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Rosja 
zaatakowała
Ukrainę

Sanok i „Błonie”
stolicą ice racingu

WWW.FREEPIK.COM – PHOTO CREATED BY WWW.SLON.PICS

Prezydent Rosji Władimir Putin w nocy 24 lutego o godz. 3:45 czasu polskiego wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie – poinformowały światowe agencje 
informacyjne. Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy. Tymczasem prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w całym kraju. 

„Stało się to, czego wielu obserwatorów obawiało się od dawna: Władimir Putin ogłosił operację wojskową na Ukrainie. A zaledwie kilka minut później za tymi słowami poszły 
czyny” – pisze portal tygodnika „Spiegel”. „To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę” – komentuje dziennik.
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Nie tylko Mazurek
Dąbrowskiego
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W dniu 9 lutego 2022 r. w Sanockim Domu Kultury 
w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego 

odbył się koncert  kultowego zespołu
 „Studio Accantus”.

Partnerem koncertu oraz XVII Międzynarodowego 
Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” był

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 

Dziękujemy za współpracę!
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Dziękujemy za współpracę!
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4 lutego 2022 r. w Muzeum Karykatury w Fajum w Egipcie 
została zorganizowana Międzynarodowa Wystawa EGYPT 
CARTOON BLOOG.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Panu Wojciechowi Fejkielowi
Prezesowi Sanockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Sanoku
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
Teścia

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SSM

22 lutego odbyło się spotkanie burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego z miesz-
kańcami Trepczy. Burmistrz przedstawił zebranym obecną sytuację miasta. Spotkanie miało 
na celu przedstawienie najważniejszych koncepcji miejskich, a także zaprezentowanie 
planów związanych z poszerzeniem granic Sanoka. 

Oferta rozwoju dla Trepczy 
Poszerzenie granic Sanoka

Burmistrz przedstawił miesz-
kańcom sołectwa postępy 
w rozwoju miasta, jakie zosta-
ły poczynione w ostatnich 
latach w obszarach inwesty-
cyjnych, m.in. budownictwa 
wielorodzinnego, infrastruk-
tury drogowej, oświaty czy 
uzbrojenia terenów. Podkre-
ślił, iż w bieżącym roku na 

inwestycje w mieście miasto 
przeznaczyło prawie 30 mln 
złotych. Wytłumaczył rów-
nież, w jaki sposób mieszkań-
cy skorzystają na procesie po-
szerzenia granic. Tereny rolne 
zmienią się na działki budow-
lane, a co za tym idzie, wzro-
śnie wartość nieruchomości. 
Burmistrz zdementował plot-

kę odnośnie działalności rol-
niczych, podkreślając, iż takie 
osoby mogą w dalszym ciągu 
prowadzić  ją w przestrzeni 
miejskiej na takich samych 
zasadach, jak to było do tej 
pory. Podczas spotkania 
wspomniano również o pla-
nowanej karcie miejskiej, któ-
ra otworzy możliwość korzy-

stania z obiektów rekreacyj-
nych, sportowych i kultural-
nych, a także umożliwi lepszy 
dostęp do oświaty i opieki 
przedszkolnej. Ważną poru-
szaną kwestią był transport 
publiczny, o co wielokrotnie 
wnioskowali mieszkańcy 
Trepczy. Burmistrz zapewnił, 
iż te warunki ulegną popra-
wie. Podczas spotkania został 
również poruszony temat 
modernizacji zakładu cie-
płowniczego na Kiczurach 
oraz plan modernizacji insta-
lacji do przetwarzania odpa-
dów ściekowych na terenie 
oczyszczalni ścieków miesz-
czącej się w Trepczy. Odpady 
ściekowe są źródłem nieprzy-
jemnego zapachu, na co wie-
lokrotnie skarżyli się miesz-
kańcy. Burmistrz przedstawił 
również koncepcję wodoro-
wą, nazywaną paliwem przy-
szłości, pochylił się nad cena-
mi gazu, paliw, ukazując ko-
rzyści płynące z produkcji 
wodoru.   Mówiono także 
o terenach przeznaczonych 
pod fotowoltaikę. Na koniec 
burmistrz wyraził gotowość 
do kolejnych spotkań z miesz-
kańcami sołectw wskazanych 
do włączenia w granice Sano-
ka, wierząc, iż bezpośredni 
przekaz i otwarta rozmowa 
zdziała więcej niż walka me-
dialna. 

red.

Kwiaty w Egipcie
Tadeusz Krotos wyróżniony

Wystawę zorganizowano we 
współpracy z „Tomato Carto-
on Magazine”/1 st INTERNA-
TIONAL CARTOON CON-
TEST‚ EGYPT CARTOON”, 
a jej tematem są kwiaty. Na 
wystawę wpłynęło 236 rysun-

ków od 215 artystów z 60 
krajów. Rysunek Tadeusza 
Krotosa wybrany został do tej 
ekspozycji.

Z tej okazji wydano także 
piękny katalog. 

mn

 
Ruszają dalsze prace związane z powstawaniem kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego. Przypomnijmy: zadanie jest czę-
ścią programu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
w zakresie ruchu rowerowego”, na który Gmina Miasta Sano-
ka pozyskała 100% środków zewnętrznych pochodzących 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
8 mln złotych.

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Białogórskiej

Rozpoczął się II etap zagospodarowania placu

 – Podpisałem umowę na reali-
zację II etapu budowy kom-
pleksu sportowo-rekreacyj-
nego przy ul. Białogórskiej. 
Wykonawca – �rma OBO 
Polska Sp. z o. o. z Rzeszowa –

posiada doświadczenie w za-
kresie projektowania i budowy 
obiektów sportowych, takich 
jak tory rowerowe, boiska 
sportowe, place zabaw, specja-
lizuje się też w rewitalizacjach 

obiektów miejskich typu po-
dwórka, parki i skwery – napi-
sał na swoim pro�lu burmistrz 
Tomasz Matuszewski.

Prace budowlane roz-
poczną się niebawem i wraz 
z nadejściem wiosny będzie-
my obserwować powstawanie 
nowych obiektów na terenie, 
który wkrótce będzie miej-
scem rodzinnych spotkań, 
sportowych zabaw i zmagań 
podwórkowych drużyn. Reali-
zacja II etapu zagospodaro-

wania placu przy ul. Białogór-
skiej to 1 974 887 złotych.

 – Prace, zgodnie z umo-
wą, mają zakończyć się jesie-
nią, jednak po rozmowie 
z przedstawicielami OBO 
Polska mam nadzieję, że już 
latem kompleks rekreacyjny 
przy ul. Białogórskiej będzie 
najchętniej odwiedzanym 
przez sportową młodzież 
miejscem w mieście –  dodał 
burmistrz.
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Burmistrz Miasta Tomasz Matuszewski 16 lutego spotkał się 
z mieszkańcami dzielnicy Wójtostwo w Osiedlowym Domu 
Kultury „Puchatek”.  Zebranie trwało ponad dwie godziny.     
Po zakończeniu wiele osób zostało, by indywidualnie poroz-
mawiać z włodarzem miasta.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest do�nansowanie 
przedsięwzięć realizowanych przez bene�cjentów upraw-
nionych do podstawowego (30 %) i podwyższonego 
(70 %)  poziomu do�nansowania.

Dla kogo dofinansowanie?
Bene�cjentem programu może zostać osoba �zyczna, któ-
ra jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą:

– w Części 1 Programu dla podstawowego poziomu 
do�nansowania – o dochodzie rocznym nieprzekraczają-
cym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód 
Bene�cjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego); 

– albo w Części 2 Programu dla podwyższonego pozio-
mu do�nansowania – przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany 
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10 g 
ustawy – Prawo ochrony środowiska (złożenie wniosku 
o do�nansowanie w ramach Części 2 programu jest uwa-
runkowane posiadaniem tego zaświadczenia), nie przekra-
cza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie: h�ps://www.
sanok.pl/punkt-konsultacyjny-programu-czyste-powietrze/.

Spotkanie na Wójtostwie

Na początku spotkania Piotr 
Kutiak  z Ochrony Środowi-
ska szczerze zachęcił wszyst-
kich do zainteresowania się 
programem „Czyste powie-
trze”.*

Następnie zabrał głos bur-
mistrz.

– W ostatnim czasie 
13 700 000  zł wydatkowali-
śmy na inwestycje w dzielnicy 
Wójtostwo.

Burmistrz podzielił się 
podczas spotkania informa-
cjami o zrealizowanych i za-
planowanych inwestycjach, 
drogowych, rekreacyjnych 
i mostowych.

– To budowa nowego mo-
stu i losy obecnego na Białą 

Górę wywołują najwięcej 
emocji. Wszystkie aspekty 
tych inwestycji zostaną do-
kładnie przeanalizowane pod 
wieloma względami i przedys-
kutowane z mieszkańcami. 
Jesteśmy na etapie projekto-
wania tych dużych inwestycji 
– kontynuował.

Most i jego usytuowanie 
budzi wiele emocji. Niemniej 
burmistrz dokładnie wytłu-
maczył, dlaczego miejsce 
nowego mostu jest najlepsze 
z możliwych. Linia brzegowa, 
gdzie usytuowany jest stary 
most, nie spełnia wymogów 
dzisiejszych wytycznych. Gdy-
by w tym miejscu miał po-
wstać nowy most, niestety 

wypadałoby   wyburzyć „Gali-
cję”. Burmistrz przedstawił 
projekty nowego mostu, nie 
taił, że bardziej podoba mu się 
projekt z tarasami widokowy-
mi dla przechodzących, np 
turystów. Taki taras byłby 
świetnym miejscem do podzi-
wiania Sanoka, spotkań na 
wycieczki, czy na przerwę 
w spacerze.

– Obiecuję, że zgłębimy 
też kwestie remontów dróg 
gminnych. Dziękuję wypo-
wiadającym się mieszkańcom 
za poparcie dla idei poszerze-
nia granic Sanoka i za ważne 
opinie w tej kwestii. Jak się 
okazuje, my realizujemy te 
działania, na które zabrakło 
odwagi moim poprzednikom. 
Problemy,  między innymi 
z obciążeniami �nansowymi, 
jakie spadają na miasto, miesz-
kańcy zauważali już na prze-
strzeni ostatnich lat. Niepo-

Ponad 8 mln zł na inwestycje 
drogowe na Dąbrówce

To 50 proc. do�nansowania 
na realizację długo wyczeki-
wanej przez mieszkańców 
przebudowy ulic. Planowana 
łączna wartość inwestycji to 
ponad 8 mln zł. Inwestycja 
obejmuje wykonanie na dłu-
gości 1,775 m nowej na-
wierzchni, kanalizacji desz-

czowej, chodników, ścieżek 
pieszo-rowerowych, kanaliza-
cji teletechnicznej, a także 
modernizacji oświetlenia. 
Przebudowa  ulic: Witosa, 
Lisowskiego, Stankiewicza 
i Glinice powinna rozpocząć 
się jeszcze w bieżącym roku.

dcz

*PROG�M „CZYSTE POWIETRZE”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Miasto Sanok pozyskało fundusze zewnętrzne na realizację 
inwestycji drogowych. W ramach Rządowego Funduszu Roz-
owju Dróg Sanok otrzymał ponad 4 mln zł na przebudowę 
ulic: Witosa, Lisowskiego, Stankiewicza i Glinice. 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Wójtostwa

koją mnie też sygnały sano-
czan o nieuczciwym zachowa-
niu przedstawicieli gminy 
wiejskiej Sanok, którzy nama-
wiają do głosowania przeciw 
poszerzeniu, a w dodatku 
oczerniają nas w oczach miesz-
kańców. Jeżeli takie stwierdze-
nia padają na forum, pozostaje 
mi jedynie zaapelować do pań-
stwa o niepoddawanie się 
manipulacji i głos rozsądku – 
wypowiedział się burmistrz na 
temat poszerzenia granic.

Podczas spotkania wiele 
osób zadawało pytania. Mię-
dzy innymi radna dzielnicy 
Wójtostwo Monika Gembalik 
zabrała głos w sprawie remon-
tów ulic, a mianowicie prosiła 
o plan, rozpiskę, kiedy jaka 
ulica będzie remontowana. 
Uczestnicy spotkania prosili 
również o udostępnienie 
mapy Sanoka z zaznaczonymi 
ulicami, które należą do mia-

sta, a które do powiatu. Nie-
stety, dochodzi do nieprzy-
jemnych sytuacji, np. kiedy 
ktoś dzwoni do SPGK z prośbą 
o o odśnieżenie ulicy, a okazu-
je się, że ta znajduje się pod ju-
rysdykcją powiatu. Burmistrz 
obiecał sporządzenie takiej 
mapy. Odezwały się też głosy 
chwalące plan powiększenia 
miasta.

Wspomniana została inwe-
stycja na ulicy Białogórskiej. 
Wyremontowany i rozbudo-
wany  będzie skatepark. Nato-
miast obok powstaje kom-
pleks sportowo-rekreacyjny, 
który będzie się  składał z bo-
isk do koszykówki, siatkówki, 
siatkówki plażowej, powstanie  
również boisko do badminto-
na oraz miasteczko ruchu 
rowerowego, minigolf, siłow-
nia plenerowa, elementy ma-
łej architektury miejskiej, sto-
isko do szachów, półkrzyków,  

stoisko do naprawy rowerów. 
Burmistrz – sportowiec, 
wspomniał, że cieszy się z po-
wstania ścieżki rowerowej. 
Ścieżka ma  połączyć odcinek 
między mostem olchowiec-
kim a Carrefourem. Ścieżka 
ma mieć szerokość 2 m, obok 
niej będzie przebiegał chod-
nik dla pieszych. W dalszej 
części inwestycji powstaną 
single trucki, obecnie trwa 
wybór ścieżek, które będą 
utwardzane. Powiększone zo-
stały parkingi, co sprawi, że 
wygodniej będzie i turystom, 
i sanoczanom odwiedzać 
skansen lub wybrać się na wy-
cieczkę nad Sanem.

Burmistrz kontynuuje 
spotkania z mieszkańcami. Jak 
widać wyjaśniają one wiele 
wątpliwości, a dzięki dialo-
gowi zawsze łatwiej zadbać 
o potrzeby mieszkańców.

                             Edyta Wilk
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W trosce o bezpieczeństwo 

Wznowienie kursów 
pociągów możliwe? 

Przebudowa mostu na ukończeniu 
Obecnie Powiat Sanocki realizuje wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Jedną z nich 
jest przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn –  
Odrzechowa w miejscowości Zarszyn.

Przebudowa drogi
Prusiek

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2229 R  
Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany w km 1+880 – 1+929  
w miejscowości Prusiek, polegająca na wykonaniu przejścia 
dla pieszych przy kościele para�alnym w Prusieku oraz chod-
nika o nawierzchni z kostki betonowej po prawej stronie  
drogi (szer. 2,0 m) i stronie lewej (szer. 1,25 m).

Równocześnie zostanie po-
szerzona nawierzchnia drogi 
(w miejscu projektowanego 
przejścia oraz projektowa-
nych odcinków chodnika) do 
szerokości 6,0 m. Powstanie 
rów kryty w miejscu projek-
towanego chodnika prawo-
stronnego oraz nastąpi mon-
taż oznakowania pionowego 
(znaki odblaskowe) oraz po-
ziomego (strukturalne grubo-
warstwowe), jak również 
montaż urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu.

Inwestycja realizowana 
przez Powiat Sanocki ma na 
celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa pieszych. W tym miejscu 
obserwujemy bowiem zwięk-
szone natężenie ruchu, głów-
nie w okresie nabożeństw oraz 

w czasie organizowanych me-
czów. Nowo wybudowane 
przejście dla pieszych zapewni 
także bezpieczne połączenie 
między parkingiem zlokalizo-
wanym po lewej stronie jezdni 
a placem kościelnym.

Wykonawcą prac jest  
RR BUD Firma Budowlano-
-handlowa Robert Rakoczy  
z Wolicy. Koszt inwestycji wy-
ceniono na 218 552,55 zł.  
Zadanie zostało do�nansowa-
ne w ramach programu „Po-
prawy bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddziały-
wania przejść dla pieszych  
w ciągu dróg gminnych i po-
wiatowych” w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Prace potrwają do 
czerwca br.

Chodnik i przejście dla pieszych w czerwcu
Srogów Dolny

Od 15 lutego trwają prace 
przy przebudowie drogi po-
wiatowej nr 2217R Jurowce 
– Trepcza w km od 1+955  
do 2+075 w miejscowości 
Srogów Dolny. Ich wykonaw-
cą jest �rma WOLBUD 
95 PPHT Andrzej Wolanin 
Spółka Jawna z Przysietnicy.

Nadolany

Kolejne przejście dla pieszych powstaje w Nadolanach,  
w gminie Bukowsko. Będzie zlokalizowane przy skrzyżowa-
niu z drogą gminną, w pobliżu miejscowej remizy strażackiej. 
Wykonawcą prac jest RR BUD Firma Budowlano-Handlowa 
Robert Rakoczy z Wolicy.

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2207R Pisarowce – Nowo-
taniec w km 7+179 – 7+276 
polega nie tylko na budowie 
słupa oświetlenia przejścia dla 
pieszych wraz ze znakiem ak-
tywnym D-6, ale również  
na poszerzeniu jezdni, budo-
wie chodnika o nawierzchni  
z kostki betonowej oraz wyre-
montowaniu wszystkich zjaz-
dów z drogi po stronie plano-
wanego chodnika.

Inwestycja ma na celu 
stworzenie pieszym bezpiecz-
nych warunków do porusza-
nia się. Ma w tym też pomóc 
wprowadzenie ograniczenia  
dopuszczalnej prędkości do 
30km/h.

Prace przy przebudowie 
drogi potrwają do czerwca br. 
Koszt inwestycji wynosi 399 
000,93 zł. Zadanie zostało  
do�nansowane z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarszyn

– Inwestycja polegała m.in. na 
wykarczowaniu i oczyszcze-
niu terenu pasa rzecznego, 
wyburzeniu starego mostu  
i wykonaniu stalowego prze-
pustu z blach falistych, umoc-
nieniu skarp i dna potoku  
w obrębie mostu, wykonaniu 
drogi i chodników – wylicza 
starosta Stanisław Chęć.

Prace, które zostały prze-
rwane ze względu na warunki 
zimowe, potrwają do kwiet-
nia br.

Wartość zadania to prawie 
2 mln zł, z czego blisko 675 
tys. zł stanowi do�nansowa-
nie ze środków rezerwy sub-
wencji ogólnej. Zadanie 
wsparła także Gmina Zarszyn, 
przekazując 375 tys. zł.

Wykonawcą prac jest �r-
ma STALMOST Sp. z o. o. ze 
Stalowej Woli.

 

Lokalne połączenia kolejowe

Samorząd powiatu sanockiego czyni starania na szczeblu władz 
samorządowych województwa podkarpackiego o wznowienie 
regularnego kursowania lokalnych pociągów pasażerskich na  
linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków oraz zwiększenie 
dobowej ilości pociągów kursujących na linii nr 108 Stróże – 
Krościenko na odcinku Krosno – Sanok – Zagórz.

W związku z tym na FB Staro-
stwa Powiatowego została udo-
stępniona ankieta, z prośbą  
o wypełnienie przez mieszkań-
ców powiatu sanockiego. Jak 
informuje Starostwo Powiato-

we, w Sanoku fakt uruchomie-
nia kursowania pociągu, a także 
dostosowanie nowego rozkła-
du jazdy na lata 2022/2023  
będzie uzależnione od rzeczy-
wistych potrzeb w tym zakresie. 

– W ramach inwestycji posze-
rzymy jezdnię oraz zjazdy, wy-
konamy chodnik o nawierzch-
ni z kostki betonowej oraz zbu-
dujemy wyniesione przejście 
dla pieszych – tłumaczy Stani-
sław Chęć, starosta sanocki. – 
Zamontujemy także oznako-
wania pionowe w postaci zna-
ków odblaskowych, oznakowa-
nie poziome oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. Inwe-
stycja z pewnością przyczyni 
się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa pieszych, ponieważ na 
tym odcinku drogi obserwuje-
my duże natężenie ruchu – 
podsumowuje starosta Chęć.

Całkowity koszt inwestycji 
to 365 958,05 zł. Zadanie zo-
stało do�nansowane w ramach
programu „Poprawy bezpie-
czeństwa ruchu pieszych  
w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych w ciągu 

dróg gminnych i powiato-
wych” w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Pra-
ce potrwają do czerwca br.

To nie jedyna inwestycja 
w zakresie zwiększenia bez-
pieczeństwa pieszych. Obec-

nie trwają prace przy przebu-
dowie dróg w Prusieku i Na-
dolanach, a wkrótce rozpocz-
ną się kolejne w Sanoku, 
Porażu, Strachocinie, Tyrawie 
Wołoskiej, Niebieszczanach, 
Besku i Pobiednie.

KOLUMNA – ŹRÓDŁO POWIAT SANOCKI
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Kolejna dzielnica, którą odwiedził burmistrz Tomasz Matu-
szewski to Olchowce. Tak jak  poprzednim razem, burmistrz 
przedstawił mieszkańcom zrealizowane inwestycje oraz  
zaprezentował te, które niebawem mają się rozpocząć. Sta-
łym punktem spotkań są kwestie związane z poszerzeniem 
granic Sanoka. 

Czas na Olchowce – spotkanie z mieszkańcami 

Inwestycje zrealizowane oraz 
w trakcie realizacji
Dzielnica Olchowce związa-
na jest z częścią inwestycji, 
jaka została przeprowadzona  
w Sosenkach – mowa o pierw-
szym projekcie zagospodaro-
wania brzegów rzeki San. 
Wartość inwestycji to prawie 
1,5 mln zł z do�nansowaniem
1,2 mln zł. Przebudowana zo-

stała ul. Szewska,  koszt tej in-
westycji to 170 tys. zł, wyko-
nano miejsca postojowe przy 
ul. Witkiewicza – koszt ponad 
44 tys. zł. Również przebudo-
wano ul. Malowniczą oraz 
wybudowano kanalizację 
deszczową – wartość inwesty-
cji 626 tys. zł.  W trakcie reali-
zacji jest budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej przy ul. Kmi-

Kolejne ważne inwestycje drogowe 
w powiecie sanockim
Gminy w powicie sanockim otrzymały aż 26 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji 
drogowych. Wyremontowana zostanie m.in. długo oczeki-
wana przez mieszkańców i turystów droga powiatowa  
Załuż – Lesko. 

Przebudowa drogi Załuż – 
Lesko ma rozpocząć się jesz-
cze w kwietniu, prace powin-
ny zakończyć się w listopa-
dzie. Całkowity koszt inwe-
stycji wynosi ponad  6,4 mln 
zł. Powiat Sanocki otrzymał 
na realizację zadania 60% do-
�nansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Druga istotna inwestycja to 
przebudowa drogi powiato-
wej Tarnawa – Kalnica wraz  
z obiektem mostowym przez 
rzekę Kalniczkę. Planowany 
czas realizacji zadania to 
kwiecień 2022 r., zakończe-

nie – listopad  2024 r. War-
tość inwestycji wynosi ponad 
24  mln zł, z czego 60% stano-
wi do�nansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Jedno z zadań zgłoszo-
nych przez Powiat Sanocki 
do do�nansowania w ramach
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg  znalazło się na  
liście rezerwowej. Dotyczy 
ono przebudowy drogi  
powiatowej – ulica Mickiewi-
cza w Sanoku – Śródmieście. 
Do gmin powiatu sanockiego 
tra�ło łącznie prawie 26 mln
zł. Powiat Sanocki – 18 399 

167,00 zł, Gmina Besko – 
129 311,00 zł, Gmina Za-
rszyn – 160 954,00 zł, Gmina 
Miasta Sanoka – 4 085 481,00 
zł, Gmina Sanok – 3 052 
728,00 zł. 

W gminie Besko zostanie 
przebudowana droga gminna 
ul. Błonie w Besku o długości 
0,53 km. Prace rozpoczną się 
w lipcu. Wartość inwestycji 
ponad 215 tys. zł. W gminie 
Zarszyn zostanie przebudo-
wana droga w Pielni, realiza-
cja zadania rozpocznie się  
w czerwcu, zaś jej koszt to 
ponad 321 tys. zł. W Sanoku 
zostaną przebudowane ulice: 
Witosa, Glinice, Lisowskiego 
oraz Stankiewicza. W gminie 
Sanok zostanie przebudowa-
na droga gminna w Prusieku. 
Prace rozpoczną się już  

w maju, wartość inwestycji to 
ponad 6 mln zł.  Część zgło-
szonych zadań znalazło się na 
liście rezerwowej. 

W Polsce dzięki wsparciu 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg udało się w ciągu 
ostatnich dwóch lat zrealizo-
wać 14 tys. km inwestycji 
drogowych (kwota do�nan-
sowania to blisko 10 mld zł). 
Do polskich samorządów tra-
� aż 2,73 mld zł do�nansowa-
nia z przeznaczeniem na bu-
dowy, przebudowy oraz re-
monty dróg powiatowych  
i gminnych o łącznej długości 
3,9 tys. km. To około 2 328 
inwestycji, w tym 630 zadań 
powiatowych i aż 1 698 za-
dań gminnych.
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cica i Jagiełły. Koszt zadania to 
453 tys. zł, ul. Turystycznej  
i Kolorowej – 110 tys. zł,  
ul. Królowej Jadwigi – 161 tys. 
zł, ul. Spacerowej – 88 tys. zł. 
Koszt realizacji tych zadań to 
prawie 900 tys. zł.  Realizowa-
na jest również wspólna inwe-
stycja z Powiatem Sanockim, 
czyli przebudowa ul. Chrobre-
go, wraz z wykonaniem chod-
nika – wartość tego zadania to 
blisko 4 mln zł. Miasto dokła-
da 400 tys. zł na budowę chod-
ników. Powiat uzyskał do�-
nansowanie na tę inwestycję  
w wysokości 2,7 mln zł. Mo-
dernizowana jest ul. Strażacka 

– pierwszy etap – droga o na-
wierzchni asfaltowej to koszt 
210 tys. zł. Drugi etap – utwar-
dzenie drogi gruntowej na od-
cinku 400 metrów – 206 tys. 
zł, w tym do�nansowanie 
65 tys. zł.  W dzielnicy zostało 
wykonane oświetlenie na  
ul. Turystycznej oraz  Łącznej 
– wartość inwestycji to 184 
tys. zł. Znaczącą inwestycją re-
alizowaną w dzielnicy jest bu-
dowa domu przedpogrzebo-
wego. Całkowita wartość tego 
zadania wynosi 733 tys. zł.  
W tym roku budżetowym na 
dokończenie inwestycji zabez-
pieczono kwotę 130 tys. zł.  

Zmodernizowano budynek 
Domu Strażaka. Na ten cel 
przeznaczono 250 tys. zł.  
W tym roku planowana jest 
modernizacja sali wielofunk-
cyjnej – na ten cel ma zostać 
przeznaczone 80 tys. zł. W trak-
cie realizacji jest przebudowa 
drogi oraz wykonanie kanaliza-
cji deszczowej na ul. Wyspiań-
skiego – wartość inwestycji  
wynosi prawie 250 tys. zł.  
Podobna inwestycja realizowa-
na jest na ul. Słowiczej – szaco-
wana wartość zadania to prawie 
900 tys. zł.

Inwestycje planowane 
– W planach jest zwiększenie 
zasobów mieszkaniowych, 
rozbudowa istniejącego bu-
dynku mieszkalnego przy  
ul. Pięknej. Wartość inwesty-
cji to około 1,5 mln zł z do�-
nansowaniem z BGK w wyso-
kości 1,1 mln zł. Powstanie 
pięć nowych mieszkań, ale 
oprócz tego mieszkania, które 
już znajdują się w tym budyn-
ku, zostaną wyremontowane 
wraz z całym budynkiem, któ-
ry przejdzie modernizację  – 
powiedział Matuszewski. 

Został złożony wniosek  
o do�nansowanie na moder-
nizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych – 200 tys. zł. 
Trwają rozmowy z radą dziel-
nicy Olchowce dotyczące  
ul. Batorego, dotyczące kosz-
tów oraz do�nansowań przy
modernizacji tej ulicy. Szaco-
wana wartość zadania – 150 
tys. zł.  Planowane jest wyko-
nanie  nowego oświetlenia.  
W tej chwili trwają prace nad 
przygotowaniem dokumenta-
cji. Planowana jest gruntowa 
przebudowa oświetlenia przy 
ul. Przemyskiej. Projekt został 
zlecony na ok. 15 tys. zł. 
Nowe oświetlenie ma po-
wstać również przy ul. Bato-

Inwestycje w dzielnicy

rego oraz ul. Strażackiej – 
koszt to ponad 12 tys. zł. 

W przyszłości ma zostać 
wykonana infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna przy ul. 
Wylotowej. Wartość tego pro-
jektu to ponad 12 tys. zł. 
Wszystkie projekty, które  
zostały zrealizowane w tej  
kadencji w dzielnicy Olchow-
ce wyniosły 5 mln zł. Zapla-
nowane inwestycje opiewają 
na kwotę ponad 3 mln zł. 

– Dzielnica Olchowe jest 
trudnym terenem ze względu 
na infrastrukturę przemysło-
wą, jak i domów jednorodzin-
nych. Podejmujemy działania 
związane z opracowaniem stu-
dium uwarunkowania prze-
strzennego – podsumował 
burmistrz. 

Kolejnym punktem spo-
tkania było przedawnienie 
kwestii związanych  z powięk-
szeniem Sanoka. Olchowce 
graniczą z Bykowcami, czyli 
sołectwem, o które  planowa-
ne jest  powiększenie miasta. 
Wielu uczniów z tamtego te-
renu uczęszcza do szkoły pod-
stawowej ulokowanej w dziel-
nicy Olchowce. 

Na koniec mieszkańcy 
mieli kilka pytań związanych  
głównie z modernizacją ulic. 
Wskazali na ulice: Kółkową, 
Batorego oraz Kosynierów. 

–  Cieszę się, że państwo 
dostrzegają te same wyzwania  
i obszary do zagospodarowa-
nia, m.in. w kwestii zapewnie-
nia odpowiednich warunków 
do edukacji i rozwoju przedsię-
biorczości tak, by młodzi ludzie 
chcieli zostawać w Sanoku. 
Właśnie w tym celu chcemy 
powiększyć Sanok o kolejne 
sołectwa, by stworzyć dobre 
warunki do życia rodzicom  
i ich dzieciom – podsumował 
burmistrz Matuszewski. 

dcz

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg



6 25 lutego 2022 r.

AUTORSKA RECENZJA

Seria reportażowa Wydawnictwa Czarnego to 
chyba najczęściej wybierane przeze mnie po-
zycje. Cenię sobie różnorodność tematyki  
i poruszanie przez autorów tematów, które  
z reguły są naprawdę niewygodne. Z zapartym 
tchem czytałam te spod pióra Jacka Hołuba, 
traktujące o niepełnosprawnych dzieciach czy 
przemocy domowej. Teraz przyszła pora na 
Anetę Pawłowską-Krać i jej tytuł odnoszący 
się do leczenia psychiatrycznego w Polsce.

„Głośnik w głowie”
 Aneta Pawłowska-Krać

Już przed okresem pandemii na oddziałach psy-
chiatrycznych – zwłaszcza tych dziecięcych –  
pojawiały się problemy z wolnymi łóżkami.  
Rodzice dzieci z problemami niejednokrotnie 
musieli pokonywać połowę kraju, by uzyskać 
wymaganą pomoc, by stawić się na konsultacjach 
albo w poszukiwaniu właściwej diagnozy. Na-
uczanie zdalne pokazało, że coraz szersze grono 
ludzi nie radzi sobie z funkcjonowaniem w izola-
cji. Dla wielu było to zapalnikiem, jak w przypad-
ku Kuby. To jedna z najbardziej poruszających 
mnie emocjonalnie historii, opisanych przez au-
torkę. O nastolatku, który nie potra�ł odnaleźć
się w ówczesnym świecie, o pandemii, która 
uniemożliwiła mu kontakt z rodzicami podczas 
pobytu w szpitalu. A także o tym, że musieli do-
jeżdżać do niego blisko 3 godziny w jedną stronę, 
by mógł spojrzeć na nich z balkonu.

Podobnych przypadków jest tutaj sporo. 
Różne diagnozy, różny wiek poddanych ob-
serwacji, a problemy jakby te same. Za mało 

personelu, by mógł z powodzeniem zaopieko-
wać się potrzebującymi, za mało łóżek. I prze-
moc. Bardzo często nie tylko ze strony innych 
pacjentów, ale także personelu. Wszystko opi-
sane oczami samych badanych, ich rodzin, czy 
lekarzy – zarówno wciąż pracujących w kraju, 
jak i takich, którzy wyjechali, bo „nasz” system 
im nie odpowiadał. 

To reportaż, który zatrzymuje przy sobie 
na dłużej. Zostawia w głowie burzę myśli. 

Polecam, Mariola M.

Była to już dwunasta zbiórka 
elektroodpadów i baterii,  
a druga w ramach EkoWalen-
tynek.  

Pomysłodawcą EkoWalentynek 
jest Dominik Dobrowolski, 
wrocławski ekolog i podróżnik. 
Partnerami obchodów „EkoWa-
lentynki 2022” w Polsce są:  
REMONDIS Electrorecycling 
Sp. z o.o., Electro-System Orga-
nizacja Odzysku SEiE S.A.  
i ERP Polska Organizacja Od-
zysku SEiE i Organizacja Odzy-
sku Opakowań S.A. – �rmy,
dzięki którym każdego roku 
wzrasta w Polsce poziom odzy-
sku i recyklingu zużytych baterii 
oraz elektroodpadów.

Uczniowie dziękują wszyst-
kim za udział w akcji. 

(ew)

Zebrano 1795 kg elektroodpadów 
i 145 kg zużytych baterii!

W „Ekonomiku” skończyła się akcja EkoWalentynki

Pierwsze wydanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród odbiorców i jego nakład został szybko wyczerpa-
ny. Przez cały czas napływały do Muzeum Historycznego   
pytania o możliwość jego wznowienia. 

Fotografie archiwalne Sanoka
Muzeum Historyczne w Sanoku wznawia katalog

W związku z tym zdecydowano 
się na taki krok. Niniejszy tom 
został wydany bez żadnych 
zmian w opisach merytorycz-
nych w stosunku do pierwszego 
wydania – z 2009 r.  Książka 
jest dostępna w sprzedaży  
w sklepie stacjonarnym MH 
(kasa muzeum) w cenie 70 zł. 

Andrzej Romaniak, „Fotogra-
�e archiwalne – tom I – Sa-
nok.” Katalog zbiorów (wzno-
wienie), red. Jarosław Sera�n,
Wiesław Banach, Ewa Ka-
sprzak, Sanok 2021 r., ISBN 
978-83-60380-26-0.

| ROZMAITOŚCI | 
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Wielkie chwile dla wszystkich fanów lodowego ścigania rozpoczęły się  w sobotnie popołu-
dnie 19 lutego. Dokładnie o godzinie 13.00, pierwszy raz po ośmiu latach, specjaliści od 
ice speedwaya wyjechali  do pierwszego o�cjalnego wyścigu na Błoniach. Po ośmiu latach 
ice speedway wrócił  do Sanoka!

Sanok i „Błonie” 
stolicą polskiego 
ice racingu

Dimitrij Soliannikow zwyciężył 
w pierwszym dniu turnieju Europe-
an Individual Ice Speedway Cham-
pionship w Sanoku. Drugie miejsce 
zajął Władimir Fadiejew, na trzeciej 
lokacie uplasował się Harald Simon. 
Sanok przywitał najlepszych zawod-
ników i kibiców świetną pogodą 
i profesjonalnie przygotowanymi 
obiektami.

 Wyścigi motocykli na lodzie 
to niezwykle widowiskowy sport. 
Sanocka publiczność miała okazję 
przeżywać wiele emocji pierwszego 
dnia turnieju, jaki odbywał się na to-
rze lodowym Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

– Pierwszy raz jestem na takich 
zawodach. Zabrałam synów. Duże 
emocje są zwłaszcza przy wypad-
kach, ale na szczęście nikomu nic się 
nie stało – skomentowała zawody 
sanoczanka Bożenka. 

Zawody o Puchar Burmistrza 
Miasta skończyły się z podobnymi 
wynikami.  Podobnie jak na mistrzo-
stwach Europy  najlepszy okazał się 
Rosjanin Dmitrij Solannikow. Pozo-
stałe miejsca na podium również bez 
zmian, drugie miejsce zajął Władi-
mir Fadiejew, a trzecie Harald 
Simon. 

Wyścigi motocyklowe na lodzie 
jest to  dyscyplina od zawsze znajdu-

racing w Polsce. Promotorzy odeszli 
od organizacji zawodów, a co za tym 
idzie – zainteresowanie całą dyscy-
pliną dosłownie zamarło. Po latach 
zdecydowano o reaktywacji lodo-
wego speedwaya. Początkiem był 
Tomaszów Mazowiecki i pierwszy 
turniej rozegrany bez udziału 
publiczności. Tradycje rodzinne 
postanowił kontynuować bratanek 
śp. Grzegorza – Michał Knapp. 
To właśnie on był również reprezen-
tantem Polski na  turnieju w Sanoku. 

Podczas zawodów nie obyło się 
też bez kilku niebezpiecznych sytu-
acji, na szczęście nikomu nic się nie 
stało.  Sytuacja na torze była bardzo 
dynamiczna przez całą serię zmagań, 
a przebieg tych zawodów był zaska-
kujący do ostatnich minut �nału 
i dostarczał wielu emocji tak zawod-
nikom, jak i kibicom. 

– Dziękuję za dzisiejsze emocje 
oraz wszystkim zaangażowanym, by 
te międzynarodowe zawody zostały 
przeprowadzone na najwyższym 
poziomie – napisał na swoim pro�lu 
Burmistrz Miasta Sanoka.

Zawody rzeczywiście były prze-
prowadzone na europejskim pozio-
mie, publiczność dopisała, a zawod-
nicy dostarczyli mnóstwo emocji 
i wrażeń.

ew

jąca się w hierarchii popularności 
w Polsce niżej aniżeli klasyczny spe-
edway. Jednakże w latach 2007 – 
2014 przeżywała lata swojej świet-
ności. To właśnie Sanok i nasz tor 
„Błonie” stał się stolicą polskiego ice 
racingu. 

„Głównym bodźcem, powodują-
cym zainteresowanie u polskich ki-
biców, był śp. Grzegorz Knapp, któ-
ry z roku na rok piął się do góry 
w klasy�kacji lodowych „gladiato-
rów”. Bardzo szybko widać było 
u niego progres i coraz większe aspi-
racje do jak najwyższych celów. Za 
sobą ciągnął również innych śmiał-
ków, dzięki którym możliwe było 
stworzenie lodowej reprezentacji 
Polski na Drużynowe Mistrzostwa 
Świata” – podaje speedwaynews.

Wraz z  tragiczną śmiercią  Grze-
gorza Knappa w belgijskim Heus-
den-Zolder, zakończył się cały ice 
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Bogurodzica
Do końca I Rzeczpospolitej nieo�-
cjalnym hymnem państwowym była 
„Bogurodzica”, którą pierwszy raz 
według przekazu Jana Długosza od-
śpiewali polscy rycerze pod Grun-
waldem w 1410 roku. Dokładna data 
powstania pieśni nie jest znana, ale 
historycy przyjmują, że musiała po-
wstać w XIII bądź XIV wieku i stano-
wi najstarszą polską pieśń religijną, 
której tekst zachował się do naszych 
czasów. Najstarszy zachowany tekst 
pochodzi z kazań Macieja z Grocho-
wa z 1407 roku. Co ciekawe, manu-
skrypt został odkryty dopiero  
w 1877 roku przez kustosza Bibliote-
ki Jagiellońskiej – dr. Władysława 
Ignacego Wisłockiego. Obecnie jest 
przechowywany w „Jagiellonce” pod 
sygn. 1619.

Na temat tekstu i melodii „Bogu-
rodzicy” powstało wiele legend. Jedna 
z nich głosiła, że tekst napisali bene-
dyktyni z Sankt Gallen pod jedną  
z melodii zachodnich pieśni rycer-
skich. Druga zakładała – co zresztą  
zostało ujęte w Statutach Łaskiego  
z 1506 roku – że autorem utworu jest 
św. Wojciech, który ułożył tekst do 
pieśni swoich współbraci. O�cjalny
autor tekstu oraz melodii nie jest zna-
ny, aczkolwiek w 1975 roku Wojciech 
Kilar skomponował „Bogurodzicę” na 
chór i orkiestrę. Ponadto pieśń jest 
odmawiana w Liturgii godzin w Ko-
ściele katolickim.

Przez całą epokę I Rzeczpospoli-
tej, od jej złotego wieku po upadek  
w XVIII wieku, „Bogurodzica” zawsze 
towarzyszyła Polakom, szczególnie  
w krytycznych chwilach dziejowych, 
stając się symbolem jedności religij-
no-patriotycznej państwa. Po odzy-
skaniu niepodległości po 1918 roku 
zastanawiano się, czy „Bogurodzicę” 
nie uznać jako o�cjalny hymn pań-
stwowy II Rzeczpospolitej.

Nie tylko Mazurek Dąbrowskiego 

Oddziały Związku Strzeleckiego na pl. Wolności słuchają hymnu państwowego podczas manifestacji antyniemieckiej. 1932 rok. Fot. NAC

Pieśni, które miały szansę zostać  hymnem Polski w 1927 roku

Zgodnie z fragmentem Art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych hymn powinien być wykonywany lub 
odtwarzany w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek. Wykonywanie hymnu ze 
zmienioną melodią lub tekstem jest zabronione, a wykroczenie za naruszenie przepisów o hym-
nie RP zagrożone jest karą aresztu lub grzywny w wysokości do 5 000 zł.

Podczas wykonywania hymnu państwowego wszystkich bez wyjątku obowiązuje zachowa-
nie stosownej powagi i postawy wyrażającej szacunek. Mężczyźni zobowiązani są do ściągnięcia 
nakryć głowy, zaś osoby z nakryciem głowy wynikającym z charakteru służby mają obowiązek 
oddania honorów przez salutowanie. Poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztan-
daru.Na awersie fragment polskiej, katolickiej pieśni religijnej „Boże, coś Polskę”.  

Na awersie reprodukcja malarstwa Kajetana Sayrusza-Wolskiego. Źródło: Polona

Boże, coś Polskę…
Kolejna pieśń religijna, którą propo-
nowano jako o�cjalny hymn Polski.
Wyrosła na bazie „Pieśni narodowej 
za pomyślność króla” napisanej  
w 1816 roku przez Alojzego Feliń-
skiego, byłego adiutanta Tadeusza 
Kościuszki, na polecenie wielkiego 
księcia Konstantego na cześć swego 
brata, cara Rosji Aleksandra I, pogrom-
cy Napoleona. Muzykę napisał Jan 
Nepomucen Kaszewski. Hymn był 
wzorowany na angielskim hymnie 
narodowym „Boże, chroń Króla”. Co 
ciekawe, od 1833 aż do zmierzchu 
monarchii Romanowów, o�cjalnym
hymnem Imperium Rosyjskiego była 
podobnie brzmiąca pieśń „Boże,  
zachowaj Cara!”.

Pierwotnie polska wersja koń-
czyła się słowami: „ Naszego króla 
zachowaj nam, Panie!”. Na skutek  
antypolskiej polityki Aleksandra I  
z czasem zmieniono te słowa na  
„Naszą Ojczyznę racz nam wrócić, 
Panie!”, co stało się symbolem oporu 
przeciwko rusy�kacji i rządom cara-
tu. Pieśń nabierała szczególnego zna-
czenia w trakcie i po nieudanych zry-
wach niepodległościowych (powsta-
niach: listopadowym i stycznio-
wym). Początkowo pieśń śpiewano 
na melodię „Bądź pozdrowiona,  
Panienko Maryjo”, z czasem zmie-
niono ją na „Serdeczna Matko”. Po 

odzyskaniu niepodległości po 1918 
roku śpiewano w refrenie „Ojczyznę 
wolną pobłogosław, Panie!”, zaś pod-
czas okupacji niemieckiej i sowieckiej 
– „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, 
Panie!”. Pieśń do dziś jest wykonywa-
na w podniosłej atmosferze w kościo-
łach, szczególnie podczas ważnych 
uroczystości państwowych.

Rota
Ulubiona pieśń endecji (Narodowa 
Demokracja), ale przede wszystkim 
symbol oporu Polaków przed agre-
sywną polityką germanizacyjną II 
Rzeszy Niemieckiej, której nasilenie 
przypada na  II poł. XIX wieku. Wielu 
ludzi mylnie przypisuje powstanie 
„Roty” na lata 80. XIX wieku, być 
może łącząc ją z pierwszymi publicz-
nymi utworami Konopnickiej lub 
działalnością konspiracyjną poetki. 

Pieśń napisana w 1908 roku przez 
Marię Konopnicką stanowiła wyraz 
bezpośredniego sprzeciwu autorki 
przeciwko ustawie wywłaszczeniowej 
i postępującej polityce germanizacyj-
nej w zaborze pruskim. Utwór pierw-
szy raz ukazał się w 90 numerze 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” z 7 listopada 
1908 roku, szybko zyskując popular-
ność we wszystkich zaborach. Muzy-
kę do niego skomponował w 1910 
roku Feliks Nowowiejski, kompozy-
tor pochodzący z Warmii. Pierwotnie 

Hymn państwowy obok godła i �agi
jest częścią składową symboli narodo-
wych, którym – niezależnie od kraju – 
zawsze należy okazywać stosowną  
powagę, godność i szacunek. Symbole 
narodowe wyrażają i kształtują tożsa-
mość narodową każdego państwa,  
wyrażając jego o�cjalną reprezentację
na arenie międzynarodowej, szczegól-
nie podczas istotnych wydarzeń czy 
uroczystości. W Polsce za symbole na-
rodowe określone w Konstytucji RP  
z 1997 roku uważa się Orła Białego  
w koronie na czerwonym polu (godło), 
barwy biało-czerwone (�aga) oraz
„Mazurek Dąbrowskiego”, który o�-
cjalnie hymnem państwowym został  
w 1927 roku. Na przestrzeni dziejów 
Polakom towarzyszyły różne pieśni 
narodowe, które do dziś mają charakter 
symboliczny i które poważnie brano 
pod uwagę w 1927 roku przy wyborze 
hymnu państwowego.

Właściwa 
postawa 
i wykonanie 
hymnu

Rękopis pieśni „Bogurodzica”. Fot. NAC
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melodia powstała w Krakowie z prze-
znaczeniem dla krakowskich „soko-
łów”. Jak głosi pewna anegdota, No-
wowiejski podczas pobytu w salonie 
fryzjerskim na ul. Floriańskiej w Kra-
kowie w oczekiwaniu na golibrodę 
przeglądał sobie pismo „Przodowni-
ca”, gdzie znalazł wiersz Konopnickiej 
pt. „Pobudka”. Wiersz na tyle zainspi-
rował Nowowiejskiego, że postanowił 
zrezygnować z golenia na rzecz go-
dzinnego spaceru po Plantach, pod-
czas którego skomponował „Rotę”. 
Nowowiejski, który nigdy osobiście 
nie zobaczył się z autorką pieśni utrzy-
mywał, że natchnienie do skompono-
wania „Roty” dostał w zakładzie fry-
zjerskim. Twierdzenie Nowowiejskie-
go ponoć zawsze irytowało Konop-
nicką, dla której, według ustaleń prof. 
Zdzisława Grota (historyka zajmują-
cego się historią Wielkopolski i Prus), 
bezpośrednim natchnieniem do napi-
sania „Roty” była sprawa Michała 
Drzymały i jego wozu, który wyrósł 
na symbol trwania Polaków na pol-
skiej ziemi.

Pierwszy raz „Rota” została uroczy-
ście wykonana 15 lipca 1910 roku, 
podczas obchodów 500-lecia bitwy 
pod Grunwaldem. 600-osobowym 
chórem wykonującym pieśń osobiście 
dyrygował Feliks Nowowiejski. W cza-
sie uroczystości pieśń była prezento-
wana pod nazwą „Grunwald”, do druku 

ster Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego) ustalił jednobrzmiący 
tekst „Pierwszej Brygady” we wszyst-
kich szkołach w Polsce.

Sam Piłsudski jak i jego żołnierze 
traktowali pieśń niczym hymn pań-
stwowy, wykonując go przy okazji 
uroczystości wojskowych. Takie po-
dejście powodowało, że w 1927 roku 
„Pierwszą Brygadę” wymieniano jako 
jednego z pretendentów do miana 
hymnu państwowego. Chociaż nim 
nie została, to i tak była nieo�cjalnym
hymnem Wojska Polskiego aż do 
schyłku II Rzeczpospolitej.

Od 2007 roku decyzją Ministra 
Obrony Narodowej „My, Pierwsza 
Brygada” została uznana Pieśnią Re-
prezentacyjną Wojska Polskiego.

Mazurek Dąbrowskiego
„Pieśń Legionów Polskich we Wło-
szech” powstała w Reggio nell’Emilia 
(Republika Cisalpijska) spod pióra  
Józefa Wybickiego, wielkiego patrioty  
i przyjaciela Józefa Henryka Dąbrow-
skiego. Polski generał w Mediolanie 
pojawił się 2 grudnia 1796 roku.  
Poprzez rozmowy przeprowadzone 
przez Antoniego Kosińskiego (wpły-
wowy powstaniec kościuszkowski  
w Mediolanie) z Louis-Alexandrem 
Berthierem (zaufany człowiek Napole-
ona), Bonaparte przyzwolił na sformo-
wanie polskich jednostek. 9 stycznia 
1797 roku na mocy umowy pomiędzy 
Janem Henrykiem Dąbrowskim  
a Republiką Lombardzką utworzono 
Legiony Polskie we Włoszech.

Dokładna data napisania słów   
przez Wybickiego do tej pory stanowi 
przedmiot dyskusji wśród history-
ków. Jedni wiążą ją z przyjazdem  
Wybickiego do Reggio (7 lipca 1797), 
drudzy z rocznicą zdobycia Bastylii 
(14/15 lipca 1789), trzeci z uroczy-
stymi obchodami przyłączenia Reg-
gio do Republiki Cisalpijskiej (16 lip-
ca 1797), zaś jeszcze inni z opuszcze-
niem Reggio przez Dąbrowskiego  
i Legiony, co miało mieć miejsce  
20 lipca 1797 roku. Najbardziej wia-
rygodna wersja zakłada, że napisanie 
hymnu nastąpiło w lipcu 1797 roku  
w Reggio podczas stacjonowania pol-
skich oddziałów w tym mieście.  
Według informacji z pamiętników 
Dąbrowskiego, pieśń natychmiast zy-
skała popularność w legionowych sze-
regach. Końcem XVIII wieku była już 
znana we wszystkich zaborach i towa-
rzyszyła Polakom w czasie powstań  
i uroczystości narodowych.

Przez lata uważano, że melodię do 
„Mazurka Dąbrowskiego” skompo-
nował Michał Kleofas Ogiński.  
W wielu śpiewnikach i opracowa-
niach przy autorze melodii można też 
znaleźć określenie „melodia ludowa” 
sugerujące, że muzyka zaczerpnięta 
jest z ludowego mazurka.

Wielu badaczy uważa „Mazurek 
Dąbrowskiego” za protoplastę wielu 
hymnów państw słowiańskich. Samu-
el Tomasik w 1834 roku napisał słowa 
do Hymnu Wszechsłowiańskiego, 
którego melodia wzorowana była  
na tej z „Mazurka Dąbrowskiego”.  
W latach 1939-1945 hymn ten używa-
ła kolaborująca z Niemcami Republika 
Słowacka ks. Józefa Tisy, a od 1945 
roku Jugosławia. Także tekst i muzyka 
hymnu Ukrainy bezpośrednio nawią-
zuje do „Mazurka Dąbrowskiego”.

Rozporządzeniem ówczesnego mi-
nistra spraw wewnętrznych Felicjana 
Sławoja Składkowskiego z dnia 26  
lutego 1927 roku, „Mazurek Dąbrow-
skiego” został o�cjalnie ogłoszony
hymnem Polski.

Opracował: Damian Józefek
***Tekst opracowany na podstawie księgozbioru 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku

Oddziały Związku Strzeleckiego na pl. Wolności słuchają hymnu państwowego podczas manifestacji antyniemieckiej. 1932 rok. Fot. NAC

Pocztówka, na awersie  portret M. Konopnickiej, nuty oraz II i III zwrotka „Roty”
 Źródło: Polona

My, Pierwsza Brygada. Drużyny Strzeleckie pod wodzą Józefa Piłsudskiego 
przekraczają granicę rosyjską 1914 r. Źródło: Polona

Pieśni, które miały szansę zostać  hymnem Polski w 1927 roku

Zgodnie z fragmentem Art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych hymn powinien być wykonywany lub 
odtwarzany w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek. Wykonywanie hymnu ze 
zmienioną melodią lub tekstem jest zabronione, a wykroczenie za naruszenie przepisów o hym-
nie RP zagrożone jest karą aresztu lub grzywny w wysokości do 5 000 zł.

Podczas wykonywania hymnu państwowego wszystkich bez wyjątku obowiązuje zachowa-
nie stosownej powagi i postawy wyrażającej szacunek. Mężczyźni zobowiązani są do ściągnięcia 
nakryć głowy, zaś osoby z nakryciem głowy wynikającym z charakteru służby mają obowiązek 
oddania honorów przez salutowanie. Poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztan-
daru.

tra�ła jako „Hasło”, by ostatecznie
przyjąć się jako „Rota”. W późniejszym 
okresie  inni kompozytorzy, tacy jak 
Władysław Krogulski, Stanisław Nie-
wiadomski, Ignacy Kossobudzki czy 
Władysław Rzepko, próbowali two-
rzyć swoje aranżacje „Roty”, jednak 
żadna z nich nie zyskała takiej popular-
ności.

W przeszłości „Rota” przez lata 
pozostawała hymnem wielu towa-
rzystw sokolich, związków harcer-
skich, powstańców wielkopolskich  
i śląskich. Była też hymnem Litwy 
Środkowej i głównym kontrkandyda-
tem „Mazurka” do miana hymnu pań-
stwowego.

My, Pierwsza Brygada
Pieśń I Brygady Legionów Polskich, 
znana też pod nazwą „Legiony”. Ulu-
biona pieśń Józefa Piłsudskiego i jego 
towarzyszów pamiętających trudy 
walk I wojny światowej. Melodię na-
pisał Andrzej Brzuchal-Sikorski, dy-
rygent orkiestry Kieleckiej Straży 
Ogniowej, autor „Marszu Kieleckiego 
nr 10”, na wzór którego śpiewano 
pieśń. Problem zaczyna się przy pró-
bie identy�kacji właściwego autora
tekstu pieśni. Pierwotnie przyjęto,  
że pieśń nie miała jednego autora  
i była pisana przez polskich żołnierzy 
w frontowych okopach. Po 1925 roku 
ustalono, że pieśń powstała latem 
1917 roku w czasie kryzysu przysię-
gowego (odmówienie złożenia przy-
sięgi na wierność cesarzowi niemiec-
kiemu Wilhelmowi II przez żołnierzy 
I i III Brygady) i podczas internowa-
nia żołnierzy w Szczypiornie. Osta-
tecznie pod koniec lat 30. XX wieku 
ustalono, że autorem pierwszych 
trzech zwrotek jest pułkownik An-
drzej Hałaciński, a sześciu zwrotek – 
o�cer legionów Tadeusz Biernacki. 
U schyłku II RP, w 1937 roku Woj-
ciech Świętosławski (ówczesny mini- „Mazurek Dąbrowskiego”, rękopis
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Kupię■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137■  Działkę, las w Bieszczadach 
lub nad Soliną, tel. 600 033 733

AUTO-MOTO

Kupię■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137 

Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłościOGŁOSZENIA

Gmina  Miasta  Sanoka  
uprzejmie  informuje  P.T. Podróżnych,  

że  od  dnia  1 marca 2022 r.  następuje zmiana cen biletów 
komunikacji miejskiej. Zmiana dotyczy biletów jednorazowych 
i okresowych we wszystkich strefach. Bilety o dotychczaso-
wych nominałach tracą ważność z dniem wprowadzenia 
nowej taryfy opłat. Pasażerowie posiadający niewykorzystane 
bilety o starych nominałach mogą je zwracać w zakładzie MKS 
(SPGK budynek „C”,  pokój nr 6). Zwroty przyjmowane będą 
do dnia 31 marca 2022 r.

PODZIEL SIĘ Z DRUGIM

■ Oddam wersalkę; szafę 
dwudrzwiową, małą; dwa re-
gały, tel. 13 49 10 30

Ojciec przyszłego szefa polskiego 
rządu – Albin – był m.in. starostą 
w Rudkach i Sanoku, jego pradzia-
dek był Niemcem przybyłym w te 
tereny w pierwszej połowie XIX 
wieku, by wzmacniał „żywioł nie-
miecki” w Galicji, jak to jednak czę-
sto bywało rodzina szybko się spolo-
nizowała. 

Świtalski uczęszczał do Gimna-
zjum Męskiego im. Królowej Zo�i 
w Sanoku, wraz z nim do jednej kla-
sy chodziło kilka innych, znamieni-
tych później postaci, np. Bronisław 
Praszałowicz – późniejszy dowódca 
3 Batalionu Strzelców Sanockich 
i wysokiej rangi funkcjonariusz Poli-
cji Państwowej czy wybitny działacz 
harcerski, zamordowany później 
w Auschwitz Witold Fusek.

Ówczesne gimnazjum sanockie 
było prawdziwą szkołą przyszłych 
kadr II Rzeczypospolitej. Młody 
Świtalski aktywnie uczestniczył 
w działalności licznych organizacji 
młodzieżowych tu funkcjonujących, 
kierował m.in. organizacją „Pro-
mień”, udzielał się w Związku Mło-
dzieży Postępowej, Związku Strze-
leckim i Związku Walki Czynnej. 
W czerwcu 1904 roku z wyróżnie-
niem zdał maturę  i podjął studia 
polonistyczne we Lwowie, sześć lat 
później doktoryzował się pracą na 
temat twórczości Jana Kochanow-
skiego i został nauczycielem gimna-
zjalnym we Lwowie.

Żołnierz i polityk
W swej działalności Świtalski szyb-
ko zetknął się z Józefem Piłsudskim, 
człowiekiem, który później wywrze 
ogromny wpływ na jego życie i ka-
rierę. Tuż przed wybuchem Wielkiej 
Wojny został adiutantem w Komen-
dzie Związków Strzeleckich w Gali-
cji Wschodniej, w sierpniu 1914 
roku wstąpił do Legionów Polskich, 
gdzie otrzymał stopień podporucz-
nika. Był referentem Departamentu 
Wojskowego namiastki polskich 
władz – Naczelnego Komitetu Na-
rodowego. Tzw. kryzys przysięgowy, 
gdy legioniści odmówili przysięgi 
cesarzom austro-węgierskiemu i nie-
mieckiemu, zastał go na stanowisku 
szefa kancelarii I Brygady Legionów. 
Został aresztowany i zwolniony ze 
służby, później tra�ł do Lwowa, 
gdzie wstąpił w szeregi Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Walczył we 
Lwowie przeciwko Ukraińcom, był 
jednym z organizatorów odsieczy 
dla oblężonego miasta, wchodził 
w skład tutejszego Tymczasowego 
Komitetu Rządzącego.

Od zarania niepodległości Świ-
talski włączył się w życie polityczne 
odradzającego się państwa. Był m.in. 

szefem referatu w gabinecie Na-
czelnego Wodza, później 

Kazimierz Świtalski 
– premier z Sanoka
4 marca  1886 roku w Sanoku przyszedł na świat Kazimierz Świtalski. W niepodległej 
Polsce był jednym z najbardziej wpływowych polityków, bliskim współpracownikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Sprawował szereg najważniejszych stanowisk, był 
m.in. premierem II Rzeczypospolitej. 

osobistym sekretarzem Józefa Piłsud-
skiego. Miał spory udział w kształto-
waniu relacji z ościennymi państwami, 
brał udział w 1919 roku w negocja-
cjach z Rosją Radziecką. W lecie 1920 
roku w czasie bolszewickiej ofensywy 
i zagrożenia ledwie odrodzonej Rze-
czypospolitej wszedł w skład Rady 
Obrony Państwa, ciała skupiającego 
w obliczu nawałnicy ze wschodu, 
ludzi różnych środowisk i poglądów 
politycznych. W międzyczasie awan-
sował do stopnia majora. Po odej-
ściu z czynnej służby wojskowej 
przebywał m.in. z misjami natury 
dyplomatycznej i wywiadowczej we 
Francji, współtworzył także Instytut 
Badań Najnowszej Historii Polski.

Po zamachu majowym
W 1926 roku Świtalski stał się jed-
nym z faktycznych organizatorów 
zamachu majowego. To w jego 
mieszkaniu spotykali się zwolennicy 
Marszałka, przygotowujący wystą-
pienie antyrządowe. Świtalski wy-
różniał się w gronie współpracowni-
ków Piłsudskiego inteligencją, sta-
nowczością. Tak został zapamiętany 
w jednych ze wspomnień: „Wybit-
nie inteligentny, o bystrej i szybkiej 
orientacji, o znacznej ekspansywno-
ści temperamentu życiowego”.

Po udanym zamachu i przejęciu 
władzy przez piłsudczyków stał się 
jednym z najważniejszych „rozgry-
wających” w politycznym życiu 
II RP. Współkierował Kancelarią 
Cywilną prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego, był dyrektorem departa-
mentu politycznego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, współorgani-
zował polityczną reprezentację 
Sanacji – Bezpartyjny Blok Współ-
pracy z Rządem. W 1928 roku, po 
wyborach parlamentarnych, objął 
stanowisko ministra oświecenia pu-
blicznego i wyznań w rządzie Kazi-
mierza Bartla.

Świtalski miał ogromny wpływ 
na politykę obozu rządzącego. Jego 
poglądy były zbieżne z poglądami 
Piłsudskiego. Nie zawsze w sposób 
zgodny z regułami demokracji dążył 
do ukrócenia „sejmokracji”, był zwo-
lennikiem rządów twardej ręki 
i ograniczenia wpływu parlamentu 
na życie społeczne i polityczne kra-
ju. Po kolejnym kryzysie politycz-
nym sam objął tekę prezesa Rady 
Ministrów. W ocenie ówczesnych 
jego nominacja, człowieka Sejmowi 
niechętnego, była próbą wysondo-
wania siły opozycji. Wiadomo było, 
że relacje Świtalskiego z Sejmem 
będą złe, że nie będzie tu mowy 

Karmel_____________________________

Kulka______________________________

ZAADOPTUJ  ZWIERZAKA

Tego pieska poznaliście Państwo w ubiegłym tygo-
dniu. Niestety, Karmelek nadal nie ma domu. Psiak 
ma padaczkę, dlatego tak bardzo potrzebuje troskli-
wego domku oraz opieki człowieka. W kojcu nie 
może liczyć na taką opiekę. To wesoły, energiczny 
pies. Lubi towarzystwo innych zwierzaków (rów-
nież kotów). Jest zaszczepiony. Szukamy dobrej 
duszy, która może przygarnąć Karmelka choćby 
tymczasowo. Czy ktoś mu pomoże?

Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Kulka to sunia w wieku około 5/6 lat. Jest niezwykle 
towarzyska i łagodna, pragnie kontaktu z człowie-
kiem. Tra�ła pod opiekę STONZ w ubiegłym tygo-
dniu. Wkrótce będzie wysterylizowana. Została 
zaszczepiona przeciw wściekliźnie. Czy ktoś 
zechciałby poznać Kuleczkę i dać jej dom?

Kontakt w sprawie adopcji: 793 160 873 lub 
504 021 386
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25 lutego
– 

3 marca

Urodzili się

27.02.1931 w Bażanówce uro-
dził się Roman Daszyk, nauczy-
ciel i wieloletni działacz i czło-
nek władz terenowych oraz kra-
jowych Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, odznaczony za swą dzia-
łalność m.in. Krzyżem Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Wydarzyło się

25.02.1444 król Władysław, 
zwany później Warneńczykiem, 
przywilejem wydanym w Or-
szawie nad Dunajem nadał wsi 
Nowotaniec prawa miejskie. 
Zgodnie z przywilejem nowe 
miasto uzyskało prawo urządza-
nia dwóch jarmarków w roku 
(w niedzielę przed Zielonymi 
Świątkami oraz w sierpniu ty-
dzień przez świętem Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny) 
oraz targu tygodniowego urzą-
dzanego we wtorki. 

26.02.1939 we Lwowie odby-
ło się posiedzenie Podkomisji 
Międzyoddziałowej Wschod-
niobeskidzkiej Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, gdzie 
referowano m.in. działalność 
sanockiego oddziału P� repre-
zentowanego przez Ludwika 
Jasińskiego. Sanocki P� liczył 
wówczas kilkadziesiąt osób, 
prowadził m.in. schronisko na 
Przełęczy Łupkowskiej. Wy-
buch wojny przerwał jednak 
działalność, która później nie 
została już wznowiona. 

27.02.1377 przywilejem księ-
cia Władysława Opolczyka sa-
nocki kościół Najświętszej Ma-
rii Panny został nadany zakono-
wi minorytów (franciszkanów) 
ze Lwowa. Datę tę przyjmuje się 
za datę powstania świątyni, 
budowanej w latach 1372-76. 
Książęcy dokument zobowiązy-
wał burgrabiego Macieja do 
wyposażenia zakonników także 
w dwór. Początkowo franciszka-
nie mieli siedzibę poza granica-
mi ówczesnego Sanoka, w mury 
miejskie zostali wprowadzeni 
w 1384 roku decyzją Elżbiety 
Łokietkówki, matki króla 
Ludwika Węgierskiego. 

27.02.1946 decyzją Naczel-
nego Dowódcy Wojska Polskie-
go na tzw. etat pokojowy prze-
formowano 8 Dywizję Piechoty 
(„drezdeńską”) stacjonującą 
w Polsce południowo-wschod-
niej od lata poprzedniego i wy-
korzystywaną do ochrony no-
wych granic, a także walk 
z Ukraińską Powstańczą Armią. 
W Sanoku stacjonowała część 
jednostek 8 DP.  W późniejszym 
okresie dywizja została przesu-
nięta do środkowej Polski.

28.02.1925 doprowadzono 
oświetlenie elektryczne dla 
mieszkańców Posady Olchow-
skiej. Elektry�kacja tej samo-
dzielnej wówczas miejscowości 
miała ścisły związek ze starania-
mi o przyłączenie jej do Sanoka, 
co nastąpiło ostatecznie 6 lat 
później.

28.02.1946 sotnia Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii „Bro-
dycza” przypuszcza atak na kwa-
terujący w nieistniejącej  już wsi 
Kamienne oddział Wojska Pol-
skiego. W walkach ginie 20 żoł-
nierzy oraz 4 cywilów (dwóch 
Polaków i dwóch Ukraińców, 
w różnych źródłach podaje się, 
że padli o�arą przypadkowych 
kul albo zostali celowo zamor-
dowani). 

1.03.1938 przy ul. Lipińskie-
go w Sanoku powstaje pierwszy 
sklep z artykułami ogólnospo-
żywczymi założony przez po-
wstałą jesienią poprzedniego 
roku sanocką Spółdzielnię Spo-
żywców „Jedność”, wchodzącą 
w skład Związku Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. 

1.03.1946 we wsi Szczawne 
członkowie Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii zamordowali 
polskiego milicjanta. 

1.03.2012 podpisane zostało 
porozumienie o kontynuacji 
współpracy między gminami 
Kobylnica (Polska), Zarszyn 
(Polska), Kościelisko (Polska), 
Walce (Polska), Nižná Sitnica 
(Słowacja), Ol`ka (Słowacja), 
Tvrdošín (Słowacja), Malá Mo-
rávka (Czechy). Współpraca 
dotyczy m.in. wymiany mło-
dzieży, kultury, turystyki i go-
spodarki.

2.03.1904 naczelnikiem gmi-
ny Posada Olchowska został 
Maciej Kluska, który w później-
szym okresie miał znaczny 
udział w doprowadzeniu do 
połączenia tej miejscowości 
z Sanokiem.

2.03.1946. 24-osobowy od-
dział konny UPA ściera się 
w okolicach gromady Wielopo-
le (dzisiaj Zagórz) z żołnierza-
mi WP. W starciu ginie trzech 
Ukraińców. Kilka godzin póź-
niej UPA usiłuje zdobyć tutej-
szy młyn i stację kolejową. Atak 
zostaje odparty przybyłymi 
na odsiecz siłami 34 Pułku Pie-
choty. 

3.03.1934 w związku z budo-
wą ujęcia wody w Trepczy pod-
pisano porozumienie z miesz-
kańcami wsi regulujące kwestie 
odszkodowań za szkody po-
wstałe w wyniku inwestycji.

sj

o kompromisach. Szybko tę pracę 
na stanowisku premiera, w atmosfe-
rze ostrej walki politycznej, zakoń-
czył. 

Świtalski był jednym z głównych 
organizatorów wyborów parlamen-
tarnych 1930 roku, które spotkały 
się z ostrą krytyką opozycji, zarzuca-
jącej sanacji fałszerstwa i łamanie 
demokracji. Wygrał wybory i więk-
szością głosów został Marszałkiem 
Sejmu. Za jego czasów rola parla-
mentu była coraz bardziej ograni-
czana. Współtworzył „konstytucję 
kwietniową”, która legitymizowała 
rządy sanacji.

Po śmierci Józefa Piłsudskiego on 
i Walery Sławek uchodzili za najbar-
dziej wpływowe postacie życia poli-
tycznego i wykonawców testamentu 
Marszałka. Mówiło się nawet, że to 
Świtalski powinien zostać prezyden-
tem. Natra�ł jednak na opór Ignace-
go Mościckiego. Jego rola zaczęła 
słabnąć, wyraźnie przegrywał w roz-
grywkach w obozie piłsudczykow-
skim. Symptomem utraty wpływów 
stało się uzyskanie przez niego man-
datu senatorskiego, później przenie-
sienie na funkcję wojewody krakow-
skiego. Nie bardzo radził sobie 
z ostrymi kon�iktami społecznymi, 
w wyniku czego został zdymisjono-
wany.  Ostatni okres II RP poświęcił 
pracy w Instytucie Józefa Piłsudskie-
go i edycji prac Marszałka.

Wojna
Po wybuchu wojny Świtalski zgłosił 
się ochotniczo do wojska. Nie został 
przyjęty, o�cjalnie ze względu na 
wiek. Już 19 września został areszto-
wany przez Niemców w Brześciu. 
Ponoć początkowo miał zostać prze-
kazany Sowietom. Z jakichś powo-
dów do tego nie doszło, co zapewne 
uratowało Świtalskiego przed losem 
tysięcy innych polskich o�cerów 
i polityków wymordowanych w Ka-
tyniu i innych miejscach kaźni.

Okres wojny Świtalski spędził 
w niemieckich o�agach, najpierw 
w Lienz w Austrii, później w Wol-
denbergu. Przeżył osobistą tragedię. 
W pierwszym dniu Powstania War-
szawskiego w szturmie na siedzibę 
Gestapo w al. Szucha zginął jego 
16-letni syn Jacek. 

Po wyzwoleniu Świtalski nie 
zdecydował się na pozostanie na 
emigracji. Nie sprzyjało temu nie-
chętne podejście do sanacyjnych 
polityków ze strony osób mających 
wpływ na życie wychodźstwa. Mimo 
bardzo negatywnego stosunku do 
nowej władzy, powrócił do Polski 
i zamieszkał w podwarszawskim 
Zalesiu Dolnym.

Osoba Świtalskiego, uważanego 
za jednego z najbliższych współpra-
cowników Józefa Piłsudskiego nie 
mogła ujść uwadze komunistycznej 
służby bezpieczeństwa. W listopa-
dzie 1948 roku został aresztowany, 
po sześciu latach śledztwa skazany 
na 8 lat więzienia za „faszyzację kra-
ju” w okresie przedwojennym. 

W Warszawie i Potulicach sie-
dział do października 1955 roku, 
gdy warunkowo wyszedł na wol-
ność. Ciągle inwigilowany utrzymy-
wał kontakt ze środowiskami piłsud-
czyków na emigracji. Ciężko choro-
wał, przeszedł zawał serca. Zmarł 
w nie do końca wyjaśnionych oko-
licznościach. W przeddzień wigilii 
1962 roku wpadł w Warszawie pod 
tramwaj, umarł w szpitalu 5 dni póź-
niej. Jego żona sugerowała, że nie był 
to wypadek. Prokuratura umorzyła 
jednak śledztwo w sprawie śmierci 
byłego premiera. (sj)

Świtalski i Piłsudski

Kazimierz Świtalski 1934 r.

Kazimierz Świtalski
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

I Liga 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Punkty młodzików i żaków 
Drużyny Niedźwiadków wygrały połowę z czterech ostatnich 
spotkań – młodzicy pokonali prowadzące w tabeli Podhale 
Nowy Targ, a żacy młodsi nie dali szans ekipie KH Dębica. 

Młodzicy 
PODHALE NOWY TARG – NIEDŹWIADKI SANOK 

1:4 (1:0, 0:1, 0:3) 
Bramki: Stabryła (25), Sawicki (47), Niemczyk (53), Czopor (60). 

PODHALE NOWY TARG – NIEDŹWIADKI SANOK 
8:4 (2:1, 3:1, 3:2) 

Bramki: S. Burczyk 3 (33, 43, 55), Puszkarski (1). 

Żacy starsi 
C�COVIA K�KÓW – NIEDŹWIADKI SANOK

6:3 (3:0, 0:0, 3:3) 
Bramki: Robel (52), Ząbkiewicz (54), Wojnar (60). 

Żacy młodsi 
KH DĘBICA – NIEDŹWIADKI SANOK 

6:12 (2:5, 2:4, 2:3) 
Bramki: K. Suchecki 5 (22, 29, 31, 46, 54), Sroka 4 (7, 11, 12, 27), 
Ł. Burczyk 2 (16, 50), K. Kłodowski (13). 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Początek był dobry... 
Turniej na Śląsku rozpoczął się świetnie dla Niedźwiadków, 
które w pierwszym meczu pokonały MOSM Tychy. Radość 
trwała krótko, bo nazajutrz sanoczanie ulegli ekipie KS Kato-
wice/Naprzód Janów. O tym, czy drużyna Krzysztofa Ząbkie-
wicza przeszła do pół�nału, zdecydował pojedynek z Sokołami
Toruń, rozpoczęty wczoraj już po oddaniu numeru do druku. 

MOSM TYCHY – NIEDŹWIADKI SANOK 
1:2 (1:0, 0:1, 0:1) 

Bramki: Rocki (33), Pisula (46).

KS �TOWICE/NAPRZÓD JANÓW –
NIEDŹWIADKI SANOK 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) 

Bramka: Sawicki (51). 

Koniec fazy zasadniczej 
W ostatnich meczach sezonu zasadniczego drużyna  
Niedźwiadków zdobyła tylko punkt, zajmując 7. miejsce  
w tabeli. Fazę play-off nasi zawodnicy rozpoczną pojedyn-
kami z KS Katowice/Naprzód Janów. Pierwszy już w środę  
u siebie, rewanż trzy dni później na wyjeździe. 

NIEDŹWIADKI SANOK – SMS TORUŃ 
2:3 k. (0:0, 1:2, 1:0, k. 0:1) 

Bramki: Bar (32), Ginda (55) – Napiórkowski 2 (28 i karny), 
Gołębiewski (33). 
Niedźwiadki: Wiszyński – M. Koczera, Wróbel, Miccoli, Ginda, 
Sienkiewicz – Rocki, Starościak, Mazur, Pisula, Radwański –  
Zawiła, Niemczyk, Stabryła, Bar, S. Burczyk – Kozioł, B. Koczera, 
Litwin, Sudyka. Dobosz. 

NIEDŹWIADKI SANOK – LKH TME ŁÓDŹ 
4:10 (0:4, 1:4, 3:2) 

Bramki: Wróbel (29), Ginda (54), Sienkiewicz (58), Miccoli (60) 
– Frolov 3 (17, 47, 56), Tro�mov 2 (4, 34), Riha 2 (12, 30),
Tsyran (14), Linkevivh (33), Tsitok (37). 
Niedźwiadki: Świderski – M. Koczera, Wróbel, Miccoli, Ginda, 
Sienkiewicz – Zawiła, Starościak, Litwin, Sudyka, Dobosz –  
B. Koczera, Strzyżowski, Łańko, Górniak, Klimczak. 

Polska Hokej Liga 

CIARKO STS SANOK – GKS TYCHY 
2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Tym razem lider za mocny 
GKS �TOWICE – CIARKO STS SANOK 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Bramki: Hudson (38), Krężołek (42), Fraszko (43), Pasiut (48) – Jekunen (35), Sawicki (38). 
STS: Spěšný – Piippo, Jekunen; Sawicki, Biały, Bukowski – Marva, Karlsson; Hen�onen, Tamminen,
Mokszancew – Olearczyk, Florczak; Bielec, Wilusz, Mocarski – Biłas, Sienkiewicz; Łyko, Bar, Filipek. 

Po dwóch tercjach zanosiło się na powtórkę z poprzedniej  
potyczki w „Satelicie”, gdy STS wygrał 2:1. Niestety, w ostat-
niej odsłonie gospodarze z nawiązką odrobił straty. 

Na pierwszą bramkę kibicom 
przyszło czekać ponad pół me-
czu, ale potem nastąpiła skon-
densowana dawka emocji –  

3 gole w 3 minuty. Wynik otwo-
rzył Sami Jekunen, podczas gry 
w przewadze tra�ając w okien-
ko. Drużyna rywali wyrównała 

po uderzeniu Carla Hudsona 
pod poprzeczkę, zresztą w po-
dobnych okolicznościach, też 
mając więcej zawodników na 
lodzie. Odpowiedź była jednak 
błyskawiczna, a prowadzenie 
przywrócił nam Radosław Sa-
wicki, �nalizując szybką akcję.

Po dwóch tercjach hoke-
iści STS-u prowadzili 2:1, 
więc można było mieć na-
dzieję na powtórkę z poprzed-
niego meczu w Katowicach. 
Jednak już na początku ostat-
niej odsłony GKS odwrócił 
wynik po golach Patryka  
Krężołka i Bartosza Fraszki. 
Miejscowi zwycięstwo przy-
pieczętowali w 48. min, i to 
mimo gry w osłabieniu, gdy 
kontrę strzałem w okienko 
wykończył Grzegorz Pasiut. 
W ostatnich sekundach tre-
ner Miika Elomo wycofał 
bramkarza i przez chwilę  
graliśmy z przewagą aż trzech 
zawodników, ale bez efektu. 

Pogrom w ostatniej tercji 

Bramki: Sawicki (20), Mokszancew (26) – Witecki 2 (10, 59), 
Szczechura 2 (40, 52), Mroczkowski (38), Gościński (54),  
Żełdakow (59). 
STS: Salama – Piippo, Jekunen; Sawicki, Biały, Bukowski – Marva, 
Karlsson; Hen�onen, Tamminen, Mokszancew – Olearczyk, Rąpa-
ła; Bielec, Wilusz, Mocarski – Biłas, Florczak; Łyko, Bar, Filipek. 

Wysoka porażka na koniec sezonu zasadniczego. Podob-
nie jak dwa dni wcześniej w Katowicach o przegranej zde-
cydowała głównie fatalna postawa w ostatniej tercji. Wcze-
śniej wynik był na styku, bo GKS prowadził tylko 3:2. 

Rywale otworzyli rezultat  
w 10. min, a strzałem z linii nie-
bieskiej tra�ł Jakub Witecki.
Wyrównać udało się tuż przed 
przerwą, gdy krążek do bramki  
z bliska wpakował Radosław  
Sawicki. Po zmianie stron nasza 
drużyna poszła za ciosem i uda-
ło się objąć prowadzenie. Solo-
wą akcję efektownym uderze-
niem s�nalizował Aleksandr

Mokszancew, tra�ając w okien-
ko. Potem były okazje do pod-
wyższenia na 3:1. Zmarnowane 
zemściły się „dubletowo”, bo  
w odstępie zaledwie minuty 
gole zdobyli Christian Mrocz-
kowski i Alexander Szczechura. 

Po dwóch tercjach STS 
przegrywał tylko 2:3, jednak 
trzecia okazała się wręcz fatalna. 
A właściwie ostatnie 8 minut, 

bo wcześniej gospodarze moc-
no starali się wyrównać. Gdy  
w końcu zabrakło sił, drużyna  
z Tychów wykorzystała to bezli-
tośnie. Dublety skompletowali 
Szczechura i Witecki, a w mię-
dzyczasie były też gole Mateusza 
Gościńskiego i Grigorija Żełda-
kowa. Warto podkreślić, że  
dwie ostatnie bramki dla GKS-u 
padły dopiero w 59. min. 

Mimo braku 
goli w ostat-
nich meczach 
Jakub Bukow-
ski utrzymał 
prowadzenie 
w klasy�kacji

Play-offy rozpoczęte minimalną porażką 

strzelców sezonu zasadniczego. 
Napastnik STS-u zdobył 27 goli, 
o 2 więcej od Krystiana Dziu-
bińskiego z Unii Oświęcim. 

RE-PLAST UNIA OŚWIĘCIM – CIARKO STS SANOK 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Bramki: Strielcow (6), Da Costa (34) – Sawicki (33). 
STS: Salama – Piippo, Jekunen; Sawicki, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Karlsson; Hen�onen,
Tamminen, Mokszancew – Olearczyk, Rąpała; Bielec, Wilusz, Mocarski – Biały, Florczak, Łyko, 
Bar, Filipek. 

Początek fazy play-off zgodny z aktualną regułą meczów przeciwko Unii, czyli „gospodarz
zawsze lepszy”. Jednak w odróżnieniu od poprzedniego spotkania na lodowisku rywali 
tym razem przegraliśmy minimalnie, co zwiastuje zaciętą walkę o awans do pół�nału.

Lepiej rozpoczęli rywale, szyb-
ko obejmując prowadzenie. Po 
strzale Aleksandra Strielcowa 
krążek odbił się od nóg Kamila 
Olearczyka, co zmyliło Domi-
nika Salamę. Drużyna STS-u 
miała okazje do wyrównania, 
lecz nie wykorzystali ich Sami 
Jekunen i Sami Tamminen. 

W drugiej tercji Unia mogła 
podwyższyć wynik, ale nie uda-
ło jej się wykorzystać przewag 
(m.in. słupek po uderzeniu Da-
niiła Oriechina), nawet podwój-
nej. Na dodatek właśnie podczas 
gry w osłabieniu wyrównaliśmy, 
gdy kontrę i strzał Krystiana 
Mocarskiego dobił Radosław 
Sawicki, tra�ając z powietrza.
Odpowiedź była jednak błyska-
wiczna, bo już minutę później 
Teddy Da Costa hunkął w bliż-
sze okienko i zrobiło się 2:1. 

Ostatnie 20 min było lepsze 
w wykonaniu zawodników 
STS-u, którzy zaczęli mocniej 
atakować rywali. Brakowało jed-
nak skuteczności i szczęścia, do-
brze bronił też Clarke Saunders. 
Podobnie zresztą jak i Salama, 
więc wynik nie uległ już zmia-
nie. Nie pomogło nawet wyco-
fanie bramkarza w samej koń-
cówce, gdy okazję do wyrówna-
nia miał jeszcze Sawicki. 

Drugi mecz z Unią rozegrany został wczoraj, już po oddaniu numeru do druku. Kolejne 
spotkania odbędą się w Sanoku – w niedzielę i poniedziałek. Początek zawsze o godz. 18. 

Mecz  z GKS-em rozstrzygnął się dopiero w ostatnich 8 minutach 

Radosław Sawicki strzelił jedynego gola dla STS-u, przy okazji tra�ając w czwartym meczu z rzędu
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UNIHOKEJ
Igrzyska Olimpijskie Sanocka Liga Mężczyzn 

Sanocka Liga Kobiet 

Ogólnopolskie Zawody Dzieci 

Finałowa „pieczęć” Julity Krawiec 
Sezon zakończyły �nałowe zmagania w Tomaszowie Mazo-
wieckim, gdzie wśród 13-latek znów wygrała Julita Krawiec 
z Górnika, pieczętując wywalczony już wcześniej triumf  
w klasy�kacji łącznej. Na wielobojowym podium stawali też
Oliwia Dydek i Olaf Podczerwiński – 2. miejsca, odpowied-
nio w kat. 11 i 10 lat. Pierwsza z nich była również 2. w punk-
tacji generalnej. 

Pierwszy dzień rywalizacji nie 
zapowiadał kolejnego zwycię-
stwa Krawcówny, bo w wyści-
gach na 500 m dwa razy zajmo-
wała 2. pozycję (czasy 43,44  
i 43.37). Jednak nazajutrz uda-
ło jej się odrobić wielobojowe 
straty wygranymi wyścigami  
na 500 m (43,18) i 1000 m 
(1.26,59). Przy okazji popra-
wiała rekordy klubu w kategorii 
młodziczek. 

Jeżeli chodzi o młodszych 
medalistów, to mimo 2. miejsc 
w wielobojach nieco lepiej  
wypadła Dydkówna, dwa razy 
2. na 300 m (wyniki 30,51  
i 30,40) oraz 2. i 3. na 500 m 
(48,28 i 48,94). Natomiast 
Podczerwiński był 3. i 2. na  
300 m (31,48 i 31,39) oraz dwa 

razy 3. na 100 m (12,57 i 12,88). 
Dodajmy jeszcze, że w kat. 11 lat 
pierwszą dziesiątkę zamknęła 
Julia Stec (m.in. 8. na 300 m  
i 10. na 500 m), a drugą otwo-
rzyła Ashley Dorocka-Jach 
(m.in. dwa razy 10. na 300 m). 

Dalsze lokaty zajmowali: 
Emilia Zając (13 lat), Justyna 
Czwerenko, Lena Dziewińska, 
Nikola Gaworecki i Tomasz  
Synowiec (12), Kornelia Dyląg, 
Zo�a Dziadak i Celina Czwe-
renko (10 i 11). Większość wy-
chowanków Grzegorza Kudły  
i Mateusza Tokarskiego popra-
wiała swoje rekordy. 

W rywalizacji sztafet  
panczenistki Górnika zajęły  
4. miejsce w kat. 10-11 lat oraz 
6. w kat. 12-13 lat. 

Przejdźmy do klasy�kacji
łącznych sezonu 2021/22. 
Wśród 13-latek wygrała  
Krawiec, w kat. 11 lat 2. była 
Dydek, a w kat 10. lat tuż za  

podium sezon zakończył Pod-
czerwiński (strata zaledwie  
2 punktów). Pozostali plasowa-
li się poza czołowymi dziesiąt-
kami. W punktacji klubowej 
Górnik zajął 5. miejsca, także  
w osobnych rankingach dziew-
cząt i chłopców. W klasy�kacji
szkół dziewcząt SP1 zajęła  
4. lokatę, a SP4 – 5. 

Michalski tuż za podium... 
Wyścig na 1000 metrów okazał się dla Piotra Michalskiego jeszcze bardziej udany, a zarazem  
i pechowy, od tego na 500 m. Tym razem wychowankowi Górnika przypadło tak nielubiane 
przez sportowców miejsce tuż za podium. Strata do medalu znów była minimalna. 

Wydawało się, że wywalczona 
niespełna tydzień wcześniej 
5. pozycja na „pięćsetkę” to 
apogeum możliwości naszego 
najlepszego sprintera, bo jego 
szanse na kilometr przynajm-
niej teoretycznie były mniej-
sze. Tymczasem znów zasko-
czył, rzecz jasna pozytywnie. 
Jadąc w czwartej parze – jego 
rywalem był Chińczyk Ziwen 

Lian – Michalski uzyskał czas 
1.08,560, obejmując prowa-
dzenie i to na dość długo.  
Dopiero trzeci bieg od końca 
zmienił sytuację, bo lepsze 
wyniki uzyskali zarówno  
�omas Krol z Holandii
(1.07,920), jak i Hĺvard Hol-
me�ord Lorentzen z Norwe-
gii (1.08,480). Piotr nadal 
jednak plasował się na po-

dium. Aż do �nałowego 
biegu, w którym sanoczanina 
wyprzedził jeszcze Laurent 
Dubreuil z Kanady 
(1.08,320). Ostatecznie złoto 
zdobył Krol, srebro –  
Dubreuil, brąz – Lorentzen,  
a tuż za nimi sklasy�kowano
Michalskiego. Strata do me-
dalowej lokaty wynosiła zale-
dwie 0,08 sekundy... 

– Olimpiada za nami! Pod 
wieloma względami wyjątko-
wa. Duża lekcja życia i duże 
wyzwanie. Nie wiem, czy kie-
dykolwiek jeszcze będę tak bli-
sko medali, ale obiecuję, że 
wykorzystam szanse, jakie 
będę miał przed sobą, żeby 
walczyć o więcej. Dziękuję!  
Jedziemy dalej! – napisał na 
swoim pro�lu � Michalski,
który w Pekinie dostąpił jesz-
cze wielkiego zaszczytu niesie-
nia polskiej �agi podczas cere-
monii zamknięcia igrzysk. 

Wiele osób uważa, że  
27-letni wychowanek Górnika 
był w Chinach najlepszym 
polskim sportowcem. Wpraw-
dzie nie zdobył medalu,  
co udało się tylko skoczkowi  
Dawidowi Kubackiemu, ale 
dwa razy do końca walczył  
o podium. I w obu przypad-
kach zabrakło przysłowiowe-
go „błysku łyżwy”. Ale pocze-
kajmy do kolejnych igrzysk 
olimpijskich. Wówczas Piotr 
Michalski będzie miał 31 lat,  
a to chyba optymalny wiek dla 
panczenisty. Przypomnijmy, 
że mając podobny „przebieg” 
Zbigniew Bródka osiem lat 
temu zdobył jedyne olimpij-
skie złoto w historii polskich 
łyżew. A podobno historia lubi 
się powtarzać... 

* * * 
Warto podkreślić, że starty 

Michalskiego nie były jedy-
nym sanockim akcentem na 
olimpiadzie w Pekinie. Pod-
czas wyścigów short-tracko-
wych w roli startera występo-
wał Roman Pawłowski, trener 
zawodniczek UKS-u MOSiR  
i wiceprezes Polskiego Związ-
ku Łyżwiarstwa Szybkiego. 

IWONICZAN� WILKI – IILO 1:0
Bramka: Pałys. 
IILO – AZS UP 1:3 
Bramki: Pietrzycka – Żytka, Ogrodnik, Sokołowska. 
AZS UP – IWONICZAN� WILKI 1:2
Bramki: Ogrodnik – Sitarz, Pałys. 

Kolejny dublet Wilków 
Wyniki zgodnie z miejscami w tabeli – jak tydzień wcze-
śniej dwie wygrane drużyny Wilków, która minimalnie po-
konała IILO i AZS UP. Bardziej wyraźne było zwycięstwo 
„Studentek” nad „Licealistkami”. 

W otwierającym 13. kolejkę 
meczu „Watahy” z „Zakonem” 
padł tylko jeden gol, którego 
autorką była Wioleta Pałys. 
Potem unihokeistki IILO nie 
dały rady także ekipie uczelni, 
przegrywając nieco wyżej, bo 
różnicą 2 bramek i to mimo 
szybkiego prowadzenia po 
tra�eniu Oliwii Pietrzyckiej.
Na koniec Wilki pokonały 
również drużynę AZS UP, 
umacniając się na fotelu lide-
ra rozgrywek. 

Play-offy czas zacząć 
Finałowa kolejka sezonu zasadniczego nie miała już znacze-
nia dla układu tabeli. Mimo tego nie zabrakło niespodzianki 
– Traf Oknoplast lepszy od AZS UP. W pozostałych meczach 
wysokie zwycięstwa Wilków z Forestem i Besco z Jokerem. 

Ostatnie mecze przed play-offa-
mi rozpoczęły się od starcia 
„Beszczan” z „Kosmetycznymi”. 
Ci drudzy nie mieli zmienni-
ków, a gdy jeden z graczy doznał 
kontuzji, kwestią pozostawały 
już tylko rozmiary porażki. 
Ostatecznie Besco wygrało róż-
nicą 7 goli, głównie dzięki du-
bletom Michała Janika, Łukasza 
Pelczarskiego i Piotra Karnasa. 

Jeszcze wyższe zwycięstwo 
odniosła prowadząca w tabeli 
„Wataha”. Zespół pod szyldem 
Iwoniczanki zwłaszcza w dru-
giej połowie dał pokaz uniho-
keja, aplikując rywalom aż  
7 goli, dzięki czemu w przed-
ostatniej minucie wynik udało 
się dociągnąć do dwucyfro-

wych rozmiarów. Tra�ali 
głównie Tomasz Sokołowski  
(4 bramki) i Witold Pelc (3). 

Najbardziej zacięty okazał 
się pojedynek „Tra�onych” ze
„Studentami”. Ci pierwsi pro-
wadzili po golu Jakuba Słomia-
ny, po przerwie wynik pod-
wyższył Konrad Kinel, ale dru-
żyna uczelni odpowiedziała 
kontaktą bramką Mateusza 
Kowalskiego. Ostatnie słowo 
należało jednak do zespołu �r-
my Oknoplast, bo ponownie 
tra�ł Kinel.

Faza pucharowa ruszy w po-
niedziałek, 7 marca. Dwumecze 
zagrają: Wilki z Forestem, Besco 
z Trafem Oknoplast i AZS UP  
z Jokerem Kosmetyki. 

BESCO – JOKER KOSMETYKI 7:0 (2:0) 
Bramki: Janik 2, Pelczarski 2, Karnas 2, Warchoł. 
FOREST – IWONICZAN� WILKI 1:10 (0:3)
Bramki: Dorotniak – T. Sokołowski 4, Pelc 3, Leś, Gomułka, 
Januszczak. 
T�F OKNOPLAST – AZS UP 3:1 (1:0) 
Bramki: Kinel 2, Słomiana – Kowalski. 

Po świetnym starcie na 500 m Piotr Michalski jeszcze lepiej pojechał na dystansie dwa razy dłuższym, 
plasując się tuż za podium. Do olimpijskiego medalu zabrakło zaledwie 0,08 sekundy... 

Julita Krawiec (górny rząd, w środku) odniosła pewne zwycięstwo 

Pokonując Jokera zawodnicy Besco przypieczętowali 2. miejsce 

Wioleta Pałys 
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PIŁKA NOŻNA
Sparingi Ekoballu Stal 

BILARD 

NARCIARSTWO 

Jedna wyraźnie, druga po walce 
Czwarte zawody Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży, które tym razem 
rozegrano na ustrzyckim wyciągu „Laworta”, znów były popisem naszych 
zawodniczek z Gondoli Krynica. W dziewczęcej kategorii dzieci młod-
szych zdecydowanie wygrała Zo�a Leśniak, a wśród dzieci starszych 
zaciętą walkę o zwycięstwo stoczyły Kaja Bernat i Zuzanna Leśniak. 

Młodsza z sióstr Leśniakównych nie 
dała rywalkom najmniejszych szans, 
kończąc slalomowy przejazd z cza-
sem 37,07 i przewagą wynoszącą 
ponad 8,3 sekundy. Deklasacja!  
Za to zdecydowanie więcej emocji 
przyniosła rywalizacja w starszej 
grupie, ostatecznie wygrana przez 
Bernatównę z wynikiem 35,29.  
Zuzanna Leśniak musiała zadowolić 
sie 2. miejscem, choć ze niewielką 
stratą (rezultat 35,43). 

TENIS STOŁOWY 

Lider nie zwalnia tempa 
W rozgrywkach Ligi Sanockiej ostatnio bez zmian – kolejne zwycięstwa 
odnosi Bolesław Bartkowski, powiększając bardzo wyraźne prowadzenie 
w klasy�kacji łącznej. W grupie B najlepszy okazał się Janusz Stępkowski.

Tym razem Bartkowskiemu przytra-
�ła się jedna porażka, co jednak nie
przeszkodziło mu wygrać kolejnego 
turnieju. Miejsce 2. zajął Jakub Moł-
czan, a na 3. uplasowali się ex aequo 
Piotr Dobosz i Radosław Fal (cała 
trójka miała po dwie przegrane).  
W grupie B bezkonkurencyjny oka-

zał się Stępkowski – komplet zwy-
cięstw bez straty seta. Kolejne lokaty 
wywalczyli Czesław Tere�nko 
i Rafał Gosztyła (po dwie porażki). 

Na pozycji lidera umocnił się 
Bartkowski, prowadzący z dorob-
kiem aż 62 pkt. Miejsce 2. zajmuje 
Dobosz (37), a 3. Gosztyła (34). 

Szaleńczy pościg obrońcy tytułu 
Ozdobą 4. kolejki Budmal Ligi Amatorskiej był pojedynek broniącego 
tytułu Krzysztofa Kadubca z Marcinem Lubienieckim. Aktualny mistrz 
odniósł minimalne zwycięstwo, wygrywając po niesamowitym pościgu. 

Lubieniecki zaczął w świetnym  
stylu, od wysokiego prowadzania. 
Jego przewaga rosła i przy stanie 6:1 
już tylko jednego frejma brakowało 
mu do zgarnięcia kompletu punk-
tów. Wtedy jednak klasę potwierdził 
Kadubiec, rozpoczynając szybkie 
odrabianie strat. A do tego skutecz-
ne, bo zdobył sześć frejmów z rzędu, 
odnosząc zwycięstwo za 2 punkty. 

Sporo walki było jeszcze w trzech 
innych pojedynkach, które po 7:4 
wygrywali Marcin Piotrowski, Grze-
gorz Jarocki i Marcin Dzik. Wyżej 
wygrywali natomiast Tomasz Skóra, 
Łukasz Szmyd, Zbigniew Gilarski, 
Wojciech Stawarczyk, Paweł Marto-
wicz i Michal Florian. Ten ostatni 
odniósł najwyższe zwycięstwo, odda-
jąc rywalowi tylko jednego frejma. 

Paweł Kocan – Marcin Piotrowski 4:7 
Paweł Kocan – Grzegorz Jarocki 4:7 
Jakub Biłas – Tomasz Skóra 3:7 
Łukasz Szmyd – Zbigniew Reś 7:3 
Wojciech Stawarczyk – Mateusz Szymański 7:2 
Janusz Wojnarowski – Paweł Martowicz 2:7
Beniamin Wilk – Marcin Dzik 4:7 
Michal Florian – Marcin Piotrowski 7:1
Zbigniew Gilarski – Grzegorz Rozel 7:3 
Marcin Lubieniecki – Krzysztof Kadubiec 6:7 

Sparing Wiki 

Porażka po golu w końcówce meczu 
WIKI SANOK – TEMPO NIENASZÓW 2:3 (2:2) 

Bramki: Milczanowski (32), Rudy (41). 
Wiki: zawodnik testowany – zawodnik testowany, Osiniak, Demkowski, 
Lisowski, Sokołowski – Knap, Muszka, Kozlov, Rudy ( J. Domaradzki), 
Milczanowski – Pielech. 

Po zwycięstwie nad LKS-em Za-
górzany i remisie z Bukowianką 
Bukowsko drużyna Wiki ma już 
komplet wyników, bo z Tempem 
doznała pierwszej kontrolnej  
porażki. Można było jej uniknąć, 
bo rywale zwycięskiego gola  
zdobyli w końcówce meczu. 

Początek należał do gości, którzy 
prowadzili już 2:0. Nasi piłkarze 
wzięli się jednak w garść, jeszcze 
przed przerwą odrabiając straty. 
Kontaktowego gola zdobył Brajan 
Milczanowski, a wyrównanie padło 
po strzale Kacpra Rudego. W drugiej 
połowie wynik długo nie ulegał 
zmianie. Gdy wydawało się już, że 
stanie na remisie, kilka minut przed 
końcem piłkarze z Nienaszowa  
zdobyli  decydującą  bramkę. 

– Mimo porażki udało się przete-
stować kilka schematów i niecodzien-
nych rozwiązań, które wkrótce za-
owocują – czytamy na stronie Wiki. 

SANOVIA LESKO – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 0:2 (0:2) 

W Lesku poszli za ciosem 
Bramki: zawodnik testowany (25), S. Słysz (37). 
Ekoball Stal: Jagniszczak – Ząbkiewicz, Suszko, Lorenc, Mateusz Gawlewicz – Pielech, Tabisz, S. Słysz, Gąsior, 
Adamiak – zawodnik testowany. Zagrali również: Słapiński, Piotrowski, Zagórda, Błażowski, Jaracz. 

Po wygranej z Nowotańcem stalow-
cy poszli za ciosem, pokonując  
Sanovię, tym razem już bez straty 
gola. Biorąc jednak pod uwagę licz-
bę okazji bramkowych, zwycięstwo 
zespołu Piotra Kota powinno być 
zdecydowanie wyższe. 

Pierwsza bramka padła po strzale 
zawodnika testowanego ostatnio  
w naszym zespole, który wykorzy-
stał idealną sytuację. Bardziej podo-
bać mogło się drugie tra�enie – po
kornerze rywali piłkę złapał Mateusz 
Jagniszczak, dalekim wykopem  

uruchamiając Szymona Słysza. Ten 
w swoim stylu popędził na bramkę 
miejscowych, reszta była formalno-
ścią. Po zmianie stron stalowcy  
powinni byli podwyższyć wynik, 
jednak wyraźnie brakowało zimnej 
krwi przy wykańczaniu akcji. 

Pierwsze zwycięstwo stalowców 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – COSMOS NOWOTANIEC 2:1 (1:0) 

Bramki: Pielech (20), Niemczyk (72). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Ząbkiewicz, Suszko, Lorenc, K. Słysz – Pielech, Tabisz, Piotrowski, Adamiak, Niemczyk 
– zawodnik testowany. Zagrali również: Słapiński, Szomko, Sobolak, Jaracz. 

W piątym meczu kontrolnym  
stalowcy wreszcie odnieśli pierw-
sze zwycięstwo – lepiej późno  
niż wcale. Ozdobą spotkania na 
euroboisku w Pakoszówce była 
decydująca bramka rutynowane-
go Damiana Niemczyka, który 
wręcz popisowo wymanewrował 
młodszych rywali. 

Do przerwy drużyna Ekoballu  
prowadziła po golu Filipa Pielecha, 
strzelonym w sytuacji sam na sam  
z golkiperem Cosmosu. Po zmianie 
stron wystarczyła jednak chwila  
nieuwagi i błąd indywidualny jedne-
go z piłkarzy Ekoballu, by zespół  
z Nowotańca doprowadził do wy-
równania. Ostatnie słowo należało 
jednak do naszych zawodników.  
A konkretnie Niemczyka, który  
w solowej akcji tak „pozacinał” ry-
wali, że na koniec pozostało już tylko 
wpakować piłkę do pustej bramki. 

Warto podkreślić, że do drużyny 
nie tylko odważnie wchodzi mło-
dzież, ale wrócił też wychowanek 
Stali Mateusz Jaracz. Być może będzie 
wzmocnieniem zespołu w rundzie 
wiosennej IV Ligi Podkarpackiej. W meczu z Cosmosem stalowcy odnieśli pierwsze sparingowe zwycięstwo 

Piłkarze Wiki doznali porażki po golu straconym w końcówce meczu 

Krzysztof Kadubiec odniósł zwycięstwo, wyciągając wynik ze stanu 1:6 

Zo�a Leśniak na trasie
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
Wycięte z gazety kupony należy dostarczać – osobiście lub drogą pocztową 
– na adres  redakcji („Tygodnik Sanocki”, ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). 

�ROL BIŁAS (hokej, Ciarko STS) 
AR�DIUSZ BORCZYK (Automobilklub Małopolski) 
JAKUB BUKOWSKI (hokej, Ciarko STS) 
PRZEMYSŁAW CHUDZIAK (siatkówka, AZU UP TSV) 
�FAŁ DOMA�DZKI (piłka nożna, Wiki) 
PAULA DOSKOWS� (wrotkarstwo, UKS Sprint) 
DAMIAN DZIEWIŃSKI (LA, Zespół Szkół nr 3) 
KRYSTYNA GAWLEWICZ (LA, Pozytywnie Zabiegani) 
MICHAŁ GOSZTYŁA (kolarstwo, niezrzeszony) 
SZYMON HOSTYŃSKI (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
KONSTANCJA IWAŃCZYK (�tness gimnastyczny, Spartanie) 
MATEUSZ JAGNISZCZAK (piłka nożna, Ekoball Stal) 
EMILIA JANIK (LA, Komunalni) 
KRYSTIAN �LEMBA (piłka nożna, Ekoball Stal) 
SYLWIA �NCIAK (unihokej, Wilki) 
�CPER KOND�T (siatkówka, AZU UP TSV) 
MACIEJ KORZENIOWSKI (wędkarstwo, Koło nr 1) 
JULITA K�WIEC (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
NATALIA ŁOŻAŃS� (wrotkarstwo, UKS Sprint) 
MIŁOSZ ŁUCZ� (podnoszenie ciężarów, Gryf) 
MARTYNA ŁUSZCZ (LA, Komunalni) 
MICHAŁ PAWŁOWSKI (short-track/łyżwy, UKS MOSiR) 
DOMINIK PIELECH (piłka nożna, Wiki) 
HUBERT PRZYBYLSKI (trójbój siłowy, Gryf) 
PIOTR PYTLOWANY (tenis stołowy, SKT Wiki ILO) 
BOGUSŁAW RĄPAŁA (hokej, Ciarko STS) 
TADEUSZ REK (kajakarstwo, MOSiR) 
�DOSŁAW SAWICKI (hokej, Ciarko STS) 
PATRYK SAWULSKI (podnoszenie ciężarów, Gryf) 
WACŁAW SKIBA (żeglarstwo, BTŻ) 
SZYMON SŁYSZ (piłka nożna, Ekoball Stal) 
PIOTR SOKOŁOWSKI (siatkówka, AZU UP TSV) 
PATRIK SPĚŠNÝ (hokej, Ciarko STS) 
NORBERT STAREJKI (karate, SKK) 
JAKUB SUJKOWSKI (unihokej, Wilki) 
ARTUR WOJTOWICZ (kolarstwo, niezrzeszony) 

Przypominamy, że ważne będą tylko kupony wypełnione 
w całości, z wpisanymi nazwiskami wszystkich dziesięciu kan-
dydatów. Zasady punktowania są niezmienne od wielu lat: 
1. miejsce – 12 punktów, 2. – 10 pkt, a pozycje od 3. do 10. – od 
8 do 1 pkt. Plebiscytowe kupony wstępnie zamierzamy za-
mieszczać w kolejnych numerach do końca lutego. Finałową 
imprezę zaplanowaliśmy na pierwszą połowę marca, o ile oczy-
wiście – jak rok temu – pandemia nie pokrzyżuje nam planów. 
Jak zwykle nie zabraknie nagród dla laureatów, jak również 
dla Czytelników „TS”, najbliższych właściwego wytypowania 
składu „Złotej Dziesiątki”. 

Lista kandydatów: 

XVII Plebiscyt „Tygodnika Sanockiego” 
na Najpopularniejszych Sportowców Sanoka 

ZŁOTA DZIESIĄTKA 2021
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Złota Dziesiątka 2021

SIATKÓWKA
I Liga Podkarpacka 

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów 

PROSPORT MARMAX CZUDEC – AZS UP TSV SANOK 3:0 (23, 23, 20) 

Dwa punkty i szalone końcówki 
KLIMA BŁAŻOWA – AZS UP TSV SANOK 2:3 (23, -22, -19, 23, -14) 

AZS UP TSV: Krochmal, Chudziak, Wójcik, Gierula, Więch, Czurczak i Sokołowski (libero) 
oraz Pietrasz i Baran. 

Wyjazdowe zwycięstwo po zaciętym meczu z ciekawymi pościgami w końcówkach więk-
szości setów. Szkoda tylko, że nie udało się wygrać za 3 punkty, bo okazja była i to mimo 
braku zawodników, którzy uczestniczyli w ćwierć�nale Mistrzostw Polski Juniorów. 

Przy absencji Kacpra Kondrata 
i Kamila Florka drużyna TSV 
pojechała do Błażowej w za-
ledwie 9-obosowym składzie. 
W pierwszym secie nasz zespół 
długo prowadził, jednak decy-
dujące akcje należały do rywali, 
którzy objęli prowadzenie. 
Kolejne dwie partie dość pew-
nie padły łupem gości, co chyba 
trochę ich rozkojarzyło, bo 
czwarta odsłona rozpoczęła się 
wręcz fatalnie. Zawodnicy Kli-
my błyskawicznie uzyskali wy-
raźną przewagę, utrzymując ją 
do stanu 24:17. Dopiero wtedy 
ruszyło mocne odrabianie strat 
i udało się dojść do stanu kon-
taktowego. W kolejnej akcji 
mieliśmy nawet piłkę po wła-
snej stronie siatki, ale atak nie 
został skończony. Dla odmiany 
w tie-breaku to zawodnicy TSV 
grali skuteczniej, aż do 14:10. 
Zespół z Błażowej zdołał wy-
równać, na szczęście w samej 
końcówce wojnę nerwów lepiej 
wytrzymali przyjezdni. 

– To trochę nasza zasługa, 
że rywale zdobyli punkt, bo 
gdybyśmy na własne życzenie 
nie przegrali pierwszego seta, 
to mogło być nawet 3:0 – 
powiedział Piotr Sokołowski, 
grający trener TSV. 

Zacięta walka z przyszłym liderem 
AZS UP TSV: Florek, Czurczak, Gierula, Kondrat, Więch, Chudziak i Sokołowski (libero) oraz 
Pietrasz, Baran, Krochmal i Wójcik. 

Porażka w zaległym meczu z zespołem, który dzięki zwycięstwu został nowym liderem. 
Suchy wynik fałszuje jednak obraz pojedynku, bo siatkarze TSV tanio skóry nie sprzedali. 

Choć Prosport Marmax był 
stroną dominującą, to nasza 
drużyna nie odpuszczała. 
W pierwszych dwóch setach 

niemal udawało się odrobić 
straty – najpierw ze stanu 
20:23 goście podciągnęli na 
23:24, w kolejnej akcji psując 

atak, a potem udało się 
wyrównać na 23:23, jednak 
bez pójścia za ciosem. Dla 
odmiany trzecia partia była 

wyrównana do wyniku 19:19, 
ale w końcówce wyraźnie 
skuteczniejsi byli siatkarze 
z Czudca. 

W sobotę (godz. 17) druży-
na AZS UP TSV zakończy 
sezon zasadniczy na wła-
snym parkiecie, rewanżo-
wym pojedynkiem z Klimą 
Błażowa. Bezpośrednio 
przed meczem juniorzy na-
szego klubu mają odebrać 
medale za zajęcie 3. miejsca 
na Podkarpaciu. 

Lekcja siatkówki z mistrzami świata 
Podczas turnieju w Jastrzębiu-Zdroju drużyna TSV wygrała 
ostatni z trzech meczów, kończąc rywalizację na 5. miejscu. 

W fazie grupowej nasz zespół 
tra�ł na niezwykle mocne 
kluby, czyli broniący tytułu 
Chemik Bydgoszcz i 6. przed 
rokiem Gwardię Wrocław. 
Niespodzianki nie było – 
rywale okazali się poza zasię-
giem, odnosząc zdecydowane 
zwycięstwa. Siatkarzom TSV 
pozostał zatem pojedynek 
o 5. pozycję z OPP Powiat 
Kołobrzeski, a pewną wygra-
ną w trzech setach powetowa-
li sobie wcześniejsze porażki. 

– Pierwsze dwa mecze 
były dla nas dobrą lekcją siat-
kówki. Dość powiedzieć, że 
Gwardia miała w składzie 
trzech mistrzów świata sprzed 
roku, a Chemik – jednego. 

To chyba najlepiej świadczy 
o sile rywali. Choć nie zdoła-
liśmy nawiązać równorzędnej 
walki, to jednak byłem zado-
wolony z postawy zawodni-
ków. Tym bardziej, że byliśmy 
chyba najmłodszym zespo-
łem na turnieju – praktycznie 
połowę składu tworzyli junio-
rzy młodsi, wśród których był  
nawet jeden gracz z rocznika 
2006, a więc liczący sobie 
o trzy lata mniej od najstar-
szych rywali. Chłopcy poka-
zali na co ich stać w ostatnim 
meczu z Powiatem Kołobrze-
skim, nie dając rywalom 
szans. Myślę, że więcej może-
my ugrać w ćwierć�nałowym 
turnieju Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych, który 
w połowie marca rozegrany 
zostanie w Zielonej Górze – 
powiedział trener Maciej 
Wiśniowski. 

Mecze grupowe 
TSV SANOK – GWARDIA WROCŁAW 0:3 (-11, -17, -12) 
TSV SANOK – CHEMIK BYDGOSZCZ 0:3 (-12, -12, -14) 
Mecz o 5. miejsce: 
TSV SANOK – POWIAT KOŁOBRZESKI 3:0 (14, 21, 18) 

Drużyna TSV. Od lewej: góra – trener Maciej Wisniowski, Kosma 
Osika, Mikolaj Mołczan, Łukasz Dołżycki, Szymon Szeremeta, Hubert 
Stareńczak, Kamil Florek, Kacper Kondrat i Błazej Fic; dół – Kamil 
Fedio, Grzegorz Moskal, Szymon Krzanowski i Miłosz Wiśniowski. 

Siatkarze TSV odnieśli zwycięstwo po nerwowym tie-breaku, wygrywając na przewagi 
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