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Zarząd Ludowego Klubu Sportowego “SANOVIA” 1923 w Lesku zwraca się z prośbą o udzielenie dotacji lub
darowizny w postaci finansowej lub rzeczowej, która zostałaby przeznaczona na realizację celów statutowych
Klubu.
Obchodzący w przyszłym roku jubileusz 95-lecia istnienia Ludowy Klub Sportowy “SANOVIA” spełnia bardzo
ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym miasta, powiatu i województwa podkarpackiego. Klub
poprzez upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku szczególnie dzieci,
młodzieży i dorosłych, kształtuje właściwe nawyki prozdrowotne, propaguje zasady “fair play” w sporcie i życiu
codziennym, przeciwdziała patologiom społecznym.

Początki Klubu sięgają 1923 roku, kiedy to z inicjatywy ppłk dr Zygmunta Gilewicza, przy Towarzystwie
Gimnastycznym "Sokół" powstał klub piłkarski. W latach 30-tych minionego stulecia “Sanovia” brała udział w
rozgrywkach Lwowskiej Ligi Regionalnej, potykając się min. z drużynami Pogoni i Lechii Lwów, Nafty Drohobycz,
Czuwaju Przemyśl’ Olimpii Chyrów. W powojennej historii piłkarze “Sanovii” występowali we wszystkich klasach
rozgrywkowych, począwszy od Klasy C a skończywszy na IV Lidze, wychodząc zwycięsko z rywalizacji min. z
renomowanymi drużynami Stali Rzeszów, Pogoni Leżajsk, Polonii Przemyśl, JKS Jarosław czy Resovii Rzeszów.
W czasie swojej liczącej 85-lat działalności, Klub prowadził sekcje zapasów, podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki,
szachów i piłki nożnej. Klub zrzeszał wielu znanych działaczy sportowych a także wielu wybitnych zawodników,
którzy w jego barwach rozwijali swoje kariery sportowe osiągając znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej. W
“Sanovii” swą sportową przygodę z piłką nożną rozpoczęła Katarzyna Barlewicz, była reprezentantka Polski w
kategorii U18, obecnie trenerka AZS AWF Wrocław.
Aktualnie Klub prowadzi działalność w zakresie szachów oraz piłki nożnej, zrzeszając 120 zawodników
rywalizujących na różnych szczeblach rozgrywkowych w kategoriach wiekowych orlików, młodzików, trampkarzy,
juniorów i seniorów. Zajęcia szkoleniowe prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska posiadająca uprawnienia trenera
klasy I lub instruktora piłki nożnej. W październiku 2016 roku utworzono sekcję piłki noznej kobiet. 30 sierpnia 2017
r. leskie dziewczyny rozegrały pierwszy oficjalny na szczeblou III ligi podkarpackiej kobiet. Przeciwnikiem
"Sanowianek" była drużyna KORONA Tuchla. Mecz zakończył się wynikiem 1 - 4. Honorowe trafienie dla SANOVII
zaliczyła Samuela Bałdyga.
W lipcu 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze powołało nowe władze Ludowego Klubu Sportowego
“SANOVIA”. Zarząd Klubu tworzą obecnie : prezes Krzysztof Samuś, wiceprezes Rafał Paszkowskii, skarbnik
Monika Czenczek, sekretarz Zbigniew Paszkowski oraz członek zarządu Czesław Czenczek. Wymienione powyżej
osoby prowadzą swą działalność w ramach Klubu społecznie, nie osiągając żadnych korzyści materialnych z tytułu
pełnionych funkcji.
Największą bolączką Klubu jest trudna sytuacja finansowa. Skromny budżet Klubu oparty jest na dotacji Urzędu
Miasta i Gminy w Lesku, darowiznach osób fizycznych oraz środkach wypracowanych przez Klub. Jednakże
skromność środków nie pozwala na całkowite pokrycie wszystkich kosztów, powodując konieczność ograniczania
działalności.
W szczególności coraz bardziej odczuwalne staje się niedoinwestowanie piłkarskich drużyn młodzieżowych. Z
przyczyn finansowych Klub zmuszony jest do rezygnacji z napływających do Klubu zaproszeń do uczestnictwa w
turniejach, obozach, letnich zgrupowaniach. Z powyższych powodów Zarząd Ludowego Klubu Sportowego
“SANOVIA” prosi o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji lub darowizny, jednorazowo lub cyklicznie,
stosownie do możliwości finansowych Państwa Firmy.
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Zapraszamy do stałej współpracy z Naszym Klubem, proponując przystąpienie do grona Firm Wspierających
Ludowy Klub Sportowy “SANOVIA” Lesko. W ramach współpracy oferujemy min. udostępnienie powierzchni
reklamowych na stadionie piłkarskim, na sprzęcie sportowym, na oficjalnej stronie internetowej Klubu
http://www.sanovia.pl.
Ewentualne przyznane środki finansowe prosimy o przekazywanie na rachunek bankowy:
PKO BP S.A. Nr 42 1020 2980 0000 2902 0024 2719
Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy na rzecz Klubu. W imieniu Zarządu zapewniamy, że przyznane środki
zostaną należycie wykorzystane wyłącznie na działalność statutową. Na Państwa życzenie będziemy na bieżąco
informować na oficjalnej stronie internetowej LKS “SANOVIA” Lesko o ewentualnej współpracy oraz o udzielonej
przez Państwa Firmę pomocy.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd
Ludowego Klubu Sportowego
“SANOVIA” 1923 w Lesku
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