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Posy am kwiaty - niech powiedz one
To, czego usta nie mówi st sknione!
Co w serca mego zostanie skryto ci,
Wiecznym odd wi kiem alu i mi o ci.

Posy am kwiaty - niech kielichy sk oni
I prósz srebrn ros jak ezkami,
Mo e uleci z ich najczystsz woni
Wyraz dr cymi szeptany ustami,
Mo e go one ze sob unios
I rzuc razem z woniami i ros .
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Adam Asnyk
„Posyłam kwiaty” (fragm.)



Święto
Narodowe
Trzeciego
Maja

Święto
Narodowe
Trzeciego
Maja

Fot. S. Bełz
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Konstytucja 3 Maja – w³aœciwie Ustawa Rz¹dowa z dnia
3 maja 1791 roku – by³a ustaw¹ reguluj¹c¹ ustrój prawny Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje siê,
¿e by³a pierwsz¹ w Europie i drug¹ na œwiecie nowoczesn¹
spisan¹ konstytucj¹.

Jako akt prawny zosta³a stworzona w celu zlikwidowania
wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i jej z³otej wolnoœci. Konstytucja wprowadzi³a polityczne zrów-
nanie mieszczan i szlachty oraz stawia³a ch³opów pod ochron¹
pañstwa, ³agodz¹c w ten sposób nadu¿ycie pañszczyzny. Kon-
stytucja znios³a zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które
pozostawia³o sejm na ³asce ka¿dego pos³a, który z w³asnej
inicjatywy albo magnatów czy przekupiony przez zagranicz-
nych dygnitarzy, móg³ uniewa¿niæ wszystkie uchwa³y podjête
przez sejm. Ma³o kto ju¿ pamiêta o tym, ¿e jej twórcami byli
Ignacy Potocki i Hugo Ko³³¹taj, którzy swoje dzie³o nazwali
„ostatni¹ wol¹ i testamentem gasn¹cej Ojczyzny”.

Œwiêto Narodowe
Trzeciego Maja

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! Skoczne dŸwiêki

Radoœci¹ oddychaj¹, radoœci¹ s³uch poj¹,

Dziewki chc¹ tañczyæ, ch³opcy w miejscu nie dostoj¹

Lecz starców myœli z dŸwiêkiem w przesz³oœæ siê unios³y,

W owe lata szczêœliwe, gdy senat i pos³y

Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali

Zgodzonego z narodem króla fetowali;

Gdy przy tañcu œpiewano: „Wiwat Król kochany!

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

„Pan Tadeusz”, Koncert Jankiela (fragment),

Adam Mickiewicz

220 lat temu 3 maja zosta³a uchwalona pierwsza w Euro-
pie, a druga na œwiecie nowo¿ytna konstytucja. By³a ona po-
stêpowa, lecz nie radykalna jak nieco póŸniejsza francuska.
Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 r. by³a produktem epoki
oœwiecenia, Sejmu Wielkiego oraz wszystkich tych, którzy pra-

Przyjêcie Konstytucji 3 Maja spowodowa³o wrogoœæ s¹sia-
dów Polski. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska zdra-
dzona przez swojego pruskiego sojusznika Fryderyka Wilhel-
ma II zosta³a pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny
Wielkiej, sprzymierzon¹ z konfederacj¹ targowick¹ – spiskiem
polskich magnatów przeciwnych reformom os³abiaj¹cym ich
wp³ywy po utracie niepodleg³oœci w 1795 roku. Przez 123 lata
rozbiorów przypomina³a o dumie narodowej w walce o nie-
podleg³oœæ.

Dziœ Konstytucja 3 Maja jest dla Polaków swoistego rodza-
ju memento: trzeba pamiêtaæ o naszej historii, bo ona lubi siê
powtarzaæ. My, jako Polacy, musimy rz¹dziæ siê swoimi dobry-
mi prawami, bo nigdy nikt obcy nie narzuci nam dobrego pra-
wa. Musimy pamiêtaæ o swoich katolickich korzeniach, opiece
Matki Bo¿ej nad naszym narodem w trakcie burz historii. Musi-
my pamiêtaæ, ¿e ka¿de, nawet najlepsze prawo jest tylko po-
cz¹tkiem pracy od podstaw dla dobra narodu i pañstwa. Nigdy
uchwalona ustawa, prawo nie zmienia jak za dotkniêciem cza-
rodziejskiej ró¿d¿ki otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Tak te¿ by³o
z Konstytucj¹ 3 Maja. By³ to katalizator zmian w œwiadomoœci
Polaków na przysz³e lata, który jest dla nas wzorem zmian,
wznoszenia siê ponad partykularne interesy dla dobra ogó³u.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej O¿óg

gnêli dobra kraju poprzez jego odnowê ustrojow¹. 3 maja wy-
pada równie¿ Œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski. £¹cznoœæ tych dwóch Œwi¹t jest bardzo istotna i nieprzy-
padkowa. Z tej okazji odby³a siê uroczysta Msza œw. w Koœcie-
le Parafialnym pw. Œw. Jana Chrzciciela w Soko³owie M³p., po
której nast¹pi³ przemarsz pod Pomnik poœwiêcony obroñcom
ojczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej w parku.

Na miejscu zebrani wys³uchali przemówienia Burmistrza
GiM Andrzeja O¿oga. Czêœæ artystyczn¹ rozpoczêli uczniowie
Niepañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Soko³owie M³p.
Jako pierwsza wyst¹pi³a Aleksandra Nizio³ – podopieczna p.
Anny Wójcikiewicz wykonuj¹c dwa utwory na keyboardzie „Lau-
ra i Filon” i „Polonez Rycerski”. Swoimi umiejêtnoœciami instru-
mentalnymi uroczystoœæ uœwietni³ wystêp duetu w sk³adzie Ala
O¿óg – flet, Madzia O¿óg – keyboard wykonuj¹c „B³êkitne roz-
wiñcie sztandary” (uczennice p. Agnieszki Winiarskiej). Ob-
chody Œwiêta Konstytucji uœwietni³ tak¿e kwartet wokalny
w sk³adzie: sopran – Beata Kraska, alt – Izabela Piersiak, te-
nor- Mateusz Woœ, bas – Sebastian Lesiczka. Zaprezentowa³
on „Modlitwê obozow¹” oraz „Czeœæ polskiej ziemi”. Wartê ho-
norow¹ pe³nili harcerze z Soko³owa M³p.

Organizatorami uroczystoœci patriotyczno-religijnej byli
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Soko³owie M³p., Burmistrz
GiM Soko³ów M³p., Ksi¹dz Proboszcz oraz Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Marek Kida

Szanowni Pañstwo,
Czcigodni Ksiê¿a, Panie, Panowie,

Drogie Dzieci, Kochana M³odzie¿y
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Blokada drogi krajowej nr 19 w Soko³owie M³p. by³a efek-
tem frustracji mieszkañców na garœæ niespe³nionych obietnic
ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, któ-
ra odwleka w czasie kompleksowy remont 19-nastki biegn¹-
cej przez Soko³ów M³p. oraz budowê obwodnicy miasta. Ogrom-
ne natê¿enie ruchu i ha³as z nim zwi¹zany s¹ bardzo uci¹¿li-
we zw³aszcza, ¿e 19-nastka przecina miasto przez sam œro-
dek. Samo przejœcie w godzinach szczytu na drug¹ stronê uli-
cy oraz w³¹czenie siê do ruchu przez miejscowych „posiada-
czy czterech kó³” niekiedy graniczy z cudem, a wystarczy³aby
sygnalizacja œwietlna na g³ównych skrzy¿owaniach. O tym nie-
stety zapomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad pozostawiaj¹c mieszkañców Soko³owa M³p. z „ma³ym-
wielkim problemem”. Nastêpna kwestia tyczy siê stanu na-
wierzchni 19-nastki na odcinku Soko³ów M³p. – Nienadówka.
„Super Nowoœci” (nr z 27-29 maja br.) powo³uj¹c siê na wy-
wiad z rzecznikiem prasowym rzeszowskiego oddzia³u GDD-
KiA Joann¹ Rarus podaj¹, i¿ „w bie¿¹cym roku nie bêdzie mo¿-
liwoœci realizacji tych robót remontowych z wyj¹tkiem bie¿¹-
cych remontów cz¹stkowych. Wynika to przed wszystkim z bra-
ku œrodków finansowych na zadania tego typu. Ograniczenie
remontów spowodowane jest trudn¹ ogólnie sytuacj¹ finan-
sów publicznych i koniecznoœci¹ jej naprawienia ze wzglêdu
na strategiczne interesy interesy pañstwa”. Burmistrz GiM So-
ko³ów M³p. Andrzej O¿óg uwa¿a, i¿ „remonty cz¹stkowe w po-
staci ³atania dziur nie przynosz¹ efektów”. Twierdzi te¿, „¿e
takie dzia³ania wystarczaj¹ na tydzieñ, dwa i albo powstaje
nowa dziura obok za³atanej, albo ³ata zostaje wyrwana ko³ami
ciê¿kich aut. Tu konieczny jest kapitalny remont tej drogi”.
I z tymi s³owami nie sposób siê nie zgodziæ zw³aszcza, i¿ przez
miasto w ci¹gu doby przeje¿d¿a oko³o 20 tys. aut (obliczenia
w³asne mieszkañców Soko³owa M³p.). O uci¹¿liwoœci s¹sia-
dowania z tak ruchliw¹ 19-nastk¹ niech œwiadczy wypowiedŸ
internauty znaleziona na forum nowin24:
„~shulla~ (Napisano 27 maj 2011 – 16.15). Oby by³o wiêcej
takich blokad, bo jedna wiadomo nie wystarczy. Sama miesz-
kam przy ulicy i wiem jak to potê¿ne TIR-y je¿d¿¹. Ca³y dom siê
trzêsie, tynk odpada. Jest g³oœny huk powodowany przez prze-
je¿d¿aj¹ce samochody. Mieszkaæ w tym mieœcie ko³o ulicy to
jedna wielka masakra”.

Organizatorzy blokady ju¿ zapowiadaj¹ nastêpne akcje pro-
testacyjne w razie kontynuowania dotychczasowej polityki opie-
sza³oœci przez GDDKiA w stosunku do mieszkañców Soko³o-
wa M³p.; kierowców zaœ prosz¹ o wyrozumia³oœæ i jednocze-
œnie przepraszaj¹ za t¹ radykaln¹ formê protestu, która wyda-
je siê byæ jedyn¹ skuteczn¹ broni¹ do egzekwowania obietnic
z³o¿onych niegdyœ przez GDDKiA.

Marek Kida

Gdzie s¹ 2 mln na remont drogi w mieœcie?
Protest w Soko³owie M³p. 27 maja br., godz. 14.00-15.00

Fot. B. Rybak

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. odbyta
w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Porz¹dek obrad:
1. Ocena stanu dróg gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich i krajowych na tere-
nie miasta i gminy.
2. Podjêcie uchwa³.
• w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci

gruntowej,
• w sprawie uchwalenia Gminnego

Programu Przeciwdzia³ania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy i Mia-
sta Soko³ów M³p.,

• w sprawie okreœlenia trybu i sposobu
powo³ywania i odwo³ywania cz³onków
zespo³u interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
oraz warunki jego funkcjonowania,

• w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci

gruntowej,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzeda¿y,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzeda¿y,
• w sprawie zamiany gruntu,
• w sprawie nadania nazwy ulic,
3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Sprawy ró¿ne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Spraw Spo³ecznych Rady Miej-
skiej w Soko³owie M³p. odbytego w dniu
19 kwietnia 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu gmi-
ny i miasta za 2010 rok.
2. Bezpieczeñstwo w Gminie. Funkcjono-
wanie Stra¿y Po¿arnych
i Policji na terenie miasta i gminy.
3. Przedstawienie projektów uchwa³.
4. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego po-
siedzenia Komisji.
5. Sprawy ró¿ne.

Posiedzenie Komisji do Spraw Gospo-
darczych, Bud¿etu, Finansów i Rolnic-
twa Rady Miejskiej w Soko³owie M³p.
w dniu 20 kwietnia 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu gmi-
ny i miasta za 2010 rok.
2. Informacja o stanie dróg gminnych na
terenie miasta i gminy.
3. Przedstawienie projektów uchwa³.
4. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego po-
siedzenia Komisji.
5. Sprawy ró¿ne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. odbyta

w dniu 25 maja 2011 r.

Porz¹dek obrad:
1. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu
gminy i miasta za 2010 rok.
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2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy i Miasta.
3. Podjêcie uchwa³:
• w sprawie wyra¿enia zgody na z³o¿e-

nie i realizacjê projekt „Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w Gminie So-
ko³ów M³p.’’

• w sprawie nabycia nieruchomoœci,
• w sprawie utworzenia jednostki bu-

d¿etowej pod nazw¹ „Kryta P³ywalnia
w Soko³owie Ma³opolskim” oraz nada-
nia statutu.

• w sprawie zmian w bud¿ecie na rok
2011,

• w sprawie zaopiniowania wariantu
przebiegu drogi ekspresowej S-19
KuŸnica Bia³ostocka – Barwinek, na
odcinku Nisko (wêze³ „Zapacz”) – So-
ko³ów M³p. w granicach administracyj-
nych Gminy Soko³ów Ma³opolski (od
Soko³owa M³p. do Markowizny).

· w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzeda¿y,

4. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej se-
sji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy ró¿ne i wolne wnioski.
7. Ocena i podsumowanie wdro¿onego
na terenie Gminy programu pt.: „Wolny
czas twój wybór”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Soko³owie M³p. w dniu 6 maja
2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu
gminy i miasta za 2010 rok.
2. Opracowanie opinii.
3. Sporz¹dzenie wniosku w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
dla Burmistrza Gminy i Miasta w Soko³o-
wie M³p.
4. Sprawy ró¿ne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji do Spraw Gospo-
darczych, Bud¿etu, Finansów i Rolnic-
twa Rady Miejskiej w Soko³owie M³p.
w dniu 16 maja 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Postêp prac inwestycyjnych na terenie
gminy i miasta.
2. Przedstawienie projektów uchwa³.
3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy ró¿ne.
5. Wizytacja na budowie basenu.

Posiedzenie Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Spraw Spo³ecznych Rady Miej-
skiej w Soko³owie M³p. odbytego w dniu
18 maja 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy szkó³ na terenie mia-
sta i gminy.
2. Przedstawienie projektów uchwa³.
3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy ró¿ne.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

od 23 marca 2011 r.
do 26 kwietnia 2011 r.

• w sprawie og³oszenia wykazu nierucho-
moœci przeznaczonych do dzier¿awy
dzia³ek po³o¿onych w Soko³owie M³p.
o numerach: 1959/2 – ul. Rzeszowska
na cele us³ugowo – handlowe, 3379/1 –
ul. Kochanowskiego ogródki przydomo-
we, 3165 i cz. dz.3176/3 – ul Lubelska
na cele us³ugowo – handlowe, cz. dz.
1357/1 – ul. Rynek na cele us³ugowo –
handlowe, cz. dz. 4226, 4227/4, 4228/4
– stacja bazowa,

• w sprawie wydzier¿awienia gruntu –
czêœci parkingu o powierzchni 200 m2

usytuowanego na dzia³ce nr 1384/1 po-
³o¿onej w Wólce NiedŸwiedzkiej,

• w sprawie zmian w bud¿ecie,
• w sprawie przed³o¿enia sprawozdania

rocznego z wykonania bud¿etu gminy
i miasta Soko³ów Ma³opolski za rok 2010,

• w sprawie podzia³u œrodków finanso-
wych na realizacjê przedsiêwziêæ z za-
kresu rozwoju sportu na terenie gminy
i miasta w 2011 roku,

• w sprawie zmian w bud¿ecie,
• w sprawie pierwokupu – nie skorzystaæ

z prawa pierwokupu dzia³ki nr 2073 po-
³o¿onej w Trzebosi,

• w sprawie og³oszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzeda¿ dzia³ki nr 817/45 po³o¿onej
w Nienadówce. Termin przetargu zosta³
ustalony na dzieñ 4 maja 2011 r.,

• w sprawie przyjêcia procedur zarz¹dza-
nia ryzykiem w Urzêdzie Gminy i Miasta
Soko³ów M³p.,

• w sprawie wprowadzenia w samorz¹dzie
Gminy i Miasta Soko³ów M³p. systemu
zarz¹dzania ryzykiem,

• w sprawie og³oszenia wykazu nierucho-
moœci przeznaczonych do dzier¿awy
dzia³kê nr 3585 po³o¿on¹ w Nienadów-
ce z przeznaczeniem na cele ogródka
przydomowego oraz dzia³kê nr 680 po-
³o¿on¹ w Turzy.

• w sprawie og³oszenia przetargu na re-
alizacjê zadania pn: „Przebudowa drogi
gminnej Nr 108694R K¹ty Trzebuskie
przez wieœ w km 2+040-2+700”. Termin
przetargu zosta³ ustalony na dzieñ
4 maja 2011 r.,

• w sprawie og³oszenia przetargu na re-
alizacjê zadania pn: „Dostawa energii
elektrycznej i œwiadczenie us³ug dystry-
bucji energii elektrycznej dla Gminy So-
ko³ów M³p. i podleg³ych jednostek”.
Przetarg odby³ siê w dniu 26 kwietnia
2011 r.,

• w sprawie skierowania projektów uchwa³
na sesjê Rady Miejskiej.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez

Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.

od 29 kwietnia 2011 r.
do 24 maja 2011 r.

• w sprawie og³oszenia wykazu lo-
kalu przeznaczonego do odda-
nia w najem – przeznaczenia do
dzier¿awy na okres 20 lat lokal
o pow. 50 m2 stanowi¹cy czêœæ
budynku usytuowanego na dzia³-
ce nr 3392 po³o¿onej w Niena-
dówce z przeznaczeniem na cele
dzia³alnoœci us³ugowej,

• w sprawie przekazania Radzie
Miejskiej sprawozdania finanso-
wego za rok 2010,

• w sprawie powo³ania Komisji
Zdrowotnej dla nauczycieli ubie-
gaj¹cych siê o pomoc zdrowotn¹,

• w sprawie og³oszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu prze-
targu na sprzeda¿ dzia³ki nr 221
po³o¿onej w MarkowiŸnie. Termin
przetargu zosta³ ustalony na
dzieñ 8 czerwca 2011 r.,

• w sprawie przed³u¿enia umowy
na wydzier¿awienie dzia³ek nr:
3783/3 3783/4, 3783/5 po³o¿o-
nych w Soko³owie M³p. przy ulicy
£aziennej, na poszerzenie placu
targowego,

• w sprawie zmian w bud¿ecie,
• w sprawie wydzier¿awienia grun-

tu, dzia³ki nr 680 po³o¿onej w Tu-
rzy dla Ko³a £owieckiego „Sokó³”
z przeznaczeniem na cele pro-
dukcji rolnej,

• w sprawie og³oszenia przetargu
na realizacjê zadania pn: „Wyko-
nanie scalenia i podzia³u nieru-
chomoœci po³o¿onej w Soko³o-
wie M³p.” Osiedla Piaski II w So-
ko³owie M³p. Termin przetargu
zosta³ ustalony na dzieñ 26 maja
2011 r.,

• w sprawie og³oszenia wykazu
nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y dzia³ek nr 463/5,
463/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/
10, 463/11, 463/12 po³o¿onych
w Trzebusce,

• w sprawie og³oszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu prze-
targu na sprzeda¿ dzia³ki nr 772
po³o¿onej w Trzebosi. Termin
przetargu zosta³ ustalony na
dzieñ 29 czerwca 2011 r.,

• w sprawie skierowania projek-
tów uchwa³ na sesjê Rady Miej-
skiej.

Maria Kucia
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Czerwiec 2011 roku dla Górna,
a szczególnie dla Smaku up³ywa pod
znakiem jubileuszy. Ledwo ruch na
obiektach WOKSiR usta³ z okazji 20 let-
niej rocznicy dzia³alnoœci Zak³adu Miê-
snego Smak Górno a ju¿ w nastêpnym
tygodniu 19 czerwca odby³ siê Jubile-
uszowy V Festiwal Podkarpackich Sma-
ków w Górnie. W tym roku podobnie jak
w poprzednich latach g³ównymi organi-
zatorami tej piêknej imprezy jest Marsza-
³ek Województwa Podkarpackiego, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Soko³ów Ma³opol-
ski, Zak³ad Miêsny Smak Górno, Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miej-
sko-Gminny Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Soko³owie M³p. i Krajowa Sieæ
Obszarów Wiejskich.

Festiwal odby³ siê na Obiektach Wiej-
skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego
„Górnovia” w Górnie.

Festiwal jest wa¿nym przedsiêwziê-
ciem, o wysokim poziomie organizacyj-
nym i jego popularnoœæ roœnie z roku na
rok.

Pomimo to, ¿e w tym czasie w Bogu-
chwale odbywa³y siê podobnego typu
imprezy z okazji Dnia Otwartych Drzwi,
to niewiele zaszkodzi³o Festiwalowi,
gdy¿ do Górna od rana zjecha³y liczne
rzesze wystawców i póŸniej zwiedzaj¹-
cych. Od rana uwijali siê oni z roz³o¿e-
niem swoich stanowisk, a od godziny
10.00 do 15.00 pracowa³a komisja oce-
niaj¹ca niezliczon¹ iloœæ oferowanych
produktów kulinarnych najró¿niejszej
gamy. By³o naprawdê co podziwiaæ i ko-
misja mia³a wiele dylematów, aby ze
wspania³ych oferowanych produktów
wybraæ najlepsze. Komisja konkursowa
w sk³adzie:
1. Prof. dr hab. In¿. Dorota Bobrecka-
Jamro – Kierownik Katedry Produkcji

Roœlinnej Wydzia³u Biologiczno-Rolni-
czego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Jerzy Wiœniewski – Wojewódzki In-
spektor Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych w Rzeszowie.
3. Bogus³aw Kida – Z-ca Burmistrza
Gminy i Miasta w Soko³owie M³p.
4. Anna Tomczyk – Redaktor Telewizji
Polska S.A. Oddzia³ w Rzeszowie.
5. Monika Domino – Redaktor Polskiego
Radia Rzeszów.
6. Adam Skiba – Z-ca Dyrektora Depar-
tamentów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzêdu Marsza³kowskiego woj. Podkar-
packiego.
7. Dariusz Surma – Z-ca Dyrektora De-
partamentu Rolnictwa i Gospodarki Wod-
nej Urzêdu Marsza³kowskiego woj. Pod-
karpackiego.
8. Zbigniew Siudak – Technolog ¯ywno-
œci Zak³adu Miêsnego Smak Górno.
9. Krzysztof Zieliñski – Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpa-
cia „PRO CARPTHIA”
dokona³a oceny i wybra³a najlepsze pro-
dukty w poszczególnych kategoriach.

Komisja konkursowa dla trafniejszej
i pe³niejszej oceny podzieli³a wystawia-
ne produkty na kilka kategorii, w których
przyzna³a nastêpuj¹ce wyró¿nienia:
- sery i inne produkty mleczne; nagrodê
otrzymuje – KGW Jaæmierz Przedmieœcie
za Ser Jaæmierski; wyró¿nienie otrzymu-
je Iwona Kuchta – Hy¿ne – za SER BIA-
£Y Hy¿niejski;
- miêso œwie¿e oraz produkty miêsne;
nagrodê otrzymuje Zak³ad Miêsny Smak
Górno za TRÓJPAK z linii „Podkarpac-
kie Skarby” – Kie³basianka z Górna, Go-
lonka z Górna, Pasztet domowy z Górna;
wyró¿nienie otrzymuje KGW Krzeszów
za Karczek po Krzeszowsku;
- produkty rybo³ówstwa w tym ryby; na-
grodê otrzymuje pan Stanis³aw Smalisz

za Karp Faszerowany sosem ¿urawino-
wym;
- nasiona orzechy, zbo¿a, warzywa
i owoce (przetworzone i inne); nagrodê
otrzymuje KGW D³ugie za Kotleciki s³o-
necznikowe; wyró¿nienie otrzymuje Go-
spodarstwo Ekologiczne za Ocet jab³ko-
wy;
- wyroby piekarnicze; nagrodê otrzymu-
je KGW Wólka Podleœna za Sernik ze
s³onecznikiem; wyró¿nienie otrzymuje
Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich
z „Zagorzanki” w Zagórzycach Dolnych
za Ko³acz weselny;
- miody, gotowe dania i potrawy napoje
alkoholowe i bezalkoholowe; nagrodê
otrzymuje Wojewódzki Zwi¹zek Pszcze-
larzy za Podkarpacki miód akacjowy;
- najsmaczniejsze gotowe dania i potra-
wy; nagrodê otrzymuje Stowarzyszenie
Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki” za
Kacapo³y tarte; wyró¿nienie otrzymuje:
1) KGW Koœciany za Krupniak, 2) Sto-
warzyszenie Krzewienia Tradycji i Kul-
tury w Hy¿nem za Pierogi z bobu;
- najsmaczniejsze napoje alkoholowe
i bezalkoholowe; nagrody otrzymali:
1. KGW Jasionka za Nalewkê z bzu czar-
nego, 2. Winnica Stare Siedlisko za wino
gronowe, 3. Janina I Kazimierz Czaban
za Likier ró¿any; wyró¿nienie otrzymuje:
KGW Nockowa za Napój ¿niwiarzy na
miodzie.
- w kategorii inne produkty wyró¿nienie
otrzymuje: zak³ad Przetwórczo Handlo-
wy „Baszpol” Sp. z o.o. za Smalczyk owo-
cowo warzywny.

Oprócz tradycyjnego jad³a by³y te¿ do
podziwiania wyroby rêkodzie³a, które
œwietnie ubarwiaj¹, uzupe³niaj¹ i uboga-
caj¹ atmosferê tradycji, jakoœci i wielo-
barwnoœci prezentowanych przez wy-
stawców swoich ofert. Nie brak³o te¿ po-
traw ekologicznych, gdy¿ nasze woje-
wództwo ma wiele gospodarstw, w któ-
rych produkowane s¹ zdrowe ekologicz-
ne surowce wytworzone przy u¿yciu na-
turalnych œrodków produkcji. Bardzo bo-
gate dziedzictwo kulinarne, które spoty-
kamy w województwie podkarpackim,
daje nam produkt tradycyjny, czyli taki,
który przesz³e pokolenia opracowa³y
i pozostawi³y nam w swoim spadku. Te
w³aœnie produkty s¹ wynikiem po³¹cze-
nia zdrowego ekologicznego surowca
i tradycyjnej receptury. Smaczne i zdro-
we, a ponadto podkreœlaj¹ce nasz¹ to¿-
samoœæ sprawiaj¹, ¿e staj¹ siê one re-
gionaln¹ wizytówk¹ województwa pod-
karpackiego i w³aœnie promowanie tych
cech i zalet jest jednym z g³ównych ce-
lów Festiwalu Podkarpackich Smaków.
Jest nie tylko doskona³¹ okazj¹ do pre-
zentowania i promowania najlepszych
wyrobów tradycyjnych w województwie
podkarpackim, ale przede wszystkim do
okazania bogactwa kulinarnego i kultu-
rowego rejonu. Celem Festiwalu jest te¿

V Targi Żywności Tradycyjnej
„Festiwal Podkarpackich Smaków”

Fot. P. Dec
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integracja producentów i wytwórców pro-
duktów lokalnych, regionalnych i trady-
cyjnych, tak¿e upowszechnianie pozy-
tywnych wzorców w zakresie produkcji.
Dobrze siê sk³ada, ¿e istnieje zaintere-
sowanie mediów, które rozpowszech-
niaj¹ tego typu imprezy i wystawcy do-
strzegaj¹ potrzebê wpisywania swoich
niepowtarzalnych i unikatowych produk-
tów na Listê Produktów Tradycyjnych czy
uzyskanie certyfikatu systemu jakoœci
„Jakoœæ Tradycja”. Jako pierwsze w wo-
jewództwie podkarpackim 7 produktów
ze Smak Górno uzyska³o certyfikat „Ja-
koœæ Tradycja” a s¹ to: „Kie³basa wiejska
pieczona z Górna”, „Kie³basiana z Gór-
na”, „Pasztet tradycyjny w s³oju z Górna”,
„ Boczek w s³oju z Górna”, „Boczek Pie-
czony z Górna”, „Szynka Swojska z Gór-
na”, „ Studzienina z Górna”. W wojewódz-
twie podkarpackim obecnie jest wpisa-
nych 95 produktów na Listê Produktów
Tradycyjnych przy Ministerstwie Rolnic-
twa, z czego 10 produktów ma zareje-
strowane Smak Górno. Na Festiwal przy-
by³y liczne rzesze zwiedzaj¹cych, na któ-
rych czeka³y ró¿norodne smako³yki i mi-
strzowskie wyroby rêkodzie³a. Odbywa-

Wycieczka
na Litwê

Co by to by³a za wycieczka jakbym
nie podzieli³ siê swoimi spostrze¿eniami
z czytelnikami Kuriera Soko³owskiego.
Na wycieczkê do Litwy w dniu 29 kwiet-
nia 2011 roku wyjechaliœmy autokarem
z Górna oko³o godziny 22. Poniewa¿ je-
cha³a nas wyj¹tkowo ma³a grupa uczest-
ników bo zaledwie 16 osób, a autobus
móg³ nas pomieœciæ trzy razy wiêcej, wiêc
mieliœmy du¿o wolnego miejsca, to i spa-
nie w autobusie odchodzi³o, a¿ mi³o.
Gdzieœ do pó³nocy jeszcze niektórzy roz-
mawiali, inni próbowali siê czymœ tam
rozweseliæ, ale póŸniej, to tak mi siê wy-
dawa³o, ¿e wszyscy spali. Ja przynaj-
mniej wyci¹gn¹³em siê wygodnie (je¿eli
to mo¿na nazwaæ wygod¹) na siedzeniu
w poprzek, nogi wy³o¿y³em na siedzenia
naprzeciwko i obudzi³em siê o 5 godzi-
nie rano ca³y œcierpniêty, ale trochê wy-
spany. Byliœmy ju¿ ko³o Augustowa. Ro-
bi³o siê jasno na polu, wiêc przy stacji
paliw zatrzymaliœmy siê na 45 minutowy
obowi¹zkowy postój. By³a okazja do po-
rannej toalety, mo¿na by³o wypiæ ciep³y

³y siê te¿ inne imprezy towarzysz¹ce, któ-
re widniej¹ w przedstawionym progra-
mie.

Prezes Smak Górno, Mieczys³aw
Miazga w swoim wyst¹pieniu pokrótce
przedstawi³ ideê organizowania Festiwa-
lu, przywita³ wszystkich wystawców, zwie-
dzaj¹cych i zaproszonych goœci, którzy
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹. Gor¹co
przywita³ dziewiêædziesiêcioosobow¹
delegacjê Gminy Górno pow. Kielecki,
z Wójtem Przemys³awem £ysakiem na
czele oraz zaproszonych goœci w oso-
bach: Pos³ów na sejm RP Stanis³awa
O¿oga i Wies³awa Rygla, Wicemarsza³-
ków Województwa Podkarpackiego Zyg-
munta Cholewiñskiego i Lucjana KuŸ-
niarka, dyrektorów ró¿nych wydzia³ów
Urzêdu Marsza³kowskiego Kazimierza
Rokitê, Mariê Cisek, Marcina CiŸlê, Da-
riusza Surmê, Dyrektora WORD w Tar-
nobrzegu Wies³awa Lichotê, Starostê
i Wicestarostê Powiatu Rzeszowskiego
Józefa Jod³owskiego i Marka Sitarza,
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu
Rzeszowskiego Jerzego Bednarza, Bur-
mistrza GiM w Soko³owie M³p. Andrzeja
O¿oga i jego zastêpcê Bogus³awa Kidê,

Radnych Gminy i Miasta w Soko³owie
M³p. z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Andrzejem Pasierbem i jego zastêpc¹
Mieczys³awem Kobiernikiem, Komen-
danta Miejskiego Policji w Rzeszowie
Witolda Szczekalê i Komendanta Komi-
sariatu Policji w Soko³owie M³p. Paw³a
Suskiego, dyrektorów placówek zdro-
wotnych z terenu gminy El¿bietê Bu-
rzyñsk¹, Józefa Kie³bia, Jacka Jakubca
oraz bez wymieniania nazwisk wszyst-
kich dyrektorów szkó³ i prezesów firm
z Górna i okolicy.

Przed oficjalnym otwarciem Festiwa-
lu na scenie powitalny wystêp da³ zespó³
„Bandoska” z WDK z Rzeszowa. Po po-
witaniu wystêpowa³ zespó³ „M³ody Duch”,
nastêpnie drugie wejœcie „Bandoski”
i póŸniej po dwa wejœcia mia³y zespo³y
„Górnianecki” i „B¹czkowianie” z Górna
woj. Œwiêtokrzyskie. Nastêpnie wystêpo-
wa³ Kabaret „Czarny Salceson”, a po nim
Zespó³ STONEHENGE – muzyka celtyc-
ka. Imprezê zakoñczy³ Koncert Grupy
KSU, na który zgromadzi³a siê bardzo
liczna grupa publicznoœci.

Kazimierz Smolak

napój lub posiliæ siê czym kto mia³ i chcia³.
Przez noc pada³ deszcz, chwilami nawet
ulewny. Nad ranem jeszcze lekko pada-
³o i martwiliœmy siê, ¿e nie trafiliœmy na
dobr¹ pogodê. Do granicy z Litw¹ doje-
chaliœmy o 7:15 i te¿ by³a to granica po-
gody deszczowej i s³onecznej. Polska
po¿egna³a nas deszczem, a Litwa przy-
wita³a nas rozpogodzeniami. Po chwilo-
wej jeŸdzie ca³kowicie siê rozpogodzi³o
i resztê czasu na Litwie spêdziliœmy
w dobrej pogodzie. Tereny od Augusto-
wa do granicy zaskoczy³y mnie tym, ¿e
nie by³o w ogóle widaæ ugorów, tak jak to
siê zdarza na naszych terenach, a wszyst-
kie pola, pastwiska i ³¹ki ³adnie by³y za-
gospodarowane. Tak siê z³o¿y³o, ¿e po-
wrotn¹ drogê od Augustowa do domu te¿
jechaliœmy noc¹ i nic nie mogê powie-
dzieæ o terenach rolniczych rozci¹gaj¹-
cych siê na trasie, któr¹ przebyliœmy noc¹.
Tereny Litwy te¿ mnie przyjemnie zasko-
czy³y. Pola uprawne w olbrzymiej wiêk-
szoœci by³y obsiane lub przygotowane do
uprawy. Zdarza³y siê tereny, gdzie widaæ
by³o s³abe ziemie, to tam nie by³o upraw,
tylko zaroœla b¹dŸ od³ogi. Spotykaliœmy
po drodze du¿e po³acie lasów, zarówno
sosnowych jak i mieszanych. Lasy podob-
ne do naszych. Mijaliœmy wiele miejsco-
woœci i tu siê zaczyna³a wielka ró¿norod-
noœæ w zabudowie i wygl¹dzie. Zwróci³
uwagê cmentarz, który by³ usytuowany
w szczerym polu z dala od wioski. Byæ
mo¿e, ¿e kiedyœ by³a tam ko³o niego
jakaœ wioska i póŸniej by³a wysiedlana.
Mo¿na by³o dostrzec wyludniaj¹ce siê

wioski z opuszczonymi domostwami, jak
i zupe³nie solidnie i ³adnie zabudowane
domostwa. Miejscami jeszcze dominuj¹
pokrycia dachów z eternitu, które pamiê-
taj¹ czasy by³ego ZSRR. Wszystkie now-
sze budynki kryte s¹ blach¹. Zwiedza-
³em wielokrotnie Ukrainê i widzê podo-
bieñstwo zabudowy pozosta³ej po komu-
nizmie zarówno na Litwie i na Ukrainie.
Ale za to widaæ ró¿nicê pomiêdzy Litw¹
i Ukrain¹ w dba³oœci o porz¹dek, estety-
kê i ³ad na podwórkach i obejœciach. Dro-
gi i pobocza s¹ na Litwie czyœciutkie, nie
to co na Ukrainie. W miastach panuje
nienaganna czystoœæ i porz¹dek, ¿e a¿
mi³o popatrzeæ i z przyjemnoœci¹ siê tam
przebywa. Widaæ, ¿e to inny naród, inna
kultura i gospodarnoœæ. Pierwszy dzieñ
pobytu na Litwie spêdziliœmy na zwie-
dzaniu Kowna. W okresie dwudziestole-
cia miêdzywojennego Kowno pe³ni³o
funkcjê tymczasowej stolicy Republiki Li-
tewskiej. Zwiedziliœmy tam zamek i naj-
³adniejsz¹ ulicê Kowna – Alejê Wolnoœci,
(na której nawet jest zakazane palenie
papierosów) i inne zabytki. Atrakcj¹ by³
te¿ spacer nad Niemnem w miejscu gdzie
dop³ywa do niego Wilia. Odwiedziliœmy
te¿ galeriê malarstwa, rzeŸby (Miklasa
¯ylinskasa, s³ynnego mecenasa dzie³
sztuki, który w swoim czasie nagroma-
dzi³ wartoœciowe dzie³a sztuki i podaro-
wa³ je w prezencie dla miasta swej m³o-
doœci – Kowna). Zgromadzi³ on te zbiory
podczas swojego ¿ycia, pracuj¹c jako
dyplomata, który mia³ szerokie kontakty
za granic¹. By³ on pasjonatem i kolek-

Kazimierz Smolak
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cjonerem starych cennych rzeczy,
a szczególnie obrazów, rzeŸb, najró¿niej-
szych zabytkowych naczyñ i ró¿nych eks-
ponatów. Zgromadzi³ on te drogocenne
przedmioty skupuj¹c je podczas wojny
od Niemców szczególnie za ¿ywnoœæ.
Mia³ dostêp do magazynów niemieckich,
w których Niemcy podczas wojny groma-
dzili dzie³a sztuki zrabowane z ca³ej pod-
bitej Europy. Uda³o mu siê zatrzymaæ
zgromadzone zbiory i nawet po wojnie
potajemnie wywieŸæ do Niemiec Zachod-
nich, gdy¿ mog³y paœæ ³upem w³adzy so-
wieckiej i œlad by po nich zagin¹³. Po
noclegu i œniadaniu w Kownie udaliœmy
siê do Wilna. Tereny pomiêdzy Kownem
a Wilnem s¹ pagórkowate, o s³abszych
ziemiach, ale dobrze zagospodarowane.
Du¿o terenów leœnych. Po drodze mijali-
œmy jakby wymar³e miasto, w którym stoj¹
opuszczone i zdewastowane bloki, któ-
re strasz¹ swoim wygl¹dem. Mieszanka
ró¿nych widoków od zachwytu do byle-
jakoœci. Najgorzej prezentuj¹ siê pozo-
sta³oœci zabudowy po rz¹dach komuni-
stycznych. Do Wilna zajechaliœmy na
obiad. Po obiedzie zwiedzanie zabyt-
ków, których jest ca³a masa. Mieliœmy
wspania³¹ przewodniczkê, o imieniu Ja-
goda, która posiada bardzo du¿y zasób
wiedzy i te wiadomoœci potrafi³a œwiet-
nie przekazaæ. Z³apaliœmy z ni¹ bardzo
dobry kontakt, gdy¿ od naszej przemi³ej
przewodniczki emanowa³ duch polsko-
œci. Jagoda jest aktualnie nauczycielk¹
w polskiej szkole i dodatkowo zajmuje
siê przekazywaniem odwiedzaj¹cym tu-
rystom z Polski dawnej historii Polski

z tamtych terenów. Chwa³a jej za to. Wil-
no jest jednym z najpiêkniejszych sta-
rych miast Rzeczpospolitej. W czasie
dzia³añ wojennych I i II wojny œwiatowej
w ogóle nie by³o zniszczeñ, a podczas
rz¹dów radzieckich nawet oszczêdzono
koœcio³y i inne zabytki, dlatego dziœ jest
w Wilnie co podziwiaæ. We w³adzach
centralnych ZSRR by³a znaczna iloœæ
ludzi pochodzenia litewskiego i oni za-
dbali o to, aby nie dewastowaæ zabytko-
wych budynków. W koœcio³ach by³y po-
urz¹dzane ró¿nego rodzaju wystawy,
muzea, magazyny wódki i materia³ów
wybuchowych przez to ocala³y. Podczas
dwudniowego pobytu w Wilnie zwiedzi-
liœmy: Bazylikê Archikatedraln¹, Kapli-
cê œw. Kazimierza w Katedrze, koœcio³y:
œw. Anny, œw. Micha³a, Bernardynów, œw.
Teresy, œw. Piotra i Paw³a, Kaplica Ostro-
bramska, Pa³ac Prezydencki, Plac Ra-
tuszowy, Ratusz, Zespó³ architektonicz-
ny Uniwersytetu Wileñskiego, Cmentarz
na Rossie, Muzeum Adama Mickiewi-
cza, Galeriê Bursztynu. W ostatnim dniu
naszego pobytu z Wilna pojechaliœmy
do Ponar, to miejsce jest nazywane Wi-
leñska Golgota. Ponary to dzielnica Wil-
na, jeden z najwiêkszych oœrodków ma-
sowej zag³ady na Litwie. Po zajêciu Li-
twy 1939 roku przez wojska radzieckie
wykopano w lesie obok linii kolejowej
siedem do³ów z przeznaczeniem na
zbiorniki paliwa do potrzeb planowane-
go lotniska. Po napaœci Niemiec na
ZSRR, hitlerowcy postanowili wykorzy-
staæ te do³y do akcji eksternistycznych.
Teren do tego by³ stosowny, zalesiony

i z dala od centrum. Niemcy zaplano-
wali tam wymordowaæ wszystkich ̄ ydów
z getta wileñskiego i wszystkich innych
przeciwników re¿imu hitlerowskiego,
a g³ównie miejscowych Polaków, szcze-
gólnie m³odzie¿ nale¿¹c¹ do AK. Niem-
cy do pomocy w egzekucjach przyjêli
litewskich nacjonalistycznych ochotni-
ków. Szacuje siê, ¿e rozstrzelano tam
oko³o 60 tysiêcy ¯ydów i 20 tysiêcy Po-
laków. Historia lubi byæ pogmatwana,
p³ataæ figle i komplikowaæ rzeczy, które
trudno jest wyjaœniæ. Jest to skaza, o któ-
rej Litwini niechêtnie wspominaj¹ i naj-
lepiej woleliby zapomnieæ o niej. Po
odwiedzeniu i modlitwie na miejscu kaŸ-
ni w drodze powrotnej do Polski odwie-
dziliœmy jeszcze Troki. Troki by³y stolic¹
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego oraz
jednym z najwa¿niejszych centrów
obronnych i politycznych. Zamki w Tro-
kach stanowi¹ najs³ynniejszy architek-
toniczny zespó³ obronny na Litwie,
a szczególnie gotycki zamek na wyspie
wybudowany przez kuzyna W³adys³awa
Jagie³³y – Wielkiego Ksiêcia Litewskie-
go. Zwiedziliœmy te¿ zagrodê zamiesz-
ka³¹ przez Karaimów. Karaimowie (400
rodzin) sprowadzeni zostali na teren Li-
twy w XIV wieku przez Witolda. Jest to
bardzo zamkniêta kulturowo i religijnie
grupa ludzi, którzy w swojej wierze i tra-
dycji przetrwali do dziœ. W Trokach w ka-
raimskiej gospodzie zjedliœmy obiad z³o-
¿ony z narodowej potrawy Karaimów –
kibinów i czynachów. Po obiedzie udali-
œmy siê w drogê powrotn¹ do ukochanej
Polski.

Busko Zdrój

Tak siê ostatnio sk³ada, ¿e tam gdzie
przebywam, albo na chwilê siê zatrzy-
mam, lubiê zrobiæ z tego pobytu relacjê.
Wniosek z tego, ¿e nie ukrywam nawet
chwilowych swoich pobytów. Mimo, ¿e
wiele osób opisywaæ bêdzie to samo
miejsce, to ka¿dy dostrzega je po swoje-
mu i ja te¿ to opisujê w taki sposób jak to
widzê i odbieram. Ja wprawdzie wiele
rzeczy widzê podobnie jak przeciêtny
widz, ale moje spojrzenie jest czasem
trochê inne, mo¿na nawet nazwaæ po-
kraczne i w swój specyficzny sposób
postaram siê je teraz przedstawiæ. Do
Buska Zdroju dotar³em w pi¹tek wieczo-
rem 1 kwietnia, wracaj¹c z Górna ko³o
Kielc, gdzie by³em umówiony z Wójtem
Gminy Górno, aby oficjalnie zaprosiæ
i potwierdziæ przyjazd reprezentacji Gmi-
ny Górno oraz ich regionalnych zespo-
³ów na Festiwal Podkarpackich Smaków,
który ma siê odbyæ 19 czerwca 2011 roku
w naszym Górnie podkarpackim. Po dro-

dze odwiedzi³em Targi Kieleckie, na któ-
rych wystawiali siê producenci z wyro-
bami tradycyjnymi i regionalnymi z bran-
¿y spo¿ywczej. Drugi sektor wystawowy
to wszystko, co jest zwi¹zane z dzieæmi,
od zabawek przez ubiory, od¿ywki, wóz-
ki czyli kompleksowe wyposa¿enie
w rzeczy, które nale¿¹ do „œwiata dzie-
ciêcego”. Stoiska z wyrobami spo¿yw-
czymi i tradycyjnymi ju¿ wielokrotnie ogl¹-
da³em, wiêc z ciekawoœci¹ zwiedza³em
stoiska dzieciêce. Ale poniewa¿ mój wiek
ju¿ z dzieæmi, z wychowaniem, zaopa-
trzeniem w dzieciêce artyku³y nie ma nic
wspólnego, wiêc tylko porównywa³em te
wystawiane rzeczy do rzeczy, które pa-
miêtam w moich m³odych czasach, które
to kojarz¹ mi siê z pustymi pó³kami
w sklepach i z kolejkami przy dostawach
towarów. Kolejki dawniej by³y nie tylko
w sklepach spo¿ywczych, ale te¿ w skle-
pach z rzeczami dzieciêcymi, ubrania-
mi, przemys³owymi i innymi. Zastanowi-
³em siê jakie to paradoksy psoci ¿ycie,
bo kiedy rodzi³o siê wówczas stosunko-
wo du¿o dzieci, to brakowa³o dzieciêcych
towarów, a dziœ towarów dzieciêcych jest

w bród, to znów rodzi siê ma³o dzieci.
Œwiat dziœ jest podobny do torów zabawki
dzieciêcej, która przedstawia kolejkê szy-
now¹, w której tory s¹ pokrêcone i jest
te¿ wiele tuneli, mostów i ró¿nych prze-
szkód. S³owem, jak w czeskim filmie „Nikt
nic nie wie”. Wiêcej by³o oferuj¹cych rze-
czy dzieciêce, ni¿ nabywców na nie. Nie
zauwa¿y³em, albo siê nie znam na tym,
ale nie widzia³em ubiorów, rzeczy dla
piesków, które niektórym ma³¿eñstwom
zastêpuj¹ dzieci, w myœl panuj¹cej mody
2 +1 dziecko lub 2 + pies.

Z Kielc do Buska dojecha³em przed
wieczorem, wiêc siê zakwaterowa³em
i poszed³em zrobiæ obchód parku. By³ to
pi¹tek po po³udniu, okres wielkiego po-
stu, wiêc spacer rozpocz¹³em od odwie-
dzenia koœció³ka mieszcz¹cego siê
w œrodku parku, w którym w³aœnie odby-
wa³a siê droga krzy¿owa. Wieczorne spa-
cery po kawiarniach darowa³em sobie,
za to solidnie siê wyspa³em (11 godzin),
gdy¿ wsta³em po 4 rano, aby byæ w Gmi-
nie Górno na ósm¹ rano. Za to sobotê
w wiêkszoœci poœwiêci³em na spacery,
obserwacje i refleksje. Co mi siê rzuci³o
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w oczy i uszy to masy ptactwa i jedno
wielkie krakanie na drzewach. I tu nasu-
wa mi siê ¿art, gdzie kaczor Donald mówi
do g¹ski Balbiny – Balbina rozkracz siê
– a ona kra, kra, kra. Oprócz g³oœnego
krakania mo¿na jeszcze by³o przynieœæ
do domu na ubraniu, spa-
daj¹ce z nieba œmierdz¹-
ce bombki, które nie wybie-
raj¹ czy biedny czy bogaty,
m³ody czy stary, ³adniej czy
gorzej ubrany i na ka¿de-
go przypadkowego space-
rowicza mog¹ spaœæ i zo-
stawiæ znak pobytu w par-
ku. Ale gawiedŸ ptasia
(gawrony) chwilami siê
uspokaja i s³ychaæ wtedy
naprawdê piêkne g³osy
ptaków œpiewaj¹cych. Nie
potrafiê wszystkich wymie-
niæ, gdy¿ nie jestem ornito-
logiem, ale najwyraŸniej
by³o s³ychaæ g³osy skowronków. Dlacze-
go skowronek œpiewa? Pewno jest
szczêœliwy, bo nie musi p³aciæ czynszu,
nie potrzeba mu na ubranie, samochód
i dlatego pewno chce mu siê œpiewaæ.
I nasuwa siê refleksja, spójrz w niebo i ty
i niech ci dusza œpiewa, ciesz siê, bo œwiat
jest piêkny, a s³oñce œwieci za darmo.
Z ka¿dej nawet ma³ej rzeczy mo¿na siê
cieszyæ, tylko umieæ j¹ dostrzec. Bê-
dziesz bogaty i szczêœliwy nie wtedy, kie-
dy masz wiele, lecz wtedy, kiedy mo¿esz
siê bez wielu rzeczy obejœæ. By byæ
szczêœliwym, musisz przede wszystkim
nie tyle pomna¿aæ swój stan posiadania,
ile zmniejszyæ pragnienia. Wielu postê-
puje wrêcz odwrotnie. Nie s¹ zadowole-
ni z tego co maj¹ i próbuj¹ zdobyæ rze-
czy, których w³aœciwie wcale nie potrze-
buj¹. Chc¹ je mieæ, bo inni tak¿e je maj¹,
bo zachwala je reklama i co mniej wa¿-
ne, by móc zaimponowaæ ludziom, któ-
rych nie znosz¹. O tej porze roku, czyli
przedwioœniu, park jest najmniej atrak-
cyjny i ciekawy, ale trzeba umieæ ujrzeæ
w nim pozytywne i interesuj¹ce elemen-
ty. Jest za to przygotowywany do kolej-
nego sezonu wypoczynkowego. Przy
alejkach czekaj¹ na wywiezienie kupki
liœci, które wczeœniej ekipy sprz¹taj¹ce
wygrabi³y. Zosta³y przyciête ¿ywop³oty
i czekaj¹ na wiosenn¹ wegetacjê. Jeden
z klombów, który jak ruszy wegetacja
pokryje siê zieleni¹, który na dziœ przed-
stawia siê nieciekawie, ale zapewne po
kilku tygodniach radykalnie zmieni swo-
je oblicze.

Trasy spacerowe czekaj¹ na wiosnê,
aby siê piêknie zazieleniæ. Ale widaæ rêkê
dobrego gospodarza, która planowo
przygotowuje teren do eleganckiego
wygl¹du. W Busku Zdroju jest du¿y piêk-
ny park, ale jest on po³o¿ony na p³askim
terenie i spaceruj¹cych po nim ludzi wi-
daæ z daleka zw³aszcza w porze jesien-

no-zimowej, poniewa¿ ponad 90 % drze-
wostanu to drzewa liœciaste. Chc¹c mieæ
piêkny park liœciasty w lecie nie mo¿na
jednoczeœnie mieæ go ³adnie wygl¹da-
j¹cego w okresie zimowym, zw³aszcza
kiedy nie ma okrywy œnie¿nej. Mówi siê,

¿e nie mo¿na jednoczeœnie kichn¹æ
i kaszln¹æ, ale i przy jednym i przy dru-
gim mo¿na niekontrolowanie popuœciæ,
jak ptaki w Busku Zdroju. Kiedy siedzia-
³em na ³awce i wygrzewa³em siê w pierw-
szym wiosennym s³oñcu, zaj¹³em siê ob-
serwowaniem ludzi. Co mo¿na by³o za-
uwa¿yæ. Istniej¹ ludzie o szklanych twa-
rzach, w których wszystko sprawia wra-
¿enie pustki. S¹ to ludzie bez twarzy, któ-
rzy przebiegaj¹ poœpiesznie obok ciebie,

jakby jakaœ niewidzialna si³a przyci¹ga-
³a ich jak magnes, nie dawa³a spokoju,
gna³a nimi. Mo¿na ich wszêdzie zauwa-
¿yæ, raz w jednym koñcu parku, za chwi-
lê w drugim, jakby mieli zadane za poku-
tê pêdziæ ileœ tam kilometrów bez zatrzy-
mania. Czêœæ ludzi przypomina pogodê:
s¹ niestali, maj¹ zmienne nastroje i ka-
prysy. Inny rodzaj ludzi to tacy, którzy
snuj¹ siê po parku samotnie bez celu,
bez planu. Ci maszeruj¹ z regu³y bardzo
wolno, co chwilê zatrzymuj¹ siê, siadaj¹
na ³awkach raz w jednym miejscu, raz
w drugim, jakby szuka³y miejsca, w któ-
rym bêd¹ siê czuæ dobrze.

A to nie miejsce uczyni cz³owieka

zadowolonym, lecz on sam musi mieæ
naturê zadowolonego. I tu znów przypo-
mina mi siê opowiastka mojego wujka,
który opowiada³, jak dawno, dawno temu
kiedy na wioskach ¿yli bogaci panowie
i biedni ch³opi, jeden pan wynaj¹³ ch³o-

pa z furmank¹, aby go zawióz³
do odleg³ego dworu. Pan by³
gruby i t³usty, a ch³op chudy.
W pewnym momencie ch³op
mówi do pana, ¿e musi wysko-
czyæ za potrzeb¹, któr¹ siê robi
w kucki. Ledwie wyskoczy³ przy-
kucn¹³ i moment wstaje, ubiera
portki i siada do jazdy. Pan, któ-
ry mia³ trudnoœci z wypró¿nia-
niem pyta ch³opa jak on to robi,
¿e tak szybko trwa ta czynnoœæ.
Ch³op odpowiada, ¿e najwa¿-
niejsze to upatrzyæ sobie dobre
miejsce, w którym siê szybko
za³atwia. Po pewnym czasie
pan mówi, aby mu ch³op upa-

trzy³ dobre miejsce, bo on te¿ czuje po-
trzebê. Ch³op uœmiechn¹³ siê pod w¹-
sem i pomyœla³, ja ciê tu wytrzymam, to ty
nie bêdziesz mi d³ugo czasu mitrê¿y³
przy za³atwianiu siê. Co chwilê pan pyta
ch³opa czy widzi takie dobre miejsce, ale
ch³op oci¹ga, ¿e jeszcze nie. Ch³op wi-
dzi, ¿e pana ju¿ dobrze przycisnê³o, wiêc
mówi, ¿e widzi tam dalej za krzakiem,
ale jeszcze musz¹ chwile do niego doje-
chaæ. Pan nie czekaj¹c zeskoczy³ z wozu

i sam pêdzi do tego miejsca. Nie dobieg³
tylko zawróci³ i idzie do wozu. Ch³op siê
pyta, co nie pasuje to miejsce, a pan od-
powiada, ¿e nie, bo ono tak dobre by³o,
¿e nawet nie zd¹¿y³ do niego dobiec i siê
z...³. Z tym szukaniem dobrych miejsc
w parku i w ¿yciu mo¿e byæ podobnie jak
u pana z za³atwianiem siê. Nim dotrzesz do
miejsca, w którym wydawaæ ci siê bêdzie,
¿e tam bêdzie ci dobrze to mo¿e ci siê po
drodze zdarzyæ podobna „przygoda”.

Kolejn¹ grupê stanowi¹ ludzie, którzy
spaceruj¹ lub siedz¹ na ³awkach parami
lub ma³ych grupkach. Czêstszy widok, to
spaceruj¹ce dwie panie ni¿ dwaj pano-
wie. W sanatoriach bardzo czêsto dobie-
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raj¹ siê po dwie lub trzy panie i przez ca³y
turnus widaæ ich przebywaj¹cych razem
jako nieroz³¹czki. Generalnie mówi siê,

¿e miêdzy paniami nie ma przyjaŸni, jest
tylko pakt o nieagresji. Ale fajne i mi³o jest,
jak ludzie razem spaceruj¹, rozmawiaj¹,
œmiej¹ siê i widaæ, ¿e nie czuj¹ siê wtedy

samotni, s¹ sobie potrzebni. Do normal-
nego zwyczaju nale¿y te¿, ¿e spaceruj¹
ze sob¹ towarzystwa mieszane, czy to

pan i pani, czy spaceruje razem dwie pary,
czy jedna osoba z jednej p³ci i dwie z dru-
giej czy nawet wiêksze grupy mieszane.

Jest to zapewne lepszy sposób do

Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokal-
nej z siedzib¹ w Krakowie pod przewod-
nictwem Prezesa Zdzis³awa Sroki i re-
daktorzy gazet lokalnych z ca³ej Polski
wziêli udzia³ w 103 sesji wyjazdowej, któ-
ra odby³a siê w Piwnicznej Zdrój. Na za-
proszenie pana burmistrza Edwarda
Bogaczyka redaktorzy spêdzili trzy dni
w Beskidzie S¹deckim. Sesja rozpoczê-
³a siê od spotkania z genera³em Jerzym
Biziewskim z 2 Korpusu Zmechanizowa-
nego w Krakowie. Pan genera³ przed-
stawi³ rolê 2 Korpusu Zmechanizowane-
go w strukturze Si³ Zbrojnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Mówi³ tak¿e o organi-
zacji w przygotowaniu polskich kontyn-
gentów wojskowych i wspó³pracy do-
wództwa z jednostkami natowskimi.

Kolejne spotkanie redaktorów odby-
³o siê w „Piwniczance” Zak³adzie Butel-
kowania Naturalnej Wody Mineralnej
Spó³dzielnia Pracy. Pan Prezes Ryszard
Skwarczyk, który pe³ni tê funkcjê od
6 lat, przyj¹³ nas bardzo serdecznie
i ciep³o – choæ temperatura powietrza
tak¿e dawa³a siê we znaki. Ka¿dy oczy-
wiœcie móg³ do woli piæ wodê mineraln¹
niebieska i s³ynn¹ zielon¹, która 20 maja
2011 r. zosta³a ponownie nagrodzona
w miêdzynarodowym konkursie smaku
w Brukseli.

spêdzania czasu ni¿ przed telewizorem,
co siê te¿ zdarza, ¿e niektórzy przyrastaj¹
do tego „og³upiacza” nawet w sanatorium.
Trzeba ruszyæ g³ow¹ i niekiedy te¿ noga-
mi, aby byæ sob¹. Nie powinniœmy pozwo-
liæ, aby obcy sterowali naszymi myœlami.
A to z nami w³aœnie czyni¹ media, filmy,
reporta¿e, sensacyjna prasa. Rusz g³ow¹,
uaktywnij swoje komórki mózgowe, do-
tleñ swój organizm spaceruj¹c, póki masz
jeszcze czas do namys³u. Czy s¹ jeszcze
w twoim ¿yciu chwile ciszy, byœ móg³
o wszystkim pomyœleæ, o sensie, przyczy-
nie i celu wszystkiego. Spotykaj¹c cieka-
wych rozmówców mo¿na prze¿yæ z nimi
ciekawe chwile, na które warto poœwiêciæ
i wygospodarowaæ wolny czas. Nie jest
wa¿ne z kim zawierasz przyjaŸñ, czy
z mê¿czyzn¹ czy z kobiet¹, wa¿ne, abyœ
mia³ wspólny temat do rozmowy i wyniós³
z tego po¿ytek duchowy. W sanatoriach
oprócz leczenia cia³a wa¿ny jest te¿ zdro-
wy duch. Có¿ z tego, ¿e podleczysz dole-
gliwoœci cielesne, a wrócisz z tymi samy-
mi problemami, z którymi wyjecha³eœ,
a niektórzy na dodatek bêd¹ ciê jeszcze
podejrzewaæ o sprawy nie wiadomo ja-
kie. Ja czêsto œmiejê siê, ¿e chcia³bym to
robiæ, o co mnie niektórzy podejrzewaj¹.

Wieczorne spotkanie z panem bur-
mistrzem Edwardem Bogaczykiem
w przepiêknym Oœrodku Wypoczynko-
wym „Leœniówka” owocowa³a w szereg
dyskusji, wymianie pogl¹dów, a tak¿e in-
tegracji.

Kolejne dni redaktorzy spêdzili bar-
dzo aktywnie mimo psuj¹cej siê pogody.
Wyjazd wyci¹giem krzese³kowym na

Wierchomlê, spacer do schroniska do-
starczy³ wszystkim du¿o wra¿eñ, a kon-
takt z przyrod¹ sprawi³ nam du¿o rado-
œci. Powrót do oœrodka zepsu³a du¿a
mg³a, a póŸniej deszcz, ale wra¿enia s¹
niezapomniane. Ostatni dzieñ tak¿e przy-
niós³ niespodzianki. W planach pana
burmistrza by³o zabranie redaktorów na
sp³yw Popradem, ale znów natura wziê-

103. Sesja Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

w Piwnicznej Zdroju
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– Pañstwa Miasto – tu warto byæ! Ale
dlaczego?
– Bywaj¹ krainy rozleg³e i bogate, po³o-
¿one w centrach nie tylko geograficznych,
ale i w krêgu zainteresowañ wielu ludzi.
Bywaj¹ krainy maleñkie, skromnie wci-
œniête pomiêdzy wiêkszych s¹siadów, ale
tak ró¿norodne, ¿e zapadaj¹ g³êboko
w serce. Taka w³aœnie jest Piwniczna –
ziemia nadpopradzka. Tutaj mo¿na wy-
poczywaæ, korzystaæ ze szczególnego mi-
kroklimatu, przepiêknego i niepowtarzal-
nego krajobrazu, z bogatych zasobów
leczniczych wód mineralnych, odkrywaæ
przesz³oœæ zawart¹ w dokumentach histo-
rycznych i pami¹tkach kultury zarówno
duchowej jaki materialnej. Poza tym
o ka¿dej porze roku mog¹ Pañstwo ak-
tywnie spêdzaæ czas wêdruj¹c po cieka-
wych szlakach turystycznych i rowero-
wych, uprawiaj¹c sporty zimowe i korzy-
staæ z bogatej oferty stacji narciarskich.

– Co jest najwiêkszym atutem miasta
i okolic w okresie zimowym?

Piwniczna Zdrój jest uzdrowiskiem.
Najcenniejszym bogactwem miasta s¹
naturalne lecznicze wody mineralne, zna-
ne od dawna jako „kwaœne wody”. Aktu-
alnie na terenie uzdrowiska eksploatowa-
nych jest kilka g³êbinowych otworów.
Woda rozlewana jest w dwóch rozlew-
niach w Piwnicznej i Zubrzyku. Turyœci
mog¹ korzystaæ z naturalnych ujêæ wód
oraz delektowaæ wodê „Piwniczankê”
w Pijalni Artystycznej w £azienkach.
Atrakcj¹ miasta jest muzeum regionalne.
Bogactwem muzeum jest unikatowa naj-
wiêksza w Europie kolekcja dawnego
sprzêtu narciarskiego, nart biegowych
i zjazdowych, ukazuj¹ca rozwój technicz-
ny tego sportowego wyposa¿enia. Warun-
ki klimatyczne panuj¹ce tu w zimie sprzy-
jaj¹ uprawianiu sportów zimowych, do
czego okolica jest przygotowana dyspo-
nuj¹c: stacjami narciarskimi m.in. w Wier-

niczna za dekadê, wiek. Na pewno piêk-
na i niepowtarzalna, kiedyœ odkryta przez
Juliusza Korwin G¹siorowskiego jako
miejsce letniskowe z czystym Popradem,
bogactwem przyrody i krajobrazu oraz
walorami leczniczymi, jest nadal godna
odkrywania przez coraz nowych ludzi
i godna czêstych powrotów.

– Proszê o podanie zdaniem Burmistrza
najlepszych imprez, dla których warto
przyjechaæ tu z drugiego koñca Polski.
– Jak wspomina³em, zima w Piwnicznej to
g³ównie mo¿liwoœæ uprawiania sportów
zimowych. Warunki klimatyczne sprawiaj¹,
¿e sezon narciarski trwa nawet do Œwi¹t
Wielkanocnych. W Niedzielê Palmow¹
zapraszamy na organizowany konkurs
palm i degustacjê potraw wielkanocnych
pn. „Jajko ¿urek i mazurek”. Piwniczna –
Zdrój jest atrakcyjna nie tylko zim¹. Okre-
sem najbardziej korzystnym do uprawia-
nia turystyki, aktywnego wypoczynku na
³onie natury czy d³ugich spacerów po oko-
licy, jest lato i jesieñ. W tym okresie zapra-
szamy na organizowane wydarzenia kul-
turalne: w lipcu „Dni Piwnicznej”, we wrze-
œniu – miêdzynarodowa impreza kultural-
na – plenery marskie, spotkania poetyckie
pn. „Wrzosowiska”. Ponadto, systematycz-
nie, w niepowtarzalnym klimacie Pijalni Ar-
tystycznej w £azienkach organizowane s¹
koncerty i wystawy. Zapraszam, równie¿
na liczne imprezy sportowe: w maju zawo-
dy w kolarstwie górskim, w czerwcu Do-
wnhill rowerowy, górskie biegi terenowe
(Mountain maraton)i inne.

– Gdzie potencjalni goœcie mog¹ szu-
kaæ informacji o nadchodz¹cych najcie-
kawszych wydarzeniach w mieœcie?
– Zapraszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej miasta www.piwniczna.pl,
gdzie znajd¹ Pañstwo aktualne informa-
cje na temat imprez i wydarzeñ w naszej
gminie.

chomli, Kokuszce i Suchej Dolinie, tury-
stycznymi szlakami narciarskimi. Szkó³ki
narciarskie, z profesjonaln¹ kadr¹ instruk-
torsk¹, oferuj¹ szkolenia dla pocz¹tkuj¹-
cych narciarzy i snowboardzistów. Tury-
œci maj¹ zapewnion¹ bazê noclegow¹
m.in. w gospodarstwach agroturystycz-
nych i pensjonatach na terenie gminy.
Oprócz noclegu, proponuj¹ smaczne je-
dzenie, atrakcje zimowe np. kuligi, ogni-
ska, wieczorki integracyjne z kapel¹ gó-
ralsk¹ i wiele innych. Bogata oferta oœrod-
ków turystycznych pozwala skorzystaæ
z zabiegów odnowy biologicznej. Poza
tym wiele pensjonatów i oœrodków spe-
cjalizuje siê w organizacji wypoczynku zi-
mowego i letniego dla grup dzieci i m³o-
dzie¿y – o nich nie mo¿emy zapomnieæ –
st¹d szeroki wachlarz ofert przygotowy-
wany w³aœnie dla tej grupy odbiorców.

– Wielu turystów i narciarzy by³o tutaj

wczeœniej. Co nowego znajd¹ po prze-

rwie?

– Do Piwnicznej chêtnie siê wraca, choæ-
by po to aby przypomnieæ sobie jej walo-
ry krajobrazowe, klimatyczne i swoisty
spokój. Wraca siê by pos³uchaæ szumu
Popradu, sfotografowaæ górski potok czy
ciekawa formê skaln¹, niezwyk³e drzewo,
rzadko wystêpuj¹c¹ roœlinê. Powraca siê
by zobaczyæ co siê zmieni³o. Bo to miasto
nie tylko pe³ne wspomnieñ ale godne
dobrej przysz³oœci. Szans¹ na rozwój s¹
rozpoczête i planowane inwestycje: am-
fiteatr, deptak, boisko sportowe, place za-
baw dla dzieci, przystañ flisacka, pole
namiotowe – to w ramach realizowanego
projektu rewitalizacji miasta, dalej – bu-
dowa k¹pieliska otwartego. Rozwijaj¹ siê
oœrodki narciarskie w Wierchomli, Kokusz-
ce. Powstaj¹ trasy zjazdowe, restauracje
regionalne, dla m³odych puby, w których
organizowane s¹ kameralne koncerty
w klimatach bluesa, jazzu i rocka. Kto wie
jaka bêdzie nadpopradzka stolica – Piw-

³a górê nad cz³owiekiem i po nocnych
opadach deszczu by³o to niemo¿liwe.
W zamian ca³a grupa wybra³a siê na
piesz¹ wycieczkê do S³owacji.

Podczas ca³ego pobytu doœwiadczy-
liœmy wielu wra¿eñ i przede wszystkim
wspania³ego przyjêcia przez organiza-
torów. Najwiêksze s³owa uznania kieru-
jê do pana burmistrza Edwarda Boga-
czyka „serdecznie dziêkujemy za zapro-
szenie i wspania³e przyjêcie, ¿yczymy
wielu sukcesów w tak trudnych czasach,
zrealizowania projektów inwestycyjnych
dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój”.

Agata Dec
Fot. D. Wadiak

Wywiad z burmistrzem Piwnicznej Zdroju Edwardem Bogaczykiem
przeprowadzony przez Jacka Andrzeja Kwiatkowskiego
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Ju¿ po raz 11 odby³a siê Parafiada
w Górnie. Rozpoczê³a siê ona od uro-
czystej Mszy Œw. w Koœciele Parafialnym
pw. Ofiarowania NMP, któr¹ celebrowa³
Ks. Marek Wygonik – wikariusz. Dary do
o³tarza w postaci chleba i owoców przy-
niós³ p. Mieczys³aw Kobiernik – So³tys
So³ectwa Górno wraz z p. Lucyn¹ Perlak
– Dyrektor ZS im. Ks. M. Lachora w Gór-
nie. Po Mszy uczestnicy Parafiady udali
siê na stadion 400-lecia Parafii w Gór-
nie. Ku uciesze parafian temu pochodo-
wi towarzyszy³a orkiestra sza³amaistek
oraz ma¿oretk. Sza³amaistki to dziewczy-
ny graj¹ce na instrumencie dêtym sk³a-
daj¹cym siê z kilku po³¹czonych tr¹bek

i jednego ustnika, którego fachowa na-
zwa brzmi sza³amaje. Muzyka marszo-
wa w wykonaniu takiej orkiestry jest bar-
dzo efektowna oraz donoœna. Natomiast
ma¿oretki to dziewczyny, które prowadz¹
orkiestrê prezentuj¹c przy tej okazji ró¿-
ne uk³ady taneczno-marszowe. Orkie-
strze tej patronuje II LO w Rzeszowie oraz
WDK w Rzeszowie. Warto siê pochwa-
liæ, i¿ do sza³amaistek nale¿¹ dziewczy-
ny z Górna mi. Magdalena Cisek, Izabe-
la Skomro, Dominika Fila, Karolina Ole-
chowska, Monika Kuty³a, Joanna Dzia-
dosz, Wiktoria Dec, Anna Ziemniak, Do-
minika Gumieniak, Alicja Tupaj oraz Kin-
ga Sondej. Orkiestrze przewodzi³ kapel-
mistrz p. Edward Laska.

Na miejscu uroczystego, oficjalnego
aktu otwarcia XI Parafiady i powitania
goœci dokona³ p. Mieczys³aw Kobiernik.
Swoj¹ obecnoœci¹ obchody tego œwiêta
parafii uœwietnili Pose³ na Sejm RP Sta-
nis³aw O¿óg, Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Mieczys³aw Mia-
zga, prof. Kazimierz O¿óg, Radny Powia-
tu Rzeszowskiego Jerzy Bednarz, Bur-
mistrz GiM Soko³ów M³p. Andrzej O¿óg,

Zc-a Burmistrza GiM Soko³ów M³p. Bo-
gus³aw Kida z ma³¿onk¹, Dyrektor DPS
w Górnie Józef Kie³b, Radny RM w So-
ko³owie M³p. Zbigniew Gielarowski, Kie-
rownik MiGBP Bartosz Walicki, Dyrektor
MGOKSiR Jacek Piekie³ek, Prezesi ZM
Smak Górno Eugeniusz Bernat i Kazi-
mierz Smolak, Dyrektor Zespo³u Szkó³ im
Ks. M Lachora w Górnie Lucyna Perlak,
Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2
w Górnie –Zaborzu Zofia Marut, So³tys
So³ectwa Markowizna Andrzej Kuryœ,
Prezes OSP w Górnie Adam Piersisk.

W czêœci artystycznej Parafiady za-
prezentowali siê uczniowie ZS im. Ks. M.
Lachora w Górnie, SP nr 2 im. I. Partyki

w Górnie oraz dzieci z œwietlicy wiejskiej
w MarkowiŸnie. Niestety z przyczyn nie
zale¿nych od organizatorów nie pojawi³
siê Teatrzyk Alladyn. Gry i zabawy
z chust¹ animacyjn¹ dla dzieci popro-
wadzi³ p. Dariusz Kosak. Najm³odsi wziêli
równie¿ udzia³ w konkursie, który pole-
ga³ na udzieleniu odpowiedzi na zadan¹
zagadkê. Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³
w „zgadywaniu” otrzyma³y s³odkie upo-
minki. Konkurs poprowadzi³ Marek Kida
– przewodnicz¹cy Rady So³eckiej So³ec-
twa Górno. Tradycyjnie ju¿ na scenie po-
jawi³ siê zespó³ „M³ody duch” z Górna,
który z roku na rok, dziêki ciê¿kiej w³a-
snej pracy oraz wiedzy i zaanga¿owa-
nia Dariusza Kosaka, staje siê coraz bar-
dziej profesjonalny. Na Parafiadzie nie
zabrak³o tak¿e Kingi Ko³odziej jednej
z laureatek X Jubileuszowego Konkursu
Piosenki Religijnej w Górnie oraz zespo-
³u tanecznego FADO, który jest laureatem
konkursu „Tañcowa³y dwa Micha³y”
w Przemyœlu. Przez ca³y czas trwania Pa-
rafiady mo¿na by³o skorzystaæ z serwo-
wanych napojów, lodów oraz waty cu-
krowej. Oprócz tego zosta³a przygotowa-

na trampolina, na której dzieci mog³y prze-
¿yæ chwilê „sportowego szaleñstwa”. Ob-
chody zakoñczy³y siê Apelem Jasnogór-
skim i wspóln¹ modlitw¹ parafian. Wspól-
nie spêdzona niedziela pokaza³a miesz-
kañcom Górna i okolic, i¿ mo¿na siê wspa-
niale bawiæ bez alkoholu; w atmosferze
wolnej od nachalnego wulgaryzmu i prze-
mocy. Parafiada w Górnie to jedna z nie-
wielu imprez kulturalno-spo³ecznych tego
typu i chocia¿by dlatego warto na niej byæ.

W imieniu organizatorów (Ks. Pro-
boszcz naszej parafii oraz Rada So³ec-
ka So³ectwa Górno) dziêkujemy przede
wszystkim Panu Bogu za piêkn¹ pogo-
dê oraz sponsorom: Burmistrzowi GiM
Andrzejowi O¿óg, W³aœcicielom ZM
Smak Górno za wyroby do kuchni, oraz
za wszystk¹ robociznê w wykonaniu
modernizacji sceny przy Wiejskim Oœrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnie,
Ks. Proboszczowi Janowi Lib, Katarzy-
nie i Bogus³awowi Piekut – Bar MIX, Le-
karzom Rodzinnym Marcie i Ryszardowi
Stelmach, Markowi Miazga- Firma BET-
MAR, Tadeuszowi Tupaj – Firma TT
BRUK, Bogdanowi, Krzysztofowi, Toma-
szowi Radomski – Firma STYROBUD,
Zygmuntowi Krawczyk – Sklep Firmowy,
Bo¿enie i Januszowi Sondej – Firma GA-
LAXY, Józefowi Ziemiañski – Firma CEN-
TROLAS, Adamowi Piersiak i Grzegorzo-
wi Krawczyk – Sklep ABC, Dariuszowi
Zdeb – Sklep ROLNIK, Grupie Producenc-
kiej Spó³dzielni TUCZNIK w Górnie za
udzielone wsparcie finansowe, dziêki
któremu Parafiada mog³a siê odbyæ.
- Dyrektor MGOKSiR Jacek Piekie³ek to
kolejna osoba, której nale¿y podziêko-
waæ za udostêpnienie sprzêtu scenicz-
nego oraz ca³ego obiektu.
- S³awomirowi Osiniakowi dziêkujemy za
przygotowanie nag³oœnienia.
- Szczególne podziêkowania sk³adamy
Dyrektor ZS Lucynie Perlak za ca³okszta³t
prac w³o¿onych w organizacjê Parafia-
dy oraz Ks. wikariuszowi Markowi Wy-
gonik.
- Andrzej Godek, Adam Piersiak, Mate-
usz Tupaj, W³adys³aw Dudzik, to osoby,
którym nale¿¹ siê podziêkowania za trud
i wolny czas w³o¿ony w przygotowanie
Parafiady od strony technicznej.
- Dziêkujemy nauczycielom, opiekunom,
animatorom i instruktorom za przygoto-
wanie dzieci do wystêpów artystycznych;
paniom z kuchni Danucie Dudzik, Hali-
nie Dudzik, Irenie Kuryœ z Gra¿yn¹ Ko³o-
dziej na czele dziêkujê za przygotowa-
nie smacznego poczêstunku dla zapro-
szonych goœci.
- Dziêkujemy tak¿e wszystkim rodzinom
za liczne przybycie i wspólne œwiêtowa-
nie.

Marek Kida – Przewodnicz¹cy Rady
So³eckiej So³ectwa Górno

Mieczys³aw Kobiernik
– So³tys So³ectwa Górno

XI Parafiada w Górnie
5 czerwca 2011 r.

Fot. M. Kida
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Równaæ
do najlepszych

Nie boimy siê konkurencji. Daliœmy
temu wyraz startuj¹c w konkursie odby-
waj¹cym siê w ramach IV Dzieciêcego
Festiwalu Muzyki Dawnej w Le¿ajsku,
który mia³ miejsce w dniach 18 – 22 maja
2011 roku. Piêcioro uczniów szkó³ mu-
zycznych prowadzonych przez Fundacjê
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
ko³owie Ma³opolskim zmierzy³o siê z naj-
lepszymi z najlepszych. Miêdzy nimi zna-
leŸli siê przedstawiciele soko³owskiej
szko³y muzycznej: And¿elika Skoczylas
(uczennica w klasie fortepianu Grzegorz
Wójcikiewicza) i Paulina Paw³owicz (z filii
w Rzeszowie, równie¿ z klasy fortepianu
Grzegorza Wójcikiewicza).

IV Dzieciêcy Festiwal Muzyki Daw-
nej odbywa siê w Le¿ajsku systematycz-
nie od 2008 roku. Przedsiêwziêcie ma
charakter ogólnopolski. Organizatorem
festiwalu jest Towarzystwo Promocji Kul-
tury Muzycznej w Le¿ajsku. Festiwal od-
bywa³ siê przy wsparciu Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Podkarpackie-
go i Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku.

W czwartej edycji wziê³y udzia³ szko-
³y muzyczne I stopnia: Niepubliczna
Szko³a Muzyczna I st. w G³ogowie Ma³o-
polskim, Pañstwowa Szko³a Muzyczna
I st. nr 3 w Warszawie, Niepañstwowa
Szko³a Muzyczna I st. w Soko³owie Ma-
³opolskim, Niepañstwowa Szko³a Mu-
zyczna I st. w Le¿ajsku, Spo³eczna Szko³a
Muzyczna I st. w Tymbarku, Pañstwowa
Szko³a Muzyczna I st. w Strzy¿owie, Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna I st. w Kolbu-
szowej, Zespó³ Szkó³ Muzycznych w Kro-
œnie, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st.
w Le¿ajsku, Pañstwowa Szko³a Muzycz-
na I st. w Przeworsku, Zespó³ Szkó³ Mu-
zycznych nr 2 w Rzeszowie, Pañstwowa
Szko³a Muzyczna I st. w Tarnobrzegu,
Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. w Ja-
worznie, Pañstwowa Szko³a Muzyczna
I st. w Chrzanowie, Prywatna Szko³a Mu-
zyczna I st. w Parczewie, Pañstwowa
Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I i II
st. w Bielsku Bia³ej, Ogólnokszta³c¹ca
Szko³a Muzyczna I st. w Tarnowie, Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna I st. w £añcu-
cie i Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st.
w Mielcu.

Uczestnicy poza udzia³em w konkur-
sie skorzystali z lekcji otwartej poœwiê-
conej rozwojowi muzyki dawnej, po³¹czo-

nej z pokazem instrumentów muzycz-
nych, warsztatach pianistycznych, poka-
zu repliki XVIII-wiecznego fortepianu
i koncertu w wykonaniu Katarzyny Dro-
gosz – specjalistki w zakresie historycz-
nych instrumentów klawiszowych.

Mimo braku dyplomów za miejsca lub
wyró¿nienia mo¿emy byæ dumni z wy-
stêpu naszych uczennic. W klasyfikacji
koñcowej znalaz³y siê wœród szczêœliw-
ców, którym uda³o siê przekroczyæ barie-
rê 19 punktów. And¿elika Skoczylas zdo-

by³a – 19,4 punktów a Paulina Paw³o-
wicz – 19,6 punktów na 25 mo¿liwych.
Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿ej edycji
do³¹czymy do grona laureatów a m³odsi
uczniowie wezm¹ przyk³ad z dziewcz¹t
i zg³osz¹ siê do udzia³u w tym wspania-
³ym przedsiêwziêciu muzycznym.

Grzegorz Wójcikiewicz

And¿elika Skoczylas Paulina Paw³owicz

Graliœmy
w Rzeszowie

dla ESPAR 50+
W niedzielne popo³udnie 29 maja

2011 roku uczniowie szkó³ muzycznych
Fundacji Wspierania Edukacji Artystycz-
nej w Soko³owie Ma³opolskim uœwietniali
swoimi wystêpami „Senioradê” zorgani-
zowan¹ przez Europejskie Stowarzysze-
nie Promocji Aktywnoœci Ruchowej 50+.
Na klawiszowych instrumentach elektro-
nicznych wyst¹pi³y: Jolanta Majkut z Nie-
pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
w Le¿ajsku – uczennica Stanis³awa Ja-
worskiego, Izabella Kozyra z Niepañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I st. w Le¿aj-
sku – uczennica Stanis³awa Jaworskie-
go i Aleksandra Nizio³ z Niepañstwowej
Szko³y Muzycznej I st. w Soko³owie Ma-

³opolskim – uczennica Anny Wójcikie-
wicz. Repertuar w ca³oœci obejmowa³
muzykê rozrywkow¹.

Impreza mia³a miejsce na Bulwarach
Rzeszowskich. Zgromadzi³a liczne gro-
no s³uchaczy, zarówno z poœród uczest-
ników „Seniorady” jak i przygodnych
przechodniów. Dla naszych uczniów by³o
to wielkie prze¿ycie, wystêpowali bowiem
przed bardzo du¿¹ publicznoœci¹. Po
wystêpach otrzymali pami¹tkowe dyplo-
my i wartoœciowe upominki ufundowane
przez Europejskie Stowarzyszenie Pro-
mocji Aktywnoœci Ruchowej 50+.

Grzegorz Wójcikiewicz

Aleksandra Nizio³
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Soko³owscy
artyœci

w Kolbuszowej
Ju¿ po raz kolejny spotka³a nas mi³a

niespodzianka. Zostaliœmy zaproszeni
przez pani¹ dyrektor Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej I st. w Kolbuszowej – Alek-
sandrê Niezgoda – do zorganizowania
i przeprowadzenia koncertu dla uczniów
kolbuszowskiej szko³y muzycznej. Dla
nas to szczególne wyró¿nienie, rzadko
bywamy na goœcinnych koncertach. Do

tej pory uczniowie soko³owskiej szko³y
muzycznej prezentowali siê w Rzeszo-
wie w WDK i Le¿ajsku w PSM I st. w ra-
mach sta³ej wspó³pracy. Tym razem do
wspó³pracuj¹cych z nami instytucji do³¹-
czy³a kolbuszowska szko³a.

13 kwietnia 2011 roku uczniowie Nie-
pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. Fun-
dacji Wspierania Edukacji Artystycznej
w Soko³owie Ma³opolskim zagrali w Auli
PSM I st. w Kolbuszowej. Wspólnie
z uczniami Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I st. w Le¿ajsku przygotowali koncert
pt. „Muzyczne dedykacje”. Nasze pla-
cówki reprezentowali uczniowie NSM

I st. z Soko³owa Ma³opolskiego: Magda-
lena Pustkowska z klasy fortepianu Grze-
gorza Wójcikiewicza, Filip Hajder z kla-
sy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza,
Bart³omiej Szabat z klasy fortepianu Marty
Woœ-Karczmarz, Anna Radomska z kla-
sy skrzypiec Danuty Wo³oszyn i uczen-
nica NSM I st. w Le¿ajsku; Jolanta Maj-
kut z klasy fortepianu Grzegorza Wójci-
kiewicza.

W repertuarze prezentacji znalaz³y
siê utwory klasyczne skomponowane
przez wybitnych twórców muzyki forte-
pianowej i skrzypcowej: Friedricha Burg-
mullera, Charlesa Dancla, Aleksandra
Reinagle i Marthy Mier. Koledzy i kole-
¿anki z Le¿ajska do³¹czyli tak¿e z w³a-
snym repertuarem. Zaprezentowali miê-
dzy innymi: pokaz interpretacji ruchowej
do piosenek dzieciêcych, duety fortepia-
nowe, prezentacje zespo³owe.

Po koncercie uczestnicy i nauczycie-
le zostali zaproszeni przez gospodarzy
na poczêstunek. Wszyscy graj¹cy otrzy-
mali pami¹tkowe dyplomy za udzia³
w koncercie. Na stronach internetowych
Niepañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st.
pod adresem www.muzyczna.com.pl
mo¿na zobaczyæ zdjêcia naszych
uczniów z koncertu w Kolbuszowej.

Grzegorz Wójcikiewicz
- dyrektor NSM I i II st.

w Soko³owie Ma³opolskim

Koncert dla
Zespo³u Szkó³
w Kamieniu

Na zaproszenie pana Józefa £acha
– dyrektora Zespo³u Szkó³ w Kamieniu –
wybraliœmy siê do Kamienia pomuzyko-
waæ dla uczniów szko³y podstawowej,
gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego.
Koncert w wiêkszoœci poœwiêcony piani-
styce, nawi¹zywa³ do obchodzonego
w 2010 Roku Chopinowskiego.

Koncert odby³ siê 25 maja 2011 roku
w œwietlicy ZS w Kamieniu. W atmosferê
koncertu wprowadzi³ uczestników pan
dyrektor Józef £ach, g³os zabra³a rów-

nie¿ pani wicedyrektor Irena Maj-Surdy-
ka. W programie znalaz³y siê utwory:
F. Chopina – Mazurek F-dur op. 68 nr 3
wykonany przez Jolantê Majkut (ucz.
Grzegorza Wójcikiewicza), Marthy Mier
– Klarnet Blus w wykonaniu Bart³omie-
ja Szabata (ucz. Maty Woœ-Karczmarz),
F. Chopina – Polonez g-moll w interpre-
tacji Dominiki Pieniek (ucz. Grzegorza
Wójcikiewicza), Roberta Schumanna –

„Nothing Else Matters” w wykonaniu An-
d¿eliki Skoczylas i Grzegorza Wójcikiewi-
cza.

Micha³ Zaj¹c.

Anna Radomska i Grzegorz Wójcikie-
wicz.

Magdalena Pustkowska.

Wspólne zdjêcie po koncercie.
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Weso³y wieœniak grany przez Dominikê
Golesz (ucz. Grzegorza Wójcikiewicza),
Ch. Work’a – Zegar dziadunia zaprezen-
towany przez Micha³a Zaj¹ca (Klarneci-
sta – ucz. Grzegorza Wójcikiewicza),
E. Garnera – Mg³a porywaj¹co wykona-
na przez Aleksandrê Miazgê (ucz. Wie-
s³awy Drabik), G. Gerschwina – Oh, Lady
be good zagrany przez duet fletowy
w sk³adzie Agnieszka Lenart i Alicja
O¿óg (ucz. Agnieszki Winiarskiej), C. De-
bussy’ego – Ma³y murzynek w wykona-
niu Kornelii B³oñskiej (ucz. Wies³awy
Drabik) i utwór z repertuaru zespo³u Me-

Uczniowie Niepañstwowej Szko³y
Muzycznej I i II stopnia w Soko³owie Ma-
³opolskim dosyæ czêsto bior¹ udzia³
w ró¿nego rodzaju konkursach i przegl¹-
dach. Tym razem wystêpowali w I Prze-
gl¹dzie Szkó³ Muzycznych I st. w Jaro-
s³awiu – Prezentacje 2011. Przegl¹d
odbywa³ siê 8 maja 2011 roku w Cen-
trum Kultury i Promocji w Jaros³awiu
w przepiêknej Sali Lustrzanej Kamien-
nicy Attavantich. Wspania³a sala, dosko-
na³a akustyka i przyjemna atmosfera
sprzyja³a prezentacjom muzycznym m³o-
dych artystów.

Przegl¹d odbywa³ siê pod patrona-
tem Fundacji Wspierania Edukacji Arty-
stycznej. Wsparcia organizacyjnego
udzieli³o Centrum Kultury i Promocji
w Jaros³awiu i Urz¹d Miasta Jaros³awia.
Patronat medialny objê³a Gazeta Jaro-
s³awska.

W I Przegl¹dzie Szkó³ Muzycznych
I st. – Prezentacje 2011 wziê³o udzia³
64 uczestników ze szkó³ muzycznych
w Jaros³awiu, Le¿ajsku, Pruchniku, Ra-
dymnie, Rzeszowie, Nowej Dêbie i So-
ko³owie Ma³opolskim. Uczestnicy pre-
zentowali po dwa kontrastuj¹ce utwory
solo lub z akompaniamentem. Wyst¹pili
uczniowie sekcji fortepianu, fletu, akor-
deonu, klarnetu, gitary, skrzypiec, klawi-
szowych instrumentów elektronicznych
i sekcji wokalnej. Szko³ê muzyczn¹ z So-
ko³owa Ma³opolskiego reprezentowali
uczniowie pani Agnieszki Winiarskiej
(Mateusz Rzeszutek, Alicja O¿óg, Mag-
dalena Kida), pani Anny Wójcikiewicz
(Katarzyna Rybak), pana Damiana Mal-
ca (Kamila Kobylarz, Bartosz Ko³odziej),
pani Danuty Wo³oszyn (Izabella Potoc-
ka, Anna Radomska), pani Marty Woœ-
Karczmarz (Karolina Woœ, Patrycja No-
wak) i pana Grzegorza Wójcikiewicza
(Magdalena Pustkowska, Dominika Go-
lesz, Ireneusz Pieniek, Ma³gorzata Kida,
Filip Rz¹sa).

Przes³uchania trwa³y praktycznie
przez ca³y dzieñ, od godziny 10.00 rano
do 16.00 po po³udniu. Wystêpuj¹cych
ocenia³o Jury w sk³adzie: Anna Wójci-
kiewicz (przewodnicz¹ca Jury) – NSM
I i II st. w Soko³owie Ma³opolskim, Jadwi-
ga Okopska – NSM I st. w Jaros³awiu,
Honorata Kiwa³a – NSM I st. w Rzeszo-
wie, Marta Sza³aj – NSM I st. w Pruchni-
ku, Krzysztof Bury – NSM I st. w Radym-
nie, Marta Lis – PSM I st. w Jaros³awiu.
Uczestnicy byli oceniani wed³ug kryte-
riów obowi¹zuj¹cych w szkolnictwie ar-
tystycznym – opartych o skalê punktow¹.
Ka¿dy wykonawca mia³ szansê na zdo-
bycie maksymalnie 25 punktów. Najlep-
si uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej
23 punkty otrzymali wyró¿nienia I stop-
nia, zdobywcy co najmniej 22 punktów
otrzymali wyró¿nienia II stopnia a ci, któ-
rzy mieli na swoim koncie co najmniej
21 punktów – wyró¿nienia III stopnia.

Soko³owscy uczniowie pokazali siê
naprawdê z bardzo dobrej strony. Wœród
laureatów, którzy zdobyli wyró¿nienia
I stopnia znaleŸli siê: Katarzyna Rybak –
wokal i Mateusz Rzeszutek – klawiszo-
we instrumenty elektroniczne. Wyró¿nie-
nie II stopnia otrzymali: Magdalena Pust-
kowska – fortepian, Dominika Golesz –
fortepian, Karolina Woœ – fortepian. Na
pochwa³ê zas³uguj¹ równie¿ zdobywcy
wyró¿nieñ III stopnia: Izabella Potocka –
skrzypce, Anna Radomska – skrzypce,
Alicja O¿óg – flet, Patrycja Nowak – for-
tepian, Ireneusz Pieniek – fortepian,
Ma³gorzata Kida – fortepian i Kamila
Kobylarz – gitara. Cieszyæ mog¹ te wyni-
ki uzyskane przez uczniów Niepañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I st. w Soko³owie
Ma³opolskim. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
równie bogate w wysokie osi¹gniêcia
oka¿¹ siê nastêpne konkursy, w których
wezm¹ udzia³ m³odzi artyœci z Soko³owa
Ma³opolskiego.

Grzegorz Wójcikiewicz

tallica – Nothing Else Matters w niespo-
tykanej interpretacji na cztery rêce An-
d¿eliki Skoczylas i jej nauczyciela Grze-
gorza Wójcikiewicz.

Nie tylko przyjêcie ze strony dyrekcji
szko³y w Kamieniu by³o dla nas mi³ym
zaskoczeniem, ale tak¿e zachowanie
m³odzie¿y szkolnej s³uchaj¹cej wystêpów
m³odych artystów. Dominowa³o skupienie
i zas³uchanie. Trudno powiedzieæ co by³o
tego zas³ug¹ czy jakoœæ prezentacji – bo
wykonawcy spisali siê na medal czy te¿
wysoka kultura osobista s³uchaczy i do-
bra edukacja w zakresie odbierania sztu-

ki muzycznej. Gra³o nam siê tam napraw-
dê bardzo dobrze i mamy nadziejê, ¿e
jeszcze wyst¹pimy w Kamieniu.

Z naszej strony chcemy serdecznie
podziêkowaæ dyrektorowi ZS w Kamie-
niu, Domowi Pomocy Spo³ecznej w Ka-
mieniu, panu Zbigniewowi Dudkowi –
nauczycielowi muzyki w ZS w Kamieniu
i Urzêdowi Gminy w Kamieniu za pomoc
w organizacji koncertu a przede wszyst-
kim za bardzo mi³e przyjêcie, za trans-
port uczniów, instrumentu i poczêstunek
dla wystêpuj¹cych.

Grzegorz Wójcikiewicz

Alicja O¿óg.

Izabella Potocka.

Ireneusz Pieniek.

Muzyczne sukcesy uczniów
z Soko³owa Ma³opolskiego
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W niedzielne popo³udnie 22 maja
2011 roku spotkali siê melomani mu-
zyki dawnej aby wys³uchaæ wspania³e-
go koncertu w wykonaniu m³odych ar-
tystów. Jak co roku na zakoñczenie

Dzieciêcego Festiwalu Muzyki Dawnej
mia³ miejsce w Soko³owie Ma³opolskim
koncert poœwiêcony przede wszystkim
muzyce barokowej. „Piêkno baroku” –

pod takim has³em odby³a siê impreza,
która podsumowa³a wydarzenia festi-
walowe odbywaj¹ce siê w salach kon-
certowych Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I st. w Le¿ajsku, Muzeum Ziemi Le-

¿ajskiej i Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Soko³owie Ma³opolskim.

Koncert rozpoczê³o wyst¹pienie
Jacka Piekie³ka – dyrektora MGOKSiR

w Soko³owie Ma³opolskim, który powi-
ta³ s³uchaczy i uczestników a nastêp-
nie w kilku s³owach przybli¿y³ ideê i hi-
storiê odbywaj¹cego siê corocznie
w Soko³owie koncertu. Czêœæ arty-
styczn¹ poprowadzi³a Anna Wójcikie-
wicz – prezes Fundacji Wspierania
Edukacji Artystycznej w Soko³owie
Ma³opolskim. W koncercie wyst¹pili
laureaci czêœci konkursowej festiwalu
i wybrani uczniowie szkó³ muzycznych
regionu rzeszowskiego. Na soko³ow-
skiej scenie wystêpowali uczniowie:
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
w Kolbuszowej, Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. w Strzy¿owie, Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I st. w £añcucie,
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
w Le¿ajsku, Niepañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I st. w Le¿ajsku. W ramach pre-
zentacji wystêpowali soliœci z sekcji for-
tepianu, tr¹bki, akordeonu, skrzypiec
i zespo³y smyczkowe. Królowa³a mu-
zyka Jana Sebastiana Bacha, Georga
Friedricha Haendla i inny wybitnych
twórców muzyki barokowej.

Wœród licznie zgromadzonych s³u-
chaczy goœciliœmy przedstawicieli szkó³
w osobach: Micha³ Kochmañski (PSM
I st. w £añcucie), Barbara Kud (PSM
I st. w £añcucie) i Olga Pogorilec (PSM
I st. w Kolbuszowej). Na koncercie byli
tak¿e obecni uczniowie soko³owskiej
szko³y muzycznej wraz z nauczyciela-
mi, dla których koncert by³ swoist¹
lekcj¹ historii muzyki.

Muzyka dawna kojarzy siê wszyst-
kim z muzyk¹ bardzo powa¿n¹, czê-
sto trudn¹ w odbiorze. A jednak kon-
cert odbywaj¹cy siê w Soko³owie Ma-
³opolskim okaza³ siê prze¿yciem bar-
dzo przyjemnym. Repertuar zosta³ do-
brany w taki sposób aby mo¿na by³o
pokazaæ muzykê dawn¹ w formie lek-
kiej i przyjemnej, co jak siê okaza³o
w zupe³noœci organizatorom siê uda³o
uczyniæ. Gromkie brawa zdecydowa-
nie to potwierdzi³y.

Grzegorz Wójcikiewicz

* * *

nad domem rodzinnym

niebo jasn¹ twarz pochyla

zbudzi³y siê ptaki

œpiewa jarzêbina

matka w d³onie twarde

szczêœliwe ³zy wyciera

nad domem rodzinnym

œwit bezsennoœæ zaczyna

drewniane paciorki

w d³oniach stygn¹

wci¹¿ g³odne uwielbienia

Janina O¿óg

* * *

nigdy nie dosyæ

nam

wiosen zielonych

kwiatów uroku

wspomnieñ bogatych

mi³oœci smaku

gwiazdy na rozkaz

biegn¹ marzenia spe³niaæ

zakochanym

za szczêœciem biegniemy

z raju wygnani

œlepi na mi³oœæ

mi³oœci szukamy

Janina O¿óg

Trio fortepianowe z Kolbuszowej.

Aleksander Leja z PSM I st. w Le¿ajsku.

Muzyka Dawna
w Soko³owie
Ma³opolskim
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Minê³y ju¿ prawie dwa lata naszych sobotnich spotkañ. Dzieci
z naszej gminy spotykaj¹ siê w soboty na dodatkowych zajêciach
z jêzyka angielskiego, artystycznych, matematycznych oraz rytmicz-
nych. Oprócz zajêæ, na których dzieci poszerzaj¹ s³ownictwo, roz-
wijaj¹ swoj¹ mowê, zdolnoœci manualne i ruchowe, uczestnicy ko-
rzystaj¹ z wielu pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzêtu au-
diowizualnego. Dzieci bior¹ udzia³ w konkursach plastycznych
i artystycznych, dziêki czemu nie tylko rozwijaj¹ siê wielostronnie,
ale równie¿ rozwijaj¹ w sobie chêæ zdrowej rywalizacji.

Czas spêdzamy mile i twórczo podczas zajêæ, jak równie¿ pod-
czas wspólnych spacerów i wycieczek. W po³owie maja byliœmy
w teatrze Maska w Rzeszowie na sztuce pt. Filipek i Baba Jaga.
Dzieci z ochot¹ wsiada³y do autokaru, który równie¿ by³ dla nich
atrakcj¹, aby pojechaæ do teatru i obejrzeæ przedstawienie. Grom-
kie brawa, jakie s³yszeliœmy w teatrze œwiadczy³y o tym, ¿e dzie-
ciom podoba³a siê bajka.

Tak szybko mija czas i ju¿ niewiele spotkañ nam pozosta³o.
Nied³ugo koñczymy nasz¹ wspóln¹ przygodê, ale przed nami jesz-
cze wiele atrakcji.

Na pocz¹tku czerwca dzieci przedstawi¹ program s³owno-mu-
zyczny swoim mamom. Równie¿ w czerwcu czeka nas wyjazd do
centrum zabaw Fantazja, a w lipcu wycieczka do stadniny koni.

Nasze wspólne zajêcia zakoñczymy wspania³¹ imprez¹. Dnia
16 lipca zapraszamy wszystkie dzieci na wspólny piknik rodzinny,
który zorganizowany bêdzie na boisku szkolnym w Soko³owie Ma-
³opolskim. Uczestników tego pikniku czeka wspania³a zabawa i wiele
darmowych atrakcji.

Barbara Kuca

W dniu 12 maja 2011 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Œw. Faustyny Kowal-
skiej w Trzebosi odby³ siê II Gminny Kon-
kurs Matematyczny dla uczniów klas trze-
cich szkó³ podstawowych. Patronat nad
konkursem obj¹³ Burmistrz GiM w Soko-
³owie M³p. Andrzej O¿óg.

W konkursie wziê³o udzia³ 23 uczniów,
którzy reprezentowali 10 szkó³ z terenu
naszej gminy. Decyzj¹ Komisji Konkurso-
wej przyznano nastêpuj¹ce miejsca i wy-
ró¿nienia:
I miejsce – Pawe³ Kwolek (Zespó³ Szkó³
im. Jana Paw³a II w Soko³owie M³p.),
– Damian B¹k (Szko³a Podstawowa
w Turzy),
II miejsce – Ireneusz Pieniek (Zespó³
Szkó³ im. b³. Bronis³awa Markiewicza
w Trzebosi),
– Patryk Magnucki (Zespó³ Szkó³ im.Ja-
na Paw³a II w Soko³owie M³p.),
III miejsce – Natalia Pikor (Zespó³ Szkó³
im. b³. Bronis³awa Markiewicza w Trze-
bosi).

SP nr 3 TRZEBOŚ

Mamo, tato ja chcê do przedszkola!

II GMINNY

KONKURS MATEMATYCZNY

KLAS TRZECICH
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II Gminny Konkurs

Ortograficzny

W dniu 18 kwietnia 2011 r. w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. I. Partyki w Górnie
odby³ siê II Gminny Konkurs Ortograficz-
ny zorganizowany przez nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej: p. El¿bietê
Zwoliñsk¹, p. Annê Kie³b, p. Danutê Szy-
pu³ê, p. Justynê Marciniec oraz nauczy-
ciela jêzyka polskiego p. Grzegorza Tu-
paja. Celem konkursu by³o, podobnie jak
w poprzednim roku zachêcanie i moty-
wowanie uczniów do poznawania zasad
poprawnej pisowni, korzystania ze zdo-
bytej wiedzy w praktyce, jak równie¿ roz-
wijanie wœród uczniów potrzeby popraw-
nego pos³ugiwania siê jêzykiem ojczy-
stym. Goœciem honorowym tegoroczne-
go konkursu by³ prof. dr hab. Kazimierz
O¿óg. Witaj¹c uczniów profesor powie-

dzia³, i¿ wszyscy musimy dbaæ o popraw-
noœæ jêzyka polskiego i powinniœmy siê
tego uczyæ od najm³odszych lat.

W tegorocznym konkursie wziê³o
udzia³ 18 uczniów klas III z nastêpuj¹-
cych szkó³: Zespo³u Szkó³ w Górnie, Ze-
spo³u Szkó³ w Trzebosi, Zespo³u Szkó³
w Wólce NiedŸwiedzkiej, Zespo³u Szkó³
w Trzebusce, Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Nie-

nadówce, Szko³y Podstawowej w Wólce
Soko³owskiej, Szko³y Podstawowej Nr 3
w Trzebosi oraz Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Górnie.

Dzieci wykaza³y siê doskona³¹ zna-
jomoœci¹ zasad ortograficznych, potrafi-
³y tak¿e uzasadniæ pisowniê trudnych wy-
razów. W konkursie zwyciê¿yli nastêpu-
j¹cy uczniowie:

I miejsce – Brygida Piersiak, uczennica
ZS w Wólce NiedŸwiedzkiej; II miejsce –
Klaudia O¿óg, uczennica ZS Nr 2 w Nie-
nadówce; III miejsce ex aequo – Mate-
usz Krawiec, uczeñ ZS w Górnie oraz
Ireneusz Pieniek, uczeñ ZS w Trzebosi;
wyró¿nienie zdoby³a uczennica Natalia
Zdeb z Zespo³u Szkó³ w Trzebosi.

Wszystkim laureatom i uczestnikom
konkursu oraz ich opiekunom serdecz-
nie gratulujemy.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
sponsorom konkursu:p. Grzegorzowi
¯arów, przedstawicielowi wydawnictwa
WSiP; p. Rafa³owi Poczynkowi, przedsta-
wicielowi wydawnictwa Nowa Era;
p. Mariuszowi Miazga – Firma Handlo-
wo-Us³ugowa „Stasia”w Trzebosi.

El¿bieta Zwoliñska

Wyró¿nienia otrzymali:
1) Jakub Niemiec (Zespó³ Szkó³ nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Nienadówce),
2) Pawe³ Surdyka (Zespó³ Szkó³ im.
ks.Mieczys³awa Lachora w Górnie),
3) Jakub Kie³b (Zespó³ Szkó³ im. ks.Mie-
czys³awa Lachora w Górnie).

Zarówno zwyciêzcy jak i pozostali
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe.

Dziêkujemy tym wszystkim, którzy
wziêli udzia³ w potyczkach matematycz-
nych, a nauczycielom za trud w³o¿ony
w przygotowanie dzieci do konkursu.

Gratulujemy laureatom i wyró¿nio-
nym, a wszystkim uczestnikom ¿yczymy
dalszych sukcesów w nauce.

Organizatorzy

SP nr 2 GÓRNO
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Dzieñ dziecka

W dniu 01.06.2011 r. m³odzie¿ ze
Szkolnego Ko³a PCK w Zespole Szkó³
w Soko³owie M³p., przeprowadzi³a
w Szkole Podstawowej pogadankê i szko-
lenie z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie to by³o skierowane do uczniów
klas I – III. Na pocz¹tku zademonstrowa-
no dzieciom uk³adanie osoby poszkodo-
wanej w pozycji bocznej ustalonej. Po za-
koñczeniu pokazu dzieci mia³y mo¿li-
woœæ praktycznego przeæwiczenia tej po-
zycji. Kolejnym elementem szkolenia by³
pokaz resuscytacji kr¹¿eniowo-oddecho-
wej na fantomie. I ten element pierwszej
pomocy dzieci mia³y mo¿liwoœæ praktycz-
nego wykonania pod okiem starszych
kole¿anek. Dzieci zosta³y równie¿ zapo-
znane z ratunkowymi numerami telefo-
nów: 112, 999 oraz 998 i 997. W drugiej
czêœci zajêæ uczniowie wziêli udzia³
w grach i zabawach przygotowanych
przez dziewczyny z PCK oraz w konkur-
sie plastycznym pt. „Mój wymarzony za-
wód”. W trakcie zajêæ dzieci bra³y udzia³
licznych konkursach i otrzymywa³y za to
drobne upominki. By³y bardzo zadowolo-
ne. Zajêcia przeprowadzi³y: Pietraszek
Dominika, Nykiel El¿bieta, Pecka Patry-

cja, Krudysz Ewelina, Justyna Magdale-
na Sabat i Dec Iwona. Zdjêcia wykona³a
Kraska Joanna. Opiekunem Szkolnego
Ko³a PCK jest Mi¹sik Andrzej.

Andrzej Mi¹sik

15.04.2011 r. w Zespole Szkó³ w So-
ko³owie M³p. odby³a siê II edycja Szkol-
nego Konkursu Bankowego. Organiza-
torem konkursu by³a p. Anna Kolano,
p. Renata Woœ. W konkursie udzia³ wziê-
³a m³odzie¿ z klasy II i IV Technikum Han-
dlowego i III Technikum Ekonomicznego
(28 uczniów). Celem konkursu by³o:
• poszerzenie wœród m³odzie¿y wiedzy
i umiejêtnoœci w dziedzinie bankowoœci,
• poszerzenie wiedzy na temat podsta-
wowych pojêæ zwi¹zanych z bankowo-
œci¹,
• zapoznanie z funkcjonowaniem ban-
ków w Polsce,
• kszta³towanie postaw przedsiêbior-
czych,
• budzenie i rozwijanie wœród uczniów
zainteresowañ problematyk¹ wspó³cze-
snej bankowoœci.

Przyznano nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce Wioleta Rzeszutek

II miejsce Renata Walicka
III miejsce Zofia Marciniak

Nagrody w konkursie zosta³y ufundo-

II edycja Szkolnego Konkursu Bankowego

wane przez Wydawnictwo Difin, Wydaw-
nictwo PWN.

Anna Kolano
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29.04.2011 r. Iwona Sudo³ z klasy III Technikum Eko-
nomicznego, bra³a udzia³ w Konkursie Wiedzy o Fundu-
szach Europejskich w województwie podkarpackim.
Uczennica zajê³a I miejsce (zosta³a laureatk¹) w woje-
wództwie podkarpackim w w/w konkursie. Konkurs zo-
sta³ zorganizowany przez Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Celem konkur-
su by³o promowanie wœród m³odzie¿ szkó³ ponadgimna-
zjalnych wiedzy o funduszach unijnych.

Tematyka konkursu obejmowa³ nastêpuj¹ce zagad-
nienia: Polityka spójnoœci i jej instrumenty finansowe –
definicja i rodzaje Funduszy Europejskich na lata 2007-
2013, Narodowa Strategia Spójnoœci – za³o¿enia i cele,
Programy Operacyjne – ich rodzaje, przeznaczenie, Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013 – cel g³ówny, cele szczegó³owe,
osie priorytetowe.

Anna Kolano

Dnia 31 maja 2011 r. odby³ siê Szkol-
ny Konkurs Chemiczny. W tym roku
uczniowie rywalizowali w wiedzy na te-
mat zastosowania praktycznego reakcji
redoks – g³ównie w ogniwach galwanicz-
nych i procesie elektrolizy. Pytania kon-
kursowe mia³y formê arkuszy matural-
nych a treœci¹ odpowiada³y wymaganiom
stawianym na egzaminie rozszerzonym
z chemii. Dziêki takiej formie uczestnicy
mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia swojego
stopnia przygotowania do matury z dzia-
³ów tematycznych objêtych konkursem.
W konkursie uczestniczyli uczniowie
z klas pierwszych i drugich Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego. Najlepiej zadania kon-
kursowe rozwi¹zali nastêpuj¹cy ucznio-
wie: Regina Kie³b z klasy I ALO, Fausty-
na Olejarczyk z klasy I ALO, Sylwia Bed-
narz z klasy I BLO.

Anna Smotryœ

Matura 2011

4 maja 2011 r. rozpoczê³y siê w Zespole Szkó³ w Soko³owie
M³p. egzaminy maturalne.
W naszej szkole do egzaminów
maturalnych przyst¹pi 96 abitu-
rientów z Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego i Technikum Handlowe-
go, Technikum Informatycznego,
Technikum Kucharz. M³odzie¿
zdawa³a egzaminy maturalne
z poszczególnych przedmiotów
na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Ponadto abitu-
rienci technikum bêd¹ jeszcze
zdawaæ 13 maja i 15 maja egza-
min potwierdzaj¹cy kwalifikacje
zawodowe.

W oczekiwaniu przez matu-

Szkolny Konkurs Chemiczny „Reakcje
redoks – praktyczne zastosowanie”

Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich
w województwie podkarpackim

rzystów na wyniki i kolejne egzaminy, ¿yczymy wszystkim za-
daj¹cym najwy¿szych wyników i trafnego wyboru przysz³ych
szkó³ i uczelni oraz sukcesów w dalszej nauce.

Anna Kolano
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Najzdolniejsza M³odzie¿
Podkarpacia w 2011 r.
28 maja 2011 r. odby³y siê uroczystoœci Dnia Samorz¹du

Terytorialnego w Rzeszowie.
Podczas uroczystoœci zosta³y rozdane nagrody Podkarpac-

kiego Stowarzyszenia Terytorialnego „Najzdolniejsza M³odzie¿
Podkarpacia” w 2011 r. Iwona Sudo³ uczennica klasy III Tech-
nikum Ekonomicznego z Zespo³u Szkó³ w Soko³owie M³p pod-
czas uroczystoœci odebra³a nagrodê dla najzdolniejszego
ucznia Powiatu Rzeszowskiego.

Anna Kolano

17.05.2011 r. i 19.05.2011 r. w Zespole Szkó³ im. Œw. St.
Kostki w Kamieniu, Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³o-

wie M³p. oraz Gminnym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Rani-
¿owie w ramach projektu „Inkubator Wiedzy Ekonomicznej II”

odby³ siê konkurs „Najlepszy ekonomista”
w szkole gimnazjalnej”. Natomiast 18.05.2011
roku odby³ siê konkurs „Najlepszy ekonomista
w Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p.” W konkur-
sach bra³a udzia³ m³odzie¿ uczestnicz¹ca
w szkoleniach „Wstêp do bankowoœci” oraz „Kul-
tura obs³ugi klienta w banku”.

Anna Kolano

Konkurs „Najlepszy ekonomista” w szkole gimnazjalnej”
i „Najlepszy ekonomista w Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p.”
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Spotkanie Kó³
Naukowych w ramach

projektu Szko³a
Kluczowych Kompetencji

Program rozwijania
umiejêtnoœci uczniów

szkó³ Polski Wschodniej

M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Soko³owie
M³p. 07.04.2011 r. wziê³a udzia³ w spo-
tkaniu Kó³ Naukowych w ramach projek-
tu Szko³a Kluczowych Kompetencji Pro-
gram rozwijania umiejêtnoœci uczniów
szkó³ Polski Wschodniej. Spotkanie kó³
odby³o siê w Wy¿szej Szkole Ekonomii
i Innowacji w Lublinie.

W spotkaniu wziêli udzia³ uczniowie:
Cisek Urszula, Kania Ewelina, Marut
Karolina, Tomasz Kolano, Nowakowska
Aneta, Œlusarczyk Rafa³, Watras Anna,
Nawara Magdalena, Wielgosz £ukasz,
Kraska Joanna (klasa II Technikum Han-
dlowe, wdra¿aj¹cy kompetencje informa-
tyka). W spotkaniu bra³a udzia³ równie¿
m³odzie¿, która wdra¿a kompetencje
matematyka z klasy II Technikum Infor-
matycznego: Krasoñ Tomasz, Wójcik Ar-
tur, Dec Patryk, Grochala Micha³ Piotr,
Grochala Pawe³ Piotr, Lichota Piotr, £ach
Mateusz, Czubat Piotr. W spotkaniu wziêli

udzia³ nastêpuj¹cy uczniowie: Oczkow-
ski Jacek, Kida Mariusz, Mateusz
Oczkowski, Nizio³ £ukasz, Rembisz
Pawe³, Sondej Damian, Sondej Damian
Tomasz, Dul Dariusz (klasa III Technikum
Elektroniczne, wdra¿aj¹cy kompetencje
przedsiêbiorczoœæ). W spotkaniu wziêli
udzia³ uczniowie wdra¿aj¹cy kompeten-
cjê jêzyk obcy (angielski) z klasy II Tech-
nikum Kucharz: Cichoñ Alicja, Piekut
Edyta, Kostecka Aldona, £oin Bo¿ena,
Hartfelder Ma³gorzata, O¿óg Kinga, Sowa
Anna, Urban Natalia, Zagaja Jolanta
Franciszka.

Ko³a Naukowe s¹ jednym z dzia³añ
podjêtych w ramach realizacji Projektu

„Szko³a Kluczowych Kompetencji. Pro-
gram rozwijania umiejêtnoœci uczniów
szkó³ Polski Wschodniej”. Zajêcia w ra-
mach Kó³ Naukowych zosta³y zaplano-
wane jako cykliczne spotkania, w ramach
których uczniowie z poszczególnych
szkó³ uczestnicz¹cych w Projekcie maj¹
mo¿liwoœæ poszerzaæ swoj¹ wiedzê i roz-
wijaæ zainteresowania. Podczas spotka-
nia Kó³ Naukowych m³odzie¿ rozwija³a
wiedzê z zakresu matematyki, przedsiê-
biorczoœci, technologii informacyjnej
oraz jêzyka angielskiego. Opiekun wy-
jazdu: p. A. Kolano, p. A. Ba³ut

Anna Kolano

Wycieczka do Warszawy

13.04.-14.04.2011 r. m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Soko³owie M³p. wziê³a
udzia³ w dwudniowej wycieczce do Warszawy w ramach zadania 9 Zajêcia
pozaszkolne – wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Wiedza kluczem
do sukcesu” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Priorytet IX, Dzia³anie 9.1., Poddzia-
³anie 9.1.2. M³odzie¿ podczas wycieczki zwiedzi³a nastêpuj¹ce miejsca:
Muzeum Techniki, Pa³ac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Starówkê, Kate-
drê Œw. Jana, Trakt Królewski, Grób Nieznanego ¯o³nierza, £azienki Kró-
lewskie, Gie³dê Papierów Wartoœciowych oraz Wilanów.

Anna Kolano

Miejsca na podium
w VIII Powiatowym

Konkursie Jêzyka Angielskiego

29 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkó³
w Soko³owie Ma³opolskim odby³o siê wrêczenie
nagród VIII Powiatowego Konkursu Jêzyka An-
gielskiego. Uczniowie naszej szko³y wziêli w nim
udzia³ 23 marca 2011 w Zespole Szkó³ w Tyczy-
nie.

Celem konkursu by³o m.in.: motywowanie
uczniów do uczenia siê jêzyków obcych oraz
mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycz-
nej pracy, wdra¿anie europejskich poziomów
osi¹gniêæ jêzykowych zalecanych przez Radê
Europy, zainteresowanie uczniów kultur¹ krajów
anglojêzycznych, kszta³towanie postawy toleran-
cji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury
i jêzyka oraz dobre przygotowanie uczniów do
matury z jêzyka angielskiego poprzez podnosze-
nie poziomu umiejêtnoœci jêzykowych m³odzie-
¿y. Uczniowie rywalizowali z Zespo³ami Szkó³
w Dynowie, Tyczynie oraz Trzcianie. Uczennica
klasy I A LO Karolina Be³z zajê³a w tym konkur-
sie I miejsce a uczennica klasy III B LO Magdale-
na Perec III miejsce. Laureatami w konkursie zo-
stali równie¿ Daniel Surowiec z klasy III A LO
oraz Dominik Dec z klasy III A LO. Gratulacje dla
wszystkich zwyciêzców!!!

Agnieszka Ba³ut
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5.04.2011 r. odby³o siê szkolenie
w Zespole Szkó³ im. Œwiêtego St. Kostki
w Kamieniu oraz 19.04.2011 r. w Gmin-
nym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Ra-
ni¿owie w ramach projektu „Inkubator
Wiedzy Ekonomicznej II” finansowane-
go przez Narodowy Bank Polski. M³o-
dzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
w Soko³owie M³p. w szkoleniu bra³a
udzia³ 07.04.2011 r. Realizatorem pro-
jektu jest Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p.

Warsztaty w ramach projektu prowadzo-
ne s¹ przez p. Renatê Woœ. M³odzie¿
z gimnazjum wziê³a udzia³ w pierwszej
fazie realizacji projektu s¹ to szkolenia.
Tematyka szkolenia – „Kultura obs³ugi
klienta w banku”:
- Rodzaje konfliktów z klientami i spo-
soby ich rozwi¹zywania.
- Typy klientów i techniki postêpowa-
nia z ka¿dym z nich.
- Prezentacja produktów bankowych

zorientowanych na klienta.
- Przyjmowanie reklamacji.
- Ogólne zasady skutecznego porozu-
miewania siê.
- Komunikacja niewerbalna. Wygl¹d
i ubiór pracownika banku.
- Charakterystyka produktów banko-
wych.
- Techniki nawi¹zywania kontaktów
z klientem.
- Typologia klienta. 10 technik zada-
wania pytañ. Technika 4 kroków. Techni-
ka prezentacji produktu. 10 technik ra-
dzenia sobie z obiekcjami klienta. Tech-
niki finalizacji sprzeda¿y produktów
i us³ug bankowych.

Podczas szkolenia m³odzie¿ posze-
rzy³a swoj¹ wiedzê w zakresie podsta-
wowych pojêæ ekonomicznych oraz za-
pozna³a siê z zagadnieniami zwi¹zany-
mi z bankowoœci¹.

Anna Kolano

V Edycja
Szkolnego

Konkursu „M³ody
Ekonomista”

08.04.2011 r. w Zespole Szkó³ w So-
ko³owie M³p. odby³a siê V Edycja Szkol-
nego Konkursu „M³ody Ekonomista”.
W konkursie wziê³o udzia³ 32 uczniów
z klas II, IV Technikum Handlowe oraz III
Technikum Ekonomiczne. Konkurs zosta³
zorganizowany przez p. mgr Anna Kola-
no oraz p. mgr Renata Woœ.

Celem konkursu by³o:
- uaktywnienie m³odzie¿y w podnosze-
niu swojej wiedzy i umiejêtnoœci w dzie-
dzinie przedmiotów ekonomicznych,
- kszta³towanie postaw przedsiêbior-
czych,
- budzenie i rozwijanie wœród uczniów
zainteresowañ problematyk¹ wspó³cze-
snej ekonomii,
- przygotowanie do egzaminu zawo-
dowego.

W konkursie przyznano 3 pierwsze
miejsca:
I miejsce – Renata Walicka III Techni-
kum Ekonomiczne
II miejsce – Jacek Oczkowski III Techni-
kum Handlowe
III miejsce – Joanna Kraska II Techni-
kum Handlowe
Wyró¿nienie – Wioleta Rzeszutek III
Technikum Ekonomiczne
Wyró¿nienie – Iwona Sudo³ III Technikum
Ekonomiczne

Nagrody za udzia³ w konkursie zo-
sta³y ufundowane przez Wydawnictwo
Difin.

Anna Kolano

Szkolenia kwietniowe w ramach projektu
„Inkubator Wiedzy Ekonomicznej II”
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Zajêcia na
Politechnice Rzeszowskiej

M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Soko³owie M³p. w ramach pro-
jektu Szko³a Kluczowych Kompetencji bierze udzia³ w dzia³a-
niu „Studium kompetentnych Liderów”. W zajêciach na Poli-
technice Rzeszowskiej udzia³ bierze 5 uczennic: Iwona Sudo³,
Agnieszka Stec (III Technikum Ekonomiczne) oraz Anna Wa-
tras, Aneta Nowakowska, Ewelina Kania (II Technikum Han-

W dniach 3 – 5 czerwca 2011 r. ucznio-
wie ZS w Soko³owie Ma³opolskim wêdro-
wali po szlakach Pieniñskiego i Tatrzañ-
skiego Parku Narodowego. Nasza wê-
drówka rozpoczê³a siê w Kroœcienku nad
Dunajcem, sk¹d wychodzi szlak w kie-
runku jednego z bardziej znanych szczy-
tów Pienin – Trzech Koron – 982 m n.p.m.
Jest to najwy¿sze wzniesienie Pienin
Czorsztyñskich, ale nie ca³ych Pienin. Po
drodze mijaliœmy miejsca, z których roz-
poœciera³y siê piêkne widoki na Kroœcien-
ko i pasmo Radziejowej. W oddali wynu-
rza³ siê z mg³y zarys Tatr i Gorców. Trudy
wêdrówki wynagrodzi³ nam widok, który
ukaza³ siê z platformy widokowej na
szczycie Okr¹glicy, zawieszonej wysoko
ponad Dunajcem. Z Trzech Koron roz-
ci¹ga siê imponuj¹ca panorama, obej-
muj¹ca Tatry, Magurê Spisk¹, Gorce,
Beskid S¹decki, Dunajec oraz Pieniny.
W dole pod nami przep³ywa³y tratwy fli-
sackie, widaæ by³o zabudowania Czer-
wonego Klasztoru, po³o¿onego po dru-
giej stronie rzeki, ju¿ na S³owacji. Po zej-
œciu z Trzech Koron nasze kroki skiero-
waliœmy w stronê Niedzicy i zapory na
Dunajcu. Tutaj podziwialiœmy panoramê
zalewu z góruj¹cymi nad nim zamkami:
niedzickim i czorsztyñskim. To one daw-
niej strzeg³y bezpieczeñstwa naszego
kraju – to tutaj przebiega³a kiedyœ grani-
ca. Wieczorem dotarliœmy do Zakopane-
go. Choæ zmêczeni, znaleŸliœmy si³y
i zorganizowaliœmy ognisko. Przy dŸwiê-
ku gitary zaczê³y siê popisy muzyczno-
wokalne. Noce w Zakopanym by³y krót-
kie. Pobudka i ju¿ przygotowanie do dal-
szej wêdrówki. W drugim dniu zaplano-

waliœmy d³ugi spacer drog¹ z Palenicy
Bia³czañskiej do Morskiego Oka.

W trakcie zrobiliœmy sobie kilka przy-
stanków, s³uchaj¹c ciekawych opowie-
œci naszego przewodnika i podziwiaj¹c
piêkno otaczaj¹cej przyrody. Wodogrz-
moty Mickiewicza, widok na Gerlach –
najwy¿szy szczyt Tatr(2655 m n.p.m.),
szkody poczynione w lesie po przejœciu
lawiny i halnego, to tylko niektóre cieka-
wostki, które wzbudzi³y nasze zaintere-
sowanie i ukaza³y potêgê przyrody. Wy-
czerpani dotarliœmy do schroniska.
Czêœæ grupy znalaz³a jeszcze si³ê, by
obejœæ Morskie Oko i zobaczyæ wszystko
z innej perspektywy. Trochê siê zrege-
nerowaliœmy i ruszyliœmy w powrotn¹
drogê. Widaæ, ¿e wêdrowaliœmy z na-
uczycielami WF – u, gdy¿ czas, który uzy-
skaliœmy w drodze powrotnej by³ godzien
mistrzów. Po po³udniu czeka³ nas jesz-
cze spacer po Krupówkach i wieczorne
ognisko oraz dyskoteka. Niedziela po-
wita³a nas piêkn¹ pogod¹. Spacer na
Guba³ówkê rozpoczêliœmy z najwy¿ej
po³o¿onej miejscowoœci w Polsce –
Zêbu. Niektórzy mieli nadziejê na auto-
graf od nowego mistrza Kamila Stocha,
mieszkañca tej miejscowoœci. Na szczy-
cie byliœmy jeszcze przed t³umem tury-
stów, dlatego nikt nie przeszkadza³ nam
w delektowaniu siê piêknymi widokami.
U podnó¿a góry widzieliœmy budz¹ce siê
do ¿ycia Zakopane, przed nami na szczy-
cie Giewontu górowa³ nad ca³¹ okolic¹
krzy¿ postawiony przez górali w 1900
roku. Z lewej strony Giewontu wprawne
oczy dostrzeg³y górn¹ stacjê kolejki lino-
wej na Kasprowym Wierchu. Kolejn¹

atrakcj¹ by³a przeja¿d¿ka kolejk¹ lino-
wo – terenow¹ oraz zakupy na najwiêk-
szym targu pod doln¹ stacj¹ kolejki. Wszy-
scy ruszyli wydaæ ostanie „dudki” i kupili
pami¹tki oraz oczywiœcie podhalañskie
oscypki. Po niedzielnej mszy ruszyliœmy
jeszcze raz na szlak. Tym razem prze-
mierzyliœmy jedn¹ z ³adniejszych dolin
w TPN – Dolinê Str¹¿ysk¹. Niestety, po-
goda siê zmieni³a i trochê zaczê³o pa-
daæ. Jednak deszcz nam by³ niestraszny
i szybkim krokiem pod¹¿aliœmy w kierun-
ku jednego z wielu malowniczych wodo-
spadów – Siklawicy, po³o¿onego pod
pó³nocn¹ œcian¹ Giewontu. Wodospad
opada z dwóch, prawie pionowo nachy-
lonych œcian. Jego ³¹czna wysokoœæ to
23 metry. Na godzinê 15 – t¹ zaplano-
waliœmy powrót, jeszcze raz przejechali-
œmy ulicami Zakopanego. Podziwialiœmy
skoczniê na Wielkiej Krokwi. W telewizji
ta skocznia nie wydaje siê tak du¿a, jak
jest w rzeczywistoœci. Stoj¹c u jej stóp,
mo¿na zobaczyæ jej ogrom. W drodze
powrotnej zatrzymaliœmy siê na krótki
odpoczynek w Starym S¹czu. Biwakowa-
liœmy opodal papieskiego o³tarza, na któ-
rym w roku 1997 mszê œw. odprawi³ Jan
Pawe³ II, wynosz¹c na o³tarze œw. Kingê.
Zwiedziliœmy poœwiêcone mu muzeum,
w którym znajduje siê wiele pami¹tek po
tamtym zdarzeniu, jak i po Papie¿u Po-
laku. Do domu wróciliœmy zmêczeni, ale
zadowoleni. W drodze czas szybko mija³,
bo gitary znów zagra³y, a my trochê so-
bie poœpiewaliœmy. Teraz pozosta³y nam
tylko wspomnienia, wiele zdjêæ oraz krótki
film.

Krzysztof Pustkowski

dlowe). Zajêcia, w których uczennice bior¹ udzia³ dotycz¹ blo-
ku: zarz¹dzanie i marketing (zajêcia prowadzone s¹ z przed-
miotów zarz¹dzanie, marketing, jêzyk obcy).

G³ównym celem dzia³ania jest:
- zapoznanie uczniów ze specyfik¹ zajêæ na uczelni wy¿szej;
- udzia³ uczniów w zajêciach z wybranych przedmiotów;
- rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez udzia³ w wybra-
nych zajêciach na kierunkach.

Anna Kolano

Wycieczka w Pieniny i Tatry
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Dzieñ 29 kwietnia 2011 r. by³ ostat-
nim dniem w szkole dla uczniów klas

trzecich liceum i czwartych technikum.
Wtedy te¿ odby³a siê uroczysta akade-
mia, podczas której zostali Oni po¿egna-
ni przez swoich m³odszych kolegów i ko-
le¿anki. Akademiê rozpocz¹³ wystêp
pani mgr Katarzyny Charewicz, która
wykona³a utwór pt. „Pokolenie”. Nastêp-
nie przemówienie skierowane do matu-
rzystów wyg³osili Ma³gorzata O¿óg
i £ukasz Rakuœ. Po jego zakoñczeniu
na dobre rozpoczê³a siê czêœæ arty-
styczna. Prowadz¹ce akademiê – Justy-
na Cisek i Wioletta Rak zaprosi³y wszyst-
kich do obejrzenia skeczu pt. „Rok
z ¿ycia maturzysty”, w którym wyst¹pili:
Kacper Nowak, £ukasz Rakuœ, Daniel
Sobota, Krzysztof D¹bek oraz Hubert
Walicki. Przedstawili Oni obraz uczniów,
którzy przez ca³y rok siê bawi¹, nie maj¹

czasu na naukê, a przypominaj¹ sobie
o niej dzieñ przed matur¹. M³odzie¿

œwietnie siê bawi³a, raz za razem wybu-
chaj¹c œmiechem. Nastêpnie na scenie
pojawi³y siê: Patricia Rogala, Faustyna
Olejarczyk i Patrycja Szewc, które za-
prezentowa³y siê w tañcu, otrzymuj¹c za
jego wykonanie gromkie brawa. Ka¿dy
z wystêpów by³ poprzedzony piosenk¹
wykonan¹ przez szkolny zespó³ mu-
zyczny. Po kolejnej z nich próbkê swo-
ich aktorskich umiejêtnoœci zaprezento-
wa³y uczennice klasy II B LO: Dominika
Pietraszek, Ewelina Krudysz, Magdale-
na Hajder, El¿bieta Nykiel, Patrycja Pe-
cka, Natalia Falandysz, And¿elika So-
lecka, Justyna Sabat, Ewelina Stasiak.
Podczas tego przedstawienia, ka¿dy
z maturzystów móg³ siê przez chwilê za-
stanowiæ czy w czasie ca³ego pobytu
w szkole da³ siê poznaæ nauczycielom
bardziej jako „anio³ek” czy mo¿e „dia-
be³ek” i jak zostanie przez nich zapa-
miêtany. Po piosence pt. „Dziêkujê”
w kabarecie „Freestyler” wyst¹pili:

Krzysztof D¹bek, £ukasz Rakuœ, Kacper
Nowak, Daniel Sobota oraz Hubert Wa-
licki. I tym razem podczas wystêpu tych
przebojowych ch³opaków nie brakowa-
³o na sali œmiechu i dobrej zabawy. Po
zakoñczeniu czêœci artystycznej swoje
przemówienie wyg³osi³ Pan Dyrektor
Antoni Kula, a póŸniej wychowawcy klas
wrêczyli wzorowym uczniom œwiadec-
twa z paskiem oraz nagrody ksi¹¿kowe.
Jak co roku nie zapomniano równie¿
o uczniach -sportowcach, którzy repre-
zentowali Nasz¹ szko³ê na zawodach
sportowych na szczeblu powiatowym,
rejonowym i wojewódzkim. Za poœwiê-
cenie, trud i wylany pot otrzymali pami¹t-
kowe dyplomy, puchary i nagrody rze-
czowe.

Dorota Œlusarczyk

Zakoñczenie przez uczniów klas III Liceum i IV Technikum
roku szkolnego 2010/2011
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Konkurs Wiedzy
Ekologicznej

2 czerwca 2011 r. w Zespole Szkó³
Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcia-
nie odby³a siê VIII edycja konkursu eko-
logicznego „Zdrowa planeta – zdrowy
cz³owiek” pod has³em „Odpady – zmora
cywilizacji”.

Patronat nad konkursem sprawowa³
Starosta Rzeszowski. Nasz¹ szko³ê re-
prezentowa³y uczennice klasy 1b LO –
Beata Bieñkowska i Sylwia Bednarz oraz
uczennica klasy 2b LO – Justyna Bed-
narz, która zajê³a trzecie miejsce.

Krzysztof Pustkowski

25.05.2011 r. w Zespole Szkó³ w So-
ko³owie M³p. odby³o siê zakoñczenie
projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicz-
nej, który finansowany by³ przez Naro-
dowy Bank Polski w ramach edukacji
ekonomicznej m³odzie¿y. W spotkaniu
udzia³ wziêli: p. Dyrektor Antoni Kula,
p. Wicedyrektor Anna Kolano, p. Renata
Woœ, przedstawiciele Oddzia³u Okrêgo-

wego NBP w Rzeszowie (p. Bogus³aw
Kapusta Zastêpca Dyrektora Oddzia³u
Okrêgowego NBP w Rzeszowie oraz
p. Monika Mularz Dobrowolska) oraz
przedstawiciele i m³odzie¿ ze szkó³, któ-
re bior¹ udzia³ w projekcie: Gminnego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Rani¿o-
wie, Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II,
Zespo³u Szkó³ im. Œw. St. Kostki w Ka-
mieniu, ZS w Soko³owie M³p.

Podczas spotkania rozdano m³odzie-
¿y nagrody za:
1.Konkurs „Najlepszy ekonomista”
w szkole gimnazjalnej w ramach pro-
jektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
I miejsce Jab³oñska Katarzyna Zespó³
Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³owie M³p.
II miejsce S³onina Krzysztof Zespó³ Szkó³

im. Jana Paw³a II w Soko³owie M³p.
III miejsce Tabor Robert Zespó³ Szkó³ im.
Œw. St. Kostki w Kamieniu
2. Konkurs „Najlepszy ekonomista”
w ZS w Soko³owie M³p. w ramach pro-
jektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
I miejsce Renata Walicka
II miejsce £ukasz Wielgosz
III miejsce Tomasz Kolano.

Wyró¿nienie w konkursach otrzyma-
li: Przyby³o Anna, Misiak £ukasz, Maj-
czak Katarzyna Wilczñska Agata, Pietra-
szek Sylwia, Sondej Tomasz.

G³ównymi celami projektu Inkubator
Wiedzy Ekonomicznej by³o: poszerzenie
wœród m³odzie¿y wiedzy i umiejêtnoœci
w dziedzinie bankowoœci, ekonomii, bu-
dzenie i rozwijanie wœród uczniów zain-
teresowañ problematyk¹ wspó³czesnej
ekonomii, bankowoœci, zwiêkszenie mo-
tywacji uczniów do poszerzenia swych
wiadomoœci w zakresie edukacji ekono-
micznej, kszta³towanie umiejêtnoœci na-
wi¹zywania znajomoœci, przyjaŸni oraz
rozwój kontaktów interpersonalnych,
zwiêkszenie motywacji wœród uczniów
szko³y ponadgimnazjalnej do kontynuacji
nauki na kierunkach ekonomicznych,
zwiêkszenie motywacji wœród uczniów
szkó³ gimnazjalnych do kontynuacji na-
uki w technikach ekonomicznych i han-
dlowych, kszta³towanie postaw przedsiê-

biorczych, twórczego kreatywnego myœle-
nia na rzecz œrodowiska lokalnego.

Projekt obejmowa³ nastêpuj¹ce fazy:
1. Realizacja pierwszej fazy obejmowa³a
udzia³ m³odzie¿y w szkoleniach, podczas
których m³odzie¿ poszerza³a swoj¹ wie-
dzê w zakresie podstawowych pojêæ eko-
nomicznych oraz zapozna³a siê z zagad-
nieniami zwi¹zanymi z bankowoœci¹
(szkolenie prowadzone by³y od marca
2011 r. do kwietnia 2011 r.).
2. Druga faza obejmowa³a zorganizowa-
nie konkursu dla m³odzie¿y bior¹cej
udzia³ w szkoleniu w dwóch kategoriach
dla m³odzie¿y gimnazjum i ZS w Soko³o-
wie M³p. Konkurs „Najlepszy ekonomista”
w szkole gimnazjalnej i „Najlepszy eko-
nomista” w ZS w Soko³owie M³p. Konkurs
odby³ siê po zakoñczeniu szkoleñ (maj
2011 r.).
3. Trzecia faza projektu obejmowa³a roz-
strzygniêcie konkursu, rozdanie nagród
i dyplomów dla jego uczestników. Ka¿dy
z uczestników szkolenia otrzyma³ certyfi-
kat uczestnictwa w szkoleniu w ramach
projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej.

Realizacja projektu zapewni³a wy-
mierne korzyœci dla uczestników projektu
w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycz-
nych doœwiadczeñ, które w przysz³oœci
prze³o¿¹ siê na rozwój lokalnej spo³ecz-
noœci w zakresie ekonomii i bankowoœci.

M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ kszta³towania
swoich umiejêtnoœci, talentów, co przyczy-
ni siê do budowania poczucia w³asnej
wartoœci.

Dziêki udzia³owi w projekcie m³odzie¿
uzyska³a mo¿liwoœæ uzupe³nienia wiedzy
zdobywanej w trakcie nauki w szkole oraz
okazjê do zdobycia umiejêtnoœci pracy
w grupie. Projekt zapewni³ rozwój kon-
taktów interpersonalnych wœród m³odzie¿
oraz pozwoli³ na poznanie samego sie-
bie, swoich mo¿liwoœci i ograniczeñ. Przy-
czyni³ siê do œwiadomego i rozs¹dnego
kierowania w³asnymi wyborami, które
stan¹ siê warunkiem budowania dobrych
relacji z otoczeniem, co znajdzie wyraz
w aktywnym uczestnictwie, w ¿yciu spo-
³ecznym swojego œrodowiska.

Anna Kolano

Zakoñczenie projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
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Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p. realizuje projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” wspó³finsowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Priorytet IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach Dzia³anie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie
oœwiaty Poddzia³anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz
zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych.

Celem projektu jest zwiêkszenie dostêpu do szerokiego zakresu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajêæ edukacyjnych dla
220 uczniów/-ennic w latach 2010-2012 w LO w Soko³owie M³p.

Czas trwania projektu: od 01.09.2010 r. do 31.07.2012 r.

Projekt jest programem rozwojowym dla m³odzie¿y Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p.
W ramach projektu m³odzie¿ LO bêdzie bra³a udzia³ w bezp³atnych zajêciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

W projekcie zaplanowano nastêpuj¹ce formy wsparcia:
I. Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- Matematyka
- Jêzyk angielski
- Jêzyk niemiecki
II. Zajêcia dydaktyczne poszerzaj¹ce wiedzê z zakresu kompetencji kluczowych:
- Matematyka
- Jêzyk angielski
III. Ko³a zainteresowañ:
- Ko³o chemiczne
- Ko³o fizyczne
- Ko³o biologiczne
IV. Wyjazdy naukowe na uczelnie wy¿sze
V. Wycieczki edukacyjne do Warszawy i Krakowa

Dla ka¿dego uczestnika przewidziano mo¿liwoœæ skorzystania z zajêæ psychologiczno-pedagogicznych i doradztwa zawo-
dowego.

Dodatkowe korzyœci: M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w projekcie bêdzie mia³a zapewnione materia³y biurowe, materia³y edu-
kacyjne (podrêczniki, ksi¹¿ki, testy), catering podczas udzia³u w zajêciach.

W roku szkolnym 2010/2011 do projektu rekrutowano 168 osób (140 Kobiet 28 Mê¿czyzn)
W ramach projektu realizowane s¹ nastêpuj¹ce zadania:

- Zadanie 3 Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka 6 grup, 90 osób; jêzyk angielski 3 grupy, 45 osób; jêzyk niemiec-
ki 1 grupa, 15 osób.

- Zadanie 4 Zajêcia dydaktyczne poszerzaj¹ce wiedzê z zakresu kompetencji kluczowych: matematyka 2 grupy, 30 osób; jêzyk
angielski 3 grupy, 45 osób.

- Zadanie 5 Zajêcia dydaktyczne w ramach kó³ zainteresowañ: fizyka 1 grupa, 15 osób; biologia 2 grupy, 30 osób i chemia
1 grupa, 15 osób.
Zajêcia prowadzone s¹ zgodnie z harmonogramem dostêpnym na stronie projektu p.sukces.zssokolow.edu.pl.

- Zadanie 6 Zajêcia psychologiczno-pedagogiczne. Zatrudniony psycholog i pedagog prowadzi zajêcia psychologiczno-
pedagogiczne (zajêcia indywidualne). Zajêcia te ukierunkowane s¹ na m³odzie¿ z deficytami i zaburzeniami rozwoju psy-
chologicznego (harmonogram na stronie projektu).

- Zadanie 7 Zajêcia z doradztwa zawodowego. M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w projekcie mo¿e skorzystaæ z zajêæ indywidualnych
z doradc¹ zawodowym (harmonogram na stronie projektu p.sukces.zssokolow.edu.pl).

- Zadanie 8 Zajêcia pozaszkolne – Pokazy naukowe z chemii, fizyki, matematyki we wspó³pracy z Politechnik¹ Rzeszowsk¹.
- Zadanie 9 Zajêcia pozaszkolne – wycieczki edukacyjne.

Projekt realizowany w Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p. cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród m³odzie¿y Liceum.

Szczegó³owe informacje:

Biuro projektu
Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p.

ul. Lubelska 37
36-050 Soko³ów M³p.

pok. nr 218a
tel/fax: 17 77 29 009

p.sukces.zssokolow.edu.pl
mail: p.sukces.zssokolow@op.pl

Anna Kolano
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Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p. realizuje projekt „Z wiedz¹ do lepszej przysz³oœci” wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Priorytet IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regio-
nach Dzia³anie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 210 uczniów Technikum w Soko³owie M³p. w latach szkolnych 2010/
2011 i 2011/2012 poprzez organizacjê zajêæ pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmoc-
nienie zdolnoœci uczniów do przysz³ego zatrudnienia.

Czas trwania projektu: od 01.10.2010 r. do 31.07.2012 r.

W ramach projektu m³odzie¿ Technikum bêdzie bra³a udzia³ w bezp³atnych zajêciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
W projekcie zaplanowano nastêpuj¹ce formy wsparcia:

Dodatkowe korzyœci: M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w projekcie bêdzie mia³a zapewnione materia³y biurowe, materia³y edukacyj-
ne (podrêczniki, ksi¹¿ki, testy), catering podczas udzia³u w zajêciach!

W roku szkolnym 2010/2011 do projektu rekrutowano 160 osób (67 kobiet, 93 mê¿czyzn).
W ramach projektu realizowane s¹ nastêpuj¹ce zadania:
- Zadanie 2 Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka) – 4 grupy (60 osób)
- Zadanie 3 Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze (jêzyk angielski) – 3 grupy (45 osób)
- Zadanie 4 Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze (jêzyk niemiecki) – 1 grupy (15 osób)
- Zadanie 5 Zajêcia dydaktyczne poszerzaj¹ce wiedzê z zakresu kompetencji kluczowych (jêzyk angielski) – 2 grupy (30 osób)
- Zadanie 6 Zajêcia dydaktyczne poszerzaj¹ce wiedzê z zakresu kompetencji kluczowych (matematyka) – 2 grupy (30 osób)
- Zadanie 7 Zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminu zawodowego Technikum Ekonomiczne – 1 grupa (13 osób)
- Zadanie 8 Zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminu zawodowego Technikum Handlowe – 1 grupa (12 osób)
- Zadanie 9 Zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminu zawodowego Technikum Informatyczne – 1 grupa -(15 osób)
- Zadanie 10 Zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminu zawodowego Technikum Elektroniczne – 1 grupa (12 osób)
- Zadanie 11 Zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminu zawodowego Technikum Kucharz – 1 grupa (15 osób)

W ramach projektu zakupiono do biblioteki szkolnej nowoczesne podrêczniki, ksi¹¿ki, z których korzystaæ bêdzie m³odzie¿
kszta³c¹ca siê w Technikum Handlowym, Technikum Ekonomicznym, Technikum Elektronicznym, Technikum Informatycznym
i Technikum Kucharz (1740 sztuk ksi¹¿ek, podrêczników). Szko³a zakupi³a równie¿ System FRONTER – Otwarta platforma
edukacyjna oraz Interaktywny System Edukacyjny z Testico EDU nowoczesne narzêdzia efektywnego i innowacyjnego zarz¹-
dzania placówk¹. Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu Kurs kelnerski, Kurs Asystent w dziale administracji, Kurs
Edycja w programie Photoshop, Kurs obs³ugi kasy fiskalnej, Kurs ma³ej ksiêgowoœci, Kurs Grafika wektorowa w programie Corel
Draw oraz Kurs Komputer PC w œrodowisku sieciowym.

W najbli¿szym czasie m³odzie¿ weŸmie udzia³ w praktykach zawodowych i wakacyjnych wizytach studyjnych w przedsiêbior-
stwach. Projekt realizowany w Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p. cieczy siê du¿ym zainteresowaniem wœród m³odzie¿ Technikum.

Biuro projektu
Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p.

ul. Lubelska 37 36-050 Soko³ów M³p.
pok. nr 218a tel.: 17 77 29 009 fax: 17 77 29 009

p.przyszlosc.zssokolow.edu.pl
mail: p.przyszlosc.zssokolow@op.pl

Anna Kolano

I. Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- Matematyka
- Jêzyk angielski
- Jêzyk niemiecki
II. Zajêcia dydaktyczne poszerzaj¹ce wiedzê z zakresu
kompetencji kluczowych:
- Matematyka
- Jêzyk angielski
III. Zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminu zawodowego
- Technikum Ekonomiczne
- Technikum Handlowe
- Technikum Kucharz
- Technikum Informatyczne
- Technikum Elektroniczne
IV. Kursy zawodowe
- Kurs kelnerski
- Kurs ma³ej ksiêgowoœci

- Asystent w dziale administracji
- Kurs obs³ugi kasy fiskalnej
- Kurs Grafika wektorowa w programie Corel Draw
- Kurs Edycja w programie Photoshop
- Kurs Komputer PC w œrodowisku sieciowym

V. Praktyki wakacyjne w przedsiêbiorstwach bran¿y gastro-
nomicznej

VI. Wakacyjne wizyty studyjne w przedsiêbiorstwach bran-
¿y ekonomiczno-handlowej

VII. Wakacyjne wizyty studyjne w przedsiêbiorstwach bran-
¿y elektroniczno-informatycznej
Dla ka¿dego uczestnika przewidziano mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z:
VIII. Doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej

IX. Szkolenia ogólnego – Planowanie edukacji oraz kariery
zawodowej



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/209/2011 str. 29



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/209/2011 str. 30

ZS WÓLKA NIEDźWIEDZKA

Od wrzeœnia 2010 r. w Zespole Szkó³
im. Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego w Wólce NiedŸwiedz-
kiej prowadzone s¹ zajêcia w ramach
projektu „Równy start – lepsze jutro”. Pro-
jekt finansowany jest ze œrodków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykszta³cenia i kompetencji
w regionach Dzia³ania 9.1 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiad-
czonych w systemie oœwiaty Poddzia³ania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do
edukacji oraz zmniejszenie ró¿nic w jako-
œci us³ug edukacyjnych.

Projektem objêci s¹ uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ w Wólce NiedŸwiedzkiej.
W ramach projektu prowadzone s¹ na-
stêpuj¹ce zajêcia:
1. Zajêcia wyrównawcze:
– z matematyki – 3 grupy
– z przyrody i biologii – 2 grupy
– z chemii – 2 grupy
– z jêzyka angielskiego – 4 grupy
2. Zajêcia przed sprawdzianem i egza-
minem:
– przygotowuj¹ce do sprawdzianu –
2 grupy
– przygotowuj¹ce do egzaminu gimna-
zjalnego – 3 grupy

3. Kurs grafiki komputerowej dla uczniów
– 2 grupy
4. Zajêcia z jêzyka niemieckiego – 2 gru-
py

Projekt cieszy siê bardzo du¿ym za-
interesowaniem, ³¹cznie w projekcie
uczestniczy 187 uczniów naszej szko³y.
Grupy spotykaj¹ siê raz w tygodniu po-
po³udniami, z tego wzglêdu uczniowie
otrzymuj¹ posi³ki.

W ramach projektu organizowane s¹
dla uczniów warsztaty w zakresie do-
radztwa zawodowego oraz spotkania
z psychologiem, podczas których ucznio-
wie nabywaj¹ umiejêtnoœæ radzenia so-
bie z trudnymi sytuacjami, dyskryminacj¹
i uprzedzeniami w relacjach z rówieœni-
kami.

Dodatkowym uatrakcyjnieniem s¹
zaplanowane wyjazdy: jednodniowe do
Zamoœcia– Zwierzyñca i Kurozwêk, dwu-
dniowa wycieczka w Góry Œwiêtokrzy-
skie oraz trzydniowa w Pieniny i Zako-
pane.

Szko³a wzbogaci³a siê w liczne po-
moce dydaktyczne do prowadzenia za-
jêæ przede wszystkim: zestaw do lekcji
multimedialnych (komputer przenoœny,
projektor i g³oœniki), drukarkê fotogra-
ficzn¹, programy interaktywne, s³owniki,
testy, repetytoria, podrêczniki. W ramach
projektu uczniowie otrzymali materia³y

biurowe przeznaczone do pracy w pro-
jekcie min. notesy, teczki, segregatory,
d³ugopisy, o³ówki, przybory.

Realizowany projekt znacznie przy-
czynia siê do wzbogacenia oferty zajêæ
pozalekcyjnych, dziêki którym uczniowie
naszej szko³y podnosz¹ swoje umiejêt-
noœci, rozwin¹ zainteresowania w spo-
sób przyjemny, praktyczny i atrakcyjny.
Na zajêciach panuje bardzo mi³a atmos-
fera. Uczniowie s¹ swobodni, nieskrêpo-
wani, pytaj¹ i samodzielnie rozwi¹zuj¹
problemy. Doskonal¹ wiedze zdobyt¹ na
lekcjach, mog¹ poszerzaæ swoje zdolno-
œci poprzez podwy¿szenie poziomu
umiejêtnoœci u¿ytkowania komputerów
oraz bardziej dok³adnie przygotowaæ siê
do sprawdzianu i egzaminu jak równie¿
rozwijaæ umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
jêzykiem niemieckim i angielskim.

Realizacja projektu przyczynia siê do
podniesienia poziomu jakoœci pracy
szko³y, daje uczniom poczucie, ¿e stoj¹
przed ogromna szans¹ i maja szerokie
mo¿liwoœci rozwoju niezale¿nie od po-
³o¿enia i sytuacji materialnej. Uczniowie
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z sze-
rokiej gamy zajêæ pozalekcyjnych rów-
nie¿ w przysz³ym roku szkolnym.

Anna O¿óg
Barbara Filanowska

O godzinie 1800 wyjechaliœmy spod Zespo³u Szkó³ Nr 1
w Nienadówce do Rzeszowa spragnieni podziemnych wra-
¿eñ. Ju¿ pierwsze chwile by³y emocjonuj¹ce, poniewa¿ tu¿ po
przyjeŸdzie trafiliœmy na wyœcig samochodów zabytkowych.

Pierwszym punktem naszego zwiedzania by³ Dom Sztuki,
w którym podziwialiœmy trzy wystawy: „Pomiêdzy” – grafika
Joanny Janowskiej-Augustyn, „Trzy Drogi” – bi¿uteria artystycz-
na Katarzyny Kiec-Kuborek i XIII Podkarpacki Przegl¹d Plasty-
ki Dzieci i M³odzie¿y. Po prawie godzinnym spacerze po gale-
rii udaliœmy siê do Muzeum Dobranocek, w którym zastaliœmy
t³umy dzieci i ich rodziców, przygl¹daj¹cych siê z uœmiechem
eksponatom z ich dzieciñstwa. Wystawy, które tam zastaliœmy
to: „W Krêgu Animacji – Sztuka O¿ywiania Rysunków”, anima-
cje z cyklu „Baœnie i Bajki Polskie”, artystyczne filmy animowa-
ne z cyklu ”Miniatury Filmowe do Muzyki Klasycznej”. Czas

min¹³ bardzo szybko, s³oñce ju¿ za-
sz³o, a my poszliœmy spêdziæ drug¹
czêœæ wieczoru do Muzeum Okrê-
gowego w Rzeszowie. Mogliœmy
podziwiaæ ekspozycje: „Lata dwu-
dzieste, lata trzydzieste. Kadry
z ¿ycia miasta”, „Malowane listy”
Paw³a Jakubowicza oraz obraz

magiczna,
specjalna,
muzeów...Noc
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„U studni” Stanis³awa Pstrokoñskiego-Poraj – nowy depozyt
w Galerii Malarstwa Polskiego, a tak¿e „Wirtualne Muzea Pod-
karpacia” – prezentacjê projektu. Kolejnym punktem naszej
wycieczki by³o Muzeum Etnograficzne im. M. Kotuli i wystawy:
„Ludzie goœciñca” – wystawa grafik z XVIII – XIX wieku, „Nie
tylko ozdoba. Z bi¿uteri¹ przez wieki”, „Ubiory ludowe w Rze-
szowskim”. Ciekawym urozmaiceniem naszego zwiedzania by³

koncert polskiej muzyki
tradycyjnej w wykona-
niu KAPELI BRODÓW
z Wêgajt.

Do atrakcji koniecz-
nie trzeba zaliczyæ wie-
czorne przejœcie Pod-
ziemn¹ Tras¹ Tury-
styczn¹. Wejœcie do niej
by³o okupione staniem
w bardzo d³ugiej kolej-
ce, ale absolutnie nikt
nie ¿a³owa³.

Ostatnim miejscem,
które odwiedziliœmy
by³o Muzeum Historii
Miasta Rzeszowa, które

Jak co roku Dzieñ Kultury Brytyjskiej
i Niemieckiej w Zespole Szkó³ nr 1
w Nienadówce wzbudzi³ ogromne za-
interesowanie, nie tylko nauczycieli
(Magdalena Sitarz, Barbara Boczkaj
i Katarzyna Kustra,) ale tak¿e uczniów,
którzy jak siê okaza³o, nie tylko znaj¹
jêzyki obce, ale tak¿e œwietnie œpie-
waj¹. Najwiêksze emocje wzbudzi³a
klasa „O” w piosence „How many
dogs?”. Nasi najm³odsi uczniowie za-
dziwili wszystkich piêknym wykona-
niem.

A teraz najwa¿niejsza czêœæ – wy-
niki konkursu piosenki obcojêzycznej:
Szko³a Podstawowa: pierwsze i jedy-
ne miejsce zajê³y: Zofia Me³ech, Mag-
da O¿óg i Iza O¿óg. Brawo dziewczy-
ny!
Gimnazjum:
I miejsce – Sylwia Jurek i Kamila Ozga,
lepsze od orygina³u wykonanie piosen-
ki “Show” Lenki.
II miejsce – Marta Krzanowska, przej-
muj¹ce wykonanie piosenki zespo³u
Tokio Hotel „Durch den Monsum”.
III miejsce – Vanessa Chorzêpa, Domi-
nika Zapasek, Paulina Cisek. Swoj¹
piosenk¹ udowodni³y, ¿e „Big girls don’t
cry” Fergie. Wywalczy³y to miejsce eg-
zekwo z piêknymi stewardessami
w piosence „Toxic” Britney Spears. A ste-
wardessy to: Dominika Pieniek, Sylwia
Cyrek, Marta Têcza oraz Alicja Be³z.

Oczywiœcie nie oby³o siê bez malo-
wania flag na policzkach uczniów. Nasz

rekordzista mia³ na sobie 20 ró¿nych
flag, które tak mu siê spodoba³y, ¿e po-
stanowi³ je zostawiæ na nastêpny dzieñ.
Gratulujemy samozaparcia!

Wró¿ymy naszym wokal istom

przybli¿y³o nam historiê stolicy Podkarpacia.
O pó³nocy wreszcie wróciliœmy do domu, zmêczeni, ale

pe³ni pozytywnych wra¿eñ.
Katarzyna Marcinków

„Bez flagi nie ma zabawy
– czyli jêzyki obce w naszej szkole”

wielk¹ karierê nie tylko w Polsce, ale
równie¿ na arenie miêdzynarodowej.
Dziêkujemy za wsparcie i dobry humor,
oby tak dalej!

Katarzyna Kustra
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„NOC
FILMOWA”
Maj by³ w Zespole Szkó³ Nr 1 w Nie-

nadówce miesi¹cem obfitym w wiele wy-
darzeñ. Jednym z takich wydarzeñ, do
dziœ mile wspominanym przez uczniów
gimnazjum by³a „Noc Filmowa”.

Zajêcie te by³y du¿o wczeœniej za-
planowane przez nauczycieli opieku-
nów i dok³adnie przemyœlane, gdy¿
mog³y wzbudziæ sprzeciw wœród rodzi-
ców uczniów.

Propozycja jednak przyjê³a siê
w szkole bardzo entuzjastycznie i ju¿
w ostatnim tygodniu maja mo¿na by³o
tworzyæ listê chêtnych do uczestnictwa
w owym wydarzeniu.

Ci, którzy zade-
klarowali siê, ¿e
przyjd¹, musieli kil-
ka dni wczeœniej
dostarczyæ opieku-
nom podpisane
przez rodziców
zgody na uczest-
nictwo, wraz z do³¹-
czonym do nich re-
gulaminem.

Tak wiêc 27
maja ok. godz. 1900

t rzydziestu czte-
rech uczniów gim-
nazjum z prowian-

tem i œpiworami stawi³o siê w szkole.
Ca³onocny seans mia³ miejsce na

sali gimnastycznej. Przez ca³¹ noc, do
godz. 700 rano nastêpnego dnia wyœwie-
tlane by³y z projektora filmy. Niektórych

zmorzy³ sen ju¿ po pó³nocy, nieliczni
wytrwali do koñca. Uczestnicy „Nocy Fil-
mowej” zmêczeni, niewyspani, ale za-
dowoleni wrócili nad ranem do swoich
domów. Pozosta³o wspólne pami¹tko-
we zdjêcie i mnóstwo mi³ych wspo-
mnieñ.

To by³o pierwsze takie wydarzenie
w naszej szkole i zapewne nie ostatnie.
Uczniowie ju¿ dziœ pytaj¹, kiedy odbê-
dzie siê kolejna filmowa noc.

W przysz³ym roku szkolnym nie za-
braknie takich zajêæ, bo s¹ one ciekaw¹
form¹ spêdzenia wolnego czasu przez
m³odych ludzi, a filmy, które uczniowie
na nich ogl¹daj¹, maj¹ pozytywny wp³yw
na kszta³towanie siê ich charakterów,
szczególnie w tym trudnym dla nich okre-
sie poszukiwania w³asnych dróg ¿ycio-
wych.

B. Ko³odziej

SZKOLNY
FESTIWAL NAUKI

W ZESPOLE SZKÓ£
NR 1

W NIENADÓWCE
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Odk¹d nasza szko³a zaczê³a braæ
udzia³ w programie „Szko³a z klas¹ 2.0”,
zaczêliœmy organizowaæ Szkolne Fe-
stiwale Nauki. W tym roku szkolnym
13 czerwca mia³ miejsce drugi taki fe-
stiwal. Wydarzenie to mia³o miejsce na
œwietlicy szkolnej, wziêli w nim udzia³
uczniowie gimnazjum i szko³y podsta-
wowej.

Uczniowie, którzy przez ca³y se-
mestr brali udzia³ w projektach realizo-
wanych w szkole, zaprezentowali na
nim publicznie efekty swojej pracy.
Wyst¹pi³o kilka zespo³ów, skupionych
wokó³ dwóch programów realizowa-
nych w szkole. S¹ to: „Œlady przesz³o-
œci” oraz „Szko³a z klas¹ 2.0”.

Jako pierwsi wyst¹pili najm³odsi
uczestnicy z klasy III, bior¹cy udzia³
w programie „Œlady przesz³oœci” .
W krótkim przedstawieniu pt. „Od zia-
renka do p³ótna” omówili dok³adnie
proces powstawania p³ótna lnianego,
zaprezentowali tak¿e, jak wygl¹da³y
kiedyœ prace przy wyrobie lnu.

Druga grupa uczniów, realizuj¹ca
ten sam projekt przedstawi³a losy
dwóch mieszkañców Nienadówki, wiêŸ-
niów obozu Auschwitz – Birkenau.

Kolejnym zespo³em byli uczniowie
klas I-III gimnazjum, podzieleni na
mniejsze podzespo³y. Przez ca³y se-
mestr realizowali oni miêdzyprzedmio-
towy projekt „W zdrowym ciele zdrowy
duch”. Zdobywali w tym czasie now¹
wiedzê z biologii, chemii, jêzyka pol-
skiego i jêzyka niemieckiego, a tak¿e
z informatyki, wykorzystuj¹c do pracy
nowoczesne Technologie Informacyjno
– Komunikacyjne (TIK). Takie by³o bo-
wiem zadanie programu „Szko³a
z klas¹ 2.0”. Ponad godzinê przekazy-
wali oni przyby³ym na festiwal kolegom
i kole¿ankom wiedzê na temat tego jak
siê od¿ywiaæ i jak wykorzystywaæ czas
wolny, aby byæ zdrowym i pe³nym wi-
goru.

Ruch jest podstawowym elemen-
tem w prowadzenie zdrowego stylu
¿ycia, wiêc na festiwalu nie zabrak³o
tak¿e konkurencji sprawnoœciowych.
Mia³y one miejsce na boisku szkolnym.
Ka¿dy uczestnik móg³ spróbowaæ swo-
ich si³ w takich konkurencjach jak: prze-
ci¹ganie liny, wyœcigi w workach, sla-
lom z pi³eczkami itp.

Praca nad projektami przynios³a
uczniom nie tylko now¹ wiedzê z za-
kresu przedmiotów szkolnych. Nauczy-
³a ich tak¿e wspó³pracy w grupie i od-
powiedzialnoœci. Dlatego uwa¿am, ¿e
zachêcenie uczniów do udzia³u
w szkolnych projektach jest bardzo
wa¿ne. Nie tylko daje szansê na zdo-
bycie nowej wiedzy, ale tak¿e stwarza
mo¿liwoœæ pracy nad swoim postêpo-
waniem wobec drugiego cz³owieka.

B. Ko³odziej

Ju¿ po raz ósmy w Zespole Szkó³
Nr 2 w Nienadówce odby³ siê fina³ kon-
kursu „Moja miejscowoœæ i region s¹
piêkne”, któremu patronowa³: Pan Sta-
nis³aw O¿óg – Pose³ na Sejm RP, Pan
Andrzej O¿óg – Burmistrz Gminy i Mia-
sta w Soko³owie M³p. oraz Dyrektor Mu-
zeum Okrêgowego w Rzeszowie Pan
Bogdan Kaczmar.

Konkurs mia³ na celu przybli¿yæ nam
„ma³¹ Ojczyznê” – dostrzec jej piêkno,
wydobyæ z szaroœci dawne klimaty i oca-
liæ od zapomnienia miniony czas, a tak-

¿e pokazaæ jej obecny urok. Adresowa-
ny by³ do uczniów szko³y podstawowej
i gimnazjum. Konkurs cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem – wp³ynê³o 116 prac
z 16 szkó³: Gimnazjum Miejskie w Le¿aj-
sku, ZS w Trzebosi, ZS w £owisku, ZS

ZS NR 2 NIENADÓWKA

w Górnie, ZS w Trzebusce, ZS Nr 1
w Stobiernej, ZS w Medyni G³ogowskiej,
SP w Kamieniu Prusinie, SP w Trzebow-
nisku, SP Nr 2 w Trzebosi, SP Nr 2
w Le¿ajsku, SP Nr 2 w Górnie-Zaborzu,
SP w Stanach, Publiczne Gimnazjum
Nr 2 w Stanach, ZS Nr 1 w Nienadówce,
ZS Nr 2 w Nienadówce.

Prezentacja efektów pracy uczniów
oraz uroczyste wrêczenie nagród zwy-
ciêzcom VIII edycji konkursu nast¹pi³y
7 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkó³
Nr 2 im. M. Konopnickiej w Nienadówce.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas Pan
Bogus³aw Kida z-ca Burmistrza Gminy
i Miasta Soko³ów M³p., który w wyst¹pie-
niu pogratulowa³ rozmachu i popularno-
œci konkursu i ¿yczy³ laureatom i organi-
zatorom dalszych sukcesów. W imieniu

VIII edycja konkursu – MOJA
MIEJSCOWOŒÆ I REGION S¥ PIÊKNE
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Pana Pos³a list odczyta³ dyrektor Pan
Andrzej Sztorc, w którym Pan Stanis³aw
O¿óg podkreœli³ wychowawcze znacze-
nie konkursu, wrazi³ tak¿e radoœæ z tego,
¿e m³odzie¿ jest tak bardzo zwi¹zana ze
swoja Ma³¹ Ojczyzn¹. Muzeum Okrêgo-

we w Rzeszowie reprezentowa³ z-ca Dy-
rektora Muzeum – Pan Krzysztof Szela,
który opowiedzia³ o edukacyjnej dzia³al-
noœci muzeum i zachêca³ do jego odwie-
dzenia.

Nastêpnie cz³onkowie jury w sk³a-
dzie: Pani Alina Jarosz, Pani Ma³gorzata
Sztorc, Pan Piotr O¿óg, Pan £ukasz
O¿óg, Pan Andrzej Pasierb, Pan Bartosz

Walicki przedstawili wyniki konkursu
i wrêczyli nagrody. Ogó³em nagrodzono
67 prac, 26 wyró¿niono. Jury bior¹c pod
uwagê oryginalnoœæ, pomys³owoœæ for-
my, jêzyk wypowiedzi oraz ogólne wra-
¿enie artystyczne wyrazi³o uznanie dla
uczestników konkursu za du¿e zaanga-
¿owanie przy przygotowywaniu prac.
Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy,
ksi¹¿ki, nagrody- niespodzianki oraz za-
proszenia do odwiedzenia Muzeum
Okrêgowego w Rzeszowie razem z ro-
dzicami. Fundatorami nagród byli: Pañ-
stwo Danuta i Arkadiusz £uszczki –
w³aœciciele firmy „CERAMIX”, Pañstwo
Bo¿enie i Krzysztof Prucnal – w³aœci-
ciele firmy „Albatros” Pañstwo Ma³go-
rzata i Robert Sadowy – w³aœciciele
FHU Rekord II, Pan Pawe³ Puty³o w³a-

ROK CZES£AWA
MI£OSZA

W ZESPOLE SZKÓ£
IM. ŒWIÊTEJ

JADWIGI
KRÓLOWEJ

W TRZEBUSCE

30 czerwca 2011 roku mija 100 lat od
urodzin Czes³awa Mi³osza, dlatego Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany
o szczególnym znaczeniu dorobku twór-
czego poety dla dziedzictwa narodowe-
go i œwiatowego, og³osi³ rok 2011 Ro-
kiem Czes³awa Mi³osza. Ta rocznica jest
okazj¹ do przypomnienia sylwetki poety
i jego dzie³, a tak¿e szans¹ g³êbszej re-
fleksji na temat zwi¹zków jego ¿ycia i li-
teratury w zagmatwanym XX wieku.

Czes³aw Mi³osz – laureat literackiej
Nagrody Nobla, przez wielu uwa¿any za
najwybitniejszego poetê XX wieku, po-
wiedzia³ o sobie: „Nie urodzi³em siê
w Polsce, nie wychowa³em siê w Polsce,
nie mieszkam w Polsce, ale piszê po
polsku”. Chocia¿ przez wiele lat ¿y³ i pra-
cowa³ w Kalifornii, w swojej poezji nie-
ustannie powraca³ do kraju lat dziecin-
nych – Litwy. Urodzi³ siê 30 czerwca 1911
roku w Szetejniach na Litwie. By³ spad-
kobierc¹ tradycji Wielkiego Ksiêstwa Li-
tewskiego. Jako dziecko ogl¹da³ I wojnê
œwiatow¹ i rewolucjê w Rosji. Tragizm
okupacji hitlerowskiej przedstawi³ w zbio-
rach poezji: „Poema naiwne” i „G³osy
biednych ludzi”. Na jedno z g³ównych
miejsc wœród wydarzeñ poetyckich
pierwszych lat powojennych wysuwa siê
zbiór wierszy Czes³awa Mi³osza – „Oca-
lenie”.

Œwiadomy niszcz¹cej si³y komuni-
zmu, wyjecha³ z kraju i przyj¹³ stanowi-
sko attaché kulturalnego przy ambasa-
dzie Polski Ludowej w Nowym Jorku,
a potem w Pary¿u. W Waszyngtonie,
gdzie przebywa³ jako dyplomata w s³u¿-
bie Polski, napisa³ poemat – „Traktat
moralny”, który ukaza³ siê w 1948 roku.
W 1951 roku zerwa³ z komunistycznymi
w³adzami i opublikowa³ w paryskiej „Kul-
turze” oœwiadczenie zatytu³owane „NIE”
i wyda³ ksi¹¿kê „Zniewolony umys³”. Sta-
nowi³a ona swego rodzaju gest do³¹cze-
nia poety do grona polskich emigrantów
i wyt³umaczenia siê z czasów, kiedy s³u-
¿y³ rz¹dowi warszawskiemu wbrew swo-
im przekonaniom.

Pierwszy tom poezji Czes³awa Mi³o-
sza wydany na emigracji ukaza³ siê
w 1953 roku i nosi³ tytu³ „Œwiat³o dzien-

ZS TRZEBUSKA
œciciel -F.H.P.U. SKORPION, Firma „Sty-
robud” S.C. B. Radomski, T. Radomski
i K. Radomski, Muzeum Okrêgowe oraz
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Dziêkujemy Pañstwu za ten piêkny gest
dobrej woli. Wasza pomoc, ¿yczliwoœæ

i ofiarnoœæ przyczyni³a siê do zorganizo-
wania konkursu.

Tradycj¹ konkursu jest wizyta GO-
ŒCIA SPECJALNEGO – w tym roku mie-
liœmy zaszczyt zaprosiæ Studencki Zespó³
Pieœni i Tañca PO£ONINY, który najle-
piej promuje nasz region zarówno
w Polsce jak i na œwiecie. Kierownik ze-
spo³u Pan Marcin Zych przedstawi³ pre-

zentacjê na temat historii oraz repertu-
aru zespo³u Po³oniny. Przedstawiciele
zespo³u zaprezentowali goœciom konkur-
su tañce i przyœpiewki regionów po³u-
dniowej i wschodniej Polski.

Wszystkie prace, które nap³ynê³y na
nasz konkurs, mo¿na by³o obejrzeæ na
wystawie, która wzbudzi³a du¿e zainte-
resowanie i przyczyni³a siê do wymiany
doœwiadczeñ pomiêdzy uczniami, a tak-
¿e sk³oni³a zaproszonych goœci do wyra-
¿enia swoich opinii na temat uczniow-
skich prac. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim uczestnikom i ich opiekunom
za udzia³ w konkursie. Gratulujemy oso-
bom nagrodzonym oraz wyró¿nionym
i zapraszamy do wziêcia udzia³u w ko-
lejnej edycji konkursu.

Organizatorki
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ne”. Obok rozwa¿añ natury moralnej po-
eta podejmowa³ próbê wskazania rodo-
wodu wspó³czesnej poezji polskiej. W la-
tach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹-
tych bêd¹c ju¿ profesorem literatury s³o-
wiañskiej na uniwersytecie w Berkeley,

siêgn¹³ po lirykê religijn¹ wyra¿aj¹c¹
najg³êbiej doœwiadczenia duchowej na-
tury. Zainteresowania „Bibli¹” zaowoco-
wa³y twórczoœci¹. Poezja Mi³osza przy-
nios³a tak¿e rozwa¿ania natury filozoficz-
nej. Koncentrowa³a siê wokó³ problemu
przemijania.

Do 1980 roku, kiedy to Akademia Kró-
lewska w Sztokholmie przyzna³a mu lite-
rack¹ Nagrodê Nobla, w Polsce nie uka-
za³a siê ani jedna jego ksi¹¿ka. Przez
lata pozostawa³ wiêc poet¹ znanym je-
dynie w¹skiemu krêgowi pisarzy i bada-
czy literatury. Ze swojej biografii twórcy-
emigranta uczyni³ wielk¹ metaforê losu
cz³owieka jako wygnañca i tu³acza.

W 1981 roku Mi³osz przyjecha³ na
krótko do kraju. W 1989 odwiedzi³ Pol-
skê w momencie wielkich przemian.
W tym czasie by³ niezwykle twórczy. Po-
wsta³y nowe tomy poezji: „Hymn o per-
le”, „Nieobjêta ziemia” i „Zaczynaj¹c od
moich ulic”. W 1993 roku otrzyma³ hono-
rowe obywatelstwo miasta Krakowa
i osiad³ w kraju na sta³e. Dnia 14 sierp-
nia 2004 roku, po d³ugim i owocnym
¿yciu, do³¹czy³ Czes³aw Mi³osz do grona
naszych najwiêkszych poetów, wœród
których mia³ ju¿ od dawna miejsce za-
pewnione.

Bohaterem tegorocznych Wiosen-
nych Zmagañ Artystycznych w Zespole
Szkó³ im. œw. Jadwigi Królowej w Trze-
busce zosta³ Czes³aw Mi³osz – poeta
dostojnych s³ów. W dzia³ania upamiêt-
niaj¹ce ¿ycie i literacki dorobek polskie-
go Noblisty w³¹czyli siê uczniowie ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Wyko-
nali prace w formie plastycznej i literac-

kiej, tworz¹c ilustracjê, projekt ok³adki,
plakat czy obrazki z ¿ycia poety oraz pi-
sz¹c list, wywiad, rozprawkê lub dzien-
nik z podró¿y.

Na konkurs wp³ynê³o 73 prace pla-
styczne i 66 prac literackich z 8 placó-

wek: Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
w Soko³owie M³p., Zespo³u Szkó³ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Nienadów-
ce, Zespo³u Szkó³ Nr 2 im. Marii Konop-
nickiej w Nienadówce, Zespo³u Szkó³ im.
b³. Bronis³awa Markiewicza w Trzebosi,
Zespo³u Szkó³ im. ks. Mieczys³awa La-
chora w Górnie, Zespo³u Szkó³ Nr 1

w Stobiernej, Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Sto-
biernej oraz Zespo³u Szkó³ im. œw. Ja-
dwigi Królowej w Trzebusce. Opiekê nad
uczestnikami konkursu sprawowa³o 29
nauczycieli plastyki i jêzyka polskiego.

20 maja 2011 r. odby³ siê fina³ kon-
kursu oraz uroczyste wrêczenie nagród
i wyró¿nieñ. Oprócz laureatów uczestni-

czyli w nim tak¿e zaproszeni goœcie: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Soko³ów M³p. An-
drzej O¿óg, zastêpca Burmistrza Bogu-
s³aw Kida, starszy wizytator Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie Janina Œwier-
czewska, dyrektor MGOKSiR Jacek Pie-
kie³ek, kierownik Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Soko³owie M³p. Bartosz
Walicki i pracownik tej instytucji Piotr
Rafiñski oraz radna Rady Miejskiej Gra-
¿yna Pacyna – Tasior.

Niezwyk³y nastrój spotkania podkre-
œli³a recytacja poezji Czes³awa Mi³osza
zaprezentowana przez uczniów gimna-
zjum.

Komisja w sk³adzie: Edward Buczak –
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Trzebusce, Ma³-
gorzata Jacek – nauczyciel jêzyka polskie-
go oraz Jolanta Szczygie³ – nauczyciel pla-
styki oceni³a prace w trzech kategoriach
wiekowych i nagrodzi³a 25 prac plastycz-
nych i 24 literackich oraz wyró¿ni³a 21 prac
plastycznych i 17 prac literackich.

Organizatorzy Wiosennych Zmagañ
Artystycznych – dyr. Edward Buczak i ni-
¿ej podpisane serdecznie dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom konkursu i ich
opiekunom za zaanga¿owanie i trud w³o-
¿ony w przygotowanie niezwykle cieka-
wych i bogatych artystycznie prac; Panu
Burmistrzowi za objêcie tej imprezy ¿ycz-
liwym patronatem, a niezawodnym spon-
sorom: panom Bogdanowi, Tomaszowi
oraz Krzysztofowi Radomskim – FPHU
„Styrobud”, panu Wies³awowi Hajdero-
wi – Firma Handlowo – Us³ugowa, pañ-
stwu Marii i Janowi Ciupakom – Firma
Us³ugi Budowlane, pani Gra¿ynie Pacy-
nie-Tasior – FHU „Zefirek”, panu Piotro-
wi Koz³owi – Firma „Pirjol” oraz panu Bog-
danowi Pustkowskiemu – Firma „Crun-
chips” za pomoc w zorganizowaniu uro-
czystoœci fina³owej.

Ma³gorzata Jacek
Jolanta Szczygie³
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ZS GÓRNO

Przyroda dla cz³owieka to woda i zie-
mia z ¿yj¹cymi na niej roœlinami i zwie-
rzêtami. Wszyscy jesteœmy odpowie-
dzialni za stan œrodowiska przyrodnicze-
go, w którym ¿yjemy. Zdajemy sobie spra-
wê z tego, ¿e jest jeszcze w tej kwestii
wiele do zrobienia.

Za czêsto spotykamy tzw. „dzikie wy-
sypiska”, zaœmiecone rowy, lasy.

Jeœli z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i odpo-
wiedzialnoœci¹ bêdziemy mówiæ co jest
jeszcze do zrobienia, organizowaæ ak-
cje, uœwiadamiaæ uczniów ju¿ od naj-
m³odszych lat w jaki sposób maj¹ dbaæ
o œrodowisko, poszerzaæ wiedzê na te-
mat wystêpuj¹cej zwierzyny i roœlinno-
œci. Jest szansa, ¿e nasze œrodowisko
bêdzie piêknia³o. Wszystkim bêdzie ¿y³o
siê przyjemniej, a nasi uczniowie bêd¹
czerpaæ radoœæ z poznawania przyrody.

Maj¹c na uwadze to wszystko o czym
wspomnia³yœmy we wstêpie dnia 7 kwiet-
nia 2011r. w Zespole Szkó³ im. ks. M. La-
chora odby³ siê pierwszy Gminny Kon-
kurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla
uczniów klas trzecich szko³y podstawo-
wej pod has³em „Przyjaciele Przyrody”.

Celem konkursu by³o kszta³towanie
œwiadomoœci ekologiczno-przyrodniczej,
przekonanie o wspólnej odpowiedzial-
noœci za stan œrodowiska przyrodnicze-
go, poszerzenie wiadomoœci na temat

ró¿norodnoœci roœlin i zwierz¹t w naszym
œrodowisku oraz integracja uczniów ró¿-
nych szkó³ maj¹cych zainteresowania
przyrodnicze.

Na konkurs zg³osili siê nauczyciele

i uczniowie z:
- Zespo³u Szkó³ nr 1 w Nienadówce
- Zespo³u Szkó³ nr 1 im. B. Markiewi-
cza w Trzebosi
- Szko³y Podstawowej nr 3 im. Œw. Fau-
styny Kowalskiej w Trzebosi

- Szko³y Podstawowej nr 2 im. I. Party-
ki w Górnie
- Zespo³u Szkó³ im. Ks. M. Lachora
w Górnie.

W sk³ad komisji konkursowej we-
sz³y nastêpuj¹ce osoby: p. A. Mar-

sza³, p. H. Boho,
p. B. Mro¿kiewicz.
Organizatorzy kon-
kursu serdecznie
dziêkuj¹ szanownej
komisji za pracê.

PrzejdŸmy teraz
do samego przebie-
gu konkursu. Otó¿
najpierw by³ test
sprawdzaj¹cy wia-
domoœci teoretycz-
ne uczniów. Sk³ada³
siê on z 21 pytañ
(zamkniêtych i ot-
wartych). Uczestni-
kom konkursu towa-
rzyszy³o lekkie na-
piêcie i zdenerwo-
wanie, poniewa¿
ich zadaniem by³o

zaznaczenie jak najwiêkszej liczby traf-
nych odpowiedzi, które komisja odpo-
wiednio punktowa³a. Jednak po kilkuna-
stu minutach atmosfera uleg³a zmianie,
gdy¿ na uczniów czeka³o ju¿ inne zada-

nie do wykonania, a mianowicie nama-
lowanie plakatu o tematyce ekologicz-
nej. I w tym momencie uczestnicy zaczê-
li traktowaæ poszczególne zadania kon-
kursowe jako zabawê, a nie rywalizacjê.
Œwietn¹ zabaw¹, a jednoczeœnie trudn¹
okaza³o siê uk³adanie puzzli. Najtrudniej-
szym zadaniem by³o rozpoznawanie kory
i odgadniêcie nazw drzew. Wszyscy
uczniowie prawie bezb³êdnie potrafili po-
segregowaæ œmieci do odpowiednich po-
jemników.

A oto rezultaty konkursu po podlicze-
niu punktów przez komisjê:
I miejsce – Szko³a Podstawowa nr 2 im.
I. Partyki w Górnie z liczb¹ zdobytych

punktów 103,5 pkt,
II miejsce – Zespó³ Szkó³ nr 1 w Niena-
dówce z liczb¹ 101 punktów,
III miejsce – Szko³a Podstawowa nr 3 im.
Œw. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi
z liczb¹ zdobytych 93 punktów, pozosta-
³e miejsca zajê³y nastêpuj¹ce zespo³y:
Zespó³ Szkó³ nr 1 im. B. Markiewicza, ze-
spó³ 1 i zespó³ 2 z Zespo³u Szkó³ im. Ks.
M. Lachora w Górnie.

Zwyciêzcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy,
pozostali uczestnicy dyplomy za udzia³
w konkursie.

By³y to pierwsze eliminacje przyrod-
nicze w naszej gminie, liczymy na to, ¿e
w nastêpnych roku zg³osi siê do udzia³u
wiêcej szkó³, aby zawalczyæ o dobre miej-
sca i cenne nagrody.

Organizatorzy konkursu pragn¹ po-
dziêkowaæ p. dyrektor L. Perlak za oka-
zan¹ pomoc w organizacji, p. Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Soko³ów M³p. A. O¿óg
za objêcie honorowym patronatem tego¿
konkursu, p. T. Tupaj w³aœcicielowi firmy
„TT- Bruk” za sponsorowanie nagród,
Radzie Rodziców za zorganizowanie
poczêstunku dla uczestników.

Chmiel Katarzyna
Oczkowska Bo¿ena

Godek Halina
Tupaj Barbara

I Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

„Przyjaciele Przyrody”
uczniów klas 3 Szkó³ Podstawowych – Górno 2011

Fot. H. Boho
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Obecny rok 2011 jest dla nas Polaków rokiem wyj¹tko-
wym. 1 maja prze¿ywaliœmy beatyfikacjê najwiêkszego z rodu
Polaków – Papie¿a Jana Paw³a II. To on swoj¹ modlitw¹,
s³owem i czynem „zmieni³ oblicze ziemi”. Ten b³ogos³awiony
Papie¿ kocha³ muzykê i kocha³ œpiew, czemu sam niejedno-
krotnie dawa³ wyraz bêd¹c w naszej OjczyŸnie i intonuj¹c
swoje ulubione pieœni czy piosenki oazowe jak: „Barka”, „Ma-
ryjo, Królowo Polski” czy te¿ „Góralu, czy ci nie ¿al...”. To On –

jak wspominaj¹ œwiadkowie – zbiera³ swoich najbli¿szych
wspó³pracowników i wieczorami zasiadali przy stole by œpie-
waæ wspólnie pieœni religijne, patriotyczne, góralskie, a na-
wet biesiadne.

X Jubileuszowy Konkurs Piosenki Religijnej organizo-
wany przez Zespó³ Szkó³ im. Ks. M. Lachora w Górnie by³
nie tylko ukazaniem wspania³ych zdolnoœci wokal-
nych dzieci i m³odzie¿y naszego regionu, ale
przede wszystkim wielkim „Te Deum...” za dar b³.
Jana Paw³a II. W konkursie wziê³o udzia³ 123
uczestników. Wykonali 39 utworów. Wystêpy arty-
styczne dzieci ocenia³a komisja jury w sk³adzie:
Ryszard Tara³a – Prywatny przedsiêbiorca z Gór-
na, Kamil Niemiec – Instruktor Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie i przewodnicz¹cy jury,
Edyta Gazda-£uksa – Instruktor Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie.

Uczestnicy jak co roku byli podzieleni na zespo³y
i solistów oraz na cztery kategorie wiekowe, w któ-
rych walczyli o najlepsze miejsca.
Kategoria 4 – Gimnazjum
Zespo³y
I miejsce
Zespó³ wokalny z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Bia³obrzegach – „Gloria”.
II miejsce
Zespó³ wokalny z Gimnazjum Nr 2 w £añcucie – „Pa-
nie, któryœ jest”.
oraz
Zespó³ „M³ody Duch” z Gimnazjum im. Ks. Mieczys³awa La-
chora w Górnie – „Przy sercu Twoim”.
Wyró¿nienie
Duet Marie Talandier i Aneta B¹k – Gimnazjum w Je¿owem –
„Nowa rodzê siê”.
Iwona Kozak i Joanna K³oœ – Gimnazjum w Kamieniu – „Mat-

ko rannych pacierzy”.
And¿elina Baniak, Kamila Ozga i Sylwia Jurek – „Zaufaj Panu”
– Gimnazjum w Nienadówce.
Jagoda Woœ, Ma³gorzata Zacharskiw, Natalia Chorzêpa
i Karolina Maziarz i Mateusz Orzech – Gimnazjum Nr 2
w Nienadówce – „Wspania³a Matko”.
Natalia Wójcik, Dominika Zapasek i Karolina Krzanowska –
Szkolne Ko³o Caritas przy Zespole Szkó³ Nr 1 w Nienadówce –

„Tobie chór anio³ów”.
Soliœci
I miejsce
Gabriela Skowron – Szko³a Specjalna w Rze-
szowie – „Nic ci nie wyjdzie bez Chrystusa”.
II miejsce
Julia Grabowska – Gimnazjum Nr2 w £añcu-
cie – „Alleluja”.
III miejsce
Paulina Prucnal – Gimnazjum Nr 2 w Niena-
dówce – ”Wiem, ¿e jesteœ tam”.
Wyró¿nienie
Patrycja Szewc – Gimnazjum im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Je¿owem – „Wierzê,
¿e droga, któr¹ idê”.
Regina Piela – Gimnazjum w Je¿owem – „Mój
l¹d”.
Trzecia kategoria wiekowa - klasy IV – VI

Soliœci
I miejsce
Kamila Krupa – „Mój brat”- Szko³a Podstawowa Nr 7 w Rze-
szowie.
II miejsce
Klaudia Partyka - „Szukam mojego Pana” - Szko³a Podstawo-

wa w Kamieniu.
Renata O¿óg - „Chcê wywy¿szaæ imiê Twe” – Zespó³ Szkó³ im.
ks. M. Lachora w Górnie.
III miejsce
Agnieszka Kraska – „Dobra Matko” – Szko³a Podstawowa
Nr 3 im. Œw. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi.

X Jubileuszowa Edycja
Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej

31 maja 2011



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/209/2011 str. 38

Wyró¿nienie
Dawid Kusik – „My Jego dzieci zrodzone z cierpienia” – Ze-
spó³ Szkó³ Je¿owe-Centrum.
Zespo³y
II miejsce
Patrycja Zdeb i Kinga Ko³odziej – SP Nr 2 w Górnie Zaborzu-
„Oczyszczenie”.
Zespó³ wokalny – Szko³a Podstawowa Nr 4 w £añcucie –
„Dusza nie umiera”.

III miejsce
Joanna Szewc i Bernadeta Szewc – Szko³a Podstawowa
w Je¿owem Podgórze – „Komu Matko dzisiaj wierzyæ”.
oraz
Zespó³ „M³ody Duch” z Górna – „Nie lêkaj siê”.
Kategoria druga klasy 1-3
Soliœci
I miejsce
Karol Kiferling – „Ju¿ goœcisz Jezu” – Szko³a
Specjalna w Rzeszowie.
II miejsce
Marcelina Zdeb – „Powiedz ludziom” – SP im.
Jana Paw³a II. w £owisku
Sabina Skiba – „O cuda” – SP im. ks. M. Lacho-
ra w Górnie.
III miejsce
Anna S¹czawa – „Otwórz me oczy” SP Nr 2 im.
I. Partyki w Górnie.
Aleksandra Chorzêpa – „Nadziej¹ moj¹” – SP
Nr 1 w Nienadówce.
Marysia Kochman – „Nie martw siê” – SP Nr 4
im. Jana Paw³a II w £añcucie.
Zespo³y
I miejsce
Zespó³ „Kropeczki – „Przepraszam Bo¿e” –
SP Nr 3 w Trzebosi.
III miejsce
Dominika Ko³odziej, Karolina Krzanowska i Marcin Smo³a –
„Taki tyci” – SP Nr 1 w Nienadówce.
Zespó³ „Niezapominajki” – „Ona powiedzia³a tak” – SP Nr 2
im. I. Partyki w Górnie.
I kategoria wiekowa – dzieci przedszkolne
Zespo³y
Zespó³ „Æwierænutki” – „Bo¿a radoœæ” – Zespó³ Szkó³ Nr 1
w Nienadówce.
Zespó³ „Bo¿e nutki” – „ChodŸ zrobimy wielki skok” – Przed-
szkole Samorz¹dowe w Soko³owie M³p.
Zespó³ wokalny z Przedszkola w Górnie – „Œwiêta Maryjo Kró-
lowo”.
Soliœci
Karolina Wilk – „Alleluja” – Przedszkole Samorz¹dowe w Gór-

nie.
Karolinka Cholewa – „Ma³a Tereska” – kl. „0” Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II w £owisku.
Weronika Perlak – „Opowieœæ o Maryi” – 5-latka z Przedszko-
la Samorz¹dowego w Górnie.
Basia Radomska – „Niedziela” – kl. „0” z Przedszkola w Gór-
nie.
Krzyœ Koœció³ek – „Przyjaciel-Anio³ Stró¿” – Przedszkole Sa-
morz¹dowe w Soko³owie M³p.

Ten jubileuszowy konkurs, którego pomys³o-
dawc¹ i organizatorem ju¿ po raz X by³a wspania³a
osoba, kochaj¹ca œpiew, Boga i dzieci – mgr Halina
Godek, nie odby³oby siê gdyby nie dobra wola, bez-
interesownoœæ i ¿yczliwoœæ naszych sponsorów
i przyjació³. W szczególny sposób dziêkujemy im za
sta³¹, hojn¹ obecnoœæ i wsparcie.

Byli nimi:
- Zarz¹d Telekomunikacji „WIST” w £¹ce
- Dariusz Zdeb Sklep „ROLNIK” Górno
- Zofia Buczkowska „Bar na Ursynowie” £owisko
- Zygmunt Krawczyk Sklep Spo¿ywczy Górno
- Firma „Smak” w Górnie
- Ks. Jan Lib – Proboszcz Parafii Górno
- Maciej Szmyd Zak³ad Piekarnictwa Trwa³ego –
Górno Do³êga
- Ryszard Tara³a i Tadeusz S³onina Sklep Spo¿yw-
czy Górno

- Adam Piersiak i Grzegorz Krawczyk Sklep „ABC” Górno
- Stanis³aw Perlak Oficer PSP w Rzeszowie
- Firma „TT-Bruk” Górno
- Piekarnia GS Soko³ów M³p.
- Wydawnictwo WSiP
- Firma „Rich-Pol” Rzeszów.

Konkurs Piosenki Religijnej, organizowany przez nasz¹
szko³ê ma na celu propagowanie w œrodowisku wartoœci wy-
chowawczych i kulturalnych, umo¿liwienie dzieciom i m³odzie-
¿y szkolnej zaprezentowania swojego dorobku artystycznego,
integracjê uczniów z terenu ró¿nych gmin oraz wdra¿anie do
planowego i zorganizowanego spêdzania wolnego czasu.

Tak liczna grupa uczestników Konkursu Piosenki Religij-
nej œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu dzieci i m³odzie¿y pie-
œniami religijnymi, o ich ogromnych zdolnoœciach, które maj¹
okazjê siê ujawniæ oraz o potrzebie organizowania takich
przedsiêwziêæ.

mgr Marta Perlak
mgr Halina Godek

ks. mgr Marek Wygonik

Fot. Maciej Godek
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W dniach 18, 19 maja 2011 r. w Górnie odby³y siê Woje-
wódzkie Indywidualne Mistrzostwa Szkó³ w Szachach. W pierw-
szym dniu celem rozgrywek by³o wy³onienie indywidualnych
mistrzów szkó³ podstawowych w dwóch grupach wiekowych tj.
w rocznikach 1998-2000, oraz 2001 – i m³odsi.

W drugim dniu zmierzyli siê uczniowie szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z ca³ego województwa podkar-
packiego. W ci¹gu dwóch dni mistrzostw rozgrywanych w sali
Wiejskiego Domu Kultury w Górnie partie szachowe rozgry-
wa³o prawie 370 m³odych szachistów.

Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta i Gminy
w Soko³owie Ma³opolskim Pan Andrzej O¿óg, MGOKSiR
w Soko³owie Ma³opolskim (dyrektor Jacek Piekie³ek), Podkar-
packi Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Rzeszowie
(prezes Jacek Bigus), Zespó³ Szkó³ im. Ks. M. Lachora w Gór-
nie(dyrektor Lucyna Perlak), Podkarpacki Zwi¹zek Szachowy
w Rzeszowie (prezes Zenon Chojnicki).

O prawid³owy przebieg zawodów zadbali sêdziowie: Sê-
dzia g³ówny Zenon Chojnicki – Sêdzia Klasy Miêdzynarodo-
wej, asystowali: Boles³aw Zió³kowski, Aneta K³ys, Katarzyna
Moskal, Kazimierz Kozubal.

Zaproszonych goœci oraz uczestników przywita³a Pani Dy-
rektor Szko³y mgr Lucyna Perlak, oraz Prezes Podkarpackie-
go Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Pan Jacek Bigus. Impreza
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie-
¿y. Rozgrywki przebiega³y zgodnie z obowi¹zuj¹cym regula-
minem.
W kategorii dziewcz¹t z klas I – III zwyciê¿y³y:
I miejsce – Œwiêch Joanna (Mielec)
II miejsce – Krzysztyñska Anna (Brzozów)
III miejsce – Gu³a Agnieszka (Mielec)
IV miejsce – Mytych Wiktoria (Ropczyce)
V miejsce – Wolak Julia (Pilzno)
VI miejsce – Mirowska Oliwia (Pilzno)
W kategorii ch³opców z klas I – III zwyciê¿yli:
I miejsce – Szpar Mi³osz (Rzeszów)
II miejsce – Piersiak Krystian (Górno)
III miejsce – Nowak Rafa³ (Górno)
IV miejsce – Z³otek Miko³aj (Rudnik nad Sanem)
V miejsce – Gaj Szymon (Przeworsk)
VI miejsce – G¹siorek Micha³ (Przeworsk)
W kategorii dziewcz¹t z klas IV – VI zwyciê¿y³y:
I miejsce – Trybowska Barbara (Rudnik nad Sanem)
II miejsce – Pêdrak Paulina (Pilzno)
III miejsce – Burdzy Joanna (Rudnik nad Sanem)
IV miejsce – Godek Martyna (Górno)
V miejsce – Winter Anna (Krosno)
VI miejsce – Trybowska Anna (Rudnik nad Sanem)
W kategorii ch³opców z klas IV – VI zwyciê¿yli:
I miejsce – Mrozowski Patryk (Kobylany)
II miejsce – Ka³wik Krystian (Krosno)
III miejsce – Ka³wik Mateusz (Krosno)
IV miejsce – Szpunar Marcin (Wysoka)
V miejsce – Matyja Szymon (Pilzno)
VI miejsce – Brzuzan Krzysztof (Wierzawice)
Wyniki w kategorii szkó³ gimnazjalnych dziewcz¹t:
I miejsce – Cyboran Katarzyna (Czarna)
II miejsce – P³oszczyca Katarzyna (Dêbica)

III miejsce – W¹sik Justyna (Rzeszów)
IV miejsce – Choina Martyna (Nowa Sarzyna)
V miejsce – Skiba Marlena (Grodzisko Górne)
VI miejsce – Patrycja Ner (Gorno)
Wyniki w kategorii szkó³ gimnazjalnych ch³opców:
I miejsce – Lewtak Damian (Dêbica)
II miejsce – Mika Tomasz (Chotowa)
III miejsce – Gawiec Konrad (Czarna)
IV miejsce – Miskiewicz Kamil (Pilzno)
V miejsce – £opuszañski Kamil (Rzeszów)
VI miejsce – Konefa³ Przemys³aw (Rzeszów)
Wyniki w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych dziewcz¹t:
I miejsce – W³adyka Angelika (Krosno)
II miejsce – Dobrzañska Magdalena (Lesko)
III miejsce – Dobrzañska Joanna (Lesko)
IV miejsce – Bazan Kinga (Rzeszów)
V miejsce – Kud Karina (£añcut)
VI miejsce – Gawle Monika (Czarna)

Wyniki w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych ch³opców:
I miejsce – £uka Krzysztof (Rzeszów)
II miejsce – Szalko Maciej (Lubaczów)
III miejsce – Dudzik £ukasz (Rzeszów)
IV miejsce – Pobuta Krzysztof (Krosno)
V miejsce – Kliœ Micha³ (Ropczyce)
VI miejsce – Kolasa Konrad (Lesko)

Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, medale, pucha-
ry, oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

G³ównym sponsorem wy¿ej wymienionej imprezy by³ Pre-
zes Zak³adów Miêsnych Smak w Górnie Pan Kazimierz Smo-
lak, który zapewni³ dla wszystkich goœci smaczny poczêstu-
nek. Za co sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Dziêkujemy równie¿ pozosta³ym sponsorom: T.T. Bruk –
Barbara i Tadeusz Tupaj, Betmar – Marek Miazga, Sklep Fir-
mowy – Zygmunt Krawczyk, Sklep ABC – Piersiak Adam, Kraw-
czyk Grzegorz, Centrolas Maria i Józef Ziemiañscy.

Katarzyna Bethoon, Katarzyna O¿óg, Barbara Potocka
nauczyciele wychowania fizycznego

w Zespole Szkó³ w Górnie

Fina³ XI Indywidualnych Szachowych Mistrzostw
Województwa Podkarpackiego

Szkó³ Podstawowych, Gimnazjów
i Szkó³ Ponadgimnazjalnych

Górno, 18-19 maja 2011 r.
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Kurs koronkarstwa

FRYWOLITKI
Frywolitki – to rodzaj koronki artystycz-

nej wykonywanej przy pomocy czó³enek,
st¹d czêsto nazywana by³a koronk¹ czó-
³enkow¹. Jej elementami s¹ wêz³y i pi-
kotki, które ³¹czy siê w kó³ka i pó³kó³ka
(³uki). Frywolitki s¹ najczêœciej bia³e. By-
waj¹ te¿ be¿owe i, rzadziej, czarne. Do
ich wykonywania u¿ywa siê cienkich nici,
co sprawia, ¿e koronki te s¹ bardzo pra-
coch³onne, ale zarazem delikatne i fine-
zyjne. Koronk¹ czó³enkow¹ wykonuje siê

serwetki, ko³nierzyki i mankiety, aplika-
cje oraz wstawki do bluzek, sukienek
i spódnic, a tak¿e bi¿uteriê – kolczyki,
kolie.

Do Polski frywolitki sprowadzone zo-
sta³y prawdopodobnie w XVIII wieku
z Europy zachodniej. Wykonywano je
m.in. we W³oszech, Niemczech i Francji.

Technika frywolitek zainteresowa³a
panie uczêszczaj¹ce na czwartkowe za-
jêcia Klubu Plastyka Amatora. Wycho-
dz¹c naprzeciw ich oczekiwaniom,
MGOKSiR zorganizowa³ kurs koronki
czó³enkowej. Na kurs zapisa³o siê kilka-
naœcie pañ. Jednak ze wzglêdu na trud-
noœæ techniki, kurs zosta³ podzielony na
dwie tury. W pierwszej turze, która mia³a
miejsce 28 maja 2011 roku, wziê³y udzia³:
Alina Boguñ, Marzena Jab³oñska, Bo¿e-
na Mro¿kiewicz, Dorota Pokrzywa, Zofia
Walicka i Helena WoŸniak. Kurs popro-
wadzi³a Dorota RzeŸnikiewicz-Stawarz.
Pani Dorota jest czeladnikiem koronkar-
stwa i haftu. Interesuje siê ró¿nymi tech-
nikami haftu oraz koronkarstwem. Wœród
jej prac znajduj¹ siê obrazy wykonane
technik¹ haftu krzy¿ykowego, haftowa-
ne elementy strojów ludowych (chusty,
zapaski, koszule) oraz serwety richelieu,
zaœ wœród koronek s¹ frywolitki, koronki

teneryfowe, renesansowe, szyde³kowe,
klockowe oraz ig³owe. Obecnie zajmuje
siê wykonywaniem kraszanek podkar-
packich, czyli jajek wielkanocnych zdo-
bionych technik¹ wydrapywania oraz
wyrobem koronek klockowych.

Przez szeœæ godzin zajêæ warsztato-
wych uczestniczki opanowa³y podstawo-

we czó³enkowe wêz³y, z których mo¿na
ju¿ wykonywaæ bardziej zaawansowane
koronki.

Drugie spotkanie odbêdzie siê
10 wrzeœnia 2011 roku, w którym weŸmie
udzia³ kolejnych szeœæ cz³onkiñ soko³ow-
skiego KPA.

(mgoksir)

Fot. H.Boho
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„Dawna architektura Soko³owa” – to
temat I Pleneru Malarskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i osób doros³ych (profesjona-
listów i amatorów), który odby³ siê w So-
ko³owie 4 czerwca 2011 roku. Plener
wspó³organizowali Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Soko³owie M³p. oraz Towarzystwo Mi-
³oœników Ziemi Soko³owskiej.

Pragn¹c zainteresowaæ ma³ych i du-
¿ych mieszkañców gminy i miasta Soko-
³ów M³p. piêknem krajobrazu ziemi so-
ko³owskiej i jej zabytkami oraz wyrobiæ
wœród m³odego pokolenia, i nie tylko,
potrzeby obcowania z natur¹, sztuk¹
i zabytkami, stworzyliœmy im mo¿liwoœæ
do rozwijania ich wra¿liwoœci estetycz-
nej i zdolnoœci plastycznych.

Plener wejdzie na sta³e do kalenda-
rza imprez kulturalnych gminy i miasta
Soko³ów M³p. jako przedsiêwziêcie cy-
kliczne, odbywaj¹ce siê raz w roku w in-
nej miejscowoœci Gminy Soko³ów M³p.
Co roku realizowany bêdzie równie¿ inny

temat prac malarskich i rysunkowych, co
– mamy nadziejê – wp³ynie na ró¿no-
rodnoœæ prac plastycznych.

Ziemia Soko³owska

w malarstwie i rysunku

Wystawa malarstwa nieprofesjonalnego

Amatorka z Górna

zdoby³a wyró¿nienie
29 maja 2011 roku w Wojewódzkim Domu Kultury odby³o

siê podsumowanie X Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nie-
profesjonalnego. Towarzyszy³o temu wrêczenie nagród laure-
atom, demonta¿ wystawy i odbiór prac. Wystawa trwa³a od
16 do 28 maja i prezentowa³a dorobek nieprofesjonalnej twór-
czoœci malarskiej województwa podkarpackiego.

W wystawie wziêli równie¿ udzia³ malarze nieprofesjonal-
ni z terenu gminy i miasta Soko³ów, zrzeszeni w Klubie Plasty-
ka Amatora. Byli to: Helena Nowak i Maria Piersiak z Górna
oraz Helena WoŸniak z Soko³owa i Grzegorz Szot z Turzy.
Helena Nowak otrzyma³a wyró¿nienie za obraz namalowany

farbami olejnymi na sklejce, zatytu³owany „Mi³e spotkanie wie-
czorem”. Gratulujemy!

Pani Helena odebra³a dyplom i nagrodê pieniê¿n¹. Na-
grody wrêczali: dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, Marek
Jastrzêbski oraz instruktorzy WDK, Krystyna Niebudek, Kinga
Ziobro-Dzia³o i Czes³aw Dr¹g.

(mgoksir)

Do udzia³u w Plenerze zg³osi³o siê
19 uczestników: 14 w kategorii Dzieci
i M³odzie¿ oraz 5 w kategorii Doroœli
z terenu gminy i miasta Soko³ów oraz
gminy Kamieñ. Mieli oni za zadanie
utrwaliæ na kartonie wybran¹ przez sie-
bie technik¹ architekturê Soko³owa. Te-
matem pracy móg³ byæ dowolny fragment
architektury miasta, koœció³, pojedynczy
budynek, kapliczka, figura lub ciekawy
motyw architektoniczny.

Impreza rozpoczê³a siê o godzinie
9.30 w budynku MGOKSiR, gdzie wszyst-
kich uczestników powita³ prezes Towa-
rzystwa Mi³oœników Ziemi Soko³owskiej,
dr Bartosz Walicki. Wstêpem do twórczej
pracy by³o spotkanie z wiceprezesem
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Soko³ow-
skiej, pracownikiem Muzeum Okrêgowe-
go w Rzeszowie – panem £ukaszem
O¿ogiem, który zapozna³ zebranych
z dawn¹ soko³owsk¹ architektur¹ – drew-
nian¹ i murowan¹.

Po rozdaniu narzêdzi i materia³ów
wszyscy wyruszyli do miasta w poszuki-
waniu interesuj¹cych motywów malar-
skich. Uczestnikom rozdane zosta³y rów-
nie¿ mapki, przygotowane przez TMZS,
przedstawiaj¹ce plan Soko³owa z zazna-
czeniem najciekawszych zabytków du-

Helena Nowak odbiera nagrodê. Artystki z Górna – Helena Nowak i Maria Piersiak..

Helena WoŸniak i Grzegorz Szot na wystawie.

Dr Bartosz Walicki otwiera Plener.
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Pani Jola £osak, œwietlicowa z Nienadów-
ki, rysuje stary dom na Placu œw. Jana.

Stara plebania cieszy³a
siê „powodzeniem”.
U góry grupa z Soko³o-
wa z pani¹ Ma³gosi¹
Kwolek – grupa z Trze-
bosi. Dziewczyny z Nie-
nadówki te¿ maluj¹ ple-
baniê (na zdjêciu obok).

Marcysia maluje stary dom na ul. Sienkie-
wicza; Joasia chwilowo zrobi³a sobie prze-
rwê.

Uczestnicy s³uchaj¹ interesuj¹cego wyk³adu.
Pokaz multimedialny przygotowany
przez pana £ukasza O¿oga.

¿ej i ma³ej architektury Soko³owa. Ka¿dy
otrzyma³ tak¿e kolorowy identyfikator.
Pogoda by³a w tym dniu wymarzona –
œwieci³o s³oñce, niebo by³o intensywnie
b³êkitne, wiêc kolory, kontrasty barwne
i œwiat³o za³amuj¹ce siê na gzymsach,
wie¿yczkach i okiennicach soko³owskich
zabytków dzia³a³y inspiruj¹co na m³o-
dych i doros³ych artystów. Powsta³o 29
piêknych prac plastycznych – malarskich
i rysunkowych.

Oko³o godziny 13-tej mia³a miejsce
przerwa obiadowa. Uczestnicy mogli zjeœæ
gor¹cy posi³ek, napiæ siê herbaty, kawy
i zimnych soków oraz trochê odpocz¹æ

i zebraæ si³y do dalszej twórczej pracy.
Przed 17-t¹ wszyscy uczestnicy Ple-

neru powrócili do budynku MGOKSiR,
gdzie czeka³y jeszcze na nich dro¿d¿ówki
i soki. Ka¿dy odda³ przynajmniej jedn¹
ukoñczon¹ pracê plastyczn¹, opisan¹
czytelnie na odwrocie. Wœród prac prze-
wa¿a³y rysunki wykonane pastelami, wê-
glem i o³ówkiem, by³o te¿ kilka prac ma-
lowanych temperami i jeden akryl na p³ót-
nie.

Plener dobieg³ koñca i wszyscy ro-
zeszli siê lub rozjechali do domów.

(mgoksir)
Fot. H. Boho, S. Be³z
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9 czerwca 2011 roku w MGOKSiR ze-
bra³o siê Jury, które oceni³o prace pla-
styczne powsta³e na I Plenerze Malar-
skim dla dzieci, m³odzie¿y i osób doro-
s³ych „Ziemia Soko³owska w malar-
stwie i rysunku. Dawna architektura
Soko³owa”.

Jury pracowa³o w sk³adzie: dr Bar-
tosz Walicki – przewodnicz¹cy Jury, pre-
zes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi So-
ko³owskiej, Gra¿yna Dec, nauczyciel
w Zespole Szkó³ w Wólce NiedŸwiedz-
kiej, Henryka Boho, instruktor plastyki
w MGOKSiR w Soko³owie.

Jury dokona³o przegl¹du wszystkich
29 prac i przyzna³o 10 nagród i 9 wyró¿-
nieñ w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Dzieci i M³odzie¿ oraz II. Doroœli. Do wy-
stawy poplenerowej zakwalifikowano
28 prac 19 autorów.

W I kategorii wiekowej nagrody rów-
norzêdne zdoby³y:
- Monika Kwolek z Zespo³u Szkó³ im. Jana

Paw³a II w Soko³owie M³p.
- Ewa Pokrzywa z Zespo³u Szkó³ im. Jana
Paw³a II w Soko³owie M³p.
- Magdalena O¿óg ze Œwietlicy Wiejskiej
w Nienadówce
- Katarzyna Kraska z Miejsko-Gminne-
go Oœrodka Sportu i Rekreacji w Soko³o-

Wystawa poplenerowa
wie M³p.
- Paulina Osiniak z Miejsko-Gminnego
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Soko³owie
M³p.

Wyró¿nienia otrzymali: Klaudia Ba-
zan i Agnieszka Kwolek z Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II w Soko³owie M³p., Klau-
dia £osak i Patrycja Orzech ze Œwietlicy
Wiejskiej w Nienadówce, Dawid Cisek,
Maria Cisek i Anna Cisek ze Œwietlicy
Wiejskiej w Trzebosi Górnej, Joanna Wój-
cikiewicz i Marcjanna S³onina z Miejsko-
Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Soko³owie M³p.

W II kategorii wiekowej nagrody rów-
norzêdne zdoby³y:
- Joanna Boækowska-Cisek z Kamienia
Krzywej Wsi
- Ma³gorzata Kwolek z Soko³owa M³p.
- Natalia Kochañska z Soko³owa M³p.
- Jolanta £osak z Nienadówki
- Katarzyna Kochañska z Soko³owa M³p.

Ponadto Towarzystwo Mi³oœników Zie-

mi Soko³owskiej przyzna³o trzy Nagrody
równorzêdne: Ma³gorzacie Kwolek za
pracê „Fragment koœcio³a”, Katarzynie
Krasce za pracê „Ganek domu przy ul.
Sienkiewicza” i Monice Kwolek za pracê
„Sygnaturka”.

Otwarcie wystawy poplenerowej

i wrêczenie nagród odby³o siê 15 czerwca
o godz. 17.00 w sali klubowej MGOKSiR.
Laureatów i goœci powita³ i wystawê otwo-
rzy³ dyrektor Jacek Piekie³ek. Z kolei prze-
wodnicz¹cy Jury odczyta³ protokó³ i wspól-
nie z dyrektorem wrêczy³ zwyciêzcom
konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszyscy, którzy brali udzia³ w Plenerze,
zostali nagrodzeni lub wyró¿nieni. Trzy

osoby zosta³y podwójnie nagrodzone,
gdy¿ zdoby³y dodatkowo nagrody TMZS.

Organizatorzy i Jury gratuluj¹ Laure-
atom i dziêkuj¹ za udzia³ w Plenerze Malar-
skim. Wystawa poplenerowa trwaæ bêdzie
do 10 lipca. Zapraszamy do jej zwiedzania.

(mgoksir)

Laureaci konkursu z Organizatorami Pleneru.

Zwiedzanie wystawy.

Fot. H. Boho

Wrêczanie dyplomów i nagród rzeczowych.



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/209/2011 str. 44

W kwietniu 2011 roku przeprowadzo-
ny zosta³ Powiatowy Konkurs Twórczo-
œci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y „ZIE-
MIA – NASZ DOM”, organizowany pod
patronatem Starosty Rzeszowskiego.
W tym roku by³a to ju¿ jedenasta edycja
konkursu i przebiega³a pod has³em „Na-

sze Zielone Lasy...”, dla uczczenia ob-
chodów Miêdzynarodowego Roku La-
sów, ustanowionego przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych.

Na konkurs wp³ynê³o ogó³em 309
prac plastycznych wykonanych ró¿ny-
mi technikami, w trzech kategoriach
wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat i 13-16 lat,
z 24 placówek oœwiatowo-kulturalnych
z terenu powiatu rzeszowskiego.

Komisja Artystyczna zebra³a siê
7 kwietnia w sk³adzie: przewodnicz¹ca
– Joanna Boækowska, artysta plastyk,
oraz cz³onkowie – Gra¿yna Dec, na-
uczycielka ZS w Wólce NiedŸwiedzkiej
i dr Bartosz Walicki, prezes Towarzy-
stwa Mi³oœników Ziemi Soko³owskiej.
Komisja dokona³a przegl¹du wszystkich
prac i postanowi³a przyznaæ 40 osobom
nagrody i wyró¿nienia, bior¹c pod uwa-
gê wartoœci plastyczne oraz czytelne
przes³anie has³a konkursu. Ponadto,

oprócz prac nagrodzonych, do wysta-
wy pokonkursowej zakwalifikowa³a
jeszcze 20 prac.

A oto wyniki w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych:
6-9 lat
I NAGRODA
- AMELIA LESIÑSKA l. 6 ZS Pogwiz-
dów Nowy
- JULIA SZWAGIEL l. 7 ZS Pogwizdów
Nowy
II NAGRODA
- GABRIELA KNIAŸ l. 7 ZS nr 2 Niena-
dówka
- SEBASTIAN WÓJCIK l. 7 ZS nr 2 Nie-
nadówka
III NAGRODA
- DOMINIKA RYBKA l. 8 SP Dyl¹gów-
ka
- JADWIGA HADA£A l. 9 ZS nr 1 Nie-
nadówka
- BARTOSZ WÊGLOWSKI l. 9 GDKiB

Komisja Artystyczna przy pracy.

Odbiór nagród i dyplomów.

Nagrodzone Ewelina Gut i Karolina Per-
lak z kó³ka plastycznego MGOKSiR
w Górnie.

Konkurs Plastyczny

Miêdzynarodowy Rok Lasów 2011
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W marcu 2011 r. na œwietlicy w Nie-
nadówce Górnej powsta³a inicjatywa
utworzenia grupy aerobiku, kobiet w ró¿-
nym wieku. Chêtnych nie brakowa³o. Na
pocz¹tku grupa liczy³a oko³o 30 osób.
By³y to m³ode dziewczyny, m³ode mê¿at-
ki, panie w œrednim i w starszym wieku.

Po miesi¹cu grupa trochê siê zmniej-
szy³a, ale wszyscy wytrwale æwiczyli, a¿
do koñca maja,
pod czujnym
okiem instruktora
p. Magdaleny
Macek.

Wielkie ma-
rzenie pod-
opiecznych œwie-
tlicy w Nienadów-
ce w ZS Nr 2 oraz
ich opiekuna,
o utworzeniu gru-
py tanecznej zo-
sta³o zrealizowa-
ne. W kwietniu
2011 r. zosta³a
utworzona licz¹-
ca wówczas 27
osób grupa dzie-
ci i m³odzie¿y
w wieku 11-13 lat, której trenerem zosta-
³a równie¿ p. Magdalena Macek.

M³odzie¿ okaza³a siê bardzo uzdol-
niona. Grupa podzieli³a siê na m³odsz¹
„Holsy” i starsz¹ „Ladys”. W grupie m³od-
szej mamy nawet p³eæ mêsk¹.

Mimo piêknej wiosennej pogody m³o-

G³ogów M³p.
WYRÓ¯NIENIA
- ALEKSANDRA KISZKA l. 7 SP Dyl¹-
gówka
- KACPER WÓJCIK l. 7 ZS nr 2 Niena-
dówka
- EMILA NOWAK l. 6 ZS Pogwizdów
Nowy
- HUBERT RADZIWIÑSKI l. 6 ZS Po-
gwizdów Nowy
- KATARZYNA GOR¥CY l. 7 MGOKSiR
Soko³ów M³p.
- PATRYCJA BA£A l. 7 SP Brzezówka
- KAMILA SOCHA l. 8 SP Dyl¹gówka
- MICHA£ INGLOT l. 7 SP Dyl¹gówka
- MAGDALENA BIELECKA l. 9 SP Krzy-
wa Wieœ
- ZUZANNA KURPYTA l. 8 SP Brzezów-
ka
10-12 lat
I NAGRODA
- GRZEGORZ STACHURA l. 11 SP Dy-
l¹gówka
- PARTYCJA NOWAK l. 11 ZS Wysoka
G³ogowska
II NAGRODA
- EWELINA GUT l. 10 MGOKSiR Soko-
³ów M³p.
- KAROLINA PERLAK l. 10 MGOKSiR
Soko³ów M³p.
- ADRIANNA LISKOWICZ l. 11 SP Bo-
rek Stary
- SYLWIA P£ODZIEÑ l. 12 SP Borek Sta-
ry
III NAGRODA
- MAGDALENA RUBACHA l. 11 ZS Po-
gwizdów Nowy
- EDYTA MARTYNUSKA l. 10 ZS Po-
gwizdów Nowy
- PAULINA KRASOÑ l. 12 ZS Górno
WYRÓ¯NIENIA
- MAJA KIDA l. 10 GDKiB G³ogów M³p.
- BART£OMIEJ WIÊCKOWSKI l. 12 SP
Matysówka
- PAULINA OSINIAK l. 10 MGOKSiR
Soko³ów
- IWONA GRZ¥DZIEL l. 11 SP Borek Sta-
ry
13-16 lat
I NAGRODA
- WIKTORIA RZEPKA l.16 GDKiB G³o-
gów M³p.
- MAGDALENA KRASOÑ l.13 ZS Gór-
no (za dwie prace)
- ADAM ZAGAJA l.15 ZS Górno
II NAGRODA
- EWA BAZAN l. 16 GDKiB G³ogów M³p.
III NAGRODA
- JOANNA PADO l. 15 GDKiB G³ogów
M³p. (za dwie prace)
- MA£GORZATA WALICKA l. 13 ZS So-
ko³ów
- KLAUDIA BAZAN l.13 ZS Soko³ów
WYRÓ¯NIENIA
- BART£OMIEJ KOTO£OWSKI l. 15
Gimnazjum Hy¿ne
- ADRIANNA CHMIEL l. 15 ZS Górno
- KAMIL STEC l. 15 ZS Górno

14 kwietnia odby³ siê wernisa¿ wy-
stawy pokonkursowej. Wystawê otwo-
rzy³ dyrektor MGOKSiR, Jacek Piekie-
³ek, a protokó³ odczyta³a Joanna Boæ-
kowska-Cisek. Potem wspólnie z Bar-
toszem Walickim wrêczyli laureatom
dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody
ufundowa³ Patron konkursu, Starosta
Rzeszowski Józef Jod³owski, któremu
w tym miejscu pragniemy gor¹co po-
dziêkowaæ za wieloletnie finansowe
wspieranie naszego kulturalnego przed-
siêwziêcia.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i wyró¿nionym oraz dziêkujemy na-
uczycielom i instruktorom za przygoto-
wanie podopiecznych do XI Powiatowe-
go Konkursu Plastycznego „Ziemia –
Nasz Dom”.

Wystawa pokonkursowa trwa³a do
18 maja. Odwiedzi³o j¹ kilkaset osób
z terenu gminy i miasta Soko³ów M³p.
oraz innych gmin powiatu rzeszowskie-
go.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

dzie¿ chêtnie uczestniczy³a w zajêciach.
Du¿o zd¹¿yli siê nauczyæ. Po raz pierw-
szy obie grupy wyst¹pi³y w dniu 01.06.
2011, przed widowni¹ ZS nr 2 w Niena-
dówce, wystêp wzbudzi³ wiele emocji,
chocia¿ tancerze trenowali zaledwie dwa
miesi¹ce.

Nasz¹ roztañczon¹ m³odzie¿ bêdzie
mo¿na jeszcze ogl¹daæ w najbli¿szym

czasie na zakoñczeniu roku szkolnego
w ZS nr 2 w Nienadówce oraz w czasie
„Dni Soko³owa”.

W zwi¹zku z wakacjami treningi grup
tanecznych i aerobiku zostan¹ zawieszo-
ne prawdopodobnie do paŸdziernika.

Jolanta £osak

Ruch to zdrowie
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20 maja 2011 roku o godz. 17.30 mia-
³o miejsce w MGOKSiR otwarcie Wysta-
wy Haftu Krzy¿ykowego. Wystawa pre-
zentowa³a dorobek artystyczny czterech
cz³onkiñ Klubu Plastyka Amatora, dzia-
³aj¹cego od stycznia 2009 roku przy Miej-
sko-Gminnym Oœrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Soko³owie M³p.

Danuta Olszowy, Helena WoŸniak,
Ewa B³azik i Zofia Walicka wystawi³y kil-
kadziesi¹t swoich obrazów wykonanych
technik¹ haftu krzy¿ykowego i pó³krzy-
¿ykowego na kanwie. Obrazy te s¹ naj-
czêœciej inspirowane przyrod¹ – krajo-
brazy, kwiaty, zwierzêta, martwe natury –
„Statek na morzu” Danuty Olszowy, „Dzi-
kie kaczki” Heleny WoŸniak, „Bratki” Zo-
fii Walickiej, „Martwa natura” Ewy B³azik.
Artystki inspiracji szuka³y tak¿e w twór-
czoœci znanych malarzy, wed³ug których
powsta³y piêkne kopie „wymalowane”
ig³¹ i kolorow¹ mulin¹, jak na przyk³ad
„Mona Lisa” wg Leonarda da Vinci pani
Danuty czy „Babie lato” wg Józefa Che³-
moñskiego pani Heleny. Sporo obrazów
jest o tematyce religijnej, gdzie przewa-
¿aj¹ portrety Jezusa, Jana Paw³a II czy
Matki Boskiej: „Papie¿ Pielgrzym Jan
Pawe³ II” pani Danuty, „Matka Boska Kar-
mi¹ca” pani Heleny lub „Œw. Rodzina”
pani Ewy.

Ich prace to ma³e arcydzie³a haftu
krzy¿ykowego, czêsto realizowane we-
d³ug w³asnych projektów.

Wystawê otworzy³ dyrektor MGOKSiR,
Jacek Piekie³ek. Powita³ równie¿ zapro-
szonych na wernisa¿ goœci, wœród któ-
rych, oprócz Autorek Wystawy i cz³on-
kiñ Klubu, byli m.in. dr Bartosz Walicki,
kierownik soko³owskiej biblioteki, pre-
zes TMZS, pani dyrektor Lucyna Perlak
i pani Danuta O¿óg, reprezentuj¹ce Ze-
spó³ Szkó³ w Górnie, pan Stanis³aw Kula,
nauczyciel Zespo³u szkó³ w Soko³owie,
pani Anna Wójcikiwicz, reprezentuj¹ca
Niepañstwow¹ Szko³ê Muzyczna w So-

ko³owie.
Lampk¹ szampana wzniesiono toast;

dyrektor MGOKSiR wrêczy³ Autorkom
kwiaty, gratuluj¹c im imponuj¹cego do-
robku artystycznego w postaci piêknych,
haftowanych krzy¿ykami obrazów, tak
licznie zaprezentowanych na Wystawie.

Przy s³odkim poczêstunku, kawie,
herbacie i sokach wywi¹za³a siê wœród
goœci ogólna dyskusja, w której wymie-
niano siê refleksjami i spostrze¿eniami,
nie szczêdz¹c pochwa³ i ciep³ych s³ów
Autorkom obrazów.

Danuta Olszowy
Pochodzi z Górna, mieszka w Soko-

³owie; prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w bran¿y ubezpieczeniowej. Od
30 lat haftuje obrazy, przede wszystkim
w technice krzy¿ykowej, a tak¿e riche-
lieu i technik¹ haftu p³askiego. Od stycz-
nia 2009 roku nale¿y do Klubu Plastyka
Amatora. W 2000 roku jej obraz „Ostat-
nia Wieczerza” ukaza³ siê w czasopiœmie
„Hafty Polskie”. Obraz liczy oko³o 53 900
krzy¿yków i zaj¹³ 2 lata pracy. Zyska³ on
uznanie i podziw fachowców redaguj¹-

„Ig³¹ malowane…”
cych „Hafty Polskie”. W 2009 roku bra³a
udzia³ w zbiorowej wystawie pt. „Ig³¹
i pêdzlem”, prezentuj¹cej twórczoœæ
wszystkich cz³onków Klubu Plastyka
Amatora.

Helena WoŸniak
Mieszka i pracuje w Soko³owie. Od

wielu lat zajmuje siê rêkodzie³em arty-
stycznym. W swoich pracach stosuje ró¿-
ne techniki haftu: richelieu, toledo, me-
re¿kê, haft p³aski, haft krzy¿ykowy itp. Od
tycznia 2009 roku nale¿y do Klubu Pla-
styka Amatora, gdzie odkry³a swoj¹ now¹
pasjê – malarstwo. Maluje na p³ótnie far-
bami akrylowymi pejza¿e, martwe natu-
ry, kwiaty. W 2009 roku bra³a udzia³
w zbiorowej wystawie pt. „Ig³¹ i pêdzlem”,
prezentuj¹cej twórczoœæ wszystkich
cz³onków Klubu Plastyka Amatora.
W maju 2011 roku jej obraz „Zio³a pol-
skie” prezentowany by³ na X Wojewódz-
kiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonal-
nego w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie.

Ewa B³azik
Nauczycielka wychowania przed-

szkolnego, od urodzenia mieszka w So-
ko³owie i tu pracuje. Jej zainteresowa-
nia to czytanie ksi¹¿ek, ogl¹danie tele-
wizji, wyszywanie, robótki na drutach
i szyde³ku, wycieczki rowerowe. Od
stycznia 2009 roku nale¿y do Klubu
Plastyka Amatora. W 2009 roku bra³a
udzia³ w zbiorowej wystawie pt. „Ig³¹
i pêdzlem”, prezentuj¹cej twórczoœæ
wszystkich cz³onków Klubu Plastyka
Amatora.

Zofia Walicka
Od urodzenia mieszka w Soko³owie,

pracuje w Rzeszowie jako nauczyciel-
ka. W wolnych chwilach haftuje ró¿nymi
technikami: krzy¿ykami, richelieu. Wyko-
nuje równie¿ kwiaty z bibu³y i krepiny.

Od stycznia 2009 roku nale¿y do Klu-
bu Plastyka Amatora.

(mgoksir)

Autorki Wystawy (od prawej): Helena
WoŸniak, Zofia Walicka, Danuta Olszowy
i Ewa B³azik.

Autorki obrazów, organizatorzy i zaproszeni goœcie. Fot. B. Walicki

Fot. H. Boho
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„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza
jest od lat m³odoœci pasj¹ mojego ¿ycia
i bêdzie zapewne dla mnie lektur¹ do-
zgonn¹. Magia owego dzie³a inspiruje
mnie w aspekcie patriotycznym, religij-
nym, historycznym i literackim. To szcze-
gólne zainteresowanie jest szerokie; nie
polega wiêc tylko na gromadzeniu ko-
lejnych jego edycji, ale równie¿ wszel-
kich ró¿noœci z epopej¹ narodow¹ zwi¹-
zanych. Tê swoisty silva rerum tworz¹:
opracowania literackie, eseje, afisze,
plakaty, programy teatralne, karty pocz-
towe, widokówki, znaczki filatelistyczne,
kalendarze, druki ulotne, a tak¿e paro-
die, pastisze zwi¹zane z „Panem
Tadeuszem” i rozliczne odmiany
tekstu tego dzie³a. Ten bibliofilski
klimat ubarwiaj¹ rysunki oraz tem-
pery nie¿yj¹cej kole¿anki Anny Ju-
styny Hubert (m.in. Telimena),
a tak¿e rzeŸby postaci z arcypo-
ematu d³uta te¿ nie¿yj¹cego arty-
sty Mieczys³awa Fleszera. Nawet
zgo³a ma³o dostojne gad¿ety jak
ró¿nego kroju butelki po wódce
„Pan Tadeusz” czy „Soplica”, karty
do gry z figurami – postaciami
z tego dzie³a posiadam. Czasy
kiedy wybitny Andrzej Wajda og³o-
si³ casting do filmu, potem go re-
alizowa³ da³y mi asumpt, by zebraæ
artyku³y prasowe, reporta¿e
i wszelkie wzmianki z czasopism
tycz¹ce siê tego wydarzenia kul-
turalnego. Uzbiera³y siê pêkaty
skoroszyt zdjeæ i wycinków praso-
wych, do którego z sentymentem
zagl¹dam. S³owem istny Panata-
deuszowy zawrót g³owy...

Oczywiœcie per³¹ w koronie mej
kolekcji s¹ egzemplarze „Pana Ta-
deusza” wydane przez ró¿ne ksi¹¿nice
XIX-wieczne, a szczególnie mniej zna-
ne np. we Lwowie, Brodach, Rzeszo-
wie czy Krakowie. Posiadam ksi¹¿ki,
które siê ukaza³y po polsku w Peters-
burgu (Rosja), Pittsburgu (USA), Pary-
¿u, Londynie, Jerozolimie. Ciesz¹ me
oczy wydania jubileuszowe, okaza³e
z piêknymi ilustracjami wielu wybitnych
artystów, ale równie¿ i te zaczytane do
granic mo¿liwoœci, postrzêpione, nad-
szarpniête zêbem czasu. Ile¿ raz po-
emat soplicowski dawa³ mi ukojenie
duszy, dostarczaj¹c sw¹ opisowoœci¹
dobrych skojarzeñ, poucza³ m¹droœci¹
treœci i zdarzeñ w nim zawartych. Dziêki
owemu zauroczeniu mia³em przyjem-
noœæ zawrzeæ intelektualne znajomoœci
choæby z Barbar¹ Wachowicz, Wojtkiem
Siemionem czy ca³¹ plejad¹ niepoœled-
nich polonistów rozsianych po ca³ej
Polsce. Przyby³o mi te¿ kilku zaprzyjaŸ-
nionych kolekcjonerów z innych dzie-

dzin. Za niektórymi wydaniami wyruszy-
³em w wêdrówkê po antykwariatach
Warszawy, Krakowa i wspó³czesnego
Lwowa. Niektóre pozycje pomniejszy³y
stan rodzinnych oszczêdnoœci, ale dziê-
ki Bogu ma³¿onka przywyk³a do tego
„skrzywienia”. Oczywiœcie jak w ka¿dej
przygodzie kolekcjonerskiej tak i w moim
przypadku przytrafi³y siê gratki w posta-
ci darowizn. Gdy na kilkukrotne wyraŸ-
ne zapytanie: naprawdê nic nie chcesz
w zamian? pada³y odpowiedzi, ¿e nic-
to rzecz jasna bywa³em w siódmym nie-
bie. Pamiêtam wdziêcznie kilka posta-
ci, niektórych ju¿ oddaj¹cych siê lektu-

rze u Pana Boga, którzy uszlachetnili
swymi darami mój zbiór. Blisko dziesiêæ
tysiêcy linijek wierszowanych trzynasto-
zg³oskowcem (chocia¿ epilog skonstru-
owany jest poetycko 11-zg³oskowcem
g³ównie) pozwoli³o Wieszczowi – za-
wrzeæ niedoœcignione walory muzycz-
ne, jak koncert Jankiela, koncert Woj-
skiego na rogu myœliwskim czy wresz-
cie koncert ¿ab. Przyzwoli³o mu umie-
œciæ 63 gatunki zwierz¹t, w tym 31 pta-
ków, uwieczni³o dzie³o licznymi do dziœ
bêd¹cymi w u¿yciu przys³owiami. My-
kologom przypomnia³o wiele gatunków
grzybów, a mistrzom sztuki kulinarnej
unaoczni³o bezmiar potraw, przysma-
ków, jedzeñ i deserów wspania³ych.
„Pan Tadeusz” od chwili ukazania siê
w 1834 roku inspirowa³ ca³e rzesze pol-
skich poetów i pisarzy. Napomknê tu
wyimkowo tylko tych znamienitszych jak:
Henryk Sienkiewicz, Stefan ¯eromski,
Maria Konopnicka, Julian Tuwim, Mie-

czys³aw Jastrun, Konstanty J. Ga³czyñ-
ski, Czes³aw Mi³osz, Tadeusz Ró¿ewicz.

Nale¿y ukazaæ te¿ zwi¹zki arcypo-
ematu narodowego z Podkarpackiem.
Otó¿ rêkopis Pana Tadeusza bêd¹cy
skarbem wroc³awskiego Ossolineum tak
po prawdzie jest wci¹¿ w³asnoœci¹ ro-
dow¹ Tarnowskich, a bêd¹c przechowy-
wany w bibliotece w Dzikowie (obecnie
Tarnobrzeg) nazwany jest przez kone-
serów i historyków literatury „Dzikow-
skim”. Stanis³aw Pigoñ – cesarz poloni-
styki wywodz¹cy siê z podkrosnieñskiej
Komborni jest autorem najbardziej
kunsztownego opracowania o tym dzie-

le, do dziœ s³u¿¹cego badaczom,
studentom, uczniom i zwyk³ym czy-
telnikom. Jan Sêdzimir „Ostoja”
profesor rzeszowskiego gimna-
zjum u zarania XX wieku wyda³ w³a-
snym nak³adem w ówczesnej rze-
szowskiej drukarni Pelara Pana Ta-
deusza (dla m³odzie¿y p³ci obojga)
gdzie dominuj¹ s³owa Polska, pol-
skiego zamiast Litwa, litewskiego.
Jego wersja zaczyna siê zatem od
pierwszego s³owa inwokacji „Pol-
sko ojczyzno moja...”. Wywodz¹cy
siê z £añcuta profesor sztuk piêk-
nych Józef Wilkom znany w ca³ym
œwiecie jest autorem cyklu piêk-
nych ilustracji do „Pana Tadeusza”
w technice i kolorystyce wspó³cze-
snej. Wreszcie Wojciech Kilar wy-
bitny kompozytor polski przez lata
zwi¹zany z Rzeszowem rozs³awi³
filmow¹ wersjê „ostatniego zajaz-
du na Litwie” wspania³ym polone-
zem wiekopomnie w dziele Andrze-
ja Wajdy. Mam ksi¹¿ki miniaturo-
we i olbrzymie kszta³tem, w opra-
wach ze skóry i na gazetowym pa-

pierze œlicznie ilustrowane, o ró¿nych
krojach czcionki ³¹cznie z alfabetem Bra-
ille’a dla niewidomych, w koñcu pe³ne
przek³ady na jêzyki obce.

W moim ksiêgozbiorze zachowuje
nastêpuj¹ce t³umaczenia: arabskie, he-
brajskie, bia³oruskie, rosyjskie, ukraiñ-
skie, koreañskie, japoñskie, wietnamskie,
esperanto, litewskie, serbo – chorwac-
kie, a nawet na jêzyk kaszubski. Kiedyœ
nauczê siê na pamiêæ inwokacji w tych
jêzykach nie tyle dla „szpanowania” ile
dla ho³du wobec œwiêtej ksi¹¿ki Polaków
o pe³nym tytule: „Pan Tadeusz czyli ostat-
ni zajazd na Litwie historia szlachecka
z roku 1811 i 1812 we dwunastu ksiê-
gach wierszem”.

Panu dyrektorowi soko³owskiej kul-
tury Jackowi Piekie³kowi zaœ za dwukrot-
ne zaproszenie mnie na buduj¹ce spo-
tkanie z m³odzie¿¹ i nauczycielami z ser-
ca dziêkujê.

Czes³aw Dr¹g

W SOKO£OWIE POLUBILI „PANA TADEUSZA”
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Ostatnie dni obfitowa³y w piêkne i wznios³e wydarzenia dla
naszego narodu. To czas beatyfikacji i wspomnieñ Wielkiego
Polaka Jana Paw³a II. Jego nauczanie, pontyfikat by³ tematem
wielu spotkañ œwietlicowych z m³odzie¿¹.

Przygotowuj¹c siê do tych
wydarzeñ grupa m³odzie¿y
i dzieci uczêszczaj¹ca na zajêcia
œwietlicowe w Trzebusce z zaan-
ga¿owaniem podjê³a siê tworze-
nia przedstawienia poœwiêcone-
go osobie Jana Paw³a II.

Praca nad przedstawie-
niem to uœmiech, zabawa, to
zwracanie uwagi na potrzeby
innych na ich umiejêtnoœci
i zdolnoœci. To równie¿ niejed-
nokrotnie trud kilkunastu go-
dzin skupienia, uwagi, wyci-
szenia, recytacj i ,  œpiewu,
zmian scena-
riusza i dosto-
s o w y w a n i a
siê dodanej
sytuacji. Przy-
g o t o w a n i a
wystroju i de-

koracji tematycznej.
W porozumieniu i przy wspó³pracy z ks.

W³adys³awem Szwed mogliœmy wyst¹piæ
w koœciele parafialnym.

Trwaj¹c w dziêkczynieniu za dar Ojca
Œwiêtego wystêp odby³ siê dwukrotnie w dniu
03.05.2011 r. Bezpoœrednio przed Msz¹ Œw.
Sytuacja ta sprawi³a, ¿e na przedstawieniu

m ³ o d z i e ¿ y
obecna by³a
du¿a czêœæ spo-
³ecznoœci lokal-
nej.

A tmosfera
skupienia, wyci-
szenia, ws³u-
chania siê pu-
b l i c z n o œ æ
w prezentowa-
ne myœli pod-
kreœli³o podnio-
s³oœæ tematu
przedstawienia,
które brzmia³o
„Ró¿aniec œwiê-
tego ¿ycia z Ja-
nem Paw³em II”.

Ciszê prze-
rwa³y oklaski,

które sta³y siê form¹ podziêkowania dla m³o-
dzie¿ i dzieci.

Celem takiej formy aktywnoœci by³o nie
tylko uwra¿liwienie m³odzie¿y i dzieci na na-
uczanie Jana Paw³a II czy zwrócenie uwagi
na wielkie wydarzenie dla na Polaków jakim
by³ czas beatyfikacja Papie¿a Jana Paw³a II.

M£ODZIE¯ ZE ŒWIETLICY W TRZEBUSCE

W HO£DZIE JANOWI PAW£OWI II

Ostatnie przegl¹danie scena-
riusza.

Zaprezentowanie grupy.

Ale przede wszystkim wyjœcie
z dzia³alnoœci¹ œwietlicow¹
w œrodowisko lokalne. Ukazanie,
i¿ mo¿na zorganizowaæ coœ bez
przymusu czy nakazu. To czas
wolny, który m³odzi ludzie potra-
fili wykorzysta³a dla piêknych ce-
lów. Bo niew¹tpliwie wystêp ten
do tak owych nale¿¹.

Ma³gorzata Œli¿
Opiekun œwietlicy w Trzebusce
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M³odzie¿ uczêszczaj¹ca na zajêcia œwietli-
cowe w Trzebusce w okresie przedœwi¹tecznym
przygotowywa³a w³asnorêcznie pisanki, które
mia³y staæ siê
atrakcj¹ ko-
szyczka wiel-
kanocnego.

Pisanki wy-
konywane by³y
na jajeczkach
s t y r o p i a n o -
wych ró¿nymi
t e c h n i k a m i .
Znacznie chêt-
niej pracami
tymi zaintereso-
wa³y siê dziew-
czynki prezen-
tuj¹c ró¿norodne formy wykonania i ma-
j¹c do dyspozycji tasiemeczki, wst¹¿ecz-
ki, cekiny, aplikacje œwi¹teczne.

Zajêcia te sprawi³y, i¿ dziewczynki
bardzo chêtnie wspó³pracowa³y ze sob¹
pomagaj¹c sobie wzajemnie. Ucz¹c siê
przy tym wspó³pracy i kole¿eñstwa. Jak
równie¿ cierpliwoœci i precyzji bo niew¹t-
pliwie wykonanie takiej pisanki uczy
i kszta³tuje takie cechy.

Koñcz¹c zajêcia z „pisank¹” w duch
wielkanocnej radoœci zrobi³yœmy
wspóln¹ prezentacjê ró¿norodnych de-
koracji wielkanocnych ¿ycz¹c sobie po-
godnych Œwi¹t.

Ma³gorzata Œli¿
Opiekun œwietlicy w Trzebusce

„WIELKANOCNA PISANKA” – FORM¥
ZAJÊC PLASTYCZNYCH DLA DZIECI

I M£ODZIE¯Y ZE ŒWIETLICY W TRZEBUSCE

Od 26 maja (Dzieñ Matki) do 1 czerw-
ca (Dzieñ Dziecka) na obiektach sporto-
wych GiM Soko³ów M³p. odby³o siê
36 imprez sportowych w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich oraz XVII Sportowego Turnieju Miast
i Gmin 2011. £¹cznie we wszystkich im-
prezach sportowych udzia³ wziê³o 5762
sportowców, dzieci w ró¿nym wieku, osób
doros³ych oraz turystów przebywaj¹cych
na terenie naszej Gminy. W ramach or-
ganizowanych imprez przeprowadzono
test COOPERA. Polega³ on na przemie-
rzeniu (w dowolny sposób – biegn¹c lub
id¹c) jak najwiêkszego dystansu w ci¹-
gu 12 minut. Ogó³em w teœcie bra³o udzia³

Fot. B. Rybak

Europejski Tydzieñ Sportu dla Wszystkich

XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2011
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26.05.2011 r. 1. Stadion UKS Herkules Trzebuska Test COOPERA
2. Stadion UKS Herkules Trzebuska Wielobój sprawnoœciowy
3. Stadion UKS Herkules Trzebuska Turniej pi³ki no¿nej
4. Bie¿nia lekkoatletyczna ZS w Soko³owie M³p. Test COOPERA
5. Stadion Zespo³u Szkó³ Ponadgim. w Soko³owie M³p. Test COOPERA
6. Zespó³ Szkó³ w Górnie Turniej siatkówki (Mini)
7. Zespó³ Szkó³ w Górnie Turniej gry pi³ki siatkowej

27.05.2011 r. 1. Stadion UKS Herkules Trzebuska Turniej koszykówki
2. Stadion UKS Herkules Trzebuska Turniej pi³ki siatkowej
3. Sala sportowa Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Turniej badmintona
4. „Orlik 2012” Soko³ów M³p. Konkurs gier i zabaw dla dzieci
5. Zespó³ Szkó³ w Górnie Test COOPERA

28.05.2011 r. 1. Stadion Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Czwórbój lekkoatletyczny
2. Sala sportowa Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Turniej szachowy
3. „Orlik 2012” Soko³ów M³p. Turniej pi³ki no¿nej dla amatorów
4. Stadion Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Mityng lekkoatletyczny
w Soko³owie M³p.

29.05.2011 r. 1. Sala sportowa Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Spotkanie z Dawidem Kosteckim
2. „Orlik 2012” Soko³ów M³p. Pokazowy trening pi³ki no¿nej
3. „Orlik 2012” Soko³ów M³p. Turniej w mini pi³ce siatkowej

(zespo³y 3-osobowe)

30.05.2011 r. 1. Obiekty Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Bieg na orientacjê w terenie
2. Boisko sportowe Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Wielobój „Sprawni jak ¿o³nierze”
3. Hala sportowa Zespo³u Szkó³ Ponadgim. w Soko³owie M³p. Badminton
4. Hala sportowa Zespo³u Szkó³ Ponadgim. w Soko³owie M³p. Tenis sto³owy
5. Zespó³ Szkó³ w Górnie Turniej koszykówki
6. Zespó³ Szkó³ w Górnie Turniej pi³ki rêcznej

31.05.2011 r. 1.Trzebuska, Nienadówka, Trzeboœ Rajd rowerowy
2. Boisko Sportowe Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Turniej pi³ki siatkowej
3. Zespó³ Szkó³ w Górnie Turniej Tenisa sto³owego
4. Zespó³ Szkó³ w Górnie Test COOPERA

01.06.2011 r. 1. Stadion Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Dzieñ Dziecka – blok imprez sportowych
2. Stadion Zespo³u Szkó³ w Trzebusce Dzieñ Dziecka – blok imprez sportowych
3. Boisko Zespo³u Szkó³ Ponadgim. w Soko³owie M³p. Turniej pi³ki siatkowej
4. Boisko Zespo³u Szkó³ Ponadgim. w Soko³owie M³p. Turniej pi³ki no¿nej
5. Boisko Zespo³u Szkó³ Ponadgim. w Soko³owie M³p. Gry i zabawy
6. Zespó³ Szkó³ w Górnie Turniej pi³ki siatkowej
7. Zespó³ Szkó³ w Górnie Gry i zabawy ruchowe

Propozycja zajêæ na boisku ORLIK 2012

(lipiec-sierpieñ)
• Wakacyjna liga pi³ki no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y (szko³a podstawowa i gimnazjum) – terminarz
spotkañ w zale¿noœci od zg³oszonych zespo³ów.
• Ka¿da œroda – turniej gier i zabaw dla dzieci.

• Ostatnia niedziela miesi¹ca – otwarte turnieje w mini pi³ce siatkowej.
• 2 turnieje w koszykówce mê¿czyzn – termin do ustalenia.

• Amatorski turniej w pi³ce no¿nej dla doros³ych – termin do ustalenia.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹ instruktorzy: Bogus³aw Rybak i Tomasz Nizio³.

455 osób. Celem Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich by³a promo-
cja aktywnoœci fizycznej, chocia¿by po-
przez zabawê ruchow¹ na œwie¿ym po-
wietrzu. By³a to równie¿ niecodzienna

okazja do podniesienia tê¿yzny fizycz-
nej oraz próba sprawdzenia siê dla osób
na co dzieñ nie uprawiaj¹cych ¿adnego
sportu. Europejski Tydzieñ Sportu dla
Wszystkich stanowi³ tak¿e niebagateln¹

sposobnoœæ do odci¹gniêcia najm³od-
szych od „komputerów” i zaszczepienia
wœród nich zainteresowañ zwi¹zanych
z aktywnym, zdrowym trybem ¿ycia.

Marek Kida
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W dniu 30 kwietnia 2011 r. na obiek-
tach miejscowego boiska „ORLIK 2012”
przy ulicy Sportowej 5 zosta³y rozegrane
2 turnieje pi³karskie dla kobiet i mê¿-
czyzn. I tak z samego rana o godzinie
9.00 rozpocz¹³ siê GMINNY TURNIEJ
PI£KI NO¯NEJ GIMNAZJALISTEK, nato-
miast popo³udniu od godz. 14.00 toczy³
siê AMATORSKI TURNIEJ PI£KI NO¯-
NEJ.

W pierwszym turnieju wystartowa³o
6 dru¿yn pi³karskich z gimnazjum: (Gór-
no, Trzebuska, Trzeboœ, Wólka Nie-
dŸwiedzka, Nienadówka oraz Soko³ów
M³p.). Oto wyniki:
GÓRNO – TRZEBUSKA 0:0
TRZEBOŒ – NIENADÓWKA 2:0
SOKO£ÓW – TRZEBUSKA 1:1
WÓLKA N.- NIENADÓWKA 2:0
GÓRNO – SOKO£ÓW 1:3
TRZEBOŒ- WÓLKA N. 0:1

O trzecie miejsce zagra³y dru¿yny
z Trzebosi i Trzebuski. Wynik rozstrzy-
gnê³y dopiero rzuty karne gdzie lepsze
okaza³y siê dziewczêta z Trzebosi 1:1 K
(2:0). Natomiast pierwsze miejsce zajê-
³a dru¿yna z Wólki NiedŸwiedzkiej poko-
nuj¹c w finale ekipê z Soko³owa 3:1.

Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a oko-
licznoœciowy puchar wraz z dyplomem.

Do popo³udniowego turnieju zg³osi-
³o siê 5 dru¿yn. Grano systemem ka¿dy
z ka¿dym. Oto wyniki:
GÓRNOVIA – COSMOS 0:1
OLDBOYS – EKIPA 4:0
GOL – GÓRNOVIA 7:4
COSMOS – OLDBOYS 3:1
GOL – EKIPA 4:1
GÓRNOVIA – OLDBOYS 1:3
EKIPA – COSMOS 0:8
OLDBOYS – GOL 2:3
EKIPA – GÓRNOVIA 1:5

COSMOS – GOL 3:3
Po rozegraniu wszystkich meczy

5 miejsce zajê³a dru¿yna Ekipa, 4 Gór-
novia, 3 miejsce Oldboys, o pierwszym
miejscu decydowa³ lepszy bilans strze-
lonych bramek poniewa¿ dwie dru¿yny
osi¹gnê³y tyle samo punktów, a w bezpo-
œrednim meczu pad³ remis 3:3, wiêc dru-
gie miejsce zajê³a dru¿yna Gol, a pierw-
sze miejsce przypad³o Cosmosowi.

Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a oko-
licznoœciowy puchar wraz z dyplomem.

Tomasz Nizio³
Bogus³aw Rybak

Rajd Rowerowy
W sobotê 28 maja odby³ siê Rajd

Rowerowy „Szlakami turystycznymi gmin
Czarna, Rakszawa, Soko³ów Ma³opol-
skim”. Uczestnicy Rajdu swoj¹ trasê roz-
poczêli w Medyni G³ogowskiej (Gmina
Czarna) zwiedzaj¹c tam zagrodê garn-
carsk¹, Galeriê RzeŸby Ceramicznej –

W³adys³awa Prucnala, Koœció³ pw. Na-
wiedzenia NMP z mozaik¹ ceramiczn¹.
Nastêpnie rekreacyjnym tempem rowe-
rzyœci udali siê w stronê Trzebosi gdzie
zostali serdecznie ugoszczeni przez
Helenê Piróg- Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Trzebosi oraz panie nauczycielki. Ka¿-
dy z uczestników rajdu skorzysta³ z po-
czêstunku w postaci smacznej bu³ki, her-
baty oraz wody mineralnej. Po tym rege-
neracyjnym posi³ku wszyscy wys³uchali

krótkiej prezentacji historycznej pani
Bo¿eny Peszek dotycz¹cej Kopca Nie-
podleg³oœci, który znajduje siê przy ZS
w Trzebosi. O pozosta³ych atrakcjach hi-
storyczno-turystycznych GiM Soko³ów
M³p. opowiedzia³ Burmistrz Andrzej
O¿óg, który by³ jednoczeœnie uczestni-
kiem Rajdu. Rowerzyœci zaciekawieni
opowieœci¹ o XVII-wiecznej kopii obra-
zu Petera Rubensa „Podniesienie krzy-
¿a” znajduj¹cego siê w Koœciele Para-
fialnym pw. Opatrznoœci Bo¿ej w Trzebo-
si postanowili, i¿ udadz¹ siê go obejrzeæ.
Szczegó³owych informacji na ten temat
udzieli³ Ks. Józef Fila – Proboszcz Para-
fii. Kolejny etap rajdu przebiega³ przez
Wêgliska (Gmina Rakszawa). W tej miej-
scowoœci rowerzyœci zwiedzili Izbê Pa-
miêci Narodowej – tajne nauczanie pod-
czas II wojny œwiatowej. Rajd zakoñczy³
siê w Rakszawie na zwiedzaniu „Osady
Rakszawa”, czyli rekonstrukcji za³o¿enia
mieszkalnego z pocz¹tków epoki ¿elaza
(II w. p.n.e. po wczesne œredniowiecze).
D³ugoœæ ca³ej trasy wynosi³a oko³o 16 km.

Organizatorami tego wspólnego pro-
jektu trzech gmin byli Gminny Oœrodek
Kultury w Czarnej, Gminny Oœrodek Kul-
tury i Czytelnictwa w Rakszawie oraz
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Soko³owie M³p.

Tekst i fot. Marek Kida

Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Gimnazjalistek

Amatorski Turniej Pi³ki No¿nej
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W dniu 18 maja br. na obiektach Ze-
spo³u Szkó³ w Trzebusce odby³ siê IX Miej-
sko-Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t
I Ch³opców „Z Podwórka na Stadion”
o Puchar Tymbarku pod patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p. Uro-
czystego otwarcia dokona³ Edward Bu-
czak – Dyrektor ZS w Trzebusce. W kate-
gorii dziewcz¹t I-sze miejsce zdoby³ ZS
Górno wygrywaj¹c 4:0 z ZS Trzeboœ oraz
remisuj¹c 0:0 z ZS Trzebuska i ZS nr 1
Nienadówka, II-gie miejsce ZS Trzebuska
wygrywaj¹c 2:0 z ZS Trzeboœ, III-cie miej-
sce ZS nr 1 w Nienadówce pokonuj¹c 1:0
ZS Trzeboœ, IV-te miejsce ZS Trzeboœ.

W kategorii ch³opców równie¿ ZS
z Górna zdoby³ I-sze miejsce wygrywa-
j¹c 4:0 z ZS nr 1 w Nienadówce, 3:0 z ZS
z Trzebuski, 2:0 z ZS z Trzebosi oraz 1:0
SP nr 3 Trzeboœ: II-gie miejsce ZS Trze-
buska pokonuj¹c 2:0 ZS Trzeboœ, 1:0 ZS
nr 1 Nienadówka oraz remisuj¹c 0;0
z SP nr 2 Trzeboœ; III-cie miejsce ZS Trze-
boœ wygrywaj¹c 3:1 z Nienadówk¹ oraz
remisuj¹c 0:0 ze SP nr 3 w Trzebosi;
IV-te miejsce SP nr 3 Trzeboœ; V-te miej-
sce ZS nr 1 Nienadówka.
Sêdziami Turnieju byli Sebastian Godek,

W dniach 19 oraz 20 maja br. na
obiektach Zespo³u Szkó³ w Trzebusce
odby³ siê IX Powiatowy Turniej Pi³ki No¿-
nej Dziewcz¹t i Ch³opców „Z Podwórka
na stadion” o Puchar Tymbarku pod Pa-
tronatem Starosty Rzeszowskiego. Uro-
czystego otwarcia dokona³ Edward Bu-
czak - Dyrektor ZS w Trzebusce.

W kategorii ch³opców komplet punk-
tów uzyska³ zespó³ SP G³ogów M³p. po-
konuj¹c 5:0 SP £owisko, 2:0 MKS „Strug”
Tyczyn oraz 1:0 ZS Górno, II-gie miejsce
MKS „Strug” Tyczyn wygrywaj¹c z SP
£owisko 3:0 oraz 2:1 ZS Górno; III-cie
miejsce ZS Górno pokonuj¹c 3:1 SP
£owisko; IV SP £owisko.

W kategorii dziewcz¹t zwyciêsko
z rywalizacji wyszed³ ZS Trzebuska po-
konuj¹c 3:0 SP Kamieñ Podlesie oraz
1:0 ZS Górno; II-gie miejsce ZS Górno
remisuj¹c 2:2 z SP Kamieñ Podlesie; III-
cie SP Kamieñ Podlesie.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y gor¹cy
posi³ek, napoje gor¹ce i zimne, nagrody
rzeczowe – pi³ki no¿ne, puchary oraz
dyplomy.

Zwyciêskie dru¿yny reprezentowa³y
powiat rzeszowski na finale wojewódz-
kim, który odby³ siê 13 czerwca br. na
obiektach ZKS „Stal” Stalowa Wola – dru-

¿yna z Trzebuski zajê³a IV miejsce.
Turnieje prowadzili sêdziowie Pod-

karpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej – Se-
bastian Godek, Piotr Januszczak oraz
Krzysztof Rzepka.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p. sk³a-

da serdeczne podziêkowania Staroœcie
Rzeszowskiemu, Prezesowi Podokrêgu
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Burmistrzowi GiM
Soko³ów M³p. oraz Dyrektorowi ZS
w Trzebusce za udzielenie wsparcia or-
ganizacyjno-finansowego.

Jacek Piekie³ek

Piotr Januszczak oraz Krzysztof Rzepka
reprezentuj¹cy kolegium sêdziów Pod-
karpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rze-
szowie.

Uczestnicy otrzymali gor¹cy posi³ek,
gor¹ce i zimne napoje, puchary, nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji sk³ada serdeczne po-
dziêkowania Burmistrzowi GiM Soko³ów

„Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku...

...pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

...pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

M³p., Prezesowi Podokrêgu Pi³ki No¿nej
w Rzeszowie oraz Dyrektorowi ZS
w Trzebusce za udzielenie wsparcia fi-
nansowo-organizacyjnego.

Zwyciêskie dru¿yny reprezentowa³y
gminê Soko³ów M³p. na Turniejach Po-
wiatowych, które odby³y siê na obiektach
ZS w Trzebusce w dniach 19 oraz 20
maja br. (informacja poni¿ej).

Jacek Piekie³ek

Fot. J. Wo³cz

Fot. J. Wo³cz
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Podkarpacka Olimpiada Tenisa Sto³owego

W dniu 12 czerwca br. na obiektach Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w £añcucie odby³ siê fina³ XII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego pod Hono-
rowym Patronatem Marsza³ka Województwa Podkarpackiego. W Olimpiadzie uczest-
niczy³o ponad 300 uczestniczek i uczestników wy³onionych w eliminacjach na szcze-
blach podstawowych oraz powiatowych. Gmina Soko³ów M³p. reprezentowana by³a
przez 26 osób (w tym 20 uczestników). Czo³owe miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych zdoby³y: Paulina Prucnal, Rafa³ M³ynarczyk – II miejsca; Patrycja Prucnal –
III miejsce; Ewa Cisek – V miejsce; Katarzyna Kochañska, Krzysztof £uszczki –
VII miejsce; Dariusz M³ynarczyk – VIII miejsce; Anna Nowak IX – XII miejsce; Stani-
s³aw Majka, Krystian Ko³odziej XIII – XVI miejsca.

Uczestnicy reprezentuj¹cy gminê Soko³ów M³p. otrzymali napoje zimne i gor¹ce
oraz gor¹cy posi³ek. Zdobywcy czo³owych miejsc otrzymali okolicznoœciowe pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p. sk³ada
serdeczne podziêkowanie Burmistrzowi Gminy I Miasta Soko³ów M³p. za wsparcie
finansowe.

Jacek Piekie³ek

Sukces dziewcz¹t

ze Szko³y Podstawowej

w Trzebusce
W dniu 13.06.2011 r. na obiektach sporto-

wych ZKS STAL w Stalowej Woli odby³ siê XI
Wojewódzki Turniej Pi³ki No¿nej dziewcz¹t
i ch³opców „Z podwórka na stadion”. Do turnie-
ju fina³owego awansowa³y dwadzieœcia cztery
dru¿yny dziewcz¹t. W grupie „J” oprócz zawod-
niczek ze Szko³y Podstawowej z Trzebuski zna-
laz³y siê równie¿ reprezentantki Komañczy, Or-
l¹t Pysznica oraz Wierzbnej. Pierwszy mecz na-
sze zawodniczki rozegra³y z dru¿yn¹ z Wierzb-
nej. Niestety, jego fina³ nie by³ dla nas pomyœl-
ny, bowiem dziewczêta przegra³y 1:2. Po prze-
granym pierwszym meczu przysz³a kolej na na-
stêpny. Tym razem dziewczêta stanê³y na wy-
sokoœci zadania i mecz rozegrany z Komañcz¹
zakoñczy³ siê po naszej myœli wynikiem 3:1.Na-
stêpnym przeciwnikiem by³a dru¿yna z miej-
scowoœci Orlêta Pysznica. Mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 3:1, co pozwoli³o znaleŸæ siê naszym
zawodniczkom w czo³owej ósemce dru¿yn.
W nastêpnej fazie rozgrywek po remisie z Gro-
dziskiem Dolnym i wygranej w rzutach karnych
1:0 awansowa³y do czo³owej czwórki. W kolej-
nej fazie o wejœcie do fina³u nasze zawodnicz-
ki po raz drugi przegra³y1:2 z Wierzbn¹. Mecz
o trzecie miejsce rozegrany z SP nr 8 Krosno
zakoñczy³ siê wynikiem 1:0 na korzyœæ dru¿yny
z Krosna, co w rezultacie da³o naszym dziew-
czêtom IV miejsce.

Sk³ad dru¿yny: Alicja Kozio³, Patrycja Wa-
licka, Magdalena Motyl,Klaudia S³onina, Anna
Si³ka, Marta Krzanowska, Dominika Ciupak,
Wiktoria Bieñko, Patrycja Marsza³.

Jest to najwiêkszy sukces dziewcz¹t w hi-
storii rozgrywek. Po zakoñczonym turnieju za-
wodniczki odebra³y z r¹k prezesa Kazimierza
Greñ i koordynatora Edwarda Chmury pami¹t-
kowe medale i puchar.

Edward Buczak

Pi³karska Kadra Czeka
W dniu 10 maja br. na obiektach KS „Techform – Orze³” Wólka NiedŸwiedz-

ka odby³ siê XI Miejsko-Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców
w ramach XXVII Ogólnopolskiego Turnieju „Pi³karska Kadra Czeka” im.
S. Tymowicza pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

W kategorii dziewcz¹t z kompletem punktów I-sze miejsce zajê³a dru¿y-
na ZS z Wólki NiedŸwiedzkiej wygrywaj¹c 6:0 z ZS Trzebuska, 3:0 z ZS
Soko³ów M³p. oraz 1:0 z ZS Górno; II-gie miejsce ZS Górno pokonuj¹c 1:0
dru¿ynê z Soko³owa M³p. oraz remisuj¹c 0:0 z Trzebusk¹; III-cie ZS Soko³ów
M³p. wygrywaj¹c 1:0 z Trzebusk¹; IV-te ZS Trzebuska. Sêdzi¹ g³ównym Tur-
nieju by³ Andrzej Matejski.

W kategorii ch³opców I-sze miejsce zdoby³ KS TG „Sokó³” Soko³ów M³p.
pokonuj¹c 4:0 ZS Wólka NiedŸwiedzka, 3:0 ZS Górno oraz 2:0 ZS nr 1 Nie-
nadówka; II-gie miejsce KS”Zorza” Trzeboœ wygrywaj¹c 3:0 z dru¿yn¹ z Gór-
na, 1:0 z Soko³owa oraz remisuj¹c 0:0 z Nienadówk¹; III-cie miejsce ZS
Górno pokonuj¹c 3:1 Nienadówkê oraz 1:0 Wólkê NiedŸwiedzk¹ oraz remi-
suj¹c 0:0 z Nienadówk¹; IV-te miejsce Wólka NiedŸwiedzka, V-te miejsce ZS
nr 1 Nienadówka. Sêdzi¹ g³ównym by³ Janusz Anysychin.

Uczestnicy otrzymaki poczêstunek, gor¹ce i zimne napoje, okoliczno-
œciowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p.
sk³ada serdeczne podziêkowanie Burmistrzowi GiM Soko³ów M³p., Prezeso-
wi KS „Techform – Orze³” Wólka NiedŸwiedzka, Prezesowi oraz Komendan-
towi OSP w Wólce NiedŸwiedzkiej za udzielenie wsparcia finansowo-orga-
nizacyjnego.

Zwyciêskie dru¿yny reprezentowa³y gminê Soko³ów M³p. na Turniejach
Miêdzypowiatowych.

Dru¿yna z Wólki NiedŸwiedzkiej awansowa³a do fina³u wojewódzkiego
wygrywaj¹c w dniach 16 maja br. w pó³finale z dru¿yn¹ LKS „Izdebki” 1:0 na
obiektach ZS w Trzebusce. W finale wojewódzkim remisuj¹c 2:2 z Izdebkami
oraz Pustkowem 0:0 i przegrywaj¹c 1:2 z Pustyni¹ zajê³a III miejsce. Turniej
odby³ siê na obiektach KS „Pustynia” w Pustyni k/Dêbicy w dniu 13 czerwca br.

Dru¿yna z Soko³owa M³p. w dniu 17 maja br. na obiektach KS „Techform
– Orze³” Wólka NiedŸwiedzka zdoby³a 9 pkt wygrywaj¹c 6:1 z LKS „Grun-
wald” Budziwój, 5:0 LKS „Bratek” Bratkowice oraz 3:1 z LKS „Start” Brzóza
Stadnicka.

Dnia 17 czerwca obiekty KS „Pustynia” w Pustyni goœci³y finalistów Tur-
nieju. Dru¿yna KS TG «Sokó³” zdoby³a I-sze miejsce pokonuj¹c 5:0 KS „Rogi”
w Rogach, 6:1 LKS „Nagawczynê” z Nagawczyny, 1:0 LKS „Brzóza”
z Brzózy Stadnickiej oraz przegrywaj¹c 0:1 z LKS „Izdebki” z Izdebek.

Zwyciêstwo da³o przepustkê do udzia³u w finale centralnym, który odbê-
dzie siê na obiektach Olimpijskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w S³ubicach.

¯yczymy powodzenia.

Jacek Piekie³ek
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12 maja br. na obiektach sportowych
„Orlik 2012” rozegrano I Miejsko-Gmin-
ny Turniej im. Marka Wielgusa w ramach
XVI Ogólnopolskiego Turnieju pod Pa-
tronatem Burmistrza Gminy i Miasta So-
ko³ów M³p. Prawo startu mia³y dziewczê-
ta i ch³opcy urodzone/ni w 2000 roku
i m³odsi. W kategorii dziewcz¹t I-sze miej-
sce zdoby³ ZS Górno wygrywaj¹c po 2:0
z ZS Trzebuska oraz UKS „Herkules Trze-
buska”; II-gie miejsce UKS „Herkules”
Trzebuska 2:0 z Trzebusk¹; III-cie miej-
sce ZS Trzebuska. W kategorii ch³opców
I-sze miejsce przypad³o dru¿ynie UKS

K.O.D.
2008 data ta, to data powstania kape-

li K.O.D. a tak¿e pierwsze próby, poszuki-
wania wokalistów – niezbyt owocne, po-
tem ta¿e wokalistek, które w koñcu przy-
nios³y skutek. Pierwszy sk³ad zosta³ skom-
pletowany: Mateusz – Gitara, Tomek –
Gitara, Radek – Bas, Marcin – Perkusja,
Magda – Wokal. Wraz z pocz¹tkiem roku

2009 K.O.D zagra³ pierwszy koncert
w ramach WOŒP w Soko³owie Ma³opol-
skim. Powstawa³y kolejne utwory, docho-
dzi³o do prób nagrania „dema”, zagrali-

œmy kilka koncertów... I nast¹pi³ roz³am
w zespole. Z powodów osobistych zespó³
opuœci³a Magda. Na jej miejsce trafi³a Ula,
z któr¹ latem zagraliœmy jeden koncert.
PóŸniej dzia³alnoœæ koncertowa zosta³a
wstrzymana, a do sk³adu trafi³ kolejny gi-
tarzysta – Wojtek. 2010 pocz¹tek roku –
niezbyt obiecuj¹cy – jedynie jeden kon-
cert w styczniu. PóŸniej zespó³ zamkn¹³
siê w gara¿u i wytrwale pracowa³ nad no-
wymi utworami i doskonaleniem starych.
Wraz z pocz¹tkiem maja machina siê roz-
pêdzi³a – 12 koncerów zagranych do koñ-
ca wrzeœnia. Miêdzy innymi Pó³fina³ Roc-
kowych Wieczorów, Cieszanów Rock Fe-
stiwal... Wraz z koñcem czerwca wspó³-
praca z Ul¹ zosta³a zakoñczona, a na jej
miejsce trafi³ Grzesiek. Natomiast we wrze-
œniu nagraliœmy 3 utworowe demo. W tym
okresie dochodzi³o równie¿ do wielu
zmian poœród gitarzystów. Na miejsce
Tomka, który z powodów osobistych nie
móg³ ca³kowicie anga¿owaæ siê w dzia-
³alnoœæ zespo³u, przychodzili kolejno –
Tomek (ksero) i £ukasz. Wspó³pracowali-
œmy równie¿ ze S³awkiem, który do kilku
naszych utworów wniós³ elementy rapo-
wane. We wrzeœniu zagraliœmy w finale
Rockowej Nocy. By³o to dla nas wielkie

wyró¿nienie. Wszystkim g³osuj¹cym dziê-
kujemy. Do³¹czy³ do nas równie¿ kolejny
gitarzysta – Radek. Od pocz¹tku roku
ostro pracowaliœmy nad nowym materia-
³em, który mo¿ecie znaleŸæ na nowo na-
granej p³ycie „Urojenia”. W tej chwili ze-
spó³ promuje p³ytê i ci¹gle pracuje nad
nowymi utworami. Od stycznia zespó³ za-
gra³ kilka koncertów miêdzy innymi w Rze-
szowie, Soko³owie M³p., Przemyœlu, Ja-
ros³awiu, Warszawie, Siemianowicach
Œl¹skich.

Zespó³

Ogólnopolski Turniej im. Marka Wielgusa
„Herkules” Trzebuska, która pokona³a 4:0
ZS Trzebuskê oraz 1:0 ZS Górno; II-gie
miejsce ZS Górno pokonuj¹c Trzebuskê
2:0; III-cie miejsce ZS Trzebuska. Sêdzi¹
g³ównym Turnieju by³ Andrzej Matejski.

Dru¿yny otrzyma³y puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe, poczêstunek, napo-
je zimne i gor¹ce.

Zwyciêskie dru¿yny mia³y prawo re-
prezentowaæ gminê na Turnieju Powia-
towym, który odby³ siê w Boguchwale.

19 maja br. obiekty „Orlika 2012”
w Boguchwale goœci³y uczestników Tur-
nieju Powiatowego. Dru¿yna dziewcz¹t

ze SP w Górnie zajê³a II-gie miejsce wy-
grywaj¹c z ZS Boguchwa³a 1:0 oraz prze-
grywaj¹c 0:6 ze SP w Kamieniu.

Ch³opcy z ZS Górno wygrywaj¹c 4:1
z ZS Boguchwa³a oraz przegrywaj¹c 0:7
z SP Kamieñ – Podlesie; 1:5 z SP Budzi-
wój zajêli III miejsce.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p. sk³a-
da serdeczne podziêkowanie Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Soko³ów M³p. za
wsparcie finansowo-organizacyjne.

Jacek Piekie³ek
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W dniu 19 czerwca 2011 roku na obiektach MOSiR w No-
wej Sarzynie byliœmy organizatorami II edycja Ligi P³ywacki
Turnieju Piêciu Miast z £añcuta, Nowej Sarzyny, G³ogowa M³p,
Soko³owa M³p. Jedenastoosobowa dru¿yna sekcji p³ywackiej
„Delfinek, w sk³adzie: Karolina Bartyñska, Miko³aj Kalandyk,

Krystian Winiar-
ski, Kacper B³¹-
dek, Gabrysia
Kie³b, Karolina
Pasierb, Ola Si-
dor, Barbara
Prucnal, Hubert
Mytych, Ewelina
Piêdel, Ola
Drozd, sponso-
rowana przez
Firmê Cars-
Sprint w osobie
Pana Stefana
Popka (zakup
strojów p³ywac-
kich i koszulek
reprezentacyj-
nych) walczy³a
w ró¿nych sty-
lach p³ywackich
zmagaj¹c siê ze
swoimi rówie-
œnikami z pozo-

W dniach 14-15 maja 2011 roku na basenach MOSiR w Stalo-
wej Woli odby³y siê zawody z cyklu Pucharu Polski w p³ywaniu Ma-
stersów. Dla mnie to by³y pierwsze zawody takiej rangi. Startowa³o
124 zawodników z ca³ej Polski. Motywacj¹ do dalszej pracy nad
sob¹ by³o to, ¿e uczestnikami zawodów byli zawodnicy w katego-
riach wiekowych powy¿ej 70 lat. Startowa³em na dystansie 200 m
stylem z czasem 3:31:72 s.

Brązowy Medalista Pucharu Polski
w pływaniu Mastersów

Sokołów Małopolski organizatorem II Edycji Ligi Pływackiej Turnieju
Pięciu Miast po raz ostatni na obcych basenach

Zawodniczki sekcji. Ewelina Piêdel – srebrny
medal w p³ywaniu na 100 m stylem dowol-
nym.

Gabriela Kie³b – br¹zowy medal w p³ywaniu 50 m stylem grzbie-
towym.

sta³ych klubów. Tylko zawodnik który startuje w zawodach wie
co to trema przed zawodami jeszcze wtedy kiedy nie trenuje
siê systematycznie i nie ma swojej p³ywalni. Prze³amaæ taki
stres jest ciê¿ko, ale myœl ¿e ju¿ nied³ugo dziêki du¿emu zaan-
ga¿owaniu w³adz lokalnych szczególnie Pana Burmistrza An-
drzeja O¿oga bêdziemy trenowaæ na swoich obiektach i byæ
organizatorami zawodów, dopinguje nas do trenowania. Wy-
niki soko³owskich zawodników mo¿na znaleŸæ na stronie in-
ternetowej MOSiR Nowa Sarzyna

Tekst i fot. W. Sondej

Dyplom Pucharu Polski.Przed startem na dystansie 200 m stylem dowolnym.
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dotycz¹ca zdarzeñ zaistnia³ych

od kwietnia do maja 2011 r.

Przestêpstwa

Na prze³omie kwietnia i maja 2011 r.
Komisariat Policji w Soko³owie M³p. za-
notowa³ 46 przestêpstw pope³nionych
na terenie dzia³ania tutejszej jednostki.
By³y to przestêpstwa przede wszystkim
z kategorii przestêpstw przeciwko mie-
niu tj. kradzie¿e (9 przypadków), kra-
dzie¿e z w³amaniem (5 przypadków),

oszustwo (6 przypadków), uszkodzenie
cia³a (5 przypadków), fizyczne i psy-
chiczne znêcanie siê nad rodzin¹
(2 przypadki), kierowanie gróŸb karal-
nych (7 przypadków), kierowanie samo-
chodem po drodze publicznej w stanie
nietrzeŸwoœci (9 przypadków) oraz kie-
rowanie rowerem w stanie nietrzeŸwo-
œci po drodze publicznej (1 przypadek),
nag³y zgon (1 przypadek) oraz wypa-

dek drogowy (1 przypadek).
W dniu 27 maja 2011 na terenie mia-

sta Soko³owa M³p., mieszkañcy protesto-
wali powoduj¹c blokadê drogi krajowej
S-19. Policjanci z Komisariatu Policji
w Soko³owie M³p. maj¹c na uwadze bez-
pieczeñstwo pieszych zabezpieczyli od-
cinek demonstruj¹cych, zosta³ wyzna-
czony objazd dla samochodów osobo-
wych, lecz samochody ciê¿arowe TIR
zosta³y zmuszone do postoju, do koñca
protestu.

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Soko³ów M³p. wykonywali czynnoœci
s³u¿bowe na miejscu 29 kolizji drogo-
wych, z których najwiêcej mia³o miejsce
w Soko³owie M³p. (10 kolizji), w Kamie-
niu (5 kolizji), w Górnie (1 kolizja), w Trze-
bosi (1 kolizja), w Wólce NiedŸwiedzkiej
(2 kolizje), w Trzebusce (3 kolizje), w Nie-
nadówce (3 kolizje), w £owisku (2 koli-
zje), w Wólce Soko³owskiej (1 kolizja)
i w Stobiernej (1 kolizja).

Komendant
Komisariatu Policji

w Soko³owie M³p.
kom. Pawe³ Suski

W dniach 11-12 czerwca 2011 odby³
siê Herbalife Susz Triathlon – najwiêksza
impreza triathlonowa w Europie œrodko-
wo-wschodniej. W tegorocznej, dwudzie-
stej edycji zawodów, udzia³ wziê³a rekor-
dowa liczba 600 uczestników. Byli wœród
nich – Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak,
Bart³omiej Topa i ja Wies³aw Sondej.
Pierwszego dnia przeprowadzono naj-
wa¿niejsze zmagania na dystansie d³u-
gim, w którym do pokonania jest 1900 m
p³ywania, 90km jazdy rowerem i pó³ma-
raton, czyli bieg na 21,1 km. W s³onecz-

ne, sobotnie przedpo³udnie na brzegu
Jeziora Suskiego pojawi³o siê 400 œmia³-
ków do podjêcia wyzwania. Na pla¿y miej-
skiej w Suszu zgromadzi³o siê mnóstwo
kibiców, aby zobaczyæ pierwszy w Polsce
start kilkuset triathlonistów jednoczeœnie.
O godzinie jedenastej rozbrzmia³ sygna³
startera a woda w jeziorze zagotowa³a siê
niczym wrz¹tek. Po p³ywaniu z czasem
00:40:29 by³em 197, Kolejnym etapem
by³o pokonanie na rowerze trzech pêtli

Mistrzostwa Polski w triathlonie na dystansie długim
z udziałem triathlonisty z Sokołowa Młp.

po 30 km ka¿da. Trasa wiod³a m.in. g³ów-
nymi ulicami Susza, gdzie zawodników
licznie wspierali brawami mieszkañcy
miasta. Mój czas 03:07:34. Ostatni¹ czê-
œci¹ triathlonu jest bieganie. Na dystan-
sie d³ugim Herbalife Susz Triathlon za-
wodnicy mieli do przebiegniêcia 21,1km
na trzech pêtlach wokó³ Jeziora Suskie-
go. Podczas tego etapu w sposób bardzo
spokojny i w równym tempie wbieg³em
na metê z czasem 06:10:09.Sponsorem
Mistrzostw polski jak równie¿ wielu innych
przedsiêwziêæ m.in. Biegu Soko³a jest Pan
Stefan Popek w³aœciciel firmy Cars-Sprint
Soko³ow M³p.                             W. Sondej

Pami¹tkowe zdjêcie przed rozpoczêciem
Mistrzostw z aktorem P. Adamczykiem.

Z numerem 43 na
dystansie 90 km
zaliczy³em drug¹
konkurencje tria-
thlonu.

Jeszcze zmagania na
dystansie 21,1 km
w trzeciej konkuren-
cji triathlonu i trium-
falne wbiegniêcie na
metê.

Pami¹tkowy medal bêdzie motywacj¹ do
przygotowania siê do Ironmena.
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Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 31 sierpnia 2011 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazywaæ
na adres redakcji:

Redakcja Kuriera Soko³owskiego
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p.

36-050 Soko³ów M³p., ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com

Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia mate-
ria³ów do druku uwzglêdniaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nade-
s³ane materia³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêpnym numerze Kuriera Soko³owskiego.

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/209/2011 str. 58



Panatadeuszowy zawrót głowy...XI Parafiada w Górnie, 05.06.2011 r.

Rajd rowerowy, 28 maja 2011 r. Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku, 4.06.2011 r.

Fot. M. Kida

Fot. M. Kida

Fot. H. Boho

Fot. M. Kida
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Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XVII Sporto-
wy Turniej Miast i Gmin 2011, 26.05-01.06.2011 r.

Gminny Turniej Piłki Nożnej
Gimnazjalistek, Amatorski
Turniej Piłki Nożnej,
30.04.2011 r.

Finał XI Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych, 18-19 maja 2011 r.

Olimpiada Tenisa Sto-
łowego w Łańcucie

Fot. M. Kida

Fot. B. Rybak

Fot. B. Rybak, T. Nizioł

Fot. A. Nizioł

Piłkarska Kadra Czeka,
10 maja 2011 r.

IX Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
i Chłopców „Z Podwórka na Stadion”,
18 maja 2011 r.

IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
i Chłopców „Z Podwórka na Stadion”,
19-20 maja 2011 r.

Fot. J. Wołcz


