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PISMO  SAMORZĄDOWE

RUSZAJĄ ROZLICZENIA PIT za 2020 r. str. 11

POSZERZENIE GRANIC SANOKA NOWY CYKL

Bracia Pankowscy.
Notatki o przyjaźni s. 6s. 3

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

s. 3

Wieś śpiewa, nie chce mówić. 
Miasto wyjaśnia

Medale short-trackisty
na torze długim
Medale short-trackistyMedale short-trackisty

s. 15

s. 8-9
29 zł od osoby, tyle zapłacimy za odpady komunalne. Nowe stawki opłat za śmieci to wynik zwiększenia kosztów funkcjonowania 
całego systemu gospodarki odpadami. Radni zmniejszyli również ulgę z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny. 
Będzie wynosić ona 1 zł. Natomiast osoby posiadające kompostownik zapłacą 2 zł mniej.

Nieunikniona podwyżka 
cen za śmieci
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Wszystkim a w szczególności 
dr Jadwidze Stojowskiej, 

magistrom pielęgniarstwa Dorocie Siudyle 
i Bożenie Błaszczak-Oleniacz,

którzy wspierali nas w czasie ciężkiej choroby 
oraz wzięli udział 

w ostatniej drodze mojej Żony
Śp. Bogusławy Ścieranki

PODZIĘKOWANIA

Śp. Bogusławy Ścieranki

serdeczne podziękowania 
składa

 mąż z dziećmi

Panu Wiesławowi Banachowi
Honorowemu Obywatelowi Sanoka

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Brata

składają
Przewodniczący Rady Miasta                    

Andrzej Romaniak                                         

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Pana Kazimierza Ściborowicza
Radnego Rady Powiatu Sanockiego

I i II kadencji.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodniczący i Radni
Rady Powiatu Sanockiego

Panu Wiesławowi BanachowiPanu Wiesławowi BanachowiPanu Wiesławowi Banachow
Honorowemu Obywatelowi Sanoka

wyrazy głębokiego współczucia
Brata

Panu Wiesławowi Banachow
Honorowemu Obywatelowi Sanoka

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Wyrazy szczerego współczucia 
dla naszego kolegi Tomasza Ostrowskiego

z powodu śmierci Mamy
składają 

Dyrektor i pracownicy 
MOSiR Sanok

Panu Wiesławowi Banachowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci BRATA
składają

Dyrekcja i Pracownicy 
Muzeum Historycznego w Sanoku

Odeszłaś... A żyć tak chciałaś. Pan Bóg tak chciał - odejść musiałaś.
Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie kogoś bliskiego,
ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić go myślami.

Pozostanie w pamięci

Wspomnienie o Bogusławie Ścierance

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 27.01.2021 r. odeszła od nas dłu-
goletnia Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
w SPZOZ w Sanoku – Bogusława Ście-
ranka.

 
Z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym 
związana była prawie całe swoje życie za-
wodowe. To ona wprowadzała nas we 
wszystkie tajniki pracy pielęgniarki, za-
wsze służyła radą i pomocą. Była osobą, 
która kochała pacjentów. Pani Bogusia 
była osobą ciepłą, cieszącą się sympatią 
i uznaniem współpracowników. Od kil-
ku lat przebywała na emeryturze, nieste-
ty krótko mogła się nią nacieszyć. Ostat-
ni rok to była jej nierówna walka z okrut-
ną chorobą.                  

Nasza droga Pielęgniarka Oddziało-
wa była wspaniałą żoną, troskliwą i ko-
chającą matką i babcią. Odeszła we wła-
snym domu, otoczona opieką i miłością 
swojego męża oraz dzieci. My też były-
śmy z nią w tych trudnych dla niej chwi-
lach.

Pani Bogusiu, zaszczytem było z Panią 
przebywać i pracować. Wszystkim życzy-
my, aby na swej drodze spotkali taką 
ODDZIAŁOWĄ.                                               

PANI ODDZIAŁOWA, 
NIE MÓWIMY ŻEGNAJ, 
ALE DO ZOBACZENIA 

NA DYŻURZE.

Koleżanki i pielęgniarki, 
których byłaś Oddziałową.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Życie człowieka jest jak płomień świecy…
wystarczy powiew wiatru, żeby je zgasić…

Pani doktor Agacie Ściborowicz, 
rodzinie, bliskim 

składamy wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu straty Rodziców. 

Odeszli od nas lekarze
 

śp. Zofia Ściborowicz 
i  śp. Kazimierz Ściborowicz 

„Odeszliście cicho bez słów pożegnania,
tak jakbyście nie chcieli swym odejściem smucić,

tak jakbyście wierzyli w godzinę rozstania
że macie niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

/ ks. Jan Twardowski/

Za Waszą obecność wśród nas, 
wszelkie dobro, troskę w imieniu pacjentów 

oraz pracowników – dziękujemy.

Wanda Kot Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w SPZOZ Sanok

Życie człowieka jest jak płomień świecy…
wystarczy powiew wiatru, żeby je zgasić…
Życie człowieka jest jak płomień świecy…

wystarczy powiew wiatru, żeby je zgasić…

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Po obsunięciu się muru oporowego, na którym znajduje się 
ogrodzenie posesji przy pl. św. Jana, decyzją Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 5 stycznia 2021 r., wyłą-
czono z użytku Schody Zamkowe. 

Olchowce 
zostają 
w Sanoku

Nadzór stwierdził jednocze-
śnie, że budynek mieszkalny 
nie stwarza zagrożenia dla 
mieszkańców, a jego stan 
techniczny jest odpowiedni. 
Jednak fragmenty muru 
i ogrodzenia znalazły się na 

działce należącej do Gminy 
Miasta Sanoka. Zgodnie 
z nakazem SPGK zakończyło 
prace przy usunięciu elemen-
tów ogrodzenia i zawalonego 
muru, w związku z czym od 4. 
lutego br. przejście Schodami 

Zamkowymi znów jest możli-
we. Niestety, również na 
Schody Franciszkańskie spa-
dły  elementy muru klasztoru, 
dlatego też ze względu na 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców Schody Franciszkańskie 
zostały tymczasowo zamknię-
te. Prosimy o zastosowanie 
się do użytych środków bez-
pieczeństwa.

red.                      

Schody Zamkowe ponownie otwarte
Poszerzenie granic

Brzmi to trochę, jak żart: 
gmina wiejska Sanok chce 
przyłączyć Olchowce do 
swojego obszaru. Propozy-
cja jednak padła i nabrała 
„mocy urzędowej”.

„Moc urzędowa” oznacza 
podjęcie koniecznych proce-
dur, w tym konsultacji spo-
łecznych. W sprawie posze-
rzenia gminy wiejskiej o dziel-
nicę Sanoka wypowiedziała 
się Rada Dzielnicy Olchow-
ce: w podjętej 1 lutego uchwa-
le „Rada Dzielnicy Olchowce 
nie wyraża zgody na przystą-
pienie do procedury zmiany 
granic Gminy Sanok polega-
jącej na włączeniu do teryto-
rium Gminy Sanok teryto-
rium położonego w Gminie 
Miasta Sanoka obręb ewiden-
cyjny Olchowce”.

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem jej podjęcia.

Olchowce zostały dzielni-
cą Sanoka w 1972 roku.

red.

Dobre i złe wiadomości

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski
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Człowiek i urząd
„Wolę się nie wypowiadać. 
Wie pani, jak to jest…” – sły-
szę od kilku osób, mieszkają-
cych w gminie wiejskiej. – 
„Człowiek musi z urzędem 
dobrze żyć.”

„Dobrze żyć z urzędem” 
to podstawa funkcjonowania 
w gminie wiejskiej, tak przy-
najmniej wynika z naszych 
kontaktów z mieszkańcami 
sołectw. Trudno, akceptuje-
my taki stan rzeczy, choć nie 
bez żalu i zdziwienia.

Sanoczanin w gminie
Przysłuchujemy się głosom 
mieszkańców wsi Czerteż  
i Zabłotce, którzy wypowiada-
li się w prezentowanych w In-
ternecie reportażach. Dowia-
dujemy się, że wielu mieszkań-
ców Sanoka buduje domy  
w tych miejscowościach. Po-
dobno uciekają z miasta.

Dotarliśmy do takich osób. 
– Wybudowałem dom na wsi, 
ponieważ w mieście nie ma te-

Poszerzenie granic Sanoka

Wieś śpiewa, 
nie chce mówić. 
Miasto wyjaśnia
Poszerzenie granic Sanoka to temat, który ostatnio nagła-
śniają media lokalne, regionalne i społecznościowe. Wiele 
akcji odbywa się w terenie – pojawiają się plakaty i banery,  
te ostatnie głównie wyrażające sprzeciw mieszkańców wsi. 
Zamierzaliśmy zapytać mieszkańców Sanoka oraz mieszkań-
ców sołectw, co sądzą o koncepcji Rady Miasta Sanoka. I tu 
napotkaliśmy na niespodziewany opór: owszem, ten i ów 
chętnie wypowie swoje zdanie, ale bez ujawniania danych 
osobowych…

renów pod budownictwo jed-
norodzinne. Oboje z żoną pra-
cujemy w Sanoku. Relacje  
z urzędnikami w gminie nie są 
takie „bezkolizyjne”, jak to 
przedstawiają mieszkańcy na 
�lmie. Gmina w swojej strate-
gii ogłaszała, że będzie dbać  
o rozwój mieszkalnictwa, bu-
dując drogi, tymczasem trud-
no się o nie doprosić. I nie 
chodzi nawet o asfalt, ale o wy-
sypanie klińca czy destruktu, 
aby można było w ogóle doje-
chać do posesji – mówi nam 
mężczyzna, prosząc o nieujaw-
nianie jego imienia i nazwiska.

Nie ma dróg „do lasu” 
ani „w pole”
Idąc za wskazaniem naszego 
rozmówcy, dotarliśmy do 
„Strategii Rozwoju Gminy 
Sanok” na lata 2016 – 2023. 
Istotnie jest tam zapis o po-
trzebie rozwoju mieszkalnic-
twa. Jego wsparciem ma być: 
„budowa nowych dróg do te-
renów atrakcyjnych mieszkal-

niczo (zasadne jest kosztem 
remontów obecnych dróg  
budowanie nowych „dróg do 
lasu” /„dróg w pole”, jeżeli 
stwarza to szanse na rozwój 
mieszkalnictwa na danym ob-
szarze) znacząco podniesie 
atrakcyjność do zamieszkania 
na terenie gminy Sanok oraz 
bezpieczeństwo i komfort po-
dróżowania na jej obszarze”.

Sprawdziliśmy. Nie ma na 
terenie sołectw „dróg do lasu”, 
brakuje wielu dróg dojazdo-
wych do nowo budowanych 
domów.

Zamiast szkół wodociągi?
Niedaleko zapisów o rozwoju 
dróg i mieszkalnictwa w „Stra-
tegii Rozwoju Gminy Sanok” 
tra�liśmy na zapis dotyczący
oświaty. Czytamy:

„Bardzo istotna jest racjo-
nalizacja sieci szkół i ocena eko-
nomicznej zasadności funkcjo-
nowania poszczególnych pla-
cówek. Wydatki na oświatę są 
bowiem głównym obszarem,  

w którym gmina Sanok w krót-
kim okresie czasu może wyge-
nerować oszczędności, zwięk-
szając swój budżet inwestycyj-
ny i tym samym sposobność 
realizacji większej liczby pro-
jektów w zakresie infrastruktu-
ry technicznej (m.in. sieć wo-
dociągowa, drogi)”.

Co może oznaczać termin 
„racjonalizacja” w odniesieniu 
do sieci szkół? 

Z jednej strony gmina 
wiejska powinna zabiegać o to, 
by do szkół położonych na jej 
terenie zapisywało się jak naj-
więcej dzieci, ponieważ wtedy 
koszty �nansowania oświaty 
i utrzymania placówek są mniej-
sze. Zawsze jednak – sądząc 
chociażby z danych budżetu 
miasta Sanoka – do subwencji 
trzeba dopłacać. Oszczędności, 
o których czytamy w Strategii 
gminy wiejskiej, mogą sugero-
wać tylko jeden kierunek:  
zamykanie i likwidację szkół. 
Taką likwidację wójt gminy  
zapowiadała w Czerteżu.

– Dzieci z terenu sołectw 
chętnie zapisują się do szkół  
w mieście. W ubiegłym roku 
było ich około 600. Ta tenden-
cja nie maleje, wręcz przeciw-
nie – mówi Grzegorz Kornec-
ki zastępca burmistrza ds. 
oświaty. 

Wsie zasypane banerami
W ostatnich dniach obserwu-
jemy akcje protestacyjne 
mieszkańców sołectw. Tych, 
którzy rzekomo nie chcą 
przyłączenia do Sanoka. Pla-
katy, banery, �lmy – zadali-
śmy pytanie urzędnikom gmi-
ny wiejskiej, kto to wszystko 
�nansuje, ale nie uzyskaliśmy
odpowiedzi. Być może są to 
pieniądze zapisane w budże-
cie, a być może gmina wiejska 
ma zamożnego tajemniczego 
sponsora?

Wszystkie chwyty dozwolone?
Jeden transparent zmartwił 
nas, ponieważ w tej sprawie 
otrzymaliśmy telefon do re-

dakcji. Chodzi o informację 
na wejściu do szkoły w Trep-
czy, że placówka zostanie zli-
kwidowana, jeżeli Trepcza 
będzie dzielnicą Sanoka.  
W tej sprawie próbowaliśmy 
się kontaktować z panią dy-
rektor placówki, ale była na 
urlopie, a nikt inny nie był 
upoważniony do rozmowy  
z mediami.

Zapytany o likwidację 
szkoły w Trepczy zastępca 
burmistrza Grzegorz Kornec-
ki odpowiedział, że nikt  
w mieście ani przez chwilę nie 
rozważał takiego rozwiązania. 

Szkoda, że w doskonale 
przygotowaną i kosztowną 
kampanię gminy wiejskiej 
wpisany jest też swojego ro-
dzaju szantaż i to wobec 
mieszkańców wsi. Mieszkań-
ców, którzy najbardziej boją 
się, że po przyłączeniu do Sa-
noka – to cytat z �lmu – będą
traktowani przedmiotowo.

               esw

To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas 
szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szko-
łę średnią wybrać. A może klasa o pro�lu cyberbepieczeń-
stwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem Mini-
sterstwa Obrony Narodowej 16 szkół  z całej Polski rozpocz-
nie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione 
doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwa-
rancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły.

Trzy lata specjalistycznej 
edukacji
„CYBER.MIL z klasą” prowa-
dzony będzie przez 3 pierw-
sze lata nauki w danym typie 
szkoły (licea i technika).  
W każdej klasie będzie ogra-
niczona liczba uczniów – nie 
mniej niż 10 i nie więcej niż 
15. Program nauczania obej-
mie takie obszary tematyczne 
jak: podstawy kryptogra�i,
historia kryptogra�i, podsta-
wy algorytmiki, podstawy cy-
berbezpieczeństwa, zarządza-
nie bezpieczeństwem danych 
i informacji. Nauka w takiej 
klasie umożliwi uczniom zdo-
bycie wiedzy i kompetencji  
z obszaru współczesnych  
zagrożeń cyfrowych, zarzą-
dzania ryzykiem w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, bez-
pieczeństwa systemów infor-
macyjnych oraz kryptogra�cz-
nych aspektów ochrony da-
nych. 

W ramach kształcenia 
przewidziano zajęcia teore-
tyczne i praktyczne z wyko-

rzystaniem nowoczesnych 
systemów operacyjnych i pa-
kietów obliczeń symbolicz-
nych. Planowane są także za-
jęcia zdalne w formie e-ler-
ningu, wizyty studyjne w jed-
nostkach MON, instytutach 
naukowych oraz �rmach z
branży cyberbezpieczeństwa. 

Za koordynację i przebieg 
programu odpowiada Biuro 
do spraw Programu „Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospoli-
tej” – doświadczone już w 
prowadzeniu tego typu pro-
jektów edukacyjnych. Nadzór 
merytoryczny sprawować bę-
dzie Narodowe Centrum Bez-
pieczeństwa Cyberprzestrze-
ni oraz Wojskowa Akademia 
Techniczna. 

Pokaźne wsparcie z budżetu
Ministerstwo udzieli szkołom 
wsparcia �nansowego na re-
alizację zadania. Środki te 
będą mogły wykorzystać na 
zakup sprzętu, licencji, opro-
gramowania i dostarczania 
usług internetowych. Ozna-

cza to, że szkoły będą dobrze 
wyposażone, a z potrzebnych 
materiałów dydaktycznych 
uczeń będzie mógł korzystać 
na miejscu.

Drzwi do kariery
Celem programu jest wykształ-
cenie potencjalnych kandyda-
tów na żołnierzy i pracowni-
ków Sił Zbrojnych RP, w tym 
szczególnie do tworzonych 
Wojsk Obrony Cyberprze-
strzeni. To oznacza, że dla więk-
szości absolwentów udział  
w programie będzie wstępem 
do prestiżowych stanowisk                        
w jednostkach podległych 
MON. Z pewnością wśród te-
gorocznych ósmoklasistów jest 
dużo takich, którzy interesują 
się mundurem, a jednocześnie 
ich pasją jest informatyka. A co, 
gdy nie masz sprecyzowanych 
planów albo boisz się, że nawet 
jeśli myślisz o wojsku za kilka 
lat możesz zmienić zdanie? Nie 
martw się, to tylko propozycja. 
Potraktuj ją jako kolejne drzwi, 
które otwierają się przed tobą. 

Dzisiaj walką z zagrożeniem  
w cyberprzestrzeni nie jest już 
wyzwanie przyszłości, a teraź-
niejszości i zapotrzebowanie na 
specjalistów w tej dziedzinie  
w armii będzie rosnąć. Rów-
nież na rynku cywilnym po-
trzebni są specjaliści w tej dzie-
dzinie: przecież trudno wy-
obrazić sobie przedsiębiorstwo, 
które działa w oparciu o system 
informatyczny i nie chce chro-
nić wysiłku swoich pracowni-
ków czy danych klientów.  
Zatem nic, czego się nauczysz, 
się nie zmarnuje.

Lista szkół zakwali�kowa-
nych do programu oraz szcze-
gółowe informacje o projekcie 
znajdziesz tutaj: h�ps://www.
wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-
-klasa/ 

O zasadach rekrutacji, for-
malnościach, jakie musisz speł-
nić, aby zostać uczniem CY-
BER.MIL z klasą, dowiesz się  
z komunikatów na stronie  
internetowej wybranej przez 
siebie szkoły lub telefonicznie

mn. 

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!

Mowa o „Programie CYBER.
MIL z klasą” polegającym na 
utworzeniu klas o pro�lu „Cy-
berbezpieczeństwo i nowocze-
sne technologie informatycz-
ne”. Program zakłada kształce-
nie w zakresie informatyki  
z uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących cyberbezpieczeń-
stwa, szczególnie w obszarze 
bezpieczeństwa państwa. 

Oferta dla najlepszych 
– wysokie wymagania MON
Aby zakwali�kować się do Pro-
jektu szkoła musiała spełnić sze-
reg kryteriów formalnych, m.in. 
prowadzić działalność dydak-
tyczno-wychowawczą w dzie-
dzinie obronności państwa wpi-
saną w statut szkoły, posiadać 

klasy realizujące program z ma-
tematyki i informatyki lub mate-
matyki i �zyki na poziomie roz-
szerzonym, uzyskać właściwą 
średnią wyników egzaminu ma-
turalnego z matematyki w ciągu 
ostatnich trzech lat, zgodę orga-
nu prowadzącego na współ�-
nansowanie programu. 

To duże wyzwanie dla 
szkół, ale również szansa zaist-
nienia na wymagającym rynku 
edukacji i możliwość pozyska-
nia najzdolniejszych uczniów. 
Dla uczniów to z pewnością 
bardzo wysoka poprzeczka, ale 
też konkretne umiejętności  
i niezwykle cenna wiedza  
w przyszłości. Ostatecznie do 
udziału w projekcie zakwali�-
kowano 16 szkół z całej Polski. 

„CYBER.MIL z klasą”
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Podziękowanie za udział w finale WOŚP
Minęło kolejne gorące zamieszanie w środku zimy, w szczególnym okresie pandemii. 

Pomimo tych trudności spisaliście się jak zawsze rewelacyjnie, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa 
i ostrożności! Dziękuję wszystkim KOBIETOM, Wolontariuszkom, Wolontariuszom, Rodzicom, 

Opiekunom i Nauczycielom.  A także  wspierającym WOŚP – Gabinet Kosmetyczny „Izabela”, 
Pracownia Krawiecka Sanok ul. Błonie 1, Warsztat Samochodowy „Wojtek”, Urząd Miasta Sanok, Miejska 

Biblioteka Publiczna Sanok, GALILEO Sanok, Biuro Rachunkowe MADOR, Sklep „Domator”, 
Salon Kwiatowy „Amarylis”,  Apteki Vega-Śmietana, Centrum Informacji Turystycznej w Cisnej, 
Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie. Mieszkańcom Ziemi Sanockiej i Bieszczad: Baligród, 

Bukowsko, Cisna, Rzepedź, Nowy Łupków, Trepcza i Sanok.

Za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu kwesty w ramach 29 finału WOŚP szczególne 
podziękowania dla: Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, wszystkich służb czuwających nad 

bezpieczeństwem wolontariuszy, w tym Policji, OSP Cisna i Olchowce oraz służbom sanitarnym.
Podziękowania kieruję również do sponsorów: Automobil Klub Małopolski Krosno, 

Bulder-Bar Warszawa, BWA Galeria Sanocka, Foto-Dorota, 
GOK Zarszyn, Metrosan, Nobo Cafe, PTTK Oddział Ziemia Sanocka, 

Witkowska Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz patronów medialnych: Tygodnik Sanocki, Korso, E-Sanok.
Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, których tu z imienia i nazwiska 

nie wymieniam, ale o nich pamiętam oraz Sztabowi 3713 
życzę, by DOBRE ANIOŁY zawsze były z Wami.

Szef Sztabu 3713 Jan Myćka

W ramach 29 Finału WOŚP odbył się 15 Bieg „POLICZ SIĘ 
Z CUKRZYCĄ”, w ramach którego biorący w nim uczestnicy 
pokonują odcinek trasy nie mniejszy niż 5 kilometrów, a za 
datki zebrane przy rejestracji, każdy uczestnik biegu dokłada 
cegiełkę w wysokości 50 zł do zakupu pomp insulinowych 
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 

Dwa sztaby – jeden bieg
POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ

Podczas tegorocznej akcji, ze 
względu na obostrzenia pan-
demiczne, nie udało nam się 
zorganizować biegu dla więk-
szej grupy uczestników, dlate-
go też przedstawiciele dwóch 
sztabów działających na tere-
nie Sanoka, czyli 3713 i 4247 
wyruszyli w małych grupach 
w gronie znajomych na zaplano-
wane przez siebie trasy biegu.

SZTAB 3713, punktualnie 
o godz. 12.35, wyruszył na 
swój spacer spod CZOŁGU 
przed mostem na Białą Górę, 
w kierunku SOSENEK, z małą 
przerwą na oglądanie PRÓBY 
SP�WNOŚCIOWEJ ZIE-
MI SANOCKIEJ, czyli samo-
chodowych zmagań na parkin-
gu przy STOMILU, dalej 
ścieżką nad Sanem i za MO-
SiR-em i z powrotem pod 
CZOŁG. 

Było to pierwsze spotka-
nie z tą inicjatywą. A była tam 
niesamowita, wielopokole-
niowa ekipa. Maluchy, ich ro-
dzice i wodzirej, czyli druh 
Wacek z 2 Drużyny Harcerzy 
im. Aleksandra Kamińskiego 
MOUSE i Przyjaciele. Poko-
nali oni trasę 7 kilometrów 
i 150 metrów, spalili 956 kca-
lorii i zmierzyli się z czasem, 
czyli 1 godziną i 49 minutami. 
Co za REKORD. 

Podczas spacerku po zdro-
wie świetnie się przy tym 
bawili. „Wielka Padubicka”, 
„Dwóm tańczyć się zachcia-
ło” oraz „Zabawa ogniskowa” 
wprawiły wszystkich w bar-
dzo dobry nastrój.

W spacerze uczestniczyli: 
Lenka, Zosia, Kasia, Gabry-
sia, Kasia (2), Sylwia, Dagma-
ra, Gosia, Wojtek, Alan, 
Szymon, Przemek, Adrian, 
Robert, Wacek.

w Cisnej. Była to wycieczka 
biegowa, więc tempo biegu 
nie było najważniejsze, liczyły 
się kilometry, bo im więcej 
nabiegamy, tym więcej środ-
ków będzie przelane na konto 
fundacji. Po 3 godzinach, 
30 minutach i spaleniu ponad 
1700 kalorii wszyscy cieszyli 
się pod słynną w Bieszczdach 
SIEKIEREZADĄ (niestety 
zamkniętą z powodu pande-
mii ), planując kolejną wy-
cieczkę biegową.

Uczestnicy 15 Biegu Po-
licz się z Cukrzycą ze SZTA-
BÓW 3713 i 4247 mają na-
dzieję, że tym małym wkła-
dem, ale za to z WIELKIMI 
SERCAMI udało im się przy-
łączyć do ORKIESTROWEJ 
RODZINY BIEGACZY. 

Wacław Bojarski

SZTAB 4247 reprezento-
wała Grupa Biegowa „KILO-
METRY ODDECHÓW” 
działająca od kilku lat, wspie-
rająca osoby chorujące na nie-
uleczalne choroby, głównie 
chorych na mukowiscydozę. 

Na co dzień poprzez swoje 
działania pragnie ona pomóc 
osobom chorym, jak również 
zwrócić uwagę na fakt, że oso-
by zmagające się z tą chorobą, 
i starsze i młodsze, codziennie 
walczą o każdy oddech. Co 
roku organizuje bieg charyta-
tywny pod nazwą „Kilometry 
Oddechów”, na trasie Małej 
lub Wielkiej Pętli Bieszczadz-
kiej, a także Bieg Wiatraczka 
dla chorych na mukowiscydo-
zę oraz charytatywne kolędo-
wanie. Prowadzi także akcję 
sprzątania okolic Sanoka i jako 

„Smutni śmieciarze”, bo tak też 
o sobie mówią, stara się zadbać 
o naszą przyrodę. 

W dniu 30 stycznia 2021 
członek grupy biegowej Wi-
told Wajcowicz, w towarzy-
stwie przyjaciół, postanowił 
przebiec około 20 km po pięk-
nych bieszczadzkich szlakach, 
a że pogoda sprzyjała i piękne 
widoki zapierały dech w pier-
siach, udało się przebiec 
27 km. 

Biegacze wystartowali 
o godz. 7 rano z Cisnej w kie-
runku Żubraczego, następnie 
Solinki, aż dobiegli do Roztok 
Górnych. Tam po małej prze-
rwie na posiłek i ciepłą herbatę 
wyruszyli w dalszą drogę i po 
minięciu Lisznej i Majdanu 
skręcili na stokówkę, która 
doprowadziła ich do mety 
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„Finał z głową” 
– Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała 29 raz 
W całej Polsce i w kilkudziesięciu sztabach za granicą 
w niedzielę odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku WOŚP zbierał pieniądze na 
oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, 
a hasło przewodnie wydarzenia to „Finał z głową”. W tego-
rocznej edycji udało się do tej pory zebrać ponad 127 milio-
nów złotych.

W tym roku sztaby WOŚP 
stanęły przed nie lada wyzwa-
niem. Zorganizowanie �nału 
orkiestry pokrzyżowała pan-
demiczna rzeczywistość, jed-
nak nie zraziło to organizato-
rów, którzy wielokrotnie 
powtarzają, że grają do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 

Na ulicach Sanoka od rana 
można było spotkać kwestu-
jących wolontariuszy. Tego-
roczne hasło brzmiało „Finał 
z głową”, który może odnosić 
się zarówno do celu, na jaki 
zbierane są środki, ale i rów-
nież rzeczywistości, którą nas 
otacza, bo cała impreza odby-
wa się w oparciu o zachowa-
niu wszelkich środków ostroż-
ności.

Tym razem nie spotkali-
śmy się na rynku miasta, 
by posłuchać muzyki na żywo, 
czy obejrzeć światełko do nie-
ba, ale mimo wszystko atrak-
cji nie zabrakło. W związku 
z licznymi obostrzeniami wie-
le wydarzeń przeniosło się do 
internetu. 

W Sanoku, same puszki 
zasiliły WOŚP kwotą 55 ty-
sięcy. Zaprosiliśmy na rozmo-
wę Jana Myćkę, szefa biesz-
czadzkiego sztabu 3713. Roz-
mowę i szerszą relację, a także 
wnioski z ostatniego �nału, 
będziecie mogli Państwo 
przeczytać w kolejnym nu-
merze TS. 

esw
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Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów to temat 
szeroki, często wzbudzający emocje. Tym bardziej warto 
obejrzeć wystawę, która od 25 stycznia znajduje się na dzie-
dzińcu sanockiego zamku. Jej bohaterami są Józef Piłsudski  
i Symon Petlura.

Józef Piłsudski i Symon Petlura 
na zamkowym dziedzińcu

Wystawa upamiętnia jeden  
z ważniejszych sojuszy, jakie 
II Rzeczpospolita zawarła 
podczas dwudziestolecia mię-
dzywojennego, podpisany 21 
kwietnia 1920 roku. Polska 
uznała wówczas Ukraińską 
Republikę Ludową i Dyrek-
toriat jako rząd Ukrainy,  
a także zobowiązywała się do 
działań na rzecz jego uznania 
przez państwa europejskie. 
Bezpośrednim następstwem 
sojuszu była podjęta 25 kwiet-
nia 1920 roku ofensywa prze-
ciwko bolszewikom. Armia 
ukraińska walczyła wówczas 
u boku Wojska Polskiego.

Ekspozycja, przygotowa-
na przez rzeszowski oddział 

IPN, przedstawia ten wciąż 
mało znany aspekt walk o nie-
podległość i granice Rzeczy-
pospolitej przez pryzmat  
życia dwóch mężów stanu: 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go i Atamana Głównego Sy-
mona Petlury. Zawarty przez 
tych dwóch polityków i woj-
skowych sojusz pozwolił  
zakończyć krwawy kon�ikt
polsko-ukraiński, toczony od 
1918 r. i umożliwił wspólną 
walkę z Rosją bolszewicką.

Autorem wystawy jest  
dr hab. Stanisław Stępień – 
znawca stosunków polsko-
ukraińskich i biograf Petlu-
ry.

ew

Punkt wolne wnioski i zapyta-
nia rozpoczęła Henryka  
Tymoczko, która jak zwykle 
podziękowała burmistrzom, 
urzędnikom i pracownikom, 
za wykonane zadania o jakie 
wnioskowała. W szczególno-
ści za zamontowanie oświetle-
nia przy ul. Zagórskiej i ul. 
Kawczyńskiego. Zaapelowała, 
by na ul. Zagórskiej została  
położona nowa nawierzchnia 
asfaltowa. Mieszkańcy ul. Ziel-
nej i ul. Głowackiego również 
proszą o remont dróg. Adam 
Kornecki zwrócił się w imie-
niu mieszkańców dzielnicy 
Dąbrówka z prośbą, aby kilku-
dziesięciometrowy odcinek 
chodnika pomiędzy ul. Kra-
kowską a ul. Piastowską przy 
skrzyżowaniu z ul. Mokrą zo-
stał ujęty w harmonogramie 
odśnieżania. Bogusława Ma-
łek podziękowała radnym za 
wybór jej na nową przewodni-
czącą Komisji Rewizyjnej, 
radna podkreśliła, że dokona 
wszelkich starań, aby nową 
funkcję sprawować jak najle-
piej. Podziękowała również za 
wykonanie oświetlenia przy 

Wsparcie dla muzeum 
Miasto Sanok kolejny raz wsparło Muzeum Historyczne  
w Sanoku. Pomimo że placówka jest współprowadzona przez  
powiat sanocki oraz marszałka województwa podkarpackiego, 
to od wielu lat samorząd miejski wspiera jego działalność. 

Sanockie muzea przyciągają każdego roku tłumy turystów. 
Niestety, w ostatnich miesiącach ich działalność była ograni-
czona. Zamknięte placówki od 1 lutego ponownie mogą  
gościć zwiedzających, którzy w reżimie sanitarnym mogą 
znowu obcować z kulturą. 

Wolne wnioski i zapytania

ul. Kawczyńskiego przy udzia-
le rady dzielnicy Posada, która 
przekazała na ten cel 60 tys. zł. 
Radna dopytywała, czy będą 
zagospodarowane środki na 
budowę ogrodzenia na siłow-
ni, która znajduje się przy dość 
ruchliwej ulicy i  kiedy będzie 
realizowana budowa kanaliza-
cji przy ul. Ustrzyckiej.  
Marian Osękowski podzięko-
wał za wykonanie chodnika 
przy ul. Rybickiego, środki  
na ten cel pochodziły z budże-
tu obywatelskiego dzielnicy 
Wójtostwo, została również 
wykonana ulica, której remont 
został pokryty z budżetu miej-
skiego. 

– Moja prośba jest nastę-
pująca, proszę o przedłuże-
nie chodnika aż do ścieżki  
rowerowej, ponieważ ludzie 
chodzą tamtędy po ulicy, jest 
tam niezagospodarowany  
teren, który można wykorzy-
stać – stwierdził radny.

Głos zabrał Grzegorz Ko-
zak, który poprosił o wymia-
nę żarówki w lampie przy 
dawnej restauracji „Zasanie” 
przy ul. Przemyskiej.

– Dziękuję za przychyl-
ność panu burmistrzowi za 
umożliwienie wychowankom 
rodzin zastępczych oraz 
domu dziecka  samodzielne-
go startu w dorosłe życie i li-
czę, że pomoc nadal będzie  
w ich kierunku płynąć – dodał.

Wanda Kot przekazała, że 
w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Sanoku w poradni chorób 
zakaźnych został w grudniu 
ubiegłego roku utworzony 
punkt szczepień dla pracow-
ników medycznych i nieme-
dycznych. W grupie „0” za-
szczepiono pierwszą dawką 
szczepionki przeciw COVID-
-19 540 osób, natomiast dru-
gą dawką 249 osób. Na przy-
szły tydzień do podania dru-
giej dawki zaplanowano za-
szczepienie 270 osób. 

Łukasz Radożycki podzię-
kował za wymianę oświetle-
nia przy ul. Traugu�a, zwrócił
się również z prośbą o zamon-
towanie monitoringu na 
ogródku Jordanowskim przy 
ul. Langiewicza, ponieważ  
w nocy zbierają się tam osoby, 

które spożywają alkohol i za-
nieczyszczają teren. Sławomir 
Miklicz dopytywał, dlaczego 
miejskie przychodnie nie 
zgłosiły się do programu 
szczepień. 

– Miejskie punkty POZ 
zadeklarowały chęć uczest-
nictwa w szczepieniu, proble-
mem jest fakt, że w placów-
kach tych lekarzy  zatrud-
nionych na umowę o pracę 
jest niewielu. Miejskie przy-
chodnie, w których obowią-
zują kontrakty, mogłyby wy-
konywać szczepienia po go-
dzinach pracy. Punkty szcze-
pień, które funkcjonują, mają 
w swoim zakresie mobilność 
szczepienia, jedynym bra-
kiem jest dostępność szcze-
pionek, które do nas dociera-
ją – wyjaśnił wiceburmistrz 
Grzegorz Kornecki.

Maciej Drwięga stwier-
dził, że przeniesienie siedziby 
straży miejskiej do budynku 
dworca przy ul. Lipińskiego 
jest bardzo dobrym rozwiąza-
niem. Po pierwsze zostaną za-
gospodarowane pomieszcze-
nia na dworcu oraz zwolnią 
się lokale w samym Śródmie-
ściu. Radny uważa, że można 
przenieść inne podmioty 
związane z dzielnością miej-
ską na dworzec. 

– Dokumentacja na budo-
wę kanalizacji przy ul. Ustrzyc-
kiej jest już gotowa, podobnie 
jak na inne zadania. W najbliż-
szych dniach będą ogłaszane 
przetargi na ich realizację, po-
nieważ uzyskaliśmy na nie 
środki w ramach rządowego 
programu inwestycji lokal-
nych. Niektóre zadania, głów-
nie budowa ogrodzeń lub nie-
wielkie remonty, będą sukce-
sywnie przeprowadzane dzię-
ki oszczędnościom. Jeżeli 
chodzi o wydłużenie chodnika 
przy ul. Rybickiego, to zosta-
nie w najbliższym czasie zleco-
na dokumentacja na budowę 
przeprawy mostowej, liczymy, 
że cały ten odcinek zostanie 
gruntownie przebudowany, 
dlatego póki co wstrzymuje-
my się z realizacją jego prze-
dłużenia – wyjaśnił Artur 
Kondrat. 

Radni poparli apel w spra-
wie budowy nowego odcinka 
DK  łączącej Sanok z plano-
waną drogą ekspresową S19.

dcz

Sesja Rady Miasta Sanoka

Skansen zaprasza turystów!

Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku, tak jak  
i inne placówki muzealne  
i kulturalne w całym kraju, od 
1 lutego ponownie wznowiło 
swoją działalność. Również 
od tego dnia w sanockim 

Muzeum Budownictwa Ludowego

Muzeum Historyczne w Sanoku

Niespodzianki dla zwiedzających!
Muzeum Historyczne w Sanoku po trzymiesięcznej przerwie 
ponownie wita gości.  Dyrektor Jarosław Sera�n przygotował
z tej okazji niespodziankę dla zwiedzających muzeum.  
Osoby, które w dniach 1-14 lutego odwiedzą muzeum, mogą 
nabyć kalendarz z reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksiń-
skiego w okazyjnej cenie 10 zł.

skansenie można zwiedzać 
wnętrza z przewodnikiem. 
Zwiedzanie odbywać się bę-
dzie z zachowaniem reżimu 
sanitarnego (maseczki, de-
zynfekcja).

dcz

Muzeum Historyczne  dostęp-
ne jest dla zwiedzających  
w poniedziałki w godz. od 8.00 
do 12.00 (bezpłatnie), wtorki  
i środy od 9.00 do 17.00 oraz 
od czwartku do niedzieli  
w godz. od 9.00 do 15.00.  
Z powodu prac konserwator-
skich przez około dwa tygo-
dnie nie będzie możliwości 
oglądania ekspozycji ikon na  
I piętrze zamku oraz zwiedza-
nia sali portretowej. Limit 
osób zwiedzających jednocze-
śnie muzeum nie może prze-
kroczyć 112 osób, zaś po za-

Radni po raz kolejny zdecydo-
wali o udzieleniu pomocy  
�nansowej dla powiatu sanoc-
kiego w kwocie 50 tys. złotych 
na realizację zadania w zakre-
sie gromadzenia przechowy-
wania i udostępniania zbiorów 

przez Muzeum Historyczne  
w Sanoku. Taka pomoc jest co 
roku udzielana muzeum i ma 
przyczynić się do zapewnienia 
bezpieczeństwa �nansowego
instytucji, szczególnie w obli-
czu COVID-19. (dcz)

kończeniu prac konserwacyj-
nych – 120 osób. W związku  
z ograniczeniami epidemicz-
nymi nie będą świadczone  
w lutym usługi przewodnickie.

Muzeum Historyczne  
w Sanoku od wielu lat cieszy 
się ogromną popularnością 
wśród turystów. Sanockie mu-
zeum w ubiegłym roku  odwie-
dziło 58 305 osób, a w impre-
zach i wystawach kulturalnych 
wzięły udział 7 964 osoby. 
Wśród zwiedzających było 261 
obcokrajowców.

dcz

Informacja na temat szczepień pracowników medycznych i niemedycznych w szpitalu,  
remonty dróg i oświetlenia oraz przeniesienie siedziby straży miejskiej do pomieszczenia  
na dworcu przy ul. Lipińskiego o tym dyskutowali radni podczas sesji Rady Miasta Sanoka. 
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Janusz Szuber

Bracia Pankowscy 
Notatki o przyjaźni
Wybrane dla TS przez Tomasza Chomiszczaka fragmenty 
wspomnień Janusza Szubera pochodzą z tekstu Poety za-
mieszczonego w polsko-francuskim tomie pt. „Między Sano-
kiem a Brukselą. Wspomnienia o Marianie Pankowskim 
w setną rocznicę urodzin”, przygotowanym pod redakcją 
i w tłumaczeniu Doroty Walczak-Delanois i Tomasza Cho-
miszczaka, a wydanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Sanoku w 2019 roku.

Fragment 1

Żeby na dużej pauzie, łamiąc 
regulamin szkolny zabraniają-
cy uczniom w godzinach lek-
cyjnych opuszczania „terenu 
zakładu”, wpaść jak po ogień 
do piekarni Michała Jadczy-
szyna, wybudowanej na miej-
scu zburzonej przez Niemców 
poczty, wystarczyło od fronto-
wej bramy przebiec kilkana-

w locie. Równocześnie spoco-
ne 50 groszy wędrowało do 
ręki jednej z pań i do szu�ady 
pod ladą. 

*
A więc połowa lat 60. 

dwudziestego wieku, zaprze-
szła epoka po wielokroć 
zgrzebnego dojrzewania, kie-
dy Pankowski był jeszcze dla 
mnie prawie wyłącznie zbio-
rem parunastu tekstów, trud-

„Ostatni” Maja Lunde
Maja Lunde, autorka znana z powieści „Historia pszczół” 
i „Błękit” stworzyła kolejną historię w cyklu „Klimatycznego 
kwartetu”. „Ostatni” opowiada o losach dzikich koni Prze-
walskiego, które były rzadkim okazem i przebyły bardzo dłu-
gą drogę, by wrócić do swojego naturalnego środowiska. 
Wzorem poprzednich powieści również podążamy w trzech 
ramach czasowych i poznajemy trzech głównych bohaterów, 
których łączy jeden wspólny element. Każdy  z nich jest 
zauroczony dzikimi końmi.

ście metrów wzdłuż ogrodze-
nia i dwoma susami pokonać 
w poprzek gnuśniejącą w bez-
ruchu uliczkę Modrzewskie-
go. Za kontuarem niewielkie-
go lokalu klientów obsługiwa-
ły dwie kobiety: żona właści-
ciela z niedbale upiętym 
bujnym kokiem i sporo od 
niej starsza zażywna, siwa, 
gładko zaczesana, do której 
młodsza zwracała się „ciociu”. 

Starszą kojarzyłem   oczywi-
ście że w perspektywie nasto-
latka   z dawno minionym, kie-
dy babka prowadziła mnie za 
rękę na wtorkowe dziewią-
tówki do świętego Antoniego 
u franciszkanów. Nazywała się 
Maria Pankowska, o jej sy-
nach Zygmuncie i Marianie 
kiedyś co nieco do ucha mi 
wpadło,   bo w oko raczej nie-
dosiężna Marta, córka Zyg-

munta łącząca z powodze-
niem cielesne walory Claudii 
Cardinale i Romy Schneider 
i jakby tego nie było dosyć, ty-
tułowa adresatka cyklu „Bajki 
dla Marty” z brukselskiego to-
miku stryja Podpłomyki. 

Przez wąskie drzwi z za-
plecza przeciskali się umącze-
ni czeladnicy z kolejną dosta-
wą bułek, które łapczywie 
rozchwytywaliśmy dosłownie 

no dostępnych i na bardzo 
krótko. Do tego zazwyczaj 
głupie, tra�one jak kulą 
w płot opinie sanoczan, 
wśród których od czasu do 
czasu krążyła w obiegu towa-
rzyskim któraś z książek 
Pankowskiego, wypożyczana 
przez jego brata Zygmunta. 
W najlepszym razie przyzna-
wano się lojalnie do czytelni-
czej porażki, wyławiając za to 
z tych opowieści epizody 
i postaci jakoś im nieobce, 
które widać pokątnie jątrzyły 
pamięć grupową wystrych-
niętych na dudka przez 
historię, nie widzieć czemu 
pochopnie awansowaną na 
magistra vitae. A choćby i na-
wet tra�ł się taki, który by co 
nieco liznął z ówczesnego 
dorobku Pankowskiego, to 
konia z rzędem temu, kto by 
wtedy przeszedł gładko nad 
faktem, że „Wiersze alpej-
skie” i „Smagła swoboda” 
z jednej strony, a „Matuga” 
i „Pralinki” z drugiej   wyszły 
spod tej samej ręki i są po-
twierdzeniem dobranej sta-
rannie strategii.

AUTORSKA RECENZJA  

W mojej biblioteczce pojawia się coraz więcej publikacji 
Wydawnictwa Studio Astropsychologii, głównie ze względu 
na to, że poruszają one mało popularne tematy związane 
z ciałem człowieka i płynącą z niego mocą.  

„Mała księga prostych technik uzdrawiania energią” Karen Frazier

Autorka Karen Fazier ma na 
swoim koncie inne publikacje 
dotyczące tej tematyki. Sama 
określa się mianem intuicyjnej 
uzdrowicielki  i medium. 
W swoim życiu opiera się na 
tym, co postanowiła przekazać 
szerszemu gronu czytelników 
we wspomnianej książce. 
W moim odczuciu, to mocno 
skoncentrowane kompendium 
obracające się wokół tematu 
pracy z energią. Przed treścią 
właściwą znajdziemy krótkie 
wyjaśnienie autorki, czym 
wspomniana publikacja jest, 
a czym już nie i czego należy 
od niej oczekiwać. Nietypowe, 
ale całkiem przydatne, gdy 
wchodzi się głębiej w jej zawar-
tość. W pierwszej części znaj-
dziemy rozwinięcie de�nicji 
uzdrawiania ogólnie pojętego, 
później skupiamy się na wspól-

Historia zaczyna się w Sankt 
Petersburgu w Rosji w 1881 
roku, kiedy szkielet dzikiego 
konia tra�a do Michaiła. Zafa-
scynowany takim odkryciem 
rozpoczyna długi proces po-
ważnych badań i planuje wy-
prawę do Mongolii, aby zna-
leźć i sprowadzić konie do zoo. 
Ostatecznie udaje się do Mon-
golii wraz ze znanym podróż-
nikiem Wilhelmem Wolffem.

Kolejną bohaterką jest Ka-
rin, która w 1992 roku wyjeż-
dża z Europy do Mongolii 
ze swoim synem Mathiasem 
i kilkoma końmi Przewalskie-
go. Ma świetny, ale skompli-
kowany plan jak zaaklimaty-
zować konie z powrotem na 
mongolskiej pustyni. To wy-
jątkowy i ważny dla niej pro-
jekt. Od dzieciństwa konie 
zajmowały w jej sercu szcze-
gólne miejsce. Teraz stara się 
zrobić wszystko, aby uchronić 
je przed wyginięciem i zwró-
cić im wolność.

W 2064 roku, na małej far-
mie w Norwegii mieszka Eva 
i jej córka Isa. Eva wykorzy-
stuje każdą odrobinę swojej 
energii, by utrzymać starą, ro-
dzinną farmę. Życie tam nie 
jest łatwe, nie ma prądu, je-
dzenia, niektóre zwierzęta 
musi wypuścić, by radziły so-
bie same. Mimo wszystko, Eva 
nie chce wyjeżdżać, ma pod 
opieką dwa dzikie konie, cór-
kę i  nieznajomą Louise będą-
cą w ciąży. To jeszcze bardziej 
utrudnia jej wyjazd.

Autorka umieszcza w po-
wieści ostrzegawcze przesłanki, 

„Przypadek? 
Nie sądzę!” 

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk to nowe nazwisko w świecie literackim. 
Początkujący pisarz marzy o napisaniu sztuki teatralnej oraz 
aby kiedyś zekranizowano jego książki. Jego debiutancka po-
wieść miała premierę w grudniu, jednak w moje ręce tra�ła 
ostatnio. „Przypadek? Nie sądzę!” należy do gatunku kome-
dii obyczajowej.

Miejscem akcji jest stłoczona 
i szybko pędząca Warszawa. 
To tutaj mieszka i pracuje 
Agata. Dziewczyna jest po-
czątkującą aktorką w dość du-
żej produkcji serialowej. Nie-
stety, jej życie nie jest usłane 
różami. Sława ma swoje kon-
sekwencje. Dziewczyna musi 
pokazywać się na wszystkich 
premierach �lmowych, balach 
i ściankach, na czym traci jej 
życie prywatne. Rysiek z kolei 
jak magnes przyciąga wszelkie 
nieszczęścia. Jego życiowe pla-
ny i aspiracje nijak mają się do 

wykonywanej pracy. Oboje 
rozczarowani i znużeni miej-
skim życiem w stolicy  posta-
nawiają odpocząć i poszukać 
szczęścia. Chociaż się nie zna-
ją, ich drogi krzyżują się w ma-
leńkiej Żyworódce. Tutaj mają 
nadzieję odnaleźć szczęście 
i spokój. Głowni bohaterowie 
są kierowani ku sobie, ale czy 
coś z tego wyjdzie?

Ciekawe są postacie dru-
goplanowe. Wśród nich wy-
różniają się dwie charakterne 
babcie, o skrajnych poglądach 
dotyczących tego, jak powin-

no wyglądać życie emerytki. 
Fatima to bogobojna zielarka 
specjalistka od mikstur, nato-
miast jej przyjaciółka Marce-
la to kipiąca energią, korzy-
stająca z uroków życia i zabie-
gów kosmetycznych 80-latka. 
Obok tych starszych pań nie 
można przejść obojętnie. 
Od razu czuje się do nich sym-
patię. Autor doskonale zgrał 
przeciwstawne postacie, które 
tylko dodają tej fabule uroku. 
Książka okraszona jest cięty-
mi dowcipami, a czasami gro-
teskowymi sytuacjami. Po-
wieść jest lekka i przyjemna 
w odbiorze w sam raz na zi-
mowe wieczory. Jeśli szukacie 
komedii obyczajowej z przy-
mrużeniem oka.

Polecam
Renata

nej analizie, jakie są różnice 
względem uzdrawiania ener-
gią, by na koniec przejść do 
rozważań dotyczących tego, 
czego możemy oczekiwać po 
takiej „terapii”. Sporo miejsca 
Frazier poświęciła na rozwinię-
cie myśli odnoszących się do 
zablokowanego bądź zaburzo-
nego jej  przepływu   i   wpływu 
takiego stanu na nasze ciało. 
Odgrywa to znaczącą rolę   
podczas odczuwania dolegli-
wości �zycznych, spadku for-
my intelektualnej i wielu po-
dobnych objawów, których 
przyczyn na co dzień  doszuki-
walibyśmy się zupełnie gdzie 
indziej. Kolejno autorka zwra-
ca uwagę na to, że w uzdrawia-
niu energią konieczne są co-
dzienne rytuały. Musimy jed-
nakowo często poświęcać 
chwilę uwagi swojemu ciału, 

obserwować i reagować. Nie 
da się jednorazowym działa-
niem usunąć objawów, które 
nękają nas przez dłuższy czas. 
A o tym na co wpływa nasza 
wewnętrzna energia traktuje 
kolejny z rozdziałów. Najdłuż-
szy, poświęcony nie tylko �-
zycznym objawom, ale także  
towarzyszącym im emocjom. 

Każda z przypadłości rozpatry-
wana jest indywidualnie. 
W rozwijaniu swoich energe-
tycznych umiejętności niezwy-
kle istotną kwestię stanowi mi-
łość względem samego siebie 
i zaufanie. Jak w przypadku 
większości metod tak i w tym, 
wiara w powodzenie jest już 
połową sukcesu w procesie 
leczenia. Ostatnim etapem lek-
tury, a w moim odczuciu naj-
istotniejszym, jest szczegółowy 
opis każdej z czakr, wraz z in-
formacją za co są one odpo-
wiedzialne, jakie częstotliwości 
im odpowiadają i co można 
wykorzystać w celu poprawy 
przepływu.

Całość wyjątkowo dobrze 
się czytało, chociaż miałam już 
wcześniej styczność ze wspo-
mnianymi zagadnieniami. To 
pozycja idealna dla osób chcą-
cych poznać nieco inny punkt 
dotyczący leczenia i ogólnej 
poprawy jakości życia.

Polecam
Mariola M.

np. wojna, narkomania, śmierć 
zwierząt, życie w destrukcyj-
nym świecie. W trzeciej części 
„Kwartetu klimatycznego” au-
torka krąży wokół tematu zmian 
klimatycznych spowodowanych 
przez człowieka i ich skutkach 
wpływających na wrażliwe ga-
tunki zwierząt.

Koń Przewalskiego jest 
wspólnym wątkiem, który na-
pędza historie i stwarza prze-
strzeń dla innych, pobocznych 
wydarzeń.

Książka jest zdecydowanie 
warta uwagi. Historie są pięk-
nie napisane, postaci interesu-
jące, a ogólny temat rzetelnie 
zarysowany pomiędzy zmaga-
niami bohaterów. Iskierka na-
dziei na lepsze jutro jeszcze 
nie zgasła. Polecam osobom, 
które szukają innej literatury 
niż dotychczas.

Polecam
Mariola P.
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W tegorocznym Rankingu Techników Zespół Szkoł nr 1 zajął 74 miejsce w kraju i 8 w woje-
wództwie podkarpackim. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: matura 
z przedmiotów obowiązkowych 20%, matura z przedmiotów dodatkowych 30%, egzamin za-
wodowy 30%, sukcesy w olimpiadach 20%. Szkoły, które zajęły miejsca w pierwszej setce 
otrzymały tytuł „Złotej Szkoły 2021”. W Rankingu Maturalnym Techników „Ekonomik” 
zajął  199 miejsce i otrzymał srebrny znak jakości. Złota tarcza była marzeniem dyrektor 
szkoły Marii  Pospolitak, którą zaprosiliśmy na rozmowę.

Sanocki „Ekonomik” pierw-
szy raz osiągnął złoto w ran-
kingu „Perspektyw”. Co na 
to wpłynęło?

Na jakikolwiek sukces  
trzeba czasem pracować bar-
dzo długo. Pojawiają się poraż-
ki, zniechęcenie, brak wiary, że 
się uda. W takich sytuacjach 
trzeba „otrzepać skrzydełka” 
i iść dalej do wyznaczonego 
celu. Nikt nam nie obiecywał 
łatwej drogi. Czasem droga do 
sukcesu jest już sukcesem, bo 
przecież każdy uczeń, który 
kończy szkołę i ma zdane egza-
miny zawodowe i maturę to 
sukces. Każdy chyba dyrektor 
ma jakieś marzenia związane 
ze szkołą, którą prowadzi, ja 
też. Srebrna tarcza była wiel-
kim marzeniem. Gdy w 2018 r. 
ją zdobyliśmy, byłam w euforii, 
w 2019 r. była duma, bo po-
twierdziliśmy swoją wartość, 
zdobywając srebrną tarczę po 
raz kolejny. W 2020 r. gdy zdo-
byliśmy srebrną tarczę trzeci 
raz, była satysfakcja, ale fajer-
werków nie było. 

Pojawiło się natomiast nie-
śmiałe marzenie, że może pora 
zawalczyć o złoto. Czy wierzy-
łam, że się uda? Powiem szcze-
rze, że nie, tym bardziej, że był 
to już okres pandemii, a co za 
tym idzie zdalnego nauczania. 
Nie byłam pewna,  czy nasza 
praca będzie efektywna. Oba-
wiałam się, że złota tarcza 
jest poza naszym zasięgiem. 
Re�eksja tym bardziej zasad-
na, że wyniki matury były ciut 
słabsze niż rok wcześniej. Ale 
mieliśmy laureata i �nalistów 

olimpiad logistycznej i logi-
styczno-spedycyjnej. 

Był to również czas naucza-
nia nowego – zdalnego, jak 
szkoła sobie poradziła z nową 
sytuacją? 

Boję się stwierdzenia, że ze 
zdalnym nauczaniem sobie po-
radziliśmy, ale chyba rzeczywi-
ście tak jest. Nauczyciele dali 
radę z wyborem narzędzi i me-
tod nauczania, bo pracowitość 
i ambicję mają na bardzo wyso-
kim poziomie. Potra�ą też 
uczniów zmotywować, zachęcić 
do dodatkowego wysiłku w celu 
przygotowania się do olimpia-
dy. To wszystko dało efekty.

Część uczniów wybiera tech-
nikum po to, by matury nie 
zdawać, jak wyglądało to 
w poprzednim roku? 

U nas w szkole – mimo że 
to technikum – do matury pod-

chodzi niemal 100 % młodzieży 
i to od lat. Każdego roku poje-
dyncze osoby (przeważnie 2) 
nie wypełniają deklaracji matu-
ralnej oraz 1-2 rezygnują z przy-
czyn losowych (rozwiązanie 
ciąży w okresie egzaminów ma-
turalnych). Jeszcze lepiej jest 
z egzaminami zawodowymi, bo 
albo podchodzi 100 % albo nie  
podchodzi   1. Tak jest od co 
najmniej 8-9 lat.

Czym jest osiągnięty wynik 
dla pani?

Osiągnięta pozycja w Ogól-
nopolskim Rankingu Techni-
ków i zdobycie złotej tarczy 
to dla mnie przede wszystkim 
kolejne spełnione marzenie 
zawodowe. Uwielbiam, gdy 
praca daje mi przyjemność i sa-
tysfakcję – poświęcamy jej 
przecież wiele godzin każdego 
dnia. 

Rozmawiała Edyta Wilk

Przy ulicy Mickiewicza ro-
śnie w oczach, a właściwie 
urósł nowoczesny budynek. 
W Centrum Symulacji Me-
dycznej, bo o nim mowa,  na 
dzień dzisiejszy zakończyły 
się prace tynkarskie, a elewa-
cja zewnętrzna została wyko-
nana w 90 procentach.  Roz-
poczęły się prace wykończe-
niowe, kładzione są płytki 
w sanitariatach oraz wykony-
wane są su�ty podwieszane.  
Kontynuowane są prace przy 
instalacjach elektrycznych 
i gazów technicznych. Na 
ścianie zachodniej wykona-
nej z płyt HPL zainstalowa-
no  logo i nazwę uczelni.  
Wartość wykonanych do tej 
pory prac to ponad 20 milio-
nów złotych. 

Centrum Symulacji Medycz-
nej (CSM) to nowoczesny 
obiekt dydaktyczno-naukowy 
przeznaczony do prowadzenia 
zajęć w Instytucie Medycz-
nym na kierunkach: pielę-
gniarstwo i ratownictwo me-
dyczne. W obiekcie będą znaj-
dowały się aule, sale 
dydaktyczne, laboratoria i sale 
do symulacji medycznej oraz 
20 miejsc noclegowych dla 
studentów i nauczycieli aka-
demickich. Studenci będą 

kształceni tu z wykorzysta-
niem symulacji medycznej, 
która polega na odtworzeniu 
możliwej sytuacji klinicznej 
w warunkach pracowni dy-
daktycznej, np. sytuacji panu-
jącej w karetce, czy w szpital-
nym oddziale ratunkowym, 
z możliwością interakcji osób 
uczących się. Będące na wy-
posażeniu manekiny, symula-
tory pacjenta pozwolą na re-
alistyczne odtworzenie scena-
riuszy klinicznych, a zakupiony 

system audio-wizualny umoż-
liwi zarejestrowanie tych dzia-
łań, co pozwoli prowadzącym 
zajęcia ocenić umiejętności 
studentów oraz skorygować 
ewentualne błędy. 

CSM wyposażone będzie 
w sale symulacji medycznej, 
które zostały podzielone na 
sale wysokiej i niskiej wierno-
ści. Pierwsze zostaną wyposa-
żone w sprzęt medyczny, ty-
powy dla określonej sali szpi-
talnej (np. oddział intensywnej 

terapii, czy szpitalny oddział 
ratunkowy). Oprócz zaawan-
sowanego symulatora pacjen-
ta będą one posiadać sprzęt 
techniczny umożliwiający na-
grywanie obrazu i dźwięku 
prowadzonych sesji. Ich waż-
nym uzupełnieniem będą 
przyległe do nich pomieszcze-
nia zapewniające możliwość 
podglądu przez lustro wenec-
kie oraz komunikowania się 
pomiędzy nauczycielem a stu-
dentami. Dodatkowo do każ-

dej sali wysokiej wierności bę-
dzie przypisana sala analizy 
zajęć tzw. debrie�ngu. 

Z kolei w salach niskiej 
wierności wykorzystywane 
będą manekiny i trenażery do 
nauczania umiejętności tech-
nicznych, które niekoniecznie 
muszą być osadzone w ideal-
nie odwzorowanym środowi-
sku (np. głowa do intubacji, 
fantomy szkoleniowe, a także 
zaawansowane fantomy do 
ALS, z możliwością sterowa-

nia parametrami �zjologicz-
nymi za pomocą komputera 
oraz zapisem poprawności 
wykonanych czynności). Tak 
zdobyta wiedza jest niezbęd-
na do dalszego nauczania stu-
dentów w oparciu m.in o sy-
mulacje wysokiej wierności. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, już w przyszłym 
roku akademickim studenci 
będą korzystać z tego nowo-
czesnego obiektu.
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ODPADY KOMUNALNE I KARTA DUŻEJ RODZINY

29 zł od osoby, tyle zapłacimy za odpady komunalne. Nowe stawki opłat  
za śmieci to wynik zwiększenia kosztów funkcjonowania całego systemu 
gospodarki odpadami. Radni zmniejszyli również ulgę z tytułu posiadania 
Karty Dużej Rodziny. Będzie wynosić ona 1 zł. Natomiast osoby posiadają-
ce kompostownik zapłacą 2 zł mniej.

nalnymi w nieruchomościach za-
mieszkałych wchodzą: koszty admi-
nistracji – 615 tys. zł, utrzymanie 
GPZOS, szacuje się, że po zmianie 
systemu czyli wyłączeniu z niego nie-
ruchomości niezamieszkałych do 
gminnego punktu mieszkańcy odda-
dzą 2045 ton odpadów segregowa-
nych, rekompensata za funkcjono-
wanie tego puntu będzie wynosić  
1 mln 623 tys. zł. Do tych kosztów 
doliczono część faktury wyrównaw-
czej za 2020 r. 220 624,16 zł. To łącz-
na kwota 2 mln 57 tys. zł. Łączna 
ilość odpadów, które zostaną odebra-
ne od mieszkańców z nieruchomości 
zamieszkałych, została oszacowana 
na 4430 ton, połowa zostanie zago-
spodarowana w  instalacji w Stalowej 
Woli, będzie to koszt 1,4 mln zł, zaś 
druga część odpadów zostanie zago-
spodarowana w instalacji w Krośnie 
– jej koszt wyniesie 1,5 mln zł. 

W tym roku miasto za odbiór  
i transport odpadów zmieszanych 
będzie odpowiedzialna �rma Trans-
przęt, to koszt ponad 1,4 mln zł. Od-
pady segregowane odebrane bezpo-
średnio od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych nie będą transporto-
wane do GPZOS tylko bezpośrednio 
�rma, która odpowiada za to zadanie,
będzie je odbierać i we własnym  
zakresie zagospodarowywać. Koszty 
ulgi za kompostownik dotyczą miesz-
kańców zamieszkałych w budynkach 
jednorodzinnych. Zwolnienie w czę-
ści opłaty za gospodarowanie odpa-
dami dla właścicieli nieruchomości 
posiadających kompostowniki wy-
niesie 2 zł/os. Ulga z tyt. posiadania 
kompostownika to kwota 245 tys. zł. 
Stawkę wyliczono dla 27 614 osób 
włączonych do systemu. Łącznie 
wszystkie koszty wynoszą 9 mln 543 
tys. zł. Zwolnienie z tyt. gospodaro-
wania odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych przez rodziny wielodzietne, 
które posiadają Kartę Dużej Rodzi-
ny, wynosi 1 zł/os. Stawka opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli  
właściciel nieruchomości nie wypeł-
nia obowiązku zbierania odpadów  
w sposób selektywny, wyniesie  
58 zł/os.

– Biorąc pod uwagę wszystkie 
czynniki, stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyniesie  
29 zł od osoby miesięcznie. Powyż-
sza stawka przy założeniu, że miesz-
kańcy będą rzetelnie ją uiszczać,  
powinna pozwolić na pokrycie kosz-

tów funkcjonowania systemu po 
stronie wydatków oraz na wpływy, 
które będą się równoważyć – podsu-
mowuje naczelnik. 

Biedniejsi płacą więcej
Bogdan Florek, skarbnik miasta  
Sanoka, zwrócił uwagę na elementy 
związane ze skutkami, jaki ten pro-
jekt uchwały niesie dla budżetu mia-
sta.

–  Wydatki bieżące, jeśli chodzi  
o gospodarkę odpadami, zgodnie  
z założeniami ustawodawcy mają być 
zbilansowane dochodami, które pła-
cą bene�cjenci, czyli ci, którzy te od-
pady komunalne wytwarzają. W pro-
jekcie budżetu ta pozycja jest zbilan-
sowana, czyli dochody pokrywają  
w pełni planowane wydatki. Jeżeli 
wpływy będą niższe od wydatków, 
które będziemy w trakcie roku pono-
sić, wówczas powstanie w tej pozycji 
de�cyt, który trzeba będzie s�nanso-
wać prawdopodobnie z wolnych 
środków, które mogłyby być prze-
znaczone na inwestycje – wyjaśnia 
skarbnik.

Głos w tej sprawie zabrała 
Agnieszka Kornecka-Mitadis, która 
podkreśliła, że zaproponowany pro-
jekt uchwały budzi wiele emocji 
wśród radnych, ale przede wszystkim 
wśród mieszkańców. 

– Patrząc z punktu ekonomiczne-
go na te podwyżki, są one zasadne, 
ale mamy obecnie masową akcję 
podwyżek: energia, gaz, a co za tym 
idzie podwyżki cen żywności. 

Projekt uchwały zawiera podwyżkę, 
a jednocześnie likwiduje ulgę z tytu-
łu Karty Dużej Rodziny. Rząd po  
to wprowadził KDR, aby rodziny po-
siadające przynajmniej trójkę dzieci 
w pewien sposób wyróżnić i wes-
przeć. KDR dla rodzin, które posia-
dają już dorosłe dzieci nadal się nale-
ży. Osoby te są na emeryturach,  
a ta zniżka jest dla nich dużym wspar-
ciem. Ulga z tego tytułu powinna  
pozostać, może niech będzie nieco 
niższa, ale nie jedna złotówka  – argu-
mentowała radna.

Henryka Tymoczko zaznaczyła, 
że każda podwyżka wzbudza niechęć 
mieszkańców. Adam Kornecki pod-
kreślił, że cena za śmieci rośnie lawi-
nowo, a system zagospodarowania 
odpadami w mieście nie jest idealny  
i należy go uszczelnić. Radny dopy-
tywał, jakie konsekwencje rodzi za-
głosowanie za podwyżkami dla 
mieszkańców. Naczelniczka Aneta 
Kończak-Kucharz poinformowała, 
że jeśli radni zagłosują przeciwko 
podwyżkom, wówczas zabraknie pie-
niędzy w budżecie miasta na inne 
wydatki. Naczelniczka dodała, że 
pracownicy starają się uszczelniać 
system i monitorują wszystkie zgło-
szenia od mieszkańców dotyczące 
nieprawidłowości. 

– Zabraknie środków na wydatki, 
jeśli pozostaniemy przy stawce za od-
biór śmieci 23 zł. Miasto ma już pod-
pisane umowy z odbiorcami odpa-
dów. Jeśli nie podwyższymy cen, 
wówczas w ciągu roku będziemy mu-
sieli zbilansować budżet, a w kolej-

nym roku budżetowym będziemy 
musieli znacznie podwyższyć ceny 
za  odpady komunalne  nawet  
o 10 zł – wyjaśnił dobitnie skarb-

nik Florek.
Wanda Kot podkreśliła, że KDR 

nie jest likwidowana, a jedynie roz-
ważane jest zmniejszenie refundacji 
dla osób posiadających tę kartę.  
Sławomir Miklicz zaznaczył, że jeśli 
ulga z tytułu KDR wynosiła 50%,  
a teraz ma wynieść 1 zł, to jest ona  
likwidowana.

– Od stycznia 2019 roku podwyż-
ka tej opłaty podstawowej za odpady 
komunalne dla mieszkańców wzro-
śnie aż do 190%. Podstawowa opłata 
dla mieszkańców teraz będzie wyższa 
o 26%, a dla osób korzystających  
z KDR to wzrost o 143%. Musimy mieć 
świadomość, że rodziny wielodzietne, 
które często mają niższe dochody, ob-
ciążamy znaczną podwyżką cen po-
przez nasze decyzje – wyliczał radny.

W opinii radnego stawkę można 
zmniejszyć, ponieważ koszty PSZOK 
będą zdecydowanie niższe, niż założo-
no. Zdecydowana mniejsza ilość od-
padów, które będą przyjmowane na 
PSZOK oznacza mniejsze koszty. 

– Uważam, że przeszacowano 
również ulgę za kompostownik.  
Ponieważ nie wszyscy mają kompo-
stownik i nie wszyscy będą go mieć. 
Kwota, która jest założona, jest wyż-
sza niż w rzeczywistości będzie. Poli-
tyka prorodzinna jest istotna. Uwa-
żam, że ulga, która funkcjonowała  
w naszym samorządzie na poziomie 
50%  jest za wysoka. Rodzinom wielo-
dzietnym należy pomagać w inny spo-
sób – stwierdził. 

Radny Miklicz według swoich ob-
liczeń zasugerował, składając wniosek 
formalny, aby stawka za odpady ko-
munalne segregowane wyniosła 25 zł 
od osoby, a 50 zł za niesegregowane. 

– Według moich krótkich i szyb-
kich wyliczeń, powinno się to zbilan-
sować – stwierdził.

Rada miasta Sanoka została zmu-
szona do podniesienia opłat za od-
biór odpadów komunalnych. Na tę 
decyzję złożyło się wiele czynni-
ków. Pierwszym oczywiście jest 
przez wielu krytykowany system 
wynikający z Ustawy  o gospodarce 
odpadami. Kolejnym powodem 
wysokich cen w naszym mieście  
są niewątpliwie zaniedbania z lat 

poprzednich, kiedy to nie podjęto  
żadnych działań związanych z go-
spodarką odpadami komunalnymi, 
w związku z czym dzisiaj jesteśmy 
uzależnieni od gmin, które posiada-
ją instalację do przetwarzania śmie-
ci i narzucają nam swoje ceny. Bar-
dzo dużym  problemem jest rów-
nież nierzetelne wypełnianie dekla-
racji przez mieszkańców, którzy 

ukrywają rzeczywistą 
liczbę osób zamieszku-
jących gospodarstwa do-
mowe. Dlatego musimy znaleźć jak 
najlepszy system, który pomoże 
wyeliminować tego typu nieprawi-
dłowości oraz na  nowelizację usta-
wy, która umożliwi obniżenie sta-
wek za wywóz śmieci.

Śmieci: Niestety, ale za nami radny-
mi mało popularna decyzja dotyczą-
ca podwyżki śmieci. Nie mogliśmy 
nic innego zrobić. Moim zdaniem  
w tym temacie nie ma nawet za bar-
dzo miejsca na dyskusję..... Przepisy 
w tym zakresie mówią jasno, że cały 
system odbioru i utylizacji odpadów 
musi się bilansować i niemożliwe jest 
wspomaganie (dopłacanie) systemu 
środkami pochodzącymi z budżetu. 
Po analizie ubiegłego roku okazało 

się, że niestety system się nie zbilan-
sował i dlatego musieliśmy podnieść 
składkę. Zresztą problem podnosze-
nia opłat za śmieci nie tylko dotyczy 
naszego miasta. Inne samorządy też 
będą musiały się z tym zmierzyć.

KDR: Co do Karty Dużej Ro-
dziny to moim zdaniem należałoby 
dogłębnie przeanalizować, kto i na 
jakich zasadach powinien być objęty 
tym nazwijmy to projektem. Obec-
nie z tego przywileju korzysta wiele 

osób, które bez większe-
go uszczerbku dla swoje-
go budżetu domowego mo-
głyby zrezygnować z przywilejów 
objętych KDR. Trzeba także zazna-
czyć, iż takie rodziny mają już znacz-
ne wsparcie z Programów Rządo-
wych w przeciwieństwie do np.  
matek samotnie wychowujących 
jedno lub dwoje dzieci, czy renci-
stów i emerytów. W mojej ocenie 
trochę to niesprawiedliwe. 

Nieunikniona podwyżka cen za śmieci
Podczas XXXIX Sesji Rady Miasta 
Sanoka VIII kadencji największe 
emocje wzbudził projekt uchwały 
dotyczący podwyższenia stawek 
opłat za odpady komunalne oraz ulg, 
które przysługują osobom posiadają-
cym Kartę Dużej Rodziny. 

Skąd takie ceny?
Gmina pokrywa koszty funkcjono-
wania systemu zagospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obej-
mują koszty: odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów, tworzenia i utrzymy-
wania punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych tzw. 
PSZOK-ów, obsługi administracyj-
nej systemu, edukacji ekologicznej  
w zakresie prawidłowego postępo-
wania z odpadami komunalnymi. 

– Na wzrost stawki opłat za śmieci 
mają następujące czynniki: spadek ilo-
ści osób zobowiązanych do uiszczania 
opłaty z 28 tys. 54 osób w miesiącu 
grudniu 2019 roku, które są objęte sys-
temem zagospodarowania odpadami, 
do 27 tys. 614 osób na koniec grudnia 
2020, wzrost opłat za zagospodarowa-
nia odpadów zmieszanych w instalacji 
z kwoty  518,40 zł bru�o za tonę, 
do 637,20 zł bru�o za tonę w pierw-
szym półroczu. Od 1 lipca kwota  
wyniesie  679,42 zł bru�o, a odpady
będą dostarczane do Krosna – wyjaśni-
ła Aneta KończakKucharz, naczelnik 
wydziału gospodarki komunalnej  
i ochrony środowiska.

Na podwyżkę cen ma również 
wpływ wzrost ilości odpadów i kosz-
tów ich zagospodarowania, chodzi  
o frakcję bioodpadów. W ubiegłym 
roku łącznie ze wszystkich nierucho-
mości zostało odebranych 600 ton.  
Koszt odbioru tej frakcji wzrośnie  
z kwoty 741,96 zł bru�o za tonę 
do kwoty 1449,36 zł bru�o za tonę. 
Na podstawie dotychczasowych wyli-
czeń, przyjęto, że w 2021 r. z nierucho-
mości zamieszkałych zostanie odebra-
nych ok. 500 ton, co daje kwotę ponad 
724 tys. zł. W 2020 r. opłata za wywóz 
600 ton wyniosła 445 tys. zł.

– W Gminnym Punkcie Zbiórki 
Odpadów Segregowanych zostało  
zagospodarowanych w ubiegłym roku 
5387 ton odpadów segregowanych 
przy założeniu o prawie tonę mniej, 
dlatego należy uiścić operatorowi tzw. 
fakturę wyrównawczą, która obciąża 
tegoroczny budżet – dodaje naczel-
niczka.

Na składową stawki opłaty za  
gospodarowanie odpadami komu-

Katarzyna Sieradzka
Piotr Kot



8 - 9
5 lutego 2021 r.

Radny zaproponował także, aby 
ulga z tytułu KDR wynosiła 5 zł.  
Maciej Drwięga podkreślił, że jest 
wiele czynników, na które samorzą-
dy nie mają wpływu. Radny dodał, że 
celem strategicznym tej kadencji jest 
poszerzenie granic miasta, jednak  
w jego ocenie podwyżka opłat za 
śmieci może odstraszyć potencjal-
nych nowych mieszkańców. 

– Podwyżki zniechęcą mieszkań-
ców do zachowań proekologicznych, 
zwłaszcza tych, którzy w sposób 
uczciwy zaczęli segregować odpady, 
ponieważ odpowiednia segregacja 
miała przyczyniać się do mniejszych 
kosztów, a od dwóch lat śmieci syste-
matycznie drożeją. Podwyżka opłat 
w czasie pandemii będzie negatyw-
nie przyjęta przez mieszkańców oraz 
przedsiębiorców – argumentował 
radny, który zapowiedział, że będzie 
głosował przeciwko.

Bogusława Małek twierdzi, że ro-
dziny dostają wiele wsparcia czy to  
w postaci 500+, czy wyprawek szkol-
nych, a KDR nie może być dożywot-
nia.

– Jeżeli ktoś miał kilkoro dzieci,  
a na gospodarstwie pozostali tylko 
rodzice, to dlaczego powinni oni 
nadal korzystać z ulg, które powinny 
obowiązywać w rodzinach, gdzie rze-
czywiście ponosi się koszty z tego  
tytułu? – uważała. 

Rafał Gużkowski, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sanoku, wyjaśnił, w jaki sposób 
działa KDR.  5 grudnia 2014r. weszła 
w życie Ustawa o Karcie Dużej  
Rodziny, której realizacją związaną  
z przyznaniem zajmuje się Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sa-
noku. Bene�cjentami programu są
członkowie rodzin wielodzietnych,  
a prawo do posiadania KDR przysłu-
guje wszystkim rodzicom oraz mał-
żonkom, którzy mają lub mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci.. Posiadaczem karty może stać 
się dziecko, wyłącznie w przypadku, 
gdy w chwili składania wniosku w ro-
dzinie jest co najmniej troje dzieci 
spełniających powyższe warunki. 

– Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny funkcjonuje od 2014 roku. 
Władze miasta wspierając realizację 
funkcji wielodzietnej Uchwałą Nr 
VII/43/15 Rady Miasta Sanoka  
z dnia 7 maja 2015r. podjęto program 
działań zmierzających do polepsze-
nia warunków życiowych rodzin wie-
lodzietnych zamieszkałych na terenie 
gminy miasta Sanoka pn. „Sanocki 
program przyznający uprawnienia 
członkom rodzin wielodzietnych”. 
Uchwała weszła w życie z dniem  
1 lipca 2015 r. W programie mogą 
wziąć udział wszystkie rodziny wie-

Śmieci: Niestety, ale za nami radny-
mi mało popularna decyzja dotyczą-
ca podwyżki śmieci. Nie mogliśmy 
nic innego zrobić. Moim zdaniem  
w tym temacie nie ma nawet za bar-
dzo miejsca na dyskusję..... Przepisy 
w tym zakresie mówią jasno, że cały 
system odbioru i utylizacji odpadów 
musi się bilansować i niemożliwe jest 
wspomaganie (dopłacanie) systemu 
środkami pochodzącymi z budżetu. 
Po analizie ubiegłego roku okazało 

się, że niestety system się nie zbilan-
sował i dlatego musieliśmy podnieść 
składkę. Zresztą problem podnosze-
nia opłat za śmieci nie tylko dotyczy 
naszego miasta. Inne samorządy też 
będą musiały się z tym zmierzyć.

KDR: Co do Karty Dużej Ro-
dziny to moim zdaniem należałoby 
dogłębnie przeanalizować, kto i na 
jakich zasadach powinien być objęty 
tym nazwijmy to projektem. Obec-
nie z tego przywileju korzysta wiele 

osób, które bez większe-
go uszczerbku dla swoje-
go budżetu domowego mo-
głyby zrezygnować z przywilejów 
objętych KDR. Trzeba także zazna-
czyć, iż takie rodziny mają już znacz-
ne wsparcie z Programów Rządo-
wych w przeciwieństwie do np.  
matek samotnie wychowujących 
jedno lub dwoje dzieci, czy renci-
stów i emerytów. W mojej ocenie 
trochę to niesprawiedliwe. 

Problem wzrastających opłat 
za wywóz śmieci jest proble-

mem ogólnopolskim i nie doty-
czy tylko miasta Sanoka. Trzeba za-
znaczyć, że Ustawodawca skonstru-
ował system gospodarowania odpa-
dami w taki sposób, by ten „sam się 
�nansował”, co oznacza, że koszty jego
obsługi (odbioru śmieci, dostarczenia 
ich do punktu składowania, utyliza-
cji) muszą być pokryte z opłat pobie-
ranych od mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości. Całkowite koszty od-
bioru, transportu i utylizacji śmieci 
ponoszą więc sami mieszkańcy. Pra-
widłowo skalkulowana opłata za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi powinna z jednej strony zapewniać 
sprawne funkcjonowanie systemu od-
bioru odpadów na terenie miasta,  
z drugiej zaś nie powinna stanowić 
źródła dodatkowych zysków.

Dostrzegamy, że z roku na rok od-
notowywany jest znaczny wzrost 
kosztów funkcjonowania systemu, na 
który wpływ mają m.in. wzrost ilości 
wytwarzanych przez mieszkańców 
odpadów, niska jakość selektywnej 
zbiórki, wzrost opłat za zagospodaro-
wanie odpadów na instalacji przetwa-
rzania, wzrost ilości i kosztów zago-
spodarowania bioodpadów, a przede 
wszystkim niezależny od gmin, wzrost 
opłaty „za korzystanie ze środowiska”. 

Podwyżki za śmieci wynikają rów-
nież z podwyżek kosztów usług. Wzra-
stają ceny energii, podniesiono płacę 
minimalną, to wszystko powoduje dla 
�rm zajmujących się odpadami do-
datkowe obciążenia, które przekładają 
się automatycznie na wzrost cen usłu-
gi odbioru odpadów.

Mając na względzie przede wszyst-
kim trudną sytuację �nansową mia-
sta, które musi realizować swoje funk-
cje oraz brak środków �nansowych na
do�nansowanie gospodarki odpada-
mi komunalnymi, koniecznym było 
ustalenie nowej stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami. 

Działanie to wiązało się także  
z obniżeniem dotychczasowych ulg  
z tytułu posiadania Karty Dużej Ro-
dziny oraz ulg za posiadanie kompo-
stownika. Największe emocje doty-
czyły obniżki ulgi z tytułu posiadania 
KDR, która wynosiła przez ostatnie 
lata 50% kwoty (osoby posiadające 
kartę płaciły 11,50 zł). Przy założeniu, 
że na terenie miasta jest 2871 takich 
osób, daje to sumę ok. 33.000 zł mie-
sięcznie, a 396.000 zł rocznie, środki 
te musi zabezpieczyć gmina lub miesz-
kańcy nie korzystający z ulg. Ulgę po-
siadały także rodziny, które w chwili 
obecnej nie posiadają na swoim utrzy-
maniu dzieci. Ulga powyższa łączyła 
się również z ulgą z tytułu posiadania 
kompostownika – kwota 5,50 zł/m-c 
(dotyczyło to budynków jednorodzin-
nych), co doprowadzało do sytuacji, że 
część z w/w rodzin opłacało opłatę za 
wywóz odpadów w wysokości 6 zł/
m-c. Pozostali mieszkańcy uiszczali 
opłatę w wysokości 23 zł/m-c., w przy-
padku posiadania kompostownika 
opłata ta wynosiła 17,50 zł/m-c. 

Dochodziło więc do sytuacji,  
w której pozostali mieszkańcy (eme-
ryci, renciści, w tym osoby bezdzietne 
lub osoby posiadające do dwójki dzie-
ci) byli w większym stopniu obciążeni 
kosztami funkcjonowania systemu 
odbioru odpadów na terenie miasta. 
Sytuacja ta moim zdaniem była nie-
sprawiedliwa, bo osoby te mają często 
gorszą sytuację zdrowotną i material-
ną od osób, które w chwili obecnej 
mogą korzystać z pomocy socjalnej 
państwa w postaci np. dodatków wy-

chowawczych lub osób, które mogą 
podejmować pracę zarobkową. 

Należy ponownie pochylić się nad 
zasadami przyznawania ulg z tytułu 
odbioru odpadów i ewentualne ulgi 
skierować do osób najbardziej potrze-
bujących. Tymi osobami są: emeryci, 
renciści, którzy otrzymują niskie 
świadczenia z ubezpieczenia społecz-
nego. 

W ościennych miastach nie ma ulg 
z tytułu posiadania Karty Dużej Rodzi-
ny. Takim przykładem jest Krosno, któ-
re jest większe od Sanoka i posiada lep-
szą sytuację �nansową. Jedynie w gmi-
nie Lesko funkcjonuje ulga w wysoko-
ści 2 zł na osobę.

 Nasze miasto w 2021 roku z po-
wodu pandemii COVID-19 dyspo-
nować będzie ograniczonymi zasoba-
mi na �nansowanie wydatków we
wszystkich obszarach działalności, 
tym samym nie powinno się angażo-
wać środków �nansowych na gospo-
darkę odpadami komunalnymi. 

Miasto Sanok nie posiada własnej 
instalacji zagospodarowania odpadów 
(próby zlokalizowania składowisk od-
padów każdorazowo budziły sprzeciw 
lokalnych społeczności) i jest zdany 
na łaskę innych gmin, które same usta-
lają sobie stawki odbioru odpadów. 
Dochodzi do sytuacji, że dla miasta 
jest tańsze wożenie odpadów do Sta-
lowej Woli, oddalonej od Sanoka  
o 150 km, niż wożenie śmieci do Kro-
sna oddalonego od Sanoka o 40 km. 

Aby ograniczyć dalszy wzrost cen 
za wywóz odpadów, nasze miasto 
winno podjąć zdecydowane działania 
zmierzające do przestrzegania ścisłe-
go ewidencjonowania odpadów 
przyjmowanych do gminnego punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych oraz dążyć do zwiększenia 
stopnia selektywnej zbiórki odpadów 
(im więcej odpadów podlega recy-
klingowi, tym mniej odpadów zmie-
szanych jest deponowanych na skła-
dowiskach i opłaty za ich zagospoda-
rowanie są niższe). Kolejnym obsza-
rem, w którym miasto może poczynić 
działania zmierzające do „uszczelnie-
nia” systemu zagospodarowania od-
padów, jest odnajdywanie osób za-
mieszkałych na terenie miasta, które 
wbrew ustawowym obowiązkom nie 
uiszczają opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Osoby te 
generują koszty na skutek braku wno-
szenia opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, koszty te musi 
pokryć miasto. 

Nierozwiązanym od lat proble-
mem jest uruchomienie ogólnopol-
skiego systemu dotyczącego kaucjo-
nowania opakowań. System mógłby 
objąć opakowania typu PET, szkla-
nych butelek i aluminiowych puszek, 
działanie to z pewnością zmniejszyło-
by koszty gospodarowania odpadami 
i przyczyniłoby się do podniesienia 
kultury społeczeństwa.

Zdaję sobie sprawę, że każda pod-
wyżka uderza w rodziny najuboższe. 
Podjęta przeze mnie decyzja o głoso-
waniu za przyjęciem nowej wysokości 
opłat była dla mnie bardzo trudna, 
zdawałem sobie sprawę z ogromu nie-
zadowolenia społecznego, jakie wy-
woła ta podwyżka. Twierdzenia części 
radnych, że miasto nadal może utrzy-
mywać ulgi dla rodzin wielodzietnych 
z tytułu gospodarowania odpadami  
i pokrywać ze swoich środków wydat-
ki z tego tytułu jest populizmem, bo ci 
sami radni jednocześnie domagają się 
radykalnego zmniejszenia zadłużenia 
miasta, nie pokazując obszarów,  
w których można to uczynić.    

Nieunikniona podwyżka cen za śmieci
lodzietne, o których mowa w art. 4 
Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku  
o Karcie Dużej Rodziny. Plusem jest 
brak określonych kryteriów docho-
dowych. Dokumentem potwierdza-
jącym przywileje do korzystania  
z wprowadzonych w „Sanockim pro-
gramie uprawnień dla członków ro-
dzin wielodzietnych” będzie Karta 
Dużej Rodziny, wydana na podsta-
wie ustawy o KRD – wyjaśniał. 

Od roku 2019 stwierdzono dia-
metralny wzrost przyznanych Kart 
Dużej Rodziny, które to spowodowa-
ły zmiany zapisów w Ustawie o KDR, 
a która to zmiana umożliwiła wnio-
skowanie o nią rodzicom, którzy  
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci. W 2019r. roz-
patrzono ok. 1158 wniosków o wy-
danie KDR, z czego ok. 982 wnio-
sków dotyczyły tylko rodziców, któ-
rzy kiedykolwiek mieli 3 dzieci na 
utrzymaniu. Narastająco na koniec 
2019r. zarejestrowano ok. 1461 ro-
dzin. Liczba osób, którym od począt-
ku obowiązywania Ustawy przyzna-
no kartę wynosi 4097 z czego 1623 
kart wydano dla rodziców, którzy 
kiedykolwiek mieli 3 dzieci na utrzy-
maniu oraz 1556 kart dla dzieci. 

Radny Grzegorz Kozak dopyty-
wał czy rodziny korzystają zarówno  
z ulg z tytułu posiadania KDR oraz 
kompostownika. Naczelnik wydziału 
potwierdziła, że jest wiele takich  
sytuacji. 

– Dochodzi do sytuacji, że rodzi-
na z KDR ma 11,50 zł ulgi oraz posia-
da kompostownik i płaci tylko 6.50. 
Jeżeli mamy jedną grupę osób, która 
płaci tylko 6.50, a druga grupa płaci 
miesięcznie 23 zł, to kto tutaj z kogo 
żartuje, gdzie w tym systemie są oso-
by niepełnosprawne, emeryci czy 
renciści. W tym wypadku nie widzę 
kontynuacji ulgi KDR, jeśli jedni pła-
cą za innych – argumentował.

Ryszard Karaczkowski uważa, że 
500+ i KDR nie są typowymi progra-
mami socjalnymi. Gdyby były, wów-
czas jedynym czynnikiem do przy-
znania tych świadczeń byłaby docho-
dowość. Programy miały służyć przy-
rostowi demogra�cznemu. Niestety,
w przeciągu  ostatnich pięciu lat przy-
rost spada. Widać, że programy nie 
przyniosły spodziewanych efektów.

– Jeśli chodzi o gospodarkę odpa-
dami, to system realizowany w gmi-
nach jest bardzo niesprawiedliwy. 
Próbowano go ulepszyć, jednak rosły 
wtedy dzikie wysypiska, szczególnie 
w lasach. Dlaczego? Ponieważ jeśli 
nie byliśmy opodatkowani wszyscy 
za opłaty za śmieci, to one gdzieś po 
drodze na wysypisko ginęły. Ideal-
nym rozwiązaniem byłoby, gdyby-
śmy dowozili odpady do 

Grzegorz Kozak 

wyznaczonego punktu, gdzie by  
je ważono i odpowiednio wyliczo-
no cenę, po czym na koniec miesią-
ca otrzymalibyśmy fakturę, tylko 
koszty jakie moglibyśmy ponosić 
za ochronę środowiska, byłyby 
wielokrotnie wyższe  – twierdzi 
radny.

Radny pytał, kto produkuje 
więcej śmieci jako mieszkaniec. 
Według niego, najmniej odpadów 
produkują osoby, które mają naj-
niższe emerytury i renty, czyli oso-
by starsze. Następnie są osoby śred-
nio zamożne i bogate, obydwie gru-
py czym więcej mają dzieci, tym 
więcej produkują śmieci. 

– Okazuje się, że ten biedny 
emeryt niosący małą siateczkę 
śmieci co tydzień, ma zrozumieć, 
że on ma być sponsorem tych 
wszystkich bogatych, którzy mają 
ulgi z tytułu KDR. Jestem za udzie-
leniem pomocy socjalnej, ale powi-
nien być brany pod uwagę czynnik 
dochodowości. Przyjmijmy sys-
tem, w którym pomożemy tym naj-
uboższym. System, który teraz obo-
wiązuje, krzywdzi najbardziej oso-
by ubogie nie mające żadnego 
wsparcia, a przeszkodą do udziele-
nia im pomocy jest posiadanie 
przynajmniej trójki dzieci – skwito-
wał Karaczkowski.

Katarzyna Sieradzka uważa, że 
podwyżka cen za śmieci jest wymu-
szona przez ustawę.

 
Ceny wszędzie wysokie
W innych miastach również nastę-
puje wzrost za gospodarkę odpada-
mi komunalnymi. W Przemyślu 
wynosi to 32 zł od osoby, w Jaśle 29 
zł, w Mielcu 27 zł, Dębicy 29,  
w Krośnie 26 zł, pomimo że miasto 
posiada własną instalację.

– Czym w takim razie rożni się 
Sanok w kosztach utrzymania go-
spodarki odpadami komunalnymi 
od tych miast. Tak naprawdę to my 
ponosimy największe koszty z uwa-
gi na fakt, że musimy dowozić od-
pady do instalacji – dopytywał 
skarbnik Bogdan Florek.

Na koniec głos zabrał Tomasz 
Matuszewski, burmistrz Sanoka, 
który odniósł się do KDR. Bur-
mistrz podkreślił, że wiele samo-
rządów zlikwidowało ulgi z tego  
tytuły lub je znacznie obniżyło. 

– System gospodarki odpadów 
komunalnych musi się bilansować. 
To nie podwyżka cen, aby ratować 
budżet, wszystko jest oparte na sta-
rannych kalkulacjach. Do wylicze-
nia stawki przyjęto 27.614 osób, 
które objęte są systemem gospoda-
rowania odpadami komunalnymi na 
ostatni dzień grudnia ubiegłego 
roku. Wiele osób z zagranicy, głów-

nie z Ukrainy, pracuje w Sanoku  
i nie ponosi z tego tytułu kosztów. 
KDR w obecnej formule nie  
powinna funkcjonować. Część 

mieszkańców, szczególnie tych 
biedniejszych, musi dopłacać na 
utrzymanie ulg dla rodzin z KDR. 
Patrząc na to, ile osób korzysta  
z MOPS, to śmiem twierdzić, że po-
moc rządowa jest duża – podkreślił. 

Za ustaleniem nowej stawki 
opłat za odpady komunalne głoso-
wało 12 radnych, przeciw 6, wstrzy-
mał się 1 radny. 

Dominika Czerwińska 
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Rozpoczyna się proces rekrutacji do przed-
szkoli i szkół, w tym oddziałów sporto-
wych,  dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasta Sanoka. 

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że tego-
roczny nabór do przedszkoli i szkół podstawo-
wych będzie się odbywać  w oparciu o zapisy 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 
z późn. zm.).

Rekrutacja do samorządowych 
przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych Gminy Miasta Sanoka

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 
w mieście Sanoku w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 
Gminy Miasta Sanoka

Kryteria rekrutacji dla uczniów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej pu-
blicznej szkoły podstawowej będą brane pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowa-
dzący, zawarte w Uchwale Nr XXXII/294/17 
Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
klas pierwszych szkół podstawowych, prowa-
dzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby 
punktów przyznawanych za poszczególne kry-
teria oraz dokumentów niezbędnych do po-
twierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły.

WITAJ SZKOŁO
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W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział 
dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie 
miasta Sanoka. 6-latki objęte są obowiązkiem 
rocznego przygotowania przedszkolnego, nato-
miast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo 
do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych na terenie 
miasta Sanoka, ubiegających się po raz pierw-
szy do samorządowego przedszkola lub od-
działu przedszkolnego w szkole podstawowej, 
rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szko-
le podstawowej dostępny jest w każdym przed-
szkolu/szkole podstawowej z oddziałami 
przedszkolnymi w formie papierowej lub elek-
tronicznej.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą 
od 1 do 19 marca 2021 r.

Szczegółowe terminy naboru dla dzieci bio-
rących udział po raz pierwszy w postępowaniu 
rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 18/01/
2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycz-
nia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym termi-
nów składania dokumentów do przedszkoli 
samorządowych, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz do klas pierw-
szych szkół podstawowych i oddziałów sporto-
wych w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkol-
ny 2021/20212, załącznik Nr 1:

Dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach 
będą mogły zostać przyjęte do sanockich 
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, jeśli palcówki dys-
ponować będą nadal wolnymi miejscami. Po-
stępowanie uzupełniające zostało zaplanowa-
ne od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r.

Kryteria rekrutacji
Na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego pod uwagę będą brane kryteria okre-
ślone w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych na pierwszym etapie postępowa-
nia  rekrutacyjnego, pod uwagę brane będą 
kryteria dodatkowe, określone przez organ 
prowadzący w Uchwale Nr XXXII/295/17 
Rady Miasta Sanoka z dnia 28.03.2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązują-
cych na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego do przedszkoli publicznych i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Miasta Sa-
noka, przyznania tym kryteriom liczby 
punktów oraz określenia dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwo-
dzie szkoły

Do klasy pierwszej publicznej szkoły pod-
stawowej przyjmuje się z urzędu dzieci za-
mieszkałe w obwodzie danej szkoły na podsta-
wie zgłoszenia rodziców/opiekunów praw-
nych. Zgłoszenia dzieci do klas pierwszych 
obwodowych szkół podstawowych trwały 
będą od 1 do 19 lutego 2021 r. Wzór zgłosze-
nia dostępny jest w każdej szkole podstawo-
wej w formie papierowej lub elektronicznej.

Dotyczy uczniów zamieszkałych poza ob-
wodem szkoły

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe kan-
dydaci zamieszkali poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła po zakończe-
niu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwo-
dzie nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych dla uczniów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmo-
wane będą od 1 do 13 marca 2021 r. oraz od 
11 maja do 13 sierpnia 2021 r. w przypadku 
przeprowadzenia postępowania uzupełniają-
cego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów 
do klas I określa Zarządzenie Nr 18/01/2021 
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 
2021 r. w sprawie ustalenia terminów przepro-
wadzania postępowania rekrutacyjnego i po-
stępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do przedszkoli 
samorządowych, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz do klas pierw-
szych szkół podstawowych i oddziałów spor-
towych w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkol-
ny 2021/2022, załącznik Nr 2:

Wzory wniosków o przyjęcie do klasy pierw-
szej szkoły podstawowej dostępne są w danej 
szkole w formie papierowej lub elektronicznej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych 
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Sanoka 
na rok szkolny 2021/2022
Do klas sportowych w szkołach podstawo-
wych ubiegać się mogą chętni uczniowie 
posiadający odpowiednie predyspozycje 
i zdolności, bez względu na miejsce zamiesz-
kania i obwód szkolny.

Terminy rekrutacji
Wnioski uczniów do klas sportowych przyj-
mowane będą od 1 do 12 marca 2021 r. oraz 
od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r. w przypad-
ku postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów 
do klas sportowych określa Zarządzenie 
Nr 18/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka 
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 
terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniają-
cego, w tym terminów składania dokumen-
tów do przedszkoli samorządowych, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz do klas pierwszych szkół podsta-
wowych i oddziałów sportowych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasta Sanoka na rok szkolny 2021/2022.
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PUNKTY 
SZCZEPIEŃ

SANOK

Centrum Medyczne ESKULAP
B I J Hajnus Spółka Jawna
Sanok ul. Krakowska 76
tel. 13 333 50 08

Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy „SANVIT”
Sanok ul. Łazienna 1
tel. 13 465 50 88

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 
i Medycyny Pracy„NAFTA-MED” Sp. z o.o.
Sanok ul. Daszyńskiego 20 A
tel. 507274300

Domowa Opieka Medyczna”DO-MED” Sp. z o. o.
Ośrodek Opieki Poszpitalnej
Sanok ul. Konarskiego 18
tel. 606 970 034

Punkt Pobrań
Ul. Kołłątaja 5
tel. 13 440 32 20, 502 501 002

Przychodnia
ul. Przemyska 24
tel. 13 465 41 09

Ośrodek Opieki Poszpitalnej 
ul. Konarskiego 18, 38-500 Sanok
tel. 22 815 20 07

POWIAT SANOCKI

VITA - FAMILIA
Medycyna Rodzinna Monika Gaszczyk
Poradnia lekarza POZ
Tarnawa Górna 80
tel. 13 462 00 39

SUCH-MED Such Przemysław
Przychodnia Zdrowia
Besko ul. Błonie 1A
tel. 13 4673 723

MEDICSAN Sp. z o.o.
Punkt szczepień
Zarszyn ul. Podkarpacka 6
tel. 134671017

MEDICSAN Sp. z o.o.
Punkt szczepień
Nowosielce św. Floriana 2
tel. 13 467 20 28

SPZPOZ w Komańczy
Komańcza 161
tel. 13 467 70 12

SPZPOZ w Zagórzu
Zagórz Piłsudskiego 4
tel. 13 462 20 20  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS”
Joanna Stefańska
Poradnia lekarza POZ
Prusiek 44
tel. 602 153 866

Bogusław Bukrej
Nowotaniec 93
tel. 13 466 41 55

Punkt Szczepień
Zarszyn, Ul. Podkarpacka 2
tel. 13 467 10 17

Dom Kultury w Tyrawie Wołoskiej 191
38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 517 194 743

Centrum Medyczne ESKULAP
B I J Hajnus Spółka Jawna
Centrum Medyczne ESKULAP
B I J Hajnus Spółka Jawna
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Sanok ul. Daszyńskiego 20 A

Domowa Opieka Medyczna”DO-MED” Sp. z o. o.
Ośrodek Opieki Poszpitalnej
Domowa Opieka Medyczna”DO-MED” Sp. z o. o.
Ośrodek Opieki Poszpitalnej
Domowa Opieka Medyczna”DO-MED” Sp. z o. o.

Sanok ul. Konarskiego 18

Punkt Pobrań
Ul. Kołłątaja 5
tel. 
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Ośrodek Opieki Poszpitalnej 
ul. Konarskiego 18, 38-500 Sanok

VITA - FAMILIA
Medycyna Rodzinna Monika Gaszczyk
Poradnia lekarza POZ
Medycyna Rodzinna Monika Gaszczyk
Poradnia lekarza POZ
Medycyna Rodzinna Monika Gaszczyk

SUCH-MED Such Przemysław
Przychodnia Zdrowia
SUCH-MED Such Przemysław
Przychodnia Zdrowia
SUCH-MED Such Przemysław

Besko ul. Błonie 1A

MEDICSAN Sp. z o.o.
Punkt szczepień
MEDICSAN Sp. z o.o.
Punkt szczepień
MEDICSAN Sp. z o.o.

Zarszyn ul. Podkarpacka 6

MEDICSAN Sp. z o.o.
Punkt szczepień
MEDICSAN Sp. z o.o.
Punkt szczepień
MEDICSAN Sp. z o.o.

Nowosielce św. Floriana 2

SPZPOZ w Komańczy
Komańcza 161
tel. 

SPZPOZ w Zagórzu
Zagórz Piłsudskiego 4
tel. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS”
Joanna Stefańska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS”
Joanna Stefańska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS”

Poradnia lekarza POZ

Bogusław Bukrej
Nowotaniec 93

Punkt Szczepień
Zarszyn, Ul. Podkarpacka 2

Dom Kultury w Tyrawie Wołoskiej 191
38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku 
informuje, że akcja składania zeznań rocz-
nych PIT za 2020 r. będzie trwać od 15 lutego 
do 30 kwietnia 2021 r. Krajowa Administracja 
Skarbowa po raz kolejny przygotuje i udostęp-
ni od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT zezna-
nia podatkowe większości podatników. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną  
i bezpieczeństwo podatników zachęcamy do 
zdalnego kontaktu z urzędem skarbowym i do-
konywania rozliczeń podatkowych w formie 
elektronicznej. Rozliczając dochody uzyskane 
w 2020 r. w formie online mamy do wyboru 
dwie możliwości. Najprostsze rozwiązanie to 
skorzystanie z usługi Twój e-PIT, ponieważ goto-
we zeznanie jest udostępnione na stronie podat-
ki.gov.pl. Drugi sposób to system e-Deklaracje, 
który wymaga bezpośredniego uzupełnienia 
danych przez podatnika (szczegóły poniżej).

Tradycyjne, papierowe formularze PIT są 
coraz mniej popularne. Dziś mało kto korzysta 
z tej metody rozliczenia z �skusem, a coraz 
więcej osób (ok. 85 %)  składa zeznania podat-
kowe przez Internet. Na przestrzeni lat 2018-
-2020 zanotowaliśmy w Urzędzie Skarbowym 
w Sanoku znaczny wzrost liczby deklaracji 
złożonych w formie elektronicznej. W 2018 r. 
było to 24 176 szt., w 2019 r.  31 504 szt., 
a w 2020 r. już 35 501 szt.

I. USŁUGA  „TWÓJ E-PIT”  
Wprowadzona w 2019 r. przez Ministerstwo 
Finansów usługa „Twój e-PIT”  pozwala na 
bardzo łatwe, intuicyjne, a przede wszystkim 
bardzo szybkie rozliczenie PIT za pośrednic-
twem Internetu. Co więcej, praktycznie zupeł-
nie automatyzuje ten proces i w niektórych 
przypadkach umożliwia złożenie deklaracji 
bez podejmowania jakichkolwiek działań. Nie 
dotyczy ona jednak wszystkich deklaracji 
(wyłączone są przychody z działalności go-
spodarczej i z działów specjalnych produkcji 
rolnej).  Twój e-PIT to zeznanie podatkowe 
PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. 

Wybierając usługę Twój e-PIT mamy dwa 
sposoby logowania się: dane podatkowe (dane 
autoryzujące) i Pro�l Zaufany (PZ).  

1.  Dane podatkowe (dane autoryzujące).
Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT przy 
pomocy danych podatkowych należy podać:

– PESEL (albo NIP i datę urodzenia), 
kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.

– kwotę przychodu z jednej z informacji 
od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od Two-
jego pracodawcy) i potwierdzić kwotą nadpła-
ty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.  

2. Pro�l Zaufany.
Pro�l Zaufany możesz założyć i potwierdzić 
w pełni online przy pomocy zewnętrznego 
dostawcy tożsamości, np. banku 24h/7 dni 
w tygodniu. W systemie bankowości elektro-
nicznej twojego banku, wypełnij formularz 
o założenie Pro�lu Zaufanego. Operację po-
twierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. 
Na Twój adres mailowy otrzymasz potwierdze-
nie założenia konta.

 II.  SYSTEM E-DEKLARACJE
System ten pozwala na złożenie różnorodnych 
deklaracji podatkowych, w tym także formula-
rzy PIT  za pomocą interaktywnego formula-
rza. Aby to zrobić:

▶ wejdź w zakładkę e-Deklaracje, 
▶ wybierz interesujący Cię podatek i po-

bierz odpowiedni formularz np. PIT-37,
▶  wypełnij formularz, 
▶  podpisz go podpisem kwali�kowanym 

albo danymi autoryzującymi, 
▶  pobierz i zachowaj Urzędowe Poświad-

czenia Odbioru (UPO).
Rozliczenie w tradycyjny sposób również 

jest możliwe. W Urzędzie Skarbowym w Sa-

noku przygotowano specjalne urny, do któ-
rych można wrzucać roczne zeznania, a także 
inne deklaracje i dokumenty. Można je też 
wysyłać pocztą. 

Zeznania papierowe można również zło-
żyć osobiście z zachowaniem obowiązu-
jących reżimów sanitarnych w Sali 
Obsługi pok. 5a na parterze budynku 
w dniach: poniedziałki w godz.    8.00  –  
18.00;     wtorki - piątki w godz. 8.00  –  
15.00, jednakże jeżeli  chcemy uzyskać 
informację w zakresie rozliczenia,  należy 
wcześniej umówić wizytę w Urzędzie 
Skarbowym.

III. USŁUGA „UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE 
SKARBOWYM” PODCZAS KAMPANII PIT
W ubiegłym roku wprowadzono w urzędach 
skarbowych w całym kraju nowy model obsłu-
gi podatników poprzez wdrożenie usługi 
„Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Dzięki 
niej w urzędach chcemy zapewnić naszym 
klientom większy komfort  i bezpieczeństwo 
w trakcie załatwiania spraw. Umówienie wizy-
ty pozwala szybko i komfortowo załatwić 
sprawę w urzędzie  bez  kolejek i z zachowa-
niem środków bezpieczeństwa.    

Ważne: przez formularz online na stronie 
podatki.gov.pl możesz umówić wizytę, 
której termin przypada w ciągu najbliż-
szych 14 dni.
Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzę-
dzie, aby zostawić dokument w urnie (bez 
potwierdzenia odbioru) lub otrzymać 
potwierdzenie na swojej kopii w punkcie 
podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wąt-
pliwości dotyczące złożonego dokumentu 
– umów wizytę.

Wizytę w urzędzie możesz  umówić:
• telefonicznie – dzwoniąc pod numer 

tel. 13 46 16 355 lub 13 46 16 356.

• osobiście – przyjdź do punktu umawia-
nia wizyt w urzędzie pok. 5 parter, 

•  przez internet na stronie podatki.gov.pl:
1. wybierz właściwy urząd i sprawę, którą 

chcesz załatwić,
2. wybierz datę i godzinę wizyty,
3. podaj swoje dane,
4. potwierdzenie terminu wizyty otrzy-

masz na podany adres e-mail,
5. w umówionym terminie przyjdź do 

urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest 
wskazane w potwierdzeniu wizyty.

IV. E-URZĄD SKARBOWY.
 Od 1 lutego br. Ministerstwo Finansów i Kra-
jowa Administracja Skarbowa uruchomiły  
internetowy e-Urząd Skarbowy dostępny na 
stronie podatki.gov.pl. W jednym miejscu 
można szybko i wygodnie załatwić sprawy 
podatkowe, bez konieczności wizyty w urzę-
dzie skarbowym.  Serwis budowany jest etapa-
mi do września 2022 r. a już od 1 lutego można 
skorzystać z pierwszego pakietu elektronicz-
nych usług. 

Usługi udostępniane w serwisie będą do-
stosowane do potrzeb różnych grup użytkow-
ników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozli-
czenia podatkowe i załatwianie spraw w �S. 

Serwis działa przez całą dobę i można 
z niego korzystać z dowolnego urządzenia 
podłączonego do internetu.

Użytkownik będzie miał dostęp do infor-
macji i usług dotyczących go bezpośrednio, 
a w kolejnych etapach również do spraw in-
nych podatników, do których uzyskał pełno-
mocnictwo lub dostęp do konta.

 
Obecnie e-Urząd Skarbowy oferuje:

• Dostęp do swoich danych podatkowych 
(dane o podatniku, działalności gospodarczej, 
mikrorachunku podatkowym i historii logo-
wania)

• Integrację z usługą Twój e-PIT.
• Informację o nałożonych mandatach.

• Dostęp do aplikacji e-mikro�rma.
• Możliwość płatności online (na początku 

przez osoby �zyczne w zakresie PIT, CIT, 
VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, 
karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozosta-
łych podatków i należności niepodatkowych 
i mandatów). W serwisie będzie dostępna 
historia płatności online.

• Możliwość złożenia w formie elektro-
nicznej niektórych pism (np. wniosku o zali-
czenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet 
innych zobowiązań). Dostępna będzie historia 
wysłanych dokumentów.

Usługi i funkcjonalności planowane 
w kolejnych etapach to m.in.: e-zaświadczenia, 
integracja z serwisem e-TOLL, usługi dla no-
tariuszy i komorników sądowych, usługi doty-
czące m.in. składania wniosków i udostępnia-
nia informacji o stanie spraw.

Rozwiązania, które zostaną wdrożone do 
końca 2022 r. wpłyną nie tylko na standard 
obsługi klientów �S, ale w dłuższej perspek-
tywie poprawią również warunki pracy 
w urzędach skarbowych. Stopniowo proste 
i rutynowe zadania oraz czasochłonne zadania 
związane np. z wydawaniem zaświadczeń, 
zostaną rozwiązane przez zautomatyzowanie 
procesów.

V. ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DOT. 
OPŁATY SKARBOWEJ OD WYDAWANYCH 
ZAŚWIADCZEŃ.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku 
informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. nastą-
piła zmiana numeru rachunku bankowego 
Urzędu Miasta w Sanoku, który  służy do 
przyjmowania opłaty skarbowej m.in. za wy-
danie zaświadczenia.

Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki 
S.A. Numer rachunku: 74 1240 1792 1111 
0011 0319 6203

mn

UŁATWIENIA I NOWOŚCI DLA PODATNIKÓW

Ruszają rozliczenia PIT za 2020 r.
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W dniu 3 września 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku II Wydziale Karnym pod sygnaturą 
akt II K 451/18 (II Ka 282/20) zapadł prawomocny wyrok skazujący w stosunku do Tomasza 
Święch uznający skazanego Tomasza Święch za winnego tego, że w dniu 21 lipca 2018 r.  
o godzinie 07:09 w Zagórzu, woj. podkarpackiego posługując się nickiem „Matisz kłamie oj kła-
mie, manipuluje i zdradza” opublikował wpis o treści (pisownia org.): „pytanie czy cała kampania 
Matisza to będzie jedno wielkie kłamstwo i jeszcze wplontuje w to europosła Zarębę :) Czy ten 
człowiek kiedykolwiek pohamuje się w kłamstwach i manipulacjach ? Nawet twierdzi że mu 
żonę zwolnili co tez potworne kłamstwo i manipulacja. Inna sprawa że cała jego kariera to  
manipulacja kłamstwo i zdrada!” pod artykułem pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjazny Sanok. 
Inicjatywa mieszkańców dla rozwoju miasta.” zamieszczonym na portalu esanok.pl czym  
publicznie zniesławił i znieważył w środkach masowego komunikowania Tomasza Matuszew-
skiego tj. o przestępstwo z art. 212 § 2 k.k. i art. 216 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Za popełnienie powyższego przestępstwa został skazany na karę 5-ciu miesięcy ogranicze-
nia wolności polegającej na potrącaniu 15% miesięcznego wynagrodzenia uzyskiwanego  
z premią netto, orzeczono nawiązkę w kwocie 3.000 zł, środek karny w postaci podania wyroku 
do publicznej wiadomości, obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego poprzez umieszczenie 
przeprosin w „Tygodniku Sanockim” i na stronie internetowej www.esanok.pl ponadto zasądzo-
no koszty postępowania na rzecz oskarżyciela posiłkowego i na rzecz Skarbu Państwa.

WYROK SĄDU REJONOWEGO w SANOKU

Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, 
iż na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnic-
twie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) na terenie powiatu sanockiego 
prowadzone są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, których numery, lokalizację oraz godziny otwarcia określa poniższa tabela:

Rodzaj punktu
Numer 
punktu

Lokalizacja Dni i godziny otwarcia

punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej

1.
Starostwo Powiatowe w Sanoku,  
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Pokój Nr 48

od poniedziałku do piątku 
15.30 – 19.30

punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej

2.

1. Urząd Gminy w Zarszynie,  
ul. Bieszczadzka 74,  38-530 Zarszyn

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
8.00 – 12.00

2. Urząd Gminy w Bukowsku 
38-505 Bukowsko 290

wtorek 
11.00 –15.00

punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej

3.

1. Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu,
 ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz

poniedziałek, wtorek, środa i piątek 
8.00 – 12.00

2. Urząd Gminy w Komańczy 
38-543 Komańcza 166

czwartek 
11.00 –15.00

punkt nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

4.
Starostwo Powiatowe w Sanoku,  
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Pokój Nr 44

od poniedziałku do piątku 
15.30 – 19.30
(środa – dyżur „nieodpłatna mediacja”)

Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrud-
niająca innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie. Pomoc udzielana 
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.
Podmiot ubiegający się o taką pomoc przedstawia przed jej udzieleniem wymagane dokumenty.

Zapisy do punktów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 
pod numerem telefonu 13 46 52 939. Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje 
możliwość umówienia terminu wizyty drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: npp@powiat-sanok.pl. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobi-
ście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w okresie pandemii, dostępne są w siedzi-
bie urzędu, pod numerem telefonu 13 46 52 939 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
https://powiat-sanok.pl/bip/ w zakładce nieodpłatna pomoc prawna. 

Ponadto w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku, na tablicach ogłoszeń Powiatu Sanockiego 
oraz pod adresem https://powiat-sanok.pl/bip/ w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, dostępna 
jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sanockiego, 
obejmująca poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,  
w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń spo-
łecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.

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

USŁUGI
■ Moskitiery, rolety, na-
wiewniki okienne, tel. 
600 297 210

 Kolejny raz wspólnoty chrześcijańskie modliły się o jedność. 
Pandemia nie pozwala w tym roku na wspólne przeżywanie 
modlitw. W roku ubiegłym ekumeniczny śpiew kolęd odbył 
się na terenie skansenu w zabytkowym kościele św. Mikołaja 
Cudotwórcy z Ropek.

Sanok – Trepcza

Trud budowania jedności

Na najstarszych w naszym te-
renie organach z XVII wieku 
organista Marek Dziok z Trep-
czy akompaniował  do śpiewu 
znanych kolęd Zachodu. 
Twórczość religijną i ludową 
Wschodu zaprezentowały ze-
społy śpiewacze z Komańczy  
i Zyndranowej. Na spotkaniu 
był obecny hasyda  z Jarosła-
wia, który mówił o żydow-
skich tradycjach świętowania.

Tydzień modlitw o jed-
ność chrześcijan obchodzony 
w dniach 18-25 stycznia roz-

poczyna dzień poświęcony 
wyznawcom judaizmu. Żydzi 
przed ostatnią wojną w sa-
mym Sanoku, jak i Bieszcza-
dach, stanowili obok Polaków 
i  Rusinów znaczny odsetek 
mieszkańców. Zgrupowani 
przez Niemców w Zasławiu 
zostali tam zabici lub wywie-
zieni koleją do obozu zagłady 
w Bełżcu. Obok tego główne-
go ge�a istniały przejściowe
między innymi w Trepczy 
przy moście na Sanoczku oraz 
dodatkowo nad Sanem u pod-

nóża Fajki jako obóz pracy ka-
torżniczej. Ponad siedmiuset 
młodych Żydów mieszkają-
cych w barakach było tu za-
trudnionych do pozyskiwania 
kamienia w pobliskim kamie-
niołomie lub prosto z rzeki. 
Mielony siłą ludzkich mięśni 
używany był na budowę dróg.

Od kilku lat tydzień mo-
dlitw o jedność kończy dzień 
poświęcony wyznawcom isla-
mu. Na naszym terenie są 
wciąż rzadkością, ale obecnie 
religia ta intensywnie rozwija 
się na całym świecie. Wielu 
młodych muzułmanów jako 
cel swojej wędrówki obiera 
bogatą Północ, zwłaszcza Eu-
ropę. Zaprzyjaźniony z Trep-
czą misjonarz Afryki o. Bogu-
sław Żero często opowiadał  
o relacjach z islamistami. 
Wzajemne poznanie i zrozu-
mienie pozwala uniknąć nie-
potrzebnych napięć i kon�ik-
tów oraz budować przyszłość 
świata na drogach pokoju.  
Z prelekcją na temat swojej 
nowej książki „Bóg w świecie 
islamu” podczas najbliższych 
wakacji został zaproszony 
świecki profesor KUL-u Eu-
geniusz Sakowicz, wybitny 
znawca tematu. Termin i do-
kładny program spotkania  
zostanie podany w  bliskości 
wydarzenia. 

(pr)

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

OGŁOSZENIA

Mimo obostrzeń, Młodzieżowy Dom Kultury działa i organi-
zuje wystawy. Lia Bachaliashvili przyjechała z  zachodniej 
Gruzji z miasta Khobi, gdzie dwa razy jej prace znalazły się na 
wystawach. Przyjechała do Sanoka „za chlebem”, ale nie po-
rzuciła swojej pasji, jaką jest tworzenie �lcowanych obrazów. 
Jej prace można podziwiać w   Młodzieżowym Domu Kultu-
ry. Wystawa została zatytułowana „Od Kaukazu po Karpaty”.

„Od Kaukazu po Karpaty”
Wystawa w MDK

– W dzieciństwie bardzo lubi-
łam malować, jednak nie mia-
łam żadnej możliwości uczęsz-
czania do szkoły plastycznej. 
Dopiero w 2012 r. założono 
szkołę plastyczną, do której się 
dostałam  i poznałam podsta-
wy sztuk pięknych. Między in-
nymi zafascynowało mnie wy-
szywanie wełną na �lcu. Mia-
łam wielkie szczęście spotkać 
prof. Darejan Tskhvitava, która 
stwierdziła, że mam talent. To 
ona zdradziła mi wiele tajem-

nic sztuki �lcowania. Zawdzię-
czam mistrzyni to, co dziś po-
tra�ę zrobić. Jestem wyznania
prawosławnego, dlatego bar-
dzo inspirują mnie ikony. Po-
prosiłam nawet  duchownego, 
by pobłogosławił mnie do 
tworzenia ikon na �lcu – opo-
wiedziała Lia o swoich począt-
kach ze sztuką. 

Na obrazach widać moty-
wy sakaralne, wschodniego 
obrządku, ale nie brak też 
przyrody.

– Chciałabym podzięko-
wać Młodzieżowemu Domo-
wi Kultury za możliwość or-
ganizacji wystawy moich 
prac, nawet w trybie online.  
Niech ta wystawa będzie jesz-
cze jednym świadectwem to-
lerancji w Polsce, a także po-
twierdzeniem przyjaźni mię-
dzy Polską a Gruzją – sko-
mentowała autorka możliwość 
pokazania swojej sztuki.
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Polska Hokej Liga Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Małopolskie ligi żaków 

Dwa zwycięstwa z Cracovią 
Drużyny Niedźwiadków rozegrały trzy mecze z Cracovią, których bilans 
okazał się korzystny. Zarówno żacy starsi, jak i młodsi, odnieśli po jednym 
zwycięstwie, a łupem rywali padł tylko rewanżowy pojedynek w starszym 
roczniku. Młodszy z naszych zespołów był bliski dwucyfrówki. 

Żacy starsi 
NIEDŹWIADKI SANOK – C�COVIA K�KÓW 4-3 (3-1, 0-0, 1-2)
Bramki: Wojnar (6), Izdebski (7), Ząbkiewicz (18), Samborski (48). 

NIEDŹWIADKI SANOK – C�COVIA K�KÓW
1-2 pk. (0-0, 0-0, 1-1; d. 0:0, k. 0:1) 

Bramka: Wojnar (54). 

Żacy młodsi
C�COVIA K�KÓW – NIEDŹWIADKI SANOK 5-9 (1-3, 3-5, 1-1)
Bramki: A. Suchecki 3 (13, 28, 40), Kłodowski 2 (16, 34), P. Robel 2 (15, 55), 
Bator (25), Sroka (28). 

Niedźwiadki z awansem 
Podczas �nałowego turnieju w Oświęcimiu drużyna Niedźwiadków
wygrała tylko jeden z trzech meczów, pokonując miejscową Unię.  
W kontekście awansu nie miało to jednak znaczenia, bo zawodnicy 
Krzysztofa Ząbkiewicza już wcześniej zapewnili sobie kwali�kację.

Decydującą rozgrywkę nasi juniorzy 
młodsi rozpoczęli z przytupem,  
w pierwszym meczu nie dając szans 
gospodarzom. Sanoczanom nie prze-
szkodził fakt, że spotkanie rozgrywane 
było późnym wieczorem, a ostatnia  
syrena zabrzmiała tuż przed godz. 23. 

Nazajutrz Niedźwiadki zmierzyły 
się z Podhalem Nowy Targ, doznając 
minimalnej porażki. Mimo tego występ 
naszych chłopaków mógł się podobać, 
bo postawili faworytowi twardy opór  
i to grając w osłabionym składzie. 

Na koniec był mecz z Cracovią, 
szczególnie ważny dla rywali, którzy 
nadal nie byli pewni awansu na olim-
piadę. I właśnie większa determinacja 
zdecydowała o zwycięstwie krakowian.  

Turniejem w Oświęcimiu drużyna 
Niedźwiadków przypieczętowała 
awans do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która w dniach 23-28 lutego 
rozegrana zostanie w Janowie. Nasi  
zawodnicy znaleźli się w grupie D,  
razem z miejscowym Naprzodem,  
Sokołami  Toruń  i  Cracovią. 

UKH UNIA OŚWIĘCIM – NIEDŹWIADKI SANOK 2-6 (0-3, 1-2, 1-1) 
Bramki: Pisula (7), Orzechowski (14), Starościak (20), Żółkiewicz (38), 
Niemczyk (40), Łańko (50). 

PODHALE NOWY TARG – NIEDŹWIADKI SANOK 3-2 (0-0, 2-0, 1-2) 
Bramki: Starościak (50), Mazur (55). 

NIEDŹWIADKI SANOK – C�COVIA K�KÓW 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
Bramka: Mazur (14). 

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – CIARKO STS SANOK 
4-2 (0-1, 1-1, 3-0) 

Punkt w meczu z liderem 
CIARKO STS SANOK – JKH GKS JASTRZĘBIE 2-3 pk. (1-1, 0-0, 1-1; 0:0, k. 1:2) 

Bramki: Witan (6), Kamienieu (53) – Sawicki (17), Hovorka (58). Karne: Witan – Phillips 2. 
Ciarko STS: Spěšný – Florczak, Rąpała; Strzyżowski, Wilusz, Biały – Kamienieu, Piippo; Elo, Viikilä, Sihvonen – 
Demkowicz, Biłas; Bukowski, Witan, Filipek – Skokan, Bielec; Łyko, Ginda, Dobosz. 

STS wreszcie urwał punkt liderowi, przegrywając dopiero po karnych. 
Zresztą niewiele zabrakło do zwycięstwa w podstawowym czasie –  
goście uratowali remis dopiero na 2 minuty przed końcem. Oby był to 
dobry prognostyk przed startem fazy play-off, bo bardzo prawdopo-
dobne, że w pierwszej rundzie zagramy właśnie z Jastrzębiem. 

Spotkanie rozpoczęło się fantastycznie, 
bo już po kilku minutach gry wynik 
otworzył Maciej Witan, sprytnie zmie-
niając lot krążka po dalekiej wrzutce 
Bartosza Florczaka. Dość szybko stra-

cona bramka podrażniła gości, którzy 
mocno ruszyli do ataku. Ich przewaga 
długo nie przynosiła efektów, jednak  
w końcówce pierwszej tercji wreszcie 
dopięli swego. Gol był dość podobny 

do wcześniejszego tra�enia Witana, bo
nasz wychowanek Radosław Sawicki – 
nota bene aktalnie najlepszy strzelec 
PHL – także skutecznie trącił „gumę” 
po strzale któregoś z partnerów. 

Druga część pojedynku nie przy-
niosła bramek, głównie za sprawą braku 
skuteczności hokeistów JKH. Inna 
sprawa, że dobrze bronił Patrik Spěšný, 
zachowując czyste konto m.in. przy 
rzucie karnym w wykonaniu Marka 
Hovorki. 

Wynik 1-1 utrzymywał się do  
53. min, gdy nasi hokeiści dość niespo-
dziewanie odzyskali przewagę. I znów 
padła bramka podobna do poprzed-
nich: tym razem po uderzeniu Jauhie-
nija Kamienieu krążek rykoszetem od-
bił sie od jednego z rywali, co zupełnie 
zmyliło ich golkipera. Po stracie drugie-
go gola jastrzębianie ruszyli do zdecy-
dowanych ataków i na 2 minuty przed 
końcem podstawowego czasu gry uda-
ło im się doprowadzić do remisu pod-
czas gry w przewadze. W podbramko-
wym zamieszaniu najlepiej znalazł się 
Hovorka, nieuchronnym strzałem  
tra�ając  do  siatki.

Dogrywka nie przyniosła goli  
i o wyniku decydować musiały karne. 
Tymczasem przy ich wykonywaniu  
zawodnicy obu drużyn wykazywali się 
wyjątkową indolencją strzelecką: dość 
powiedzieć, że do zakończenia poje-
dynku potrzebnych było aż 14 serii, 
czyli 28 prób. Po celnych strzałach  
Zackary’ego Phillipsa i Witana długo 
było 1-1, ale w końcu ponownie tra�ł
Phillips, przesądzając o zwycięstwie 
przyjezdnych. Mimo wszystko punkt 
urwany liderowi należy cenić. 

Porażka w trzeciej tercji 

Bramki: Vasiliev (26), Ļeščovs (50), Nikiforow (60), Smal (60) – Viikilä (17), 
Bukowski (32). 
Ciarko STS: Spěšný – Florczak, Rąpała; Strzyżowski, Wilusz, Biały –  
Kamienieu, Piippo; Elo, Viikilä, Sihvonen – Demkowicz, Biłas; Bukowski, 
Witan, Filipek – Skokan, Bielec; Łyko, Ginda, Dobosz. 

Czwarty mecz z Zagłębiem i pierwsza porażka, choć po dwóch tercjach 
wszystko wskazywało na kolejne zwycięstwo STS-u. Niestety, w ostat-
niej odsłonie miejscowi aż trzy razy wykorzystali gry w przewagach, 
decydujące gole strzelając w ostatniej minucie. 

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie  
z planem, bo drużyna Marka Ziętary 
tra�ła jako pierwsza, obejmując prowa-
dzenie w 17. min. Choć Jesperi Viikilä 
uderzył niezbyt precyzyjnie, to „guma” 
przecisnęła się między parkanami 
bramkarza. Ślązacy odrobili straty już 
po zmianie stron, gdy po raz pierwszy 
udało im się wykorzystać przewagę  
liczebną. Do wyrównania mocnym 
strzałem doprowadził Aleksandr Vasi-
liev. Radość miejscowych nie trwała 
długo, bo kilka minut później drugiego 
gola dla STS-u zdobył Jakub Bukowski. 
Tym razem przy jeszcze bardziej  
wydatnej pomocy bramkarza drużyny 
przeciwnej... Szkoda, że chwilę później 
idealnej okazji do podwyższenia rezul-
tatu nie wykorzystał Marcin Biały. 

Po dwóch tercjach nasi hokeiści 
prowadzili 2-1, jednak korzystnego 
wyniku nie udało się utrzymać. Klu-
czem do zwycięstwa Zagłębia okazały 
się skutecznie rozgrywane okresy gry  
w przewagach liczebnych. Do ponow-
nego wyrównania doprowadził Imants 
Ļeščovs, tra�ając z dość ostrego kąta.
Spotkanie rozstrzygnęło się w ostatniej 
minucie, gdy Zagłębie grało w podwój-
nej przewadze po karach Huberta 
Demkowicza i Bogusława Rąpały. Naj-
pierw Jewgienij Nikiforow tra�łwsamo
okienko, a 2 sekundy przed końcową 
syreną Igor Smal dobił nas strzałem do 
pustej bramki, choć sytuację próbował 
jeszcze ratować Marek Strzyżowski. 

Dzisiaj (godz. 18) STS zagra u siebie 
z GKS-em Katowice. 

STS dwa razy obejmował prowadzenie, jednak spotkanie zakoczyło się wygraną lidera 

Zagłębie zrewanżowało się STS-owi za porażki w trzech poprzednich meczach 

Żacy starsi rozegrali dwa bardzo zacięte pojedynki z Cracovią 
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Kolumnę opracował: B. BŁAŻEWICZ

I Liga Podkarpacka Pierwszy sparing Ekoballu Stal 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Juniorzy TSV liderem grupy finałowej 
Zespół juniorów TSV świet-
nie rozpoczął rywalizację  
w grupie �nałowej, bez 
straty seta pokonując Kępę  
Dębica. Szansę gry otrzy-
mali wszyscy zawodnicy,  
a zwycięstwo pozwoliło  
ekipie Macieja Wiśniow-
skiego na objęcie prowa-
dzenia w tabeli z punktem 
przewagi nad AKS-em Rze-
szów. Grały też drużyny  
juniorek Sanoczanki, jed-
nak przyszło im uznać wyż-
szość rywalek z Dębowca  
i Mielca. 

Juniorzy 
TSV SANOK – KĘPA DĘBICA 3:0 (18, 7, 22) 

Juniorki 
SANOCZAN� SANOK – UKS DĘBOWIEC 1:3 (-15, -22, 17, -20) 

Juniorki młodsze 
SMS STAL MIELEC – SANOCZAN� SANOK 3:0 (14, 19, 10)

Przełamanie w Głogowie!
LKS GŁOGOVIA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI – AZS UP TSV SANOK 

0:3 (-22, -23, -20) 
TSV: Florek, Zieliński, Chudziak, Damian Bodziak, Gorzkowski, Kondrat i Pajęcki (libero) 
oraz Sokołowski, Mandzelowski, Kaczmarski, Dziadosz i Dominik Bodziak (libero). 

Powtórka z pierwszej rundy – Głogovia znów pokonana bez straty seta, tym razem na jej 
boisku. To było bardzo ważne zwycięstwo z psychologicznego punktu widzenia, bo nasz 
zespół przełamał się po serii trzech porażek z rzędu. Czas na to był już najwyższy... 

Początek wcale nie zapowiadał wygranej do 
zera, bo pierwsze minuty meczu były bardzo 
słabe w wykonaniu gości. Dość powiedzieć, że 
miejscowi szybko wypracowali sobie przewa-
gę, prowadząc już nawet 8:2. Wtedy jednak 
TSV rozpoczęło odrabianie strat, a gdy na za-
grywkę wszedł Kamil Florek, nastąpiła seria... 
11 punktów z rzędu! Przede wszystkim zaczął 
funkcjonować blok, a ataki Przemysława  
Chudziaka z lewego skrzydła dochodziły celu. 
Wprawdzie w końcówce partii gospodarze 
odrobili kilka „oczek”, jednak nie na tyle,  
by  odwrócić  jej  losy. 

Drugą odsłonę nasza drużyna rozpoczęła 
dożo lepiej, do jej połowy utrzymując nie-
znaczne prowadzenie. Potem Głogovii udało 
się doprowadzić do wyrównania, choć nie na 
długo. Mimo wszystko rywale nie odpuszczali, 

starając się utrzymać dystans. Ostatnie słowo 
należało jednak do naszych zawodników, któ-
rzy po ataku Damiana Bodziaka zamknęli seta, 
wygrywając go z minimalną przewagą. 

Od początku trzeciej partii na parkiecie 
pojawili się wchodzący wcześniej Piotr Soko-
łowski i Jakub Mandzelowski. Okazało się to  
o tyle dobrym posunięciem, że drużyna  
Macieja Wiśniowskiego już stale miała dość 
bezpieczną przewagę. Dyspozycję podtrzymał 
Chudziak, skuteczność poprawił Bodziak,  
do tego doszły punkty dołożone przez Man-
dzelowskiego. Bohaterem ostatniej akcji był 
jednak Kacper Kondrat, kończąc pojedynek 
skutecznym atakiem ze środka. 

W sobotę (godz. 17) siatkarze AZS UP TSV 
podejmą Siarkę Tarnobrzeg. 

Turniej Młodzików Starszych w Sieniawie 

Wygrana z obcokrajowcami 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – 

DRUŻYNA TESTOWANYCH PIŁ�RZY 1-0 (0-0)
Bramka: Lorenc (65-rzut wolny). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Ząbkiewicz, Lorenc, Jaklik, Kaczmarski – Kalemba, Tabisz, Baran, 
Niemczyk, Jakubowski – Sobolak. Na zmiany weszli: Jagniszczak – Kamil Adamiak, S. Słysz,  
K. Słysz, Piotrowski, Szomko. 

Cykl sparingów rozpoczęty tydzień przed planowanym 
terminem, a okazją była możliwość gry z goszczącą na  
naszym terenie grupą testowanych zawodników, głównie  
z Francji. Zwycięsko z tej potyczki wyszli stalowcy, wygry-
wając po golu Piotra Lorenca, który tra�ł z rzutu wolnego.

Mecz rozegrany został na 
sztucznym boisku centrum 
„Wiki”. Przyjezdna drużyna, 
w składzie której dominowali 
ciemnoskórzy piłkarze, roz-
poczęła bardzo bojowo,  
w pierwszym kwadransie  
uzyskując wyraźną przewagę. 
Potem gra się wyrównała  
i do głosu zaczęli dochodzić 
podopieczni Piotra Kota. 
Jeszcze w pierwszej połowie 
dwóch sytuacji sam na sam  
z bramkarzem rywali nie wy-
korzystał Krystian Kalemba, 
a po rzucie wolnym Kamila 
Jakubowskiego piłka wylądo-
wała na słupku. W drugiej 
połowie ze stałego fragmentu 
gry celniej przymierzył  
Lorenc, półgórnym strzałem  
z ponad 20 metrów tra�ając
tuż przy słupku. Więcej goli 
nie było i tym sposobem  
stalowcy odnieśli pierwsze 
sparingowe zwycięstwo  
w  roku  2021. 

– W najbliższy weekend 
wybieramy się do Rzeszowa, 
by zagrać mecz z III-ligowym 

Sokołem  Sieniawa – powie-
dział Robert Ząbkiewicz,  
kierownik  Ekoballu  Stal. 

Pewne zwycięstwo ekoballowców 
Startowały dwie drużyny Ekoballu Stal, z których zdecy-
dowanie lepiej wypadła ta druga, wygrywając wszystkie 
mecze, co dało jej bezapelacyjne zwycięstwo. Pierwszy  
zespół  uplasował  się  na  7.  pozycji. 

Piłkarze Ekoballu II już  
w zmaganiach grupowych dali 
pokaz siły, każdego rywala po-
konując różnicą przynajmniej 
dwóch bramek, choć zawsze 
był też jeden stracony gol.  
Dlatego w fazie pucharowej 
wzmocniona została defensy-

Mecze grupowe: 
Ekoball II Sanok – Grunwald Budziwój 4-1 
Bramki: Zioło 2, Kowalik, Radwański. 
Ekoball II Sanok – Wilczki Lesko 3-1 
Bramki: Zioło, Radwański, Janusz. 
Ekoball II Sanok – AktivPro Wiśniowa 3-1 
Bramki: Radwański, Kowalik, Wilusz. 

Ekoball I Sanok – Koniczynka Krosno 1-2 
Bramka: Jakieła. 
Ekoball I Sanok – AktivPro Rymanów 5-2 
Bramki: Mielecki 4, Karczyński. 
Ekoball I Sanok – Zamczysko Odrzykoń 1-4 
Bramka: Karczyński.  

Mecz o 7. miejsce: 
Ekoball I Sanok – Grunwald Budziwój 3-2 
Bramki: Karczyński 2, Mielecki. 

Pół�nał:
Ekoball II Sanok – Zamczysko Odrzykoń 1-0 
Bramka: Zioło. 

Finał:
Ekoball II Sanok – Wilczki Lesko 2-0 
Bramki: Zioło, Wilusz. 

wa, efektem zwycięstwa do 
zera w decydujących pojedyn-
kach – pół�nałowym z Za-
mczyskiem Odrzykoń i �nało-
wym z Wilczkami Lesko. 

Pierwszy zespół Ekoballu 
– mimo wygranej 5-2 z Aktiv 
-Pro Rymanów – zajął ostat-

nie miejsce w swojej grupie  
i przyszło mu walczyć o unik-
nięcie ostatniej lokaty w ca-
łym turnieju. Z powodzeniem 
– w zaciętym meczu o 7. po-
zycję nasi zawodnicy pokona-
li Grunwald Budziwój. 

Najskuteczniejszymi za-
wodnikami turnieju okazali  
się Jakub Mielecki (Ekoball I)  
i Bartosz Zioło (Ekoball II), 
zdobywając po 5 goli. Do wyło-
nienia króla strzelców potrzeb-
na więc była swego rodzaju  
dogrywka w postaci konkursu 
rzutów karnych, a obaj starali 
się pokonać bramkarza Koni-
czynki Krosno, wybranego naj-
lepszym golkiperem imprezy 
w Sieniawie. Ostatecznie w tym 
pojedynku lepszy był Mielecki, 
wygrywając 3-2.

Zwycięska drużyna Eko-
ballu II wystąpiła w składzie: 
Paweł Romaniak, Ksawery  
Janusz, Tomasz Cyran, Patryk 
Radwański, Bartosz Zioło, 
Adam Knurek, Michał Mlecz-
ko, Miłosz Mrozek, Aleksander 
Kowalik i Krzysztof Wilusz. 

Siatkarze TSV przełamali się po serii trzech porażek z rzedu 

Piotr Lorenc (po lewej) strzelił zwycięskiego gola dla Ekoballu 

Po turnieju nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia naszych drużyn 
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TENIS STOŁOWY

Wycięte z gazety kupony należy dostarczać – osobiście lub drogą pocztową 
– na adres  redakcji („Tygodnik Sanocki”, ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). 
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Plebiscyt „TS”

Złota Dziesiątka 2020

Miłosz Baran (kick-boxing, Samuraj Trans-San), Karol Biłas (ho-
kej, Ciarko STS), Damian Bodziak (siatkówka, AZU UP TSV), 
Arkadiusz Borczyk (Automobilklub Małopolski), Kacper Cęgiel 
(unihokej, TravelPL Wilki), Przemysław Chudziak (siatkówka, 
AZU UP TSV), Paula Doskowska (wrotkarstwo, UKS Sprint), 
Kamil Florek (siatkówka, AZS UP TSV), Krystyna Gawlewicz 
(LA, Pozytywnie Zabiegani), Piotr Gembalik (kolarstwo, Syndro-
me Racing), Katarzyna Górska (unihokej, AZS UP), Konstancja 
Iwańczyk (�tness gimnastyczny, Spartanie), Emilia Janik (LA, 
Komunalni), Piotr Lorenc (piłka nożna, Geo-Eko Ekoball Stal), 
Robert Lorens (kolarstwo, WS TECH MTB Team), Mateusz 
Łącki (tenis stołowy, SKT ILO Wiki), Jakub Mandzelowski (siat-
kówka, AZU UP TSV), Andrzej Michalski (nordic walking, NW), 
Piotr Michalski (łyżwiarstwo szybkie, Górnik), Bartłomiej Mil-
czanowski (kolarstwo, niezrzeszony), Damian Niemczyk (piłka 
nożna, Geo-Eko Ekoball Stal), Marek Nowosielski (LA, niezrze-
szony), Rafał Pałacki (szachy, Komunalni), Seweryn Przybylski 
(podnoszenie ciężarów, Gryf), Bogusław Rąpała (hokej, Ciarko 
STS), Kamil Rościński (kick-boxing, Samuraj Trans-San), Patryk 
Sawulski (podnoszenie ciężarów, Gryf), Szymon Słysz (piłka 
nożna, Geo-Eko Ekoball Stal), Marek Strzyżowski (hokej, Ciarko 
STS), Jakub Sujkowski (unihokej, TravelPL Wilki), Tomasz Sza-
rek (trójbój siłowy, Gryf), Mateusz Tokarski (łyżwiarstwo szybkie, 
Górnik), Adam Tutak (kick-boxing, Samuraj Trans-San), Jan Wilk 
(żeglarstwo, BTŻ), Maciej Witan (hokej, Ciarko STS),  Jakub 
Ząbkiewicz (piłka nożna, Geo-Eko Ekoball Stal). 

Lista kandydatów: 

XVI Plebiscyt „Tygodnika Sanockiego” 
na Najpopularniejszych Sportowców Sanoka 

ZŁOTA DZIESIĄTKA 2020

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE SHORT-TRACK 

Miejsca w dziesiątkach 
Piątą rundę Pucharu Polski i Ogólnopolskich Zawodów 
Rankingowych rozegrano w Opolu, gdzie w czołowych 
dziesiątkach plasowały się trzy zawodniczki UKS-u MOSiR 
– Julia Kogut, Oliwia Ratajewska i Aleksandra Szałajko. 

W wieloboju juniorek D 
miejsce 8. wywalczyła Kogut, 
o czym zdecydowały nastę-
pujące pozycje: 6. na 1000 m, 
8. na 500 m i 7. na 777 m. 
Jej młodsze koleżanki ścigały 
się w kat. juniorek F –  5. była 
Ratajewska (6. na 333 m, 
7. na 111 m i 5. na 222 m), 

a 6. A. Szałajko (5. na 333 m, 
8. na 111 m i 6. na 222 m) 
Niższe lokaty zajmowały: 
Angela Miccoli i Anna Jasik 
(seniorki), Zo�a Zygmunt 
(juniorki C), Maja Rocka 
i Patrycja Szałajko (juniorki 
D) oraz Martyna Targowska 
(juniorki E). 

III Liga IV Liga 

Mocny finisz Krosna 
KSTS MOSIR �RPATY II KROSNO – 

SKT ILO WIKI SANOK 10:4 

SKT: Haduch 2, Gratkowski 1, Łącki 0,5, 
Witka 0,5. 

Kolejna porażka pierwszej drużyny SKT, 
choć do połowy meczu trwał zacięty bój. 
Potem jednak gospodarze wrzucili wyższy 
bieg, pewnie sięgając po zwycięstwo. 

Pierwszy rzut pojedynków singlowych wy-
szedł na remis, podziałem punktów zakończy-
ły się również deble, więc nawet porażka 
1:3 w drugiej serii gier pojedynczych niczego 
nie przesądzała. Przy stanie 6:4 dla rywali 
wszystko było jeszcze możliwe, jednak w ko-
lejnych meczach odpowiednio podkręcili 
tempo. Trzecią odsłonę potyczek indywidual-
nych Karpaty zakończyły z kompletem czte-
rech zwycięstw i było „po zawodach”... 

Rezerwy bez litości dla Jasła 
SKT ILO WIKI II SANOK – UKS SPIN JASŁO 10:0 

SKT: Wojciechowski 2,5, Pytlowany 2,5, Harajda 2,5, Morawski 2,5. 

Spotkanie z ostatnim zespołem w tabeli 
bez historii – druga drużyna SKT nie dała 
rywalom najmniejszych szans, odnosząc 
efektowne zwycięstwo do zera. 

O przewadze naszych ping-
pongistów najlepiej świadczy 
fakt, że pozwolili jaślanom 
na ugranie zaledwie... 6 setów. 
Robert Wojciechowski, Piotr 
Pytlowany, Krzysztof Harajda 
i Marcin Morawski solidarnie 
podzielili się dorobkiem 
punktowym, zdobywając po 
2,5 „oczka”. To było zwycię-
stwo, które na pewno doda 
im pewności przed kolejnymi 
meczami. 

LEKKOATLETYKA 

Medale short-trackisty na torze długim 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Tomaszowie Mazowieckim. Występ panczeni-
stów Górnika w cieniu startu nominalnego short-trackisty 
Michała Pawłowskiego z UKS-u MOSiR, który jak przed 
rokiem zdobył cztery medale, osiągnięcie z toru krótkiego 
poprawiając na długim. Wtedy miał bowiem komplet miejsc 
na najniższym stopniu juniorskiego podium, a teraz srebro 
na 500 metrów oraz brązy na 1000, 1500 m i w wieloboju. 

Pierwszego dnia rywalizacji 
nasz zawodnik zajął 4. miejsca 
w wyścigach na 500 i 3000 m, 
uzyskując czasy 40,57 i 4.34,43. 
Nazajutrz rozegrano tylko bieg 
na 1,5 km, w którym Pawłowski 
był 3. z wynikiem 2.05,31. 
Ostatni dzień zmagań rozpoczął 
się od startu na kilometr, czyli 
dystansie nie wliczanym do 
klasy�kacji łącznej. Efekt – 
3. pozycja z rezultatem 1.19,78. 
I wreszcie wyścig na 5 km, 
w którym Michał był 2. z czasem 
7.51,42. Łącznie wyniki na 500, 
3000, 1500 i 5000 m dały mu 
brązowy medal w wieloboju 
z  dorobkiem  175.220  pkt. 

– Synowi udało się popra-
wić ubiegłoroczne osiągnięcie 
z Mistrzostw Polski Juniorów 
w Short-Tracku, bo wtedy miał 
same brązy, a teraz było też jed-
no srebro. To rzadka sytuacja, 

gdy zawodnik zdobywa wyso-
kie miejsca na imprezach mi-
strzowskich w różnych dyscy-
plinach. We wszystkich wyści-
gach bardzo wyraźnie bił rekor-
dy życiowe, co jednak nie jest 
niczym dziwnym, biorąc pod 
uwagę, że dotąd startów na to-
rze długim nie miał za wiele – 
podkreślił Roman Pawłowski, 
trener i ojciec Michała. 

Jeżeli chodzi o reprezentan-
tów Górnika, to w starszej kate-
gorii 8. miejsce zajęła Julia Kali-
tyńska (komplet 8. lokat), 
a 9. Jagoda Matuła. Wśród ju-
niorek młodszych 9. była Nikola 
Maślanka (9. na 500, 1500 
i 3000 m oraz 10. ma 1000 m). 
W drugich dziesiątkach sklasy�-
kowani zostali: Martyna Gon-
tek, Maja Bodnar, Tomasz 
Gontek (m.in. 9. na 5000 m) 
i  Oskar  Podczerwiński. 

Złoci chłopcy i srebrne dziewczyny 
Komunalni rozpoczęli sezon halowy. Pierwsze starty rozegra-
no oczywiście w Mielcu – najpierw Mityng Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Lekkoatletyki, a następnie Mistrzostwa 
Województwa Juniorów. W pierwszych zawodach wysoką 
lokatę zajęła Emilia Janik, natomiast w drugich złote medale 
wywalczyli Piotr Mackiewicz, Kacper Hnat i Kacper Korna-
siewicz, a srebrne zdobyły Martyna Łuszcz i Oliwia Łuczka. 

Podczas mityngu najwyżej                                        
uplasowała się Janik, 3. w skoku 
w dal z wynikiem 5,15 metra. 
W wyścigu na 60 m przypadło 
jej 9. miejsce (wśród chłopców 
dalszą pozycję zajął Hnat). 
Nieźle zaprezentowała się też 
Łuczka – 4. w trójskoku (10,09) 
i 6. w skoku w dal (4,69). 

Mistrzostwa przyniosły 
Komunalnym aż sześć medali. 
Wśród juniorów starszych 
Mackiewicz odniósł zwycię-
stwo na 600 m (1.37,87), pla-
sując się też tuż za podium na 
dystansie o połowę krótszym 
(44,76). Łuczka zdobyła 
srebro zarówno w trójskoku 

(10,11), jak i skoku w dal 
(4,88). W tej drugiej konku-
rencji najlepszą odległość 
miała startująca poza konkur-
sem Janik, uzyskując 5,48 m. 

W kategorii juniorów 
młodszych nasi biegacze 
świetnie startowali na 1000 m, 
bo złoto zdobył Kornasiewicz 
(2.57,90), a srebro miała 
Łuszcz (3.22,87). Natomiast 
Hnat wygrał wyścig na 300 m 
(44,68), zaś na 60 m przypadła 
mu 8. pozycja (7,78). 

– Forma rośnie, o czym 
świadczyło sporo rekordów 
życiowych. To dobry progno-
styk przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Polski Junio-
rów, które rozegrane zostaną 
już w następny weekend – pod-
kreślił trener Ryszard Długosz. 

Michał Pawłowski zdobył cztery medale – jeden srebrny i trzy brązowe 

K. Hnat wygrał bieg na 300 m

Robert Wojciechowski w akcji 
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