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Czy opłaty za odpady komunalne mogłyby być niższe?
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Prace nad tegorocznym bu-
dżetem z pewnością nie nale-
żały do łatwych i przyjemnych 
ze względu na wysoką in�ację 
i obecną sytuację w kraju, jed-
nak, jak zapewniał radnych 
starosta Stanisław Chęć, bu-
dżet jest realny i możliwy do 
realizacji. Uwzględnia wydatki 
inwestycyjne na kwotę 34 mln 
zł, co oznacza, że kolejne waż-

Budżet Powiatu Sanockiego na 2023 rok uchwalony
31 stycznia br. aż 17 głosami „za” został przyjęty przez Radę Powiatu Sanockiego budżet na 2023 rok. Przeciwnych było 
3 radnych: Marzena Dziurawiec, Sebastian Niżnik i Marian Kawa. Pozytywnie przyjęta została również uchwała w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa-Kalnica 
w km od 2+761,40 do 7+100,00 wraz z obiektem mosto-
wym przez rzekę Kalniczkę w km 3+700,65.

Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu sanockiego 
na obszarze gmin: Bukowsko, Zarszyn, wiejskiej Sanok – 
etap I.

Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu sanockiego 
– etap II.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231R, ul. Mickiewicza 
w Sanoku.

Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na tere-
nie miasta Sanoka – Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2234R ul. Stróżowska w km od 0+010 do 0+880 oraz 
od 0+970 do 1+565.

Modernizacja i budowa obiektów wraz z zagospodarowa-
niem terenu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji 
w Sanoku.

Modernizacja infrastruktury oświatowej powiatu sanockiego.

„Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i mo-
dernizacja SPZOZ w Sanoku jako odpowiedź na potrzeby 
zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz koniecz-
ność integracji systemu usług medycznych na poziomie 
regionalnym (ponadpowiatowym)”.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Jagiel-
lońskiej 22 w Sanoku w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób nie-
pełnosprawnych.

Sesja Rady Powiatu Sanockiego

Najważniejsze zadania inwestycyjnyjne 
przewidziane w 2023  

ne dla mieszkańców zadania 
będą wykonywane.

Budżet na 2023 rok prze-
widuje dochody w kwocie 123 
191 247,00 zł, z czego docho-
dy bieżące stanowią 105 954 
315,00 zł, a dochody majątko-
we wynoszą 17 236 932,00 zł.

Z kolei wydatki na 2023 
rok zaplanowano na kwotę 
146 576 223,00 zł, w tym są 

wydatki bieżące – 112 167 
465,00 zł oraz wydatki mająt-
kowe – 34 408 758,00 zł.

De�cyt budżetu Powiatu 
Sanockiego w 2023 roku wy-
nosi 23 384 976,00 zł.

W 2023 roku przychody 
Powiatu Sanockiego przewi-
duje się w wysokości 26 865 
170,00 zł, zaś rozchody 
w kwocie 3 480 194,00 zł obej-

mą spłatę pożyczek i kredytów 
długoterminowych z ubie-
głych lat.

Utworzona została rów-
nież rezerwa ogólna w kwocie 
150 000,00 zł oraz celowa na 
zadania oświatowe w wysoko-
ści 1 000 000,00 zł. Rezerwa 
celowa na zarządzanie kryzy-
sowe wynosi 163 410,00 zł.

Źródło: Powiat Sanocki 

Zakończyła się  wystawa „Beksiński w Lublinie”. Wystawa była organizowana przy współpra-
cy Muzeum Historycznego W Sanoku, Fundacji „Beksiński” i Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie do Sali Gobelinowej w sanockim zamku, które odbędzie się 
9 lutego o godz. 17.00. Naszym gościem będzie doskonale wszystkim znany Krzysztof Pota-
czała - dziennikarz, reporter, autor wielu książek o tematyce związanej z naszym regionem. 
Tropiciel ciekawych historii i dokumentalista życia w powojennych Bieszczadach. Podczas 
spotkania będzie możliwość nabycia książek prelegenta.

21 tys. osób zobaczyło prace Beksińskiego

Wystawa trwała  od 9 listopa-
da 2022 r. 50 oryginalnych 
obrazów i kilkadziesiąt foto-
gra�i, ekscytująca prezenta-
cja multimedialna, projekcje 
3D oraz możliwość wejścia 
w głąb świata Artysty poprzez 
VR; dodatkowo projekcje �l-
mów i reportaży w Kinie 
CSK, oprowadzania kurator-
skie, zajęcia dla szkół – to 
wszystko czekało do minio-
nej niedzieli na miłośników 
sztuki tworzonej przez Zdzi-
sława Beksińskiego.

Wystawa przyciągnęła tłu-
my zwiedzających – blisko 

Trwają prace remontowe w budynku po byłym Gimnazjum 
nr 3 w Sanoku, przy jedynej na Podkarpaciu Stre�e Odkrywa-
nia, Wyobraźni i Aktywności. Jest to kompleksowa moderni-
zacja, po pracach rozbiórkowych widać już pierwsze efekty. 

21 tysięcy osób zapoznało się 
z twórczością Mistrza! Szcze-
gólnie w ostatnim tygodniu 
oraz podczas nocnego zwie-
dzania frekwencja była bar-
dzo wysoka – ponad 650 osób 
dziennie (przy średniej fre-
kwencji na poziomie 275 
osób/dobę).

 Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim miłośni-
kom sztuki, którzy odwiedzili 
wystawę. Podziękowania kie-
rujją również do Fundacji 
„Beksiński” za logistykę 
i organizację ekspozycji, 
a Muzeum Historycznemu 
w Sanoku za udostępnienie 
dorobku Zdzisława Beksiń-
skiego.
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Postęp prac przy „SOWIE”
Wystawa w Lublinie Gimnazujm nr 3

Nie było to łatwe, ponieważ na-
leżało ściągnąć cały parkiet, wy-
kładzinę ścienną płytek i ele-
menty konstrukcji betonowych 
zbrojonych, a także posadzki 
i okładziny wykonane z masy 
lastrykowej. W ich miejsce po-
wstają już nowe konstrukcje. 
Trwa montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej, układane są nad-
proża, izolacje przeciwwilgocio-
we. Zamurowywane są okna 
i wykuwane drzwi. Wszystko 
zgodnie z projektem. Prace re-

montowe przebiegają zgodnie 
z planem. Sama modernizacja 
wyniesie ok. 3 mln zł i jest moż-
liwa dzięki uzyskaniu na ten cel 
dotacji z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Następ-
nie zostanie zaprojektowana 
przestrzeń oraz uzupełnianie 
jej eksponatami dostarczonymi 
przez Centrum Nauki Koper-
nik. Ten ważny projekt powstaje 
z myślą o młodych sanocza-
nach. 

Opr. dcz

Spotkanie z Krzysztofem Potaczałą
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Sanoczan czekają kolejne podwyżki. Tym razem chodzi o wodę i ścieki. Nowa taryfa za dostar-
czenie wody i odprowadzenie ścieków wzrośnie o niecałe 10 proc.  do obecnie obwiązującej. 

Cena wody i ścieków w górę 

Miasto po raz kolejny udzieli wsparcia Powiatowi Sanockie-
mu. Pomoc w wysokości 50 tys. zł przeznaczona jest dla Mu-
zeum Historycznego na realizację zadań w zakresie groma-
dzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Miasto co 
roku zabezpiecza środki w budżecie, aby udzielić pomocy 
�nansowej Muzeum Historycznemu. 

Projekt uchwały przedstawiła 
Aneta Kończak-Kucharz, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska.

– W związku z wejściem 
w życie 7 stycznia 2023 roku 
,,Taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzania w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 
okres trzech lat na terenie 
Gminy i Miasta Sanoka, Mia-
sta i Gminy Zagórz oraz Gmi-
ny Sanok” zachodzi koniecz-
ność podjęcia nowej uchwały 
o dopłatach do ceny dostar-
czonej wody i odprowadzo-
nych ścieków dla gospodarstw 
domowych, w budynkach jed-
norodzinnych i wielomieszka-
niowych. Taryfa została za-
twierdzona decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Rzeszo-
wie. W projekcie budżetu 
miasta na rok 2023 na pokry-

cie dopłat zostały zaplanowane 
środki w następującej wysoko-
ści: dopłaty do wody – kwota 
492 tys. zł, dopłaty do ścieków 
– 690 tys. zł. Środki pozwolą 
na utrzymanie dopłat na po-
ziomie dopłat obowiązujących 
do 6 stycznia. Czyli dopłata do 
ceny 1 m3 dostarczonej wody 
wyniesie 0,40 zł, natomiast 
dopłata do 1 m3 odprowadzo-
nych ścieków wyniesie 0,62 zł. 
Ustalone dopłaty pozwolą na 
obniżenie mieszkańcom mia-
sta Sanoka ustalonej w tary�e 
ceny za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki. Nowa 
taryfa została zatwierdzona na 
okres 3 lat – od  7 stycznia 
2023 r. do  6 stycznia 2025  
roku i wynosi:  7,20 zł  bru�o 
za l m3 dostarczonej wody, 
7,07 zł bru�o za 1 m3 odpro-
wadzonych ścieków.  Łączna 
opłata za 1 m3 dostarczonej 
wody oraz za 1 m3 odprowa-

dzonych ścieków wyniesie 
l4,27  zł bru�o. Po uwzględ-
nieniu powyższych dopłat 
cena za 1 m3 dostarczonej 
wody wyniesie 6,80 zł bru�o, 
natomiast cena za 1 m3 odpro-
wadzonych ścieków wyniesie 
6,45 zł bru�o. Łącznie będzie 
to kwota 13,25 zł. Nowa taryfa 
wzrosła o ok. 9,7% w stosunku  
do taryfy, obowiązującej od 
1 października 2021 r. do 
6 stycznia 2023 roku. Dopłaty, 
o których mowa,  będą prze-
kazywane na rzecz przedsię-
biorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjnego  Sanockiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej na warunkach 
określonych w umowie zawar-
tej pomiędzy Gminą Miasta 
Sanoka a tą Spółką – wyjaśni-
ła. 

Jakub Osika, złożył wnio-
sek w tej sprawie. Zapropono-
wał, aby wesprzeć mieszkań-

ców miasta wyższymi dopłata-
mi za dostarczenie wody 
i odprowadzanie ścieków. Za-
wnioskował o podwyższenie 
stawek proporcjonalnie do 
wzrostu opłat za taryfę, czyli 
o 10 proc. Dopłata 0,40 zł za 
dostarczenie wody została 
zwiększona do 0,44 zł. Nato-
miast kwota 0,62 zł dopłaty do 
odprowadzonych ścieków zo-
stała zwiększona do 0,69 zł. 
Radni zagłosowali za przyję-
ciem wniosku.  Radni, którzy 
głosowali za: Roman Babiak, 
Maciej Drwięga, Zo�a Korde-
la-Borczyk, Agnieszka Kor-
necka-Mitadis, Adam Kornec-
ki, Grzegorz Kozak, Sławomir 
Miklicz, Marian Osękowski, 
Jakub Osika, Grażyna Rogow-
ska-Chęć, Henryka Tymocz-
ko, Beata Wróbel. Przeciw byli: 
Ryszard Karaczkowski, Piotr 
Kot, Bogusława Małek, An-
drzej Romaniak, Katarzyna 
Sieradzka, Radosław Witu-
szyński. Następnie odbyło się 
głosowanie nad całością 
uchwały, która zawiera po-
prawkę.  W głosowaniu nad 
uchwałą nowe taryfy za do-
starczanie wody i odprowadza-
nie ścieków opowiedziało się 
13 radnych. 5 było przeciw, 
a 1 osoba wstrzymała się od 
głosu. „Za” głosowali: Roman 
Babiak, Maciej Drwięga, Ry-
szard Karaczkowski, Zo�a Kor-
dela-Borczyk, Agnieszka Kor-
necka-Mitadis, Adam Kornecki, 
Grzegorz Kozak, Sławomir Mi-
klicz, Marian Osękowski, Jakub 
Osika, Grażyna Rogowska-
-Chęć, Henryka Tymoczko, 
Beata Wróbel. Przeciw byli:  
Piotr Kot, Grzegorz Kozak, 
Andrzej Romaniak, Katarzyna 
Sieradzka, Radosław Wituszyń-
ski. Bogusława Małek wstrzy-
mała się od głosu.
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26 stycznia odbyła się LXXIII sesja Rady 
Miasta Sanoka. Stałym punktem każdej sesji 
jest sprawozdanie burmistrza  z działalności 
między sesjami. Burmistrz Tomasz Matu-
szewskim w swoim wystąpieniu mówił o naj-
ważniejszych działaniach, jakie zostały pod-
jęte, a także o sprawach bieżących.

Sprawozdanie burmistrza

Spotkania
W okresie miedzy sesjami bur-
mistrz uczestniczył w wielu 
spotkaniach, konferencjach 
i uroczystościach, m.in: w spo-
tkaniach opłatkowych, jaseł-
kach bożonarodzeniowych 
przygotowywanych przez dzie-
ci i młodzież szkolną, spotkał 
się z uczniami, dyrektorami 
i nauczycielami, którzy w ubie-
głym roku realizowali program 
„wojewódzkie igrzyska mło-
dzieży szkolnej” , wręczył laure-
atom nagrody, doceniając ich 
wysiłek włożony w igrzyska. Na 
doposażenie szkół w sprzęt 
sportowy  wydatkowano 8 tys. 
zł. 23 grudnia podpisano umo-
wę o do�nansowanie projektu 
na opracowanie planu zrówno-
ważonej mobilności 2030+ 
obejmującego obszar powiatu:  
leskiego, sanockiego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gmi-
ny i miasta Sanok, gminy Sanok, 
miasta i gminy Zagórz, gminy 
Lesko, gminy Bukowsko, Za-
rszyn, Besko, Tyrawa Wołow-
ska i Komańcza. W ramach 
programu operacyjnego infra-
struktura i środowisko na lata 
2014-2020 – kwota projektu 
wynosi ponad 193 tys. zł, 
w tym do�nansowanie 133 tys. 
zł. 3 stycznia podpisano umo-
wę z wykonawcami na realiza-
cję projektu dostawa sprzętu 
IT, oprogramowania, przepro-
wadzenia szkoleń oraz moder-
nizacja wewnętrznej sieci, 
przewidywany termin zakoń-
czenia prac, dostarczenia 
i montażu urządzeń przypadnie 
na koniec lipca br. roku. Reali-
zacja tego zadania pozwoli 
podnieść jakość usług świad-
czonych mieszkańcom, popra-
wi też bezpieczeństwo infor-
macji, danych osobowych, 
urządzeń i zasobów cyfrowych. 
Zakup i montaż sprzętu telein-
formatycznego usprawni zała-
twianie spraw związanych 
z działalnością urzędu drogą in-
ternetową. 4 stycznia burmistrz 
spotkał się z Marcinem Krowia-
kiem – nowym dyrektorem 
Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku. 6 stycznia uli-
cami miasta przeszedł orszak 
z okazji święta Trzech Króli. 
9 stycznia odbyło się spotkanie 
mające na celu ustalenie szcze-
gółów tegorocznej edycji indy-
widualnych mistrzostw Europy 
w Ice Racingu. Władze miasta 
liczą, że zawody o międzynaro-
dowej randze zachęcą do przy-
jazdu do Sanoka wielu miłośni-
ków lodowej odmiany żużla. 
10 stycznia burmistrz spotkał 
się z dyrektorami, kierownikami 
instytucji i przedstawicielami 
jednostek budżetowych, by 
omówić plany rozwoju miasta 
na bieżący rok i kolejne lata. 
Obecnie opracowywany jest 
projekt strategii rozwoju miasta 
do 2030 roku. Podczas spotka-
nia burmistrz przedstawił aktu-

alną sytuację w mieście. 
15 stycznia w Przemyślu na 
zaproszenie marszałka woje-
wództwa podkarpackiego 
uczestniczył w noworocznym 
spotkaniu samorządowców 
z terenu Podkarpacia. 

Sprawy bieżące realizowane 
między sesjami
1 stycznia Sanok powiększył się 
o część terenu Trepczy, na któ-
rym znajduje się ujęcie wody, 
oczyszczalnia ścieków – admi-
nistrowane przez Sanockie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej. Z Banku BGK 
otrzymano do�nansowanie 
w kwocie ponad 1 mln 144 tys. 
zł na rozbudowę i przebudowę 
budynku mieszkalnego położo-
nego przy ul. Pięknej w Ol-
chowcach. Uruchomiono insta-
lację  fotowoltaiczną na dachu 
budynku Przedszkola nr 3 przy 
ul. Kochanowskiego. Rozliczo-
no zadania: budowa i moderni-
zacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w obrębie 
dzielnicy Olchowce – ul. Bocz-
nej do ul. Przemyskiej oraz 
odebrano i rozliczono zadanie 
„przebudowa ulicy Błonie do 
Przedszkola nr 3 wraz z wymia-
ną elementów i wykonaniem 
nawierzchni mostu nad poto-
kiem Płowieckim”. W budynku 
byłego Gimnazjum nr 3 na Po-
sadzie, gdzie tworzona jest 
przestrzeń dla Strefy Odkrywa-
nia Wyobraźni i Aktywności, 
trwają prace demontażowe na 
parterze, natomiast w piwnicy 
trwa montaż belek wzmacniają-
cych strop. Trwają prace zwią-
zane z realizacją zadania pn. 
„przebudowa ulic: Witosa, Gli-
nice oraz Lisowskiego i Stankie-
wicza”, wykonawcą jest �rma 
Strabag. Wartość zadania wy-
nosi prawie 12 mln 124 tys. zł 
przy do�nansowaniu w wyso-
kości ponad 4 mln 85 tys. zł. 
Trwają prace związane z budo-
wą muru oporowego wraz 
z remontem chodnika przy ul. 
ks. Wołka oraz zadania przebu-
dowa ulicy Biała Góra. W 2023 
roku planowane jest utworzenie 
i prowadzenie klubu Abstynen-
ta w Sanoku. Wysokość środ-
ków przeznaczonych na ten cel 
wynosi 25 tys. zł. Rozstrzygnię-
to konkurs i podpisano umowę  
z Towarzystwem im. Brata 
Alberta na realizację zadania 
publicznego pn. „przygotowy-
wanie i wydawanie bezpłatnego 
jednodaniowego ciepłego po-
siłku osobom uprawnionym na 
podstawie decyzji Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej”. 
Ogłoszono nabór wniosków 
na stypendia sportowe na 2023 
rok. W ramach współpracy 
Salon Toyoty w Jaśle przeka-
zał nieodpłatnie Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
dwa nowe samochody w za-
mian za reklamę �rmy. 

dcz

Jakub Osika stwierdził, że MBL 
oraz MH w Sanoku to dwie in-
stytucje, które są dla miasta wi-
zytówką, które bardzo pozy-
tywnie wpływają na jego wize-
runek, a także na przemysł tu-
rystyczny. 200 tys. osób 
odwiedza nasze miasto dzięki 
tym placówkom. 

– Pieniądze, które przezna-
czamy na pomoc dla Muzeum 
Historycznego, to najlepiej wy-
dane środki, dzięki którym na-
sze miasto jest rozsławiane 
w Polsce, jak i na świecie. Rocz-
na dotacja w wysokości 50 tys. 
mogłaby być nieco wyższa, zaś 
miasto powinno jeszcze bar-
dziej współpracować z placów-
kami – powiedział radny.

Radni niemal jednogłośnie 
opowiedzieli się za projektem 
uchwały. Druga uchwała, która 
została przegłosowana, dotyczy-
ła również udzielenia pomocy 
�nansowej Powiatowi Sanoc-
kiemu, tym razem na  zakup 

LXXIII sesja Rady Miasta Sanoka

Miasto wesprze Muzeum Historyczne 
aparatu USG dla Poradni Gine-
kologiczno-Położniczej. Miasto 
przeznaczy na ten cel 85 tys. zł. 
W czerwcu ubiegłego roku 
Grzegorz Panek, dyrektor szpi-
tala w Sanoku zwrócił się 

z prośbą o udzielenie wsparcia 
�nansowego na zakup aparatu 
USG. W tym roku udało się za-
bezpieczyć środki �nansowe na 
wsparcie szpitala w zakupie apa-
ratu USG. 

dcz

LXXIII sesja Rady Miasta Sanoka

LXXIII sesja Rady Miasta Sanoka
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3 listopada 2022 roku droga w Załużu po kilkutygodniowym remoncie stała się przejezdna. 
Ci, którzy uczęszczają tą drogą, odczuli ogromną ulgę, komfort jazdy bardzo się poprawił. 
Zadzwonił do nas czytelnik, który zauważył i wykonał zdjęcia kolein na tej nowo wyremonto-
wanej jezdni.

Nowa droga, a już zdewastowana

– Uważam, że chyba jest coś 
nie tak, że nawierzchnia zo-
stała już zniszczona. Co tam 
się stało? Kilka tygodni po 
oddaniu jezdni do użytku  
i takie dziury? Czołg tam  

jechał, czy po prostu asfalt 
byle jakiej jakości? – pyta 
oburzony czytelnik.

Inwestycję realizowało 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych i Mostowych Sp. z o.o. 

z Sanoka. Wartość realizowa-
nego przez Powiat Sanocki za-
dania wyniosła 6 mln 900 tys. 
zł z czego 3 mln 855 tys. zł sta-
nowiło do�nansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 

Załuż

– Proszę spojrzeć na te piękne, 
stylizowane lampy. Dają nie 
tylko światło, ale dodają rów-
nież klimatu miejscu, które jest 
centrum miasta, rzekłabym wi-
zytówką Sanoka. Czy nie moż-
na o nie zadbać? Są bardzo 
brudne, oblepione kurzem  
i pajęczynami. Kto za to odpo-
wiada? Czyż nie można, co jakiś 
czas ich umyć? Każdy, kto usią-
dzie przy Szwejku, a wielu tury-
stów robi sobie z nim zdjęcie, 
popatrzy w górę i jaki ma wi-
dok? Co najmniej nieestetycz-
ny – pisze czytelnik. 
Rzeczywiście nie da się tego 
ukryć, że lampy są oblepione 
kurzem i pośniegowym bło-
tem. Sygnał oczywiście zgła-
szamy i czekamy na efekty.

ew

Deptak z założenia ma być miejscem spacerowym. Niestety, ostatnio jest na nim pełno, nie 
pieszych, tylko aut. Sanoczanie denerwują się, że czasami nie ma jak przejść przez ulicę 3 Maja. 

Dzwonią do nas czytelnicy z, delikatnie mówiąc, niecieka-
wym problemem. 

Sikanie pod Arkadami
„Małpki” i puszki w centrum

– Odkąd zmieniono siedzibę 
Straży Miejskiej, niedobrze 
dzieje się w centrum miasta. 
Osoby nadużywające alkoholu 
potocznie zwani żulami, bezce-
remonialnie sikają w centrum 
miasta. Mało tego, robią to na 
oczach przechodniów i tury-
stów. Centrum miasta jest wi-
zytówką Sanoka, a deptak jest 
miejscem uczęszczanym i lu-
bianym. Niestety, zdarza się, że 
takie osobniki w jednej ręce 
trzymają piwo, a w drugiej 
przyrodzenie, które wystawiają 
na widok osób, które w restau-
racji spożywają posiłek bądź 
piją kawę. Jest to po prostu nie-
estetyczne i nie do przyjęcia – 
informuje czytelnik.

Restauratorzy, właściciele 
sklepów mówią, że problem 
narasta. Mieszkańcy kamienic 
w centrum miasta rownież to 
dostrzegają.  

– Osoby nadużywające al-
koholu często wypróżniają się 
do donic z roślinami, które są 
ozdobą deptaku. Czy nie ma 

monitoringu? Za takie zacho-
wania powinny być solidne 
mandaty, a odkąd Straż Miejska 
zmieniła siedzibę, ten proceder 
się nasilił. Deptak, jest wizy-
tówką naszego miasta. Oburza-
jące jest takie zachowanie. 
Może warto  zwiększyć  patrole  
Straży Miejskiej właśnie w tej 
okolicy? Co z tego, że zadzwo-
nimy. Kiedy straż dotrze, po 
delikwentach nie ma śladu, bo 
przemieszczają się w inne miej-
sce – zgłasza czytelnik. 

Nagminne jest też znajdo-
wanie przez przedsiębiorców 
prowadzących restauracje/ka-
wiarnie czy sklepy w centrum 
miasta puszek bądź butelek po 
napojach procentowych.  Oprócz 
wspomnianych powyżej pro-
blemów, osoby pod wpływem 
alkoholu dewastują deptak, 
malując na murach. Ani to ład-
ne, ani estetyczne. Może rzeczy-
wiście czas, by Straż Miejska 
przyjrzała się uważniej ulicy  
3 Maja i okolicznym zaułkom.

ew

Dróg, a 500 tys. zł to wsparcie 
z Nadleśnictwa Brzozów.

Wykonana została nowa 
nawierzchnia na długości  
2630 metrów, chodnik na dłu-
gości 540 metrów, 16 zjazdów 
indywidualnych i publicznych 
o nawierzchni bitumicznej  
i z kostki betonowej, 15 miejsc 
postojowych. Utwardzone zo-
stały pobocza na szerokości  
75 cm. Powstało także ozna-
kowane i oświetlone przejście 
dla pieszych.

Zadzwoniliśmy do Powia-
towego Zarządu Dróg w Sano-
ku i dyrektor Wojciech Naparła 
udzielił nam informacji na te-
mat incydentu, który miał 
miejsce na tym odcinku drogi.

– Powiatowy Zarząd Dróg 
w Sanoku posiada informację 
o uszkodzeniu przedmiotowe-
go odcinka drogi 2227R Załuż 
– Lesko, sprawa już została 
zgłoszona do Komendy Po-
wiatowej Policji w Sanoku  
w celu ustalenia sprawców. 
Zaznaczyć należy, że  Zarząd 
Dróg bardzo ubolewa nad 
tym, co się stało z nowo prze-
budowanym odcinkiem drogi 
i ma nadzieję, że w najbliższym 
czasie dojdzie do wykrycia 
osób odpowiedzialnych za 
szkodę. 

Zarząd za pośrednictwem 
naszej redakcji apeluje do czy-
telników o pomoc w znalezie-
niu sprawcy bądź sprawców, 
którzy przyczynili się do 
uszkodzenia drogi. 

ew

Nieprzepisowe parkowanie na deptaku

Lampy na ul. 3 Maja
Tak się złożyło, że w tym tygodniu odbieramy wiele sygnałów 
dotyczących ulicy 3 Maja. 

Szpecą miasto

– Moi goście są zaskoczeni, że 
ul. 3 Maja w naszym mieście 
uważam za deptak. Przed 
godz. 11.00  na deptaku było 
więcej samochodów niż gdzie 
indziej. Podobno są ustalone 
godziny odbioru towarów  
w sklepach, tymczasem od-
noszę wrażenie, że nikt tego 
nie przestrzega. Hm, wyobra-
żam sobie, co by się działo, 
gdyby tak w Krakowie na 
Rynku każdy dowoził towar 
do swojego sklepu czy ka-
wiarni w dowolnych godzi-
nach – piszą czytelnicy. 

Przypomnijmy zasady 
funkcjonowania deptaku. 
Według zarządzenia burmi-
strza maksymalny czas posto-
ju na deptaku nie powinien 
przekraczać 20 minut. 

– W czasie pandemii ode-
szliśmy od tego zarządzenia, 
by restauratorzy mogli dowo-
zić ciepłe posiłki na bieżąco 
osobom zamawiającym. Nie-
stety, to pofolgowanie niektó-
rym przeszło w nawyk. Posta-
ramy się zwiększyć patrole 
Straży Miejskiej, by ten temat 
uregulować – powiedział nam 
wiceburmistrz Artur Kondrat. 

 Osoby prowadzące działal-
ność mogą parkować na deptaku 
w godzinach: 5.00 – 9.00, 12.00 
– 14.00,  17.00 – 18.00. Właści-
ciele kamienic czy osoby wynaj-

mujące i mające zameldowanie 
przy deptaku mogą bez zezwo-
lenia parkować, ale też wymaga-
ny jest czas do 20 minut. Osoby, 
które np. remontują mieszkanie, 
mogą starać się o czasowe  
pozwolenie zatrzymywania się 
przy kamienicy na dłużej. 

– Niestety, idąc tzw. dep-
takiem trzeba się oglądać, czy 
coś w nas nie wjedzie. Taka to 
przyjemność ze spaceru. Idąc 
z dzieckiem za rękę, trzeba 
dobrze uważać, mieć oczy  
z przodu i z tyłu, żeby nie  
potrącił pieszego na deptaku 

jadący samochód i to z nie-
małą prędkością – dodaje 
czytelniczka.

I tu znów prośba do Straży 
Miejskiej, by uważniej przyj-
rzała się kierowcom i uregulo-
wała zaistniałą sytuację.

ew

Brak Straży Miejskiej
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1 lutego odbyła się konferencja prasowa ws. European Indi-
vidual Ice Speedway Championship  Sanok 2023, które roze-
grają się 25 i 26 lutego na sanockich Błoniach.  Na zawody za-
praszają FIM Europe, Polski Związek Motorowy oraz Urząd 
Miasta Sanoka i Speedwayevents.pl.

Konferencja prasowa

European Individual Ice Speedway Championship 2023

Współorganizują je FIM Eu-
rope, Polski Związek Motoro-
wy, SpeedwayEvents oraz 
MOSiR Sanok. Honorowy 
patronat nad obydwoma tur-
niejami objął europoseł Ry-
szard Czarnecki. W dzisiejszej 
konferencji uczestniczyli bur-
mistrz Tomasz Matuszewski,  
Maciej Polny i Janusz Steliga 
– SpeedwayEvents, Zdzisław 
Grzyb – prezes Zarządu 
Okręgowego PZM w Rzeszo-
wie i Bogusław Rajtar – dy-
rektor MOSiR.

Przez dwa dni w Sanoku 
toczyć się będzie rywalizacja 
o medale European Individu-
al Ice Speedway Champion-
ship. Na torze „Błonie” sym-
patycy tego sportu spotkają 
się 25 i 26 lutego – start 
pierwszego wyścigu o godzi-
nie 14.00 zarówno w sobotę 
jak i niedzielę.

Ice speedway wrócił przed 
rokiem do Sanoka z przytu-
pem. Po ośmiu latach przerwy 
znów ścigano się na torze 
„Błonie”, gdzie odbył się 
pierwszy z dwóch turniejów 
�nałowych Indywidualnych
Mistrzostw Europy, a także 
rywalizowano o Puchar Bur-
mistrza Sanoka. W tym sezo-
nie odbędzie się już tylko 
walka o medale. I to w kla-
sycznym wydaniu dwudnio-
wym, a o ostatecznej kolejno-
ści zdecyduje łączna suma 
punktów, wywalczona w obu 
turniejach. Mistrzowskiego 
tytułu bronił będzie Austriak 
Harald Simon, który przed 
rokiem wyprzedził w klasy�-
kacji generalnej Lucę Bauera 
(Włochy) i Jimmiego Olsena 
(Szwecja).

W Sanoku walka o medale 
Indywidualnych Mistrzostw 
Europy miała już miejsce tak-
że w sezonie 2008, później 
odbyły się też Drużynowe 
Mistrzostwa Świata i kilka 
turniejów towarzyskich Sa-
nok Cup. Dzięki temu nasze 
miasto śmiało można nazwać 
kolebką ice speedwaya w na-
szym kraju.

European Individual Ice 
Speedway Championship 
odbędą się w Polsce już po raz 
czwarty. Nasz kraj tradycyjnie 
będzie reprezentował Michał 
Knapp, który z roku na rok 
pnie się w górę, jeśli chodzi  
o europejską hierarchię.  
W 2020 roku był trzynasty, 
rok później dwunasty, a ostat-
nio jedenasty w klasy�kacji
generalnej

Formuła rywalizacji po-
zostaje niezmieniona. Prze-
widuje 20 wyścigów w fazie 
zasadniczej, po której dwóch 
najskuteczniejszych zawodni-
ków znajdzie od razu miejsce 
w biegu �nałowym. O pozo-
stałe dwa walka toczyć się bę-
dzie w barażu, do którego 
staną żużlowcy z miejsc  
3-6 po fazie zasadniczej.  
Suma punktów, wywalczona 
w dwóch turniejach, wyłoni 
ostateczną klasy�kację, a tym
samym tegorocznych medali-
stów.

Ruszyła sprzedaż biletów 
na oba wydarzenia w Sanoku. 
Przygotowano pakiety bileto-
we na dwa dni z ice speedway-
em na torze „Błonie”. Można 
też zaopatrzyć się w wejściów-
ki osobno na każde wydarze-
nie. Sprzedaż odbywa się  
w systemie online na stronie 

internetowej bilety.speedway-
events.pl oraz w serwisie ebi-
let.pl. W dniu zawodów, na co 
najmniej 90 minut przed ich 
rozpoczęciem, bilety i progra-
my będą dostępne także na 
stoiskach stacjonarnych wo-
kół obiektu.

Poseł Czarnecki powie-
dział, że bardzo się cieszy, iż 
znów może wrócić do Sanoka 
na tak ekscytujące wydarze-
nie.

– Cieszę się, że miasto 
wróciło do  zawodów  cyklicz-
nie rozgrywanych. Rad je-
stem, że po tylu latach, Sanok 
ma burmistrza, który dał zie-
lone światło dla tej ważnej 
imprezy – wyraził zdanie 
poseł Czarnecki. 

Bogusław Rajtar przypo-
mniał, że grubość lodu musi 

mieć 20 cm. Standardowo jest 
to warstwa do 10 cm. Zwięk-
szanie warstwy zaczęło się za-
raz po skończonej olimpiadzie 
– zawodach w łyżwiarstwie 
szybkim.

– Maszyny już pracują  
i do zawodów wymagana war-
stwa będzie gotowa – sko-
mentował przygotowania Bo-
gusław Rajtar.

Organizatorzy apelują do 
kibiców o rozsądek i roztrop-
ność. Podczas poprzednich 
zawodów jeden z kibiców 
kręcąc �lm, wystawił rękę
poza barierki. Tak się stało, że 
zawodnik w tym czasie otarł 
się o ogrodzenie, telefon zo-
stał zniszczony a ręka uszko-
dzona. Organizatorzy planują 
lepsze zabezpieczenia, by ki-
bice nie stali bezpośrednio 

przy barierkach zabezpiecza-
jących, niemniej proszą  
o rozsądne zachowanie się 
podczas zawodów.

Do ogłoszenia obsady za-
wodów pozostało jeszcze tro-
chę czasu, ale znany jest już 
podział 18 miejsc (wliczając 
zawodników rezerwowych) 
dla poszczególnych federacji. 
W Sanoku mają się zaprezen-
tować przedstawiciele dzie-
sięciu państw.

Po trzy miejsca (po dwa  
w turnieju i po jednym dla re-

zerwowego) przyznano Cze-
chom i Szwedom. Po dwóch 
zawodników będzie reprezen-
tować Austrię, Niemcy, Ho-
landię i Finlandię. Wreszcie  
po jednym Wielką Brytanię, 
Włochy, Norwegię i Polskę.

Pozostaje tylko trzymać 
kciuki za dobrą pogodę, by to 
emocjonujące wydarzenie 
przebiegło bez problemów  
i dostarczyło wiele pozytyw-
nych wrażeń zarówno zawod-
nikom jak i kibicom.

Edyta Wilk

Poszczególnym federacjom przydzielono też numery star-
towe: 1. Finlandia, 2. Polska, 3. Niemcy, 4. Włochy, 5. Czechy, 
6. Szwecja, 7. Holandia, 8. Szwecja, 9. Austria, 10. Norwegia, 
11. Finlandia, 12. Czechy, 13. Holandia, 14. Wielka Brytania, 
15. Austria, 16. Niemcy, 17. Szwecja, 18. Czechy.

Zawodnicy z Rosji nie będą uczestniczyć w zawodach.

„Rzuć kostką! Planszówki w bibliotece” pod takim hasłem 
zaprosiliśmy amatorów gier planszowych w różnym wieku. 
Tegoroczna propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sa-
noku na zajęcia w czasie ferii zimowych spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców. 

Ferie, ferie i po feriach! 
MBP w SANOKU

Pierwszy tydzień to gry dla 
starszych dzieci: Catan, Wsiąść 
do pociągu, Carcassone, Pan-
demia i 7 Cudów Świata. 
Uczestnicy mogli skorzystać  
z pomocy i wyjaśnień doty-
czących zasad poszczególnych 
gier, mogli też spędzić dowolną 
ilość czasu na ich poznawaniu 
i prowadzeniu rozgrywek. 

Drugi tydzień to gry dla 
dzieci młodszych: Zakodo-
wany zamek, Wesoła dżungla, 
gry zręcznościowe i rozwija-
jące wyobraźnię. Mimo że 
każdy z pięciu dni miał gry 
wiodące, to dzieci mogły 
korzystać z całej przestrzeni 
Strefy dla Dzieci i Młodzieży 
oraz ze wszystkich zabawek, 
gier i akcesoriów dostępnych 

w dziale. Ten tydzień to mnó-
stwo zabawy, gwaru, śmiechu  
i ruchu nie tylko w wyznaczo-
nych godzinach zajęć.

Bardzo ciekawą propozy-
cję dla dzieci przygotowała 
też Filia nr 3 Wójtostwo. Zaję-
cia o tajemniczym tytule 
„Zimowy kuferek rozmaito-
ści” odbyły się w pierwszym 
tygodniu ferii i również przy-
ciągnęły dużą liczbę chęt-
nych. Zabawy czytelnicze, 
plastyczne, ruchowe i zagadki 
sprawiły uczestnikom praw-
dziwą frajdę.

Ferie dobiegły końca! 
Dziękujemy za liczny udział  
w zajęciach i zapraszamy do 
biblioteki każdego dnia.
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„Na twórczość Sebastiana 
Brożyny można patrzeć po-
przez odrębne cykle obrazów 
lub jako na całość, którą spaja 
wyjątkowa konsekwencja po-
szukiwań malarskich. Ogląda-
jąc prace, zobaczymy, jak 
zmienia się i dojrzewa ich 
forma oraz jak nabierają no-
wych znaczeń, gdy pejzaże 
zewnętrzne zmieniają się  
na te wewnętrzne, czerpane  
z wyobraźni i przeżywanych 
emocji. Chociaż śladów reali-
zmu jest w nich coraz mniej,  
a forma abstrakcyjna wyda-

BWA Galeria Sanocka zaprasza

„Obsesja Błękitu”

3 lutego o  godz. 18.00 w BWA odbędzie się wernisaż wysta-
wy „Obsesja Błękitu” Sebastiana Brożyny.  Wstęp wolny.

wać się może trudna w odbio-
rze, to są to obrazy dostarcza-
jące wielu wrażeń; tych wizu-
alnych gdy zanurzamy się  
w błękicie i harmonii kompo-
zycji, dotykowych, gdy ze-
chcemy poczuć pod palcami 
ich walory fakturalne, czy też 
tych bardziej odnoszących się 
do treści, gdy spróbujemy 
odczytać zapisane pod war-
stwami laserunków emocje 
artysty. To wszystko jest moż-
liwe, gdy spotykamy się z ob-
razem (...). 
/Agata Sulikowska-Dejena/

Wydarzenie absolutnie niezwykłe. Sylwester Stabryła i Jan Szczepkowski – po raz pierwszy tych dwóch uznanych artystów 
pokaże swoje prace wspólnie. Otwarcie wystawy już w najbliższą sobotę, 4 lutego w Galerii o smaku kawy Interpiano.

Wernisaż wystawy „Persona” 

Ten wyjątkowy artystyczny 
projekt Sylwestra Stabryły  
i Jana Szczepkowskiego nosi 
tytuł „Persona” i jest syntezą 
ich twórczych poszukiwań. – 
Wystawa to połączenie do-
świadczeń obu malarzy, próba 
nawiązania artystycznego dia-
logu, który toczyć się będzie  
w przestrzeni naszej galerii – 
mówi Małgorzata Orłowska, 
kustosz wystawy. –  Jest wiele 

punktów stycznych w twórczo-
ści tych dwóch artystów. Obu 
bliska jest sztuka �guratywna,
ale każdy z  nich realizuje swoją 
własną artystyczną wizję i ma 
swój przekaz – dodaje. Zesta-
wienie prac tej pary mistrzów 
będzie niewątpliwie nie tylko 
ciekawym odkryciem dla każ-
dego miłośnika sztuki, ale rów-
nież zaproszeniem do otwartej 
dyskusji o ich twórczości. Wy-

stawa prezentuje ostatnie, naj-
nowsze prace Stabryły i Szczep-
kowskiego. 

Podczas wernisażu koncert 
Jekateriny Drzewieckiej, znanej 
pianistki,  laureatki licznych na-
gród w krajowych i międzyna-
rodowych konkursach. Jako 
solistka współpracowała m.in.  
z Litewską Symfoniczną Orkie-
strą Narodową, orkiestrą kame-
ralną Sinfonia Concertante, 

Lwowską Orkiestrą Symfonicz-
ną oraz Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Częstochowskiej.

Wernisaż wystawy „Perso-
na” to wydarzenie w ramach 
Międzynarodowego Forum 
Pianistycznego „Bieszczady 
bez granic”. Organizatorzy 
zapraszają do Galerii o smaku 
kawy Interpiano, ul. 3 maja 15 
w sobotę 4 lutego o godz. 
13.30. Wstęp wolny. (mn)

Galeria o smaku kawy Interpiano zaprasza

Wernisaż wystawy „MALARSTWO”
Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza

Jan Powałka
Absolwent Wydziału Artystycz-
nego i studiów podyplomo-
wych na UMCS Lublin. Upra-
wia malarstwo  olejne, akware-
lowe oraz rysunek od wielu lat. 
Interesuje się także gra�ką cy-
frową oraz fotogra�ą. W swym
dorobku posiada ponad 400 
prac olejnych, akwarel, pasteli, 
rysunków i gra�k. Brał udział 
w ponad 30 wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w kraju  
i za granicą. Kierownik Galerii 
Sztuki Współczesnej Elektrow-
nia w Czeladzi.

 
Michał Powałka
Urodzony w 1984 roku w Cze-
ladzi. W 2009 r. ukończył studia 
magisterskie na Wydziale Gra�-
ki Akademii Sztuk Pięknych  
w Katowicach o specjalności 
projektowanie gra�czne – pra-
cownia ilustracji i rysunku  
użytkowego profesora Tomasza 
Jury (dyplom) i pracownia ma-

larska Zbigniewa Blukacza 
(aneks). Absolwent rocznych 
studiów (2003-2004) na Wy-
dziale Gra�ki w Wyższej Szkole
Sztuki i Projektowania w Łodzi 
(projektowanie i fotogra�a).
Od wielu lat zawodowo zajmuje 
się malarstwem. Uczestnik wie-
lu wystaw zbiorowych i indywi-
dualnych w kraju i za granicą.

 
Krzysztof Powałka
Urodzony w 1985 roku w Bę-
dzinie. W 2010 r. ukończył Wy-
dział Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach 
– pracownia prof. Zbigniewa 
Blukacza (dyplom), pracownia 
rysunku prof. Antoniego Cyga-
na (aneks). Absolwent Pań-
stwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Dąbrowie Górni-
czej – specjalizacja szkło arty-
styczne (witraż). Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych i in-
dywidualnych w kraju i za gra-
nicą.

Wernisaż  wystawy Jana, Michała i Krzysztofa Powałka „ Ma-
larstwo” odbędzie się 10 lutego o  godz. 17.00 w Sali Gobeli-
nowej w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku. 

Wystawa będzie czynna na poddaszu Zamku Królewskiego w 
Sanoku od 10.02. do 10.03.2023 r.

Wyspa I – cykl WYSPA DRZEWO ZAMEK, 2021 r., – olej, akryl, 
technika własna, płyta 60x78

3 lutego o godz. 16.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej odbędzie się kon-
cert zespołu „Trio Lelija” 

BWA Galeria Sanocka zaprasza

Koncert „Trio Lelija” 

Zespół Centrum Kulturalno-Ar-
tystycznego „Krasne” w Łucku 
na Ukrainie tworzą Olga Chu-
rina, Olena Bohdan-Opeida  
i Lesia Starenkova – utalento-
wane bandurzystki.  Repertuar 
zespołu obejmuje utwory 
światowej klasyki, dzieła kom-

pozytorów ukraińskich. Lelija 
z powodzeniem koncertowała 
na Ukrainie, w Polsce, Niem-
czech, Włoszech, Litwie, Bia-
łorusi, Rosji i Czechach. Od 
dłuższego czasu współpracuje 
ze szkołą muzyczną w Sanoku.

mn
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31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy już za 
nami. Pierwsza odsłona tego-
rocznego �nału miała miejsce
w skansenie. Na Rynku Gali-
cyjskim zagościł Podkarpacki 
Bazarek. Chętni mogli kupić 
zdrową żywność oraz regio-
nalne produkty wysokiej jako-
ści prosto od producentów.  
Na Rynku Galicyjskim poja-
wiło się blisko 50 stoisk. Rol-
nicy, producenci zdrowej 
podkarpackiej żywności, ręko-
dzielnicy, a także koła gospo-
dyń wiejskich zaprezentowali 
bogaty asortyment swoich to-
warów. O 10.30 na wspólne 
morsowanie zaprosiły Wesołe 
Morsy HIPOTERMIA Sanok. 
Nie lada gratka czekała na mi-
łośników ruchu na świeżym 
powietrzu. Tradycyjnie już 
podczas �nału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy od-
był się bieg „Policz się z cu-
krzycą”.  To już piąta edycja.  
W tym roku organizatorami 
biegu byli:  Łukasz Łagożny, 
ultramaratończyk i himalaista 
z Sanoka, pierwszy mieszka-
niec Podkarpacka, który zdo-
był Koronę Ziemi, Stowarzy-
szenie „SanOK Biega” oraz 
Uczelnia Państwowa im. Jana 
Grodka w Sanoku. Trasę biegu 
stanowiły trzy pętle o długości 
2 km każda. Trasa została tak 
zaplanowana, że poradził sobie 
z nią nie tylko wytrawny bie-
gacz, ale także amator. Każdy 
zawodnik otrzymał  pamiątko-
wy medal ufundowany przez 
posła na Sejm RP Piotra Uru-
skiego. Wystartowało 200 bie-
gaczy z Sanoka i okolic. Biegli 
mali, starsi i rodziny z dziećmi. 
Warunki nie rozpieszczały. 
Przez padający, w nocy marz-
nący, śnieg i mróz powstała 
gołoledź. Nietrudno było  
o upadek.  Jednak nie zraziło 
to biegaczy, którzy pojawili się 
na starcie, by wesprzeć akcję. 
Tradycyjnie w organizację �-
nału WOŚP włączyła się 
Uczelnia Państwowa im. Jana 
Grodka w Sanoku. Podczas 
biegu „Policz się z cukrzycą” 

WOŚP

Wielki Finał za nami. Zebrano rekordową sumę! 
29 stycznia odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego hasło przewodnie brzmiało: „Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!” W naszym mieście padł rekord zbiórki – z samych puszek uzbierano kwotę 
ponad 104 tys. zł! Ale to jeszcze nie koniec, bowiem trwają licytacje oraz liczenie eskarbonek. 

studentki zrzeszone w Stu-
denckim Kole Wolontariatu 
wzorem lat ubiegłych mierzyły 
pomiar poziomu glukozy we 
krwi. Badanie, które jest całko-
wicie bezbolesne, może uchro-
nić nas przed poważną choro-
bą, ponieważ niejednokrotnie  
nie jesteśmy świadomi tego, że 
mamy podwyższony poziom 
cukru. W tym roku w akcję 
włączył się Zespół Szkół nr 5  
w Sanoku im. Ignacego Łuka-
siewicza. Na Rynku Galicyj-
skim w sali edukacyjnej odby-
ło się czesanie fryzur: warko-
czy, plecionek, fal, loków dla 
wszystkich chętnych. Biesz-
czadzka Banda zaprosiła chęt-
nych do wspólnych przejaż-
dżek na quadach. Sporym za-
interesowaniem cieszyła się 
wystawa broni strzeleckiej 

stowarzyszenia „Galicja”. Po-
nadto można było postrzelać  
z łuku i broni, bowiem została 
przygotowana strzelnica. To 
była pierwsza odsłona tego-
rocznego �nału.

Druga część odbyła się  
w Muzeum Historycznym, 
gdzie została zaprezentowana 
szczególna wystawa poświęco-
na Tomaszowi Beksińskiemu. 
Podziwiać można było na niej 
eksponaty: pamiątki osobiste, 
prace plastyczne, fotogra�e,
kolekcję �lmową, etc. udo-
stępnione z prywatnego zbio-
ru dzięki życzliwości Tomasza 
Szwana. Bieszczadzki Sztab 
Wielkiej Orkiestry przygoto-
wał cykl wydarzeń w ramach 
„Aktywnego Dziedzińca Zam-
kowego”. Odbył się pokaz aut 
sportowych, występ orkiestry 

dętej i mażoretek z zespołu 
Vivid z Jaćmierza. Punktualnie 
o godzinie 20.00 z dziedzińca 
zamkowego  w rytm mocnych 
rytmów, gitarowych brzmień 
oraz największych hitów świa-
towego rocka poleciało rocko-
we światełko do nieba. O wy-
jątkową i widowiskową oprawę 
zadbał  Teatr Ognia Bohema 
– We Will Rock You. 

Sebastian Niżnik, szef 
Bieszczadzkiego Sztabu WOŚP 
miał wiele obaw przed �nałem.
Gdy zjawili się rano w skanse-
nie, okazało się, że na całym 
palcu jest jedno wielkie lodo-
wisko. Na szczęście wspólny-
mi siłami udało się pokonać 
te przeciwności losu. Na po-
moc ruszyli pracownicy Mu-
zeum Budownictwa Ludowe-
go, samochód SPGK-u oraz 

poznamy dopiero w połowie 
lutego. 

– Zostały podliczone pie-
niądze, które tra�ły do puszek
wolontariuszy Bieszczadzkie-
go Sztabu WOŚP. Zebraliśmy 
104 tys. 453 zł i 48 gr. To abso-
lutny rekord ostatnich sied-
miu lat. W ubiegłym roku  
z puszek wyciągnęliśmy 52 
tys. zł. – mówi Sebastian Niż-
nik, szef Bieszczadzkiego 
Sztabu WOŚP. 

Sebastian uważa, że tak 
znakomity rekord to zasługa  
i szczodrość mieszkańców, 
którzy chętnie wrzucają „gro-
sik” do puszki, a także wolon-
tariuszy, nauczycieli i szkół, 
którzy udzielają wsparcia. To 
właśnie oni opracowali mapę  
z rewirami, gdzie mają pojawić 
się wolontariusze. 

– Pomimo wielu obaw, 
pogoda jak na koniec stycznia 
dopisała. Udało nam się zorga-
nizować wszystkie atrakcje, ja-
kie były zaplanowane. To był 
wspaniały dzień pełen nieza-
pomnianych wrażeń – dodaje. 

Jak co roku w organizację 
�nału włączyło się wiele insty-
tucji, szkół, przedsiębiorców, 
mediów, ale przede wszystkim 
ludzi o wielkich sercach, któ-
rzy wsparli dobrym słowem, 
pomocą, darczyńcy, którzy 
o�arowali przedmioty na licy-
tacje, restauracje, w których na 
ciepły posiłek, kawę czy herba-
tę mogli liczyć wolontariusze

– Jak to mówią – wszystko 
dobre, co się dobrze kończy,  
a nasza współpraca przy orga-
nizacji i realizacji �nału WOŚP
w Sanoku zakończyła się wzo-
rowo. Chciałbym podzięko-
wać za wsparcie, zaangażowa-
nie, pozytywną energię, zaufa-
nie, ... za wszystko.  Dziękuję 
za każdą przekazaną złotówkę, 
która wsparła czy wesprze �nał
WOŚP w Sanoku. WOŚP to 
olbrzymia dawka pozytywnej 
energii, wspaniałe i niezapo-
mniane chwile. Dziękuję za 
wspólną współpracę  – podsu-
mowuje Sebastian Niżnik. 

dcz

traktorek z prywatnej �rmy
„AZ”. Przed godziną 10.00, 
udało się pozbyć śliskiej na-
wierzchni. Dzięki czemu �nał
mógł się odbyć, a przede 
wszystkim było bezpiecznie. 
Na ulicach już od samego 
rana pojawili się wolontariu-
sze z puszkami. Była ich po-
nad setka. Zbierano również 
w innych miejscowościach, 
które od lat grają z Biesz-
czadzkim Sztabem WOŚP – 
Cisna, Dołżyca i Łupków,  
a nawet w Brzozowie.  W tym 
roku padł rekord! Tylko z sa-
mych puszek udało się zebrać 
ponad 104 tys. zł. Jednak to 
jeszcze nie wszystko, bowiem 
ciągle trwają aukcje i licytacje, 
a także można dokonywać 
wpłat online. Ostateczną 
kwotę, jaką udało się zebrać, 
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Podczas LXXIII sesji Rady Miasta Sanoka radni podjęli 
uchwałę dotyczącą podwyższenia stawek opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Od marca zamiast 29 zł za od-
pady segregowane zapłacimy aż 39 zł, natomiast osoby nie se-
gregujące śmieci zapłacą 78 zł.

Opłata za gospodarowanie od-
padami w wysokości 39 zł, jest 
jedną z najwyższych opłat. 
Można zadać sobie pytanie, 
skąd się taka opłata bierze. 
Z wyliczeń, które zostały nam 
przedstawione, jasno wynika, 
że to czysta matematyka, 
a wszystkie koszty, takie jak 
transport za wywóz odpadów 
do spalarni w Krośnie, utrzy-
mania Gminnego Punktu Od-
bioru Odpadów oraz pozostałe 
koszty składają się na kwotę 
39 zł. Gdyby 20 lat temu sano-
czanie zgodzili się na budowę 
spalarni śmieci, to dzisiaj nie 
rozmawialibyśmy o horrendal-
nych kwotach. Krosno okazało 
się samorządem mądrzejszym 
i podjęło się budowy zakładu 

Miasto nie może bez końca 
podnosić cen za wywóz śmie-
ci, a obowiązkiem zwiększonej 
zapłaty obciążać mieszkańców, 
którzy do tej pory sumiennie 
realizują obowiązek segregacji 
śmieci oraz płacą za wywóz 
ich odpadów zgodnie z fak-
tyczną liczbą osób zamieszku-
jących w rodzinie. Uznawanie, 
że jedynym sposobem wyjścia 
z sytuacji jest podwyższenie 
opłaty za śmieci, jest drogą do 
nikąd, która nigdy nie dopro-
wadzi do uszczelnienia całego 
systemu gospodarowania od-
padami w mieście i co jakiś 
czas Rada Miasta będzie po-
stawiona przed dylematem 
podnoszenia opłat tylko dla 
osób zaewidencjonowanych 
w systemie. 

Przypomnę, że w styczniu 
2021 roku, kiedy Rada Miasta 
podwyższała stawki za wywóz 
śmieci, zgłaszałem koniecz-
ność podjęcia przez Miasto 
zdecydowanych działań mają-
cych na celu zwiększenie 
stopnia selektywnej zbiórki 

Podwyżki opłat za śmieci! Generalnie rozumiem, że 
w obecnych czasach koszty 
życia w Polsce niestety stale 
rosną. Niemniej od burmistrza 
oczekuję przedstawienia po-
mysłu, jak w takiej sytuacji 
prowadzić �nanse Sanoka, 
tym bardziej, że już jest bar-
dzo, bardzo ciężko. Koncepcję 
polegającą jedynie na sięganiu 
do kieszeni sanoczan i prze-
rzucaniu zadłużenia na kolejne 
pokolenia (do 2038 r.), aby 
przykryć brak pomysłu i nie-
udolność, uważam za złą. Na-
leży przemyśleć priorytety, 
zrezygnować z igrzysk, wizji 
szklanych domów czy PR-
-owych zachcianek i poważnie 
skupić się na planie napraw-
czym. W tej kadencji podwyż-
szyliśmy już chyba wszystko, 
co tylko było możliwe (w tym 

Przed każdą sesją dostaję py-
tania od mieszkańców Sanoka: 
„co tym razem będziecie pod-
wyższać”. Na poprzednich se-
sjach głosowałem przeciwko 
podwyżkom opłat, tak też 
zrobiłem podczas ostatniej se-
sji. Nie możemy porównywać 
się do innych miast, takich jak 
Brzozów mówiąc, że jest tam 
mniej bloków, dlatego miesz-
kańcy płacą mniej za śmieci, 
po czym nagle porównujemy 
się do Krakowa, tam bloków 
jest znacznie więcej i zarobki 
są również zdecydowanie 

Głosowałem za podwyższe-
niem stawek opłat za odbiór 
odpadów komunalnych, po-
nieważ ta podwyżka cen śmie-
ci musiała nastąpić z powodu 
wyższych cent transportu, 
a przede wszystkim ze wcze-
śniejszych umów, które zostały 
podpisane wiele lat temu z za-
kładem utylizacji w Krośnie. 
Kolejnym czynnikiem, który 
spowodował to, iż zagłosowa-
łem „za”, były protesty miesz-
kańców Sanoka oraz dzielnicy 
Posada przeciwko budowie 
zakładu utylizacji przy ul. 

Uchwała o podniesieniu staw-
ki opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych po raz pierwszy 
była procedowana podczas li-
stopadowej sesji. Wówczas 
radni byli przeciwni takiemu 
rozwiązaniu. Szybko zmienili 
zdanie i teraz zagłosowali za 
podwyżkami cen za śmieci. 
Nowe stawki, które będą nas 
obowiązywać wynoszą za od-
pady segregowane 39 zł od 
osoby, natomiast osoby, które 
nie wypełniają obowiązku 
zbierania odpadów w sposób 
selektywny zapłacą 78 zł od 
osoby.

„Gmina ma przede wszyst-
kim obowiązek ustalenia wy-
sokości ponoszonych przez 
mieszkańców opłat na pozio-
mie zabezpieczającym pokry-
cie kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi. W bu-

dżecie miasta na rok 2023 na 
pokrycie kosztów funkcjono-
wania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 
zaplanowano wydatki w wyso-
kości 12 mln 622 tys. zł. Nie-
mniej w związku z Zarządze-
niem Nr 1 77 5122 Prezydenta 
Miasta Krosna z dnia 7 listo-
pada 2022 r. cena za przyjęcie 
odpadów komunalnych w in-
stalacji komunalnej w Krośnie 
będzie niższa i wyniesie od 
1 stycznia 2023 r. 666,97 zł, net-
to/720,33 zł bru�o za 1 tonę 
odpadów zmieszanych. Zatem 
koszt zagospodarowania odpa-
dów pochodzących z terenu 
Gminy Miasta Sanoka wyniesie 
3 mln 717 tys. zł, czyli będzie 
niższy o 38 tys. 505 zł od kosz-
tów ujętych w planie budżetu 
miasta. W związku z tym wydat-
ki na pokrycie kosztów funkcjo-
nowania systemu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi 
w 2023 wyniosą 12 mln 384 tys. 
zł” – tak brzmi uzasadnienie 
projektu uchwały.

Na dzień 31 grudnia 2022 
roku według złożonych dekla-
racji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi w systemie było 
26928 osób. Radni zagłosowali 

za podwyższeniem opłat na 
39 zł. Jednak cena mogła 
być jeszcze wyższa, jak czyta-
my w uzasadnieniu projektu 
uchwały „pokrycie wydatków 
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami, bez konieczności 
dopłat z budżetu, co jest 
zgodne ze stanowiskiem 
Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Rzeszowie zawartej 
w Uchwale nr 816012022 
z dnia 30.12.2022 r. będzie 
możliwe dopiero przy wysoko-
ści stawki 40 zł od osoby”. 
Oznacza to, że radni mogli za-
fundować mieszkańcom jesz-
cze wyższe stawki opłat za 
śmieci – 40 zł za osobę. Nowe 
stawki będą obowiązywać od 
marca. Dzięki nowym stawkom 
będzie możliwe prawidłowe 
wykonanie budżetu, bez wyż-
szych cen zabrakłoby ponad 
3 mln zł.

Uchwałę przegłosowano 
10 głosami „za”: Ryszard Ka-
raczkowski, Piotr Kot, Teresa 
Lisowska, Bogusława Małek, 
Marian Osękowski, Grażyna 
Rogowska-Chęć, Andrzej Ro-
maniak, Katarzyna Sieradzka, 
Radosław Wituszyński, Beata 
Wróbel. 9 radnych było „prze-
ciw”: Roman Babiak, Maciej 
Drwięga, Zo�a Kordela-Bor-
czyk, Agnieszka Kornecka-Mi-
tadis, Adam Kornecki, Grze-
gorz Kozak, Sławomir Miklicz, 
Jakub Osika, Henryka Ty-
moczko. (dcz)
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Jakub Osika

Teresa Lisowska

Adam Kornecki

Marian Osękowski

Grzegorz Kozak

odpadów przez mieszkańców. 
W w/w uchwale Rady Miasta 
Sanoka określono, że wzglę-
dem mieszkańców nie segre-
gujących śmieci będą stoso-
wane podwójne opłaty. Kon-
trole prowadzone przez Wy-
dział Gospodarki Komunalnej 
miejsc składowania śmieci 
pokazują, że w zdecydowanej 
większości przypadków wy-
stępuje problem braku segre-
gacji śmieci – problem ten 
dotyczy przede wszystkim za-
budowy wielorodzinnej (na 
39 skontrolowanych „gniazd”, 
tylko jedno można było za-
kwali�kować jako prawidłowo 
prowadzone). Miasto nie-
zwłocznie powinno reagować 
na taki stan i wraz ze spółdziel-
niami mieszkaniowymi wdra-
żać instrumenty, które pozwo-
lą na zidenty�kowanie osób 
nie segregujących śmieci i wy-
łącznie tym osobom ustalać 
podwójne opłaty – do tej pory 
nie wdrożono tego instrumen-
tu. Samo „straszenie” spół-
dzielni mieszkaniowych   

i edukowanie jak widać 
nie przynosi zdecydowanych 
efektów, bo każdy widzi, jak 
wyglądają miejsca oddawania 
odpadów.  

Kolejnym obszarem, 
w którym miasto może poczy-
nić działania zmierzające do 
„uszczelnienia” systemu zago-
spodarowania odpadów jest 
odnajdywanie osób zamiesz-
kałych na terenie miasta, które 
wbrew ustawowym obowiąz-
kom nie znajdują się w ewi-
dencji i nie uiszczają opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – takich osób 
brakuje około dziesięciu tysię-
cy. Osoby te generują koszty 
na skutek braku wnoszenia 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Koszty 
te może pokryć miasto 
(w przypadku dysponowania 
środkami) lub koszty te zosta-
ną scedowane na mieszkańców 
znajdujących się w systemie 
i uiszczających ustalone im 
opłaty, co dla mnie nie jest do 
przyjęcia. Dlatego tak ważnym 

jest podjęcie działań przez 
miasto mających na celu zwe-
ry�kowanie rzeczywistej licz-
by osób zamieszkałych na te-
renie Sanoka m.in. poprzez 
np.: dokonanie analizy spisu 
wyborców, zwery�kowanie 
miejsca zamieszkania uczniów 
i studentów uczęszczających 
do sanockich szkół i uczelni. 
Działania podejmowane przez 
Wydział Gospodarki Komu-
nalnej w tym zakresie powinny 
być na stałe wsparte przez 
Straż Miejską Sanoka. 

Jednocześnie włodarze 
miast i gmin widząc narastający 
problem ze wzrostem opłat za 
wywóz śmieci oraz brakiem 
osób zaewidencjonowanych w 
systemie, powinni położyć na-
cisk na wprowadzenie przez 
ustawodawcę powszechnego 
obowiązku deklarowania miej-
sca odprowadzania odpadów 
na wzorze deklaracji PIT.  Zda-
ję sobie sprawę, że podwyżki za 
wywóz śmieci wynikają też z 
podwyżek kosztów usług oraz 
monopolu �rm wywożących 

odpady. Wzrastają również 
ceny energii, po raz kolejny 
podniesiono płacę minimalną, 
a to wszystko powoduje dla 
�rm zajmujących się odpadami 
dodatkowe obciążenia, które 
przekładają się automatycznie 
na wzrost cen usługi odbioru 
odpadów. Aby nie przenosić 
odpowiedzialności �nansowej 
wyłącznie na mieszkańców, 
władze miasta powinny dążyć 
do racjonalizacji wydatków 
bieżących związanych  z funk-
cjonowaniem samego Urzędu 
Miasta oraz podległych mu 
jednostek.  Jako radni mamy 
narzędzia, które mogą choć 
w części rozwiązać problem 
wzrastających cen śmieci.

Dlaczego głosowałem za pod-
wyższeniem opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi? Przede wszystkim dlatego, 

Andrzej Romaniak

sowe mieszkańców stanowią 
dochody własne miasta, które 
później mogą być przeznaczone 
na różnego rodzaju inwestycje 
ułatwiające życie (np. remonty 
ulic, o które mieszkańcy zabie-
gają od wielu lat). Oczywiście, 
dochody te mogą być również 
przeznaczone na dopłatę do 
systemu gospodarowania odpa-
dami, ale moim zdaniem byłoby 
to oszukiwanie nas – mieszkań-
ców, bo pieniądze kierowane na 
dopłaty to przecież nasze pienią-

dze, a mówiąc wprost, byłyby 
one wówczas „wyrzucane do 
śmietnika”, a nie przeznaczane 
na potrzebne działania czy inwe-
stycje. W tym miejscu trzeba 
wyraźnie podkreślić, że w myśl 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, opłaty 
pobierane od mieszkańców mu-
szą w pełni pokrywać koszty 
zagospodarowania odpadów. 
Wiele już powiedziano na temat 
tego, dlaczego gospodarowanie 
odpadami jest tak drogie. Nie-

stety, ten wzrost cen dotknął 
również Sanoka. Ci, którzy inte-
resują się tą sprawą, wiedzą, że 
w systemie brakuje ok. 8 tys. 
mieszkańców, którzy wytwarza-
ją odpady, a nie płacą za nie. 
W tym miejscu trzeba powie-
dzieć, że jest to zwykłe oszustwo 
dotykające przede wszystkim 
większość uczciwych sanoczan. 
Mam jednak nadzieję, że podjęte 
przez odpowiednie służby dzia-
łania spowodują, że te stawki 
zostaną w przyszłości obniżone. 

że jestem radnym Rady Miasta 
Sanoka i czuję się odpowiedzial-
ny za rozwój miasta. Niestety, 
funkcja radnego wiąże się rów-
nież z podejmowaniem niepo-
pularnych i trudnych decyzji. 
Do nich należą uchwały doty-
czące podwyższania różnego 
rodzaju opłat. Jednostkowo są 
to często podwyżki niewielkie, 
ale dla miejskiego budżetu sta-
nowią już poważną kwotę. 
Trzeba tu zaznaczyć, że wszelkie 
miejscowe „obciążenia” �nan-



Podwyżki opłat za śmieci!
Od wielu miesięcy trwa „uszczelnianie” systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Chodzi o to, aby mieszkańcy składa-
li poprawne deklaracje: tyle osób, ile mieszka w danym lokalu 
–  tyle płaci za wywóz odpadów. W celu wery�kacji poprawno-
ści składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, zwłaszcza pod kątem liczby 
zadeklarowanych osób podjęto działania, o których mówi nam 
naczelnik Aneta Kończak-Kucharz.

Pracujemy nad uszczelnieniem systemu 
– mówi Aneta Kończak-Kucharz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

decyzji administracyjnej, nie 
zwalania z obowiązku segre-
gacji odpadów!!!!!

Karta PSZOK
W trakcie wdrażania jest tzw. 
�RTA PSZOK, która ma 
za zadanie uszczelnienie go-
spodarki odpadami komu-
nalnymi w Gminnym Punk-
cie Segregacji Odpadów Ko-
munalnych.

Inne działania
W toku są kontrole prowa-
dzone przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej pod kątem 
posiadania deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi i przydomowych kom-
postowników. 

Od 1 stycznia do 24 
stycznia br. skontrolowano 
63 posesje, nałożonych zo-
stało 8 mandatów za brak 
deklaracji. Stwierdzono też, 
że niezamieszkałych jest 
29 posesji. 

Wezwano 5 właścicieli 
nieruchomości do złożenia 
wyjaśnień w związku z zamel-
dowaniem nowonarodzo-
nych dzieci. Wszczęto postę-
powania wyjaśniające w sto-
sunku do 3 właścicieli nieru-
chomości w zakresie liczby 
zadeklarowanych osób.

maksymalne uposażenie dla 
burmistrza oraz diety rad-
nych), a zadłużenie miasta 
wynosi 120 mln, czyli rekor-
dowe i graniczne 60%.  Dekla-
ruję, że zagłosuję za każdym 
pomysłem, który w racjonalny 
sposób pomoże zbilansować 
�nanse Sanoka, jednak do-
tychczas nie dostrzegam ta-
kiego w propozycjach burmi-
strza, o czym mogą świadczyć 
powyższe liczby.

utylizacji. W Sanoku oraz 
w okolicznych miejscowościach 
odbywały się tylko protesty 
przeciwko tej budowie. Dzisiaj 
sięgamy do kieszeni mieszkań-
ców, ale jeśli ta stawka nie zosta-
łaby zwiększona, to wówczas 
w sposób pośredni trzeba by 
było znaleźć dodatkowe pienią-
dze w budżecie miasta, aby te 
brakujące kwoty wyrównać.  

wyższe niż w Sanoku. Jednak 
tam potra�ą ustalić kwoty 
adekwatne do zarobków. 
Musimy znaleźć sposób, aby 
w naszym mieście nie podno-
sić stale opłat. 

Stróżowskiej wiele lat temu. 
Gdyby wówczas zapadła decy-
zja o jego budowie, dzisiaj 
mieszkańcy płaciliby niższe 
stawki za śmieci. 

prawidłowo prowadzoną selek-
tywną zbiórkę odpadów, otrzy-
mują pisemne wezwania o nie-
zwłoczne wdrożenie poprawnej 
segregacji. Po przeprowadze-
niu powtórnej kontroli nieru-
chomości w przypadku braku 
poprawy będą wszczynane po-
stępowania mające na celu wy-
danie decyzji określających 
podwyższoną stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Aby uniknąć 
podwyższonej opłaty wszyscy 
mieszkańcy zarówno zasobów 
jednorodzinnych jak i wielo-
mieszkaniowych powinni se-
gregować odpady. Podwyższo-
na stawka, nałożona w drodze 
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nia spółdzielnie oraz wspól-
noty złożyły 225 deklaracji 
z wymaganymi załącznikami. 
Termin złożenia deklaracji za 
styczeń upływa 10 lutego.

Domy jednorodzinne
Nieruchomości zamieszkałe 
w zabudowie jednorodzinnej 
są również wery�kowane 
w oparciu o złożone deklaracje 
dotyczące źródeł ciepła i źró-
deł spalania paliw, tzw. dekla-
racja CEEB. Nieprawidłowo-
ści stwierdzono w przypadku 
160 nieruchomości, więc 
w stosunku do ich właścicieli 
są prowadzone czynności wy-
jaśniające, tj. w pierwszej ko-
lejności kontrola Straży Miej-
skiej, potwierdzająca zamiesz-
kiwanie na nieruchomości, 
następnie wszczęcie postępo-
wania administracyjnego.

Zużycie wody jest sygnałem
Trwa przystosowanie aktual-
nie używanego programu do 
obsługi systemu gospodaro-

wania odpadami komunalny-
mi – �DIX GOK+ poprzez 
wprowadzenie dodatkowej 
funkcji umożliwiającej auto-
matyczną wery�kację deklara-
cji w oparciu o zużycie wody 
w domach jednorodzinnych 
w stosunku do liczby zamiesz-
kujących osób.

Prawidłowa segregacja
Prowadzone są kontrole prawi-
dłowego prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów przez 
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych w zabudowie jed-
norodzinnej  i wielolokalowej. 
Właściciele nieruchomości, 
przy których stwierdzono nie-

Kontrole w spółdzielniach
W listopadzie 2021 r. skontro-
lowano pięć spółdzielni miesz-
kaniowych:  SM Autosan, 
SPGM Spółka z o.o., SM Nasz 
Dom, Sanocką Spółdzielnię 
Mieszkaniową oraz SM Na�o-
wiec. W trakcie czynności 
skontrolowano 617 lokali 
mieszkalnych i stwierdzono 
niezgodności w 131 lokalach 
– było zbyt duże zużycie wody 
w stosunku do zadeklarowa-
nej liczby osób. Zarządcy spół-
dzielni zostali wezwani do 
podjęcia czynności wyjaśnia-
jących. Kontrole są w toku. 

Zmiana wzoru deklaracji
W celu bieżącej wery�kacji 
liczby osób zamieszkałych 
w poszczególnych lokalach  
w budynkach wielolokalo-
wych wprowadzona została 
zmiana wzoru deklaracji 
poprzez dodanie załącznika 
w postaci wykazu osób 
zamieszkujących w poszcze-
gólnych lokalach. Do 24 stycz-

Czy opłaty za śmieci mogłyby 
być niższe w Sanoku?

– pytamy burmistrza Tomasza Matuszewskiego

Na pewno tak, gdybyśmy spełnili kilka warunków. Przede wszystkim:

•  starannie segregowali odpady; 

 • uczciwie składali deklaracje „śmieciowe”;

 • ograniczali „produkowanie” odpadów, na ile to możliwe. 

Na te aspekty gospodarki od-
padami na terenie miasta 
mamy wpływ. Inne są dziś 
poza nami. Co mam na myśli? 
Nie wykorzystano szansy, jaką 
przed laty była możliwość bu-
dowy spalarni – zrobiło to 
Krosno, które z roku na rok 
będzie czerpać z tej inwestycji 
większe pro�ty. Jesteśmy zo-
bowiązani umową, podpisaną 
w poprzedniej kadencji, do 
współpracy z Krosnem i nie 
mamy dziś możliwości szuka-
nia tańszej alternatywy. 

Podwyżki opłat za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
to dziś problem wszystkich 
gmin w kraju. Także tych, któ-
re mają na swoim terenie spa-
larnie. Konieczność podno-
szenia stawek podyktowana 
jest rosnącymi kosztami funk-
cjonowania systemu. Wy-
obraźmy sobie, co by się dzia-

ło, gdyby nie istniał system 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów. Utonęlibyśmy we 
własnych śmieciach. 

Na szczęście system istnieje, 
ale jest to usługa, która z roku na 
rok staje się bardziej kosztowna. 
Dlaczego? Rośnie pensja mini-
malna, więc trzeba więcej pie-
niędzy zapłacić pracownikom. 
Trzeba śmieci wywieźć spod 
naszych domów i bloków, 
a drożeje paliwo.  Trzeba odpa-
dy zagospodarować lub zutyli-
zować – rosną koszty energii 
elektrycznej. To zaledwie trzy 
składowe kosztów gospodarki 
śmieciowej, a jest ich więcej. 
Sumujemy je, a następnie dzieli-
my przez liczbę mieszkańców, 
którzy deklarują swoją przyna-
leżność do systemu. Wynik tego 
działania to stawka, jaką powin-
na zapłacić osoba objęta gospo-
darką „śmieciową”. 

Tańsze jest zagospodaro-
wanie odpadów segregowa-
nych i chyba nie trzeba tłuma-
czyć, dlaczego. O wiele drożej 
utylizuje się odpady zmiesza-
ne, zwłaszcza gdy znajdują się 
wśród nich metalowe puszki, 
kartony, butelki, plastik – czyli 
to, co powinniśmy odkładać 
do oznaczonych pojemników. 
Niestety ze smutkiem stwier-
dzam, że w Sanoku nie prze-
strzegamy zasad segregacji. 
Wykazały to kontrole prowa-
dzone przez pracowników 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta. Ta niefrasobli-
wość w podejściu do segrega-
cji odpadów podraża funkcjo-
nowanie systemu. Jednak wy-
sokie opłaty dla osób uczciwie 
deklarujących swoje „istnienie 
w systemie” wynikają przede 
wszystkim z tego, że, bardzo 

wielu mieszkańców pozostaje 
poza systemem i nie płaci za 
usługi śmieciowe, chociaż 
trudno sobie wyobrazić, że nie 
produkuje odpadów. Osoby 
będące w systemie płacą więc 
za siebie i za innych, którym 
się wydaje, że potra�ą system 
obejść. Według szacunków, 
prawdopodobnie około 8 ty-
sięcy osób w Sanoku może 
znajdować się poza systemem. 
Te osoby nie płacą za produ-
kowane przez siebie śmieci. 
Gdyby płaciły, stawka mie-
sięcznych opłat na osobę mo-
głaby nie przekraczać 30 zło-
tych. Samorząd musi wypra-
cować narzędzia kontroli, aby 
uszczelnić system gospodarki 
odpadami. Robimy to coraz 
skuteczniej. 

Kontrole, nakładanie i eg-
zekwowanie kar to jedno. 
Osobiście wolałbym, by sys-

tem „urealnił” swoje funkcjo-
nowanie na skutek poczucia 
odpowiedzialności mieszkań-
ców. Wierzę, że w Sanoku jest 
to możliwe. Czekamy też na 
decyzje ustawowe, na przykład 
o rozszerzonej odpowiedzial-
ności producentów za opako-
wania, które po zakupach stają 
się odpadami, albo wprowa-
dzenie przepisu, by każdy 
obywatel RP musiał należeć 
do jakiegoś systemu odbioru 
odpadów, gdyż dziś według 
szacunków około 15 proc. 
w skali kraju uchyla się od pła-
cenia. Na razie możemy jedy-
nie apelować o uczciwość. 

Mieszkasz w Sanoku? 
Nawet, jeśli tylko czasowo, to 
na pewno „produkujesz” od-
pady. Nie płacisz? System po-
winien się bilansować, więc 
podwójnie zapłaci – za siebie 
i za ciebie – twój sąsiad.
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Kobieta lat 50 oferuje usługę 
asysty w czynnościach 

codziennych dla osób starszych. 
W zakres prac wchodzą, pomoc  
w codziennych czynnościach 
pielęgnacyjnych, pranie, sprzątanie, 
spacery itp. Po uzgodnieniu, istnieje 
możliwość obsługi własnym samo-
chodem w celu wyjazdu, np: zrobie-
nia zakupów, wizyty u lekarza, reha-
bilitacji, zabiegów, ćwiczeń itd. 

Nr.tel. 608 794 356

OGŁOSZENIE

Od 30.01.2023 r. do 06.02.2023 r.
Apteka Pod Orłem, 

ul. 3 Maja 17

Od 6.02.2023 r. do 13.02.2023 r.
Apteka Dr. Max, 
ul. Piłsudskiego10

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

9 lutego 2023 r. pokój nr 67 
dyżur pełni radny

Radosław Wituszyński
w godz. 17.00–18.00

6 lutego 2023 r. pokój nr 67
dyżur pełni przewodniczący

Andrzej Romaniak
w godz. 16.00–17.00

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na 
dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Rynek 16,  
w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta pod nr telefonu:  13-46-52-852.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego  
w dzielnicy Posada w Sanoku o nazwie „CMENTARZ KOMUNALNY – POSADA” wraz z przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sanoka Uchwały Nr LVIII/ 533 /22 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Granica obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położo-
nego w dzielnicy Posada w Sanoku o nazwie „CMENTARZ KOMUNALNY – POSADA” została przedstawiona na 
załączniku graficznym do ww. uchwały dostępnym do wglądu w Urzędzie Miasta Sanoka oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Sanoka pod adresem https://bip.um.sanok.pl/Uchwaly_Rady_Miasta_2022_2. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać 
na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, 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 w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. 

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1,  art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położo-
nego w dzielnicy Posada w Sanoku o nazwie „CMENTARZ KOMUNALNY – POSADA” wraz z prognozą oddziaływa-
nia ww. projektu planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu  można zapoznać się w Urzędzie Miasta  
w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 27 lutego 2023 r.:

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

pisem elektronicznym na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.
Treść klauzuli informacyjnej przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
danych osobowych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

LOKALE / 
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam■ Działkę w Czerteżu, tel. 664 
321 473

Kupię■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137■ Działkę leśną 8 a, na skraju 
lasu, idealne miejsce na pasie-
kę, produkcję miodu spadzio-
wego; dojazd samochodem 
do samej działki, w miejsco-
wości Mokre, kontakt: szere-
777@msn.com 

AUTO-MOTO

Kupię■ Auta za gotówkę, tel. 600 
033 733

PRACA

Poszukuje pracy■ Osoba z dużym stażem po-
dejmie się opieki nad dziec-
kiem, tel. 669 791 609

USŁUGI

■ Moskitiery, rolety, tel. 600 
297 210

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że tegoroczny nabór do 
przedszkoli i szkół podstawowych odbywał się będzie w opar-
ciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświato-
we (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rekrutacja do klas I szkół  
podstawowych Gminy Miasta 
Sanoka
 Dotyczy uczniów zamieszka-
łych w obwodzie szkoły
Do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej przyjmuje 
się z urzędu dzieci  zamieszkałe 
w obwodzie danej szkoły na 
podstawie zgłoszenia rodzi-
ców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dzieci do klas 
pierwszych obwodowych szkół 
podstawowych trwały będą od 
1 do 27 lutego 2023 r. 

Wzór zgłoszenia dostępny 
jest w każdej szkole podstawo-
wej w formie papierowej lub 
elektronicznej.

Dotyczy uczniów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły
Zgodnie z  ustawą – Prawo 
oświatowe kandydaci zamiesz-
kali poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana 
szkoła po zakończeniu zgłoszeń 
uczniów zamieszkałych w ob-
wodzie nadal dysponuje wolny-
mi miejscami.

Kryteria rekrutacji dla 
uczniów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły

W postępowaniu rekruta-
cyjnym na rok szkolny 2023/
2024 do klasy pierwszej pu-
blicznej szkoły podstawowej 
będą brane pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowa-
dzący, zawarte w Uchwale Nr 
XXXII/294/17 Rady Miasta 
Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji do klas pierwszych 
szkół podstawowych, prowa-
dzonych przez Gminę Miasta 
Sanoka, liczby punktów przy-
znawanych za poszczególne 
kryteria oraz dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem 
szkoły.

Rekrutacja do oddziałów  
sportowych w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Sanoka 
na rok szkolny 2023/2024
 Do klas sportowych w szkołach 
podstawowych ubiegać się 
mogą chętni uczniowie posia-
dający odpowiednie predyspo-

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA SANOKA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rekrutacja do samorządowych 
przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 
Gminy Miasta Sanoka
 W postępowaniu rekrutacyj-
nym biorą udział dzieci w wieku 
3 – 6 lat zamieszkałe na terenie 
Miasta Sanoka. 6-latki objęte są 
obowiązkiem rocznego przygo-
towania przedszkolnego, nato-
miast dzieci w wieku od 3 do 5 
lat mają prawo do korzystania  
z wychowania przedszkolnego.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja dla dzieci zamiesz-
kałych na terenie Miasta Sano-
ka, ubiegających się po raz 
pierwszy do samorządowego 
przedszkola lub oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawo-
wej, rozpocznie się 1 marca 
2023 r.

Wzór wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola/oddzia-
łu przedszkolnego w szkole 
podstawowej dostępny jest  
w każdym przedszkolu/szkole 
podstawowej z oddziałami 
przedszkolnymi w formie pa-
pierowej lub elektronicznej.

Wnioski wydawane i przyj-
mowane będą od 1 do 17 marca 
2023 r. 

Szczegółowe terminy nabo-
ru dla dzieci biorących udział  
w po raz pierwszy w postępo-
waniu rekrutacyjnym określa 
Zarządzenie Nr 14/01/2023 
Burmistrza Miasta Sanoka  
z dnia 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie ustalenia harmono-
gramu czynności w postępowa-
niu rekrutacyjnym i postępo-
waniu uzupełniającym, w tym 
terminów składania dokumen-

tów do przedszkoli samorządo-
wych, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Sanoka na 
rok szkolny 2023/2024.  

Dzieci zamieszkałe w sąsied-
nich gminach będą mogły zostać 
przyjęte do sanockich przed-
szkoli/oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
jeśli palcówki  dysponowały będą 
wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniają-
ce zostało zaplanowane od  
9 maja do 14 sierpnia 2023 r.

Kryteria rekrutacji
Na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego pod 
uwagę będą brane  kryteria 
określone w art. 131 ust. 2 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

W przypadku równorzęd-
nych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, pod uwagę bra-
ne będą kryteria dodatkowe, 
określone przez organ prowa-
dzący w Uchwale Nr XXXII/
295/17 Rady Miasta Sanoka  
z dnia 28.03.2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowią-
zujących na drugim etapie  
postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli publicznych  
i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Mia-
sta Sanoka, przyznania tym 
kryteriom liczby punktów oraz 
określenia dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów.

Terminy rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych dla uczniów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły

Wnioski uczniów spoza 
obwodu przyjmowane będą 
od 1 do 17 marca 2023 r. oraz 
od 10 maja do 14 sierpnia 
2023 r., w przypadku przepro-
wadzenia postępowania uzu-
pełniającego. 

Szczegółowe terminy re-
krutacji uczniów do klas I 
określa Zarządzenie Nr 14/01/
2023 Burmistrza Miasta Sano-
ka z dnia 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie ustalenia harmono-
gramu czynności w postępowa-
niu rekrutacyjnym i postępowa-
niu uzupełniającym, w tym ter-
minów składania dokumentów 
do przedszkoli samorządo-
wych, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Sanoka na 
rok szkolny 2023/2024.  

Wzory wniosków o przyję-
cie do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej dostępne są  
w danej szkole w formie papie-
rowej lub elektronicznej.

zycje i zdolności, bez względu 
na miejsce zamieszkania i ob-
wód szkolny.

Terminy rekrutacji
Wnioski uczniów do klas spor-
towych przyjmowane będą od 
1 do 17 marca 2023 r. oraz od 
10 maja do 14 sierpnia 2023 r. 
w przypadku postępowania 
uzupełniającego.

Szczegółowe terminy re-
krutacji uczniów do klas spor-
towych określa Zarządzenie Nr 
14/01/2023 Burmistrza Mia-
sta Sanoka z dnia 30 stycznia 
2023 r. w sprawie ustalenia ter-
minów przeprowadzania po-
stępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniające-
go, w tym terminów składania 
dokumentów do przedszkoli 
samorządowych, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz do klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych i oddziałów sportowych 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Miasta Sanoka na rok szkolny 
2023/2024. 

mn
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InformacjaRozliczenie PIT za 2022 rok nie będzie wyzwaniem!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje, że od 15 lutego do 2 maja br. trwać będzie kolejna Akcja PIT. W tym 
okresie podatnicy składają zeznania podatkowe za 2022 r. Pomimo wielu zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych 
od 1 stycznia  2022 roku (tzw. „Polski Ład”) oraz od 1 lipca 2022 r. („Niskie Podatki”), rozliczenie roczne PIT za 2022 r. nie 
powinno być wyzwaniem.  

W łatwy  i wygodny sposób 
będzie można dokonać rozli-
czenia przez Internet za po-
średnictwem strony e-Urząd 
Skarbowy (podatki.gov.pl). 
Podobnie jak w latach ubie-
głych, także w 2023 r. określo-
ne dochody rozliczy usługa 
Twój e-PIT. Zeznanie PIT-37 
niezmienione przez podatni-
ka zostanie automatycznie 
zaakceptowane 2 maja 2023 r. 
Zatem w tym przypadku zło-
żenie PIT-37 nie będzie wy-
magało żadnej aktywności. 

Natomiast zeznania  
w formie papierowej można 
składać bezpośrednio  
w Urzędzie Skarbowym  
w Sanoku na Sali Obsługi 
pok. 5a parter w dniach: po-
niedziałek w godz.  8.00 – 
18.00; wtorek – piątek  
w godz. 8.00 – 15.00. W celu 
uniknięcia ewentualnych 
kolejek zeznania w formie 
papierowej będzie można 
również – podobnie jak  
w latach ubiegłych – wrzucić 
do urny wystawionej w holu 
na parterze.

Jeśli złożymy swój PIT 
przed 15 lutego br., to termin 
zwrotu ewentualnej nadpłaty 
będzie liczony od 15 lutego 
2023 r. W przypadku zeznań 
podatkowych złożonych  
w formie elektronicznej 
Urząd ma 45 dni na  zwrot, 
licząc od dnia złożenia ze-
znania podatkowego, nato-
miast dla zeznań papiero-
wych nadpłata podatku 
zwracana jest w terminie  
3 m-cy od daty złożenia  
takiego zeznania. 

różnicę. Tym samym podatnik 
nie będzie musiał nic robić ani  
o nic wnioskować.  

Nowością w rozliczeniach za 
2022 r. jest możliwość zmiany 
formy opodatkowania po za-
kończeniu roku podatkowego. 
Podatnicy, którzy zechcą zmie-
nić formę opodatkowania po 
zakończeniu roku, nie będą 
musieli składać kilku zeznań. 
Np. przedsiębiorca, który przez 
cały 2022 r. wybrał podatek  
liniowy i opłacał podatek we-
dług jednolitej stawki 19 % lub 
ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych, będzie mógł 
po zakończeniu roku wybrać 
rozliczenie według skali podat-
kowej. Wystarczy, że zamiast 
PIT-36 L lub PIT-28, złoży 
PIT-36 i wykaże w nim przy-
chody (dochody), które w trak-
cie roku opodatkowywał ryczał-
tem od przychodów ewiden-
cjonowanych lub podatkiem  
liniowym. Jeżeli podatnik złoży 
w terminie od 15 lutego do  
2 maja 2023 roku zeznanie  
na formularzu PIT-36 L lub 
PIT-28, nie będzie mógł już 
zmienić formy opodatkowania 
na skalę podatkową.

Zmiana dotyczy terminu  
na złożenie zeznania  
podatkowego PIT-28. 
Przypomnijmy, że PIT-28 skła-
dają osoby �zyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą 
rozliczające się w formie ryczał-
tu ewidencjonowanego lub 
rozliczające najem prywatny. 
Termin złożenia zeznania 
PIT-28/PIT-28 S za 2022 rok 
to 2 maja 2023 r. 

Składamy tylko jedną wersję 
zeznania podatkowego

W zeznaniu podatkowym 
za 2022 r.  nie uwzględniamy 
ulgi dla klasy średniej, która 
została uchylona od 1 lipca 
2022 r. Obliczamy natomiast 
podatek (od całości rocznych 
dochodów) według aktualnie  
obowiązującej skali podatko-
wej, ze stawkami 12 %, z pro-
giem dochodowym 120 tys. 
zł i kwotą wolną od podatku 
w wysokości 30 tys. zł.  
W przypadku uzyskania wyż-
szych dochodów stosujemy 
stawkę 32 %. 

Urząd skarbowy sprawdzi, 
czy poprzednie zasady nie 
były korzystniejsze, tj. wyliczy 
tzw. hipotetyczny podatek 
należny. Podatnikom, którzy 
według stanu prawnego na  
30 czerwca 2022 r. spełniali 
warunki dla ulgi klasy średniej 
(tj. m.in. uzyskali przychody  
ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej, 
spółdzielczego stosunku pra-
cy oraz z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej pomniej-
szone o koszty uzyskania przy-
chodów z tytułu prowadzenia 
tej działalności z wyłączeniem 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne  w wysokości od 68 412 
zł do 133 692 zł) – urząd skar-
bowy automatycznie przeliczy 
podatek z uwzględnieniem tej 
ulgi oraz skali podatkowej ze 
stawkami 17 % i 32 %. W przy-
padku gdy wyliczenie takie  
(z ulgą dla klasy średniej i skalą 
ze stawkami 17 % i 32 %) bę-
dzie korzystniejsze dla podat-
nika, urząd skarbowy poinfor-
muje podatnika o tym w ciągu 
21 dni, a następnie zwróci 

Zmiany w rozliczeniach  
dotyczących osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
w zakresie odliczania składek 
zdrowotnych.
Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne odliczane w zezna-
niach rocznych za 2022 r. mają 
określone limity roczne: 

– dla podatników rozlicza-
jących się ryczałtem (formu-
larz PIT-28), przychód może 
być pomniejszony o 50 % za-
płaconych  składek zdrowot-
nych;  

– osoby �zyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą 
opodatkowane podatkiem  
liniowym  (formularz PIT-36 
L) mają limit roczny w zakresie 
składki zdrowotnej w wysoko-
ści 8 700 zł;

– dla podatników opodat-
kowanych w formie karty po-
datkowej podatek może być 
pomniejszony o 19 % zapłaco-
nej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Kolejna ważna zmiana, to 
zmiana wysokości podatku 
należnego, który może zostać 
przekazany  na rzecz organizacji 
pożytku publicznego.
Podatnicy mają prawo przeka-
zać 1,5 % (a nie jak do tej pory 
1%) swojego podatku na rzecz 
wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Nową, wyższą 
kwotę można przekazać w de-
klaracji PIT składanej za 2022 
r. lub na formularzu PIT-OP. 

 
***

Zachęcamy Państwa do 
korzystania z elektronicznych 
form obsługi klienta. Wystar-
czy zalogować się na podatki.
gov.pl i za pośrednictwem ser-
wus e-urząd skarbowy można 
załatwiać sprawy online bez 
wychodzenia z domu 24/7. 

Wyrażając zgodę na e-Ko-
respondencję w e-Urzędzie 
Skarbowym, mogą Państwo 
odbierać z urzędu potrzebne 
dokumenty, w tym zaświadcze-
nia, bez konieczności osobistej 
wizyty w urzędzie. Planując 
wizytę w urzędzie skarbowym 
muszą Państwo obowiązkowo 
umówić wizytę, dokonując jej 
rezerwacji przez Internet  
(podatki.gov.pl), osobiście  
w Punkcie Rezerwacji Wizyt 
(pok. 5 parter) lub telefonicz-
nie pod nr 13 46  16 355.  

( mn)

Tenor
Piesek nadal pozostaje bez 
domu. Ma ok. 8-9 miesięcy, jest 
przekochanym młodzieńcem  
o wyjątkowo pogodnym cha-
rakterze. Kocha cały świat,  
a najbardziej długie spacery. 
Człowiek jest dla niego ważny, 
w końcu ktoś musi wygłaskać 
czy dać smaczka. W podzięko-
waniu Tenorek daje mnóstwo 
całusów. Mimo że żył sobie 
praktycznie na ulicy, nadzwyczaj 
szybko opanował chodzenie na 
smyczy. To wyjątkowy pies, 
który opiekunom sprawi wiele 
radości. Został odrobaczony, za-
chipowany i wykastrowany.  Kto 
go przygarnie do serca i domu?
Kontakt w sprawie adopcji: 
695 273 839

Yoshi

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka uprzejmie informuje, 
że do końca lutego br. można zgłaszać kandydatury do tego-
rocznej edycji Nagród Miasta Sanoka za  szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie „KULTU� i SZTU�”.

Nagrody Miasta Sanoka 
– zgłaszanie kandydatur

Szczegółowe warunki i tryb 
składania wniosków oraz 
przyznawanie nagród okre-
ślone zostało w regulaminie, 
stanowiącym treść odpowied-
nich Uchwał Rady Miasta Sa-
noka (Uchwała Nr XLIX/
455/21, Uchwała Nr LXVII/

599/22), które dostępne są  
w Biurze Rady Miasta (ul. 
Rynek 1, pokój 66) oraz na 
stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka www.
bip.um.sanok.pl w zakładce 
Nagrody Miasta Sanoka.

Ma ok. 7-8 miesięcy, bardzo 
miziasty i delikatny. Niestety, 
nadal nikt nie dał mu szansy na 
dom. Korzysta z kuwety.  Ko-
tek jest zaszczepiony, zachipo-
wany i wykastrowany. Yoshi 
szaleje z piłeczkami i myszka-

mi w najlepsze. Szukamy 
domu niewychodzącego. Po-
móżmy znaleźć temu cudow-
nemu kocurkowi wymarzony 
dom.
Kontakt w sprawie adopcji: 
695 273 839
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I Liga/Młodzieżowa Hokej Liga 

Małopolska Liga Młodzików 

Wygrana z Cracovią 
Niedźwiadki rozpoczęły walkę o awans do turnieju barażo-
wego. Podczas zmagań w Krakowie zawodnicy Mateusza  
Wilusza wygrali jeden z dwóch meczów, pokonując Cracovię. 

ŁKH ŁÓDŹ – NIEDŹWIADKI SANOK 7:2 (0:1, 3:1, 4:0) 
Bramki: Izdebski (19), Kołtunik (35). 

C�COVIA K�KÓW – NIEDŹWIADKI SANOK
1:3 (0:1, 1:2, 0:0) 

Bramki: Izdebski 2 (9, 33), Kołtunik (25). 

NIEDŹWIADKI SANOK – TME ŁKH ŁÓDŹ 
6:0 (1:0, 4:0, 1:0) 

Dwa dublety snajperów 
NIEDŹWIADKI SANOK – SMS TORUŃ 

5:1 (3:0, 2:1, 0:0) 
Bramki: Dobosz 2 (10, 15), Sienkiewicz 2 (21, 27), Czopor (20) 
– Nawrot (31). 
Niedźwiadki: Świderski – Wróbel, Starościak, Filipek, Miccoli, 
Dulęba – Rocki, Niemczyk, Sienkiewicz, Worwa, Dobosz – 
Puszkarski, Radwański, Mazur, Czopor – B. Koczera,  
S. Burczyk,  Górniak,  Stabryła. 

Rewanż z nawiązką za porażkę w Toruniu, gdzie drużyna 
Niedźwiadków przegrała 2:4. O zwycięstwie zdecydowały 
głównie dublety Szymona Dobosza i Filipa Sienkiewicza. 

Zawodnicy Krzysztofa Ząb-
kiewicza szybko wzięli się do 
roboty i losy meczu zostały 
rozstrzygnięte praktycznie już 
w pierwszej tercji. Najpierw 
dwa razy tra�ł Dobosz, które-
go bramki padły w odstępie 
niespełna 5 minut. W drugiej 
odsłonie niewiele więcej na 

„podwójne uderzenie” potrze-
bował Sienkiewicz. Dublety 
przedzieliła bramka Macieja 
Czopora, strzelona na… sekun-
dę przed przerwą. W połowie 
meczu goście zdobyli kontak-
towego gola, co ustaliło wynik 
spotkania. I na tym emocje 
właściwie się skończyły…

Bramki: Sienkiewicz 2 (21, 33), Worwa (6), Dulęba (21), 
Łańko (34), Rocki (46). 
Niedźwiadki: Wiszyński (28 Slawik) – M. Koczera, Starościak, 
S. Burczyk, Miccoli, Dulęba – Rocki, Niemczyk, Sienkiewicz, 
Worwa, Dobosz – B. Koczera, Puszkarski, Radwański, Mazur, 
Czopor – Klimczak, Łańko, Jurek. 

Jak dzień wcześniej mecz z sześcioma golami, jednak  
tym razem tra�ali już tylko nasi hokeiści, mszcząc się na  
rywalach  za  porażkę  po  dogrywce  w  Łodzi. 

Pierwsza tercja była jeszcze  
dość spokojna – Niedźwiadki 
prowadziły tylko 1:0 po golu 
Kacpra Worwy. Za to po  
zmianie stron pedał gazu został 
dociśnięty – znów dublet Filipa 

Sienkiewicza oraz tra�enia 
Marcina Dulęby i Oliwiera  
Łańki. Przy wyniku 5:0 można 
było kontrolować pojedynek,  
a w ostatniej tercji dzieła znisz-
czenia dopełnił Kacper Rocki. 

Sezon zasadniczy Niedźwiadki zakończyły na 6. miejscu  
w tabeli (43 pkt, bramki 116:96). Dało im to awans zarówno 
do fazy play-off, która rusza 1 marca (w I rundzie zagrają 
z UKH Unią Oświęcim), jak i �nałów Mistrzostw Polski 
Juniorów, planowanych od 21 do 26 marca (w grupie zagramy 
z Polonią Bytom, MKS Cracovią Kraków i drużyną z baraży). 

Rewanż bez straty gola 

Polska Hokej Liga 

UNIA OŚWIĘCIM – MARMA CIARKO STS SANOK 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) 

Po pierwszej tercji „pachniało” sensacją 
Bramki: Denyskin 2 (52, 56), Da Costa (30), Sołtys (35), Dziubiński (43) – Tamminen (18), 
Heikkinen (20). 
STS: Świderski – Karlsson, Valtola; Ahoniemi, Tamminen, Filipek – Florczak, Łysenko; Sienkiewicz, 
Mocarski, Miccoli – Rąpała, Wróbel, Heikkinen, Mäkelä, Harila – Dobosz, Dulęba. 

Dość wyraźna porażka z wiceliderem, który jednak losy 
spotkania rozstrzygnął dopiero w ostatniej tercji. Bo po 
pierwszej „pachniało” sensacją, gdyż hokeiści STS-u  
niespodziewanie prowadzili 2:0. 

Drużyny zagrały w okrojonych 
składach, co na początku bar-
dziej przeszkadzało gospoda-
rzom. Nasi hokeiści mocno „sta-
li” w obronie, szukając szans  
w kontrach i w końcówce pierw-
szej tercji udało się zadać dwa 
ciosy. Najpierw Sami Tammi-
nen wykorzystał podanie  
Konrada Filipka zza bramki. 

Niespełna 20 sekund przed  
syreną strzałem z bulika na 2:0 
podwyższył skuteczny ostatnio 
Ville Heikkinen, tra�ając 
w  czwartym  meczu  z  rzędu. 

Po zmianie stron Unia  
zaczęła uzyskiwać przewagę, 
wkrótce doprowadzając do re-
misu. Kontaktowego gola zdo-
był Teddy Da Costa, a chwilę 

później Filipowi Świderskiemu 
przyszło skapitulować po dobit-
ce Jana Sołtysa. W ostatniej od-
słonie hokeiści z Oświęcimia 
poszli za ciosem, zdobywając 
jeszcze 3 gole. Prowadzenie dała 
im próba Krystiana Dziubiń-
skiego, który skutecznie popra-
wił własne uderzenie. Później 
dublet w 4 min ustrzelił Andrij 
Denyskin, w obu przypadkach 
podczas gry w przewadze. Po-
dobała się zwłaszcza jego druga 
bramka, gdy technicznie zaba-
wił się z naszymi zawodnikami. 

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

MARMA CIARKO STS SANOK – TAURON PODHALE NOWY TARG 
3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Dwie bramki w ostatnich sekundach 
Bramki: Heikkinen 2 (48, 60), E. Lorraine (40). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola, Ahoniemi, Tamminen, Filipek – Florczak, Łysenko, J. Lorraine, 
Mocarski, E. Lorraine – Rąpała, Wróbel, Heikkinen, Mäkelä, Harila. 

Zaskakująco ciężki mecz z „Szarotkami”, którego momentem zwrotnym była ostatnia  
sekunda drugiej tercji, w której STS zdążył objąć prowadzenie. W trzeciej odsłonie dwa 
gole dołożył Vikke Heikkinem, wynik ustalając w... ostatniej sekundzie spotkania. 

Przez 40 minut był to brzydki 
pojedynek z niewielką liczbą 
okazji bramkowych. Nieco czę-
ściej stwarzali je zawodnicy 
Miiki Elomo, mając jednak  
wyraźny problem ze skutecz-
nością. Strzelecki impas udało 
się przełamać dopiero sekundę 
przed końcem drugiej tercji – 
golkiper gości obronił dwa 
pierwsze uderzenia, ale przy 
poprawce Elliota Lorraine 
przyszło mu już skapitulować. 
Sędziowie sprawdzali jeszcze  
to tra�enie na powtórce wideo,
ostatecznie zaliczając gola. 

W trzeciej tercji goście szu-
kali wyrównującej bramki, jed-
nak podczas gry w przewadze 
sami ją stracili. Po pressingu  
Samiego Tamminena „guma” 
tra�ła do Heikkinena, który nie
zmarnował okazji. W końcówce 
nowotarżanie zaryzykowali, 
wprowadzając na lód dodatko-
wego zawodnika, co się na nich 
zemściło. Kibice znów zobaczyli 
gola w ostatniej sekundzie,  
a strzałem do pustej bramki du-
blet skompletował Heikkinen. 

– Nie było pięknego hokeja, 
ale czasami lepiej wygrać po  
takim meczu, niż przegrać po 
ładnym – powiedział Marcin 
Ćwikła, asystent trenera STS-u. 

„Pierniki” nie takie stalowe... 
ENERGA TORUŃ – MARMA CIARKO STS SANOK 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) 
Bramki: Korenczuk (12) – J. Lorraine (20), Florczak (49), Heikkinen (60). 
STS: Salama – Karlsson, Valtola; Ahoniemi, Tamminen, Filipek – Florczak, Łysenko; J. Lorraine, 
Mocarski, E. Lorraine – Rąpała, Wróbel; Heikkinen, Mäkelä, Harila – Dobosz, Dulęba, Miccoli, 
Sienkiewicz. 

Czwarte w tym sezonie zwycięstwo nad Energą, która stała 
się jednym z ulubionych rywali STS-u. To znaczna zmiana  
w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdy pojedynki  
ze  „Stalowymi  Piernikami”  były  zmorą  naszej  drużyny. 

Po wygranej w Sosnowcu kolej-
ne punkty zaksięgowane zostały 
w Toruniu, choć łatwo nie było. 
Gospodarze oddali bowiem 
znacznie więcej strzałów, a ude-
rzenie z 12. min w wykonaniu 
Illi Korenczuka dało im prowa-
dzenie. Kilkanaście sekund 
przed końcem pierwszej tercji 
wyrównał Johan Lorraine, pod-

czas gry w przewadze tra�ając
pod poprzeczkę. 

Drugą tercję, mimo prze-
wagi miejscowych i kilku kar, 
udało się przetrzymać bez strat,  
głównie za sprawą dobrze  
broniącego Dominika Salamy. 
Za to w ostatniej odsłonie  
hokeiści STS-u wyprowadzili 
decydujące ciosy. Prowadzenie 

dał nam Bartosz Florczak,  
indywidualną akcję �nalizując
płaskim strzałem. Potem był 
gol Elliota Lorraine’a, anulowa-
ny jednak przez sędziów. W sa-
mej końcówce, gdy rywale po-
stawili już wszystko na jedną 
kartę, krążek do pustej bramki 
posłał Ville Heikkinen, pieczę-
tując zwycięstwo STS-u. 

Hokeiści STS-u znów pokonali Podhale, do tego bez straty bramki, jednak nie był to łatwy mecz 

Ville Heikkinen strzelił bramkę 
w czwartym meczu z rzędu  

Drużyna Niedźwiadków nie dała szans rywalom z Torunia 
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PIŁKA NOŻNA
Sanocka Liga Mężczyzn Międzynarodowy Turniej „Winter Cup” w słowackim Vranovie 

Sanocka Liga Kobiet 

Wilki dwa razy po 3:1 
Poniedziałkowa seria spo-
tkań pod wyraźne dyktando 
unihokeistek Wilków, które 
obie potyczki wygrywała  
po 3:1. Mecz liceów zdecy-
dowanie dla ILO. 

Tydzień wcześniej najlepszy 
bilans miała drużyna „Jedyn-
ki”, co najwyraźniej podrażni-
ło „Watahę”. Tym razem aktu-
alne mistrzynie lokalnych roz-
grywek odniosły dwa iden-
tyczne zwycięstwa, a połowę  
z 6 bramek zdobyła Wioleta 

Pałys. Identyczny był dorobek 
prowadzącej w klasy�kacji 
kanadyjskiej Joanny Czubek  
z ILO, która 2 gole strzeliła  
w spotkaniu z IILO, prowa-
dząc swój zespół do wygranej. 

IILO – WILKI 1:3 
Bramki: Pietrzycka – Pałys 2, 
Osękowska. 

IILO – ILO 0:3 
Bramki: Czubek 2, Proć. 

ILO – WILKI 1:3 
Bramki: Czubek – Kanciak, 
Osękowska, Pałys. 

Joker bliski dwucyfrówki 
Najwyższe zwycięstwo odniósł Joker, któremu niewiele  
zabrakło do dwucyfrówki. Pewnie punkty zdobyły też Wilki, 
zaś Zimny Browar dopiero po karnych ograł Epakę.pl. 

Drużyna Jokera wysoką sku-
teczność pokazała w meczu  
z Forestem, który tydzień wcze-
śniej sensacyjnie pokonał „Zim-
nych”. Tym razem niespodzian-
ki nie było. Hat-tricki ustrzelili 
młodzi hokeiści Marcin Dulęba 
i Konrad Filipek, a dublet  
dołożył  Dawid  Pasierbowicz. 

Najciekawiej zapowiadający 
się mecz „Watahy” z AZS UP 
obrońcy tytułu błyskawicznie 
sobie ustawili, już po 6 min pro-
wadząc 3:0, głównie dzięki 
dwóm golom Bartłomieja Skra-

balaka. Po zmianie stron spotka-
nie się wyrównało, a Wilki utrzy-
mały trzybramkową przewagę. 

Najwięcej działo się w star-
ciu Zimnego Browaru z „Pa-
kownymi”. Ci pierwsi kilka razy 
obejmowali prowadzenie, ale 
zawsze była riposta i o wyników 
decydować musiały „nabiegi”. 
Decydującego gola strzelił  
Michał Janik, tym samym koń-
cząc zawody z hat-trickiem  
na koncie. Po drugiej stronie  
dublety mieli Maciej Czopor  
i Michał Słapiński. 

JOKER KOSMETYKI – FOREST 9:2 (4:1) 
Bramki: Dulęba 3, Filipek 3, Pasierbowicz 2, Hydzik –  
T. Dorotniak, Kamiński. 

EPA�.PL – ZIMNY BROWAR 4:5 po karnych (2:3)
Bramki: Czopor 2, Słapiński 2 – Janik 3 (w tym decydujący 
karny), Rudy, Cybuch. 

AZS UP – WILKI 1:4 (0:3) 
Bramki: Zadylak – Skrabalak 2, Ambicki, Januszczak. 

Turniej Młodzików Młodszych w Żołyni Turniej Młodzików Młodszych w Lubatowej 

Sparingi czas zacząć 

Obydwa mecze na Wiki 
Już w sobotę nasze drużyny seniorskie – Ekoball Stal i Wiki 
– rozpoczną sparingi przed startem rundy wiosennej. 

Obydwa zespoły zagrają na 
sztucznym boisku przy  
ul. Stróżowskiej. Jako pierwsi 
(godz. 10) na murawę wybie-
gną piłkarze Wiki, bo zmie-

rzyć się z Kotwicą Korczyna. 
Natomiast o godz. 17 roz-
pocznie się mecz Ekoballu 
Stal z Koroną Rzeszów. Rela-
cje w następnym numerze. 

Zwycięstwo Akademii 
Zawody toczyły się pod dyktando drużyny Akademii Pił-
karskiej, która odniosła końcowe zwycięstwo. 

Nasi piłkarze nie doznali żadnej 
porażki, notując 4 wygrane  
i 2 remisy. Taki bilans wystarczył 
im do wywalczenia 1. miejsca. 
Świetny debiut w barwach AP 
zanotował Gabriel Wojcieszak, 
autor aż 9 bramek. Pozostałe 
strzelili: Miłosz Kozioł (5), 
Roch Łuszczyszyn i Michał 
Kiełtyka (po 2) oraz Kacper 

Ciupa (1). Zagrali również: 
Emilia Rzemińska, Piotr Ryniak 
i Jakub Krzyżanowski. 

– Cała drużyna zapraco-
wała na ten sukces, prezentu-
jąc mądrą i przyjemną dla oka 
grę. Widać, że czuje się na  
boisku dobrze, a gra sprawia 
im dużo radości – podkreślił 
trener Paweł Kalityński. 

Drugie miejsce Ekoballu 
Niezły występ drużyny Ekoballu, która zajęła 2. miejsce, 
do ostatniego meczu walcząc o zwycięstwo. 

– Ten turniej trochę różnił się 
od poprzednich, bo pierwszy 
raz graliśmy w ustawieniu 3+1, 
na dodatek piłką do futsalu. 
Efektem był słaby początek, ale 
z każdym kolejnym meczem 
wyglądaliśmy coraz lepiej. Po 
remisie w ostatnim pojedynku 

zajęliśmy 2. pozycję, choć  
wygrana dałaby nam turniejo-
we zwycięstwo. Najlepszym  
zawodnikiem turnieju wybra-
no Olafa Cicheckiego – powie-
dział Jakub Ząbkiewicz, prowa-
dzący drużynę Ekoballu wraz  
z Dawidem Gąsiorem. 

Złoto żaków i brąz orlików 
U południowych sąsiadów startowały aż cztery drużyny Akademii Piłkarskiej, a najlepiej 
wypadli żacy starsi, odnosząc końcowe zwycięstwo. Na podium uplasował się też zespół 
orlików młodszych, któremu przypadło 3. miejsce. 

Ekipa AP z rocznika 2014  
zakończyła zmagania z komple-
tem zwycięstw! Fazę grupową 
nasi zawodnicy przeszli jak bu-
rza, gromiąc większość rywali 
(wyjątkiem mecz z CFT FAMT 
Presov). Od pół�nału zaczęła
się prawdziwa walka. Decydują-
ce starcia zespół AP wygrywał 
minimalnie, najpierw z Meszoly 
Academy Budapest, a w �nale 
z Presovem (znów było 4:3). 

– Aktywnie odbieraliśmy 
piłkę, tworząc wiele okazji strze-
leckich. Pod bramką przeciwni-
ka podejmowaliśmy szybkie  
decyzje, a ich efektem było kilka 
ładnych goli. Zespół pokazał  
pasję i ducha walki. Pamiętamy 
o dalszej pracy, a motywacji do 
sukcesów nie brakuje – powie-
dział trener Mariusz Sumara. 

Skład zespołu: Aleks Zozu-
lew-Chudziak – Lena Furdak, 
Bruno Kozak, Natan Karnas, 
Jan Pietrasz, Oliwier Filak. 

Pozostałe drużyny AP pro-
wadził Jakub Gruszecki. Orlicy 
z rocznika 2013 rozegrali sie-
dem spotkań, notując pięć zwy-
cięstw i remis. Wyniki te dały 
im miejsce na najniższym stop-
niu podium. Warto zaznaczyć, 
że nasz zespół jako jedyny poko-
nał – i to wysoko – późniejszych 
zwycięzców turnieju. 

Orlicy starsi AP (rocznik 
2012) grali w kratkę, punktując 
tylko dwoma zwycięstwami  
i re-misem, co ostatecznie dało 
im 6. pozycję. 

Identyczny bilans mieli żacy 
młodsi (2015), jednak w ich 
przypadku wystarczyło to do  
9. lokaty. Dla chłopców był to 
pierwszy wyjazd w życiu, więc 
trema dawała się we znaki. 

ORLICY STARSI: 
AP Sanok – CFT Vranov 1:2
AP Sanok – FK Poprad 1:1
AP Sanok – MSK Fomat Martin 0:7 
AP Sanok – FC Victoria Carei 5:0
AP Sanok – Meszoly Academy Budapest 0:12
AP Sanok – MFK Zemplin Michalovce 1:0 
AP Sanok – CFT FAMT Presov 1:7 

ORLICY MŁODSI: 
AP Sanok – CFT Vranov 1:1
AP Sanok – LA Kisvarda 3:1
AP Sanok – MFK Fomat Martin 4:1
AP Sanok – FC Uzgorod 0:2
AP Sanok – Meszoly Academy Budapest 4:0
AP Sanok – MFK Zemplin Michalovce 4:1
AP Sanok – CFT FAMT Presov 4:0 

ŻACY STARSI: 
AP Sanok – CFT FAMT Presov 4:3 
AP Sanok – FK Humenne 6:0
AP Sanok – MFK Ruzomberok 6:2
AP Sanok – LA Kisvarda 7:2
AP Sanok – MSK Fomat Martin 9:1
AP Sanok – Meszoly Academy Budapest 3:2
AP Sanok – CFT FAMT Presov 4:3

ŻACY MŁODSI: 
AP SANOK – CFT FAMT Presov 0:3
AP SANOK – Zemplin Michalovce 0:8 
AP SANOK – SK Zahradne 5:0
AP SANOK – FC Uzgorod 4:9
AP SANOK – Varde SE 4:4
AP SANOK – Partizan Bardejov 6:3 Bartłomiej Skrabalak strzelił dwa pierwsze gole dla Wilków 

Unihokeistki „Watahy” obydwa mecze wygrały po 3:1 

Drużyna żaków Akademii Piłkarskiej odniosła turniejowe zwycięstwo, wygrywając wszystkie mecze 

Olaf Cichecki otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju  
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LEKKOATLETYKA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

SIATKÓWKA
I Liga Podkarpacka Seniorów 

I Halowy Mityng POZLA 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Zwycięski dublet młodzików 
Z dwóch grających w ostatni 
weekend drużyn TSV lepiej 
wypadli młodzicy, odno-
sząc dwa zwycięstwa na 
własnym parkiecie. Nato-
miast zespół juniorów  
doznał wyjazdowej porażki  
w rewanżowym meczu  
z Błękitnymi Ropczyce.  
Na szczęście była to prze-
grana bez konsekwencji,  
bo zawodnicy Macieja  
Wiśniowskiego już wcze-
śniej zapewnili sobie  
udział w ćwierć�nałach 
Mistrzostw  Polski. 

Juniorzy 
BŁĘKITNI ROPCZYCE – TSV SANOK 3:1 (18, 25, -22, 19) 

Młodzicy 
TSV SANOK – WISŁOK STRZYŻÓW 2:0 (22, 10) 

TSV SANOK – UKS DĘBOWIEC 2:0 (19, 25) 

Niezły mecz z liderem 
TSV SANOK – PROSPORT MARMAX CZUDEC 0:3 (-23, -20, -15) 

TSV: Krochmal, Zieliński, Wójcik, Mołczan, Krzanowski, Kocur, Chudziak (libero) oraz  
Wiśniowski, Baran, Sokołowski (libero). 

Po porażce z ostatnią w tabeli Głogovią zawodnicy TSV ulegli też liderującej drużynie  
z Czudca, na szczęście prezentując już dużo lepszą grę. Wprawdzie spotkanie zakończyło 
się w trzech setach, ale dwa pierwsze przyniosły sporo walki. Mimo tego trzeba przyznać, 
że rywale przez cały czas kontrolowali pojedynek. 

Pierwszą partię Prosport 
Marmax rozpoczął od prowa-
dzenia 5:1, przewagę utrzy-
mując do końca, choć  
w ostatnich akcjach gospoda-
rze odrobili część strat.  
Na początku drugiej odsłony 
udało się pójść za ciosem  
i przez dłuższą chwilę był  
korzystny wynik. Wkrótce 
jednak goście przejęli prowa-
dzenie, potem prezentując 
skuteczny „odjazd”. Natomiast 

trzeci set już od początku  
toczył się pod ich dyktando. 

Mimo problemów kadro-
wych – absencja Grzegorza  
Pomykały i uraz Przemysława 
Chodziaka, przez który musiał 
zagrać na pozycji libero – siatka-
rze TSV postawili się faworyzo-
wanej ekipie z Czudca, mając 

momenty naprawdę niezłej gry. 
Niestety, nie wystarczyło to na 
lidera, który zaprezentował bar-
dzo solidną siatkówkę. Przede 
wszystkim praktycznie pozba-
wioną niewymuszonych błę-
dów, bez psucia zagrywek  
i z pewnym odbiorem. Tak  
właśnie  należy  grać. 

W sobotę do walki o ligowe punkty wraca żeński zespół TSV. 
Nasze zawodniczki zagrają u siebie z UKS-em 15 SAN Pajda 
Przemyśl. Początek meczu o godz. 18. 

IX Zimowy Maraton Bieszczadzki 

Druga na „dychę”
Podczas biegów w Cisnej mieliśmy po jednym reprezen-
tancie na wszystkich trzech trasach. Najlepiej spisała się 
Renata Hołowaty z SanOK Biega, �niszując na podium.

W wyścigu na 10 km nasza 
zawodniczka uzyskała czas 
1:04.36, co dało jej 2. pozycję 
wśród kobiet (niecałe 2 min 
straty do zwyciężczyni) i wy-
graną w kat. K30. W maratonie 
na 44 km wystartował Tomasz 

Skawiński (GOPR Bieszcza-
dy), a efektem było 12. miejsce 
generalnie, 9. wśród mężczyzn 
i 4. w kat. M40. Startował jesz-
cze Paweł Bobyk (SanOK  
Biega) – dalsza lokata w pół-
maratonie na 23 km. 

Funchal Marathon 2023 

SanOK Biega(ł) na Maderze 
Podczas zawodów na portugalskiej Maderze zaprezento-
wały się dwie rodziny z SanOK Biega. Naszym reprezen-
tantom najlepiej poszło w kategorii do 20 lat – Mikołaj 
Gawlewicz zajął 1. miejsce w półmaratonie, a Julia Łagożny 
była 3. w biegu na 8,3 km. 

Na połówce królewskiego  
dystansu wystartowała familia 
Gawlewiczów. Najszybciej  
�niszował Mikołaj – młode-
mu piłkarzowi Ekoballu Stal 
zmierzono czas 1:40.55,  
a efektem była wygrana kat. 
do 20 lat. Jego rodzice –  
Krystyna i Tomasz – całą trasę 
pokonali razem w dość spo-
kojnym tempie. Naszej  
zawodniczce wystarczyło  
to do 13. lokaty w kat. K40. 
Generalnie była 3. z Polek. 

W mini maratonie na  
8,3 km pobiegły Jolanta i Julia 
Łagożne. Nieco szybciej �ni-
szowała córka, z wynikiem 
54.37 plasując się na najniż-
szym stopniu podium kat.  
do 20 lat. Natomiast jej mama 
była 13. w kat. K35. 

Z maratonem zmierzył  
się tylko Łukasz Łagożny –  
w stawce ponad 270 osób 
przyzwoite 31. miejsce gene-
ralnie, 29. wśród mężczyzn  
i 6. w kat. M40. 

Kolejne zawody w Rzeszowie z medalami Komunalnych. 
Emilia Janik zajęła 3. miejsce w skoku w dal, zaś w kate- 
goriach młodzieżowych mieliśmy zwycięstwo Urszuli  
Sobolak w biegu na 60 metrów przez płotki i 3. pozycję 
Julii Krzanowskiej w pchnięciu kulą. 

Medale we wszystkich kategoriach 
W konkursie skoczkiń trzy  
nasze zawodniczki uplasowały 
się w dziesiątce – 3. była Janik, 
uzyskując odległość 5,42 m 
(strata zaledwie 2 cm do  
2. miejsca), 5. Izabela Sawicka, 
a 10. Maja Wojtanowska. Pozo-
stałe miejsca w dziesiątkach: 
skok wzwyż – 4. Julia Żuchow-
ska, 5. Wojnanowska, trójskok 
– 6. Sawicka, 300 m – 8. Miko-
łaj Łuczka. 

Dwie konkurencje rozgry-
wano w grupach młodzieżo-
wych. Wyścig młodziczek na  
60 m przez płotki zakończył się 
pewnym zwycięstwem Sobola-
kówny, która uzyskała czas  
9,75, poprawiając rekord życio-
wy (ponadto 8. Maja Brońska-
-Uczeń). Natomiast w pchnięciu 
kulą juniorek młodszych na naj-
niższym stopniu podium upla-
sowała się Krzanowska z rezul-
tatem 9,36 m. 

W Rzeszowie barwy Komu-
nalnych reprezentowali także: 
Martyna Sieniawska, Kamila 
Wolan, Julia Gunia, Oliwia  
Dobosz, Martyna Ostrowska  
i Kacper Hnat. 

Mimo porażki siatkarze TSV zagrali dużo lepszy mecz, niż tydzień wcześniej w Głogowie 

Młodzicy TSV (jasne stroje) wygrali dwa mecze we własnej hali  

Ekipa SanOK Biega na portugalskiej Maderze 

Emilia Janik znów wywalczyła miejsce na podium skoku w dal 

Renata Hołowaty na trasie 
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Złota Dziesiątka 2022

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

LISTA �NDYDATÓW: 
Piotr BAŁDA (wędkarstwo, Koło nr 1) 
Karol BIŁAS (hokej, STS) 
Laura BLUJ (wrotkarstwo, Sprint) 
Arkadiusz BORCZYK (Automobilklub Małopolski) 
Angelika BUŚKO (siatkówka, Sanoczanka) 
Przemysław CHUDZIAK (siatkówka, TSV) 
Joanna CZUBEK (unihokej, Wilki/ILO) 
Ronald CZYŻ (żeglarstwo, Na�owiec) 
Rafał DOMA�DZKI (piłka nożna, Wiki/Ekoball Stal) 
Konrad FILIPEK (hokej, STS) 
Bartosz FLORCZAK (hokej, STS) 
Kajetan GALIK (tenis, SKT) 
Tobiasz GUDOWSKI (karate, SKK) 
Sebastian HOMBEK (kulturystyka, Iron Duo Fit) 
Szymon HOSTYŃSKI (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
Konstancja IWAŃCZYK (�tness gimnastyczny, Spartanie) 
Krzysztof �DUBIEC (bilard, SCB Liga Amatorska) 
Edyta K�CZKOWS� (siatkówka, TSV) 
Julita K�WIEC (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
Julia KRZANOWS� (lekkoatletyka, Komunalni) 
Franciszek LACH (karate, SKK) 
Piotr LORENC (piłka nożna, Ekoball Stal) 
Robert LORENS (kolarstwo górskie, WS TECH MTB) 
Roch MALICZOWSKI (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
Louis MICCOLI (hokej, STS) 
Dominik PIELECH (piłka nożna, Wiki) 
Grzegorz POLINIEWICZ (tenis stołowy, SKT) 
Hubert PRZYBYLSKI (trójbój siłowy, Gryf) 
Seweryn PRZYBYLSKI (podnoszenie ciężarów, Gryf) 
Łucja PRZYGÓRZEWS� (pływanie, UKS Rekiny MOSiR) 
Tadeusz REK (kajakarstwo, MOSiR)
Bartłomiej SK�BALAK (unihokej, Wilki) 
Kacper SŁYSZ (piłka nożna, Ekoball Stal) 
Sami TAMMINEM (hokej, STS) 
Lena TO�RS� (short-track, UKS MOSiR) 
Daniel WOSACHŁO (judo, Pantera) Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

Roch Maliczowski znów na podium! 
Podczas Wielobojowych 
Mistrzostw Polski w Toma-
szowie Mazowieckim nie-
spodziankę sprawił Roch 
Maliczowski z Górnika, 
zdobywając brązowy medal. 
To życiowy sukces zawod-
nika, będącego jeszcze 
juniorem  młodszym. 

Tydzień po popisie na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży 
i trzech krążkach zdobytych 
na macierzystym torze „Błonie”, 
zawodnik Marka Drwięgi 
postanowił pójść za ciosem. 
Chęć walki o podium zasygnali-
zowana została już w rozpoczy-
nającym zmagania wyścigu na 
500 metrów – 3. pozycja z cza-
sem 38,33. Wprawdzie było 
to jedyne medalowe miejsce 
Maliczowskiego w poszczegól-
nych startach, ale potem jeździł 
na tyle równo, by utrzymać się 
w czołowej trójce klasy�kacji 
łącznej. W biegach na 5000 
i 10000 m przypadły mu 4. loka-
ty (czasy 7.09,35 i 15.13,62; 
na krótszym dystansie poprawa 
rekordu życiowego o 12 sek), 

a na 1500 m był 9. (1.55,35). 
Ostatecznie z rezultatem
165.396 – nowy rekord klubu – 
nasz panczenista zdobył wielo-
bojowy brąz. Na pozycji 7. skla-
sy�kowano Patryka Kudłę 
(m.in. 6. na 10 km). 

Pozostali łyżwiarze Górnika 
startowali w wieloboju sprinter-
skim. Wśród kobiet dwie nasze 
zawodniczki uplasowały się 
w dziesiątce – 6. była Julita Kra-
wiec (m.in. dwa razy 9. na 500 m 
oraz 7. na 100 m; wynik 173.250 
to rekord klubu), a 10. Jagoda 
Kopczak. Na dalszej pozycji 
sklasy�kowano Nikolę Maślan-
kę. Wśród mężczyzn 9. miejsce 
zajął Szymon Hostyński (m.in. 
8. na 1000 m i 10. na 500 m), 
12. Oskar Podczerwiński, 
a 14. Mikołaj Stabryła. 

Pasjonująca była walka 
o złoto, którą Piotr Michalski 
(wychowanek Górnika, obecnie 
w AZS AWF Katowice) stoczył 
z Markiem Kanią (Legia War-
szawa), ostatecznie na przestrze-
ni 4 wyścigów ustępując rywalo-
wi o… 0,01 sekundy. Coś nie-
wiarygodnego. 

Grzegorz Rozel – Maciej Bodziak 7:2 
Michał Florian – Beniamin Wilk 7:5 
Marcin Piotrowski – Jarosław Dziedzic 7:1 
Zbigniew Gilarski – Paweł Kocan 7:2 
Marcin Lubieniecki – Jakub Biłas 6:7 
Zbigniew Reś – Robert Keck 7:6 
Krzysztof Kadubiec – Janusz Wojnarowski 6:7 
Marek Rogos – Łukasz Szmyd 7:4 
Wojciech Stawarczyk – Bartłomiej Długosz 7:2 
Marcin Dzik – Paweł Martowicz 7:2 

BILARD 

Kolejna zmiana na pozycji lidera 
W przedostatniej kolejce se-
zonu zasadniczego SCB Ligi 
Amatorskiej połowa meczów 
była zacięta; trzy z podziałem 
punktów. Nie brakowało nie-
spodzianek. Największą spra-
wił Janusz Wojnarowski, po-
konując Krzysztofa Kadubca, 
który stracił pozycję lidera. 
Obok komplet wyników. 

Puchar Polski 

Sanocka Liga Sokoła 

Bartkowski już prowadzi 
Trzeci turniej zakończył się 
drugim z rzędu zwycię-
stwem Bolesława Bartkow-
skiego, który już prowadzi 
w klasy�kacji łącznej. 

Obrońca tytułu tylko bilan-
sem setów wyprzedził Bogda-
na Szałankiewicza – obaj 
przegrali po jednym meczu. 
Miejsce 3. zajął Zygmunt 
Wójcik (dwie porażki). 

Dzięki zwycięstwu Bart-
kowski awansował na pozycję 
lidera, wyprzedzając Szałan-
kiewicza (po 26 pkt). Trzeci 
jest Rafał Gosztyła (15). 

SKT ILO WIKI IV SANOK – 
GÓRNIK G�BOWNICA 0:4 

SKT: Nowak, A. Filipczak, F. Filipczak. 

Czwarty zespół SKT dzielnie powalczył w Grabownicy, 
jednak nie udało się zdobyć choćby honorowego punktu. 

Niespodzianki nie było 

Mimo wszystko nasi zawod-
nicy żadnego meczu nie prze-
grali do zera, łącznie zdoby-
wając aż 5 setów. Najbliższy 

zwycięstwa był weteran 
Marian Nowak – porażka 2:3. 
Dobrze pokazali  się też bracia 
August i Filip Filipczakowie. 

ATS BINGO ROPCZYCE – 
SKT ILO WIKI II SANOK 0:4 walkower 

Gospodarze nie przystąpili do walki, na szczęście informując 
wcześniej o tym nasz klub, co zaoszczędziło niepotrzebnego 
wyjazdu. 

Awans bez walki 

Planowo do zera 
KRZEMIEŃ USTRZYKI DOLNE – 

SKT ILO WIKI SANOK 0:4 
SKT: Witka 1,5, Krukar 1,5, Iwaniuch 1. 

Gładkie zwycięstwo w Ustrzykach, gdzie drużyna SKT 
nie dała szans gospodarzom, zgodnie z planem uzyskując 
awans do III rundy (w pierwszej miała wolny los). 

Do rozstrzygnięcia losów 
pojedynków nasz zespół nie 
potrzebował nawet godziny. 
Najpierw były indywidualne 
zwycięstwa Rafała Iwaniucha, 
Piotra Krukara i Dawida 
Witki, a potem dwaj ostatni 
wygrali debla. W całym 

meczu gospodarzom udało 
się „urwać” zaledwie 2 sety. 

W kolejnej rundzie rywa-
lem SKT prawdopodobnie 
będzie II-ligowa drużyna 
z Kakolowka. Mecz ma zostać 
rozegrany w przyszłym tygo-
dniu.  

Roch Maliczowski z trenerem Markiem Drwięgą 

Zbigniew Reś wygrał 7:6 

Pingpongiści SKT odnieśli pewne zwycięstwo w Ustrzykach 

Lider Bolesław Bartkowski 
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