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PISMO  SAMORZĄDOWE

Będą zmiany w komunikacji MKS linii nr 3A, 4 i 7 – str. 12-13

ROZMOWA Z JOLANTĄ ROŚ

s. 8-9

SPORT | HOKEJDZIECI ŚWIĘTUJĄ

Dzień Dziecka
na rysunkach s. 7

Człowiek to 
nie tylko ciało...

Przygotowania
i transfery s. 16

„Droga” oświata

Audyt wykazał nieprawidłowości s.3

Przerost zatrudnienia nauczycieli oraz pra-
cowników niepedagogicznych, słaba de-
mogra�a oraz niedostosowana do realiów 
sieć organizacyjna szkół – takie wnioski 
płyną z przeprowadzonej analizy �nanso-
wo-gospodarczej oświaty w mieście Sanok. 
Ponad milion złotych miasto dołożyło do 
kształcenia uczniów spoza jego granic (dot. 
klas 1 – 3). 30% środków z budżetu miasta 
przeznaczane jest na oświatę.
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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

PODZIĘKOWANIA

Panu Ordynatorowi Andrzejowi Wiśniewskiemu
Pani Ordynator Jolancie Wasiewicz
Panu Doktorowi Adamowi Chybile

Panu Profesorowi Sebastianowi Stecowi
oraz 

całemu personelowi
Oddziału Hemodynamiki w Sanoku
za ratowanie życia i troskliwą opiekę

składa
wdzięczny pacjent 

Stanisław Burczyk z Rodziną

Dotarła do nas miła informacja. Na sanockim rynku będą więk-
sze ogródki gastronomiczne i więcej zieleni. Burmistrz podtrzy-
mał decyzję, by właściciele lokali gastronomicznych, których 
dochody zostały poważnie uszczuplone w czasie pandemii, nie 
płacili za dzierżawę terenów gminnych pod ogródek.

W związku z wprowadzony-
mi obostrzeniami dział był 
niedostępny dla odwiedzają-
cych od marca 2020 r., to pięt-
naście miesięcy, w tym czasie 
przeprowadzony został re-
mont pomieszczeń i magazy-
nów czytelni. – Zaaranżowa-
liśmy na nowo wnętrze, aby 
było wygodne i atrakcyjne dla 
czytelników, a równocześnie 
powstała funkcjonalna prze-
strzeń biblioteczna. Na nowo 
wydzielone zostały: magazyn 
zbiorów, pracownia bibliogra-
�czna, stanowisko do digitali-
zacji oraz strefa dla osób ko-
rzystających ze zbiorów na 
miejscu – relacjonuje kierow-
nik działu Ewa Drwięga-Bąk. 
W nowej odsłonie pomiesz-
czenia są mniejsze, jaśniejsze 
i dzięki temu podnoszą kom-
fort pracy w ciszy i skupieniu. 
– Jednak największe zmiany 
objęły strefę czasopism, która 
zostanie przeniesiona do in-
nego pomieszczenia na parte-
rze budynku i zyska nową na-
zwę. Obecnie trwają prace 
adaptacyjne. Będzie to nie-
wątpliwie miłą niespodzianką 
dla osób chcących skorzystać 
z bieżącej prasy oraz Interne-
tu, a przy okazji spotkać się 
z kimś i wypić kawę – dodaje 
dyrektor Leszek Puchała. 

Oprócz zmian remonto-
wych biblioteka wprowadza 
absolutną nowość. – Ponad 
70% dotychczasowego księgo-
zbioru będzie można wypoży-

Czytelnia otwarta od poniedziałku!
W poniedziałek 24 maja br., po przerwie związanej z sytuacją 
epidemiczną w kraju, wznowiła działalność Czytelnia Głów-
na Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Jest dostępna 
w godzinach: poniedziałek - piątek od 8.00 do 17.00 oraz 
w soboty od 9.00 do 14.00. Odwiedziny odbywać się muszą 
z zachowaniem reżimu sanitarnego: wchodząc do biblioteki, 
zasłaniamy usta i nos maseczką oraz dezynfekujemy dłonie.

czyć na zewnątrz. W katalogu 
książki zostały oznaczone for-
mułą: „Czytelnia – do wypo-
życzenia – Są egzemplarze do-
stępne do wypożyczenia” (link 
do strony: h�ps://sanok-mbp.
sowa.pl/sowacgi.php?KatI-
D=0). Do zbioru tego włączo-
no literaturę naukową, popu-
larnonaukową i literaturę pięk-
ną. Wypożyczyć książki z czy-
telni będą mogli czytelnicy 
posiadający aktualną kartę 
biblioteczną. Jednorazowo 
będzie można wypożyczyć 
5 egzemplarzy książek na okres 
30 dni kalendarzowych, ale 
bez możliwości prolongaty. 
Również 24 maja br. urucho-
mimy rezerwacje on-line księ-
gozbioru czytelni – wyjaśnia 
Ewa Drwięga-Bąk. 

Dotychczasowe formy ko-
rzystania z zasobów czytelni 
pozostają bez zmian, udostęp-
nianie prezencyjne nadal aktu-
alne. – Można korzystać w dal-
szym ciągu ze zbiorów udo-
stępnianych wyłącznie na 
miejscu: publikacji nauko-
wych i popularnonaukowych 
z różnych dziedzin wiedzy, 
które zostały zgromadzone 
w księgozbiorze podręcznym, 
zbiorów regionalnych, archi-
walnych roczników czasopism 
oraz prasy bieżącej. W katalo-
gu internetowym publikacje 
przeznaczone do udostępnia-
nia prezencyjnego oznaczono 
formułą: „Czytelnia – na miej-
scu – Egzemplarze są dostęp-

ne wyłącznie na miejscu w bi-
bliotece” – przypomina kie-
rownik działu.

Warto wspomnieć, o zaso-
bach Sanockiej Biblioteki Cy-
frowej, które od 2008 roku są 
regularnie uzupełniane i roz-
budowywane o kolejne mate-
riały dotyczące historii i dzie-
dzictwa kulturowego Ziemi 
Sanockiej. Zbiory te są niezwy-
kle cenne dla historyków i ba-
daczy przeszłości naszego re-
gionu, ale też dla prywatnych 
poszukiwaczy genealogii ro-
dzinnych. – Celem Sanockiej 
Biblioteki Cyfrowej jest uła-
twienie dostępu do źródeł 
(rękopisy, druki oraz ikonogra-
�a) związanych przede wszyst-
kim z regionem ziemi sanoc-
kiej i Łemkowszczyzny. Szcze-
gólnie cennymi źródłami są 
kopie dokumentów i publika-
cji wykonane na nasze zlecenie 
w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym 
Ukrainy we Lwowie i Lwow-
skiej Bibliotece Naukowej 
NAN im. W. Stefanyka we 
Lwowie. Łącznie w bibliotece 
cyfrowej znajduje się blisko 
3000 zdigitalizowanych obiek-
tów. Od 2008 roku Sanocką 
Bibliotekę Cyfrową odwiedzi-
ło 9 319 624 osób – mówi Da-
mian Józefek odpowiedzialny 
za Sanocką Bibliotekę Cyfro-
wą. W ciągu dwóch ostatnich 
lat biblioteka realizowała pro-
jekty �nansowane z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, których celem 
było poszerzenie kolekcji ma-
teriałów archiwalnych. Dzięki 
współpracy z Muzeum Histo-
rycznym w Sanoku i Archi-
wum Państwowym w Rzeszo-
wie Oddział w Sanoku udało 
się zdigitalizować około 24 000 

kart. W 2020 roku realizowany 
był projekt pn. „Akta Rady Mia-
sta Sanoka – digitalizacja i udo-
stępnianie zasobu”. Pozyskane 
dokumenty (18 000 kart) doty-
czące funkcjonowania Sanoka 
i jego społeczności obejmują 
lata 1867-1939.  – Zapraszamy 
do korzystania z bazy Sanockiej 
Biblioteki Cyfrowej na stanowi-
sku w czytelni oraz pod adresem 
h�p://sanockabibliotekacyfro-
wa.pl/dlibra – zachęca Damian 
Józefek.

 W czytelni dostępna jest 
platforma Academica, która 
umożliwia korzystanie z księ-
gozbioru  Biblioteki Narodo-
wej po uprzedniej rezerwacji 
konkretnego tytułu.

Ruszamy również z dzia-
łalnością „galeryjną”. Nowy se-
zon otwieramy wystawą prac  
wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Sanoku. Kolekcja 
podsumowuje pięć miesięcy 
pracy w ramach projektu 
Katarzyny Bryt i Stanisława 
Makarczaka, realizowanego 
z uczniami Szkoły Przysposa-
biającej do Pracy. – Na wysta-
wie będzie można zobaczyć 
30 luster ozdobionych różny-
mi technikami plastycznymi. 
Ciekawostką jest, że lustra po-
chodzą ze zlikwidowanego 
sklepu mieszczącego się 
w piwnicach budynku przy 
ulicy Lenartowicza 2. Od roku 
prace czekały na prezentację. 
Z radością informujemy, że 
wystawa będzie dostępna w 
budynku biblioteki do 30 
czerwca br. w godzinach pracy. 
Zapraszamy też na stronę 
www.biblioteka.sanok.pl i do 
mediów społecznościowych – 
mówi Ewa Drwięga-Bąk.

  mn

MBP w Sanoku

Pani Marii Kępie
składamy wyrazy najgłębszego
współczucia z powodu śmierci

Taty

Panu Robertowi Kordusowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają
Zarząd i Współpracownicy ENDEGO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

Większe ogródki, 
więcej zieleni na rynku

Z miasta

Jak twierdzą restauratorzy, każ-
da pomoc to zachęta do pracy 
i do przedstawienia ciekawej 
oferty, z której skorzystają miesz-
kańcy i przyjezdni goście.

Powiększenie ogródków 
również zostało ciepło przy-
jęte. Restauratorzy uzgodnili, 

jakie kwiaty kupią, by rynek 
wyglądał estetycznie i ogród-
ki były udekorowane w po-
dobny deseń. Miasto nato-
miast ma dozielenić pozostałą 
część rynku.

Czekamy na efekty.
ew
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Eksperci z Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Pod-
karpackiego Ośrodka Samo-
rządu Terytorialnego prze-
prowadzili analizę �nansowo-
-organizacyjną oświaty w Sa-
noku. Audyt był opracowany 
z danych z ostatnich trzech 
lat. 

Oświata kosztuje
Wysokość dochodów miasta 
Sanoka w latach 2019-2021 
oscyluje w granicach 191-195 
mln złotych. W tych latach 
dochody miasta rosną. Rosną 
także subwencje i dotacje, zaś 
dochody własne sukcesywnie 
spadają. Dochody miasta Sa-
noka w 2019 roku to ponad 
40% subwencje i dotacje.  
W 2020 roku stanowią już po-
nad 50%.  Budżet miasta za-
kończył się w 2019 roku de�-
cytem w wysokości 8,6 mln 
zł. W 2020 roku 2,44. Plan  
na 2021 przewiduje de�cyt 
w wysokości ok. 19 mln zł. 

– Samorząd powinien 
podjąć działania mające na 
celu ograniczenia wydatków 
bieżących, a jednocześnie 
zwiększenia dochodów bieżą-
cych (np. eliminacje obniżek 
górnych stawek podatkowych 
uchwalanych ulg i zwolnień.) 
– uważają audytorzy.

Rok budżetowy w 2019 
(wykonanie) zakończył się 
ujemnym wynikiem opera-
cyjnym – kwota ok. 0,45 mln 
zł. Budżet na 2021 (plan) za-
kłada również ujemny wynik 
operacyjny – ok. 4,3 mln zł.  
Wydatki budżetu miasta w la-
tach 2019-2020 rosną z 200,5 
mln zł w 2019 roku do 210,5 
mln zł w 2021 (plan). Wyko-
nanie roku 2020 to spadek do 
198 mln zł. Wydatki bieżące 
to największa część wydat-
ków ogółem. W latach 2019-
-2020 stanowią około 90% 
wydatków ogółem. W tych  
latach wskazują tendencję  
rosnącą. Najwięcej, bo około 
30% wszystkich wydatków  
w 2020( wykonanie) pochło-
nął dział 801– czyli Oświata  
i  wychowanie. Audytorzy 
wskazują, że w analizowanych 
latach wydatki tego działu 
wskazują tendencję rosnącą. 
W 2019 roku wydano na 
oświatę 56,78 mln zł, w 2020 
roku jest to kwota 60,9 mln zł. 
Plan na rok 2021 zakłada 61,3 
mln zł. 

– Nie da się oszczędzać na 
oświacie, to zadanie musi być 

„Droga” 
oświata
Przerost zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników niepe-
dagogicznych, słaba demogra�a oraz niedostosowana do 
realiów sieć organizacyjna szkół – takie wnioski płyną  
z przeprowadzonej analizy �nansowo-gospodarczej oświaty 
w mieście Sanok. Ponad milion złotych miasto dołożyło  
do kształcenia uczniów spoza jego granic (dot. klas 1 – 3). 
30%środków z budżetu miasta przeznaczane jest na oświatę.

kosztowne. Natomiast sub-
wencja oświatowa nie pokry-
wa wydatków ponoszonych 
przez samorząd – uważa Mał-
gorzata Nieroda z FRDL. 

Przyczyn jest wiele
Koszty jednostkowe kształce-
nia (utrzymania) ucznia  
w szkołach prowadzonych 
przez miasto Sanok kształtują 
się na wysokim poziomie. 
Szczególnie wysoki koszt jed-
nostkowy występuje w SP nr 
7 – ponad 19 tys. zł na jedne-
go ucznia, SP nr 9 – 17,15 tys. 
zł, SP nr 8 – 16,93 tys. zł na 
ucznia.  Audytorzy wskazują, 
że główną przyczyną takiego 
stanu może być niedostoso-
wana do realiów sieć organiza-
cyjna szkół. Największe kosz-
ty generuje Szkoła Podstawo-
wa nr 7, w której uczy się zale-
dwie 35 uczniów. Ponadto 
wskazują, że w placówkach 
szkolnych jest duża liczba na-
uczycieli w osobach na etat, 
średnio w szkołach pro-
wadzonych przez Sanok 
w roku szkolnym 2020/
2021 na jednego na-
uczyciela w osobie 
przypada 7,04 uczniów, 
w SP nr 7 jest to 3,73. Proble-
mem jest także przerost za-
trudnienia administracji i ob-
sługi. Według danych GUS 
(dane za rok szkolny 2017/
2018) w Polsce przeciętna 
liczba uczniów przypadająca 
na jednego nauczyciela  
w szkole podstawowej wynosi 
12,44, natomiast w wojewódz-
twie podkarpackim 11,05. 

Słaba demografia
Demogra�a jest kluczowa, je-
żeli chodzi o planowanie or-
ganizacji sieci szkół. Analiza 
danych demogra�cznych wy-
kazuje, że w latach 2014-2020 
spadek liczby urodzeń ( z 321 
w 2014 roku do 231 w 2020 
roku), co oznacza, że na prze-
strzeni lat 2021/2022- 2027/
2028 w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez 
miasto Sanok znacząco 
zmniejszy się liczba uczniów. 
W obecnym roku szkolnym 
2020/2021 liczba uczniów 
ogółem wynosi 3066,  
w 2027/2028 będzie ty tylko 
2296 – czyli o 770 uczniów 
mniej. 

Audytorzy zwracają uwa-
gę, że liczba urodzeń nie za-
wsze obrazuje sytuację demo-
gra�czną w danej jednostce

samorządu terytorialnego  
i jej bezpośredni wzrost z licz-
bą uczniów w danej szkole. 
Przy analizach demogra�cz-
nych dodatkowo bierze się 
pod uwagę migracje ludności, 
a także indywidualne decyzje 
rodziców, do której szkoły 
wyślą swoje dziecko. 

W SP nr 4 i SP nr 7 w roku 
szkolnym 2020/2021 w sumie 
18 uczniów klas I-III nie reali-
zuje obowiązku szkolnego  
w obwodzie swojej szkoły.  
W pozostałych szkołach w su-
mie 183 uczniów klas I-III re-
alizuje obowiązek szkolny  
z miejscowości ościennych 
miasta Sanoka. Najwięcej  
w SP nr 8 - 50 uczniów, SP nr 2 
- 47, SP 3 - 45, SP 6 - 26, SP 9 
- 23. Łącznie liczba uczniów 
spoza obwodów szkół prowa-
dzonych przez miasto Sanok  
w klasach I-III wynosi 183. 
Średni wydatek na ucznia  
w szkołach w Sanoku za 2020 
rok wynosi 13 962 zł na ucznia. 

nik zatrudnienia osiągnął  
poziom 0,91. Dominującą 
grupą są nauczyciele dyplo-
mowani, którzy stanowią po-
nad 58% wszystkich zatrud-
nionych. Audytorzy zauważa-
ją, że po likwidacji gimnazjów 
liczba nauczycieli nie zmalała 
mimo zmniejszenia liczby 
klas z 9 (6+3) do 8 w gmin-
nym systemie oświaty lecz 
wzrosła. Zwiększenie liczby 
nauczycieli w osobach, przy 
tej samej liczbie etatów, pro-
wadzi do zwiększenia kwoty 
wydatków ponoszonych na 
wynagrodzenia, w tym także 
na wypłaty dodatku uzupeł-
niającego. Z analizy wynika, 
że w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez miasto 
Sanok średnia liczba uczniów 
przypadająca na etat nauczy-
cielski kształtuje się poniżej 
średniej krajowej i wojewódz-
kiej, co oznacza, że gminne 
placówki oświatowe zatrud-
niają za dużo nauczycieli. 

ne efekty oszczędnościowe, nie 
powodując obniżenia poziomu 
dydaktyczno-wychowawczo-
-opiekuńczego placówek 
oświatowych. Zaoszczędzone 
środki �nansowe mogą po-
zwolić na realizację innych za-
dań oświatowych, czy pozo-
stałych zadań wynikających  
z ustawy o samorządzie gmin-
nym – twierdzą audytorzy. 

 Rekomendują oni utwo-
rzenie czterech zespołów 
szkolno-przedszkolnych:  Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1, w skład którego weszły-
by: Szkoła Podstawowa nr 1 
oraz Samorządowe Przed-
szkole nr 3 wraz z �lią.

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2 złożony z:  Szko-
ła Podstawowa nr 2 oraz Sa-
morządowe Przedszkole nr 2.  
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3, w skład którego wcho-
dzi: Szkoła Podstawowa nr 3 
oraz Przedszkole nr 4. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4,  
w skład którego wchodzi: Szko-
ła Podstawowa nr 4 oraz Samo-
rządowe Przedszkole nr 2.

Ponadto rekomendują 
zmiany w kadrze. Kadra kie-
rownicza zespołu – 1 dyrektor. 
Z chwilą utworzenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego dy-
rektorem jednostki zostałby 
obecny dyrektor szkoły podsta-
wowej. W zależności od ilości 
oddziałów stworzonoby funk-
cję wicedyrektorów. Audytorzy 
zalecają racjonalne wykorzy-
stanie potencjału kadry peda-
gogicznej (nauczyciele języków 
obcych, pedagodzy, psycholo-
dzy, logopedzi i inni). Zalecają 
również efektywniejsze wyko-
rzystanie bazy lokalowej i za-
pewnienie lepszych warunków 
do nauki dla dzieci przedszkol-
nych np. korzystanie z sali gim-
nastycznej. Stworzenie możli-
wości oszczędnego gospodaro-
wania budżetem i majątkiem 
zespołu – wspólne zaplecze go-
spodarcze oraz stworzenie wa-
runków do większej integracji 
środowiska: nauczycieli, rodzi-
ców i dzieci. 

Dzięki podjętym rozwią-
zaniom nastąpi: wzrost sub-
wencji oświatowej dla dzieci  
6 lat i więcej. Oddział Przed-
szkolny w SP nr 4 stanie się 
oddziałem przedszkola wcho-
dzącego w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 
Efektywniejsze wykorzystanie 
kadry niepedagogicznej i pra-
cowników obsługi, ogranicze-

nie liczby stołówek, liczby 
konserwatorów, sprzątaczek. 

Likwidacja SP nr 7?
W roku szkolnym 2020/2021 
w SP nr 7 uczy się 35 dzieci  
w 3 oddziałach. W SP nr 2 
uczy się 591 dzieci w 28 od-
działach.  Po połączeniu szkół 
– w SP nr 2 uczyłoby się 626 
uczniów w 28 oddziałach. Po-
łączenie placówek nie zwięk-
szyłoby dotychczasowej liczby 
oddziałów w SP nr 2. W kla-
sach I-III ( po połączeniu) 
średnia liczba uczniów w od-
dziale wynosi: kl. I – 22.66 
uczniów na oddział, kl. II – 
22.66 uczniów na oddział. Kla-
sa III – 23.33 uczniów na od-
dział. Spełniony pozostaje wa-
runek ustawowy, wskazujący, 
że liczba uczniów w klasie I-III 
nie  powinna przekraczać 25 
uczniów. Średnia uczniów  
w oddziale SP nr 7 wynosi 
11.66 – najmniej w całym mie-
ście.  Przewiduje się, że osta-
teczny efekt �nansowy wdroże-
nia proponowanej rekomenda-
cji (według planów wydatków 
na 2021 rok oraz naliczonej 
subwencji oświatowej na 2021 
rok) wyniesie ponad 158 tys. zł. 
W wyniku połączenia dwóch 
placówek samorząd może ogra-
niczyć wydatki o powyższą 
kwotę. Ponadto w bardziej 
efektywny sposób wykorzysta-
na zostanie baza lokalowa, ka-
dra pedagogiczna oraz obsługa 
administracyjna. 

Racjonalizacja zatrudnienia
W bieżącym roku szkolnym 
zatrudnionych we wszystkich 
szkołach prowadzonych przez 
miasto Sanok 120,89 etatów 
pracowników niepedagogicz-
nych. Największy wskaźnik za-
trudnienia występie w SP nr 3, 
zaś najmniejszy w SP nr 2. We 
wszystkich szkołach występu-
je przerost zatrudnienia. Łącz-
nie to 67,32 etatów, co kosztu-
je samorząd ponad 3 mln zł 
rocznie. Przerost zatrudniania 
pracowników niepedagogicz-
nych zaobserwowano również 
w przedszkolach. Zatrudnie-
nie 50,56 etatów pracowników 
niepedagogicznych kosztuje 
rocznie ponad 2,3 mln zł. 

– Ostateczna decyzja, 
przyjęcia wszystkich lub czę-
ści przedstawionych propo-
zycji, należy do organu pro-
wadzącego – podkreślają eks-
perci. 

Dominka Czerwińska

Średnia subwencja przypadają-
ca na ucznia w 2020 roku wy-
nosi 8 267 zł. Różnica 5 695 zł 
to pieniądze, jakie samorząd 
dokłada do kształcenia jednego 
ucznia. Realizacja obowiązku 
szkolnego uczniów spoza mia-
sta Sanoka w klasach I-III szkół 
miejskich w 2020 roku koszto-
wała ponad milion złotych. 

– Powiększenie miasta  
o sąsiednie sołectwa będzie  
w pewien sposób to rekom-
pensowało. Dzieci spoza mia-
sta, które uczą się w miejskich 
szkołach, korzystają ze wszyst-
kich dóbr,  do których musi 
dokładać miasto – uważają 
eksperci.

Za dużo nauczycieli 
W roku szkolnym 2020/2021 
liczba nauczycieli w placów-
kach oświatowych prowadzo-
nych przez jst wynosi 625. 
Liczba etatów 574,43. Wskaź-

Rekomendacje 
Audytorzy po dokładnej ana-
lizie projektów arkuszy orga-
nizacyjnych szkół publicz-
nych miasta Sanoka na rok 
szkolny 2020/2021 przedsta-
wili kilka rekomendacji, które 
miasto powinno wdrożyć  
w zakresie organizacji pracy 
szkół. Może to przynieść 
oszczędność dla budżetu mia-
sta na poziomie od 2,2 mln zł 
do 3 mln zł., w zależności od 
ujęcia godzinowego lub eta-
towego planowanych w arku-
szach organizacyjnych godzin 
zajęć edukacyjnych w jednym 
roku szkolnym.  Audytorzy 
podkreślają, że wszystkie pro-
pozycje rozwiązań są rozwią-
zaniami mającymi pełne uza-
sadnienie ekonomiczno-ad-
ministracyjno-prawne. 

– Wprowadzanie rekomen-
dowanych rozwiązań z pewno-
ścią przyniesie miastu wymier-

 Nie da się oszczędzać na oświacie, 
to zadanie musi być kosztowne. 
Natomiast subwencja oświatowa 
nie pokrywa wydatków ponoszo-
nych przez samorząd – uważa 
Małgorzata Nieroda z FRDL.

Audyt wykazał nieprawidłowości
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Celem ogólnopolskiego kon-
kursu Ekobohaterzy jest pro-
mowanie proekologicznych 
działań i zasad zrównoważo-
nego rozwoju wśród uczniów. 
Młodzież  musiała wykazać się 
wiedzą, umiejętnością poszu-
kiwana informacji w Interne-
cie oraz pomysłowością w pro-
mowaniu działań proekolo-
gicznych. We wszystkich kon-
kursowych zadaniach pomagają 
im eksperci,  którzy za pośred-
nictwem Ekobohaterów po-
dzielą się swoją wiedzą, wy-
korzystując przy tym nowo-
czesne techniki i materiały 
edukacyjne. W konkursie po-
stanowili wziąć udział ucznio-
wie z Mechanika, którzy uczą 
się na kierunku Technik 
ochrony środowiska. Są to: 
Alicja Seferynowicz, Martyna 
Adamowicz, Piotr Witkoś, 
Gabriela Serednicka, Kata-
rzyna Płaziak, Gabriela Mar-
cinik, Oliwia Wroniak, Mag-
dalena Koczera, Tomasz Maj-
dosz to grupa Ekobohaterów, 
dla których zagadnienia zwią-
zane ze środowiskiem nie są 

Dziewięcioro wyjątkowych uczniów sanockiego Mechani-
ka to grupa Ekobohaterów, którzy dbają o środowisko oraz 
promują proekologiczne zachowania. Zespół Szkół nr 2 
im. Grzegorza z Sanoka bierze udział w ogólnopolskim 
konkursie Ekobohaterzy.  Mechanik znalazł się w gronie 
najlepszych ośmiu szkół z całej Polski. 

Wspaniała 
dziewiątka 
Ekobohaterów

obce. Pod okiem swoich opie-
kunek Magdaleny Kondrat 
i Anety Czech oraz opiekuna 
z Głównego Instytutu Górnic-
twa – Adama Hamerli ucznio-
wie przeprowadzali kampanie 
społeczne mające na celu pod-
nieść świadomość ekologicz-
ną ludzi. 

– Aby wziąć udział w kon-
kursie musieliśmy zebrać gru-
pę 9 osób, które interesują się 
tematyką ochrony środowi-
ska. Każdy z członków grupy 
miał swoje zadania do wyko-
nania – wyjaśnia Gabrysia 
Marcinik.

– W pierwszym etapie ro-
biliśmy Webquesty na temat 
ochrony środowiska, musieli-
śmy wspólnie odpowiedzieć 
na pytania, które dotyczyły 
ekologii. W drugim etapie na-
sza grupa przygotowała scena-
riusz lekcji ekologicznej „Cie-
pło, cieplej, gorąco nie pod-
grzewaj atmosfery” – dodaje 
Kasia Płaziak.

W kolejnym etapie ucznio-
wie musieli przygotować tzw. 
�szkę, czyli opisali, w jaki spo-

sób chcą  przeprowadzić kam-
panię społeczną, jak ona ma 
wyglądać i do jakiej grupy wie-
kowej chcą  tra�ć. Nawiązali 
również współpracę z partne-
rami: Urzędem Gminy Sanok 
z referentem  ochrony środo-
wiska oraz z  Sanockim Przed-
siębiorstwem Gospodarki Ko-
munalnej.

– Nasi partnerzy udostęp-
niali nam dane dotyczące zu-
życia wody oraz kosztów po-
noszonych za wywóz odpa-
dów. Naszymi odbiorcami 
miały być osoby powyżej 
50 roku życia. Ponieważ to 
właśnie ta grupa ma najwięk-
szy wpływ na środowisko, na 
to jak będzie w przyszłości wy-
glądać nasza planeta, gdyż oni 
przekazują następnym pokole-
niom informacje na temat 
dbałości o nasze środowisko – 
tłumaczy Piotr Witkoś.

Kampania społeczna 
„Dbajmy o środowisko, aby 
było pięknie i czysto” – doty-
cząca zasobów wodnych 
i ograniczania odpadów była 
prowadzona za pomocą me-

diów społecznościowych. Każ-
dego dnia uczniowie udostęp-
niali jeden �lmik. Dotyczyły 
one poprawnego oszczędzania 
wody oraz ograniczenia ilości 
odpadów. Przeprowadzali 
również ankietę, aby spraw-
dzić, czy dzięki ich działaniom 
zwiększyła się wiedza odbior-
ców na temat ekologii. 

– Biorąc udział w konkur-
sie, chcieliśmy pokazać innym, 
że jeśli nie będziemy dbać 
o nasze środowisko, oszczę-
dzać wodę, czy poprawnie se-
gregować odpadów, to w 2050 
roku będzie więcej śmieci 
i plastiku w oceanach niż ryb. 
Nasze zasoby wody pitnej na 
ten moment wynoszą zaled-
wie 1 % na całym świecie. Po-
przez konkurs chcieliśmy pod-
nieść świadomość ekologicz-
ną, pokazać negatywne skutki 
naszych działań – dodaje 
Piotr.

– Należy podnosić ludzką 
świadomość, póki jeszcze jest 
czas, by naprawić wyrządzone 
szkody, minimalizować ryzy-
ko ich wystąpienia, a także ra-

cjonalnie kształtować środo-
wisko zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju – wtrąca 
Alicja. 

– Udało się zebrać grupę 
młodych osób, dla których 
ochrona środowiska nie jest 
obca. Spotykaliśmy się bardzo 
często online,  nasze spotkania 
trwały do późnych godzin 
nocnych, podczas których 
debatowaliśmy na temat 
ochrony środowiska oraz wy-
myślaliśmy ciekawe pomysły. 
W czerwcu Ekobohaterzy 
będą pisać sprawozdanie 
z przebiegu całej kampanii 
społecznej. Wyniki konkursu 
będą ogłoszone na mini gali 
w Katowicach we wrześniu – 
klarują opiekunki. 

Uczniowie biorą udział 
w różnych akcjach, takich jak 
w sprzątaniu ziemi, zachęcają 
do przemyślanych zakupów, 
właściwej segregacji odpadów, 
korzystaniu z produktów wie-
lorazowego użytku, oszczę-
dzaniu wody, energii, a nawet 
o dokarmianiu ptaków zimą 
oraz brali udział w konkur-

sie. Uczniowie podkreślają, że 
wspólnie musimy zadbać o na-
szą ziemię. Zachęcają do śle-
dzenia ich pro�lu Ekobohate-
rzy Mechanika na Facebooku.  
Konkurs został zorganizowa-
ny przez Główny Instytut Gór-
nictwa w Katowicach, do�-
nansowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony i Gospo-
darki Wodnej i przez Minister-
stwo Klimatu. 

Nie jest to pierwszy kon-
kurs, w którym brali udział 
uczniowie. W 2019 roku 
uczestniczyli w konkursie 
,,Razem zmieniamy świat’’ 
zorganizowanym przez �rmę 
SumiRiko Poland, którego 
celem było promowanie 17 
celów zrównoważonego roz-
woju. Efektem tych działań 
była nagroda pieniężna, która 
pozwoliła na zakup koszy 
do segregacji odpadów dla 
szkoły.

–  Działamy lokalnie – my-
ślimy globalnie – podsumo-
wuje Piotrek. 

dcz

Tegoroczna wystawa jest już 22. prezentacją dorobku arty-
stycznego wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Sanoku. Podsumowuje pięć miesięcy 
pracy w ramach projektu wymyślonego przez Katarzynę Bryt 
i Stanisława Makarczaka, a realizowanego z uczniami Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w czasie zajęć ze sztuki użytko-
wej i rękodzieła. 

Wokół luster – nowa wystawa w Galerii 20
MBP w Sanoku

Na wystawie będzie można 
zobaczyć 30 luster ozdobio-
nych zaskakującymi technika-
mi  plastycznymi. Otwarcie 
wystawy miało się odbyć 
w kwietniu ubiegłego roku, ale 
wprowadzone obostrzenia 
związane z pandemią unie-
możliwiły prezentację prac. 
Lustra czekały dokładnie rok 
na powrót do budynku biblio-
teki.

O okolicznościach po-
wstania wystawy opowiada 
Katarzyna Bryt:

- Jesienią 2018 roku za-
dzwoniła do mnie Joanna Szo-

stak, artystka plastyk pracująca 
w BWA – przyjaciółka i dobry 
duch naszych twórczych dzia-
łań. Powiedziała, że są do odda-
nia płyty wiórowe laminowane 
z naklejonymi lustrami. Stano-
wiły wyposażenie zlikwidowa-
nego sklepu komputerowego, 
który mieścił się w piwnicach 
biblioteki. Materiały były już 
zapakowane do transportu. 
Oczywiście nie musiała mnie 
namawiać – jeszcze tego same-
go dnia płyty znalazły się w na-
szej pracowni. Mijały miesiące, 
a my nie mieliśmy pomysłu, co 
z nich zrobić. Przyszły  wakacje 

2019 roku, spacerując z córką 
w deszczu, obserwowałam 
świat odbity w kałużach i wte-
dy mnie olśniło!

Po ustaleniu szczegółów 
z kolegą Stanisławem począt-
kiem roku szkolnego przystą-
piliśmy do pracy. Przygotowa-
nie płyt do obróbki trwało 
dość długo i było trudne, mu-
sieliśmy wymyślić sposób na 
oddzielenie luster. Pełną parą 
ruszyliśmy dopiero po świę-
tach Bożego Narodzenia. Ja 
z uczniami wymyślałam pro-
jekty i rysowałam je na płytach, 
a następnie pod kierunkiem 
Stanisława przy użyciu wyrzy-
narek wycięte zostały wzory. 
Potem było wspólne szlifowa-
ne i wstępne malowanie. Tak 
przygotowane płyty były goto-
we do ozdabiania i lakierowa-
nia. Na koniec uczniowie ze 
Stanisławem przykręcali lustra.

Cieszymy się, że doszło 
do realizacji projektu. Dzięki 
wystawie niepotrzebne płyty 
wrócą do biblioteki w cał-
kiem nowej formie. Mamy 
nadzieję, że nasze lustra staną 
się inspiracją do wykorzysty-
wania różnorodnych materia-
łów. 

Wystawa zaskakuje różno-
rodnością form, technik i ko-
lorów. Dzięki wyobraźni twór-
ców powstały prace wyjątko-
we, nastąpiło pewnego rodza-
ju odwrócenie de�nicji – to 
nie lustra są oprawione 
w ramy, ale ażurowe prace wy-
pełniono lustrami. W efekcie 
uzyskano formy otwarte z od-
biciem przestrzeni, w której 
zostały wyeksponowane.   

Wystawa czynna do 30 
czerwca br. w godzinach pracy 
biblioteki.                                   
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Sesja Rady Miasta, zwołana 25 maja, była niezwykle pracowita – porządek obrad zawierał ponad 30 punktów. Naj-
obszerniej debatowano nad miejską oświatą i temu zagadnieniu poświęcamy osobny tekst. Sprawozdanie burmi-
strza, współpraca i pomoc �nansowa dla powiatu sanockiego, zreferowanie opinii wojewody na temat wniosku 
o poszerzenie granic Sanoka, sprawy związane z działalnością Fundacji Rozwoju Sportu oraz plany rozwoju SPGK 
to najważniejsze sprawy, poruszane podczas rekordowo długiego wtorkowego posiedzenia radnych.

Pracowita Sesja Rady Miasta
Rekordowo długie posiedzenie radnych 

Sprawozdanie burmistrza
W swoim sprawozdaniu z pracy mię-
dzy sesjami burmistrz Tomasz Matu-
szewski powiedział m.in. o podpisa-
niu umowy o zawiązaniu Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej „Połu-
dnie” w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą  
w Przemyślu. Gmina Miasta Sanoka 
wniosła do Spółki wkład w postaci 
prawa własności nieruchomości po-
łożonej przy ul. Konarskiego. Podsta-
wowym celem działalności Spółki 
jest budowanie domów mieszkal-
nych oraz ich eksploatacja na zasa-
dach najmu zgodnie z przepisami 
ustawy o Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej. Planowo powstaną 
64 lokale mieszkalne, ich ostateczna 
liczba będzie zależeć od projektu bu-
dowlanego. Udział w Spółce o łącznej 
wartości 3 000 000 zł Miasto Sanok 
pokrywa w całości wkładem pienięż-
nym pochodzącym ze wsparcia, jakie 
miasto otrzymało ze środków Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa. Jest to ważny krok do budo-
wy tanich mieszkań w systemie bu-
downictwa wielorodzinnego.  

Burmistrz mówił o spotkaniu  
z prezesem Autosanu Adamem Smo-
leniem: przedmiotem dyskusji była 
możliwość stworzenia dogodnych 
warunków do rozwoju �rmy poprzez
udostępnienie terenów inwestycyj-
nych, będących w posiadaniu miasta, 
inwestorom, którzy rozpoczną swoją 
działalność w Sanoku, a przy okazji 
nawiążą współpracę z przedsiębior-
cami funkcjonującymi w regionie. 
Burmistrz odbył także spotkania  
z przedstawicielami PGE Energia 
Ciepła. Rozmowy zorientowane były 
na warianty modernizacji źródła cie-
pła zasilanego z ciepłowni na Kiczu-
rach. Wizyta studyjna i ocena możli-
wości rozwoju sieci ciepłowniczej 
posłużą do opracowania konkretnych 
propozycji dla miasta. Podstawowym 
celem podejmowanych działań jest 
zmniejszenie emisji CO2, a także 
oszczędności kosztów ogrzewania.

Wśród spraw bieżących, refero-
wanych przez burmistrza, warto 
wspomnieć o pracach remontowych 
prowadzonych na ulicach: Poprzecz-
nej, Szafera, Krasińskiego, Sadowej 
oraz zleconym do realizacji wykona-
niu nawierzchni ul. Jasnej. Ponadto 
rozpoczęto roboty przy budowie 
oświetlenia ulicy Konopnickiej -  wy-
budowanych zostanie 11 słupów 
oświetleniowych z oprawami LED, 
zlecono remonty ścieżki dydaktycz-
nej „Starorzecze Sanu w Olchow-
cach” oraz placu zabaw przy ul. Ży-
dowskiej.   Burmistrz wspomniał też 
o wynajęciu pomieszczenia w budyn-
ku dworca multimodalnego i otwar-
ciu w nim atrakcyjnej dla mieszkań-
ców i turystów, znanej w regionie,  
pijalni czekolady oraz o potwierdzo-
nym już o�cjalnie, zaplanowanym na
11 sierpnia starcie trzeciego etapu 
słynnego wyścigu kolarskiego Tour 
de Pologne.

Na zakończenie burmistrz prze-
kazał radnym informację o wyróżnie-
niu sanockiego samorządu: – Miło 
mi poinformować Państwa, że nasze 
działania zostały doceniane przez ka-
pitułę rankingu Perły Samorządu.  
Sanok zajął drugie miejsce w katego-
rii miast do 100 tys. mieszkańców  
w ogólnopolskim rankingu. Tak wy-
sokie miejsce to zasługa wielu osób 

zaangażowanych w działania na rzecz 
rozwoju naszego miasta. Dziękuję 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Miasta, jednostek podległych i oso-
bom współpracującym, którzy spro-
stali podejmowanym wyzwaniom. 
Począwszy od rekordowych środków, 
jakie pozyskujemy na remonty dróg, 
w tym planowaną budowę mostu  
i inwestycje, które realizujemy, przez 
rozwój terenów rekreacyjnych, po 
ożywienie gospodarcze miasta. Pod-
jęliśmy też działania zmierzające do 
budowy mieszkań. Nie boimy się od-
ważnych decyzji, jak choćby posze-
rzenie granic Sanoka, czy dążenie do 
przyłączenia Sanoka do S19. Do-
strzeżenie naszych działań na arenie 
ogólnopolskiej utwierdza mnie  
w przekonaniu, że obraliśmy dobry 
kierunek rozwoju i konsekwentnie 
będziemy go realizować. Dziękuję 
również kapitule rankingowej za wy-
różnienie mojej osoby w kategorii: 
najlepszy włodarz gminy miejskiej do 
100 tys. mieszkańców. Gratuluję 
pierwszego miejsca włodarzowi Cie-
chanowa i trzeciego miejsca Suwał-
kom – zakończył swoje wystąpienie 
burmistrz Matuszewski.

Współpraca 
z powiatem sanockim
Na wniosek starosty sanockiego Sta-
nisława Chęcia, Powiatowego Ko-
mendanta Straży Pożarnej w Sanoku 
Grzegorza Oleniacza i Grzegorza 
Panka dyrektora SPZOZ, radni zade-
cydowali o do�nansowaniu adaptacji
pomieszczeń pracowni RTG przy ul. 
800-lecia wraz z wymianą dwóch 
aparatów RTG realizowanej przez Sa-
modzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej. Na ten cel miasto prze-
znaczy 200 tys. zł. Działania inwesty-
cyjne były niezbędne i skierowane na 
poprawę sytuacji epidemiologicznej, 
związanej z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COViD-
-19. Środki przeznaczone na realiza-
cję tego zadania pochodzące z pro-
jektu unijnego są niewystarczające, 
dlatego też powiat zwrócił się do mia-
sta o wsparcie. 400 tys. zł Miasto 
przeznaczy na przebudowę drogi po-
wiatowej Sanok – Liszna. Będzie to 
część wkładu własnego powiatu sa-

nockiego dla realizacji tej inwestycji. 
Pomoc �nansowa zostanie udzielona
w formie dotacji celowej ze środków 
budżetowych na 2021 rok. Jest to in-
westycja, na którą powiat sanocki 
otrzymał do�nansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. War-
tość projektu wynosi 5 115 282,25 zł, 
przy do�nansowaniu 3 580 697,00 zł.
Remont przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników, po-
prawi płynność jazdy i zmniejszy ha-
łas. W ramach planowanej inwestycji 
przebudowana i poszerzona zostanie 
jezdnia, powstaną też brakujące od-
cinki chodników przy ul. Chrobrego 
o długości 730 m. 100 tys. zł z budże-
tu miasta zostanie przekazanych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Pań-
stwowej Straży Pożarnej przy Ko-
mendzie Wojewódzkiej Straży Pożar-
nej w Rzeszowie. O wsparcie zwrócił 
się Komendant Powiatowy Straży 
Pożarnej w Sanoku. Wsparcie doty-
czy zakupu nowego ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego, które-
go całkowity koszt wynosi 1 200 000 
zł. Zakup będzie �nansowany z NFO-
ŚiGW dotacji celowej Komendanta 
Głównego PSP oraz innych źródeł. 
Zakup jest niezbędny do prowadze-
nia długotrwałych akcji ratowniczych 
związanych z ochroną życia i zdrowia 
ludzi możliwie najnowocześniejszym 
sprzętem.

Poszerzenie granic miasta
30 kwietnia Wojewoda Podkarpacki 
Ewa Leniart wydała opinię  na temat 
wniosku w sprawie zmiany w podzia-
le terytorialnym polegającej na przy-
łączeniu do miasta Sanoka obszaru 
trzech sołectw: Bykowce, Trepcza 
oraz Zabłotce, położonych w gminie 
Sanok, w powiecie sanockim, w wo-
jewództwie podkarpackim. Wniosek 
został złożony do Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie z zachowaniem obowiązującego 
terminu, 31 marca 2021 r., w oparciu 
o stosowną uchwałę Rady Miasta Sa-
noka z dnia 25 marca 2021 r.  Pod-
czas sesji burmistrz referował radnym 
opinię wojewody, odnosząc się do jej 
najważniejszych wskazań.

Wojewoda Ewa Leniart wypo-
wiedziała się na temat procedury po-

szerzenia granic oraz konsultacji spo-
łecznych, których przeprowadzenie 
okresla ustawa o samorządzie gmin-
nym. W mieście Sanoku procedura 
wdrożona została prawidłowo, a kon-
sultacje przeprowadzono właściwe. 
W działaniach podjętych przez Wójta 
Gminy Sanok wojewoda wskazała na 
nieprawidłowości i naruszenie pra-
wa: przeprowadzenie konsultacji  
z mieszkańcami gminy w sprawie 
zmiany granic gminy zostało ograni-
czone przez nieumocowany do takie-
go działania organ, tj. przez Wójta 
Gminy Sanok, a ponadto w wyda-
nym przez ten organ zarządzeniu  
w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji w sposób nieuprawniony został 
zmody�kowany krąg osób uprawnio-
nych do wzięcia w nich udziału po-
przez ustanowienie pozaustawowych 
przesłanek, takich jak zameldowanie, 
które nie jest pojęciem tożsamym  
z zamieszkaniem, czy posiadanie 
czynnego prawa wyborczego do 
Rady Gminy Sanok.

Burmistrz podkreślił, że opinia 
wojewody zawiera pozytywną uwagę 
odnoszącą się do samorządu Sanoka 
obecnej kadencji - pani wojewoda 
przypomina, że Rada Miasta Sanoka 
od bardzo wielu lat nie występowała z 
wnioskiem o przyłączenie nowych 
terenów.

Po rozważeniu wszystkich aspek-
tów sprawy, uwzględniając argumen-
ty przedstawione przez Radę Miasta 
Sanoka, wojewoda ostatecznie pozy-
tywnie zaopiniowała wniosek w za-
kresie przyłączenia do miasta Sanoka 
obszaru sołectwa Bykowce oraz so-
łectwa Zabłotce z gminy Sanok. 

– Opinia wojewody Ewy Leniart 
otwiera przed Sanokiem nowe możli-
wości i przybliża w znaczący sposób 
decyzję o poszerzeniu granic miasta. 
Taka decyzja po raz ostatni zapadła 
pół wieku temu i dotyczyła dzielnicy 
Olchowce. Jeśli więc kolejna zapad-
nie w tej kadencji, będzie to dla nas 
wszystkich wydarzenie historyczne 
szczególnej wagi. Chcę dziś podzię-
kować wszystkim radnym, którzy 
zdecydowanie opowiedzieli się za ta-
kim rozwiązaniem – to będzie Pań-
stwa sukces i mieszkańcy będą wam 
za to wdzięczni, tak jak dziś z szacun-

kiem odnoszą się do twórców i po-
mysłodawców idei przyłączenia do 
Sanoka dzielnic Posada, Dąbrówka 
czy Olchowce – powiedział bur-
mistrz Tomasz Matuszewski.

Burmistrz w sprawie 
konsultacji w Olchowcach
Burmistrz mówił podczas sesji o kon-
sultacjach społecznych, jakie zorgani-
zowano w dniach od 14 do 21 maja,  
a które dotyczyły zmiany granic  
Sanoka polegającej na wyłączeniu  
z terytorium miasta obszaru ewiden-
cyjnego Olchowce oraz części dziel-
nicy Wójtostwo i włączeniu tych tere-
nów do gminy Sanok. 

Do przeprowadzenia tych kon-
sultacji miasto zostało zobowiązane 
uchwałą Rady Gminy Sanok. Miesz-
kańcy Wójtostwa i Olchowiec odpo-
wiadali na pytanie: „Czy jesteś za 
zmianą granic miasta Sanoka polega-
jącą na wyłączeniu z terytorium mia-
sta Sanoka obszaru ewidencyjnego 
Olchowce i włączeniu go do teryto-
rium gminy Sanok?” Wyniki konsul-
tacji są następujące: odpowiedzi „za” 
udzieliło 26 osób, „jestem przeciw”  
- 226 osób, odpowiedzi „wstrzymuję 
się” udzieliły 3 osoby. Mieszkańcy nie 
wyrażają woli, by odłączyć Olchowce 
od miasta Sanoka i włączyć je do gmi-
ny Sanok. 

– Taki wynik był do przewidzenia 
– mówił burmistrz Matuszewski. 
– Należałoby jednak zadać pytanie 
przedstawicielom gminy Sanok, jaki 
cel miała podjęta przez nich uchwa-
ła? Jakie przesłanki wpłynęły na de-
cyzję radnych? Ogłoszenie przez 
Burmistrza Miasta Sanoka konsulta-
cji społecznych w sprawie wyłączenia 
Olchowiec z terytorium miasta wy-
wołało chaos, mieszkańcy nie kryli 
swojego zdziwienia i niejednokrotnie 
oburzenia na decyzję radnych gminy 
wiejskiej, której konsekwencją było 
ogłoszenie konsultacji w omawianej 
tu sprawie. Na dodatek gmina Sanok 
zdobyła się na akcję polegającą na 
roznoszeniu ulotek nawołujących  
do zagłosowania za przyłączeniem 
Olchowiec do terenu gminy wiej-
skiej. Jak pokazują wyniki konsultacji 
– negatywna kampania promocyjna 
także i w tym wypadku nie odniosła 
pożądanego przez gminę wiejską 
skutku. Pozostał jedynie niesmak. 
Tak to jest – i tutaj pozwolę sobie na 
osobistą uwagę – kiedy etos urzędni-
ka sprowadza się do poziomu absur-
du, naginając do granic możliwości 
kompetencje organu, jakim jest Rada 
Gminy. Na szczęście jesteśmy już po 
konsultacjach w sprawie odłączenia 
Olchowiec od Sanoka, a przede 
wszystkim po ogłoszeniu pozytyw-
nej opinii wojewody podkarpackiego 
w sprawie przyłączenia do miasta  
Sanoka sołectw Zabłotce i Bykow-
ce. Teraz czekamy na decyzję, która  
w sprawie poszerzenia administra-
cyjnych granic miasta Sanoka  
zapadnie na szczeblu rządowym. 
Bez względu na to, jaka ostatecznie 
decyzja zostanie podjęta, miasto  
Sanok będzie otoczone terytorium 
gminy Sanok i oba samorządy będą 
zobowiązane ze sobą współpraco-
wać. Z mojej strony jest wola współ-
pracy, o czym chcę z tego miejsca 
zapewnić mieszkańców wszystkich 
sołectw z terenu gminy Sanok – 
podsumował burmistrz.

esw
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„Wiatr” Jozef Karika
 

„Kiedy ujrzysz wietrznicę, mówili, za nic nie spoglądaj 
jej w twarz. Nigdy. Bo jeśli to zrobisz, to cię zabije.”

 

„Meneliki nowe, czyli wina 
Tuska i logika Białoruska” 
– Krzysztof Daukszewicz

„Outsider” - Stephen King

Czy to możliwe, że człowiek może być 
w dwóch miejscach jednocześnie? Według 
Stephena Kinga, mistrza grozy i horroru, 
odpowiedź brzmi: TAK. „Outsider” niby 
według de�nicji słownikowej człowiek po-
zostający na uboczu społeczeństwa, niean-
gażujący się bezpośrednio w bieżące spra-
wy. Czyżby? W książce wygląda to trochę 
inaczej. Zobaczmy, z kim tak naprawdę bę-
dziemy mieć do czynienia. Główne wyda-
rzenia w książce mają miejsce w miasteczku 
Flint City, bo to właśnie tam mieszkają nasi 
bohaterowie. 

Słowacki mistrz grozy powra-
ca z nową historią prosto 
z okolic Liptovskiej Mary. Za-
biera czytelnika w mroczne 
i niepokojące miejsca, bezlito-
sne góry, nad tajemnicze je-
zioro, a nawet do Polski. 
Wszystko zaczyna się od po-
zornie niewinnego znaleziska, 
samochodowego rejestratora 
pozostawionego na przydroż-
nym parkingu. Nagranie zdaje 
się nie mieć sensu. Dwóch 
mężczyzn dynamicznie krąży 
po okolicy, bez wyraźnego 
celu. W jednej chwili powoli, 
a w drugiej na złamanie karku, 
jakby przed czymś uciekali. 
Całe nagranie kończy się po 
wyrzuceniu kamerki. Narrator 
książki, a jednocześnie główny 
bohater, słynie ze swojej prze-
sadzonej perfekcji i uczciwo-
ści. Chce jak najszybciej zwró-
cić sprzęt właścicielowi. Nie-
stety, jest to dopiero czubek 
góry lodowej, a jego znajomi 
dowiadują się na ten temat 
szokujących faktów. Ów odci-
nek drogi, gdzie o�ary miały 
widzieć kobietę w czerni, 
jest miejscem kilkudziesięciu, 
śmiertelnych wypadków. Po 
intensywnych poszukiwa-
niach dowodów i świadków 
okazuje się, że jeden mężczy-
zna przeżył tragiczny wypa-
dek, niestety jego żona i dziec-
ko nie mieli tyle szczęścia. 
Przykuty do wózka mężczy-
zna, bez nóg, wyjawia szokują-
ce wydarzenia z dnia wypad-
ku. Bohaterowie wierzą we 
wszystko, czego doświadczyli 
i przyjmują to za pewnik. Czu-
ją strach, ale niezmiennie brną 
w tą paranoidalną zagadkę. 
Niezależnie od tego, czy po-
dobne zjawiska, którymi zaj-
muje się tu Karika są rzeczy-
wiste czy nie, pozostawia to 
do przemyślenia swoim czy-
telnikom.

Wyjątkowo mroczna 
oprawa ludowych wierzeń 
i miejscowego folkloru oży-
wa na nowo. Całą książkową 

atmosferę uzupełniają rozma-
ite rozważania �lozo�czne, 
a nawet matematyczne głów-
nego bohatera, które jednak 
nie zakłócają toku historii. Czy 
kobieta w czerni jest przekleń-
stwem gór o nadprzyrodzo-
nym pochodzeniu, czy wy-
tworem ludzkiej wyobraźni, 
mieszaniną tłumionego gnie-
wu i nienawiści do wszystkich 
żywych istot? Końcówka za-
skakuje i pozostawiam ją do 
indywidualnej �lozo�czno-
-egzystencjonalnej analizy. 
Karika zaskoczył mnie ilością 
akcji, którą udało mu się 
upchać w tak małej przestrze-
ni, jaką jest samochód z trójką 
ludzi wewnątrz oraz kilka 
kilometrów słowackich dróg. 
Nasuwają się pytania o to, ile 
grozy może doświadczyć je-
den ludzki umysł, kiedy kon-
frontuje się z czymś, co znacz-
nie wykracza poza wyobraże-
nie. Chcemy wierzyć lub nie, 
lecz nadprzyrodzone zjawiska 
mają miejsce. A już na pewno 
w grozie pióra Kariki. Pole-
cam sprawdzić także trzy po-
przednie tytuły, które będą 
prawdziwą ucztą dla grozoma-
niaka. „Szczelina”, „Strach” 
oraz „Ciemność” również zo-
stały wydane przez świetne, 
kameralne wydawnictwo Sta-
ra Szkoła.

 Mariola P.

Gdyby tego było mało, na początku 
książki dzieje się tam przerażająca 
zbrodnia. W miejskim parku zostają 
znalezione zwłoki. To jedenastoletni 
chłopiec został w okrutny sposób 
zamordowany i zgwałcony. Znale-
zienie mordercy przez miejscowe 
służby ochrony bezpieczeństwa pu-
blicznego przebiegło w zaskakują-

Stephen King powoduje u nas jesz-
cze większy szok. Dowiadujemy 
się, że Terry Maitland ma twarde 
alibi, ale detektyw Anderson i pro-
kurator okręgowy zdobywają nie-
zbity dowód: ślady DNA. W tam-
tym momencie sprawa wydaje się 
oczywista. Ale nadal nie tylko nam 
coś tutaj nie pasuje. Detektyw An-
derson sprawdza każdy szczegół 
i w końcu dochodzi do prawdy. 
Podczas czytania zastanawiamy się, 
czy człowiek ma drugie złe oblicze, 
albo zbieg okoliczności i każdy 
z nas gdzieś ma bliźniaka genetycz-
nego lub kogoś podobnego w świe-
cie. Wszystkie odpowiedzi znaj-
dziemy, czytając tę książkę. Może-
my siedzieć wbici w fotel z zacieka-
wieniem, co będzie działo się dalej 
i jak rozwiąże się cała sprawa z mor-
derstwem. Kończąc czytać ostatnią 
stronę, zrozumiemy w pełni co to, 
kto to „ Outsider”.

 Bartek.

Na księgarniane stoły i półki tra�ł niedawno 
zbiór menelików. Już sam pomysł zbierania 
owych menelików wydaje się ciekawy, a co do-
piero, gdy otrzymujemy do ręki cały zbiór. Pan 
Krzysztof nie jest oczywiście autorem wszyst-
kich, lecz przez lata zbierał je ze znajomymi, 
a czasem gdzieś zasłyszane anegdoty przesyłali 
mu obcy ludzie. 

Autorami są zwykli ludzie w nie 
najschludniejszych ubraniach, 
czasem  mijani przez nas na ulicy 
lub czatujący na parkingu pod 
sklepem spożywczym, z niezwy-
kłym darem przekonywania do 
powierzenia im jakże nieistotnej 
dla nas kwoty 2zł. Co ciekawe, 
smakosze win niewyszukanych 
bardzo trafnie oceniają otaczającą 
nas rzeczywistość. Natomiast 

„wina Tuska” i „logika Białoruska” 
te dwa określenia każdy chyba zna, 
gdyż już od jakiegoś czasu zago-
ściły w naszym języku i wciąż są 
w powszechnym użyciu czy też 
nadużyciu. Cóż mogę dodać, wy-
raziste ilustracje dopełniają całość. 
Książkę czyta się szybko, lekko, 
a wręcz odpoczywa się przy tej 
lekturze.

Renata

cym szybkim tempie. Terry Ma-
itland – kochający mąż i ojciec 
dwóch córek, trener drużyn mło-
dzieżowych, nauczyciel angielskie-
go. To właśnie jego widziano za kie-
rownicą samochodu, do którego 
wsiadał jedenastolatek, który za kil-
ka chwil leżał już martwy w parku. 
Trzymający w napięciu morderstwa 
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W Sanoku, w kilku szkołach 
podstawowych wprowadzo-
no proces łączenia klas. Kla-
sy mają być liczniejsze. Czy 
jest to korzystne dla dzieci? 
Nie da się ukryć, że w latach 
osiemdziesiątych, dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku 
klasy mające trzydziestu czy 
więcej uczniów były normą. 
Może rodzice za bardzo pa-
nikują?

Należy pamiętać, że każde 
dziecko jest naszą przyszło-
ścią. Kiedyś dzieci będą sta-
nowić władze naszego miasta. 
Ile dzisiaj włożymy w eduka-
cję i wychowanie młodego 
pokolenia, to tyle w przyszło-
ści zyskamy. Naszym obo-
wiązkiem jest stworzyć jak 
najlepsze warunki do prawi-
dłowego i wszechstronnego 
rozwoju naszych pociech. 
Oczywistym jest, iż dziecko 
lepiej funkcjonuje w mniej 
licznym zespole klasowym. 
Lepiej rozwija się pod wzglę-
dem intelektualnym, społecz-
no-emocjonalnym czy �zycz-
nym. Nauczyciel pracując 
z mniejszą grupą klasową, 
jest w stanie więcej czasu po-
święcić indywidualnie każde-
mu wychowankowi. Ponadto 
szybciej dostrzega   i rozwią-
zuje pojawiające się w klasie  
problemy wychowawcze. 
Obecnie  w szkołach podsta-
wowych  jest niewystarczają-
ca liczba godzin dla psycholo-
gów w porównaniu do ilości 
występujących problemów 
wychowawczych dzieci i mło-
dzieży. Rodzice mają prawo 
do obaw związanych z łącze-
niem klas i zwiększeniem li-
czebności uczniów w tychże 
klasach, ponieważ każdy ro-
dzic chce jak najlepiej dla 
swojego dziecka.

Media coraz częściej dono-
szą o targnięciu się na swoje 
życie młodych ludzi.  Policja 
coraz częściej odnotowuje 
przypadki prób samobój-

Może skupmy się na tym, do 
czego byliśmy zmuszeni – 
izolacji.

Sama w sobie izolacja (za-
mknięcie, blokada, ogranicza-
nie), dystans społeczny jest 
procesem wyniszczającym 
prawidłowy  rozwój społecz-
ny u każdej jednostki, nieza-
leżnie od wieku. W szczegól-
ności destrukcyjnie działa na 
dziecko, które jest  w trakcie 
rozwoju społecznego, nieste-
ty jest ściśle  powiązany z roz-
wojem emocjonalnym kształ-
tującym się już od najmłod-
szych lat. Owszem najbliżsi 
z otoczenia, czyli rodzice, ro-

czych wśród nastolatków. 
Jakby pani wyjaśniła to zja-
wisko? 

Dzieci, nastolatkowie to 
wrażliwa grupa społeczna. Dla 
nich z pozoru błahe zdarzenie  
może doprowadzić do tragedii 
życiowej. Kluczowe jest nieba-
gatelizowanie problemów, ale 
szukanie profesjonalnej po-
mocy, gdy zaobserwujemy 
brak radzenia sobie   z proble-
mami u dzieci. Obecnie pan-
demia zbiera swoje żniwo 
wśród dzieci i młodzieży, któ-
rej ciężko jest sobie poradzić 
w nowej sytuacji. 

Od niemalże roku jedyną 
formą kontaktu z rówieśnika-
mi są media społecz-
nościowe. Dzieci mogą 
mieć kontakt z nie-
odpowiednią grupą 
nieformalną, mogą 
być szykanowane, wyśmiewa-
ne, nękane, niejednokrotnie 
odrzucane  przez swoich ró-
wieśników,  mają  łatwiejszy 
dostęp do używek (alkoholu, 
papierosów, narkotyków, do-
palaczy, środków odurzają-
cych). Każdy rodzic powinien 
mieć kontrolę nad umiejęt-
nym korzystaniem z kompu-
tera czy laptopa swojego 
dziecka.   

Ponadto pojawiają się pro-
blemy �zyczne (otyłość, ano-
reksja, bulimia), kompleksy, co 
prowadzi do obniżenia nastro-
ju, poczucia własnej wartości, 
do niskiej samooceny. Nie na-
leży również pominąć proble-
mu przemocy, awantur domo-
wych i alkoholizmu wśród 
dorosłych, co doprowadza 
u dziecka do zamknięcia się w 
sobie, wycofania, naturalnej 
izolacji i cierpienia zarówno �-
zycznego, jak i psychicznego. 
My, dorośli, powinniśmy sta-
nąć na wysokości zadania, być 
wsparciem, przykładem, wzor-
cem osobowym dla naszych 
dzieci, aby w przyszłości one 
stały się pełnowartościowym 
społeczeństwem.

bawy, zmian zainteresowań, 
trudności w koncentrowaniu 
się, podejmowaniu decyzji, 
bezsenność, zmniejszenie 
apetytu czy jego nadmiar, 
ogólne pogorszenie zdrowia 
psychicznego, niekiedy poja-
wia się również ból �zyczny: 
głowy, problemy żołądkowe. 
Takie poczucie bezradności   
może być  przyczyną w przy-
szłości rozwoju PTSD tzw. 
syndromu stresu pourazowe-
go. Bardzo ważna jest rozmo-
wa z dzieckiem, okazanie mu 
zainteresowania. W ten spo-
sób pomożemy rozładować 
napięcie emocjonalne po-

Człowiek to nie tylko ciało, 
lecz również dusza

Rozmowa z Jolantą Roś

dzeństwo, dziadkowie jak naj-
bardziej gwarantują dziecku  
potrzebę bezpieczeństwa, ale 
istotną rolę w życiu dziecka 
odgrywają tzw. relacje społecz-
ne, które są źródłem wsparcia, 
zrozumienia, a przede wszyst-
kim dobrego samopoczucia. 
Dlatego takie epidemiologicz-
ne ograniczenia dzieci czy 
młodzieży bardzo negatywnie 
wpływają na samopoczucie 
psycho�zyczne. Zbyt długa 
izolacja, bądź powracająca co 
jakiś czas, może przyczynić 
się do rozwoju zaburzeń 
adaptacyjnych i emocjonal-
nych. Można zaobserwować 
u dziecka przede wszystkim: 
uczucie smutku, przygnębie-
nia, złości, strachu, braku 
energii, pragnień chęci  do za-

przez, np. jazdę na rowerze, 
skakanie  (trampolina, ska-
kanka), bieganie, taniec,  
opiekę nad zwierzęciem –wy-
chodzenie  z psem, zabawy 
z nim. Organizacja obowiąz-
ków domowych, wspólne 
ustalenie planu dnia.

Jak rozpoznać symptomy 
„przedsamobójcze” u dzieci 
i nastolatków. Czy w ogóle 
da się?

Ciągłe narzekanie, że życie 
nie ma sensu,  często  pojawia-
jące się co jakiś czas myśli ob-
sesyjne, brak energii do pracy, 
lekcji, do podstawowych czyn-
ności, unikanie kontaktu  z ró-
wieśnikami, z najbliższymi, 
brak dialogu, trudności w po-
dejmowaniu decyzji, utrata za-

interesowań, które wcześniej 
sprawiały przyjemność – po-
winniśmy traktować te sygna-
ły jako ostrzegawcze.

Choć objawy te są bardzo 
zbieżne z różnymi objawami 
depresji, którą należy jak naj-
bardziej traktować poważnie 
i szukać pomocy u specjalisty.
Nie wskazują one koniecznie 
na problemy samobójcze, 
ale mogą, dlatego bądźmy 
czujni, obserwujmy i rozma-
wiajmy z naszymi dziećmi. 
Pamiętajmy, że dziecko szyb-
ciej doświadcza bezradności, 
dlatego poczucie bezpieczeń-
stwa jest tak ważne w mło-
dym wieku. Zły stan zdrowia 
psychicznego  bardzo często 
nieleczony, który prowadzi 
do mniejszej odporności psy-
chicznej,  sprawia, że osobie 
wydawać się może „odpo-
wiedni”, żeby zakończyć swo-
je życie. 

Gdzie szukać pomocy?
Zacznijmy od najbliższego 

środowiska, jakim jest szkoła, 
w której zatrudnieni są specja-
liści  z pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej: pedagodzy, 
psycholodzy. Nie bójmy się 
rozmawiać i mówić o proble-
mach. Poradnie  psychologicz-
no-pedagogiczne również słu-
żą taką pomocą, terapeuci, 
psychoterapeuci, lekarze psy-
chiatrzy. Od ponad roku służy, 
radą, pomocą  Pedagogiczne 
Centrum Rozwoju w Sanoku 
ul. Witosa 74, gdzie można 
uzyskać wstępną diagnozę 
dziecka, organizowane są tam 
zajęcia dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 
w tym dla dzieci autystycz-
nych, jak również dla dzieci 
i młodzieży ze szkół ogólno-
dostępnych, wczesne wspo-
maganie rozwoju dziecka, 
zajęcia logopedyczne, terapia 
indywidualna i grupowa, do-
goterapia, felinoterapia, zaję-
cia socjoterapeutyczne,  orga-
nizowana jest również  opieka 

wychowawcza dla dzieci. Po-
nadto można  uzupełnić braki 
w nauce (edukacja przedszkol-
na i wczesnoszkolna, klasy 
4-8), języki obce, czy  zajęcia 
sportowe (początkowa nauka 
pływania i doskonalenie tech-
nik pływackich, �tness). 
A w ferie zimowe  i wakacje – 
półkolonie.  Aby zwiększyć 
atrakcyjność lekcji w szkołach  
i większą przyswajalność wie-
dzy,  istnieje możliwość w Pe-
dagogicznym Centrum Roz-
woju w Sanoku wypożyczania 
pomocy dydaktycznych dla 
nauczycieli.

Czy ludzie nadal wstydzą się 
szukać pomocy specjalisty, 
terapeuty  w mniejszych 
miastach, tak jak np. w Sa-
noku?

Przyszło nam żyć w bar-
dzo trudnych czasach, gdzie 
sama pandemia, lockdown, 
obostrzenia napawają nas ne-
gatywnymi emocjami. Więk-
szość ludzi martwi się o pracę 
– źródła dochodu. Brak do-
statecznego czasu dla rodziny, 
wpływa negatywnie również 
na dziecko. Życie w ciągłym, 
strachu, biegu przyczynia się 
do narastających problemów 
wśród dzieci i młodzieży.

Rodzicom trudno zaob-
serwować pewne zmiany 
w zachowaniach u dzieci. 
Szukanie pomocy u specjali-
sty bywa niekiedy dość póź-
no.  Dorośli niejednokrotnie 
wstydzą się korzystać z po-
mocy terapeuty dla swoich 
dzieci, ponieważ  jest to 
w środowisku  źle odbierane. 
Są pewne „dolegliwości”, któ-
re nie sposób wyleczyć środ-
kami farmakologicznymi. 
Pamiętajmy o tym, że czło-
wiek to nie tylko ciało, lecz 
również dusza, która niejed-
nokrotnie potrzebuje pomo-
cy.

Rozmawiała 
Edyta Wilk
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Dzieci, nastolatkowie to wrażliwa 
grupa społeczna. Dla nich z pozoru 

błahe zdarzenie  może doprowadzić 
do tragedii życiowej. Kluczowe jest 
niebagatelizowanie problemów, ale 
szukanie profesjonalnej pomocy, gdy 
zaobserwujemy brak radzenia sobie  
z problemami u dzieci. 

W poprzednim numerze opublikowaliśmy listy za-
niepokojonych rodziców łączeniem klas w niektó-
rych sanockich szkołach. Rodzice uważają że długa 
izolacja i zdalne nauczanie to wystarczający stres 
dla dzieci, niepotrzebny im dodatkowy. Nie da się 
ukryć, że coraz więcej nastolatków cierpi na depre-
sję, a nawet podejmuje próby targnięcia się na swoje 
życie. Zaprosiliśmy na rozmowę dyrektor Pedago-
gicznego Centrum Rozwoju w Sanoku mgr Jolantę 
Roś, wieloletniego pedagoga i praktyka zajmujące-
go się dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrze-
bach edukacyjnych i wychowawczych. 



Dzieci świętują

Dzien
DZIECKA

Święto, które obchodzone jest 1 czerwca, jest 
ulubionym dniem w kalendarzu wielu dzieci. 
Nie wszyscy jednak zdają sobie do końca 
sprawę, jaka jest jego historia.

Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954  roku 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechnia-
nia ideałów i celów dotyczących praw dziecka za-
wartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

W Dzień Dziecka 2021 w Polsce obradować będzie 
Sejm Dzieci i Młodzieży. Jest to akcja propagująca 
od 1994 r. parlamentaryzm wśród dzieci i młodzieży 
w wieku od 13 do 18 lat. Kadencja posłów trwa jeden 
rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca 
w Dzień Dziecka.

Tradycyjnie w Dzień Dziecka rodzice obdaro-
wują swoje pociechy mniejszymi bądź większymi 
upominkami. 1 czerwca z tej okazji w wielu miej-
scowościach przygotowywane są także wyjątko-
we atrakcje dla dzieci.

Co ciekawe, w niektórych krajach na świecie 
Dzień Dziecka wcale nie jest obchodzony 1 czerwca. 
Przykładowo we Francji obchodzi się Święto Rodziny, 
które wypada 6 stycznia. W Japonii oddzielnie obchodzą 
swoje święto dziewczynki (3 marca) i chłopcy (5 maja). 
W Turcji 23 kwietnia obchodzony jest Narodowy Dzień 
Suwerenności i Dzień Dzieci.
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W minionym tygodniu zostaliśmy zaproszeni do klasy 5B w Szkole Podstawowej nr 3. Podczas zajęć języka polskiego opowiedzieliśmy o pra-
cy w redakcji, zwróciliśmy uwagę, w jaki sposób pisze się artykuły, jaki jest cykl życia gazety oraz jak wygląda przygotowanie gazety do druku. 
Spróbowaliśmy również stworzyć artykuł przy pomocy uczniów, którzy sami wybrali temat. W lekcji udział wzięli: Nikola, Oliwia, Maja, 
Tomek, Olaf, Hubert, Mateusz, Ksawery, Kacper, Maciek, Kinga, Emilka, Wojtek, Lena, Natalia, Dominika, Laura oraz Filip. 

Zdalne nauczanie oczami dzieci

W tym tygodniu wróciliśmy do 
szkoły po wielu miesiącach zdal-
nego nauczania. Pierwszy raz spo-
tkaliśmy się z kolegami w tak du-
żym gronie, to znaczy całą klasą. 
Niektórzy z nas po raz pierwszy 
od wielu miesięcy musieli biec na 
przystanek, by nie spóźnić się lek-
cje. Plusem zdalnego nauczania 
było to, że można było obudzić się 
dziesięć minut przed zajęciami, 
zjeść śniadanie, otworzyć kompu-
ter i już było się w szkole. Następ-
nym plusem zdalnego nauczania 
było to, że nie trzeba było dźwigać 
ciężkich plecaków. Książki i zeszy-

ty przez cały czas były obok. Kie-
dy się zgłodniało, w każdej chwili 
można było podejść do lodówki. 
Na dodatek, zanim rodzice wrócili 
z pracy, można było ten dzień spę-
dzić w piżamie. Między lekcjami 
można było grać w gry na telefo-
nie czy konsoli. Na początku mi-
nusem były problemy z łączno-
ścią, z zalogowaniem się na czat, 
trzeba było się nauczyć wysyłania 
zadań, plików, nauczyć się je kom-
presować. Trudności sprawiało 
nam również zgłaszanie się do od-
powiedzi. W klasie to proste. Pod-
nosimy rękę, a pani wybiera osobę 
do odpowiedzi. Na zdalnych by-
wało tak, że mówiliśmy wszyscy 

na raz i wtedy pani kompletnie 
nie wiedziała, kto w tej chwili 
odpowiada. Trochę był bałagan. 
Jak już jesteśmy przy technicz-
nych problemach, to mieliśmy 
też kłopoty z mikrofonem, gło-
śnością, niektórzy nawet nie 
mieli tylu komputerów w domu 
i szkoła musiała im udostępnić 
laptopy, jednak system który 
miały nie był kompatybilny 
z programem przez który się 
uczyliśmy. Często były proble-
my z internetem, rodzice się de-
nerwowali, zmieniali dostawcę 
internetu, czasami problemy 
techniczne występowały u na-
uczycieli, przez co kontakt był 
utrudniony. Niektórzy z nas 
mają rodzeństwo i dwa pokoje, 
więc zdarzało się, że zagłuszali-
śmy się wzajemnie, a jak do tego 
doszli rodzice na zdalnym, to 
robił się istny kocioł, a mama 
musiała chować się w łazience, 

by spokojnie porozmawiać 
z szefem. I chyba najważniejszy 
minus, nasze sprawdziany ginę-
ły. Bywało tak, że wysyłaliśmy 
nauczycielom wypełniony test, 
a on nie docierał na daną godzi-
nę albo wcale. Również brako-
wało nam kontaktu. W pierw-
szych miesiącach pandemii bar-
dzo tęskniliśmy za sobą. Później 
już się do tego przyzwyczaili-
śmy i teraz dziwnie było wrócić, 
ale lepiej jest w szkole. Okazało 
się, że brakowało nam przerw, 
przebywania ze sobą na nich, 
żartowania, zabaw na korytarzu, 
a nawet dokuczania. Dzisiaj na 
nowo uczymy się pracy w klasie, 
ale dyrektor zrobił nam tydzień 
bez sprawdzianów i kartkówek, 
co nam bardzo pomaga w oswo-
jeniu się ze szkołą. Mamy na-
dzieję, że już tak zostanie. 

esw/ew
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OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Sanoka
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

– projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa, 

– projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie ,,Jagiellońska – I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247,  z późn. zm.) oraz:

– uchwały nr XVII/108/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, 

– uchwały nr LII/439/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dziel-
nicy Śródmieście o nazwie ,,Jagiellońska – I”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

– projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
i uzasadnieniem,
– projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie ,,Jagiellońska – I”, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko i uzasadnieniem

w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 6 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, 
ul. Rynek 1, pokój nr 54 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.sanok.pl/Gospodarka_przestrzenna/ 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projektach zmian miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego odbędą się w dniu 5 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 
38-500 Sanok, w sali Herbowej:

– o godz. 12.00 – dyskusja dotycząca projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa, wraz  z prognozą 
oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem,

– o godz. 13.00 – dyskusja dotycząca projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie ,,Jagiellońska – I”, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem.

 Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że w każdej z ww. dyskusji publicznych jednocześnie 
będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej organizacji, 
przy czym każda dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. 
Osoby zainteresowane udziałem w ww. dyskusji proszone są o kontakt  z  Wydziałem Gospodarki Przestrzen-
nej pod nr tel. 13 4652838 najpóźniej do dnia 2 lipca 2021 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w ww. projektach zmian planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Sanoka na piśmie w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta 
w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP lub 
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2021 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247  z późn. zm.) w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach 
w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektów zmian planów 
miejscowych, z możliwością zapoznania się z niezbędnymi dokumentacjami spraw, w miejscu i terminach 
podanych powyżej. 

Dane o dokumentach stanowiących dokumentacje spraw zostały zamieszczone w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniach dotyczących strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko dotyczących ww. projektów zmian planów miejscowych wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21 lipca 2021 r.:

– w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sanoka.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Sanoka z siedzibą w Urzędzie Miasta w Sanoku (ul. Rynek 1, 38-500 
Sanok).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.sanok.pl lub pisemnie na adres 
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag składanych do projektów zmian miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego (art. 17 pkt. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 741 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a Ustawy;
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów prze-
chowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebra-
ne od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysłu-
guje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realiza-
cji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych - firmie SYNTAX  Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata Łapeta, 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 
1A/6, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Trzy 
egzekucje

Autor: jest wydawcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Podkarpacka Historia” 
i portalu www.podkarpackahistoria.pl, opublikował kilka książek o tematyce regionali-
stycznej i historycznej. 
Kontakt: redakcja@podkarpackahistoria.pl

75 lat temu, 24 maja 1946 roku,  na stadionie miejskim w Sanoku, powieszono 
Władysława Skwarca i Władysława Kudlika, członków Samodzielnego Batalionu 
Operacyjnego NSZ „Zuch” Antoniego Żubryda. Była to jedna z dwóch publicznych 
egzekucji przeprowadzonych w tym czasie w Sanoku i jedna z co najmniej trzech 
wykonanych na terenie obecnego Podkarpacia.

Antoni Żubryd

Władysław Skwarc Władysław Kudlik
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Z kalendarium 
podkarpackiej historii
28 maja – 3 czerwca

Urodzili się

28.05.1916 w Zagórzu urodził się Jerzy 
Franciszek Albert, podporucznik rezerwy 
Wojska Polskiego, uczestnik Kampanii 
Wrześniowej. Został aresztowany przez 
NKWD w czasie przedzierania się na Wę-
gry i zamordowany w więzieniu w Kijo-
wie.

29.05.1889  w Sanoku urodził się Juliusz 
Adam Zaleski, doktor �lologii, historyk 
i krytyk literatury, kapitan rezerwy pie-
choty Wojska Polskiego. Walczył w I woj-
nie światowej, u zarania niepodległości 
współtworzył w Sanoku jednostki Wojska 
Polskiego, był dowódcą Batalionu Dzieci 
Sanockich walczącego z Ukraińcami. 
Aresztowany przez Sowietów został za-
mordowany w więzieniu w Kijowie. Jego 
brat Jan został rozstrzelany w Katyniu.

3.06.1918 w Sanoku urodził się Marian 
Killar, lekarz, żołnierz AK, pułkownik 
ludowego Wojska Polskiego, wieloletni 
kierownik Katedry Medycyny Sądowej 
Akademii Medycznej w Białymstoku.

Wydarzyło się

28.05.1878 wmurowany został akt erek-
cyjny pod budowę nowego gmachu szpi-
tala powszechnego w Sanoku. Nowocze-
sna – na owe czasy – inwestycja została 
zrealizowana w ciągu dwóch lat.

29.05.1875 w para�i w Besku rozpoczę-
ły się pierwsze, trwające do 7 czerwca, 
misje święte prowadzone dla obu wyznań 
katolickich przez pięciu jezuitów ze Starej 
Wsi.

30.05.1874 ukończono budowę tunelu 
kolejowego w Łupkowie.

30.05.1978 w Sanoku zakończyła się 
czterodniowa Międzynarodowa Konfe-
rencja Skansenowska.

30.05.1979 na kamienicy przy ul. 3 Maja 
w Sanoku odsłonięto wykonaną przez 
Władysława Kandefera tablicę upamięt-
niającą „Marsz Głodnych” z marca 1930 
roku, gdy na ulicach miasta doszło do starć 
demonstrantów z policją i wojskiem.

30.05.2011 na nowo otwartym lądowi-
sku dla śmigłowców sanitarnych przy 
sanockim szpitalu wylądował pierwszy 
śmigłowiec transportujący potrzebującą 
pomocy 57-letnią mieszkankę Smereka.

31.05.1993 uchwałą Rady Miasta Sano-
ka ustanowiono Nagrodę Miasta Sanoka, 
przyznawaną w kolejnych latach w trzech 
dziedzinach: kultury i sztuki, literatury 
oraz sportu i turystyki.

31.05.2014 w ruinach klasztoru Karme-
litów Bosych w Zagórzu oddano do użyt-
ku i poświęcono platformę widokową.

1.06.1897 z dwudniową wizytacją do 
Bukowska przybył biskup sufragan prze-
myski Jakub Glazer.  W jej ramach konse-
krowano kościół pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Świętego.

1.06.1975 w ramach reformy admini-
stracyjnej kraju powstało województwo 
krośnieńskie. W jego skład weszły m.in. 
tereny dawnego powiatu sanockiego.

2.06.1939 po 20 latach pracy z funkcji 
lekarza miejskiego w Sanoku odszedł 
dr Karol Zaleski.

  (sj)

Wychowany w  Zagórzu  Wła-
dysław Skwarc, ps. Krzew, 
w chwili śmierci miał zaledwie 
20 lat. W okresie niemieckiej 
okupacji, po ucieczce z przymu-
sowych robót, należał do Armii 
Krajowej, uczestniczył w wal-
kach w czasie akcji „Burza”. 
Po wejściu wojsk radzieckich 
i aresztowaniach AK-owców za-
czął się ukrywać. Jego bliski ko-
lega Władysław Kudlik podob-
nie. Urodzony w 1922 roku 
w Tarnawie Dolnej brał udział 
w antyhitlerowskiej konspiracji 
i akcji „Burza”.

Publicznie powieszeni
Obydwaj wstąpili do oddziału 
„Żubryda” w marcu 1946 roku. 
25 kwietnia ich kompania pod 
dowództwem Kazimierza Ko-
cyłowskiego przebywała na kwa-
terach w Dudyńcach. Na skutek 
nieostrożności Kudlik i Skwarc 
zostali pojmani przez UB. Przez 
prawie miesiąc byli przetrzymy-
wani w więzieniach w Rymano-
wie i Sanoku.

22 maja w czasie sesji wyjaz-
dowej w Sanoku (rozprawa od-
była się w gmachu „Sokoła”, 
wówczas „Domu Żołnierza”) 
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
pod przewodnictwem ppor. 
Norberta Ołyńskiego, na wnio-
sek oskarżyciela ppor. Mariana 
Stokłosy, skazał obydwu żołnie-
rzy podziemia na karę śmierci 
przez powieszenie. Prezydent 
Krajowej Rady Narodowej Bo-
lesław Bierut odmówił skorzy-
stania z prawa łaski. Egzekucję 
publiczną na stadionie „Wier-
chy” wyznaczono na 24 maja.

Ksiądz Józef Jakieła, który 
spowiadał skazańców przed 
śmiercią wspominał później: 
„Byli sponiewierani psychicznie 
i �zycznie miesięcznym śledz-
twem, ale po spowiedzi i komu-
nii zachowywali się godnie. Ja, 
młody ksiądz, przygotowywa-
łem ich na haniebną śmierć na 
szubienicy. Za co? Za to, że nie 
chcieli Polski czerwonej, chcieli 
biało-czerwoną!”

Egzekucji przyglądać musia-
ły się spędzone na stadion setki 
sanockiej młodzieży. Świadek 
tragicznego wydarzenia, póź-
niejszy poeta Roman Bańkow-
ski wspominał: „(…) było od-
czytanie wyroku z uzasadnie-
niem, w którym była mowa 
o bandach, bandytach itp. Za 
kierownicę gazika wskoczył ja-
kiś cywil, ruszył. Wcześniej ska-
zanych podniesiono z podłogi, 
postawiono na ławkę, założono 
im przygotowane pętle na szy-
ję. Ci chłopcy, jak widziałem, 
byli zbici i zmaltretowani tak, 
że na nogach się zachwiali, nie 
mogli ustać na tych ławkach 
i być może już się zacisnęły pę-
tle na ich szyjach. Po chwili ga-
zik ruszył, zawiśli na szubieni-
cy, okręcając się kilka razy wo-
kół swojej osi. Trwało to chyba 
z 20 minut; nie odchodził 
tam jakiś osobnik w białym far-
tuchu, kto wie, czy to nie był 
jakiś lekarz, który musiał 
stwierdzić zgon. Potem usunęli 
się ci funkcjonariusze, opusto-
szało boisko. Po chwili zaje-
chała furmanka magistracka 
i dwóch furmanów. Jeden z nich 
stanął na ławkę i podtrzymywał 
skazanych, a drugi odciął 
stryczki”. 

Druga egzekucja
4 czerwca prawdopodobnie ten 
sam skład rzeszowskiego sądu, 
również na sesji wyjazdowej 
w Sanoku skazał na karę śmierci 
chorążego Henryka Książka, zaś 
egzekucję wykonano jeszcze tego 
samego dnia. Książek w okresie 
okupacji niemieckiej należał do 
AK. Po wyparciu Niemców zo-
stał wcielony do 2 Armii Wojska 
Polskiego. W kwietniu 1946 roku 
zdezerterował z niej wraz z po-
rucznikiem Tadeuszem Lipskim 
i przyłączył się do Samodzielne-
go Batalionu Operacyjnego NSZ 
„Zuch” Antoniego Żubryda. 
Obydwaj uczestniczyli w akcjach 
oddziału, m.in. głośnej likwidacji 
szefa Wydziału Polityczno-Wy-
chowawczego 8 „drezdeńskiej” 
Dywizji Piechoty kpt. Abrahama 
Premingera. 

Książek wpadł 18 maja 1946. 
W tym dniu na Posadzie, nieopo-
dal Fabryki Wagonów, doszło do 
potyczki między „żubrydowca-
mi” i funkcjonariuszami sanoc-
kiego Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego, w któ-

rej zginęli szef sztabu 8 DP ppłk 
Teodor Rajewski i sowiecki o�-
cer – major Piwowar.  W starciu 
tym ranny w nogę został Książek, 
który niedługo później został od-
kryty w piwnicy budowanego 
domu. Po błyskawicznym, trwa-
jącym zaledwie dwa tygodnie 
ciężkim śledztwie został skazany 
na śmierć. 

Jednym ze świadków egzeku-
cji Książka była Barbara Winiec-
ka-Lurska, która tak wspominała 
po latach to wydarzenie: „(…) 
przyjechał samochód i wywlekli 
chorążego Książka... Noga w gip-
sie, człowiek zmaltretowany. Wy-
stąpienie ubeka z przemówie-
niem do nas. Pamiętam przede 
wszystkim ton, jakim to przeka-
zywał. To był ton rygorystyczny, 
gdyby mógł, to by jeszcze chło-
stał nas tam jakimś batem, żeby 
nam to bardziej jeszcze upamięt-
nić. Tylko fragment tego prze-
mówienia pamiętam, bo tam je-
den szloch był na tej ulicy. W pa-
mięci zostały mi słowa: „ktokol-
wiek podniesie rękę na władzę 
ludową, skończy tak, jak skończy 
ten bandyta”, dokładnie miano 
bandyta. Wywlekli go na tę szu-
bienicę, ponieważ tam były te 
schodki, więc go tam podtrzy-
mywali, popychali, postawili na 

tym podeście, no i ten przema-
wiający ubek wydał rozkaz. I te-
raz nie mogę sobie przypomnieć, 
czy tam był jakiś stołek, czy to 
była zapadnia, w każdym razie 
dokonali egzekucji. Wyglądało 
to tak, jakby chor. Książek 
miał czymś zawiązane usta. Był 
w mundurze, ręce były czynne, 
natomiast od pasa był całkowicie 
w gipsie; posługiwał się tylko jed-
ną nogą, pokonując te stopnie. 
Nie było widać żadnej mimiki 
twarzy, niczego, tak jakby miał na 
twarzy jakiś bandaż czy przepa-
skę. Chodziło o to, żeby nie mógł 
otworzyć ust. (…)  Bezpośred-
nio po egzekucji nie ściągnięto 
ciała, tak jak to się stało z powie-
szonymi na stadionie. Natomiast 
Książka zostawiono, Książek jesz-
cze wisiał na tej szubienicy bodaj-
że do końca dnia” . 

Według zachowanych relacji, 
na miejscu egzekucji pojawił się 
starszy mężczyzna z laską, w wiej-
skim ubraniu, z brodą i długimi 
włosami. Dzisiaj trudno z całą 
pewnością stwierdzić, że był to 
na pewno Antoni Żubryd, który 

przyszedł pożegnać się w ten spo-
sób ze swoim żołnierzem, nie-
mniej jednak taka informacja 
przewija się we wspomnieniach.

Do osobistego przygotowa-
nia miejsca egzekucji chor. Książ-
ka przymuszono ówczesnego 
burmistrza Michała Hipnera, któ-
ry w proteście podał się do dymi-
sji, nie została ona jednak przyję-
ta. Jednocześnie  wraz ze śmiercią 
trójki żołnierzy nieubłaganie zbli-
żał się koniec okresu funkcjono-
wania oddziału Żubryda.

Macki obławy UB coraz bar-
dziej zacieśniały się wokół do-
wódcy. Kres nastąpił 24 paździer-
nika 1946 w Malinówce. W oko-
licznościach do dzisiaj niejasnych 
i wzbudzających kontrowersje 
Antoni Żubryd i jego żona Janina 
zostali zastrzeleni przez zwerbo-
wanego do współpracy przez UB 
byłego konspiratora i partyzanta 
Jerzego Vaulina. Ostatni z żołnie-
rzy „Zucha” został schwytany 
przez bezpiekę w 1950 roku 
w Mrzygłodzie.

Upamiętnienie po latach
Egzekucje żołnierzy podziemia 
mające miejsce w zaledwie nie-
spełna dwutygodniowym odstę-
pie czasu wzbudziły w Sanoku 
ogromne emocje. Już wkrótce po 

nich używano określenia „trzech 
straconych”, będącego analogią 
do słynnej „piątki poległych” 
w Warszawie w czasie demon-
stracji patriotycznej w 1861 roku. 
Publiczną rozprawę władz z prze-
ciwnikami powszechnie uważa-
no nie tylko za próbę zastraszenia 
społeczeństwa, ale również za 
odwet za jedną z akcji „żubry-
dowców”. Chodziło zwłaszcza 
o wydarzenia z 18 maja, gdy zgi-
nęli Rajewski i Piwowar. Egzeku-
cjom przyglądali się zresztą so-
wieccy o�cerowie i żołnierze.

Trójka straconych została po-
chowana w trumnach z nieheblo-
wanych desek w bezimiennym 
grobie na cmentarzu przy ulicy 
Matejki. O miejscu pochówku 
o�cjalnie milczano aż do 1990 
roku. W tym samym roku, 
w rocznicę egzekucji pierwszej 
dwójki, 24 maja z inicjatywy dzia-
łaczy „Solidarności” w kościele 
Przemienienia Pańskiego w Sa-
noku odbyła się pierwsza, o�cjal-
na msza żałobna w intencji Wła-
dysława Skwarca, Władysława 
Kudlika i Henryka Książka, od-
prawiona przez księdza prałata 
Adama Sudoła. Po jej zakończe-
niu uczestnicy przemaszerowali 
na cmentarz, gdzie na mogile 
straconych złożyli kwiaty.   

W czerwcu 2014 roku na fa-
sadzie kamienicy przylegającej 
do kościoła Franciszkanów w Sa-
noku odsłonięto tablicę pamiąt-
kową z inskrypcją o treści: „Pa-
mięci żołnierzy antykomuni-
stycznego oddziału partyzanc-
kiego Narodowych Sił Zbrojnych 
pod dowództwem kpt. Antonie-
go Żubryda, straconych przez 
komunistycznych oprawców 
w publicznych egzekucjach: chor. 
Henryka Książka powieszonego 
4 VI 1946 r. na sanockim rynku 
oraz Władysława Kudlika i Wła-
dysława Skwarca powieszonych 
24 V 1946 r. na sanockim stadio-
nie. 4 czerwca 2014 r. Sanocza-
nie”. 

Ostatnia egzekucja
Niedługo po śmierci trzech „żu-
brydowców” władza podobny 
scenariusz karania swych prze-
ciwników przeprowadziła w Dę-
bicy. Na tamtejszym rynku, 
w dniu targowym 10 lipca 1946, 
odbyła się publiczna egzekucja 
Jóżefa Grębosza ps. Pszczółka, 
Józefa Kozłowskiego ps. Mruk 
i Franciszka Nostera ps. Bukiet.

Wszyscy trzej należeli do od-
działu stworzonego przez Jana 
Ste�ę ps. Mściciel – postaci bar-
dzo kontrowersyjnej. W czasie 
wojny był on z nadania Niemców 
wójtem Przecławia pod Mielcem, 
po wojnie za kolaborację siedział 
w więzieniu, z którego zdołał 
uciec. Później tra�ł do oddziału 
słynnego Józefa Kurasia „Ognia” 
i tam w niewyjaśnionych do koń-
ca okolicznościach został zastrze-
lony, prawdopodobnie na pole-
cenie (a może i osobiście  z jego 
ręki) dowódcy.

Trójka powieszonych na dę-
bickim rynku brała udział m.in. 
w zastrzeleniu dwóch funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
w Dębicy. W ręce funkcjonariu-
szy nowej władzy wpadli w wyni-
ku obławy. Ich egzekucję na kli-
szy fotogra�cznej potajemnie 
udokumentował członek zrzesze-
nia Wolność Niezawisłość Józef 
Stec.

Henryk Książek po aresztowaniu
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APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

od 24.05.2021 do 31.05.2021
Apteka Dbam o Zdrowie 

ul. Lipińskiego 10 A

od 31.05.2021 do 07.06.2021
Apteka Omega 

ul. Lipińskiego16

od 

od 

Burmistrz 
Miasta Sanoka

zawiadamia, że na stronie 
Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Sa-
noka http://bip.um.sanok.
pl/ zamieszczono ogłosze-
nie o przetargu nieograni-
czonym, licytacyjnym na 
dzierżawę lokalu użytko-
wego przy ul. Grzegorza 
z Sanoka 8 w Sanoku.

Szczegółowe informa-
cje na temat przetargu 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta pod nr telefonu:  
13-46-52-878.

NIERUCHOMOŚCI 
Sprzedam
■  Mieszkanie 71,1 m2, 
na osiedlu Błonie, tel. 
606 917 721■  Działkę przy ul. Stró-
żowskiej, ładny domek, 
prąd, woda, 4 a, cena 
15.000 zł, tel. 794 537 
702.■  Działkę budowlaną 
10 a, w Sanoku Śródmie-
ście, tel. 606 917 721

Kupię 
■ Działkę przy rzece 
Osława, tel. 602 476 137

Posiadam do wynajęcia
■ Mieszkanie 2-pokojo-
we (parter), na osiedlu 
Błonie, w Sanoku, od 
miesiąca lipca, tel. 782 
097 995

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

PRACA
Zatrudnię
■ Osobę do pracy w go-
spodarstwie domowym: 
utrzymanie zieleni, drob-
ne roboty naprawcze, 
porządkowe, może być 
rencista lub osoba uczą-
ca się, tel. 605 269 836

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

RÓŻNE
Sprzedam
■ Papugi Rozella plus 
klatka, tel. 13-464 77 
99.

Matrymonialne
■ Emeryt wdowiec, nie-
zależny �nansowo, po-
zna Panią w stosownym 
wieku o miłej aparycji, 
niepalącą, tel. 693 767 
886

OGŁOSZENIA DROBNE

Burmistrz 
Miasta Sanoka 

uprzejmie informuje, że 
dzień 4 czerwca 2021 r. 

(piątek) jest dniem wolnym 
od pracy dla pracowników 

Urzędu Miasta Sanoka 
za święta wypadające 

w soboty.

INFORMACJA
Starostwo Powiatowe 
w Sanoku uprzejmie 

informuje, iż dnia  
04 czerwca 2021 roku 

(piątek) 
urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia 
przepraszamy.
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Gmina Miasta Sanoka uprzejmie 
informuje P.T. Podróżnych, że 
z dniem 1 czerwca 2021 r. przywraca 
się przejazd autobusów MKS linii 
„3A” i „7” ulicami 800-lecia, 
Głowackiego, Sienkiewicza 
i Kościuszki, które będą kursowały 
wg załączonego rozkładu jazdy. 

Zmiany w komunikacji 
MKS linii nr 3A i 7 

Gmina Miasta Sanoka 
uprzejmie informuje 
P.T. Podróżnych, że od dnia 
01.06.2021 r. kursy linii „4” 
w kierunku miejscowości 
Sanoczek z godz. 7:22 , 13:50, 
17:52 zostają skrócone do 
przystanku Dąbrówka (pętla). 
Autobusy  będą się 
przemieszczały wg załączonego 
rozkładu jazdy. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w komunikacji 
MKS linii nr 4 
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PIŁKA NOŻNA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

IV Liga Podkarpacka Klasa A 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Juniorzy starsi 
DAP DĘBICA – EKOBALL SANOK 0-1 (0-1) 

Bramka: Cyprych (24). 
SIAR� TARNOBRZEG – EKOBALL SANOK 3-0 (2-0) 

Juniorzy młodsi 
JKS JAROSŁAW – EKOBALL SANOK 4-0 (1-0) 

EKOBALL SANOK – RESOVIA II RZESZÓW 0-3 (0-2) 

Trampkarze młodsi 
Grupa 1

AP WIKI SANOK – STAL RZESZÓW 0-8 (0-3) 
STAL STALOWA WOLA – AP WIKI SANOK 4-2 (1-2)

Bramki: Koczera (8), Baraniewicz (39). 

Grupa 2 
EKOBALL SANOK – STAL MIELEC 6-0 (4-0) 

Bramki: Król 2 (13, 40), Mateja 2 (20, 45), Ostrowski (30), 
Masłowski (52). 

STAL ŁAŃCUT – EKOBALL SANOK 4-3 (2-1) 
Bramki: Ostrowski (31), Mateja (48), Czerwiwiec (53). 

Młodzicy starsi 
Grupa 1 

AP STALOWA WOLA – AP WIKI SANOK 1-2 (1-1) 
Bramki: Koczera (16), Kogut (58). 

AP WIKI SANOK – AP CZARNI JASŁO 3-1 (3-0) 
Bramki: Kowalczyk 2 (15, 19), Kogut (20). 

Grupa 2
EKOBALL SANOK – UKS SMS STAL MIELEC 2-1 (1-0) 

Bramki: Janusz (25), Bańczak (54). 

Inne ligi seniorskie 

Pewna wygrana Przełomu 
Klasa Okręgowa 
LKS Czeluśnica – Przełom Besko 0-3 (0-1) 
Bramki: Szybka 2 (42, 49-karny), B. Kijowski (79).
Przełęcz Dukla – Cosmos Nowotaniec 1-0 (1-0) 

Klasa B 
Grupa 1 
Juventus Poraż – Lotnik Ustjanowa 2-4 (1-3) 
Bramki: Kolanko (42), Mielnik (47). 

Grupa 2 
Orkan Markowce – LKS Pisarowce 0-5 (0-0) 
Bramki: Zgłobicki (64, 68), Posadzki (50), Blok (55), Kobylak (70). 
Pogórze Srogów Górny – LKS Milcza 7-2 (3-1) 
Bramki: Jaklik 2 (18, 66), Płoucha 2 (24, 70), Dudka 2 (73, 80), 
Miklicz (31). 
Florian Rymanów-Zdrój – Orion Pielnia 2-4 (0-3) 
Bramki: Tomków 2 (3, 11), R. Siwik (18), Gagatko (90+2). 
ULKS Czerteż – LKS Głębokie 1-3 (1-1) 
Bramka: Dąbrowiecki (21). 
Iskra Wróblik Szlachecki – LKS Odrzechowa 5-0 (2-0) 
Grupa 3 
Orły Jabłonka – Jutrzenka Jaćmierz 0-2 (0-2) 
Bramki: Malik (27), Tarkowski (41). 

Zwycięska passa trwa! 
RESOVIA II RZESZÓW – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 0-2 (0-1) 
Bramki: Kalemba (26), K. Słysz (69). 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz, Lorenc, Karol Adamiak, Kaczmarski (65 K. Słysz) – Ząbkie-
wicz, Tabisz, Baran, Jaklik (83 Pielech), Kalemba (80 Gąsior) – Kamil Adamiak (78 Szomko). 

Klasa Okręgowa Młodzików 

Porażka z Ustrzykami 
ARŁAMÓW USTRZYKI D. – EKOBALL SANOK 3-0 (1-0) 

Piąta wygrana z rzędu, czwar-
ta bez straty bramki, a druga 
na wyjeździe. Tydzień po zwy-
cięstwie nad Sokołem Kolbu-
szowa stalowcy postarali się  
o powtórkę – identyczny wy-
nik, ci sami strzelcy. Oby pas-
sa trwała do końca sezonu. 
 
Zespół Piotra Kota zagrał kon-
sekwentnie w obronie, niemal 
nie dopuszczając rywali do oka-
zji strzeleckich. Więcej emocji 
było w ich polu karnym. Pierw-
szą szansę miał Krystian Kalem-
ba, ale jego uderzenie głową nie 
przyniosło efektu. Druga próba 
była już skuteczna, bo najlepszy 
snajper Ekoballu w rundzie  
wiosennej celnie główkował po 
wrzutce Damiana Barana. 

Na kolejnego gola trzeba 
było czekać do 69. min – po  
podaniu Krystiana Jaklika wpro-
wadzony chwilę wcześniej na 
boisko K. Słysz przerzucił piłkę 
nad bramkarzem, następnie po-
syłając ją do siatki. W końcówce 
meczu była okazja na trzeciego 
gola, ale wychodzący na pozycję 
Dawid Gąsior został powalony 
przez piłkarza Resovii i gospo-
darze musieli kończyć mecz  
w dziesiątkę. Podobnie zresztą 
jak i nasz  zespół, bo chwilę  
później za drugi żółty kartonik  
z  boiska  wyleciał  K.  Słysz. 

WIKI SANOK – LKS PŁOWCE/STRÓŻE MAŁE 4-1 (1-1) 

Bramki: Lachiewicz 2 (11, 62), K. Sokołowski (74), Wanie- 
lista (86) – Wydrzyński (39). 
Wiki: Woźny – Lisowski, Sabat, Burczyk (88 Jawor), Pielech – Florek, 
J. Domaradzki (60 Węgrzyn), Hostyński (55 K. Sokołowski), Furdak 
(64 Kowalczyk), R. Domaradzki – Lachiewicz (80 Wanielista). 

Powrót do składu zmagających się ostatnio z urazami Rafała 
Domaradzkiego i Marka Węgrzyna ożywił grę Wiki, która 
znów odniosła wysokie zwycięstwo. Mimo wszystko spotka-
nie rozstrzygnęło się dopiero w ostatnim kwadransie. 

Gospodarze dość szybko otwo-
rzyli wynik, a na listę strzelców 
wpisał się skuteczny ostatnio 
Łukasz Lachiewicz. Jednak dru-
żyna gości nie składała broni, 
przed przerwą doprowadzając 
do wyrównania. Po zmianie 
stron tra�ali już tylko nasi piłka-

W POZOSTAŁYCH MECZACH GRUPY 1: 
Bukowianka Bukowsko – San-Bud Długie 2-2 (1-1) 
Bramki: Zarzyka 2 (28, 74) – Prenkiewicz (24), Pilszak (90+5). 
LKS Zarszyn – Górnik Strachocina 2-1 (1-0) 
Bramki: Kijowski (38), Józefczyk (89) – Daszyk (48). 
Orzeł Bażanówka – Remix Niebieszczany 2-1 (0-0) 
Bramki: Niemiec (70), Pawiak (82-karny) – Izdebski (50). 
Nelson Polańczyk – Szarotka Nowosielce 5-2 (1-1) 
Bramki: Adamski 2 (44, 60). 
Osława Zagórz – Sanovia Lesko 1-5 (0-2) 
Bramka: Czura (86). 

Powrót do strzelania 

rze. Prowadzenie zostało odzy-
skane po drugim golu Lachiewi-
cza. Jeszcze kwadrans przed 
końcem wynik był na styku, ale 
ostatnie minuty należały do  
zawodników Wiki. Na 3-1 tra�ł
Kacper Sokołowski, a rezultat 
ustalił Michał Wanielista. 

Dublet młodzików AP 
Młodzicy młodsi 
Grupa 3 

AP WIKI SANOK – CZARNI JASŁO 1-0 (1-0) 
Bramka: Dżugan (46). 

Grupa 4 
AP WIKI SANOK – SPEC STAL ŁAŃCUT 0-3 (0-1) 

KOLEJARZ ZAGÓRZ – AP WIKI II SANOK 0-2 (0-0) 
Bramki: Rygiel 2 (41, 50). 

Grupa 5 
STAL II STALOWA WOLA – EKOBALL SANOK 1-7 (1-3) 
Bramki: Sudyka (20), Gocko (25), Solecki (26), Pajestka (35), 
Rzyman (55), Hałasowski (58), Hnat (60). 

WIKI SANOK – NELSON POLAŃCZYK 6-1 (2-0) 

Bramki: R. Domaradzki 2 (15, 30), Pielech 2 (60, 70), K. Soko-
łowski (55), Lisowski (85) – Wethacz (84). 
Wiki: Woźny – Węgrzyn, Lisowski, Florek, Burczyk (69 M. Soko-
łowski), Sabat – Pielech (85 Nycz), K. Sokołowski (80 Jawor), 
Dobrowolski (52 Hostyński), R. Domaradzki – Lachiewicz  
(63 J. Domaradzki). 

Najwyższe zwycięstwo w rundzie wiosennej, głównie dzię-
ki dubletom Rafała Domaradzkiego i Dominika Pielecha. 
Przy takiej formie piłkarzy Wiki chyba tylko kataklizm 
może odebrać im awans do „okręgówki”. 

W POZOSTAŁYCH MECZACH GRUPY 1: 
Szarotka Nowosielce – Górnik Strachocina 0-3 (0-2) 
Bramki: Romerowicz (3), samobójcza (39), R. Adamiak (89). 
Remix Niebieszczany – Osława Zagórz 2-0 (2-0) 
Bramki: Sokół (26), Czubek (45+1). 
LKS Płowce/Stróże Małe – LKS Zarszyn 2-1 (1-0) 
Bramki: Żyłka 2 (16, 50) – Rygiel (75). 
Victoria Pakoszówka – San-Bud Długie 0-1 (0-1) 
Bramka: Dufrat (62). 
Lotniarz Bezmiechowa – Bukowianka Bukowsko 3-4 (0-2) 
Bramki: Szałajko 2 (42, 48), Prystupiuk (11), Bihun (75). 
Sanovia Lesko – Orzeł Bażanówka 0-0 

Kanonada na Wiki 

Wprawdzie już w pierwszej  
połowie nasza drużyna ustawiła 
sobie grę po 2 golach Rafała 
Domaradzkiego, ale mecz nie 
był jeszcze rozstrzygnięty. Dla-
tego też po zmianie stron gospo-
darze podkręcili tempo, pozba-

wiając rywali nadziei na wywie-
zienie korzystnego rezultatu. 
Dwie bramki strzelił Pielech,  
a po 1 dołożyli Kacper Soko-
łowski i Mateusz Lisowski.  
Gości stać było tylko na hono-
rowe tra�enie przy wyniku 5-0.

Podobnie jak w rundzie jesiennej (na zdjęciu) stalowcy znów pokonali rezerwy Resovii, tym razem 2-0 

Młodzicy starsi Akademii Piłkarskiej Wiki wygrali obydwa mecze, 
pokonując 2-1 AP Stalowa Wola i 3-1 Czarnych Jasło 

W dwóch ostatnich meczach piłkarze Wiki strzelili aż 10 bramek! 
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TENIS STOŁOWYAUTOMOBILIZM 

III Liga 

IV Liga 

Nieznaczna porażka 
z liderem grupy spadkowej 

UKS KĘPA DĘBICA – SKT ILO WIKI SANOK 10:7 
SKT: Haduch 4,5, Gratkowski 1,5, Witka 1, Pytlowany. 

Przedostatni mecz sezonu i nieznaczna porażka na terenie 
lidera grupie spadkowej. Wynik tradycyjnie już „trzymał” 
trener Mariusz Haduch, jak zazwyczaj zdobywając komplet 
punktów. 

W pięciu pojedynkach – czte-
ry singlowe i debel – grających 
szkoleniowiec SKT oddał  
rywalom tylko dwa sety,  
co przełożyło się na większość 
dorobku naszej drużyny. Po 
jednym zwycięstwie odnieśli 
także Artur Gratkowski (part-
ner Haducha w grze podwój-
nej) i Dawid Witka. Niestety, 

nie zapunktował Piotr Pytlo-
wany, dwukrotnie przegrywa-
jąc jednak po zaciętych pię-
ciosetówkach. Szkoda, bo 
gdyby w decydujących mo-
mentach nie zabrakło mu 
zimnej krwi, to nasi pingpon-
giści mogliby wracać do  
Sanoka w zupełnie innych 
nastrojach. 

Zwycięstwo z Burzą 
na koniec sezonu 
Drugi zespół SKT zakończył sezon dwoma meczami  
w ostatni weekend. Najpierw nasi pingpongiści doznali 
wyraźnej porażki z rezerwami Strażaka Niżna Łąka,  
by dzień później zanotować udany �nisz w postaci zwycię-
stwa nad Burzą Rogi. 

SKT ILO WIKI II SANOK – ST�ŻAK II NIŻNA ŁĄ�
3:10 

SKT: Morawski 3, P. Piróg, Wronowski. Wojciechowski. 

Spotkanie bez większej histo-
rii, tylko Marcin Morawski 
stanął na wysokości zadania, 
wygrywając wszystkie poje-
dynki singlowe. Mocno wal-
czył też Marek Wronowski, 

ale zabrakło mu szczęścia: 
trzy porażki w stosunku 2:3 – 
dwie singlowe i jedna w deblu. 
Niestety, Robert Wojcie-
chowski i Piotr Piróg nie  
znaleźli  sposobu  na  rywali. 

SKT ILO WIKI II SANOK – BURZA ROGI 10:8 
SKT: Morawski 3,5, Wronowski 2,5, Wojciechowski 2, P. Piróg 2. 

Bardzo zacięty mecz, w któ-
rym nasi tenisiści pierwszą 
serię pojedynków singlowych 
wygrali 3:1, dwupunktowe 
prowadzenie utrzymując do 
samego końca. Znów najle-
piej zaprezentował się Mo-
rawski, zdobywając 3,5 pkt. 
W deblu odniósł zwycięstwo 

wraz z Wronowskim, który 
ponadto wygrał dwie potycz-
ki indywidualne. Podobnie 
zresztą jak Wojciechowski  
i Piróg, a równa postawa 
wszystkich zawodników  
okazała się kluczem do wy-
granej w ostatnim spotkaniu 
sezonu 2020/21. 

Ostatecznie druga drużyna zakończyła sezon na 6. miejscu 
w tabeli grupy krośnieńskiej, mając w dorobku 20 pkt (sety 
141:147). Pozostałe dwa zespoły SKT – pierwszy i trzeci – 
ostatnie mecze mają rozegrać w najbliższy weekend. 

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW 

Podwójne podium Arkadiusza Borczyka 
Na trasie z Wujskiego do Tyrawy Wołoskiej rozegrano 47. Bieszczadzki Wyścig Górski – 
Valvoline, czyli inaugurację Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Z naszych  
kierowców Automobilklubu Małopolskiego najlepiej wypadł Arkadiusz Borczyk, dwa 
razy plasując się na podium klasy 10c. 

Do walki przystąpiło ponad 
80 zawodników, rywalizują-
cych w kilkunastu klasach. 
Pierwszego dnia, przy padają-
cym deszczu, generalnie naj-
szybszy okazał się Słowak Igor 
Drotar, jadący Skodą Fabią 
WRC, zaś drugiego – na-
wierzchnia już sucha – debiu-
tujący w imprezie Francuz  
Sebastien Petit (bolid NOVA 
NP 01-2). 

Wśród kilkunastu repre-
zentantów głównego organi-
zatora wyścigu, czyli Auto-
mobilklubu Małopolskiego  
w Krośnie, znalazło się czte-
rech sanoczan. Jako jedyny 
medalowe lokaty wywalczył 
A. Borczyk (Honda Civic) – 
2. w sobotę z łącznym czasem 
dwóch podjazdów 6.14,715 
oraz 3. w niedzielę (5.50,079). 
Dwa razy tuż za podium klasy 
10b sklasy�kowano Domini-
ka Drozda w Renault Clio 
(6.39,925 i 6.08,598). Nato-
miast Piotr Oczkowicz (Kia 
Pro Ceed) zajmował dalsze 
pozycje w klasie 5b. Starto-
wać miał również Mariusz 
Borczyk (Fiat 126p), jednak 
już na podjazdach treningo-
wych w sobotę z wyścigu wy-
eliminowała go awaria skrzy-
ni biegów. 

WROTKARSTWO 

Komplet zwycięstw Bianki Bluj 
Młodzież Sprintu rozpoczęła walkę w Torowym Pucharze 
Polski „Vesmaco Cup” – Dzieciaki na Medal. Podczas  
zawodów w Tomaszowie Mazowieckim komplet złotych 
medali zdobyła Bianka Bluj, na podium stawali też: Lena 
Tokarska, Laura Bluj, Bartosz Łożański i Aleksander  
Doskowski. 

B. Bluj okazała się zdecydo-
wanie najlepsza wśród junio-
rek D2, wygrywając wyścigi 
na 200, 300 i 2000 metrów. 
Warto podkreślić jej czasy na 
skrajnych dystansach – 23,158 
i 4.31,852. Wielobojowe zwy-
cięstwa odnieśli też: Tokarska 
(1. na 300 i 2000 m oraz 2. na 

200 m) w juniorkach D1  
i Łożański (1. na 300 i 2000 m 
oraz 3. na 200 m) w juniorach 
D2. Ponadto w juniorach E1 
miejsce 2. zajął Doskowski 
(2. na 200 i 400 m oraz 3. na 
100 m). Szanse na podium  
w klasy�kacji łącznej juniorek
E2 miała też L. Bluj – 1. na 

200 i 2. na 100 m – jednak  
na 400 m przydarzył jej się 
upadek. 

Inne wielobojowe lokaty 
wrotkarzy Sprintu w czoło-
wych dziesiątkach: juniorzy 
D2 – 6. Michał Niemczyk,  
juniorki D1 – 7. Aleksandra 
Jagniszczak, juniorki E1 –  
7. Aurelia Bułdys, kadetki –  
8. Natalia Łożańska, mło-
dziczki – 8. Lena Wisłocka. 

W drużynowych klasy�-
kacjach medalowych pod-
opieczni Piotra Bluja i Witol-
da Myćki zajmowali 2. lokaty. 

WĘDKARSTWO 

Wygrana na stawach 
Po covidowej przerwie starty udanie wznowił Janusz Rączka 
z koła nr 3, odnosząc zwycięstwo w Zawodach Spławiko-
wych „Złota Rybka”, które rozegrano na stawie w Siedli-
skach Sławęcińskich (pomiędzy Jasłem i Bieczem). 

Nasz wędkarz okazał się naj-
lepszy w stawce 15 osób, koń-
cząc zmagania z dorobkiem 
ponad 5 kilogramów ryb  
i przewagą około 0,3 kg nad 
najgroźniejszym rywalem. 

– Moim łupem padły 
głównie płocie, przyłowem 
był węgorz. Miałem jeszcze 
jednego, który wygrał ze mną  
walkę, odpływając z hakiem. 
Oprócz tego były jeszcze dwa 
brania „wodnych potworów”, 
które dość szybko uznawały, 
że kończą zabawę w przecią-
ganie liny i obierając sobie 
znany kurs odpływały z zesta-
wem – żartował Rączka. 

Powalczy o medal? 
Patryk Sawulski z Gryfu wystartuje w Mistrzostwach Świata 
Juniorów, które rozgrywane są w Uzbekistanie. 

Reprezentant Polski na szansę powalczyć o medal w kategorii 
wagowej do 96 kilogramów. Jego zmagania można śledzić już 
jutro od godz. 13.30 na kanale internetowym IWF h�ps://
www.facebook.com/iwfnet/videos/963479327788745.  
Link będzie dostępny również na facebookowym pro�lu Gryfu.

PŁYWANIE 

Jedno miejsce w dziesiątce 
Kolejnym startem zawodniczek MKS-u były Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Dzieci, które rozegrano w Stalowej Woli. 
Jedną lokatę w czołowej dziesiątce wywalczyła Maja Wilk. 

W wyścigach kategorii 10 lat 
wychowance Czesława Babia-
rza przypadło 10. miejsce sty-
lem grzbietowym i 11. kla-

sycznym. W kat. 11-latek pły-
wała Ashley Dorocka, trzy-
krotnie plasując się w drugich 
dziesiątkach. 

Wyścigi na trasie z Wujskiego do Tyrawy Wołoskiej zwyczajowo już dostarczyły wielu emocji 

Bianka Bluj wygrała wszystkie 
wyścigi, co dało jej pewne zwy-
cięstwo w wieloboju zawodów 

Janusz Rączka 

Druga drużyna SKT zakończyła sezon na 6. miejscu w tabeli IV Ligi
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LEKKOATLETYKA

Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

| SPORT |

Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 

8. Dycha Głogowska 

Dublet 800-metrowców 
Cykl wojewódzkich championatów rozpoczęty. Zainauguro-
wały go zawody w Stalowej Woli, udane dla Komunalnych – 
cztery medale, w tym dwa złote. Tytuły wywalczyli Martyna 
Łuszcz i Kacper Kornasiewicz, oboje w biegach na 800 m. 

Mistrzostwa rozgrywano przy 
padającym deszczu, więc trud-
no było o wartościowe wyniki. 
Rekord życiowy pobiła tylko 
Łuszcz, wyścig na dwa okrąże-
nia stadionu wygrywając po 
zaciętym �niszu, z czasem
2.15,32 i przewagą zaledwie 
0,08 sekundy. Natomiast 
wśród mężczyzn najszybszy 
okazał się Kornasiewicz  
z wynikiem 2.01,70. Najgroź-
niejszego rywala wyprzedził  
o niespełna pół sekundy. 

Pozostałe medale pod-
opiecznych Ryszarda Długosza 
miały kolor brązu. W skoku 
wzwyż kobiet na najniższym 
stopniu podium stanęła Oliwia 
Dobosz, a dwie lokaty niżej 
sklasy�kowano Oliwię Ra-
dwańską. Obie miały po 1,30 m. 
W biegu na 400 m jako 3. �ni-
szował Piotr Mackiewicz z re-
zultatem 53,25. Startował też 
Kacper Hnat – 6. na 200 m (wy-
grał swoją serię eliminacyjną  
z czasem 24,75) i 11. na 100 m. 

Ultramaraton Jaga-Kora 

Dwoje w dziesiątkach 
Ekstremalne wyścigi w Rymanowie-Zdroju jak co roku 
rozegrano z udziałem naszych biegaczy. Na najdłuższym 
dystansie 105 km miejsca w czołowych dziesiątkach zajęli 
Bernadeta Niemiec-Drwięga i Wojciech Czwerenko. 

Z piątki sanoczan, mierzących 
się z trasą długości 2,5 marato-
nu, najszybciej pokonał ją 
Czwerenko, z czasem 15:36.45 
ostatecznie 12. generalnie  
i 10. wśród mężczyzn. Potem 
�niszowali Krystian Gudowski
(16:48.25), Tomasz Gaworec-
ki (17:27.10), a na koniec  
razem przekraczający metę 

Niemiec-Drwięga i Piotr Dro-
bot (17:47.29). Jej wynik ten 
dał 5. pozycję wśród kobiet. 

Na dystansie klasycznego 
maratonu wystartowała trójka 
reprezentantów Pozytywnie 
Zabieganych. Byli to: Tomasz 
Szyszło (5:30.59), Sebastian 
Zieliński (5:31.59) i Maciej 
Drwięga (6:24.13). 

Trzecia w kat. 30-latek 
Do Głogowa pojechała trójka naszych reprezentantów i nie-
wiele zabrakło, bo dwoje z nich stanęło na podium. Osta-
tecznie medal wywalczyła Justyna Skawińska (na zdjęciu). 

Najszybciej pobiegł jednak ten 
trzeci, czyli jej mąż Tomasz 
Skawiński, z czasem 39.51 zaj-
mując 28. pozycję w klasy�ka-
cji łącznej blisko 200 osób  
i 7. w kategorii M40. Jako  
71. �niszował weteran Marek
Nowosielski, któremu z wyni-
kiem 45.24 przypadło też  
4. miejsce w kat. M60+. Nato-
miast Skawińska pokonała 
niespełna 10-kilometrową tra-
sę w czasie 51.08, zajmując  
11. lokatę wśród kobiet,  
a zarazem 3. w kat. K30. 

HOKEJ 

KARATE 

Dziesięć medali, w tym jeden złoty 
Zawodnicy Sanockiego Klubu Karate startowali w Krośnie na Mistrzo-
stwach Podkarpacia Dzieci i Młodzieży. Z powodzeniem – efekt ich wystę-
pów to aż 10 medali, w tym złoto Zuzanny Turzynieckiej. 

Podopieczna Henryka Orzechowskiego 
wywalczyła dwa krążki w kategorii dzieci 
– złoty w kumite i srebrny w kata. W tej 
drugiej formule wicemistrzostwo zdobył 
też Tobiasz Gudowski, a miejsca 5. zajęły  
ex aequo Magdalena Szymulańska, Lidia 
Gajewska i Amelia Jadczyszyn. 

W starszych grupach na podium  
stanęli wszyscy zawodnicy SKK walczący 
w kumite. Wśród młodziczek 2. była  
Dominika Kogut, a 3. Julia Marcinik. 
Identyczny dorobek był w juniorach 
młodszych – 2. Maciej Ho�, 3. Norbert

Starejki. Ponadto na 3. pozycjach uplaso-
wali się juniorzy Filip Barzyk i Michał 
Niżnik oraz kadet Dawid Pawlecki. Nato-
miast w kata dalsze lokaty zajmowały: 
kadetki Wiktoria Wielobób i Maja Gór-
nik oraz juniorka młodsza Izabela Malik. 

W klasy�kacji drużynowej zawodów
sanocka ekipa zajęła 5. lokatę w stawce  
21  klubów. 

SIATKÓWKA 

Dobra lekcja w Bełchatowie 
Wprawdzie trudno było liczyć na awans, ale mieliśmy nadzie-
ję, że podczas Pół�nału Mistrzostw Polski Juniorów w Beł-
chatowie drużyna TSV mocniej powalczy z faworyzowanymi 
rywalami. Niestety, nasi zawodnicy nie ugrali nawet seta. 

Inauguracyjny mecz z miejsco-
wą Skrą od początku nie układał 
się po myśli sanoczan. Gospo-
darze świetnie serwowali, szyb-
ko rozstrzygając dwa sety.  
W trzecim było więcej emocji, 
jednak w końcówce wojnę ner-
wów minimalnie wygrała ekipa 
ze Śląska. Nazajutrz siatkarze 
TSV zmierzyli się z dobrze sobie 
znanym przeciwnikiem, czyli 
Resovią. I w tym przypadku tyl-
ko raz udało się osiągnąć granicę 
20 punktów. Najlepszy w wyko-
naniu naszej drużyny okazał się 
pojedynek z broniącą tytułu 
Wolą Warszawa. W pierwszej 
partii niewiele zabrakło do zwy-

cięstwa, jednak grę na przewagi 
lepiej wytrzymali rywale 
(28:30). Kolejne odsłony prze-
biegały już pod ich dyktando. 

– Na początku nie mogliśmy 
odnaleźć się na wielkiej hali Skry, 
stąd gładkie porażki w pierw-
szych partiach meczu z gospo-
darzami. Potem nasza gra  
wyglądała już lepiej, jednak nie 
udało się urwać choćby seta. 
Inna sprawa, że walczyliśmy  
z renomowanymi rywalami, 
którzy górowali nad nami wa-
runkami �zycznymi. Mimo
wszystko 13. miejsce w Polsce 
wstydu nie przynosi – powie-
dział trener Maciej Wiśniowski. 

TSV SANOK – SK� BEŁCHATÓW 0:3 (-14, -9, -23)
TSV SANOK – RESOVIA RZESZÓW 0:3 (-13, -20, -18) 
TSV SANOK – WOLA WARSZAWA 0:3 (-28, -21, -14) 

Przygotowania i transfery 
Zawodnicy Ciarko STS rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu Polskiej Hokej Ligi. 
Na razie w składzie złożonym niemal wyłącznie z wychowanków, choć kadra drużyny  
powiększyła się o kolejnych graczy. Przygodę w Sanoku postanowił kontynuować �ński
obrońca Eemeli Piippo, a zupełnie nowym nabytkiem jest napastnik Krystian Mocarski, 
poprzednio występujący w Stoczniowcu Gdańsk. 

Obecnie z zespołem trenuje  
17 wychowanków, którzy nie-
dawno przeszli badania wydol-
nościowe w Rzeszowie, a także 
wspomniany Mocarski. 

– Na razie ćwiczymy raz 
dziennie, by spokojnie wprowa-
dzić się do dalszych obciążeń. 
Od 31 maja zaczynamy pracę 
dwa razy dziennie. Resztę składu 
uzupełnią gracze z zewnątrz. 
Rozmowy trwają. Pracujemy 
też nad dopięciem planu sparin-
gów – powiedział trener Marek 
Ziętara, którego zespół planuje 
rozegrać dwumecze z Liptow-
skim Mikułaszem i Cracovią. 

W sierpniu drużyna ma roz-
począć przygotowania na lodzie. 
Wtedy też w Sanoku mają poja-
wić się nie tylko zakontraktowa-
ni wcześniej bramkarz Patrik 
Spěšný i napastnik Sami Tam-
minen, ale także Piippo, który 
ostatnio przedłużył umowę  
z klubem. Przypomnijmy, że  
w poprzednim sezonie 25-letni 
obrońca rozegrał 40 meczów, 
notując w nich aż 14 asyst.  

Nowym nabytkiem jest  
21-letni Mocarski, z którym 
klub podpisał dwuletni kontrakt. 
W poprzednim sezonie repre-
zentował barwy Stoczniowca 
(36 meczów, 8 goli i 7 asyst). 

– Zdecydowaliśmy się na 
pozyskanie Krystiana, gdyż li-
czymy, że przy trenerze Ziętarze 
może się rozwinąć. Pasuje do 
koncepcji budowy zespołu – do-
dał prezes Michał Radwański. 

Trener Orzechowski wraz z Zuzią i Tobiaszem 

Drużyna juniorów TSV. Od lewej: górny rząd – trener Maciej  
Wiśniowski, Jakub Mandzelowski, Jakub Kaczmarski, Jakub Izdebski, 
Damian Bodziak, Hubert Stareńczak, Kacper Kondrat i Szymon  
Szeremeta, dolny rząd – Mikołaj Mołczan, Szymon Krzanowski,  
Kamil Florek, Kacper Pajęcki, Tomasz Nowak i Miłosz Wiśniowski. 
Brakuje drugiego trenera Krzysztofa Dziadosza 

Krystian Mocarski po podpisaniu umowy z Michałem Radwański, prezesem STS-u 

Kacper Kornasiewicz (w środku) z pozostałymi medalistami 800 m
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