnicka: Mirosław Sworst,
• 2-osobowe kajaki, kapoki, transport, ciepły posiłek (ognisko z kiełbaskami i dodatkami + bigos), 
herbata i ubezpieczenie NNW.

Każdy z uczestników powinien posiadać:
• dobry stan zdrowia i umiejętność pływania wpław oraz kajakiem,
• bezwzględnie przestrzegać regulamin spływu,
• odpowiedni do spływu oraz warunków pogodowych strój i obuwie,
• spory foliowy worek na plecak i rzeczy osobiste
• wyżywienie oraz duży zapas picia na czas spływu,
• osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie tylko pod opieką dorosłych.

Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K (ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr. 
tel. 13 463 21 71 do dnia 26 sierpnia (piątek) 2022 r.

Zbiórka uczestników na parkingu pod Kau�andem (ul. Królowej Bony 10) w Sanoku 
o godz. 7.45. Wyjazd o godz. 8.00. Powrót do Sanoka  w godzinach wieczornych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki, jej skrócenia lub odwołania wyjazdu 
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych.

Z KORBANI podziwiamy bieszczadzkie panoramy

W ostatnich latach coraz wię-
cej osób odwiedza to miejsce, 
a wszystko za sprawą wieży 
widokowej Nadleśnictwa Ba-
ligród. Z jej szczytu możemy 
podziwiać zarówno Zalew 
Soliński,  jak i szczyty Wyso-
kich Bieszczadów.  Swoją wę-
drówkę grupa (41 osób) roz-
poczęła od Bukowca, skąd 
szlakiem koloru zielonego 
udała się na szczyt i dalej 
przez Przełęcz Hyrcza do do-
liny nieistniejącej wsi Tysko-
wa. Będąc  na miejscu, prze-
wodniczka Urszula przybliży-
ła grupie historię dawnej 
miejscowości oraz jej wysie-
dlenia. Zwróciła również 

W minioną niedzielę, 21 sierpnia odbyła się kolejna wycieczka za miasto z P�K. Tym razem 
uczestnicy pod okiem przewodniczki Urszuli Wałachowskiej wybrali się na szczyt Korbania 
894 m n.p.m. 

uwagę na pozostałe „pamiąt-
ki” po byłej jej zabudowie, jak 
piwnice, studnie czy drzewa 
owocowe.

Na końcu trasy, uczestnicy 
dotarli do prywatnego wypału 
węgla drzewnego, gdzie za sto-
sami drewna ukrywają się jed-
ne z nielicznych już biesz-
czadzkie retorty, a wraz z nimi 
ciężka praca smolarzy. 

Dla fanów serialu „Wata-
ha” też znalazło się coś miłego, 
bowiem mijano budynki, 
w których były kręcone sceny 
do tego �lmu.

Całe przejście trasy zajęło 
ok. 3,5 godz., czyli była to ide-
alna trasa na niedzielny spacer 

nie tylko dla grupy, ale rów-
nież dla rodzin z dziećmi. 

Po zakończonej wędrów-
ce, grupa udała się do Osady 
Podróżnika w Hoczwi, gdzie 
mogła napełnić zgłodniałe 
brzuchy kiełbaskami z ogni-
ska.

Wycieczkę zdecydowanie 
należy zaliczyć do udanych. 
Dziękując wszystkim za 
wspólną wędrówkę, zaprasza-
my na kolejną, na zakończenie 
sezonu, gdzie  podsumujemy 
oraz uroczyście zamkniemy 
tegoroczną wakacyjną akcję 
pod hasłem „W niedzielę za 
miasto z przewodnikiem 
P�K”.

Relacja Urszuli Wałachowskiej
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Zakończenie lata trwało dwa dni 
– 20 i 21 sierpnia. Sanocki Rynek 
przyciągnął całe rodziny, które chęt-
nie uczestniczyły w wydarzeniu. Im-
preza rozpoczęła się w sobotę od 
turnieju unihokeja z młodzieżową 
drużyną hokejową Niedźwiadki. Na 
stoiskach promocyjnych sprzęt za-
prezentowali OSP KSRG Sanok - 
Olchowce, WOT i WCR Sanok. Od-
były się również licytacje na rzecz 
drużyny hokejowej. 

Energy Fitness Club przygoto-
wało konkursy sprawnościowe. 
Chętni mogli zatańczyć popularną 
zumbę. Street Autonomy Salon Sa-
nok przygotowało specjalny pokaz 
technik bokserskich, natomiast 
Bieszczadzkie Pogotowie Ratunko-
we w Sanoku zaprezentowało  pokaz 
ratownictwa medycznego. To był 
dopiero początek atrakcji. Kolejna 
odsłona zakończenia lata rozpoczęła 
się od koncertu Piotra Rogalika Ro-
gala, następnie na scenie pojawił się 
zespół HardSound. Po koncertach 
odbył się mecz �nałowy turnieju
unihokeja oraz licytacje na rzecz ho-
keja. Punktualnie o 20 zaprezento-
wano drużynę hokejową Marma 
Ciarko STS Sanok, która niebawem 
rozpocznie sezon. Na koniec odbył 
się koncert zespołu Need For Strings. 
Smyczkowo-rockowe dźwięki roz-
grzały publikę i zapewniły niezapo-
mniane emocje. Niedziela to kolejny 

To było niezapomniane sportowo-muzyczne zakończenie lata na sanockim Rynku. Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji. Koncerty, konkursy z nagro-
dami, malowanie twarzy, przejażdżki motocyklowe, dmuchańce, warsztaty plastyczne, pokaz sprzętu pożarniczego. Wiele emocji, szczególnie wśród kibi-
ców wywołała prezentacja drużyny hokejowej Marma Ciarko STS Sanok. Weekend zakończył się z przytupem, na rockowo. Gwiazdą niedzielnego koncer-
tu był legendarny zespół punk rockowy KSU, który porwał sanocką publiczność.

dzień niezapomnianych wrażeń, któ-
ry rozpoczął się od mszy świętej  
w kościele pw. Przemienienia Pań-
skiego, podczas której homilię wy-
głosił ks. bp Edward Kawa, biskup 
pomocniczy Archidiecezji Lwow-
skiej. Tuż po niej w pochodzie, któ-
remu przewodniczyła Sanocka Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Avanti, 
uczestnicy przeszli na sanocki Ry-
nek, gdzie podczas rodzinnego fe-
stynu zapewniono dzieciom wiele 
atrakcji m.in.: występy muzyczne, 
pokazy sportowe i akrobatyczne,  
a także sprzętu gaśniczego. Malowa-
nie twarzy i dmuchane zjeżdżalnie 
jak zwykle przyciągały najmłodszych 
uczestników. Wszystkie atrakcje to-
warzyszyły ogólnopolskiej akcji Aka-
demia Caritas Dzieciom Ogólnopol-
ski Finał Caritas „Tornister pełen 
uśmiechów”. Tegoroczna edycja zo-
stała zainagurowana w Sanoku.  Roz-
danych zostało 500 tornistrów dla 
pierwszoklasistów ze szkół podsta-
wowych w Sanoku, z czego  
150 otrzymały dzieci z Ukrainy. Do 
uczniów w całej Polsce tra� 10 tys.
wyprawek szkolnych, z tego  
ok. 4 tys. otrzymają dzieci ukraiń-
skie, a także z Białorusi i Litwy.

 – Pokazaliśmy dziś na Rynku to, 
co w Sanoku najcenniejsze – nasz 
kapitał społeczny – a relacja z tych 
wydarzeń została wyemitowana na 
całą Polskę. Jestem dumny z poten-
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To było niezapomniane sportowo-muzyczne zakończenie lata na sanockim Rynku. Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji. Koncerty, konkursy z nagro-
dami, malowanie twarzy, przejażdżki motocyklowe, dmuchańce, warsztaty plastyczne, pokaz sprzętu pożarniczego. Wiele emocji, szczególnie wśród kibi-
ców wywołała prezentacja drużyny hokejowej Marma Ciarko STS Sanok. Weekend zakończył się z przytupem, na rockowo. Gwiazdą niedzielnego koncer-
tu był legendarny zespół punk rockowy KSU, który porwał sanocką publiczność.

cjału naszego miasta. Dlatego z tego 
miejsca dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację tego wy-
darzenia, czy to występując na sce-
nie, czy przeprowadzając warsztaty. 
Organizacje sportowe, charytatyw-
ne, edukacyjne i kulturalne zapre-
zentowały swoje umiejętności, po-
święciły swój czas, by uświetnić 14. 
edycję akcji „Tornister pełen uśmie-
chów”, imprezy towarzyszącej Aka-
demii Caritas Dzieciom. Dziękuję 
ks. dyrektorowi Arturowi Jańcowi, 
za sprawą którego współpraca mia-
sta Sanoka z przemyską Caritas ukła-
da się znakomicie, co przyczyniło się 
do organizacji tego rodzinnego even-
tu. Już za godzinę zapraszam na wie-
czorne koncerty – powiedział To-
masz Matuszewski, burmistrz Sano-
ka.

Jednak to nie koniec atrakcji. Na 
Ryku odbył się występ UKS Sparta-
nie oraz Motoriada Sanocka 2022. 
Dzieci mogły przejechać się  moto-
cyklami i quadami. O podniebienie 
zadbały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Leszczawce. Niedziela 
zakończyła się z przytupem, na roc-
kowo. Jako pierwszy na scenie poja-
wił się zespół Jacek i Placek, który 
przypomniał największe przeboje 
takich zespołów jak Dżem czy Lady 
Pank. Gwiazdą wieczoru był legen-
darny zespół punkowo-rockowy 
KSU, który porwał do wspólnej za-

bawy sanocką publiczność. Zespoło-
wi towarzyszył na scenie sanocki ze-
spół Matragona. 

–  Sporo się działo w ostatnich 
dniach na sanockim Rynku. Cieszę 
się, że tak wielu sanoczan wzięło 
udział w symbolicznym zakończeniu 
lata, bo przecież jeszcze tydzień wa-
kacji przed nami. I właśnie, by pozy-
tywnie naładować baterie na to 
ostatnie tchnienie wakacji, dzięki 
współpracy z wieloma środowiska-
mi ułożyliśmy program tak, by każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Najważ-
niejszą wartością była integracja. 
Wielką radość sprawiło mi uczest-
nictwo całych rodzin w zapropono-
wanych wydarzeniach. Nie inaczej 
było podczas wieczornych koncer-
tów. Najpierw Jacek i Placek, by póź-
niej na scenie mogła wystąpić legen-
da punk rocka KSU. Publiczność do-
pisała, a wspólne śpiewanie 
największych przebojów dało wyraz 
uznania dla twórczości tego naszego, 
bo przecież bieszczadzkiego, zespo-
łu. Dziękuję za wspólnie spędzony 
czas, za zabawę – podsumował za-
kończenie lata Tomasz Matuszew-
ski. 

Lato się jeszcze nie skończyło. 
Być może kolejne koncerty zostaną 
zorganizowane w przyszłym roku, na 
co z pewnością czeka wiele osób. 

dcz 
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

ROK 1914
Mieszkańcy tych terenów 
z różnymi nadziejami oczeki-
wali wybuchu wielkiego kon-
�iktu. Polacy marzyli o odbu-
dowie kraju, toteż polska 
młodzież w przededniu wy-
buchu walk aktywnie udzie-
lała się w działalności „Soko-
ła”, Drużyn Bartoszowych czy 
Związku Strzeleckiego. Inne 
nastroje były wśród licznie tu 
żyjących Rusinów, wśród 
których wielu tęsknie spoglą-
dało w kierunku Rosji, wielu 
zaszczepionych było ideami 
panslawistycznymi. Toteż 
jeszcze zanim rozbrzmiały 
echa wystrzałów wielu mło-
dych Rusinów tra�ało do 
aresztów czy obozów za pro-
rosyjską propagandę.

Już po kilku tygodniach 
pierwszych walk na połu-
dniowym odcinku wschod-
niego frontu ruszyła ofensy-
wa Rosjan, którzy liczyli na 
przebicie się na Bałkany 
i szybkie wyeliminowanie 
Austro-Węgier z wojny. Na 
początku września wojska au-
stro-węgierskie musiały od-
dać Lwów, 25 września 
ewakuowano garnizon w Sa-
noku. Miasto zajęli carscy 
żołnierze. Linia frontu na 
krótki czas zatrzymała się na 
Dunajcu.

| HISTORIA |

Latem i wczesną jesienią 1914 roku mieszkańcy ziemi sanoc-
kiej stanęli w obliczu nadciągającej nawały wojennej. W kolej-
nych miesiącach miasto dwukrotnie znalazło się na linii frontu 
i w efekcie pod okupacją rosyjską...

Dwie okupacje
Jeszcze lata po tych wydarze-
niach wejście Rosjan do mia-
sta opisywane było jako do-
pust Boży. W „Przewodniku 
po Ziemi Sanockiej” wyda-
nym w 1936 roku z okazji 
Zjazdu Ziem Górskich czyta-
my:

„Pierwszy raz (wrzesień-
-październik 1914) tylko 
przez kilka dni Moskale po-
pasali, ale mieszkańcom to 
wystarczyło. Zaraz na wstępie 
zażądali, by miasto dostarczy-
ło mąki, chleba (3000 bo-
chenków!), mięsa, obroku 
dla koni itp. I to już na drugi 
dzień! Oczywiście, miasto 
nieprzygotowane, częściowo 
wyludnione, nie mogło uczy-
nić w całości zadość tym sza-
lonym żądaniom”.

Z zemsty za niewywiąza-
nie się z kontyngentu Rosja-
nie nałożyli na miasto ogrom-
ną kontrybucję: 12 tysięcy 
koron. Sanoczanie zebrali tyl-
ko część. To rozwścieczyło 
lokalnego dowódcę, nie po-
mogło nawet przedstawienie 
kwitów na dostarczoną żyw-
ność. Rosjanie aresztowali 
tymczasowego burmistrza 
Michała Słuszkiewicza 
i trzech rajców miejskich, 
których wywieziono do Jać-

mierza, gdzie stacjonował 
sztab okupacyjnych wojsk.

Wszystko wskazywało na 
to, że zakładnicy zostaną roz-
strzelani. Życie zawdzięczają 
gwałtownemu odwrotowi 
Rosjan i towarzyszącemu mu 
chaosowi. Gdzieś po drodze 
wiozący ich wóz ugrzązł 
w błocie. Musieli z niego 
zejść. Udało im się wykorzy-
stać nieuwagę strażników, na-
rastający tłum uciekinierów 
oraz żołnierzy i wymknąć się.

Pierwsza okupacja rosyj-
ska zapamiętana została przez 
mieszkańców jako koszmar. 
Od godziny 18 do 6 rano 
obowiązywała godzina poli-
cyjna. Rosyjscy żołnierze 
traktowali miasto jak prywat-
ny folwark. Na porządku 
dziennym były rozboje, gra-
bieże, gwałty. Plądrowano 
i podpalano sklepy, prywatne 
domostwa. Szczególnie ucier-
pieli Żydzi, którzy pozostali 
w mieście. 

Represje
Wojna wyciąga na wierzch 
zazwyczaj największe brudy 
i daje pole do popisu kana-
liom. Nie inaczej było i tutaj.  
Mnożyły się donosy do oku-
pacyjnych władz. Byle podej-
rzenie o sprzyjanie Austro-

-Węgrom groziło stryczkiem 
lub plutonem egzekucyjnym. 
Niejeden padł w ten sposób 
o�arą zwykłej zawiści czy są-
siedzkich porachunków.

Koszmar pierwszej oku-
pacji został przerwany – jak 
się potem okazało – na krót-
ko 5 października. Po kilku-
godzinnej zaciętej bitwie 
Rosjanie opuścili Sanok, wy-
cofując się w kierunku na 
Mrzygłód, Tyrawę Solną 
i Olchowiec. Ponowne rządy 
austriackie zaowocowały 
z kolei rozprawą z tymi, któ-
rzy w czasie krótkiej okupa-
cji rosyjskiej  byli rzeczywi-
stymi lub domniemanymi 
sojusznikami carskich władz. 
Znów urosły szubienice, 
znów zagrzmiały karabinowe 
salwy. I znów niewiele wy-
starczało – zazwyczaj ano-
nim od „życzliwych” – by 
być uznanym za rosyjskiego 
szpiega.

Na dłużej, bo około pół 
roku, Rosjanie „zawitali” do 
Sanoka po dwudniowym 
szturmie 9 listopada 1914. 
I znów zaczęły się rabunki, do-
raźne egzekucje. Miasto było 
wyludnione – wielu pamięta-
jących koszmar pierwszej oku-
pacji uciekło – wygłodniałe. 
Brakowało dosłownie wszyst-

kiego: żywności, opału le-
karstw.  Wraz z głodem szalały 
epidemie cholery, tyfusu 
i czerwonki. Miasto stało się 
gigantycznym szpitalem. Cho-
rych lokowano w szkołach, 
budynkach administracji, pry-
watnych domach. Sytuację 
pogarszał brak wyspecjalizo-
wanego personelu. W mieście 
pozostał zaledwie jeden le-
karz. Reszta została powołana 
do wojska austriackiego lub 
uciekła z miasta przed nadcią-
gającymi Rosjanami. Zarów-
no cywile jak i żołnierze ranni 
w czasie walk marli tysiącami 
w koszmarnych warunkach.

Przez ponad pół roku Sa-
nok leżał w bezpośrednim 
sąsiedztwie frontu, który 
przebiegał Karpatami. W sto-
sunkowo niewielkiej odle-
głości trwały zaciekłe, gór-
skie walki. W ciągu paru mie-
sięcy doszło tu do trzech 
dużych bitew zwanych kar-
packimi. Pewną ciekawostką 
jest fakt, że jednym z dowód-
ców rosyjskich był stojący na 
czele brygady (później dywi-
zji) zwanej „żelazną” Anton 
Denikin, pół Rosjanin, po 
matce pół Polak. Kilka lat 
później dowodził jedną z ar-
mii „Białych” walczących 
z bolszewikami.

Krwawe walki
Ciężkie walki toczyły się 
o dwie przełęcze: Łupkowską 
i Użocką, w masywie Chrysz-
czatej. Dla żołnierzy obu 
stron uciążliwy był nie tylko 
wróg, ale i zmienna pogoda. 
Na przemian silne mrozy 
i odwilże. Wielu żołnierzy za-
marzało, na porządku dzien-
nym były odmrożenia, gan-
grena. W dramatycznej sytu-
acji byli okoliczni mieszkańcy 
pozbawiani nie tylko żywno-
ści, ale nawet domostw roz-
bieranych na opał.

Trzy następujące po sobie 
bitwy nie przynosiły większych 
rozstrzygnięć, nie doprowadził 
przede wszystkim do odbloko-
wania oblężonej przez Rosjan 
twierdzy przemyskiej. Po 
pierwszej styczniowo-lutowej 
ofensywie austro-węgierskiej 
kontratakowali Rosjanie, prze-
dzierając się przez góry i zajmu-
jąc Medzilaborce i Svidnik (dzi-
siejsza Słowacja). Ich postępo-
wanie na przód zostało 
zahamowane przez niepowo-
dzenia w Karpatach Wschod-
nich i na Bukowinie. 

Pod koniec lutego z rejonu 
Smolnika i Cisnej ruszyła kolej-
na ofensywa w kierunku Prze-
myśla zatrzymana jednak przez 
rosyjski opór i zamiecie śnieżne 

Kapitulacja Rosjan

Anton Denikin jeden z uczestników walk w KarpatachNa karpackim froncie
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Z  kalendarium 
podkarpackiej 

historii

26 sierpnia
– 

1 września

Urodzili się
27.08.1895 w Sanoku urodził się 
Edmund Słuszkiewicz, prawnik, dzien-
nikarz, działacz społeczny, autor m.in. 
„Przewodnika po Sanoku i Ziemi Sanoc-
kiej”, pierwszej tego typu publikacji 
wydanej z okazji Zjazdu Ziem Górskich 
w 1936 roku.

28.08.1888 w Kierniczkach na 
Podolu urodził się Michał Hipner, 
przedwojenny działacz Polskiej Partii 
Socjalistycznej i z jej ramienia radny 
miejski w Sanoku, po wojnie m.in. prze-
wodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
i burmistrz miasta, skonfliktowany 
z lokalnymi aktywistami Polskiej Partii 
Robotniczej.

Zmarli
26.08.1910 w Sanoku zmarł Leopold 
Biega, nauczyciel, urzędnik, działacz 
społecznik i radny miejski. Był m.in. 
współzałożycielem miejscowej ochotni-
czej straży pożarnej, działał w „Sokole”, 
kierował Szkołą Wydziałową Męską 
w Sanoku.

26.08.1985 w zmarł pochodzący 
z Zagórza dr hab. Marian Bronisław 
Golarz-Teleszyński, wybitny ortopeda, 
więzień łagrów i okresu stalinowskiego, 
żołnierz Armii Andersa, „cichociemny”, 
członek AK.

28.08.1991 w Zagórzu zmarł Leon 
Florek, uczestnik wojny polsko-bolsze-
wickiej, żołnierz Armii Krajowej i pod-
ziemia niepodległościowego, członek 
oddziału Antoniego Żubryda.

Wydarzyło się 

26.08.1956 w czasie uroczystości na 
Jasnej Górze złożone zostały Jasnogór-
skie Śluby Narodu Polskiego. Ich tekst 
osobiście przygotował internowany 
wówczas w klasztorze w Komańczy pry-
mas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

27.08.1755 biskup przemyski Wacław 
Sierakowski dokonuje konsekracji 
nowego kościoła w Besku.

29.08.1963 uruchomiona została 
linia kolejowa Zagórz-Przemyśl, której 
część trasy wiodła przez terytorium 
ówczesnego Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Kursujący na tej 
trasie pociąg (później jeżdżący aż do 
Warszawy) ochrzczono nazwą „Strzała 
południa”.

30.08.1942 święcenia kapłańskie 
z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniu-
sza Baziaka przyjął Andrzej Deptuch, 
przez wiele lat związany z Sanokiem 
franciszkanin, więzień sowiecki i stali-
nowski, współpracownik konspiracji 
antykomunistycznej.

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

Kontakt: redakcja@podkarpackahistoria.pl
W przygotowaniu materiału korzystano z zasobów Biblioteki Narodowej 

oraz Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. 
Wykorzystano również informacje zawarte w książce 

Anny Stanisławowej Potockiej „Mój pamiętnik”, 
wydanej w Krakowie w 1927 roku (reprint: Ruthenus, Krosno 2013)

30.08.2009 powstało Stowarzysze-
nie Miłośników Zespołu Tańca Ludo-
wego „Sanok”.

31.08.1940 do obozu koncentracyj-
nego Auschwitz trafił po aresztowaniu 
pod Komańczą w czasie próby przedo-
stania się na Węgry Wilhelm Brasse, 
potomek austriackich kolonistów, 
z zawodu fotograf. W obozie zajmował 
się fotografowaniem przybywających 
więźniów. Wbrew rozkazom nie znisz-
czył liczącego dziesiątki tysięcy fotogra-
fii archiwum, które stało się bezcennym 
źródłem wiedzy o Auschwitz jak rów-
nież dowodem niemieckich zbrodni.

31.08.1960 w Zagórzu zakończyła 
się kolejna wyprawa turystyczna kra-
kowskiej młodzieży z udziałem biskupa 
Karola Wojtyły.

1.09.1887 nastąpiło uroczyste otwar-
cie Sądu Obwodowego w Sanoku. Był to 
sąd II instancji, w którym stworzono 
m.in. stanowiska prezydenta sądu, 
5 radców, sekretarza sądowego, 
5 adiunktów sądowych i pięciu prokura-
torów. Pierwszym szefem Sądu Obwo-
dowego został Franciszek Żeleski, zaś 
prokuratorem Władysław Smólski.

1.09.1915 po przerwie spowodowa-
nej działaniami wojennymi działalność 
wznowiło Gimnazjum Męskie w Sanoku. 
Jego dyrektorem został Adam Pytel 
(wieloletni radny miejski, zaś w latach 
1924-28 burmistrz miasta). Nauka prze-
biegała w trudnych warunkach, gdyż 
główny gmach szkoły zajęty był na cele 
szpitala wojskowego.

1.09.1966 decyzją biskupa przemy-
skiego ks. Ignacego Tokarczuka utwo-
rzono parafię Sanok-Dąbrówka. Pierw-
szym proboszczem został ks. Władysław 
Stanek.

1.09.1968 decyzją Wydziału Oświaty 
Prezydium Sanockiej Powiatowej Rady 
Narodowej powołana została w Sanoku 
do życia Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna.

1.09.1971 proboszczem parafii rzym-
sko-katolickiej w Nowosielcach-Gnie-
wosz został ks. Czesław Wojnar, zastę-
pując na tym stanowisku ks. Józefa 
Dudę.

1.09.1971 powstała Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sanoku, 
początkowo funkcjonująca jako filia 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Kro-
śnie.

1.09.2004 oficjalnie powstał Zespół 
Szkół w Komańczy, w skład którego 
wchodzą Szkoła Podstawowa im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimna-
zjum.

(sj)

pod Baligrodem. 22 marca 
ostatecznie padł Przemyśl, co 
dla Rosjan stało się sygnałem 
do podjęcia nowej ofensywy, 
która przeszła do historii pod 
nazwą III Bitwy Karpackiej. W 
krwawych bojach Rosjanie do-
tarli do Ustrzyk Górnych i Wo-
łosatego. Powstrzymani zostali 
dopiero na grzbiecie górskim 
oddzielającym Galicję od Wę-
gier. Szacuje się, że w samych 
Bieszczadach padło co najmniej 
100 tysięcy żołnierzy obu wal-

czących stron, zaś bilans całej 
kampanii karpackiej to ok. 2 
milionów rannych i zabitych.

Losy wojny na tym odcin-
ku przesądziła ostatecznie 
wielka operacja gorlicka roz-
poczęta 2 maja. W wielkiej 
ofensywie wojska austro-wę-
gierskie wspierane niemiecki-
mi posiłkami krok po kroku 
odbijały utracony w poprzed-
nim roku teren. 11 maja Ro-
sjanie oddali Sanok. Sześć ty-
godni później wojska państw 

centralnych były już za Lwo-
wem. Dla ziemi sanockiej 
nadszedł czas wytchnienia 
i odbudowy. Mimo różnych 
wydarzeń na froncie wschod-
nim, działania wojenne na 
trwałe i na dużą, bezpieczną 
odległość oddaliły się od zie-
mi sanockiej. W 1918 roku 
monarchia habsburska runę-
ła. Dla mieszkańców ziemi sa-
nockiej rozpoczynał się nowy 
rozdział…

sj

O�ary walk na froncie galicyjskim

Wojska państw centralnych w Karpatach 



26 sierpnia 2022 r.12 | WYDARZENIA / OGŁOSZENIA |  

OGŁOSZENIA

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

1 września 2022 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny
Jakub Osika

w godz. 17.00–18.00

Redakcja nie odpowiada 
za treść reklam i ogłoszeń

LOKALE, 
NIERUCHOMOŚCI

Kupię

■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

■ Działkę, las w Bieszczadach 
lub nad Soliną, tel. 600 033 
733

KOREPETYCJE■ Matematyka – szkoła śred-
nia i podstawowa, tel. 516 032 
448

USŁUGI■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

AUTO-MOTO

Kupię

■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733

■ Auto zabytkowe, tel. 602 
476 137

Od 22.08.2022 r. do 29.08.2022 r.
Apteka Omega, ul. Lipińskiego 16

Od 29.08.2022 r. do 05.09.2022 r.
Apteka Pod Orem, ul. 3 Maja 17

Apteki pełniące dyżury 

INFORMACJA 
w sprawie stypendiów szkolnych

Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania 
się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023 na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o systemie 
oświaty.
Szczegółowe informacje dostępne będą w Urzędzie Miasta Sano-
ka pokój 24 c – I piętro, w sekretariatach szkół, na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Sanoka h�p://www.sanok.pl/ oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej h�p://www.bip.um.sanok.pl/.

KOM.  697 979 971       
TEL.    13 463 16 34

OGŁOSZENIE

Robsoloty
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury i Galeria o Smaku Kawy zaprasza na wystawę „Rob-
soloty”, której wernisaż odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 17.00. Autorem niezwykłych 
prac jest Robert Robson Onacko. 

Wernisaż w Galerii O SMAKU KAWY

Robsoloty to zaproszenie 
w fascynującą podróż do świa-
ta artysty, to wizualna opo-
wieść o poszukiwaniu własne-
go stylu i spotkanie ze sztuką 
niecodzienną i oryginalną. 
Malarstwo Roberta Onacko 
w widoczny sposób ukazuje 
fascynację twórczością Zdzi-
sława Beksińskiego. Dla arty-
sty, jest to sposób na swoisty 
dialog lub forma inspiracji 
nieżyjącym już malarzem. 

Jednak głównym moty-
wem ekspozycji będą orygi-

nalne formy rzeźbiarskie oraz 
instalacje, które pokazują in-
dywidualny styl i wyznaczające 
kierunek twórczości Robsona. 

Robert Onacko jest laure-
atem I Karpackiego Biennale 
Sztuki w Krośnie. Był uczest-
nikiem wielu wystaw zbioro-
wych na terenie całej Polski. 
Jego najnowsze prace moż-
na oglądać w wielu instytu-
cjach kultury w Bieszczadach. 
Większość jednak znajduje się 
w zbiorach prywatnych.

Oprócz sztuki wizualnej 

zajmuje się również muzyką. 
Jako gitarzysta współpracował 
z wieloma zespołami już od lat 
90. ubiegłego wieku. Między 
innymi z Radio Wolność i An-
gela Gaber Trio. Obecnie gra 
w trzech zespołach: Goa Gro-
ove Music, Topinambur, She-
lest. Na co dzień prowadzi wraz 
z żoną autorską pracownię Luidu 
w Zagórzu. Jest też wykładowcą 
form użytkowych w Uniwersy-
tecie Ludowym Rzemiosła Ar-
tystycznego w Woli Sękowej.

ew
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

Klasa Okręgowa Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Ekoball Stal Sanok Cup 

Kapitalny start juniorów 
Świetny początek sezonu w wykonaniu naszych drużyn. 
Najlepszy dla juniorów Ekoballu – dwa zwycięstwa! Bar-
dzo dobrze wystartowali też ich młodsi koledzy, zdobywa-
jąc 4 punkty, a po meczu wygrały drużyny trampkarzy 
młodszych i młodzików starszych. Jeżeli chodzi o Akade-
mię Piłkarską, to grał tylko debiutujący w rozgrywkach ze-
spół juniorów młodszych, i to z przytupem – 6:0 z Błękit-
nymi Ropczyce! 

Juniorzy starsi 
EKOBALL SANOK – STAL II RZESZÓW 4:1 (3:1) 

Bramki: Błażowski 2 (3, 29), Zagórda 2 (23, 90). 

ZIOMKI RZESZÓW – EKOBALL SANOK 1:2 (0:1) 
Bramki: Zagórda (20), Kowalik (88). 

Juniorzy młodsi 
Grupa 2 

EKOBALL SANOK – IGLOOPOL DĘBICA 2:2 (1:1) 
Bramki: Król (15), Jajko (60). 

SMS JKS II JAROSŁAW – EKOBALL SANOK 2:5 (1:2) 
Bramki: Król 2 (4, 61), Mateja (33), Czerwiwiec (70), samo-
bójcza (87). 

Grupa 4 
AP SANOK – BŁĘKITNI ROPCZYCE 6:0 (3:0) 

Bramki: Kurasik 3 (33, 60, 75), Wiśniowski 3 (16, 24, 88). 

Trampkarze starsi 
JSRR JAROSŁAW – EKOBALL SANOK 2:0 (0:0) 

Trampkarze młodsi 
KOLEJARZ ZAGÓRZ – EKOBALL SANOK 1:2 (0:0) 

Bramki: Rzyman 2 (55), Wiejowski (80+1). 

Młodzicy starsi 
EKOBALL SANOK – LEGION PILZNO 2:0 (2:0) 

Bramki: Szeliga 2 (7, 27). 

EKOBALL SANOK – SIAR� TARNOBRZEG 1:7 (0:3)
Bramka: Solecki (57). 

Klasa A 

Zagrali na „szóstkę”! 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – PRZEŁOM BESKO 6:0 (3:0) 

Bramki: Wanat (3), Domaradzki (41), Sobol (43), Padiasek (55-karny), Lorenc (79), Wojdyła (88). 
Ekoball Stal: Krzanowski (81 Haduch) – S. Słysz (62 Mikołaj Gawlewicz), Padiasek, Sobol, 
Mateusz Gawlewicz – Wanat, K. Słysz, Lorenc, Domaradzki (80 Zagórda), Niemczyk (62 Wojdyła) 
– Czyrny (46 Ząbkiewicz). 

Świetny mecz stalowców, którzy niezbyt udaną inaugurację w Mrukowej, skąd udało  
się przywieźć tylko punkt, odbili sobie przed własną publicznością. Łupem bramkowym 
solidarnie podzieliło się aż sześciu zawodników, a pierwsze gole w barwach Ekoballu  
zdobyli Mateusz Wanat, Marcin Sobol i Maksymilian Wojdyła. 

Pierwszy z nich strzelanie roz-
począł już w 3. min, po solowej 
akcji tra�ając zza pola karnego
płaskim uderzeniem w krótki 
róg. Potem jednak celowniki 
gospodarzy wyraźnie się zacię-
ły – Wanat i Dawid Czyrny 
stemplowali słupek, dodatko-
wo ten drugi zmarnował  
jeszcze jedną szansę, której aż 
wstyd było nie wykorzystać. 
Na szczęście tuż przed przerwą 
nasza drużyna zadała jeszcze 
dwa ciosy. Najpierw Rafał  
Domaradzki skopiował bram-
kę na 1:0, choć strzałem z bliż-
szej odległości, a za moment 
Marcin Sobol celnie główko-
wał po centrze z rzutu rożnego. 

Po zmianie stron zawodni-
cy Pawła Załogi nie zwalniali 
tempa. Czwarta bramka padła  
z karnego za faul na Domaradz-
kim, a z „wapna” pewnie ude-
rzył Mateusz Padiasek. Na 
ostatnie dwa gole kibice czekali 
do końcówki spotkania. Podo-
bało się zwłaszcza tra�enie 

Znów cztery gole 
na wyjeździe 
ISK� PRZYSIETNICA – WIKI SANOK 0:4 (0:2) 

Bramki: Sobolak 2 (33, 52), Biega (13), Lachiewicz (58). 
Wiki: Szlachcic – Rajchel (27 Lachiewicz), D. Pielech,  
Osiniak, Pluskwik – Hryszko, Stanisz (75 Pelczar), F. Pielech 
(68 Solon), Sałaciak (56 Piegdoń), Biega (62 Berling) – Sobolak 
(85 Domaradzki). 

Drugi mecz sezonu i znów 
cztery gole strzelone na  
boisku rywali. Do tego tym 
razem drużyna Janusza  
Sieradzkiego wygrała już 
bez straty bramki. Z taką 
formą piłkarze Wiki wydają 
się głównym faworytem  
rozgrywek  w  grupie  1. 

Bohater inauguracyjnego  
meczu w Jankowcach, czyli  
Sylwester Biega, tra�ł i tym 
razem, po niespełna kwadran-
sie otwierając wynik w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem. Po-
tem snajperską pałeczkę przejął 
były stalowiec Sebastian Sobo-
lak. Jeszcze w pierwszej poło-
wie tra�ł uderzeniem z pola
karnego, by potem podwyższyć 
na 3:0 dobitką do pustej bram-
ki. Chwilę później skuteczną 
główką wynik ustalił Łukasz 
Lachiewicz, wracający do ze-
społu Wiki po rocznej prze-
rwie. Zawodnik ten miał  
jeszcze jedną świetną okazję, 
podobnie jak i Filip Pielech. 

– Zwycięstwo różnicą 4 goli 
to najniższy wymiar kary,  
bo skuteczność mogła być  
lepsza – powiedział Dominik  
Pielech, najbardziej uniwersalny 
zawodnik Wiki, tym razem  
grający  w  linii  defensywnej. 

W niedzielę (godz. 15) zespół 
Wiki zagra u siebie z LKS-em 
Płowce/Stróże Małe. 

Turniejowe zwycięstwo młodzików Ekoballu 
Kolejna odsłona zmagań na stadionie w Bykowcach obej-
mowała rywalizację trampkarzy młodszych i młodzików 
starszych. Wreszcie mieliśmy pierwsze zwycięstwo  
Ekoballu, bo nasz zespół okazał się najlepszy w tej drugiej 
grupie wiekowej. 

Zawodnicy Romana Lecho-
szesta w sześciu meczach  
zanotowali pięć wygranych  
i jeden remis, o punkt wy-
przedzając SMS WRS United 
Rzeszów. Na miejscu 3. upla-
sowały się Karpaty Krosno. 

Zwycięski zespół młodzi-
ków Ekoballu wystąpił w skła-
dzie: Szymon Rogowski, Emil 
Sarama, Alan Głód, Stanisław 
Szeliga, Mateusz Kasperek, 
Bartosz Czopor, Bartosz Kie-
lar, Jakub Solecki, Tymoteusz 

Bil, Kamil Wiśniewski, Bar-
tosz Pielech, Tobiasz Kowa-
lik, Piotr Draguła, Aleksander 
Błaszkiewicz, Ksawier Szew-
czyk i Denis Datsjuk. 

Do turnieju trampkarzy 
przystąpiło więcej drużyn, więc 
walka ruszyła w dwóch grupach. 
Po dwa zespoły awansowały do 
�nałowych zmagań, a reszcie
pozostała gra o 5. pozycję. Osta-
tecznie zwyciężył Beniaminek 
Krosno przed BKS-em Biłgoraj 
i SMS-em Rzeszów. 

T�MP�RZE MŁODSI
Grupa A: Ekoball Stal Sanok – BKS Biłgoraj 1:2, Orlęta Lesko 
– Beniaminek Krosno 0:5, Ekoball Stal Sanok – Orlęta Lesko 
1:0, BKS Biłgoraj – Beniaminek Krosno 0:1, Ekoball Stal Sanok 
– Beniaminek Krosno 0:3, BKS Biłgoraj – Orlęta Lesko 2:0. 
Grupa B: SMS Rzeszów – Karpaty Krosno 2:0, Orlik Prze-
myśl – Kolejarz Zagórz 3:0, SMS Rzeszów – Orlik Przemyśl 
0:0, Karpaty Krosno – Kolejarz Zagórz 2:2, SMS Rzeszów – 
Kolejarz Zagórz 2:0, Karpaty Krosno – Orlik Przemyśl 0:3. 
Grupa Srebrna: Ekoball Stal Sanok – Karpaty Krosno 0:0,  
Kolejarz Zagórz – OrIeta Lesko 0:2, Ekoball Stal Sanok – Kolejarz 
Zagórz 4:2, Karpaty Krosno – Orlęta Lesko 2:0 Ekoball Stal  
Sanok – Orlęta Lesko 1:0, Karpaty Krosno – Kolejarz Zagórz 2:0. 
Grupa Złota: Beniaminek Krosno – Orlik Przemyśl 5:0,  
SMS Rzeszów – BKS Biłgoraj 0:2, Beniaminek Krosno –  
SMS Rzeszów 3:1 Orlik Przemyśl – BKS Biłgoraj 0:2, Beniaminek 
Krosno – BKS Biłgoraj 3:0, Orlik Przemyśl – SMS Rzeszów 2:2. 

MŁODZICY STARSI 
Wyniki gospodarzy: Ekoball Stal Sanok – Orzełki Brzozów 
5:2, Ekoball Stal Sanok – Karpaty Krosno 2:1, Ekoball Stal  
Sanok – Kolejarz Zagórz 3:0, Ekoball Stal Sanok – SMS WRS 
United Rzeszów 1:0, Ekoball Stal Sanok – Start Rymanów 2:0, 
Ekoball Stal Sanok – Orlęta Lesko 0:0.  
Wyniki pozostałych meczów: SMS WRS United Rzeszów – 
Start Rymanów 3:0, SMS WRS United Rzeszów – Kolejarz  
Zagórz 3:0, SMS WRS United Rzeszów – Karpaty Krosno 2:0, 
SMS WRS United Rzeszów – Orlęta Lesko 2:0, SMS WRS 
United Rzeszów – Orzełki Brzozów 2:0, Start Rymanów –  
Kolejarz Zagórz 1:0, Start Rymanów – Karpaty Krosno 0:1, 
Start Rymanów – Orlęta Lesko 0:0, Start Rymanów – Orzełki 
Brzozów 4:1, Kolejarz Zagórz – Karpaty Krosno 0:2, Kolejarz 
Zagórz – Orlęta Lesko 1:1, Kolejarz Zagórz – Orzełki Brzozów 
1:1, Karpaty Krosno – Orlęta Lesko 6:0, Karpaty Krosno – 
Orzełki Brzozów 2:0, Orlęta Lesko – Orzełki Brzozów 1:1. 

Piotra Lorenca, który jak z ar-
maty huknął z ok. 12 m w samo 
okienko, a piłka odbiła się jesz-
cze od słupka. Okazałe zwycię-
stwo przypieczętował Wojdyła, 
w podbramkowym zamiesza-
niu tra�ając przytomnym strza-
łem pod poprzeczkę. 

Warto dodać, że w 81. min 
na boisku pojawił się bramkarz 
Hubert Haduch, notując de-
biut w zespole seniorów. 

W środę Ekoball ponownie 
zagra na „Wierchach” z Prze-
łomem, tym razem w drugiej 
rundzie Pucharu Polski.  
Początek meczu o godz. 16. 

Piłkarze Ekoballu Stal (na niebiesko) w pełni zrehabilitowali się za inauguracyjny remis w Mrukowej 

Sebastian Sobolak strzelił dwa 
gole dla drużyny Wiki 

Na stadionie Ekoballu w Bykowcach rozegrano kolejne turnieje, 
tym razem trampkarzy młodszych i młodzików starszych 
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V Eliminacja Pucharu Polski w klasie Omega 

XI Memoriał Leona Dwornikowskiego 

Wilk pokazał pazur 
Regaty organizowane przez Rzeszowski Okręgowy Zwią-
zek Żeglarski miały bardzo dobrą frekwencję, a nasi  
zawodnicy zdominowali klasę T3 – wygrał Jan Wilk z Biesz-
czadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego przed Marcinem 
Wójcikiem z Na�owca.

Wprawdzie trasa wyścigu ze 
startem i metą w Polańczyku 
wyznaczona została na cen-
tralnej części Zalewu Soliń-
skiego, ale pływania było spo-
ro, m.in. dwa razy do bojki 
pod zaporą. W kl. T3 żeglar-
ski „pazur” pokazał Wilk, od-
nosząc bezapelacyjne zwycię-

stwo, bo z przewagą około... 
kilometra! Miejsce 2. wywal-
czył Wójcik, a na pozycji  
5. sklasy�kowano jego klubo-
wego kolegę Marka Sawickie-
go. Sanocki akcent mieliśmy 
jeszcze w klasie T1, gdzie  
6. lokatę wypływał Janusz  
Jagoda z BTŻ-u. 

Zwycięstwo po zaciętej 
walce w Zatoce Puckiej 
Regaty odbyły się w ramach Memoriału Juliusza Sieradz-
kiego, który rozegrano w Zatoce Puckiej. Bardzo udany 
start zaliczył sanoczanin Maciej Skiba, jako załogant  
na łodzi „Pucy�k”, która odniosła zwycięstwo w dywizji
Omega Standard. 

– Pierwszy dzień zmagań roz-
począł się od słabych warun-
ków wietrznych. Na bardzo 
długiej trasie w dwóch pierw-
szych wyścigach wywalczyli-
śmy pozycje odpowiednio  
3. i 2. Potem wiatr wyraźnie 
przybrał na sile i zrobiły się 
fale, co bardzo nam pasowało. 
Kolejne trzy wyścigi wygrali-
śmy. Nazajutrz niestabilne 
warunki pogodowe nie po-
zwoliły na kontynuowanie  

regat. Na szczęście trzeciego 
dnia nastąpił powrót do ry-
walizacji. Zmiana taktyki oraz 
pilnowanie najgroźniejszego 
rywala pozwoliły nam kolejne 
wyścigi kończyć na wyższych 
pozycjach: odpowiednio  
3., 2., 1. i 1.). Dzięki temu po 
zaciętej walce w trudnych wa-
runkach wygrywamy regaty. 
Dało nam to awans na 2. miej-
sce w klasy�kacji generalnej
– powiedział Skiba. 

LEKKOATLETYKA 

Dwie panie w czołowej dziesiątce 
Kolejnym startem naszych długodystansowców był Ultra-
maraton Magurski w Beskidzie Niskim. Z dobrej strony 
pokazały się zawodniczki SanOK Biega. 

W wyścigu MaguRun na  
22 km mieliśmy dwa miejsca 
w czołowej dziesiątce kobiet 
– 9. była Marta Leśniak- 

Popiel, a 10. Iwona Łuczycka. 
Startowali też biegnący razem 
Bernadeta Niemiec-Drwięga 
i Piotr Drobot (dalsze lokaty). 

Nasi zawodnicy rywalizo-
wali również na dwóch in-
nych dystansach. W Magura-
tonie na 52 km walczyli Mar-
cin Roczniak (SanOK Biega), 

Wojciech Pajestka i Zenon 
Michalczuk, natomiast  
w Magurskiej Dysze – biegną-
cy razem Monika Lorenc  
i Krystian Szaniawski. 

KAJAKARSTWO 

Tadeusz Rek na podium 
– dwa złota i trzy brązy 
Weteran Tadeusz Rek nadal w wysokiej formie. Podczas 
Mistrzostw Świata Masters, które rozegrane zostały w Byd-
goszczy, nasz zawodnik zdobył aż pięć medali – dwa złote  
i trzy brązowe. 

Najcenniejsze krążki przynio-
sły Rekowi wyścigi załóg 
dwuosobowych kat. +65 lat, 
w których jego partnerem był 
Karlheinz Griesel z Niemiec. 
Razem wygrali starty na 200  
i 500 metrów. Warto zazna-
czyć, że ich nominalną kate-
gorią jest +70 lat, więc poko-
nali rywali młodszych o 5 lat. 

– W przyszłym sezonie 
również planujemy razem 
startować w K2 – podkreślił 
sanoczanin. 

Brązowe medale Rek  
wywalczył w wyścigach indy-
widualnych na 200 i 500 m 
oraz w kat. K2 Mix na 500 m, 
płynąc wraz z... 83-letnią  
Jadwigą Nienałtowską z El-
bląga. W „dwójce” mieszanej 
startowali w grupie wiekowej 
+64 lata, a więc z rywalami 
znacznie młodszymi. 

Obecnie Rek szykuje się 
do Mistrzostw Polski, które 
na początku września roze-
grane zostaną w Wałczu. 

Nawałnica w drugiej tercji 
MARMA CIARKO STS SANOK – PODHALE NOWY TARG 8:2 (1:0, 5:0, 2:2) 

Bramki: Harila 2 (16, 24), Dobosz 2 (22, 26), Heikkinen 2 (37, 60-karny), Lahtinen (23), 
Tamminen (44) – Jelinek (41), Worona (59). 
STS: Salama – Biłas, Łysenko; Filipek, Lahtinen, Miccoli – Karlsson, Valtola; Heikkinen,  
Tamminen, Dobosz – Florczak, Höglund; Mocarski, Mäkelä; Harila – Rąpała, Rocki; Ginda, 
Radwański, Mazur. 

Rewanż z Podhalem zakończył się dużo wyższym zwycięstwem STS-u niż pierwszy mecz, 
bo na wyjeździe pokonaliśmy rywali różnicą tylko dwóch bramek. Tym razem o wygranej 
zdecydowała głównie druga tercja, w której nasz zespół zdobył aż 5 goli. Dublety ustrzelili 
Sebastian Harila, Szymon Dobosz i Ville Heikkinen. 

Pierwsza tercja nie zapo- 
wiadała jeszcze pogromu, bo  
tra�ł tylko Harila, wykorzy-
stując grę w przewadze. Ale 
po zmianie stron worek  
z bramkami rozwiązał się na 
dobre. Między 22. a 26. min 
gospodarze zadali aż cztery 
ciosy, co praktycznie rozstrzy-
gnęło losy pojedynku. W tym 
okresie strzelanie rozpoczął  
i zakończył Dobosz, a w mię-
dzyczasie krążek w siatce 
umieszczali także Timi Lahti-
nen i Harlia. Rywale po pro-
stu nie byli w stanie powstrzy-
mać sanockiej nawałnicy. 
Chwilę przed końcem drugiej 
tercji na 6:0 podwyższył  
Heikkinen. 

Kwestia zwycięstwa była 
już rozstrzygnięta, więc  
w ostatniej odsłonie mecz  
się wyrównał. Goście zdołali 
strzelić dwa gole, a przedniej 
urody było zwłaszcza tra�e-
nie Tomasa Jelinka, który  
„z pierwszego krążka” huknął 
nie do obrony. Natomiast  
kolejne bramki dla STS-u 
zdobyli Sami Tamminem  
i Heikkinen, który w ostatniej 
minucie meczu wykorzystał 
rzut karny. 

Wczoraj – już po oddaniu 
numeru do drukarni –  
nasza drużyna rozegrała  
kolejny mecz kontrolny, 
mierząc się na wyjeździe  
z HC 21 Prešov. Wynik spo-
tkania można już sprawdzić 
na stronie internetowej TS. Tym razem hokeiści Marmy Ciarko STS  (na biało) wygrali z Podhalem pewnie i wysoko 

Tadeusz Rek (po prawej) i jego partner z „dwójki”, Karlheinz Griesel

Zwycięska załoga jachtu „Pucy�k” w akcji

Łódź „Szary Wilk” zostawiła rywali z klasy T3 daleko w tyle 
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WĘDKARSTWO

Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

TENIS 

Spinningowe Grand Prix Okręgu Krośnieńskiego 

TENIS STOŁOWY 

Szóste zwycięstwo z rzędu! 
Kolejne turnieje Sanockiej Ligi Sokoła 
mają tego samego zwycięzcę, bo Paweł  
Motyka ostatnio jest nie do zatrzymania. 
Wygrana z ostatniej niedzieli była jego  
szóstą z rzędu! 

Motyka znów nie dał rywalom najmniejszych 
szans, jak tydzień wcześniej kończąc zmagania 
nie tylko z kompletem punktów, ale i bez stra-
ty seta. Zacięta była za to walka o 2. miejsce, 
bo aż trzech pingpongistów miało po dwie  
porażki i o kolejności decydować musiały sety. 
Z najlepszym bilansem 2. pozycję zajął Janusz 
Stępkowski, a na 3. uplasowali się ex aequo 
Daniel Kozioł i Bogdan Szałankiewicz. 

Po kolejnym zwycięstwie Motyka jest  
coraz bliżej czołówki klasy�kacji łącznej, 
choć jeszcze trochę mu brakuje. Nadal prowa-
dzi Bolesław Bartkowski (180 punktów)  
przed Szałankiewiczem (144) i Stępkowskim 
(119). 

Ranking deblowy Sanockiej Ligi Sokoła: 
1. Motyka (13:3), 2. Szymon Terebecki 
(10:4), 3. Kozioł (16:12). 

Zacięty finał 
na kortach SKT 
W ramach obchodów 50-lecia Sanockiego Klubu Tenisowego na kortach przy ul. Mickie-
wicza rozegrano turniej „Sanok Open”, wliczany do punktacji amatorskich rozgrywek  
Pucharu Polskiej Ligi Tenisa. Najlepszy okazał się Antoni Mierzwa ze Stalowej Woli,  
w �nale pokonując Macieja Kwiatka z Rzeszowa.

Impreza z cyklu PLT zawitała 
do naszego miasta już trzeci 
rok z rzędu. Wprawdzie tym 
razem frekwencja była wyraź-
nie niższa niż poprzednio,  
bo do rywalizacji zgłosiło się 
tylko 10 osób, ale na poziom 
zawodów nie można było na-
rzekać. Zmagania rozpoczęto 
w trzech grupach, po rozegra-

niu których z dalszej walki 
odpadły tylko… dwie teni-
sistki. Potem – czyli od 
ćwierć�nałów – grano już 
systemem  pucharowym. 

Ostatecznie po zwycię-
stwo sięgnął Mierzwa, w decy-
dującym pojedynku rewanżu-
jąc się Kwiatkowi za porażkę 
grupową. Finałowe spotkanie 

dostarczyło sporo emocji,  
a wynik 3:4, 4:1 i 12:10 dla 
Mierzwy mówi sam za siebie. 
Miejsce 3. zajęli ex aequo prze-
grani z pół�nałów, czyli Jędrzej
Jarosz z Krakowa i Michał  
Tarapacki z SKT. Nasz klub  
reprezentowali jeszcze Laura 
Węglowska i Jakub Zmarz, 
były siatkarz TSV. 

Młodzicy SKT z powodze-
niem grali na turniejach  
wyjazdowych. Dwie nasze  
zawodniczki zaprezentowały 
się podczas Memoriału Erne-
sta Wi�manna w Krakowie.

Dwukrotnie na podium sta-
wała Emilia Woźniak, zajmu-
jąc 3. miejsca zarówno w grze 
pojedynczej, jak i podwójnej. 
Natomiast Aleksandra Pisiak 
wywalczyła 2. pozycję w ry-

walizacji deblowej. Dla od-
miany na Memoriał M. Schut-
za i Z. Teresińskiej w Zamo-
ściu pokazał się Kajetan  
Galik, któremu przypadła 
tam 2. lokata. 

Muchowy Puchar Galicji 

Drugie miejsce 
na Sanie w Dynowie 
Reaktywowane po trzyletniej przerwie  
zawody na Sanie w Dynowie okazały się 
bardzo udane dla Marka Fijałkowskiego  
z Koła nr 1, który w stawce blisko 40 startu-
jących uplasował się na 2. pozycji. 

Nasz muszkarz złowił 5 brzan, w tym sztukę 
mierzącą ponad 60 cm. Strata do zwycięzcy 
była jednak spora, bo reprezentant gospoda-
rzy Grzegorz Gerula miał aż 14 sztuk, choć 
wyraźnie mniejszych (klenie i jelce). Czołową 
dziesiątkę zamknął Bartosz Rapiej z Koła nr 2 
(dwie ryby), a pod koniec drugiej uplasował 
się kolejny zawodnik „Jedynki”, czyli Michał 
Fejkiel (jedna sztuka). 

Spławikowe Grand Prix Okręgu Krośnieńskiego 

Anna Rączka ponownie w czołówce 
Znów dobry start Anny Rączki z Koła nr 3, która podczas 
zawodów na stawach w Hłomczy zajęła 3. pozycję, umac-
niając się na pozycji wicelidera. 

Tym razem brania były dość 
chimerycznie, więc nawet 
skromny wynik wystarczał  
do miejsca na podium.  
Rączka złowiła nieco ponad 
kilogram ryb, co dało jej  

3. pozycję. Pozostali spławi-
kowcy z „Trójki” zajęli dalsze 
lokaty – 7. był Andrzej Barle-
wicz (ponad 0,5 kg), a 8. Ja-
nusz Rączka (niecałe 0,4 kg). 
Bezapelacyjne zwycięstwo 

odniósł Adam Krynicki  
z Brzozowa (blisko 3 kg ryb  
i ponad 1 kg przewagi nad  
kolejnym zawodnikiem), 
umacniając prowadzenie  
w klasy�kacji łącznej z dorob-
kiem 42 punktów. Miejsce  
2. zajmuje A. Rączka (35),  
5. jest J. Rączka (26), zaś  
8. Barlewicz (15). 

Bałda znów nie dał szans rywalom 
Drugie z rzędu zwycięstwo Piotra Bałdy, który podczas  
zawodów na specjalnym odcinku Sanu w Postołowie nie 
dał rywalom najmniejszych szans, wygrywając z bardzo 
dużą przewagą. 

Reprezentant Koła nr 1 zło-
wił aż 10 pstrągów potoko-
wych, w tym sztukę na 44 cm, 
co dało mu 6900 punktów. 
Przewaga nad kolejnym węd-
karzem wynosiła ponad  
3000 pkt. Miejsce 3. zajął  
Łukasz Kolarz z Koła nr 2,  
łowiąc 4 ryby. Startowało 
jeszcze dwóch spinningistów 
z „Jedynki” – na początku 
drugiej dziesiątki uplasował 
się Andrzej Więckowicz  
(1 sztuka), a Piotr Lassota nie 
został sklasy�kowany.

– Oj, trzeba było się  
mocno namęczyć, żeby  
wygrać. Minimalny przepływ, 
dużo zielska, a ryby bardzo 
płochliwe. Dlatego też łowi-
łem na mikroskopijne przy-
nęty gumowe, podawane na 
bardzo małej główce i cieniut-
kiej żyłce – powiedział Bałda, 
który w klasy�kacji łącznej
jest już 3. z dorobkiem  
78 punktów. Prowadzi Robert 
Sęp z Krosna (88) przed  
Kolarzem (79). 

Zapowiedzi zawodów 

Będzie się działo! 
Najbliższy okres nad naszymi wodami zapowiada się bar-
dzo ciekawie. W planie jest kilka prestiżowych imprez. 

Już w najbliższy weekend Towa-
rzyskie Zawody Nocne na  
stawie w „Sosenkach”, �rmowa-
ne przez Koło nr 3. Jest ono 

również współorganizatorem 
wielkich zawodów Extreme 
Carp Competition, które  
w dniach od 12 do 18 września 

trwać będą na Zalewie Soliń-
skim. Nieco wcześniej rozegra-
ny zostanie Jesienny Lipień 
Sanu  (9-11 września), a miesiąc 
później – Muchowe Mistrzo-
stwa Polski na Sanie i Zalewie 
Myczkowieckim (6-9 paździer-
nika). Oj, będzie się działo... 

Najlepsi zawodnicy sanockiego turnieju Pucharu Polskiej Ligi Tenisa. Od lewej: Maciej Kwiatek,  
Antoni  Mierzwa,  Michał  Tarapacki  i  Jędrzej  Jarosz 

Paweł Motyka jest ostatnio nie do zatrzymania 

Piotr Bałda wygrał kolejne zawody, zachowując szansę na zwy-
cięstwo w klasy�kacji łącznej

Marek Fijałkowski wywalczył 2. miejsce 
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