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skiej jak i wewnętrznej. Problemy gospodarcze, finansów pu-
blicznych, spraw społecznych, służby zdrowia, oświaty oraz
katastrofalny stan przygotowań infrastruktury na Euro 2012,
a także nieudolna polityka zagraniczna przynosząca same po-
rażki wymaga podjęcia jakiejś nowej inicjatywy, by odwrócić
uwagę społeczeństwa od złych decyzji rządu i prezydenta.

– Udzielaj¹c wywiadu w „VIA Katolickim
Radiu Rzeszów” zapowiedzia³ Pan, ¿e „Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ skieruje ustawê eme-
rytaln¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego, dla-
tego ¿e zapisy ustawy i sposób procedo-
wania ur¹ga zapisom konstytucji i prawu
obywateli do godnej emerytury”. Doda³ Pan
równie¿, ¿e jeœli Trybuna³ Konstytucyjny nie
zmieni tej ustawy to zrobi to PiS po doj-
œciu do w³adzy. Czy to s¹ realne zapowie-
dzi?

– Emerytura nie jest żadnym przywilejem, ale prawem ludzi,
którzy przez całe życie ciężko na nią pracują. Gwarantem tego
świadczenia jest państwo i nikt nie jest w stanie zwolnić pań-
stwa z tego obowiązku. Prawo do emerytury gwarantuje kon-
stytucja. Niemcy wprowadzając zmiany w systemie emerytal-
nym konsultowali je z obywatelami przez okres 5 lat. Co do
stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w sprawie emerytur, to
jest ono jasne, powszechnie znane i nie ulegnie zmianie.

– 9 maja 2012 roku z mównicy Sejmowej
zada³ Pan pytanie „Co jest faktyczn¹ przy-
czyn¹, powodem tego ekspresowego tem-
pa pracy nad ustaw¹ emerytaln¹?” Czy us³y-
sza³ Pan odpowiedŸ na to pytanie?

– Odpowiedzi nie uzyskałem podobnie jak inni posłowie opo-
zycji, którzy zadawali merytoryczne i ważne dla społeczeń-
stwa pytania. Na sali plenarnej Sejmu nie było wówczas pre-
miera ani żadnego ministra. Rząd był reprezentowany jedynie
przez podsekretarza stanu. Przed długi czas na sali sejmowej
nie było żadnego posła z PO i PSL. Kilkakrotnie domagałem
się też z mównicy sejmowej rzetelnej debaty na temat całego
systemu emerytalnego, który w Polsce regulują przede wszyst-
kim dwie ustawy:
- podpisana przez prezydenta Kwaśniewskiego 29 grudnia
1998 roku ustawa o emeryturach i rentach (OFE)
- przyjęta przez większość PO i PSL 21 listopada 2008 roku
ustawa o emeryturach i rentach kapitałowych.

– W audycji Polskiego Radia Rzeszów
14 maja br. powiedzia³ Pan, ¿e „dotychczas
nie by³o ¿adnych konsultacji spo³ecznych
w sprawie reformy emerytalnej, rozmawia-
no jedynie o za³o¿eniach do ustawy.” Jak
dosz³o do tego, ¿e tak wa¿na ustawa zosta-
³a podjêta bez dialogu spo³ecznego?

– Pani Redaktor, Szanowni Państwo. Mówienie o tej ustawie,
że jest reformą emerytalną jest nadużyciem, jeśli nie oszu-
stwem. Ustawa ta nie ma nic wspólnego z reformą, skraca
okres pobierania emerytury:
- dla kobiet pracujących na roli o 12 lat, a pozostałych kobiet
o lat 7,
- dla mężczyzn rolników o 7 lat, a dla pozostałych o 2 lata.

Zapowiedź (luźna) tego procederu pojawiła się w czasie
expose premiera w listopadzie 2011, ale ani PO ani PSL nie
mówiły o tym w kampanii wyborczej. Projekt ustawy Rada Mi-
nistrów przyjęła 20 kwietnia 2012 roku. Później trafił do sejmu
i dopiero wtedy był dostępny dla zainteresowanych i polity-
ków. W czasie prac w Sejmie nie było żadnej dyskusji, czy
odpowiedzi na konkretne pytania. Ustawa została przegłoso-
wana większością PO i PSL oraz Ruchu Palikota. Żadne prote-
sty (ponad 2 mln podpisów Polaków pod wnioskiem o referen-
dum) związków zawodowych, ekspertów i polityków nie były
brane pod uwagę. jest to jeszcze jeden dowód na brak dialogu
rządu ze społeczeństwem, zwłaszcza w sprawach tak waż-
nych dla całego narodu.

– Prezydent Bronis³aw Komorowski ugiêty
presja spo³eczn¹ zapowiedzia³ konsultacje
spo³eczne w sprawie podwy¿szenia wieku
emerytalnego. Czy takie konsultacje mia³y
sens po przyjêciu ustawy przez Sejm?

– Jestem zaskoczony wypowiedzią obecnego prezydenta,
a byłego marszałka sejmu, który jak nikt inny powinien znać
zapisy Konstytucji RP i proces legislacyjny. O jakich konsulta-
cjach jest tu mowa? Przecież Senat zgodnie z zapowiedzią
niezwłocznie przyjął ustawę i następnie trafiła na biurko pre-
zydenta, który zgodnie z zapowiedzią ją podpisał. Jeżeli pan
Komorowski jest – jak siebie sam nazywa – prezydentem wszyst-
kich Polaków, to powinien zawetować ustawę i wyrzucić do
kosza, czyli tam gdzie jest jej miejsce.

– Czy te zapowiedziane konsultacje to by³a
próba z³agodzenia konfliktu i ocieplenia
wizerunku Prezydenta Bronis³awa Komorow-
skiego i Platformy Obywatelskiej?

– Nic bardziej złudnego. Prezydent Komorowski oraz premier
Tusk totalnie się już pogubili w meandrach polityki tak europej-

Poseł Stanisław Ożóg o przegłosowanej przez PO,
PSL i RP reformie emerytalnej.

Emerytura
nie jest przywilejem,

ale prawem
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Reforma przyjęta tymi ustawami obaliła w Polsce system
solidarnościowy i oddaliła nas od europejskich standardów
zabezpieczenia społecznego, jakie obowiązują na przykład
w Niemczech, Francji czy w Republice Czeskiej. Jest to bardzo
szkodliwe, wręcz niebezpieczne rozwiązanie, które obowią-
zywać będzie w Polsce od 1 stycznia 2014 roku.

Na przykład osoba pracująca 35 lat za 1500 zł miesięcznie
brutto na mocy nieobowiązującego systemu solidarnościowe-
go otrzymałaby 1100-1200 zł emerytury brutto miesięcznie.
Na mocy nowych zasad wprowadzonych przez PO i PSL – tzw.
formuły kapitałowej – ten przykładowy pracownik otrzyma tyl-
ko 511 zł brutto miesięcznie.

Ten przykład pokazuje jak konieczne jest przeprowadze-
nie rzetelnej, uczciwej debaty ze społeczeństwem na temat
emerytur, służby zdrowia, gospodarki czy finansów publicz-
nych.

– Pan jest bardzo widocznym, aktywnym
Pos³em, reprezentuj¹cym podkarpackie
spo³eczeñstwo. Uczestniczy³ Pan wraz ze
zwi¹zkami zawodowymi w proteœcie prze-
ciwko wyd³u¿eniu wieku emerytalnego, nie-
stety stanowisko zwi¹zkowców poparte
podpisami ponad 2 mln Polaków zosta³o
pominiête przez rz¹d koalicji PO-PSL. Czy
w demokratycznym pañstwie powinno siê
lekcewa¿yæ g³os zwi¹zków zawodowych
i 2 milionów obywateli? Czy Prawo i spra-
wiedliwoœæ odwa¿y³oby siê na taki krok?

– Odpowiedź jest oczywista. Każdy Polak ma konstytucyjną
gwarancję traktowania podmiotowego, a podobne prawo
mają również związki zawodowe, instytucje i stowarzysze-
nia. Ubolewam nad tym, ze pod rządami PO i PSL Polacy są
tej gwarancji pozbawiani, naród jest traktowany przedmioto-
wo, instrumentalnie. Obecny rząd i koalicja wspierana często
przez Ruch Palikota całkowicie lekceważy prawa obywateli
i prawa opozycji. Niestety możemy mówić wręcz o kryzysie
demokracji w Polsce podobnym do tego z początków II Rze-
czypospolitej. Prawo i Sprawiedliwość jest stronnictwem nie
tylko szanującym, ale także kochającym zasady demokracji
i prawa człowieka. Nie wyobrażam sobie, aby PiS mogło zlek-
ceważyć 2 miliony Polaków w tak ważnej sprawie ogólnona-
rodowej.

– Podczas wyst¹pienia na mównicy Sejmo-
wej 26 kwietnia 2012 roku poda³ Pan sze-
reg argumentów przeciwko podwy¿szeniu
wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn do
67 roku ¿ycia. Te argumenty i wiele innych
zosta³y zupe³nie pominiête przez Rz¹d. Sko-
ro reforma nie s³u¿y Polakom to jaki jest

prawdziwy powód podwy¿szenia wieku
emerytalnego?

– Minister Pracy i Polityki Społecznej prezentując projekt ustawy
uzasadniał zasadność jej uchwalenia między innymi tymi sło-
wami: „jest to zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej” i moim
zdaniem te słowa ukazują zasadniczy powód zmian. Jest to
w sytuacji przyrastającego gwałtownie długu publicznego oraz
deficytu budżetu państwa sygnał dla agencji ratingowych oraz
Komisji Europejskiej, że polski rząd próbuje coś z tymi proble-
mami zrobić. Dramatyczne jest jednak to, że ponownie odbywa
się to kosztem najsłabszej grupy społecznej – emerytów.

– Proszê o ocenê skutków spo³ecznych wpro-
wadzenia przeg³osowanej przez pos³ów PO,
PSL i Ruchu Palikota reformy emerytalnej?

– Opóźnienie wieku przechodzenia na emeryturę, a tym sa-
mym skrócenie okresu pobierania świadczenia emerytalnego
proponowane przez rząd nie rozwiązuje żadnego problemu,
nie jest też krokiem w kierunku stworzenia stabilnego, bez-
piecznego systemu emerytalnego. Rozwiązania wprowadza-
nie przez PO i PSL przerzucają jedynie odpowiedzialność za
bardzo niskie emerytury na samych emerytów. Emerytury do-
żyje statystycznie co trzeci mężczyzna i co druga kobieta. Pod-
wyższenie wieku emerytalnego nie wywoła żadnego wzrostu
gospodarczego, nie będzie bodźcem dla rozwoju gospodarki,
nie zwiększy liczby miejsc pracy, ani liczby osób płacących
składki. Wręcz przeciwnie – nowy system pogłębi bezrobocie,
zablokuje miejsca pracy, pozbawi szans ludzi młodych na pra-
cę i awans zawodowy, utrzyma na wysokim poziomie emigra-
cję zarobkową. Fatalne skutki tego rozwiązania odczuje także
polska wieś, polskie rolnictwo.

– W sprawie emerytur PiS i SLD mówi³o jed-
nym g³osem. Dwa skrajne ugrupowania
wspólnie wyst¹pi³y w obronie spraw spo-
³ecznych. Czy to oznacza, ¿e pañstwo Pol-
skie jest zagro¿one?

– Przyjęta ustawa jest przykładem zwycięstwa partykularnych
interesów wielkich, międzynarodowych instytucji finansowych
nad naszym interesem narodowym, nad interesem Polaków,
którzy powołali niegdyś państwo na mocy umowy społecznej.
Teraz to państwo łamie tę umowę i obraca się przeciwko naro-
dowi. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe
unikają niezbędnych działań reformatorskich, a podejmują je-
dynie doraźne decyzje mające zabezpieczyć ich polityczne
interesy. Można mówić o zagrożeniu interesów Polski, a co za
tym idzie interesów milionów Polek i Polaków.

Wywiad przeprowadziła Monika Roman

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 15 paŸdziernika 2012 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
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Roman Chorzępa ur. się 9 sierpnia 1914 r. w Sokołowie
Małopolskim w rodzinie rolniczej Józefa i Marii (z domu
Rakuś). Szkołę Powszechną 7-klasową kończy w Sokołowie.
Od najmłodszych lat wychowywany w rodzinie w duchu głę-
bokiej religijności i patriotyzmu. Wykazywał przy tym niezwy-
kłe zamiłowanie do muzyki i śpiewu. Po ukończeniu Szkoły
Powszechnej – wobec braku jakiejkolwiek szkoły średniej
w Sokołowie, w roku 1928 podejmuje naukę na poziomie
gimnazjum w Kolegium Serafickim O.O. Kapucynów w Roz-
wadowie. Jednocześnie rozpoczyna naukę muzyki – w szcze-

gólności gry na skrzypcach i organach – pod kierunkiem prof.
Józefa Brzucha oraz w ramach przedmiotu obowiązkowego
w Kolegium nauki śpiewu. Jest przy tym członkiem szkolne-
go chóru kościelnego.

Po ukończeniu 4-klasowego gimnazjum i złożeniu końco-
wego egzaminu, w roku 1932 podejmuje dalszą naukę na
poziomie licealnym w Krakowskim Kolegium Serafickim O.O.
Kapucynów w Krakowie. W roku 1935 kończy Kolegium egza-
minem dojrzałości.

Jako uczeń kolegiacki kontynuuje dodatkowo naukę mu-
zyki: gry na organach pod kierownictwem znakomitego muzy-
ka, kompozytora i dyrygenta prof. Bolesława Wallek – Walew-
skiego, oraz gry na skrzypcach, na organach i dyrygentury pod
kierownictwem prof. Franciszka Koniora. W okresie pobiera-
nia nauk muzycznych w Krakowie, jest członkiem krakowskie-
go chóru „Echo”.

Po ukończeniu swej edukacji muzycznej, w roku 1937 po-
wraca w swe strony rodzinne i tu zostaje zaangażowany przez
Ks. Dziekana Leżajskiego Czesława Brodę do pracy na stano-
wisku organisty w kościele farnym p.w. Trójcy Św. w Leżajsku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami diecezjalnymi –
wczesną wiosną 1938 r. – składa w Kurialnej Szkole Muzycz-
nej w Przemyślu – egzamin kwalifikacyjny organistowski. Pra-
cuje tu jednak krótko, gdyż w kwietniu 1938 r. zostaje powoła-
ny do odbycia obowiązkowej służby wojskowej w 49 Pułku
Strzelców Kresowskich w Kołomyji. W ramach tej jednostki bie-
rze udział w Wojnie Obronnej. Dostaje się do niewoli niemiec-

kiej, w której przebywa do grudnia 1939 r. zwolniony z niewoli
wraca do Leżajska, by tu ponownie podjąć rozpoczęta pracę
na poprzednim miejscu, którą pełnił nieprzerwanie aż do roku
1967 (30 lat) w Parafii Św. Trójcy – kościół farny w Leżajsku.

W okresie tym założył mieszany chór parafialny, a jedno-
cześnie był zatrudniony jako nauczyciel śpiewu w miejsco-
wym Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego.

Swą sumienną pracą, piękną grą na organach i pięknym
śpiewem jednał i przyciągał wielu parafian do macierzystego
kościoła farnego.

W roku 1942 zawarł związek małżeński z rodowitą leżajsz-
czanką p. Józefą Lichtenberg. Z małżeństwa tego urodziło się
5 dzieci: Juliusz – inżynier mechanik, Zygmunt – prawnik-sę-
dzia, Ewa – nauczycielka, Ludmiła – technik mechanik, Jadwi-
ga – technik fizjoterapii.

30-letni staż pracy w farze, a następnie przejście do pracy
organistowskiej w Bazylice O.O. Bernardynów w Leżajsku od
10 stycznia 1968 r. obejmuje zaszczytną pracę w Sanktuarium
Maryjnym. Zakres obowiązków – w porównaniu z poprzednim
miejscem pracy – nieco się zwiększył, bowiem oprócz czyn-
ności organistowskich kościelnych (gra podczas nabożeństw,
ślubów, pogrzebów) doszły prowadzenie mieszanego chóru
kościelnego, nauka śpiewu liturgicznego w nowicjacie klasz-
tornym oraz koncertowanie dla licznie przybywających tu piel-
grzymek i wycieczek. Tak więc grą swoją nie tylko chwali
Boga i Matkę Najświętszą, ale rozsławia instrument muzycz-
ny – organy zaliczane do najwspanialszych w Polsce, a nawet
w Europie.

P. Roman Chorzępa pracował w służbie organistowskiej
ponad 60 lat. W uznaniu za wzorowa pracę na powierzonym
stanowisku został uhonorowany w kwietniu 1984 r. dyploma-
mi: Błogosławieństwa Ordynariusza Diecezji Przemyskiej Ks.
Bpa Ignacego Tokarczuka oraz Błogosławieństwa Apostolskie-
go przez Ojca Św. Jana Pawła II.

Poza tym Rada Miejska Leżajska uchwałą XXIV/.../97 z dnia
28 maja 1997 r. wyróżniła p. Romana Chorzępę Odznaka Ho-
norową „Zasłużony dla Miasta Leżajska” za krzewienie kultury
muzycznej.

11 stycznia 1998 roku w 60 rocznicę pracy organistowskiej
(w tym 30 lat w kościele farnym oraz 30 lat w Bazylice O.O.
Bernardynów) odbyła się uroczystość jubileuszowa. Mszę Św.
Jubileuszową koncelebrowaną odprawił Ojciec Szczepan Do-
lański, a Kustosz Sanktuarium O. Franciszek Rydzak w gorą-
cych słowach uznania dla pracy Jubilata podziękował Mu za
dotychczasową ofiarną pracę, życząc Mu dalszej owocnej pracy
na chwałę Matki Bożej Pocieszenia.

21 czerwca 2003 roku Rada Miejska w Sokołowie Młp.
nadała Panu Romanowi Chorzępie Honorowe Obywatelstwo.

Przedruk z: „Biuletyn Miejski”, Leżajsk styczeń 1998 r., s. 10.

Potê¿ne „fortissimo” le¿ajskich organów niech siê odbije rzew-
nym echem w uszach i sercach moich rodzinnych s³uchaczy...

Romek
Le¿ajsk – 26 VI 1992 r.

Zbigniew Larendowicz

60 lat
przy organach
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Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym
przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpie-
wajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. Śpiewaj-
cie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpie-
wajcie! Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło
niezawodne.

Ps 33

Te krótkie i lakoniczne, ale treściwe wersety z Psalmu 33, mogą stanowić najlepsze
motto do dzisiejszej uroczystości podczas, której po raz ostatni żegnamy w ziemskiej
rzeczywistości ŚP. Organmistrza Romana Chorzepę.

Właściwie nie trzeba by do nich nic dopowiadać, bo przecież w ostatecznym rozra-
chunku z życiem, liczy się tylko to o czym mówi psalmista. Ale też po ludzku rzecz
biorąc ostatnie pożegnanie jest nie tylko dla zmarłego, ale i dla nas, którzy dzisiaj
w tym celu spotkaliśmy się w Bazylice Ojców Bernardynów, aby oddać chrześcijańską
ostatnią posługę zmarłemu i podziękować mu za to, czym zaznaczył się dla społecz-
ności Leżajska i Sokołowa Małopolskiego. Nie jest to łatwe zadanie tym bardziej dla
mnie, który go znałem i szanowałem. Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej Rada Miejska w Sokołowie w 2003 roku przyznała mu Honorowe Oby-
watelstwo naszego miasta. Nie był to człowiek, którego życie i działalność można
w krótkim wystąpieniu opisać i przekazać.

Parafrazując, słowa Jana Pawła II, można stwierdzić, że Roman Chorzępa nie żył dla
siebie i nie umarł dla siebie, żył dla Kościoła i dla Chrystusa, żył dla tych, do których
zastał posłany.

Czcigodny Organmistrzu Romanie Chorzępa, Honorowy Obywatelu Naszej Soko-
łowskiej Ziemi; tak niedawno na uroczystości nadania honorowego obywatelstwa wspo-
minaliśmy twoje dzieje, twoją pomoc rodzicom w gospodarstwie rolnym. Wspominałeś
Szkołę Powszechną w Sokołowie Młp., Gimnazjum Ojców Kapucynów w Rozwadowie,
Liceum Ojców Kapucynów w Krakowie, wspominałeś nauki u znamienitych profeso-
rów, a także to jak powołany zostałeś do służby organisty w Bazylice w Leżajsku.

Wszyscy obecni tu pamiętają i nie zapomną, że gra na organach ku chwale Bogu
w tej przepięknej świątyni była twoim powołaniem, twoją pasją, twoim całym życiem.
Wszak misję organisty sprawowałeś ponad 66 lat. Prowadziłeś chór kościelny, naucza-
łeś śpiewu w nowicjacie klasztornym, dałeś wiele koncertów dla licznie przybywają-
cych pielgrzymów i różnych grup odwiedzających bazylikę leżajską.

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”, Ty w bazylice śpiewem, przepiękną grą modliłeś
się po dwakroć, pełen dobrego serca, w radości i uśmiechu, a czasem w powadze
i żarliwości cudowną grą uczyłeś życia i piękna. Potrafiłeś w trudnych chwilach służyć
radą, pomocą, dobrym słowem. Byłeś dobry dla rodziny, i dla znajomych, jak ktoś wczo-
raj powiedział „dawałeś serce na dłoni każdemu, pomagałeś w doli i niedoli”.

Jako Burmistrz z satysfakcją i dumą słuchałem wypowiadanych pod Twoim adresem
słów: Roman Chorzepa to człowiek bardzo skromny i dobry, który niezwykle cenił sobie
swoje sokołowskie korzenie i swoją rodzinę.”

Dziś w imieniu całej społeczności Sokołowskiej dziękuję Ci Czcigodny Romanie
Chorzępo za wszystkie Twoje prace, trudy i poświęcenie składane w służbie Bazyliki
Leżajskiej, sławienie Ziemi Sokołowskiej, dziękuję za Twoje posługi organmistrza. Dzię-
kuję za to, że rozdawałeś wśród nas swoją mądrość życiową, przyjaźń i swoją służbę,
a także za to, że dałeś nam przykład jak wiernie służyć Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Niech
Święta Cecylia będzie Twoim przewodnikiem po domu Ojca Niebieskiego.

Mowa pogrzebowa wygłoszona na pogrzebie Romana Chorzępy
przez burmistrza GiM Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga

RODZINIE
Zmarłego

Romana Chorzępy
Honorowego Obywatela Sokołowa

Młp., długoletniego organisty
i wychowawcy młodzieży
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia składają

Przewodniczący Rady Miejskiej –
Andrzej Pasierb

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. – Andrzej Ożóg

Wyrazy szczerego
współczucia i żalu
z powodu śmierci

Romana Chorzępy
Honorowego Obywatela

Sokołowa Młp.,
długoletniego organisty

i wychowawcy młodzieży

Rodzinie

składają Dyrektor oraz pracownicy
MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Rodzinny Punkt
Konsultacyjny

dla osób uzależnionych
i ich rodzin

jest czynny w każdą pierwszą
i drugą środę miesiąca
od godz. 1615 do 1815

w budynku Urzędu Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp. pokój nr 7.

Do Rodzinnego Punktu Konsul-
tacyjnego mogą zgłaszać się:

• osoby doznające przemocy psy-
chicznej i fizycznej,

• osoby stosujące przemoc wobec
członków rodziny,

• osoby nadużywające alkoholu oraz
innych substancji psychoaktywnych
tj. leki, narkotyki,

• członkowie rodzin dotkniętych prze-
mocą lub alkoholizmem domowni-
ków,

• osoby szukające pomocy w radze-
niu sobie w trudnych sytuacjach,

• wszystkie osoby w sprawach pomo-
cy dzieciom,

W punkcie dyżurują psycholog
i prawnik, którzy służą bezpłatną po-
mocą osobom mającym problemy ro-
dzinne, udzielają fachowych porad na
tematy związane z nadużywaniem al-
koholu i stosowaniem przemocy
w rodzinie. Część problemów rodzin-
nych wymaga interwencji Sądu Ro-
dzinnego lub Karnego.

Dyżurujący prawnik służy pomocą
w przypadkach egzekwowania ali-
mentów, zaniedbań wychowawczych,
skierowania na przymusowe lecze-
nie odwykowe, znęcania się psy-
chicznego i fizycznego nad członka-
mi rodziny.

Od psychologa można uzyskać fa-
chową pomoc i poradę, a także wspar-
cie psychiczne.

Wszelkie zgłoszenia i sprawy
osób korzystających z pomo-
cy specjalistów Rodzinnego
Punktu Konsultacyjnego
chronione są tajemnicą.

Pomoc w zakresie prawnym i psy-
chologicznym można również uzy-
skać telefonicznie pod numerem
17 772 90 19 w. 29 w czasie trwania
dyżuru.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu
18 czerwca 2012 r.

Temat posiedzenia:

1. Informacja o pracy Zespołu Oświatowego.
2. Informacja o wypłacie stypendium i wyprawki.
3. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2011
rok.
5. Przedstawienie projektów uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu

20 czerwca 2012 r.

Temat posiedzenia:

1. Informacja o odbytych przetargach na zadania ujęte w bu-
dżecie oraz ich realizacja.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 27 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Informacja o pracy Zespołu Oświatowego.
2. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
3. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2011
rok.
4. Podjęcie uchwał.
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za
pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych
miejscowości Górno,
- w sprawie nabycia gruntu,
- w sprawie zamiany gruntu,

- w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2011 z dnia 28 grud-
nia 2011dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokołów Małopolski na lata 2012-2018
- w sprawie zamiany gruntu,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp. od 31 maja 2012 r.
do 26 czerwca 2012 r.

– w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. upoważ-
nienia do prowadzenia postępowań,

– w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych,

– w sprawie zmian w budżecie 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-

nych do dzierżawy, część działki 3176/3 położonej w So-
kołowie Młp. ul. Lubelska na cele usługowo – handlowe,
oraz część działki 839/16 położonej w Sokołowie Młp. ul.
Pileckich pod tymczasowe obiekty przeznaczone do gara-
żowania środków transportu,

– w sprawie powołania komisji do odbioru zadań pod nazwą:
Zadanie 1: Remont drogi gminnej Nr 108651R Trzebuska
Podlas w km 0+000 do km 1+300 w ramach środków Fun-
duszu Solidarności Unii Europejskiej,
Zadanie 2: Remont drogi gminnej Nr 108651R Trzebuska
Podlas w km 1+300 do km 1+543 w ramach środków wła-
snych,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek budowlanych niezabu-
dowanych położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod
Lasem” o numerach:
- 1406/152 i 1365/10
- 1406/153 i 1365/11
Termin przetargu został ustalony na dzień 18 lipca 2012 r.,

– w sprawie wydzierżawienia gruntu – lokalu nr 4 w budynku
przystanku autobusowego zlokalizowanego na działce nr
1357/2 położonej w Sokołowie Młp., z przeznaczeniem na
cele usługowo handlowe,

– w sprawie wydzierżawienia gruntu – części działki nr 1357/1
w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem na cele usługowo-han-
dlowe,

– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań:
Zadanie 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Nienadówka o nr ew. 3010/1,
Zadanie 2: Remont drogi gminnej Nienadówka Poręby
0+000-0+500 w miejscowości Nienadówka,
Termin przetargu został ustalony na dzień 6 lipca 2012 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu
oraz elewacji budynku biblioteki w Nienadówce.
Termin przetargu został ustalony na dzień 6 lipca 2012 r.

Maria Kucia
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Zmiany wprowadzone nowelizacją
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach po-
legają głównie na obligatoryjnym prze-
jęciu przez gminy obowiązków nierucho-
mości w zakresie zagospodarowania
odpadami. Co to oznacza dla mieszkań-
ców? Gmina w drodze przetargu wybie-
rze firmę, która będzie odbierała odpady
komunalne od właścicieli nieruchomo-
ści. Nie będzie już indywidualnych umów
z firmami, które wywożą odpady. Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sokołowie Młp. będzie mógł nadal od-
bierać odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, jedynie w przypadku, gdy
zostanie wybrany w drodze przetargu.
Aby przystąpić do przetargu będzie mu-
siał przekształcić się w spółkę prawa han-
dlowego. Niezorganizowanie przetargu
to kara nawet do 50.000 zł.

O tym od czego będzie zależała wy-
sokość nowej opłaty gmina zadecyduje
sama. Ustawa pozwala na trzy różne roz-
wiązania. Wysokość opłaty może zale-
żeć od: powierzchni nieruchomości, od
liczby osób, które mieszkają pod danym
adresem lub od zużytej wody. Nasza gmi-
na skłania się do opłaty naliczanej od
liczby osób, które mieszkają pod danym
adresem. Dlaczego nie opłata od metra
kwadratowego? Wydaje się być niespra-
wiedliwa, ponieważ są sytuacje gdzie na
50 metrach mieszkają cztery osoby i one
wytworzą dużo więcej śmieci niż emeryt,
który mieszka w 200-metrowym domu
jednorodzinnym.

Rada gminy określi stawki opłat po-
noszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi. Wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi bę-
dzie uwzględniała koszty odbierania,
transportu, zbierania, odzysku, w tym re-
cyklingu, a także unieszkodliwiania od-
padów. Na dzień dzisiejszy nie znamy
jeszcze cen, ale jedno jest pewne: mniej
za śmieci zapłacą mieszkańcy, którzy
będą segregować śmieci. Pozyskanie
selektywnie podzielonych odpadów, na-
dających się do powtórnego wykorzysta-
nia, możliwe jest przy zaangażowaniu
społeczeństwa w proces segregacji od-
padów.

Podatek ten będzie obowiązywać
wszystkich mieszkańców na terenie gmi-

ny (nawet tych bez zameldowania). Opła-
ty będą naliczane na podstawie dekla-
racji wypełnianych przez mieszkańców.
Właściciel gospodarstwa domowego ma
obowiązek zgłoszenia na takiej deklara-
cji wszelkich zmian dotyczących liczby
osób zamieszkujących posesję (narodzi-
ny dziecka, wyprowadzka, zamieszkanie
nowego domownika). Opłaty będą wy-
znaczane w trybie decyzji podatkowej.
Do wypełnienia deklaracji zobowiązany
jest właściciel posesji. Niedostosowanie
się do tego obowiązku podlega karze
(art. 54 i 56, Kodeks Karny Skarbowy).

Kolejną konsekwencją niezłożenia
deklaracji będzie wyznaczenie opłaty za
wywóz śmieci na podstawie danych, ja-
kie znajdują się w zasobach gminy.
Wcześniej wiele osób na własną rękę,
wywoziło śmieci do lasów, na dzikie wy-
sypiska a także paliło nimi w piecu. Nowy
system ma być dużo bardziej szczelny.
Mamy nadzieję, że dzięki tej ustawie
znikną dzikie wysypiska i skończy się
palenie śmieci, ponieważ jeżeli będzie-

my musieli zapłacić to „omijanie syste-
mu” nie będzie nam się opłacało. Co roku
w Polsce powstaje blisko 12 mln ton od-
padów komunalnych. W zdecydowanej
większości trafiają na tradycyjne składo-
wiska, gdzie specjalne folie lub wykładzi-
ny izolacyjne chronią glebę i wody grun-
towe przed skażeniem. Inaczej jest z dzi-
kimi wysypiskami. Problemem może być
także rekultywacja wyrobisk pokopalnia-
nych. Pokazuje to sytuacja z miejscowo-
ści Przewrotne, gdzie podczas kontroli
składu wyrobiska pokopalnianego, służ-
by ochrony środowiska odkryły strzykaw-

ki, stłuczkę z butelek,
szczątki ubrań czy
plastikowe opako-
wania. Ta sama fir-
ma stara się o rekul-
tywację wyrobiska
po cegielni w Trze-
busce.

Ponadto z nowe-
lizacji z 2011 r. wyni-
ka, że gmina ma
obowiązek osiągnąć
do dnia 31 grudnia
2020 r.:

� Poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wy-
sokości co najmniej 50% wagowo;
� Poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi me-
todami innych niż niebezpieczne odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych w wy-
sokości co najmniej 70% wagowo.

Monika Śliż

Wszyscy zapłacimy za śmieci
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej obowiązują nas restrykcyjne

przepisy. Dlatego powstała konieczność dostosowania prawa polskiego
do obowiązujących już przepisów prawa unijnego.

Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia wła-
ściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa
deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorial-
nego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu lub płatniko-
wi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo
nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych,
przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na
uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
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Kazimierz Smolak

Przygotowania i podróż do Indii rozpocząłem z pewnymi
przygodami typowymi dla mojego stylu życia. Ciągle czegoś
zapominam, ciągle coś szukam. Jestem niby kompletnie przy-
gotowany, ale mogę pójść o zakład, że zapomniałem rzeczy,
o której wcześniej myślałem, a od razu nie zanotowałem tego
w notesiku. Bez notesiku ani rusz. Jadąc do Warszawy na Okę-
cie miałem do wyboru z Rzeszowa dwa pociągi o 11:16 i 12:30,
którymi pojadę z Rzeszowa do Krakowa, by później przesiąść
się do Warszawy. Wyjechałem, aby zdążyć na pierwszy. Za-
parkowałem samochód, zabrałem torby podróżne, zostawiłem
w samochodzie płaszcz, bo po co mi on w gorących Indiach.
Zbliżam się do stacji i jeszcze sprawdzam, czy wszystko naj-
ważniejsze mam przy sobie. Zauważyłem, że nie mam komór-
ki, gdyż została w płaszczu. Wracam po nią z torbami do samo-
chodu. Na pociąg pierwszy zdążyłem, ale bilet musiałem ku-
pić już u konduktora. Miałem nadzieję, że będzie to jedyna
przygoda na tej wycieczce. Zajechałem do Krakowa, a tam
mam 12 minut na pociąg do Warszawy, który już stał podsta-
wiony. I znów bilet nabywam u konduktora, co dodatkowo kosz-
tuje. W Warszawie jestem około 19-tej i za 10 zł taryfa zawozi
mnie do znajomych, gdzie gościnnie korzystam z noclegu. Rano
o 9-tej znów siadam do taryfy i na lotnisko.

Na ustalonym punkcie zebrała się cała 34-osobowa grupa
z młodą bardzo sympatyczną panią przewodnik. Odprawa prze-
biegła sprawnie i o 13:30 wystartowaliśmy samolotem turec-
kich linii lotniczych Turkish Airlines do Stambułu. W samolocie
zaraz podano obiad. Wybrałem gyros, był bardzo dobry. Lot
trwał trzy godziny. Podczas podchodzenia do lądowania z po-
dziwiałem z samolotu Stambuł, gdzie z gęstej zabudowy wy-
różniają się meczety z widocznymi minaretami.

Na lotnisku przejście do drugiego, jeszcze większego sa-
molotu tureckich linii lotniczych, by po dwóch godzinach wy-
startować do Delhi.

Stambuł posiada olbrzymie lotnisko, na którym stało kilka-
dziesiąt samolotów, przeważnie tureckich linii lotniczych.
W Warszawie na odwrót, samolotów PLL – LOT jak na lekar-
stwo, za to widać samoloty najróżniejszych przewoźników. Pol-
ska, jak głosi propaganda sukcesu, to bogaty kraj i jest zieloną
wyspą na mapie Europy. Turcja to kraj zaliczany do krajów
trzeciego świata i wydawałoby się, że tam bieda, a po lotni-

skach i znajdujących się na nich samolotach widać, że jest
odwrotnie: to my jesteśmy bliżej trzeciego świata pod tym wzglę-
dem. W Polsce mamy jedynie dobrze rozwiniętą propagandę
sukcesu, która steruje głupimi, naiwnymi ludźmi i kolejny raz
daje się wymanewrować i oddać demokratycznie władzę
w ręce ekipy załatwiającej interesy własne i obcych nieprzyja-
znych nam mocarstw. Przylot do Delhi znów zaczął się pewne-
go rodzaju nerwówką, gdyż jeden bagaż nie dotarł na punkt
odbioru bagaży. Ale jak jest sprawny pilot – przewodnik wy-
cieczki, to wszystko da się wyjaśnić. Pani przewodnik udała
się do naziemnej obsługi i po chwili bagaż się znalazł. Wyszli-
śmy na parking lotniska i tam już podjeżdżał autokar, który
zabrał nas do hotelu. Gdy siadałem do autokaru, uwagę moją
zwróciły uwite wianki kwiatów, które leżały obok siedzenia kie-
rowcy. Kiedy wszyscy usiedli, wówczas dwóch ludzi z obsługi
autokaru, którzy wcześniej załadowali bagaże, wręczyli każ-
demu z nas uwite wiązanki kwiatów, i zawiesili nam na szyjach
jak koniom chomąto. U nas na te kwiaty mówi się popularnie
„byczki” albo śmierdziuszki. Zapach kwiatów było czuć, ale
żeby komu pachniało, to wątpię. Ale najważniejsze – liczył się
gest i serdeczne przyjęcie. Darowanemu koniowi nie zagląda
się w zęby, to i darowane kwiaty cieszą, choć nie pachną.

Droga do hotelu GAUTAM DELUX zajęła pół godziny. Tam
witają nas szklanką schłodzonej coli, szybko rozdają klucze
do pokoi i przewodniczka oznajmia pobudkę o 9:00, 9:30 śnia-
danie i wyjazd o 10:00. Czas indyjski różni się od naszego
o cztery i pół godziny, czyli 10:00 ich czasu to 5:30 naszego.
Wyjeżdżamy na zwiedzanie Delhi. Autobus klimatyzowany i tu
trzeba uważać, gdyż nie mają regulacji chłodzenia: albo dmu-
cha zimne powietrze albo wcale. Jadąc przez Nowe Delhi za-
uważyć można ogromne place, szerokie ulice i wiele rond.
Przez drogę do Meczetu Piątkowego (Dźama Masdźid), od
którego zaczęliśmy zwiedzanie, pani Iwona, bo tak nazywa się
nasza przewodniczka, przekazała nam dużo informacji, które
podane były w sposób zrozumiały i docierający do słuchacza.
Choć był to telegraficzny skrót najistotniejszych wiadomości
dla zwiedzających, to określał zarys historii, występujące reli-
gie i ich rolę w obecnej rzeczywistości. Pani przewodnik zapo-
znała z najnowszą historią Indii, wymieniając najważniejsze
poprzedzające ją wydarzenia. Określiła geograficzne i poli-

Podró¿ ¿ycia – Indie

Stambu³ z lotu ptaka.

Ukwieceni uczestnicy wycieczki.
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tyczne znaczenie poszczególnych miast z liczbą zamieszkałej
ludności. Jazda do meczetu trwała około pół godziny i naszej
pani Iwonie buzia się nie zamykała. Ile zdążyła nam opowie-
dzieć, tyle byliśmy mądrzejsi w tym temacie.

* * *

Dotarliśmy do Meczetu Piątkowego – jednego z najwięk-
szych meczetów świata, przykład typowej architektury muzuł-
mańskiej z epoki Wielkich Mogołów. Jest on otoczony potęż-
nym murem z podcieniami od wewnątrz. W środku dużego
dziedzińca jest zbiornik, basen czy sadzawka z wodą, w któ-
rych wierni dokonują rytualnych obmyć. Cały plac pomieścić
może podobno 25 tysięcy ludzi. Sam meczet powierzchniowo
nie jest duży, jest szeroki z frontu, a o niewielkiej długości we-
wnątrz, z dużą ścianą, na której nie ma żadnych rzeźb, tylko
najróżniejsze wzory geometryczne. Głównym miejscem mo-
dlitwy dla mężczyzn jest plac na dziedzińcu. Kobiety mogą
przebywać tylko w podcieniach na obrzeżach placu. Teraz
modły głoszone są przy pomocy głośników. Dawniej u góry
minaretu z wystającego balkonu śpiewał muezin.

Wewnątrz była grupa ludzi, siedzących po „turecku” z za-
plecionymi nogami i modlących się. W rękach trzymali podob-
ne do różańca sznury koralików. Przed ścianą wejściową do
meczetu rozścielone były po obu stronach dwa czerwone dy-
wany. Na jednym z nich spał w najlepsze starszy człowiek. Na
placu po przeciwległej stronie od meczetu była brama wyj-
ściowa z bardzo wielkimi mosiężnymi drzwiami. Wystawały
z nich potężne kolce, służące jako ochrona przed atakiem sło-
ni, które wytrenowane przez ludzi mogły taranować przeszko-
dy. Za bramą rozciągał się widok na część miasta ze stragana-
mi czy może slumsami. Do meczetu wchodziliśmy bez butów.
Po zwiedzeniu meczetu, który znajdował się nieopodal cen-
trum starego Delhi, pani przewodnik zafundowała nam wszyst-
kim przejazd rikszą rowerową po centrum starego miasta
wzdłuż głównej ulicy i powrót bocznymi bardzo wąskimi ulicz-
kami. Taka przejażdżka, zwłaszcza w pierwszych godzinach
zwiedzania, to dopiero uczta dla oczu, które mogą to wszystko
podziwiać, uszu i nosa, które słyszą i czują zapach ulicy: sło-
wem, wspaniałe przeżycie. Starsza pani, która razem ze mną
usiadła do rikszy, tej przejażdżki na pewno nie zapomni.

Tam wszyscy na
wszystkich trąbią, a pani
też popiskiwała ze stra-
chu i przerażenia. Ro-
werzysta Rikszarz prze-
ciskał się przez tłum sa-
mochodów, rowerów,
riksz rowerowych i mo-
torowych hamując i ru-
szając, wyprzedzając
i omijając różne prze-
szkody, które nagle po-
jawiały się na ulicy. Jaz-
da natomiast wąziutki-
mi uliczkami to dopiero
majstersztyk rowerzysty
rikszarza, który jak wąż
przewijał się pomiędzy
rozstawionymi straga-
nami z najróżniejszymi
rzeczami i kuchniami
polowymi, składami
owoców, jarzyn i wszel-

kiego dobytku, który leżał na ulicy bądź był niesiony na gło-
wach przechodniów. Jadące z naprzeciwka pojazdy na po-
twornie wąskiej ulicy zjeżdżały grzecznie na pobocze, wciska-
jąc się pomiędzy stragany przepuszczały nas lub nasz rikszarz

ich. Ciągle wydawało się, że zawadzi jeden o drugiego, a tu
nic z tego, dojechaliśmy bez kolizji.

* * *

Kolejny etap zwiedzania. Jedziemy do Radź Ghat, miejsca
kremacji legendarnego Mahatmy Gandhiego. Jest to miejsce
bardzo często odwiedzane przez hindusów i turystów. Przez
drogę w autobusie i przed wejściem na ogromny park, gdzie
jest ustawiona płyta nagrobna Mahatmy Gandhiego, pani prze-
wodnik zapoznała nas z historią Indii okresu jego działalności
poprzez czas wyzwolenia do dni współczesnych. Przedstawi-
ła postać Mahatmy Gandhiego, jego działalność i scharaktery-
zowała rządy Neru, Indiry Gandhi oraz wymieniła jakie zasługi
i zagrożenia dla Indii wniosły ich rządy po wyzwoleniu Indii
spod zależności brytyjskiej. Później była wolna chwila, dla
chętnych na indywidualne podejście do płyty nagrobnej lub
na wał otaczający park.

* * *

Kolejnym etapem zwiedzania był grobowiec Humajuna.
Grobowiec drugiego władcy Mogolskiego, którzy przybyli ze
środkowej Azji. Grobowiec bardzo ładnie wygląda z daleka,
natomiast wewnątrz nie ma żadnych rzeźb, malowideł, tylko
misternie wykonane w marmurze wzory i elementy ówcześnie
stosowane.

Kolejną atrakcją była GURUDWARA Śri Bangla Sahib–
świątynia sikhijska. Jest ona jedną z najpiękniejszych świątyń,
zbudowana z białego marmuru.
GURUDWARA – nazwa świątyni sikhijskiej
Śri Bangla Sahib – nazwa własna tej konkretnej, w której byli-
śmy.

Wewnątrz świątyni cała podłoga przykryta jest grubym ko-
lorowym dywanem. Część centralną i najważniejszą stanowi
konstrukcja przypominająca ołtarz, gdzie jest przetrzymywana
oryginalna księga świętego pisma, napisana prze twórców tej
religii w 1604 roku. „Ołtarz” otoczony jest kolumnami, które od
wysokości dwóch metrów do samego sufitu pokryte są warstwą
złota. Sufit pokrywają złote lustra. Nad ołtarzem pod sufitem
podwieszony jest baldachim w kolorze żółtym ze złotymi ele-
mentami. Sufit z białego marmuru z ozdobnymi elementami
robiącymi wrażenie kasetonów. Wewnątrz świątyni wkoło ścian
rozmieszczone są balkony. Ołtarz oddzielony jest złotą ba-
rierką. Z boku obok ołtarza jeden z wiernych śpiewa tekst,
a dwóch przygrywa na instrumentach tradycyjnych.

Riksza w oczekiwaniu na start.

Autor w obowi¹zkowym nakryciu g³owy i na bosaka na tle guru-
dwary Œri Bangla Sahib w Delhi.
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Na placu znajduje się też darmowa kuchnia, która nazywa
się LANGAR i korzystają z niej pielgrzymi, którzy przybywają
na teren świątyni Jest to coś na wzór naszych kuchni w schro-
niskach dla bezdomnych. Każda gurudwara czyli świątynia
sikhijska ma obecnie poza salę do modlitw, salą do przecho-
wywania butów i salą lekcyjną ma też kuchnię, w której pra-
cują wolontariusze i wielką salę, gdzie codziennie bezpłatnie
wydaje się wegetariańskie posiłki. Ja tam nie podchodziłem
ponieważ postanowiłem, że dla bezpieczeństwa „żołądkowe-
go” jadał będę tylko to, co podadzą w hotelach.

* * *

Następnie udajemy się autokarem na objazdowe zwiedza-
nie Delhi, a mianowicie budynków rządowych, Domu Prezydenc-
kiego, Parlamentu Indyjskiego, India Gate – słynnej Bramy Indii.

Po objazdowym zwiedzaniu Delhi udajemy się do dzielnicy
rządowej by po godzinie 17:00 na ich czas, zjeść zasłużoną
obiadokolację. Po upalnym dniu i gorących przeżyciach wielu
naszym uczestnikom wydawało się, że zamówimy piwo, które
wsiąknie w nas jak w piach pustyni. Jakież rozczarowanie, bo
okazuje się, że w strefie rządowej piwa nie sprzedają. Najpierw
podano placki nany (mace). Następnie na okrągłych i podłuż-
nych metalowych miskach ziemniaki, ryż, pikantne kawałki kur-
czaka w sosie, sos wegetariański i jakieś jeszcze dwa sosy
w małych miseczkach. Co kto chciał, to mógł sobie nakładać na
talerze. Wszystkie sosy pikantne, jeden ostrzejszy od drugiego.
Gdyby było piwo, toby ugasiło ogień w buzi po pikantnym posił-
ku. Po kolacji pojechaliśmy na zasłużony odpoczynek po dwóch
zarwanych nocach. Na hotel nie ma co narzekać.

* * *

Przy wszystkich atrakcjach turystycznych spotyka się sprze-
dających, którzy z bardzo wielką namolnością atakują turystę.

Przyczepi się taki i potrafi nawet kilkaset metrów iść i zabiegać,
wpychać towar na siłę do ręki, podsuwa pod oczy i ciągle coś
gada. Szkoda, że nie znam języka, bo bym się kazał takiemu
intruzowi odczepić.

* * *

Uliczki ze straganami w większych miastach są tak roz-
dzielone, że na jednej są warzywa, na drugiej tekstylia, na
każdej co innego. Chcąc kupić kilka rzeczy, trzeba obejść wie-
le uliczek. Wejdziesz w uliczkę, to „stajko” butów. Nawet na
uliczkach mniejszych miast, gdzie handel ciągnie się wzdłuż
głównej ulicy widać, że są jakby sektory, czyli kilka kramów
z warzywami, następnie z czym innym. Takie jest zarządzenie
władz. Może raczej tradycja.

* * *

Wtorek rano pobudka, śniadanie i wyjazd z Delhi do Agry.
Całą trasę trwającą blisko sześć godzin obserwowałem, noto-
wałem, podziwiałem, zachwycałem się. Niektórymi widokami
byłem zniesmaczony, innymi zauroczony.

Ponad godzinę przebijamy się przez Delhi, które liczy oko-
ło 16 milionów ludzi, dlatego jej jego granice sięgają kilku-
dziesięciu kilometrów. Jechaliśmy chwilę eleganckimi ulicami,
ale większość drogi prowadziła przez miejsca gdzie na prawo
i na lewo pojawiały się skromniejsze dzielnice a nawet niekie-
dy slumsy.

Co po drodze zauważyłem starałem się zanotować. Slum-
sy trzeba zobaczyć na własne oczy, tego nie da się wiernie
opisać. To coś tak jakby u nas po huraganie czy trąbie po-
wietrznej były pozawalane budynki, pozrywane dachy, powy-
bijane okna, pourywane drzwi i tam poszli mieszkać ludzie.
Jest tam na okrągło ciepło, więc nie ma potrzeby zabezpiecza-
nia się przed zimnem. Pora deszczowa bywa tu w okresie let-
nim, to choć się leje na głowę, ale jest ciepło. To, co zauważy-
łem i usłyszałem po drodze, opisuję w telegraficznym skrócie.
Wiadomości te posegregowałem tematycznie.

1. Przy ulicy
Place zabudowy nie są rozległe, bo przeciętnie nie prze-

kraczają 30 metrów lub nawet mniej. Nowsze zabudowy z do-
mami nowoczesnymi są dużo większe, ale usytuowane by-
wają przeważnie dalej od dróg. Budownictwo mieszkalne jest
lepsze lub gorsze, ale widać jedną wielką rozbudowę.

Na ulicach miast i miasteczek widać stojące przy dro-
gach bańki z mlekiem i przy nich ludzie kupujący. Nalewa-

Langar – darmowa kuchnia.

Nagminne podpieranie murów.
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nie mleka do różnego rodzaju naczyń odbywa się za po-
mocą chochli. Należałoby nasze służby sanitarno-wetery-
naryjne wysłać na wycieczkę do Indii, to może by się im
oczy otworzyły, bo u nas mają całkowicie zarośnięte w tych
tematach. Nie widzą życia, tylko suche przepisy.

Przy drogach bardzo często rowy, którymi płyną nieczy-
stości, zasypane są śmieciami. W tych śmieciach grzebią
dzieci wybierając puszki po napojach.

Przy drogach i wśród pól znajduje się dużo rozlewisk.
Przy drogach są one szczególnie brudne z taplającymi się
świniami, ptactwem, z których dodatkowo robi się śmietniki.
Przy drogach usytuowane są też serwisy naprawcze ciągni-
ków, samochodów i innego sprzętu. Naprawa odbywa się
pod gołym niebem na udeptanej ziemi. Czyli warsztat pod
chmurką. Klucze i inny sprzęt do naprawy leży na wózku
z kółkami rowerowymi.

2. Pola, rolnictwo
W polu między uprawami widać coś w rodzaju szałasów

i nie wiadomo, czy tam ktoś zamieszkuje, czy tylko coś prze-
trzymuje.

W niektórych miejscach spotykamy gaje eukaliptusowe,
gdyż akurat na tym odcinku to najczęściej rosnące drzewa.

Przez całą trasę rozciąga się równina płaska jak stół.
Ziemie widać są dobre i zasiane całe łany zbóż. To, co mogę
z autokaru rozpoznać, to pszenicę, jęczmień, proso takie
podobne jak nasze, ale nie takie same. Pewno jakieś sorgo,
bo kiście podobne do naszego rzepaku.

Na polach widać tu i ówdzie zaczynające się żniwa. Ale
co mnie zaskoczyło: jak sierpami zrzynali górne kiście zbóż,
czy to nazwać roślin uprawnych, a zostawały takie same
kikuty. Był to okres przed żniwami, bo w jednych miejscach
uprawy były zielone, w innych już żółciały, a tylko spora-
dycznie były już dojrzałe. Spotykałem pryzmy trzciny cukro-
wej poustawiane w takie stożki.

Łany pól poprzecinane są wydeptanymi ścieżkami, po
których chodzą ludzie. Częste widoki to takie, że ścieżką
idzie kilka kolorowo ubranych kobiet niosących na głowach
snopy zboża. Ja mówiłem, że niosą wsad do placków (kro-
wich).

Dostrzega się, jak przeważnie kobiety niosą na głowach
z pola do domu snopy zboża. Zwożenie bywa też przy po-
mocy ciągnika i przyczepy.

Dostrzegłem też na polu urządzenie napędzane ciągni-
kiem, sam nie wiem, co to było, czy młocarnia czy sieczkar-
nia polowa, gdyż wokół tych urządzeń leżały sterty pociętej
słomy. Słomę tą zwoziły ciągniki na wozach i przyczepach
w takich ogromnych worach.

3. Budownictwo, zabudowa, obejścia
Przy drodze stoją stragany, na których gotują i sprzedają

jedzenie. Przy jednym ktoś wyciera stragan brudną zmiętą
szmatą.

Przy drogach zabudowa najczęściej zaczyna się od 5 do
15 metrów. Teren między jezdnią a zabudową to teren, na
którym znajduje się cały handel, pod drzewami leżą też kro-
wy (wiązane), kozy, chodzą świnie. Przez cały odcinek po-
między Delhi a Agrą po prostu dużo krów przy zabudowach
przeważnie ciemnej jednolitej maści. Krowy i pozostały in-
wentarz widać też na podwórkach, a tam, gdzie są krowy
wyrabia się też „placki” wielkości dużego okrągłego tale-
rza. Placki te ręcznie wyrabiają kobiety z krowiego łajna,
i pociętej słomy lub innych odpadów. Są one następnie su-
szone na słońcu i po wysuszeniu składowane w pryzmy.
Służą później jako materiał opałowy pod kuchnię.

Przy drogach czy obejściach spotyka się budki 2 x 2,5m,
wysokie na 2 m, zrobione z cienkich bambusowych kijów,
wyplecione słomą.

Na polach widać też cegielnie, w których wyrabiają ce-
gły. Towarzyszą im dość wysokie kominy. Wypalają dużo
cegły bladej.

4. Transport
Przy jakichś zabudowaniach plac, na którym stoją setki

rowerów. Na polach i po drogach porusza się dużo pojaz-
dów wykonanych sposobem domowym, napędzanych silni-
kiem spalinowym, u nas popularnie zwanym esiakami.
Jeżdżą one po drodze poboczami zgodnie z kierunkiem jazdy
i „pod prąd” też.

Rowery dwu i trzy kołowe służą do transportu wszystkie-
go, co się tylko da przewieść. Jakie tam widziałem rzeczy,
które przewożą na rowerach! Jakbym nie widział, tego na
własne oczy to pomimo mojej bujnej fantazji nie byłbym
w stanie sobie wyobrazić, że takie coś można zmieścić na
rower.

Większość jeżdżących samochodów ciężarowych jest
bardzo kolorowo pomalowanych.

Do transportu używa się też koni, przeważnie spotyka-
łem maści białej, są też wielbłądy oraz sporadycznie też
woły czy krowy.

Wiele ciągników z przyczepami jedno-czy dwuosiowymi
przewozi cegły, piasek oraz inne materiały budowlane.

Przejeżdżające pociągi są bardzo długie, bowiem skła-
dają się nawet z ponad 20 wagonów osobowych.

5. Nauka
Na przystankach spotyka się młodzież ubraną jednako-

wo. Są to uczniowie szkół. Dyrekcja szkoły sama decyduje o
kolorze i wzorze ubrań dla dzieci, które obowiązkowo są
takie same w danej placówce.

Nauka w szkole w Indiach trwa 12 lat i kończy się ma-
turą. 6 pierwszych lat jest obowiązkowych. Następnie mło-
dzież może uczyć się w koledżu lub na uczelniach wyższych.
Nie wszystkie dzieci chodzą do szkół. Z rodzin biednych
i wielodzietnych, a zwłaszcza znajdujących się na wioskach,
gdzie odległości do szkół są duże, tam w pierwszej kolejno-
ści rodzice posyłają do szkół chłopców, a z dziewczynkami
bywa różnie. Szkoły są publiczne, prywatne i misyjne. Klasy
liczą do 50 uczniów. Zarobki nauczyciela w Delhi (wysokie)
mieszczą się w granicach 350 – 400 USD.

Cdn.

Zdjêcie z ksi¹¿ki o Indiach. Wszêdzie, w ca³ych Indiach, jak okiem
siêgn¹æ – na polach, na placykach, na polankach, obok domów,
na domach, na dachach, na ulicach, na ghatach (stopniach na
brzegach rzek) dojrzymy pouk³adane, a to w kopczyk, a to
w misternie wij¹ce siê „warkocze”, a to w równie rzêdy, a to
w tworz¹ce specyficzn¹ fakturê na fasadach domówi – susz¹ce
siê na s³oñcu krowie placki.
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Las Turzański od wielu lat przyciąga
do siebie ludzi, którzy chcą w zadumie
pochylić się nad tragicznymi losami więź-
niów obozu NKWD w Trzebusce. Co roku
w trzecią niedzielę września, organizo-
wane tu są uroczystości patriotyczno-re-
ligijne, które gromadzą nie tylko lokalną

społeczność z terenu gminy, ale i przed-
stawicieli władz samorządowych różne-
go szczebla, duchownych, kombatan-
tów... Kiedy po uroczystości ludzie się
rozchodzą, w lesie powraca cisza i spo-
kój. Można tu jednak często spotkać
mieszkańców naszej gminy lub przyjezd-
nych, którzy chcą oddać hołd pomordo-
wanym. Zdarza się, że przejeżdżając
przez Trzebuskę, pytają się o groby ofiar
NKWD lub miejsce obozu; wdzięczni są
za okazaną pomoc czy słowa, które ilu-
strują mroczną przeszłość naszej małej
Ojczyzny. Gdy we wrześniu 2004 r. otwie-
rana była ścieżka przyrodniczo-historycz-
na, wydawało się, że mieszkańcy naszej
gminy i goście z zewnątrz, będą mieli
okazję przez długie lata cieszyć się nią,
poznając walory przyrodnicze i dzieje
mordu w Turzy. Dziś można zauważyć,
że po niespełna 10 latach, wiele koszy
na śmieci jest zniszczonych, a tablic przy-
rodniczych uszkodzonych. Mimo wysił-
ków leśników by odtwarzać pierwotny
wygląd (np. odtworzony został mostek
przez rów w granicy lasów państwowych,
przy ścieżce wiodącej od lasu Turzań-
skiego do Głogowianki), wandale – za-
pewne przedstawiciele dzieci i młodzie-
ży z naszej ziemi, wielokrotnie nadal kon-
tynuują dzieło zniszczenia. Zdarzało się
mi zbierać potłuczone butelki po alkoho-
lu z pomnika ofiar przy grobowcu, czy

w alejce do niego prowadzącej. W ostat-
nim czasie została zniszczona dolna
część planszy, opisująca przebieg dwóch
pętli ścieżki przyrodniczo-historycznej.
Ktoś ją nie tylko zerwał, ale i zniszczył
przejeżdżając po niej skuterem bądź
motocyklem. Mocno uszkodzona nie na-

daje się już do ponownego umocowa-
nia; trzeba będzie pomyśleć o jej odtwo-
rzeniu...

W poniedziałek 14 września 2012 r.,
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej, przeprowadzone zosta-
ły prace remontowe w lesie w Turzy. Cho-

dziło o odnowienie zniszczonego przez
czas ogrodzenia przy dużym metalowym
krzyżu w głębi lasu, oraz wykonanie
mostka przez rów melioracyjny, tak by
można było swobodnie dojść z okolic
grobowca do tegoż krzyża. Ogrodzenie
dawne było wykonane z drzewa brzozo-
wego, trudno więc się dziwić, że po kil-
kunastu latach ten prowizoryczny płotek
wręcz się rozsypał. Pozostały tylko słup-
ki, które wyznaczały jego dawny rozmiar.
Równie prowizoryczny był „mostek”
przez rów melioracyjny, który powstał
pospiesznie przed otwarciem ścieżki
przyrodniczo-historycznej: stanowiły go
trzy przylegające do siebie dość solidne
gałęzie. Na wiosnę jednak i po deszczu,
gdy rów był pełen wody a gałęzie śliskie,
przejście na drugą stronę wymagało sku-
pienia i uwagi. By było możliwe wykona-
nie prac remontowych, potrzebne było
przede wszystkim odpowiednie drzewo.
Zwróciliśmy się o pomoc do leśniczego
z Turzy Kazimierza Białasa. Rozmowa
była krótka i owocna. Materiał z drzewa
potrzebny do wykonania nowego ogro-
dzenia i mostka, obiecał przekazać za
darmo leśniczy; a by jakość wykonanych
prac była odpowiednia – obiecał dać na
materiał drzewo dębowe. Pierwotnie za-
mierzaliśmy wykonać planowane prace
jesienią 2011 r. Ostatecznie jednak prze-
sunęliśmy je na późną wiosnę tego roku.
Leśniczy Białas zapewnił, że przygotuje
odpowiednią ilość materiału i słowa do-
trzymał. Drzewo obrobił i sporządził słup-
ki, deseczki na mostek oraz sztachetki,
mieszkaniec Turzy Jan Kosak. W pracach
w lesie, poza leśniczym i Janem Kosa-
kiem (którzy im przewodzili) pomagał też
mieszkaniec tej samej wsi – Tadeusz
Osetek. Ze strony TMZS pojawili się pre-
zes Bartosz Walicki, przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Pasierb i piszący te
słowa. Około godziny 16.00 rozpoczęli-
śmy remont mostka. W niezwykle sym-
patycznej atmosferze powstała nie pro-
wizoryczna kładka, ale mostek którego
nie powstydziłyby się najbardziej znane
szlaki turystyczne w kraju. Nie zawsze
bowiem się zdarza, by solidnemu most-
kowi towarzyszyła jeszcze poręcz. War-
to też podkreślić zgodną współpracę
obecnych, gdzie każdy angażował się
w pełni, nie unikając młotka, siekiery czy
sztychówki.

Po wykonaniu mostka przenieśliśmy
się kilkadziesiąt metrów dalej w okolice
dużego metalowego krzyża. Warto o tym
miejscu pamiętać. Mimo iż są głosy, któ-
re mówią, iż te okolice – tzw. „małego
krzyża” (notabene ów historyczny mały

Las Turzañski – remont ogrodzenia i k³adki
przez rów melioracyjny
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krzyż można nadal zobaczyć oparty o po-
bliskie bukowe drzewo), nie kryją w so-
bie szczątków pomordowanych, to wła-
śnie w tym miejscu podczas poszukiwań
z grudnia 2008 r. georadar wykazał ano-
malie w ziemi. To w pobliżu tego krzyża
wykopany został dół sondażowy, które-

go zarys jest widoczny do dziś a badają-
cy to miejsce archeolog Stanisław Go-
łub stwierdził, że wszystko na to wskazu-
je, że był tu pojedynczy grób... Na pod-
stawie rozmów z archeologiem i Micha-
łem Kaliszem z IPN Rzeszów, myślę że
mogę zaryzykować stwierdzenie, iż na
północ i wschód od tego miejsca mogły
znajdować się (lub nadal mogą) groby.
Dążymy do kontynuowania dalszych po-
szukiwań w tutejszym lesie, miejmy na-
dzieję, że do nich dojdzie. Las Turzański

nadal skrywa swe tajemnice i ten kto
twierdzi z całą pewnością że je poznał,
nie ma z pewnością racji.

Po wykopaniu pozostałości dawnego
ogrodzenia i dokonaniu pomiarów, zade-
cydowaliśmy wspólnie, że nowe ogrodze-
nie będzie w całości zamknięte. Solidna
dębowa konstrukcja jest dość niska, tak
że furtka wydała się nam ostatecznie zby-
teczna. Przybite sztachetki nie utrudniają
możliwości złożenia zniczy, nawet, jeśli
ktoś będzie chciał wejść do środka przez
płotek. Gdy reszta zebranych pracowała
przy przybijaniu sztachetek, leśniczy Bia-
łas i Jan Kosak wykonali jeszcze po-
rządną ławkę, która ustawiona została na
lewo od ogrodzenia; teraz można będzie
się zadumać nad tragiczną przeszłością
i w postawie siedzącej.

Prace rozpoczęte około 16.00 trwały
jeszcze po 19.00. Na szczęście niedłu-
go przed pojawieniem się leśnej szarów-
ki zostały zakończone. Miejmy nadzieję,
że wykonane remonty będą dobrą wizy-
tówką i świadectwem naszej lokalnej pa-
mięci o jeńcach obozu NKWD w Trzebu-
sce. Trzeba mieć nadzieję, że posłużą
przez długie lata. Leśniczy Białas kilka-
naście dni później przytwierdził do drzew
nowe oznaczniki kierunkowe, które będą
prowadzić ludzi do mniej znanego frag-
mentu lasu w Turzy. W najbliższym cza-
sie zostaną one odpowiednio opisane –
tak by zorientować się, w jakiej odległo-
ści znajdujemy się od dużego metalo-
wego krzyża. Ponadto wkrótce, gdy za-
panuje dobra pogoda a mostek, ogro-
dzenie i ławka podeschną, zostaną za-
impregnowane przed szkodnikami i wa-
runkami zewnętrznymi. Tak nawiązana
współpraca między TMZS a leśnictwem,
wydała wartościowe owoce; miejmy na-
dzieję, że okażą się być trwałymi i nie
ostatnimi.

Piotr Ożóg
Fot. Bartosz Walicki
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Wiele pieœni na œwiecie
ze stulecia w stulecie,

ale jest ton jedyny,
z samej g³êbi, z g³êbiny;

od kolebki do grobu
ton ten idzie za tob¹;

byle szmer, byle nuta,
a ju¿ wiesz, ¿e to tutaj:

szyba w s³oñcu uœpiona -
pelargonia czerwona;

parê gwiazd, parê ptaków,
a ju¿ wiesz, sk¹d ten akord;

listek upadnie w strumieñ,
a ju¿ serce rozumie,

zamyœli siê, wypowie,
a co w sercu, to w mowie,

w mowie dziada, pradziada,
co szmerliwa jak trawa,

co siê krzewi faliœcie,
raz jest s³owem, raz liœciem,

raz pagórkiem, raz chmur¹,
por¹ roku poczwórn¹,

œniegiem, ptakiem, b³êkitem,
Szopenem i Norwidem.

Struna ze strun¹ gada,
czas swe wzory uk³ada.

Treœæ najg³êbsza, najszczersza
jarzy siê w tyglu serca;

œwiat³o pada wysokie
na pracê, na chor¹giew -

i jednym œwiat³em œwieci
ruch r¹k i ruch narzêdzi.

I znów iskrzy siê nocka
jak lampa Szopenowska;

dŸwiêk skrzypiec nad ulic¹;
pelargonia w ksiê¿ycu,

ciê¿ka gwiazda nad œwierkiem;
i znów blask zorzy wielkiej.

Kraju mój, kraju barwny
pelargonii i malwy,

kraju wêgla i stali,
i sosny, i konwalii,

grudka twej ziemi w rêku
œwieci nawet po ciemku;

tyœ mój w œniegu, w spiekocie,
tu dziad spocz¹³, tu ojciec;

trawa, trawa szmerliwa
bia³e koœci okrywa.

A nam, którzyœmy w drodze,
niechaj flaga ³opoce,

¿eby dŸwiêcza³ dŸwiêk kielni
najcelniej, najrzetelniej -

¿eby si³a w ramionach,
¿eby trud nasz wykonaæ -

przy stali i przy zbo¿u,
na l¹dzie i na morzu -

¿eby blask szed³ z dni naszych,
dni mozolnych, odwa¿nych,

w wiek s³aw¹ z³otolistn¹,
nuto œwiêta, ojczyzno!

Konstanty Ildefons Ga³czyñski
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CZĘŚĆ SIÓDMA

Czasy końca I wojny światowej, początki funkcjonowania
w niepodległej Polsce (wrzesień 1918 – kwiecień 1920 r.)

Z A R Y S  D Z I E J Ó W  S Z K O L N I C T W A  W  T R Z E B U S C E

I wojna światowa zmierzała szczęśli-
wie do końca, a Polacy z każdym dniem
zyskiwali większe nadzieje, na pomyśl-
ne zakończenie dążeń do odzyskania
niepodległości. Już wkrótce w innych
realiach miało funkcjonować polskie
szkolnictwo, które po ponad 100 latach
mogło funkcjonować niezależnie od
wpływów państw zaborczych.

Tymczasem w Trzebusce póki co,
życie toczyło się dotychczasowym nur-
tem. W dniu 23 września 1918 r. odbyło
się ostatnie w czasach wojny światowej
posiedzenie Rady szkolnej miejscowej
(dalej R.s.m. – przy. O.P.). W obradach
uczestniczyli: przewodniczący R.s.m.
Franciszek Ciupak, zastępca Ciupaka –
Antoni Nowak, Ks. Kanonik Ludwik Bu-
kała – jako delegat Rady powiatowej (cho-
dzi tu zapewne o Radę Szkolną Powia-
tową w Kolbuszowej – przyp. O.P.), oraz
nauczycielka – Michalina Brykajłówna.
Nauczycielka wzięła w posiedzeniu
udział po raz ostatni, prawdopodobnie
po zakończeniu działań wojennych,
skończyła pracę w Trzebusce.

Na porządku dziennym obrad, było
zamknięcie rachunków funduszu szkol-
nego miejscowego za rok 1917. Po
sprawdzeniu rachunków, R.s.m. przyjęła
do wiadomości sprawozdanie z admini-
strowania funduszem przez przewodni-
czącego Ciupaka. Stwierdzono, że po-
zostałość kasowa z 1916 r. wyniosła
124 K (korony – przyp. O.P.) i 27 h (hale-
rzy – przyp. O.P.). Łącznie z sumą przy-
chodów z tegoż 1916 r.: 496 K i 86 h –
dawało to całkowitą kwotę: 621 K i 13 h.
Suma rozchodów w 1917 r. wyniosła 558
K i 59 h; stąd pozostałość kasowa na
1918 r. wynosiła 62 K i 52 h. Trzeba tu
przyznać, że mimo kłopotów finansowych
z czasów wojny, udało się przewodniczą-
cemu Franciszkowi Ciupakowi utrzymać
odpowiedni bilans, który nawet pozosta-
wiał oszczędności. To zaś na pewno było
dużym osiągnięciem. Trudno więc się
dziwić, że po sprawdzeniu rachunków,
R.s.m. udzieliła przewodniczącemu ab-
solutorium.

Dnia 14 grudnia 1918 r. odbyło się
pierwsze po I wojnie św. posiedzenie
R.s.m. w Trzebusce. Celem jego zwoła-
nia, było ułożenie preliminarza na rok
szkolny 1919. Obecni byli: przewodni-
czący Franciszek Ciupak, Ks. Kanonik
Ludwik Bukała, Łukasz Bąk – członek

R.s.m. i nowa nauczycielka Julia Marcin-
kowa. Obecni w obradach uchwalili roz-
dział wydatków w następujący sposób:
na wynajem budynku szkolnego – 200
K, wewnętrzne urządzenie budynku –
200 K, na opał do izby szkolnej – 600 K,
obsługę izby szkolnej (chodzi tu zapew-
ne o bielenie izby, sprzątanie, palenie
w piecu – przyp. O.P.) – 80 K, koszta kance-
larii – 10 K, prowadzenie metryk uczniów –
10 K. Łącznie dawało to kwotę 1 100 K.
Poniżej zebrani uchwalili jednak jeszcze
50 K na nieprzewidziane wydatki, stąd
ostatecznie kwota całościowa wyniosła
1 150 K. Zebranie R.s.m. zakończyło się
tradycyjnymi formalnościami, czyli złoże-
niem podpisów pod protokołem.

11 listopada 1918 r. skapitulowały
Niemcy, co ostatecznie zakończyło I woj-
nę światową. Polska po 123 latach cza-
sów zaborów odzyskała niepodległość.
Nadszedł czas zmagań z sąsiadami
o granice i budowy struktur własnej pań-
stwowości. Struktury szkolnictwa miały
funkcjonować w oparciu o powstałe Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego. Ministerstwo to przy-
stąpiło najpierw do opracowania progra-
mów dla istniejących szkół elementar-
nych, średnich ogólnokształcących, za-
wodowych i innych. Na przejęcie dotych-
czasowego szkolnictwa galicyjskiego
trzeba było czasu, więc odbywało się
ono stopniowo. Dopiero 27 maja 1919 r.,
na mocy wydanej ustawy, ministerstwo
przejęło Nadzów nad szkolnictwem lu-
dowym. Po przejęciu następowała de-
mokratyzacja życia społecznego, dotych-
czas podporządkowanego zaborcy. Naj-
pilniejszą kwestią wydawało się wpro-
wadzenie obowiązku szkolnego; wpro-
wadzony on został na mocy dekretu
o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego
1919 r. Dość szybko okazało się, że dą-
żenia władz oświatowych, rozbiły się
o prozę życia codziennego, zwłaszcza
na wsi galicyjskiej czy na wschodnich ru-
bieżach II R.P. Obowiązek szkolny nigdy
tam nie objął wszystkich dzieci, a najlep-
szym dowodem tego stanu, był wciąż
wysoki odsetek analfabetów. Nie wszy-
scy ludzie zdawali sobie sprawę z po-
trzeby kształcenia, dodatkowo w przy-
padku wsi, dzieci bardzo szybko objęte
były różnego rodzaju obowiązkami go-
spodarskimi czy wychowywaniem młod-
szego rodzeństwa. O kłopotach związa-

nych z codziennym udziałem w zajęciach
szkolnych niejednokrotnie mówiły proto-
koły R.s.m. w Trzebusce – zresztą po
I wojnie św. było podobnie. Na te bariery
o których wspomniałem, nakładała się
jeszcze uboga sieć szkolna, co zmusza-
ło część dzieci do przemierzania drogi
do szkoły sięgającej nie raz i 5 – 6 km.
Wspominałem już, że do szkoły w Trze-
busce uczęszczała przynajmniej część
dzieci ze Zmysłowa, Huciska czy Niena-
dówki... Dodatkowym problemem było
borykanie się z kłopotami finansowymi
państwa, co oznaczało konieczność ra-
dzenia sobie z utrzymaniem szkół przez
samorządy gminne i powiatowe. To zaś
oznaczało na dobrą sprawę, potrzebę
wsparcia przez lokalne społeczeństwo
i taki organ jak R.s.m., który nadal miał
po co się spotykać i o czym obradować.

Po raz kolejny, R.s.m. w Trzebusce
zwołała posiedzenie w dniu 10 czerwca
1919 r. Na podstawie zachowanego pro-
tokołu wiemy, że wzięli w nim udział:
przewodniczący Franciszek Ciupak,
członkowie: Antoni Nowak i Łukasz Bąk,
oraz Ks. Kanonik Ludwik Bukała i nauczy-
cielka Julia Marcinkowa. Warto podkre-
ślić częsty udział w posiedzeniach pro-
boszcza nienadowskiego, który wielo-
krotnie był aktywny podczas obrad. Ce-
lem zwołania posiedzenia było zamknię-
cie rachunków funduszu szkolnego
miejscowego za rok 1918. Po sprawdze-
niu stanu finansowego, R.s.m. przyjęła do
wiadomości sprawozdanie przewodniczą-
cego Ciupaka z jego działań administra-
cyjnych. Pozostałość kasowa z 1917 r.
wynosiła 62 K 54 h, a suma przychodów
w 1918 r. sięgnęła 467 K 92 h; dawało to
łączną kwotę 530 K i 46 h. Suma rozcho-
dów wyniosła 432 K 30 h, co sprawiło,
że pozostałość kasowa na rok 1919 uka-
zała kwotę 98 K 16 h. Warto tu zauwa-
żyć, że polityka finansowa R.s.m. przy-
nosiła z roku na rok oszczędności, co
najwyraźniej satysfakcjonowało zebra-
nych na posiedzeniu. Dowodem na to
było po raz kolejny udzielone przewod-
niczącemu absolutorium.

Niezwykle ważne posiedzenie
R.s.m. odbyło się 13 kwietnia 1920 r.
w obecności członków R.s.m. w Trzebu-
sce: przewodniczącego Franciszka Ciu-
paka, Ks. Kanonika Ludwika Bukały
(księdza Bukałę należy tu traktować jako
swoistego członka honorowego – przyp.
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Odbudowa państwowości polskiej po
I wojnie światowej, nie była procesem
łatwym. Nie tylko trzeba było wywalczyć
korzystne granice, zarówno drogą dyplo-
matyczną jak i zbrojną, ale i żmudnie
scalać porozrywane przez zaborców zie-
mie. Nie inaczej wyglądała sprawa szkol-
nictwa, które trzeba było tworzyć niemal
od podstaw. Tworząc nowy ustrój szkol-
ny, władze oświatowe regulowały kwe-
stie z tym związane poprzez tymczaso-
we rozporządzenia. W oparciu o nie,
usankcjonowane zostały szkoły po-
wszechne 7,5 i 4 oddziałowe. Program
7-oddziałowy szkoła mogła realizować
gdy miała zatrudnionych co najmniej
3 nauczycieli. Gdy szkoła zatrudniała
2 nauczycieli, miała charakter 5-oddzia-
łowy. Biorąc pod uwagę 7-letni obowią-

O.P.), Łukasza Bąka i nowej nauczyciel-
ki Marii Chodorowskiej. Powód zwoła-
nia obrad był niezwykle ważki – chodzi-
ło o odniesienie się do ustawy sejmo-
wej II R.P. z dnia 27 maja 1919 r.o ustala-
niu i wynagradzaniu nauczycieli publicz-
nych szkół powszechnych. Ustawa ta
weszła w życie z dniem 1 lipca 1919 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (Rok
1919, NR 44, POZ. 311 – przyp. O.P.).
Oto jak R.s.m. w Trzebusce odniosła się
do tego aktu prawnego (zapis odzwier-
ciedla dokładnie układ i słownictwo uży-
te w protokole – przyp. O.P.): „Na po-
rządku dziennym – świadczenia na
rzecz nauczycielki uchwalone ustawą
z dnia 27 maja 1919 r.

Na wniosek ks. Kanonika Ludwika
Bukały Rada szkolna uchwaliła, że: gmi-
na jest obdłużona (chodzi o gminę Trze-
buska – przyp. O.P.), biedna, – że przed
20 laty złożyła datek konkurencyjny na
budowę szkoły, wykupiła 2 morgi pola
pod budowę szkoły i użytek nauczyciela
– a szkoła mieści się do tego czasu
w budynku wynajętym – dlatego upra-
sza rząd o udzielenie subwencji na
świadczenia dla nauczycielki – gdyż wła-
snych funduszów na to nie posiada.

Przewodniczący R. S. miejsc. Fr. Ciu-
pak – (słowo nieczytelne, prawdopodob-
nie błędnie użyto słowo „przedkłada” –
przyp. O.P.) że z przeszło 200 dzieci obo-
wiązanych do uczęszczania do szkoły
uczęszcza zaledwie 150 i te chodzą co
drugi dzień do szkoły gdyż w braku od-
powiedniej klasy nie mogą się pomie-
ścić – i przez to nauka cierpi.

Na tem posiedzenie zakończono i pod-
pisano.”

Ten krótki zapis w protokole, ukazuje
dotychczasowe dążenia R.s.m. o powsta-
nie budynku szkolnego w Trzebusce
i problemy, które niweczyły te wysiłki. Te
problemy wynikały przede wszystkim
z biedy galicyjskiej, która wielokrotnie pa-
raliżowała poczynania lokalnych działa-
czy oświatowych. Po odzyskaniu niepod-
ległości, odbudowujące się państwo pol-
skie, nie było w stanie odpowiednio do-
tować szkolnictwa. Stąd zrzucono wiele
spraw oświatowych na samorządy gmin-
ne i powiatowe. Potwierdziła to później
kolejna ustawa, z 17 lutego 1922  r.,która
nie tylko samorządom nakazywała utrzy-
mać publiczne szkoły powszechne, ale
i pokrywać wszelkie koszty rzeczowe
szkoły: wydatki związane z utrzymaniem
pomieszczeń szkolnych (opał, oświetle-
nie, wyposażenie), zaopatrzenie w ma-
teriały biurowe a także – pensje dla na-
uczycieli i obsługi szkolnej. Władze pań-
stwowe miały opłacać szkołom pomoce
naukowe, materiały do nauki, druki szkol-
ne, oraz utrzymywać biblioteki. Dodatko-
wym wsparciem państwa miało być zo-
bowiązanie, do pokrywania połowy kosz-
tów związanych z budową lub przebu-
dową szkół a także domów dla nauczy-
cieli. Państwo oferowało też możliwość
udzielania długoterminowych pożyczek
na pokrycie połowy wydatków. Z tych
ostatnich obietnic państwo wycofało się
już jednak w 1925 r. Fundusze na po-
życzki zostały mocno okrojone; to zaś
spowodowało w widoczny sposób zaha-

mowanie rozwoju szkolnictwa. Gminy nie
były wstanie samodzielnie podźwignąć
kosztów budowy większych budynków
szkolnych, co powodowało przepełnia-
nie sal lekcyjnych i trudne warunki pra-
cy. Anormalne warunki pracy powodo-
wały u wielu dzieci trudności z przyswa-
janiem sobie materiału, to zaś rzutowało
później w wysokim odsetku „drugorocz-
ności”. W szkołach o niższym stopniu
rozwoju, których było bardzo dużo, od-
setek ten nieraz sięgał i 50% ogółu
uczniów.

Trudno więc się dziwić, że R.s.m.
w Trzebusce, borykająca się od począt-
ku działalności w 1902 r. z kłopotami lo-
kalowymi, z oporem przyjęła koniecz-
ność opłacenia nauczyciela. Marzenia
o nowym lokalu szkolnym zdawały się
oddalać; teraz wydawało się mało real-
nym funkcjonowanie w dotychczasowej
formie. Stąd też prośba o udzielenie sub-
wencji na świadczenia dla nauczycielki.
Prośba ta najwyraźniej poparta była uka-
zaniem dotychczasowego poświęcenia
się lokalnej społeczności na rzecz szkol-
nictwa – stąd wymienienie m.in. zakupu
przez gminę Trzebuska 2 morg pola pod
przyszły budynek szkolny i na użytek na-
uczyciela...

Nie wiemy jak władze państwowe
oświatowe odpowiedziały na tą prośbę.
W następnych protokołach nie ma ni-
gdzie jednak wzmianki o opłatach pen-
sji dla nauczyciela, co może sugerować,
pozytywne rozpatrzenie sprawy. Jedno
było pewne: dalsze działanie R.s.m. na-
dal było szkole w Trzebusce potrzebne.

CZĘŚĆ ÓSMA

Czasy tworzenia szkolnictwa II R.P., wyborczy „kabaret”
i odejście z R.s.m. przewodniczącego Franciszka Ciupaka

(wrzesień 1920 – lipiec 1921 r.)
zek nauczania, w takich szkołach od-
działy 4 i 5 trwały po 2 lata. W szkole
o 1 nauczycielu, który występował przez
znaczną część okresu międzywojenne-
go w Trzebusce, 2-letni był oddział klasy
III, a oddział klasy IV aż 3-letni.

Dnia 2 września 1920 r. odbyło się
posiedzenie Rady szkolnej miejscowej
(dalej R.s.m. – przyp. O.P.), w obecności
członków tego organu: przewodniczące-
go – Franciszka Ciupaka, członka – Łuka-
sza Bąka i nauczycielki Marii Chodorow-
skiej. Zebrano się by zamknąć rachunki
funduszu szkolnego miejscowego za rok
1919. Po przyjęciu przez wąskie grono
zgromadzonych sprawozdania przewod-
niczącego Ciupaka z administrowania
funduszem R.s.m., okazało się, że pozo-
stałość kasowa w 1918 r. wynosiła 86 K

(koron – przyp. O.P.) i 16 h (halerzy –
przyp. O.P.). Suma przychodów w 1919 r.
sięgnęła 1045 K i 40 h; razem więc te
dwie liczby dawały kwotę 1131 K 56 h.
Suma rozchodów wyniosła 678 K 60 h.
Stąd w kasie na rok 1920 pozostały
452 K i 96 h. Co ciekawe, obliczenia do-
konywano nadal w walucie, jaka obowią-
zywała w czasach monarchii austro-wę-
gierskiej – dopiero na końcu dopisano
kwotę w obowiązującej w ówczesnej
II R.P. walucie – jako „317 Marek”. Jedy-
nym wytłumaczeniem tej sytuacji jest ta,
że marka polska stała się prawnym środ-
kiem płatniczym na terenie całej Polski
dopiero na mocy ustawy z dnia 15 stycz-
nia 1920 r. Innym powodem stosowania
obliczeń w dawnej walucie, było to, że
obliczenia dotyczyły 1919 r., kiedy walu-
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ta w Polsce jeszcze powszechnie nie
obowiązywała; poniekąd mogło na to
wpłynąć i przyzwyczajenie wieloletnie –
które pozwalało łatwiej dokonywać obli-
czeń „po staremu”... Jedno nie zmieniło
się; po sprawdzeniu rachunków, R.s.m.
udzieliła przewodniczącemu Ciupakowi
absolutorium.

Następne posiedzenie odbyło się
nieco ponad miesiąc później – 5 paź-
dziernika 1920 r. Tym razem uczestników
spotkania było więcej. Obradom prze-
wodniczył przewodniczący R.s.m. Fran-
ciszek Ciupak. Obecni byli członkowie
tegoż organu: Antoni Nowak i Łukasz
Bąk, a także nauczycielka Maria Chodo-
rowska. Tajemniczo brzmi nazwisko
ostatniego uczestnika obrad – którego
nauczycielka w protokole ujęła jako:
„członka obszaru dworskiego p. leśni-
czego Dudka”. Kim był ów leśniczy Du-
dek? Chodzi zapewne o nadzorcę lasów
wchodzących w skład dóbr lokalnego
dziedzica. Czyżby to był leśniczy Polital-
skich z Przewrotnego, których lasy cią-
gnęły się pod Trzebuskę? Jest to praw-
dopodobne. Wiadomo jedynie, że Dudek
przed II wojną światową był leśniczym
w Turzy. Podczas okupacji pozbawił go
tej posady volksdeutsch Franciszek Bełz.
Na porządku dziennym obrad R.s.m.,
postawiono ułożenie preliminarza na rok
1920. Obecni uchwalili przeznaczyć od-
powiednio następujące kwoty: na wyna-
jem budynku szkolnego – 300 M p (Ma-
rek polskich – przyp. O.P.), wewnętrzne
urządzenie Sali – 950 M p, opał do izby
szkolnej (2 sągi drzewa) – 1000 M p,
obsługa do izby szkolnej – 150 M p, koszta
kancelarii – 50 M p, prowadzenie metryk
uczniów – 40 M p, na nieprzewidziane
wydatki – 50 M p. Razem dawało to sumę
1940 M p., co zgromadzeni zaakcepto-
wali.

Kolejne posiedzenie w treści było
podobne, bo dotyczyło ułożenia prelimi-
narza na 1921 r. Posiedzenie odbyło się
27 lutego 1921 r. w obecności przewod-
niczącego R.s.m. Ciupaka, członków –
Antoniego Nowaka i Łukasza Bąka oraz
nauczycielki Marii Chodorowskiej. Z po-
zoru zwyczajne obrady, miały jak się oka-
zało ważne znaczenie w dziejach R.s.m.,
ponieważ były one przedostatnimi w któ-
rych brał udział dotychczasowy przewod-
niczący – Franciszek Ciupak (a ostatni-
mi w których występował jako prowadzą-
cy R.s.m.; na następnym posiedzeniu
wybierano nowego przewodniczącego –
przyp. O.P.). Obecni uchwalili rozdział
pieniędzy w następujący sposób: na
wynajem budynku szkolnego – 300 M p,
na wewnętrzne urządzenie – 1000 M p,
na opał do izby szkolnej (2 sągi drzewa)
– 2500 M p, na obsługę do izby szkolnej
– 400 M p, koszta kancelarii – 50 M p,
prowadzenie metryk – 50 M p, na prenu-
meratę „Dziennika Urzędowego” – 150

M p, na nieprzewidziane wydatki – 100
M p. Łącznie dawało to kwotę 4550 M p
co zgromadzeni przyjęli. W zestawieniu
wydatków po raz pierwszy pojawił się
punkt dotyczący prenumeraty „Dzienni-
ka Urzędowego”. Każdy minister w II R.P.
posiadał swój dziennik urzędowy; tako-
we posiadali jednak nawet wojewodo-
wie i starostowie. Tu jednak, ze względu
na placówkę oświatową, należy przyjąć,
że prenumerowano w Trzebusce dzien-
nik Urzędowy Ministra Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego. Porów-
nując obydwa ostatnie preliminarze,
warto zwrócić uwagę na galopujące ceny
drzewa. W roku 1920, przewidziano na
2 sągi tego opału sumę 1000 M p, a rok
później za taką samą ilość drzewa, trze-
ba było zapłacić już 2500 M p. Znacznie
też wzrosła opłata za obsługę szkoły –
bo ze 150 do 400 M p.

Drugie posiedzenie R.s.m. w 1921 r.,
odbyło się 3 lipca tegoż roku. Protokołu-
jąca nauczycielka Maria Chodorowska,
wypunktowała szczegółowo wszystkich
uczestników tego ważnego zebrania. Po
zapisie przez Chodorowską własnych
danych personalnych, dalej w protokole
figurują: Franciszek Ciupak – były prze-
wodniczący R.s.m., Antoni Krudys (dwu-
krotnie w protokole zapisany jako Kru-
dos; wydaje się jednak, że to błąd proto-
kolantki, bo podpis złożony na koniec
posiedzenia brzmi „Antoni Krudys”. Tyl-
ko ta forma nazwiska występuje też
w zapisie kolejnego protokołu i to dwu-
krotnie, co zdaje się to potwierdzać –
przyp. O.P.),Wojciech Nowak – Krudys
i Nowak jako przedstawiciele mianowani
przez Radę szkolną powiatową (dalej
R.s.p. – przyp. O.P.) w Kolbuszowej, Mi-
chał Bąk i Wacław Falandys – obydwaj
jako „zastępcy” przedstawiciela gminy
Trzebuska. Chodorowska nie omieszka-
ła zapisać, że zabrakło „Szczepana Piko-
ra przedstawiciela gminy, który wyjechał
na tydzień i Wojciecha Zdebia zastępcy”.
Sytuacja wyglądała dość nie codziennie.
W posiedzeniu uczestniczył ustępujący
przewodniczący R.s.m. Ciupak, dwóch
przedstawicieli R.s.p., oraz dwóch przed-
stawicieli gminy Trzebuska w zastępstwie
za właściwego przedstawiciela, który nie
dość że wyjechał to mianował trzeciego
zastępcę, który z kolei akurat nie przy-
szedł na posiedzenie!!! Ten personalny
kabaret wygląda tym bardziej podejrza-
nie, iż celem obrad był wybór nowego
przewodniczącego R.s.m. i jego zastęp-
cy. Sam proces wybierania i jego efekty
okazały się równie komiczne. Oto co uka-
zuje nam Księga Uchwał Rady szkolnej
miejscowej w Trzebusce:

„Nauczycielka odczytała najpierw
ustawę z dnia (tu niestety pani Chodo-
rowska pozostawiła puste miejsce, prze-
chodząc do następnej linijki; chodzi jed-
nak zapewne o jedną z ustaw Ministra

Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego – przyp. O.P.) dotyczącą skła-
du i zakresu działania Rady szkolnej miej-
scowej i podała na przewodniczącego
Antoniego Krudosa (powinno być Kru-
dysa – o czym wspominałem wcześniej
– przyp. O.P.). Ten jednak wymówił się
brakiem czasu.

Wtedy wybrany został Szczepan Pi-
kor, a jego zastępcą Wacław Falandys.
Gdyby jednak Szczepan Pikor nie
przyjął ma zostać Prz (Przewodniczą-
cym – przyp. O.P.) Wacław Falandys.
B. Przewodniczący p. Franciszek Ciu-
pak oddaje księgę kasową. Nauczyciel-
ka razem w obecności sprawdza ra-
chunki. Stan kasy wynosi 643 M. 61 f.
(czyli 643 marki 61 fenigów – przyp.
O.P.). Zastępca nowego Przewodniczą-
cego Wacław Falandys odbiera księgę
i pieniądze a b. Przewodniczącemu
udziela się absolutorjum. –

Na tem posiedzenie zamknięto i pod-
pisano.”

Jak można zaobserwować, proces
wyborczy przebiegał w oryginalny spo-
sób. Po przedstawieniu zadań R.s.m.
w oparciu o ministerialną ustawę, na-
uczycielka zaproponowała na funkcję
przewodniczącego Krudysa, czyli jedne-
go z przedstawicieli R.s.p. Krudys nie
podjął się tego zadania, wymawiając się
brakiem czasu – co jest jak się wydaje
marną wymówką; kto wówczas na wsi
miał nadmiar czasu? Wówczas „wybra-
ny został” Szczepan Pikor – czyli nie-
obecny przedstawiciel gminy. Wszystko
na to wskazuje, że jego kandydaturę
wysunął któryś z obecnych w obradach
jego zastępców. Przy dwóch głosach
owych zastępców i wymawiającego się
od funkcji przewodniczącego Krudysa,
dawało to już połowę poparcia 6 głosu-
jących osób. Prawdopodobnie za Piko-
rem optował też Wojciech Nowak, który
później został członkiem R.s.m. Nie wie-
my czy wybór ów poparty został przez
ustępującego z funkcji Ciupaka i nauczy-
cielkę, nie ma jednak w protokole ani sło-
wa o jakichś sprzeciwach. Trudno jed-
nak uznać za rozsądne wybieranie prze-
wodniczącego w sposób zaoczny i prze-
kazywanie księgi kasowej R.s.m. jego
potencjalnemu zastępcy, co de facto
oznaczało tymczasowe zarządzanie
R.s.m. w Trzebusce przez Falandysa.
Wynikła sytuacja zapowiadała powybor-
cze komplikacje. Wymownym jest to, że
w powyższych wyborach poza byłym
przewodniczącym Ciupakiem, nie
uczestniczył żaden z dwóch członków
ustępującego zarządu R.s.m. Wymowne
jest i to, że pod protokołem brakuje jedy-
nie podpisu Franciszka Ciupaka...

Wszystko na to wskazuje, że Franci-
szek Ciupak zdecydował nieco wcze-
śniej, że nie będzie kandydował po raz
kolejny na funkcję przewodniczącego
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R.s.m. Trudno dziś wyrokować, co o tym
zadecydowało. Czy zniechęciły go inne
realia funkcjonowania R.s.m. podczas
budowy struktur szkolnictwa w II R.P.?
Czy powodem były jakieś nieporozu-
mienia personalne w samej gminie Trze-
buska? Czy powodem był coraz poważ-
niejszy wiek samego Ciupaka? Myślę,
że wszystkie te czynniki mogły wpłynąć
na decyzję Franciszka. Tworzenie no-
wych struktur szkolnictwa nie rozwiązy-
wało problemów szkoły w Trzebusce.
Nadal nie było funduszy na budowę
budynku szkolnego – co nie dawało
nadziei na lepszą przyszłość i mogło
powodować zniechęcenie. Za nieporo-

W poprzednim numerze „Kuriera Sokołowskiego” pisa-
liśmy o przygotowaniach do Dnia Kultury Ludowej w Domu
Pomocy Społecznej w Górnie. Impreza dofinansowana z bu-
dżetu województwa podkarpackiego odbyła się 19 czerwca
2012 roku i zgromadziła ponad 300 osób. Jej celem było
propagowanie kultury ludowej wśród osób niepełnospraw-
nych mieszkających w Domach Pomocy Społecznej na te-
renie naszego województwa oraz osób korzystających
z usług Środowiskowych Domów Samopomocy w Sokoło-
wie Małopolskim i Kamieniu. Program obejmował pokaz stro-
jów ludowych, pokaz tańca ludowego, a także prezentację
wiejskich przedmiotów użytkowych początku XX wieku. Nie
zabrakło tradycyjnych potraw takich jak żurek z kiełbasą
i z jajkiem, kapuśniaczki, barszcz czerwony, różne rodzaje
pierogów, ciasta z owocami, rogaliki, kaszaki, kapusta
z ziemniakami, golonka na patyku, ogórki kiszone, wiejska
kiełbasa, pasztet, czy kaszanka. Aby przedstawić możliwie
najbogatszy obraz dawnej wsi naszego regionu, młodzież
z Zespołu Szkół w Kamieniu oraz z Zespołu Szkół w Łowisku

zumieniami zdaje się przemawiać fakt,
że do nowych władz R.s.m. nie wszedł
żaden członek poprzedniej R.s.m.: Ciu-
pak, Antoni Nowak i Łukasz Bąk. Z wia-
domości jakie uzyskałem od mieszka-
jącego w Rzeszowie Wojciecha Ciupa-
ka (dla którego Franciszek Ciupak jest
stryjecznym prapradziadkiem – przyp.
O.P.), wiemy, że Franciszek Ciupak uro-
dził się w 1866 r. W 1921 r. miał więc już
55 lat, co mogło się przyczynić do rezy-
gnacji z dalszego poważnego angażo-
wania się w prace społeczne wsi. Z dru-
giej strony, wiemy też, że Franciszek
zmarł dopiero po II wojnie św. w 1949 r.,
co pokazuje jego żywotność. Zdaje się

więc, że mógł jeszcze wiele lat czynnie
pracować w R.s.m. i nadal pokazywać
co się nieraz zdarzało – swój silny cha-
rakter.

Niewątpliwie odejście z przewodni-
czenia R.s.m. Franciszka Ciupaka, mia-
ło swoje znaczenie. Człowiek ten poja-
wił się już na pierwszym posiedzeniu
R.s.m w 1903 r. Od 1909 do 1921 r. ak-
tywnie przewodził temu organowi oświa-
ty, wielokrotnie dając wyraz swojego po-
święcenia dla tutejszej społeczności.
Koniec jego działalności, niewątpliwie
wyznacza kres pewnego okresu w dzie-
jach R.s.m. w Trzebusce.

Piotr Ożóg

przedstawiła krótkie scenki prezentujące gwarę lasowiacką.
Oto jak mieszkańcy Domu Pomocy w Górnie wspomi-

nają ten dzień. Na pytanie „Co najbardziej podobało się Pani/
Panu podczas Dnia Kultury Ludowej?” odpowiedzieli:

Józef Nędza (69 lat): Wszystko! Była piękna pogoda, ciepło
było. Mnie się najbardziej ta siermięga chłopska podobała.
Bo to właściwie nazywa się siermięga chłopska: lniane płót-
no. To mojej matki ojciec – dziadek Piekło – on to właśnie
sam robił sobie to płótno lniane i właśnie szył te siermięgi. To
jest całkiem lniane płótno na lato. Dziadek Piekło w 65. roku
zmarł, to już prawie 45 lat i on robił sobie to lniane płótno
i wyplatoł kapelusze słomiane. Naprawdę ze słomy żytniej.
Specjalnie przed żniwami wybirał sobie urodziwe żyto, szedł
ze sierpem, to zżynoł, zboże wymłócił i specjalne słomke i te
całe paski przygo-
towywał – bo to
musiały być równe
te paski – i każdy

Prze¿yjmy to jeszcze raz...
– wspomnienia mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej

w Górnie z Dnia Kultury Ludowej ph. „Jak to drzewiej bywa³o...”

Uroczyste przejœcie uczestników Dnia Kultury Ludowej z kaplicy na miejsce imprezy.

Powitanie chlebem i sol¹ gospodarza œwiê-
ta przez pani¹ prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Niepe³nosprawnych Mieszkañców
DPS w Górnie.



KURIER SOKO£OWSKI nr 4/215/2012 str. 20

ząbek, było szyte ząbek w ząbek. On lubiał to robić...

Walenty Ziółkowski (42 lata): Muzyka najbardziej mi się podo-
bała. A gwary tej nie znałem, bo pochodzę z Kędzierzyna Koźla.

Krzysztof Paluch (55 lat): Stroje ludowe osób tańczących po-
loneza. Bardzo podobały mi się występy młodzieży z tym leka-
rzem, kiedy mówili gwarą.

Marek Paduch (33 lata): Stroje ludowe i dobre jedzenie było.
Barszczyk biały bardzo dobry był. Dwa razy wziąłem sobie!

Jolanta Superson (31 lat, brała udział w pokazie strojów
i tańca ludowego): Było cudownie! Najbardziej podobało mi
się, że tak ładnie tańczyliśmy, i że nie pomyliliśmy się ani razu!

Wszyscy byliśmy pięknie ubrani. Byłam ubrana w strój laso-
wiacki. Wolałabym inny, ale ten też był ładny.

Bolesław Póltorak (52 lata, brał udział w pokazie tańca lu-
dowego): Bardzo fajnie było na zabawie. Pięknie tańczyliśmy.
Moja pani Iwonka była ubrana w strój rzeszowski, i ja też
w rzeszowski.

Marcin Domagalski (33 lata): W tym roku było o wiele lepiej
niż w poprzednim. Bardzo podobał mi się taniec ludowy, je-
dzenie i potańcówka. Nie przeszkadzało mi, że była kapela
ludowa.

Maria Kozioł (47 lat): Fajna była orkiestra. W tym roku grali
takie starsze, inne piosenki. Stroje ludowe bardzo ładne były,
bardzo ładnie się prezentowały w tych strojach. Jeszcze nie
poznałabym który strój był rzeszowski, a który lasowiacki, bo
za krótko to było. Można jeszcze raz coś takiego zrobić. Obiady
były super. Był barszcz czerwony. Na konkursie piosenki bar-
dzo fajnie śpiewały – taki jeden młody był, tak fajnie śpiewał
w tym ludowym stroju. I te dziewczynki ładnie śpiewały, co na
wózkach były. I bardzo mi się podobało, jak tańczyli tego polo-
neza. Bardzo ładnie wyglądali i było bardzo kolorowo. W przy-
szłym roku zabawa też może być na ludowo.

Na wystawie nie wszystko rozpoznałam, ale trochę rozpo-
znałam: maśniczkę, dzieżkę, sierp. I był taki przedmiot, co się
koniowi stróże kopyta

Zbigniew Tworek (56 lat): Drugie danie na obiad było bardzo
dobre, desery, kapuśniaki były... myśmy się spóźniły, bośmy

tutaj do siebie przyszły, bo nam słabo było. Impreza była fajna,
super! Oglądaliśmy też wystawę przedmiotów. Ja rozpozna-
łem stary drewniany wóz drabiniasty, co dawniej kładło się na
niego siano lub słomę. Był też płóżek do ziemniaków, drew-
niany, na jednego konia – rozkładało się to i jechało koniem
między rządki i płóżkiem robił rządek w ziemniakach. Płóżkiem
się obsypuje posadzone ziemniaki, żeby chwasty nie rosły, bo
teraz to są te traktorowe płóżki.

Czesław Muskus (58 lat): Bardzo mi się podobało. Kapela
w tym roku była lepsza niż w zeszłym. Podobało mi się też jak
tańczyli ten taniec ludowy. Było bardzo dobre jedzenie.

Dorota Podolak (49 lat): Mam świetne wspomnienia po zaba-
wie: śpiewałam ładnie – wszystkim się chyba podobało. Do-

stałam nagrodę: ja i pan
Cebula. Było świetnie
tylko za szybko grali. Byli
świetnie ubrani na po-
kaz strojów. Pani Ma-
rzenka była pięknie
ubrana na ludowo. Tak
samo ci, którzy tańczyli
poloneza byli świetnie
ubrani i te panie, co roz-
dawały obiady były tak
samo świetnie ubrane,
pani kadrowa była świet-
nie ubrana z panem
Nędzą. Ale najbardziej
podobał mi się strój pani
Marzenki – strój prze-
worski. Miała piękne
korale, spódniczkę, blu-
zeczkę z tymi haftami
i koronkowymi wstaw-
kami. Z przysłów pamię-
tam tylko to: „najlepiej

ci kotku w swoim ogródku”. Dobre było jedzenie choć nie
jadłam kapuśniaków, ani pierogów, ale najbardziej smakowało
mi ciasto.

Zofia Broż (87 lat): Na takiej zabawie jeszcze nie byłam! Tak
pięknie i cudownie grali, wesoło było, te panie takie pięknie

wystrojone, w tych korolach, jeno się błyszczył. To trza było
się napracować tak się ubrać pięknie i ten zespół, co tak
w kółko (tańczył)! Jak to pięknie wyglądało! Nie da się opisać!
Siedziały tam takie babki, to mówiły: ale to uroczystość, ale to
uroczystość!

Prezentacja strojów ludowych.

Mieszkañcy DPS w Mielcu podczas konkursu piosenki ludowej.
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A co ci tego jedzenia! Ale się napracowały! Nawet i te kapu-
śniaczki były, i pierogi, i ta zupa była przepyszna. To kosztowało
okropnie dużo pracy! Napracowały się, napracowały. A to trze-
ba było myśleć o tym! I na tyle ludzi! Tak się zdaje, ale to było
tyle ludzi, tyle narodu było. Pięknie było, pięknie... Podobało mi

się. Jeszcze kiedy, choć żem taka stara i ślepa, to bym poszła
jakby jeszcze było takie coś. A jak ci ślicznie grali, to magneto-
fon niech się schowa. I tak pięknie grali, że aż wartało słuchać.
Takie przerozmaite te kawołki, takie starodowne. A te ludzie, że
to takie młode, to nahulało się! Pewnie! Były zadowolone. Żeby
co chwila takie co sprawiali, to by szli, hulaliby, jedliby! Tak, tak!
To by się przydało co chwila takie coś! A to kosztowało, okrop-
nie to kosztowało, okropnie dużo pracy i okropnie dużo pienię-
dzy. Takie wystrojone wszędzie było i koło
podłogi ten ogródek taki pięknie wystro-
jony był. To trzeba było mieć głowę na to,
myśleć i tego papieru, tak naciąć tych
wstążek. To (mieszkańcy) pomagały, dużo
pomagały, bo to kosztowało pracy! Okrop-
nie dużo kosztowało pracy. I tak mówię:
żebym nie umarła, to bym jeszcze na take
zabawe kiedy poszła. Same te muzykę słu-
chać. Ta orkiestra, tak się bardzo starała,
żeby ładnie grać. Jak kto był zdrowy, to
nogi same chodziły. A ten taniec ludowy,
przepiękne to było. Tego się nie da opi-
sać! Nawet tu nie miałam komu to wyopo-
wiadać co ja widziałam, co ja słyszałam.
Jakby trzeba było płacić, to wartałoby za-
płacić i to dużo i tam pójść i to widzieć.
I narodu było z całego świata! I te panie co
siedziały tam koło mnie dziwowały się
okropnie: „Ale się napracowały, ale się te
młode napracowały!” Nawet robić te ka-
puśniaki, to roboty kosztowało. Okropnie
mi się to podobało. Jeszcze zanim umrę,
to jeszcze by można było coś takiego zro-
bić. Żebym się miała przewracać, to pój-
dę! Ja nie mogłam wytrzymać, że to tak grają, a ja siedzę, bo ja
strasznie lubiałam tańcować. Gdzie jakie wesele było, to mnie
prosili, gdzie jako zabawa. I ja naszego Cześka namówiłam
i poszłam tańczyć, ale mi się w głowie zakręciło. Mało się nie
przewróciłam. No, ale się trochę poruszałam, bo to mi nie dało
siedzieć, że tak cudownie grają. Piękne to było! Ten co nie był,
to głupstwo wielkie zrobił! Wartało widzieć, i to za darmo! Nic
się nie płaciło, a to koszt był! Nawet te wycinanki, tego papieru,
to wszystko kosztowało pracy i piniędzy kosztowało. Nawet ten

ogródeczek, co był koło podłogi: takie to było wystrojone, takie
bukieciki, takie ozdoby z tych wstążek i te malwy... Ile to ludzi się
napracowało! I mężczyźni pomagali tyż. Takie to wszystko było
wesołe, takie zadowolone. Widać było po ludziach, że ludzie
zadowolone były. Dużo pieniędzy zapłacić byłoby wartało i wi-
dzieć, słyszeć te muzykę, widzieć ten taniec i te starodawne
stroje, te korale i te gorsety. Tak ci to pieknie wyglądało jak ony
tańcowały, takie krakowianki ludowieńkie, to cudownie wyglą-
dało, bardzo mi się podobało. I tak se w duchu pomyślałam:
„tyle tu jestem: 13 lat, ale jeszcze na takiej zabawie nie byłam,
żeby tak uroczyście było, i żeby tak wszystko było przyrządzone,
i tego jedzenia w bród, picia w bród! To kosztowało was okrop-
nie pieniędzy. A kto to opłacił to wszystko? Powiedziałam tym
naszym, żem jeszcze na takiej zabawie nie była. Dobrze, że miał
kto za to wszystko zapłacić, bo skąd byście na to wszystko na-
brały pieniędzy? Bo to z kosztem połączone wielkim! Bo to
wszystko trza było opłacić. I w tej kuchni, co one się napraco-
wały! I tych pierogów się trzeba było narobić, i te kapuśniaczki,
i ten barszcz taki dobreńki... super!

Wanda Strzoda (77 lat): Wspaniała była zabawa, i te stroje –
przepiękne, przepiękne! Nie znałam tych strojów wcześniej, bo
wcześnie z domu wyjechałam i mieszkałam na Śląsku. Dlatego
wschodnich strojów ludowych nie znałam. Bardzo dobrze
wszystko było zorganizowane. Przepiękne były też występy za-
proszonych Domów podczas konkursu piosenki ludowej.
A najpiękniej wyglądało rozpoczęcie polonezem przez naszych
mieszkańców. Pogoda dopisała, była wspaniała orkiestra. W tej
kapeli ludowej grali starsi panowie, ale przepięknie grali. Mój
dziadek też tak grywał na skrzypcach po weselach.

Powyższe wypowiedzi nie wymagają już żadnego komen-
tarza. Ludowe tradycje przemawiają do wszystkich, bez wzglę-
du na wiek. Trzeba tylko umieć sięgnąć do naszych korzeni, by

nie zapomnieć jak wielkim bogactwem dysponujemy i czym
możemy się pochwalić. Dzień Kultury Ludowej skierowany był
do osób niepełnosprawnych, często bardzo pokrzywdzonych
przez los. Z pewnością wydarzenie to nadało nowych barw ich
życiu i sprawiło, że poczuli się zdrowsi, lepsi i ponownie na-
brali ochoty do życia.

Wspomnienia spisała
Joanna Januszewska

Prezentacja tañca ludowego przez mieszkanki DPS w Lubzinie.

Zaproszeni goœcie podczas ogl¹dania wystawy dawnych wiejskich przedmiotów u¿yt-
kowych.
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gdzie odbywał się kiermasz rękodzieła ar-
tystycznego i biżuterii. Wystawiona również
była ceramika i rzeźba z gliny wykonana
podczas cyklicznych Warsztatów Rzeźbiar-
skich Ceramidła – Glinolepy, które organi-
zowane są przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
Cały ten dorobek prezentowała pani z Klu-
bu Twórców Sztuki „Art.-dekor” Marzena
Jabłońska oraz instruktor plastyki Henry-
ka Boho. Niedzielny blok konkursów dla
dzieci pt. „Z Euro na Olimpiadę” również
posiadał w sobie ducha sportowej rywali-
zacji, jednak nie chodziło w nim o medale
i trofea, ale wyłącznie o dobrą wspólną za-
bawę i mile spędzony czas. Następnie
swoimi zdolnościami pochwaliły się zespo-
ły taneczne działające przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
(zespoły taneczne pojawiały się w nastę-
pującej kolejności: Zespół Taneczny „Ko-
lorowa planeta” w układzie „Mój przyja-
ciel”, Zespół Taneczny Wesoła planeta”
w układzie „Taniec połamaniec”, Zespół
Taneczny „Planeta” w układzie „Takata”;
w drugiej odsłonie wystąpiły: Zespół Ta-
neczny „Kolorowa planeta” w układzie
„Ogród”, Zespół Taneczny „Wesoła plane-
ta” w układzie „Cały świat”, Zespół Tanecz-
ny „Planeta” w układzie „Ja”). Do występu
dzieci zostały przygotowane przez Zofię
Słoninę – instruktor tańca.

Tradycyjnie już wystąpili uczniowie
NSM I st. w Sokołowie Młp., którzy nigdy
nie zawodzą i bez tremy godnie reprezen-
tują Sokołów Małopolski przed szeroką pu-
blicznością w regionie, a często nawet
poza naszym województwem. Niepań-
stwową Szkołę Muzyczną I st. w Sokoło-
wie Małopolskim reprezentowali: Katarzy-

na Rybak, Da-
wid Kusik, Wio-
letta Prucnal
i Mateusz Rze-
szutek. Ucznio-
wie zostali przy-
gotowani przez
Annę Wójcikie-
wicz i Agniesz-
kę Winiarską –
n a u c z y c i e l i
NSM I i II st.
w Sokołowie
Małopolskim.
W repertuarze
p r z e w a ż a ł y
utwory rozryw-
kowe. Kasia

zaśpiewała „Wiem, że jesteś tam” z reper-
tuaru Ani Wyszkoni i „Modlitwę Esmeral-
dy” z repertuaru Kasi Kowalskiej, Dawid
natomiast zaprezentował piosenki: „Przy-
jaciel” i „Zakazany owoc” – znane z inter-
pretacji Krzysztofa Antkowiaka. Na instru-
mentach klawiszowych wystąpili Wioletta
Prucnal z utworami „Upływa szybko życie”,
„Jak długo na Wawelu” i Mateusz Rzeszu-

23 czerwca br. (sobota) na placu tar-
gowym ruszyły dwudniowe obchody świę-
ta miasta. Rozpoczęły się one Konkursem
Plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.
„EURO 2012 w moim kraju”. Konkurs zor-
ganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Prawo udziału miały wszystkie dzieci
w wieku od 7 do 15 lat. W Konkursie wzię-
ło udział 20 uczestników z Gminy i Miasta
Sokołów Młp.: z Trzebosi, Trzebuski, Tu-
rzy, Wólki Sokołowskiej,
Wólki Niedźwiedzkiej
oraz z Sokołowa Młp.
Każde dziecko mogło
wykonać jeden rysunek
pastelami olejnymi na
kartonie w formacie A3.
Jury w składzie: Henryka
Boho i Zofia Słonina – in-
struktorzy MGOKSiR –
oceniło wykonane prace
i wybrało 5 najlepszych,
które zostały nagrodzo-
ne. Wszyscy uczestnicy
otrzymali słodycze oraz
bloczki na napoje i kieł-
baski. Laureaci otrzymali dyplomy oraz na-
grody książkowe. Nagrodzeni w Konkur-
sie Plastycznym (nagrody równorzędne):
Aleksandra Chamot lat 10 z Sokołowa, Bar-
bara Dec lat 12 z Turzy, Lidia Hajder lat 10
z Wólki Sokołowskiej, Agnieszka Kwolek
lat 8 z Sokołowa, Marta Wąsik lat 7 z Wólki
Niedźwiedzkiej. Dzieci wraz z rodzicami
i opiekunami uczestniczyły również w za-
bawach animacyjnych „Morska Przygoda”.
Działając na przekór stwierdzeniu „cudze
chwalicie, a swego nie znacie” na scenie
pojawiły się grupy taneczne (Twist i Top
Dance z Nienadówki, Fresh z Trzebuski
oraz Ladies z Sokołowa Młp.) działające
przy świetlicach Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolski, które do występu przygotowa-
ła Magdalena Macek – instruktor tańca.
Gdy zbliżał się już wieczór scena przeszła
we władanie miejscowych zespołów mło-
dzieżowych, które mają już swój pokaźny
dorobek. Jako pierwszy zagrał zespół Tym-
czasowi, w którego skład wchodzą Adrian
Cebula – perkusja, Karol Godek – gitara
rytmiczna, Mirosław Cebula – gitara baso-
wa, Piotr Bałut – gitara solowa, Tomasz
Ciomcia – wokal. Zespół ten gra rocka
i bluesa. Następnie na scenie pojawił się
zespół Afterlife. Dla niewtajemniczonych

w kulturalne życie artystyczne sokołowsz-
czyzny: zespół ten działał do końca
2011 r. pod nazwą K.O.D. W skład zespołu
wchodzą: Mateusz Grzesik – gitara, Mar-
cin Grzesik – perkusja, Marcin Niziołek –
wokal, Radek Przybyło – gitara, Sławek
Gątarski –bas. Preferowanym stylem mu-
zycznym wykonywanym przez zespołu
Afterlife jest mocny rock i metal. Oba ze-
społy mają już grono swoich wiernych fa-
nów co dało się zauważyć obserwując re-

akcją publiczności. W imieniu MGOKSiR
składam chłopakom z obydwóch ekip gra-
tulację za dobrze wykonaną prace i życzę
dalszych sukcesów na niwie artystycznej.

Gwiazdą wieczoru był zespół Lipali. Pierw-
szy dzień święta miasta zakończył się za-
bawą taneczną, z której najbardziej zado-
wolona była młodzież.

24 czerwca br. (niedziela) rozpoczął się
na sportowo, ponieważ już po raz 4 odbył
się Bieg Sokoła (więcej informacji na str.
51). Po sportowych emocjach, obchody
święta miasta wróciły na plac targowy,

Dni Soko³owa 2012

Dni Sokołowa Młp. mają swoją historię i renomę. Na obchody święta
zjeżdża się okoliczna ludność, nie brakuje ciekawskich, którzy zjeżdżają
z s19-stki widząc wzmożony ruch i radosny nastrój. Dni Sokołowa to
największe wydarzenie kulturalne Miasta i Gminy Sokołów Młp.

W³adze miejskie wraz z delegacj¹ z partnerskiego miasta
Czop na Ukrainie.

Weso³e miasteczko z Czech.
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Szanowny Panie Burmistrzu Andrzeju Ożógu
Szanowni mieszkańcy miasta Sokołów Małopolski

W tym szczególnym dniu pragnę życzyć Panu dużo zdrowia, suk-
cesów w pracy, a mieszkańcom miasta Sokołów Młp. spokoju, szczę-
ścia i dostatku.

Jednocześnie chcę zapewnić Pana o dużej przyjaźni i życzliwości,
która będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi współpracy między siostrza-
nymi miastami Czopem i Sokołowem Młp.

Przyjaźń, ciepłe stosunki, wzajemna współpraca dają możliwość
rozwoju partnerstwa, która jest najważniejszą wartością na przyszłość.

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za udaną współ-
pracę między Czopem i Sokołowem Młp., która sprzyjać będzie dal-
szemu rozwojowi wzajemnych stosunków.

Jestem pewna, że nasza współpraca w 2012 roku i w przyszłych
latach będzie szybciej i łatwiej się rozwijać dla mieszkańców naszych
miast. Czop to miasto możliwości, a my jesteśmy gotowi dzielić się
naszymi możliwościami z naszymi miastami siostrzanymi i przyjaciółmi
tych miast.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji dni miasta Sokołowa.
Panu osobiście i wszystkim mieszkańcom miasta życzę rozwoju i dal-
szych osiągnięć.

Burmistrz Miasta Czop
Galina Car

23 czerwca 2012 roku
Tłumaczenie: Bogusława Bełz

tek, w którego interpretacji usłyszeliśmy Michela Teló –
„Ai Se Eu Te Pego” i zespołu Enej – „Dobry Den”.

Po doznaniach artystycznych przyszedł też czas na
dawkę dobrego humoru, którego publiczności dostar-
czył kabaret „Weźrzesz”.

Zaraz po nim na scenie pojawił się zespół The Jet-
Sons, grający muzykę rockabilly, czyli pierwotnego
i dzikiego rock and rolla. W skład zespołu wchodzą:
Tomasz Cisek, Nikodem Szoszyński, Mateusz Pleśniak.
Gwiazdą wieczoru, na którą z niecierpliwością czekali
wszyscy, był Maciej Maleńczuk wraz z zespołem Psy-
chodancing. Postaci oraz dorobku artystycznego Ma-
cieja Maleńczuka chyba nikomu nie trzeba przedsta-
wiać. Jego charakterystyczny głos jest znany każdemu
miłośnikowi dobrej muzyki. Utarło się już, że podczas
Dni Sokołowa wieczorem na niebie odbywa się wido-

wisko gry ognia i wybuchów, którym towarzyszy odpo-
wiednio dobrana muzyka. Dzisiaj można zaryzykować
stwierdzenie, że to właśnie pokaz sztucznych ogni sta-
je się atrakcją samą w sobie podczas obchodów świę-
ta miasta. Tu należą się szczególne podziękowania dla
zarządu firmy Connect za udostępnienie miejsca, z któ-
rego były odpalone fajerwerki. Na zakończenie Dni
Sokołowa odbyła się dyskoteka pod gwiazdami ze zna-
nym i lubianym duetem Dj Silverem i Dj Pigmejem. I tak
oto zakończyły się Dni Sokołowa anno Domini 2012.

Organizatorami Dni Sokołowa byli Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. oraz Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. W roli
konferansjerów prowadzących wystąpili Paulina Dec
i Łukasz Rakuś. Patronat medialny sprawowało Pol-
skie Radio Rzeszów, gazeta codzienna Super Nowości
oraz dwumiesięcznik Kurier Sokołowski.

Marek Kida
Fot. H. Boho, M. Zuba

Maciej Maleñczuk.
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Tradycyjna kuchnia polska, jeszcze kilka lat temu gardzona
i wyśmiewana przez swą kaloryczność, wraca do łask w wielkim
stylu. Kuchnia ta obfituje w potrawy mięsne. Wśród mięs obec-
nie niepodzielnie króluje wieprzowina, ale wśród tradycyjnych
przepisów znaleźć można potrawy z dziczyzny wszelakiego
typu, ryb, drobiu, wołowiny, czy też baraniny, koźliny. Tradycyjna
kuchnia słynie z chleba najwyższej jakości, chleba pachnące-
go, utrzymującego świeżość przez wiele dni pomimo braku przy-
słowiowej „chemii”. W kuchni polskiej nieodzowne są także
warzywa. O ile uboższa była by nasza kuchnia gdyby nie kapu-
sta, kasze, groch, ziemniaki. Ciasta drożdżowe, serniki, makow-
ce to wiodące słodkości kuchni polskiej. Kuchnia Polska pach-
nie majerankiem, koperkiem, kminkiem, pietruszką, pieprzem,
szczypiorkiem, miętą i wieloma innymi wonnymi ziołami. Trady-
cyjnej polskiej uczcie nieodzownie towarzyszy kieliszek wybor-
nej nalewki, która wspomaga trawienie i zaostrza smak spoży-
wanych potraw. Bogactwo pod względem smaku i różnorodno-
ści kuchnia polska zawdzięcza wielowiekowym wpływom sztu-
ki kulinarnej litewskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, łemkowskiej, ta-
tarskiej, karaimskiej, żydowskiej, romskiej... etc. Całego tego
konglomeratu smaków można było spróbować podczas VI Fe-
stiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie, który odbył się 1 lip-
ca br. na obiektach Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji oraz WKS „Górnovia”. Na to wielkie święto prawdziwych
smakoszów tradycyjnej kuchni zjechało się 94 Wystawców.
Wśród nich było wielu hobbystów, małych rodzinnych firm, wiel-
kich potentatów branży spożywczej oraz kół gospodyń wiej-
skich. Między wystawcami w poszczególnych kategoriach odbył
się konkurs na najsmaczniejsze wyroby. O ile wyróżnienie to
rzecz prestiżowa, to sama możliwość spotkania się była bez-
cenna, ponieważ przysłużyła się do wymiany myśli kulinarnej
oraz promocji własnych towarów, być może nawet zdobyciu
nowych kontrahentów.

Lista nagrodzonych na VI Festiwalu Podkarpackich Sma-
ków
Kategoria „Najsmaczniejsze sery i inne produkty mleczne”
I. Gospodarstwo ekologiczne Zuza – ser kozi dojrzewający
w czosnku niedźwiedzim,
II. Koło Gospodyń Wiejskich z Dylągowej- ser biały w zale-
wie,
III. Koło Gospodyń Wiejskich z Wydrze – ser smażony z kmin-
kiem,
Kategoria „Najsmaczniejsze mięso świeże oraz produkty
mięsne”
I. Zakład Mięsny Smak Górno sp. z o.o. – kiełbasa sucha
drobiowa pieczona
II. Małgorzata Bazan z Brzozówki – kaczka nadziewana
III. Koło Gospodyń Wiejskich z Koziarni – rolada z kurczaka
Kategoria „Najsmaczniejsze wyroby rybołówstwa w tym ryb”
I. Stowarzyszenie Zawisłocze Pilźniańskie – szczupak w so-
sie koperkowym
II. Trafunek – galanta z karpia
III. Stanisław Smalisz z Pysznicy – ryba faszerowana z kurka-
mi
Kategoria „Najsmaczniejsze nasiona, orzechy, zboża, wa-
rzywa i owoce (przetworzone i inne)

I. Anna Filip z Błędowej Tyczyńskiej – dżem z rabarbaru
II. Maria Bosek z Połomi – posiadło malinowe nadziewane
III. Aneta Ulisz z Miłocina – papryka konserwowa w sosie wła-
snym
Kategoria „Najsmaczniejsze wyroby piekarnicze”
I. Piekarnia Zuza – Bogusława Tupaj z Górna – chleb na za-
kwasie z ziarnami
II. Danuta Krok z KGW w Połomni – chleb żytni na zakwasie
z perzem
III. Grażyna Urban z Węglisk – chleb wiejski
Kategoria oleje i tłuszcze
I. Ewa Giełdon z Woli Piaskowej – olej lniany z lubczykiem
II. Teresa Nycz z Błędowej Tyczyńskiej – masło wiejskie oseł-
kowe
III. Stanisław Surmycz z Soniny – masło ekologiczne wiejskie
Kategoria miody
I. Teresa Dobek z KGW w Węgliskach – miód rzepakowy
II. Gospodarstwo Rolno-Pasiecze Leban – miód wielokwiato-
wy leśny
III. Adrian Jerzy Hammer – miód gryczany
Kategoria gotowe dania i potrawy gotowe
I. Barbara Opioła – pierogi mięsne tradycyjne
II. Stowarzyszenie Jodełka z Zalesia (gm. Czarna Łańcucka)
– zupa rybna
III. Piotr Brózda – karkówka z knedlami i słodką kapustą
Kategoria napoje alkoholowe i bezalkoholowe
I. Andrzej Ożóg z Nienadówki– nalewka pigwówka
II. Teresa Rupa z Rakszawy – nalewka „Dzbanuszek”
III. Krystyna Grzesik z Medyni Głogowskiej – nalewka Laskow-
ska
Kategoria „Najsmaczniejsze inne produkty”
I. Irena Toś – sałatka rzepicha
II. Beata Pudysz – ostudzina
III. Renata Wróbel – grzyby po laskowsku

VI Targi ¯ywnoœci
Tradycyjnej „Festiwal

Podkarpackich
Smaków” w Górnie
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Poza częścią wystawienniczą odbywała się impreza towa-
rzysząca składająca się z wielu ciekawych atrakcji, między in-
nymi mini plac zabaw dla dzieci, catering, czy w końcu program

artystyczny, który otworzyły zespoły
z różnych Górn rozsianych po mapie
Polski. Górno z Gminy Tomaszów Lu-
belski woj. lubelskie reprezentował Ze-
spół Chrypka; Górno z Gminy Górno
woj. Świętokrzyskie reprezentowały:
Zespół Bęczkowianie, Zespół Górnia-
necki, Zespół Niva wraz z Ewą Siuda-
jewską regionalistką i gawędziarką oraz
KGW z Leszczyn, które przedstawiło
dwa skecze. Warto podkreślić, że przy-
jaźń pomiędzy bratnimi Górnami jest
utrzymywana i pielęgnowana przez ini-
cjatora takowych wymian kulturowych
Kazimierza Smolaka znanego zapew-
ne czytelnikom Kuriera Sokołowskiego.
W dalszej części zaprezentowała się
Bandoska z WDK w Rzeszowie, która
jest jednym z najlepszych zespołów pie-
śni i tańca w województwie. O tańcach

narodowych i regionalnych wykonywanych przez zespół opo-
wiadał Czesław Drąg – Kierownik Działu Upowszechniania Sztu-
ki i Współpracy z Samorządami Wojewódzkiego Domu Kultury

w Rzeszowie. Następnie roz-
począł się osobny blok arty-
styczny pt. „Smaki Eurogalicji”.
Na scenie wystąpiły zespoły:
Wolanie z Woli Małej, Dąbrów-
czanie z Dąbrówek, KGW z Ja-
sionki, Kamieniacy z Kamienia,
Stowarzyszenie na Rzecz Ko-
biet Wsi Krasne z Krasnego. Nie
zabrakło również Zespołu „Mło-
dy Duch” z Górna, który zapre-
zentował program artystyczny
pt. „Biesiada polsko-ukraiń-
ska”. Cały blok zakończył się
występem zespołu „Karczma-
rze NaNowo”, którego znako-
mita część pochodzi z nasze-
go Górna. Zespół „Karczmarze
NaNowo” powstał na przeło-
mie 2011 i 2012 r. Utworzyli go
muzycy zespołu „Młody Duch”

i rzeszowskiej grupy „Karczmarze”. W skład zespołu
wchodzą: Kamil Niemiec – skrzypce, wokal, Tomasz Py-
zik – skrzypce, wokal, Dariusz Kosak – gitara, wokal, To-
masz „Paison” Pisaniak – akordeon, wokal, Maciej Stec –
gitara basowa, Jakub Stec – perkusja. Podczas tego święta
jadła wszelakiego typu odbył się konkurs „Tradycyjny Smak
Eurogalicji”, w którym zwyciężyły panie z KGW z Wólki
Podleśnej. Część artystyczna Podkarpackich Smaków za-
kończyła się koncertem znanego i lubianego Zespołu „For-
macja Nieżywych Schabuff”. Główną atrakcją wieczoru
okazał się być mecz finałowy Euro 2012 Hiszpania – Wło-
chy (4:0) oglądany wspólnie na telebimie.

Organizatorami VI Targów Żywności Tradycyjnej „Fe-
stiwal Podkarpackich Smaków” byli Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Burmistrz Gminy i Miasta So-
kołów Młp., Zakład Mięsny „Smak Górno”, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, LGD Eurogali-
cja, Pro Carpatia.

Marek Kida

Fot. M. Kida, S. Be³z

Panie z kó³ gospodyñ wiejskich przechowuj¹ stare przepisy i miejmy nadziejê, ¿e znajd¹ siê ich
godne nastêpczynie, którym bêd¹ mog³y przekazaæ swoj¹ wiedzê.

... a¿ œlinka cieknie.

Pani Bogus³awa Tupaj czêstuje chlebem na zakwasie Czes³awa Dr¹ga.
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Rozmowy przez
telefon

komórkowy

Podając numer telefonu komórko-
wego na wizytówce służbowej, w ma-
ilu lub ustnie możemy spodziewać się,
że nasz rozmówca w przyszłości sko-
rzysta z tej informacji i będzie dzwonił
w mniej lub bardziej ważnych spra-
wach służbowych. Ogólnie przyjętą
zasadą jest prowadzenie rozmów służ-
bowych przez służbowy telefon komór-
kowy w godzinach pracy. Późne popo-
łudnie lub wczesny wieczór zostawmy
do naprawdę pilnych telefonów. Ponie-
waż nie wiemy, gdzie w danej chwili
jest nasz rozmówca, uprzejmość wyma-
ga, aby zapytać czy może poświęcić
nam chwilę. Dzwonienie do drugiej
osoby w godzinach późniejszych lub
w dni wolne od pracy stanowi jaskrawe

naruszenie jej czasu odpoczynku. Sami
chcąc uniknąć rozmowy w nieodpo-
wiednim miejscu lub porze, możemy:
• Wyłączyć aparat, ustawiając
uprzednio automatyczną sekretarkę
• Odebrać połączenie, od razu pro-
sząc naszego rozmówcę o ponowny
kontakt za określony czas.

Aby uniknąć kompromitacji, telefon
komórkowy należy wyłączyć przed
wejściem do kościoła, teatru, samolo-
tu, kina, sali koncertowej i innych ci-
chych miejsc. Niektórzy wyłączają apa-
rat podczas ważnych spotkań, inne

osoby pozostawiają aparat włączony,
ale z wyciszonym dzwonkiem. Mają
bowiem możliwość odbierania wiado-
mości SMS bez zakłócenia uwagi in-
nych uczestników. W przypadku konfe-
rencji lub podobnych publicznych spo-
tkań możemy na chwilę opuścić po-
mieszczenie i prowadzić rozmowę
przez telefon w innym pokoju lub na
korytarzu. Sytuacja ta dotyczy jedynie
pilnych i ważnych rozmów.

Jak siê zachowaæ
w autobusie,

metrze
czy tramwaju

Obowiązuje żelazna zasada: naj-
pierw wysiadający, potem wsiadający.
Spokojnie czekamy, aż ludzie prze-
staną opuszczać pojazd. Jeśli oczeku-
jących nie ma wielu, należy puścić przo-

dem matki z dziećmi i osoby starsze.
W godzinach szczytu wsiadamy po ko-
lei, ale miejsca siedzące pozostawia-
my najbardziej potrzebującym. Jeśli
panuje ścisk, plecaki i duże torby trzy-
mamy w ręku. Staramy się nie bloko-
wać miejsca przy wejściu, przesuwa-
jąc się tak, by inni pasażerowie także
mogli wygodnie stanąć. Jeśli kogoś
potrącimy, przepraszamy. Na nie-
grzeczne uwagi staramy się nie odpo-
wiadać, ewentualnie ucinamy mówiąc:
„naprawdę mi przykro”. Jeśli uszkodzi-
my czyjeś ubranie np. rajstopy, należy
zaproponować zadośćuczynienie. Nie
wsiadamy do wnętrza pojazdu z jedze-
niem. Podczas przejazdu nie omawia-
my głośno domowych czy zawodowych
spraw. Nie rozmawiamy również bar-
dzo głośno przez komórkę.

Osoby starsze i niepełnosprawne
mają prawo domagać się ustąpienia im
miejsca wyznaczonego specjalnie dla
nich. To oczywiste. Mają też prawo li-
czyć na grzeczność młodszych i spraw-
niejszych. Czasem komuś trudno dojść
do miejsca oznakowanego. Czasem

jest zajęte przez inną uprawnioną oso-
bę. Wtedy każdy z nas powinien ustą-
pić miejsca takiej osobie.

Grzecznie
w poci¹gu

Gdy podróżujemy pociągiem, w któ-
rym nie obowiązuje zasada rezerwacji
miejsc, powinniśmy najpierw zapytać
czy w przedziale znajdują się wolne
miejsca.

Kulturalny mężczyzna powinien
wchodzącej do przedziału kobiecie po-
móc umieścić bagaż na górnej półce.
Bagaż podręczny zawsze umieszcza-
my tak, aby nie przeszkadzał innym. Nie
należy nikogo na siłę zachęcać do roz-
mowy. Dialog należy toczyć półtonem,
tak by nie przeszkadzać innym pasa-
żerom. Przed nachalnym gadulstwem
współtowarzysza podróży możemy
obronić się udając drzemkę. Zróbmy to
jednak dyskretnie.

Niektórzy zaraz po wejściu do tur-
koczącego pociągu zapadają w drzem-
kę. Gdy na naszym ramieniu spocznie
głowa sąsiada, bez zakłopotania czy
wstydu obudźmy go lub zdejmijmy ją
z naszego ramienia. Najlepiej jest gdy
podczas podróży rozmawiając przez te-
lefon wyjdziemy z przedziału, wtedy nie
będziemy czuć się skrępowani, ani roz-
mowa krępować innych. Podejmowa-
nie tematów prywatnych czy intymnych
jest w złym tonie.

W czasie podróży spożywanie po-
siłków jest dość często spotykane i

praktykowane. Jedząc, nie jesteśmy zo-
bowiązani do częstowania naszym
śniadaniem towarzyszy podróży. Musi-
my jednak szczególnie uważać na to,
by nie poplamić siebie i innych. Pamię-
tajmy o śmieciach jakie „produkujemy”.
Zostawmy po sobie pomieszczenie czy-
ste i zabierzmy opakowania po napo-
jach i jedzeniu lub wyrzućmy je do od-
powiedniego kosza.

Agata Dec
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Separacja a rozwód
– przes³anki

Separacja i rozwód są instytucjami przewidzianymi na wy-
padek zaistniałych problemów w związku małżeńskim. Pomi-
mo zachodzącego podobieństwa pomiędzy tymi dwiema in-
stytucjami, przesłanki dla orzeczenia separacji są inne od prze-
słanek dla rozwodu.

Zgodnie z polskim stanem prawnym, przesłanką separacji
jest zupełny rozkład pożycia małżonków, lecz niejednocze-
śnie trwały, gdyż taki jest przesłanką orzeczenia rozwodu. Jed-
nym z celów instytucji separacji jest bowiem – obok komplek-
sowego, prawnego uregulowania skutków separacji faktycz-
nej – umożliwienie małżonkom przemyślenia celowości rozej-
ścia się i ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia.

Przy czym należy zaznaczyć, że nie jest wyłączona możli-
wość uwzględnienia żądania orzeczenia separacji również
wtedy, gdy rozkład pożycia jest nie tylko zupełny, ale także
trwały.

Zupełny rozkład pożycia małżonków rozumiany jako cał-
kowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej
pomiędzy małżonkami. Należy przez to rozumieć zanik łączno-
ści psychicznej oraz wzajemnych pozytywnych uczuć, jak mi-
łość, szacunek, zaufanie; obejmuje także współżycie fizyczne.
Natomiast w sferze gospodarczej przejawia się w prowadze-
niu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu
razem, niekiedy w prowadzeniu wspólnej działalności zarob-
kowej lub gospodarczej.

Sąd nie może jednak udzielić separacji, jeżeli z tego po-
wodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci lub je-
żeli jej udzielenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego. Separację można natomiast orzec na zgodny

wniosek małżonków, gdy nie
mają oni wspólnych małolet-
nich dzieci. Sąd nie orzeka
wówczas o winie rozkładu
pożycia, lecz następują ta-
kie skutki, jakby żaden

z małżonków nie pono-
sił winy.

Rozkład po-
życia jest trwały
jeżeli na tle oko-
liczności kon-
kretnej sprawy
można przy-
puszczać, że po-
wrót małżonków
do wspólnego
pożycia nie na-
stąpi.

Orzeczenie
przez sąd roz-

wodu możliwe jest tylko wówczas, gdy wystąpiły obie prze-
słanki razem, tj. nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia mał-
żeńskiego.

Opracowała Magdalena Grześkiewicz
Doradca w Podkarpackim Ośrodku Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego

Separacja a rozwód
– skutki

Separacja i rozwód są instytucjami przewidzianymi na wy-
padek zaistniałych problemów w związku małżeńskim. Pomi-
mo zachodzącego podobieństwa pomiędzy tymi dwiema in-
stytucjami należy zauważyć, iż separacja pod względem skut-
ków prawnych dla związku małżeńskiego jest jednak mniej
dolegliwa.

Wskutek rozwodu małżeństwo zostaje rozwiązane, a więc
przestaje istnieć, a co za tym idzie można zawrzeć nowy zwią-
zek małżeński. Z kolei separacja nie daje małżonkom tej moż-
liwości, gdyż nie do rozwiązania małżeństwa wówczas nie
dochodzi. Należy podkreślić, że skutki separacji mogą zostać
zniesione w skutek orzeczenia Sądu, co nie jest możliwe
w przypadku orzeczenia rozwodu.

Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek mał-
żeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska, któ-
re nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast
po orzeczeniu rozwodu małżonek, który przy zawarciu związ-
ku małżeńskiego zmienił nazwisko może w terminie 3 mie-
sięcy od uprawomocnienia się wyroku orzekają-
cego rozwód powrócić do nazwiska, które
nosił przed zawarciem małżeństwa. W tym
celu należy złożyć wniosek w urzędzie sta-
nu cywilnego, do którego dołączyć trzeba:
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją
o rozwodzie lub odpis skrócony aktu mał-
żeństwa oraz prawomocny wyrok sądu
orzekający rozwód.

W przypadku orzeczenia ali-
mentów przy rozwodzie w niektó-
rych przypadkach okres ich pła-
cenia byłemu małżonkowi jest
ograniczony do 5 lat, z kolei przy
separacji tego ograniczenia już
nie ma.

Po orzeczeniu separacji mał-
żonkowie są zawsze obowiązani
do wzajemnej pomocy względem
siebie, jeśli tylko wymagają tego
względy słuszności, np. w czasie choroby. Natomiast przy roz-
wodzie na byłych małżonkach taki obowiązek już nie spoczy-
wa.

Opracował Karol Grześkiewicz
Doradca w Podkarpackim Ośrodku Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego

Artykuły opracowane w ramach projektu „Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo”, realizowanego przy wsparciu
Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.



VI Targi Żywności Tradycyjnej
„Festiwal Podkarpackich Smaków” w Górnie,

1 lipca 2012 r.

Fot. S. Bełz, M. Kida



Dni SokołowaDni Sokołow
23-24 czerwc



Dni Sokołowawa

F łz, M. Kidaot. H. Boho, S. Be

ca 2 12 r.0



Fot. S. Bełz
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Przemoc w rodzinie może pojawić się

w życiu każdej osoby, bez względu na jej
wiek, płeć, poziom wykształcenia czy sta-
tus materialny. Nie trzeba mieć siniaków
ani innych obrażeń, żeby być ofiarą prze-
mocy domowej. Mamy z nią do czynie-
nia, gdy członek rodziny, próbuje zdomi-
nować nie tylko fizycznie, ale też psychicz-
nie partnerkę, partnera, dzieci, rodziców,
dziadków, teściów, itd. Jednakże żadna
osoba doświadczająca przemocy nie jest
na nią skazana. Przed doznawaniem
przemocy ze strony bliskich osób można
się ustrzec – trzeba znać swoje prawa
i z nich korzystać. Przepisy nie określają,
jak często mają pojawiać się te czyny lub
jak długo mają trwać, aby były uznane za
przemoc domową. To może być nawet
jeden czyn!

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie okre-
śla działania uznawane za przemoc do-
mowa oraz zasady postępowania wobec
osób dotkniętych przemocą w rodzinie
i stosujących przemoc w rodzinie.

Po kilku latach jej funkcjonowania
konieczne były zmiany, aby skuteczniej
walczyć z tym zjawiskiem. Nowelizacja
z dnia 10 czerwca 2010 wzmocniła ochro-
nę ofiar przemocy oraz położyła szcze-
gólny nacisk na profilaktykę, a także zmia-
nę świadomości społeczeństwa.
Nowelizacją rozszerzono formy pomocy
udzielanej bezpłatnie ofiarom przemocy
w rodzinie. Wprowadzono m.in. możli-
wość bezpłatnego poradnictwa medycz-
nego, psychologicznego, prawnego, so-
cjalnego, zawodowego, rodzinnego,
oraz badania lekarskiego w celu ustale-
nia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
oraz wydania zaświadczenia lekarskie-
go. Zapewniono również osobie dotknię-
tej przemocą w rodzinie prawo do inter-
wencji kryzysowej i wsparcia oraz bez-
piecznego schronienia w specjalistycz-
nym ośrodku wsparcia dla ofiar prze-
mocy w rodzinie.

Wprowadzony został obowiązek two-
rzenia w każdej gminie zespołów inter-
dyscyplinarnych, złożonych z przedsta-
wicieli służb zajmujących się przeciwdzia-
łaniem przemocy. Jego zadaniem jest in-
tegrowanie i koordynowanie działań w/w
służb oraz specjalistów w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wspomnieć warto także o przepisie,
zgodnie, z którym w razie bezpośrednie-
go zagrożenia życia lub zdrowia dziec-
ka w związku z przemocą w rodzinie,
pracownik socjalny wykonujący obo-
wiązki służbowe ma prawo odebrać
dziecko z rodziny. Decyzję o odebraniu

dziecka pracownik socjalny podejmuje
wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a tak-
że z lekarzem, lub ratownikiem medycz-
nym bądź pielęgniarką.

Ochronę ofiar przemocy ma wzmoc-
nić także kolejna zmiana wprowadzona
nowelizacją, zgodnie, z którą jeżeli czło-
nek rodziny wspólnie zajmujący miesz-
kanie, swoim zachowaniem polegają-
cym na stosowaniu przemocy w rodzi-
nie sprawia, że wspólne zamieszkiwa-
nie jest szczególnie uciążliwe, to osoba
dotknięta przemocą może żądać, aby
sąd zobowiązał taką osobę do opusz-
czenia mieszkania.

Nowelizacja wprowadziła zmiany tak-
że w ustawie Kodeks Rodzinny i Opie-
kuńczy, przewidujące zakaz stosowania
kar cielesnych przez osoby wykonują-
ce władzę rodzicielską oraz sprawują-
ce opiekę lub pieczę nad małoletnim.
Wprowadzenie powyższego zakazu ma
na celu zmianę postawy społeczeństwa
i wskazanie innych metod wychowaw-
czych, co w połączeniu z odpowiednimi
przepisami powinno doprowadzić do
większej ochrony dzieci.

Duże znaczenie w zakresie monito-
rowania sytuacji w rodzinie przypisuje
się również postępowaniu interwencyj-
nemu na podstawie procedury „Niebie-
skiej Karty”.

Z dniem 18 października 2011 r. we-
szło w życie Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia13 września 2011 r. w spra-
wie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”
(Dz. U. Nr 209, poz. 1245)

Jest to procedura interwencji w spra-
wach przemocy domowej, która ułatwia
rozpoznawanie i dokumentowanie takich
przypadków, a także organizowanie po-
mocy w środowiskach lokalnych. Pozwa-
la na dokumentowanie zaistniałych sytu-
acji, pokazuje skutki i stanowi ważny do-
wód w sprawie karnej.

Od wypełnienia tego dokumentu roz-
poczyna się specjalna procedura działa-
nia przeciw przemocy w rodzinie. Dotych-
czas kartę mógł wypełnić wezwany na
miejsce zdarzenia policjant lub pracow-
nik ośrodka pomocy społecznej. Po zmia-
nie zajmie się tym również przedstawiciel
gminnej komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz przedstawiciele
oświaty i ochrony zdrowia. Procedura
wszczynana jest w wypadku, gdy pracow-
nicy w/w jednostek w toku prowadzonych
czynności służbowych lub zawodowych
powzięli uzasadnione podejrzenie stoso-
wania przemocy wobec członków rodzi-
ny, lub informację taką uzyskali w wyniku

zgłoszenia dokonanego przez członka
rodzinny lub przez osobę będąca świad-
kiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje
przez wypełnienie formularza „Niebieskie
Karty A”, który następnie zostaje przeka-
zany przewodniczącemu zespołu interdy-
scyplinarnego nie później niż w terminie
7 dni od wszycia procedury. Po wypełnie-
niu formularza „Niebieska Karta-A-” oso-
bie, co, do której istnieje podejrzenie, że
jest dotknięta przemocą w rodzinie, prze-
kazuje się formularz” Niebieska Karta-, B”,
czyli pouczenie dla osób dotkniętych prze-
mocą w rodzinie. Karta ta zawiera infor-
macje na temat przemocy i przysługują-
cych praw. Przewodniczący zespołu
w ciągu 3 dni przekazuje go członkom
zespołu, którzy w obecności zaproszonej
osoby, dokonują analizy sytuacji rodziny
i wypełniają formularz Niebieska Karta-C”,
zawierający miedzy innymi indywidualny
plan pomocy dla danej osoby/rodziny.

Osoby doświadczające przemocy do-
mowej często wstydzą się swojego pro-
blemu i nie szukając żadnej pomocy po-
zostają ofiarą. Problem ten dotyka wielu
osób i rodzin, nie musisz zostać z nim sam/
sama. Ponieważ istnieje wiele instytucji,
które specjalizują się w ochronie osób
krzywdzonych. Warto korzystać z pomo-
cy specjalistów, którzy udzielą praktycz-
nych wskazówek, co robić, gdzie szukać
pomocy prawnej, socjalnej i psycholo-
gicznej.

Trzeba znać swoje prawa by móc
radzić sobie w sytuacji doświadczania
przemocy.

Pamiętaj o tym, że:

Nigdy nie jest za późno,
by powiedzieć przemocy

nie!

Pierwszym krokiem do
przerwania przemocy jest
przełamanie milczenia!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

tel. 17 772-88-35
tel. interwencyjny 885-696-640
e-mail oik.gorno@poczta.fm

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

tel. 17 867-14-72
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Rok szkolny 2011/2012 w naszym przedszkolu zakończy-
liśmy nietypowo, ponieważ oprócz piosenek i wierszy okolicz-
nościowych prezentowanych przez wszystkie grupy na zakoń-
czenie roku szkolnego przedszkolaki bawił Klaun Fred, który
swoimi zabawami sprawił, że dzieciaki w ostatnim dniu przed
wakacjami miło spędziły czas.

Klaun bawił i rozśmieszał dzieci różnymi konkursami, iluzją,
tańcem, śpiewem, modelowaniem zwierzątek i kwiatów z ba-
loników, bańkami z agregatu oraz pokazem dwumetrowych
baniek mydlanych. Dzieci mogły z pomocą Klauna animować
duże bańki mydlane. Było dużo radości i fajnej zabawy,
a uśmiech nie schodził dzieciom z ust. Klaun Fred na zakoń-
czenie dwugodzinnej zabawy nagrodził zaangażowanie dzie-
ci słodkościami.

W naszym przedszkolu w czasie roku szkolnego dzieje się
bardzo dużo. Kalendarz imprez przedszkolnych zawiera m.in.:
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jasełka, Bal karna-
wałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, wycieczki eduka-
cyjne. W minionym roku szkolnym dzieciaki bawiły się w Cen-
trum Zabaw „Fantazja” oraz obejrzały film animowany „Piraci”
w Kinie „Helios” w Rzeszowie. Pod opieką nauczycielek brały
udział w licznych konkursach plastycznych, teatralnych oraz
muzycznych, organizowanych na szczeblu gminnym, powia-
towym i ogólnopolskim.

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi mali podopieczni będą
mile wspominać naukę i zabawę w naszym przedszkolu, a po

SP TRZEBOŚ

III Gminny Konkurs Matematyczny

klas trzecich

W dniu 9 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi odbył się III Gminny Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz GiM w Sokołowie Młp.
Andrzej Ożóg.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów – reprezentantów
z 11 szkół z terenu naszej gminy.
Decyzją Komisji Konkursowej przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Anna Czerwonka (Szkoła Podstawowa w Turzy),

II miejsce – Michał Pieniek (Zespół Szkół im.bł.Bronisława
Markiewicza w Trzebosi),
– Sebastian Ciupak (Zespół Szkół im.Henryka Sienkiewicza
w Nienadówce),
III miejsce – Karolina Bandura (Szkoła Podstawowa w Turzy).
– Kacper Mierzwa ((Zespół Szkół im. S.Wyszyńskiego w Wól-
ce Niedźwiedzkiej).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

Dziękujemy uczniom za udział w potyczkach matematycz-
nych, a nauczycielom za trud włożony w przygotowanie dzieci
do konkursu.

E. Kurzeja

Przedszkole Samorz¹dowe
w Soko³owie M³p.

Zakoñczenie
roku szkolnego

„na weso³o”

wakacjach z przyjemnością i uśmiechem powitają nowy rok
szkolny.

Tekst i fot. Monika Majka
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ZS TRZEBOŚ

Dzieñ szko³y bez przemocy
w Trzebosi

– Akcja „Kibicujê Fair Play”
We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się VI edycja Programu Spo-

łecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest
zwiększenie poziomu świadomości problemu, jakim jest prze-
moc szkolna oraz dostarczenie systemowych narzędzi umożli-
wiających jej skuteczne zapobieganie. W związku z organizowa-
niem przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej,
5 czerwca br. obchodzono w naszym kraju dzień szkoły bez prze-
mocy pod hasłem” Kibicuję Fair Play”. Inicjatywa ta miała na celu
pokazanie, że na polskich stadionach można kibicować bezpiecz-
nie, a kibice są kulturalni i okazują innym szacunek. Szkoły
z całego kraju mogły zgłosić przez Internet chęć udziału w takiej
akcji i zrealizować ją według własnego pomysłu. Wszyscy zobli-
gowani byli do przygotowania rozgrywek sportowych promują-
cych ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play. Zespół
Szkół w Trzebosi zorganizował Dzień bez przemocy 6 czerwca
2012 r. W tym dniu dla uczniów szkoły podstawowej jak też uczniów

EMILKA

W marcu bieżącego roku wiele dzieci
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. bł. B. Mar-
kiewicza z Trzebosi z zaangażowaniem
wykonywało prace na konkurs plastyczny
o swoim patronie. Warunkiem przystąpie-
nia do rywalizacji było wykonanie pracy
plastycznej dowolną techniką, ilustrującą
jeden z załączonych tekstów ks. Walente-
go Michułki. W sumie, na ogólnopolski kon-
kurs organizowany przez Siostry Michalit-

gimnazjum urządzono zawody oraz konkurs „Kibicowanie Fair
Play”. Ocenie podlegało przygotowanie kulturalnego dopingu ki-
bica, wykonanie plakatu tematycznego, a także wykonanie lub
przebranie przedstawiciela klasy za maskotkę i nadanie jej orygi-
nalnej nazwy. Każda klasa prezentowała się przed komisją kon-
kursową i całą społecznością szkolną.

Uczniowie szkoły podstawowej począwszy od klas zero-
wych włożyli wiele pracy w przygotowanie się do kibicowania.
Każda klasa przebrała się w barwy narodowe, dzieci przynosi-
ły emblematy kibica, śpiewały piosenki, w tym kilka ułożonych
specjalnie na tę okazję. Najbardziej spodobała się komisji kla-
sa Vb, drugie miejsce zajęła klasa IV, trzecie ex aequo klasa Va
i 0a. Kolejne miejsca przypadły klasie 0b, VIa i VIb. Po ogłosze-
niu wyników rywalizacji uczniowie udali się na salę gimna-
styczną, gdzie mieli okazję wykorzystać przygotowany przez
siebie doping dla wsparcia swoich koleżanek i kolegów biorą-
cych udział w zawodach. Następnie odbył się konkurs dla
uczniów gimnazjum, którzy tak jak młodsi koledzy wzięli rów-
nież udział w rozgrywkach sportowych. Na zakończenie klasy
otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Cała akcja okazała się „strzałem w dziesiątkę”, przeno-
sząc dzieci i młodzież w atmosferę futbolowego święta. Wszy-
scy uczestnicy i organizatorzy przede wszystkim świetnie się
bawili, a przygotowane atrybuty i doping z pewnością przy-
dadzą się do wspierania polskich piłkarzy w czasie mistrzostw!

Magdalena Kucia

ki z Miejsca Piastowego, napłynęło 322
prace, z tego 14 zostało wybranych jako
ilustracje do książki pod tytułem Ten spo-
sób rzadko zawodzi, czyli malinki bł. Broni-
sława, wydanej z dodatkiem do kolorowa-
nia. Z radością zawiadamiamy, że praca
Emilii Popek, uczennicy klasy I, została wy-
brana jako strona tytułowa do druku. Po-
stać bł. B. Markiewicza i krzew malin Emil-
ka wykonała z plasteliny. Rozdanie nagród
odbyło się w dniu 31 maja 2012 r. w Miej-
scu Piastowym podczas Michaylandu.
Laureaci otrzymali upominki rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy Michaylandu otrzy-
mali też symboliczny „koszyk malin”. Ten
upominek nawiązywał do wydarzenia
z życia bł. ks. Bronisława, opisanego
przez jednego z jego wychowanków.
Otóż ks. Markiewicz nie ukarał niesfor-
nego wychowanka, tylko polecił wycho-
wawcy poczęstować go malinami – „Ten
sposób rzadko zawodzi!”, przekonywał.
I rzeczywiście tak się stało. Okazana
chłopcu miłość zmieniła jego serce.

Rodzice, koleżanki i koledzy oraz cała
społeczność szkolna – wszyscy są dum-
ni z Emilki. Wielkie brawa i gratulacje.

B. Mrożkiewicz
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Po mistrzostwo Polski!
W ubiegłych latach uczniowie Zespołu Szkół w Trzebosi

odnieśli wiele sportowych sukcesów. Nie inaczej było w bieżą-
cym roku szkolnym – lista osiągnięć indywidualnych i drużyno-
wych jest niezwykle długa i bogata, nie sposób więc wymienić
wszystkich.

Do najważniejszych należy niewątpliwie zajęcie przez na-
szego ucznia Michała Gnatka I miejsca w skoku w dal w Woje-
wódzkiej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce, która odbyła się
5 października 2011 roku na stadionie Resovii.

Dużym sukcesem zakończył się start naszych podopiecz-
nych w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych 10 x 1000 m. Zespół w składzie: Adrian
Szeliga, Bartłomiej Smycz, Piotr Gnatek, Damian Szeliga,
Michał Wójcik, Adrian Chorzępa, Mateusz Śliż, Andrzej Koło-
dziej, Michał Gnatek, Maciej Ożóg (Grzegorz Cisek, Janusz
Śliż) zdobyli brązowy medal.

Warto nadmienić, że dyscyplina ta wymaga od uczniów
długich przygotowań, a więc tym samym wielu godzin spędzo-

nych na treningach. W tej sztafecie nie osiąga się dobrych
wyników bez ciężkiej pracy.

17 maja 2012 roku w Mistrzostwach Województwa podkar-
packiego w Biegach Rozstawionych „Festiwal sztafet” nasi gim-
nazjaliści: Arkadiusz Nieroda, Adrian Szeliga, Piotr Gnatek,
Michał Gnatek, w sztafecie szwedzkiej (100 m, 200 m, 300 m,

400 m) zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do finałów krajo-
wych, które odbyły się 22 czerwca 2012 roku w Łodzi.

Sukces ten jest niezwykle cenny, gdyż nasi uczniowie ry-
walizowali z uczniami uczęszczającymi do szkół sportowych.

Gratulujemy naszym uczniom sukcesów, cieszymy się wraz
z nimi i liczymy na kolejne.

Tomasz Korzenny

Zdobyliœmy Trzy Korony
W dniach 20 i 21 maja 2012 roku odbyła się wycieczka w Pieniny. Brali

w niej udział uczniowie klas szóstych, piątych oraz pierwszej gimnazjum.
W trakcie przejazdu autokarem pan przewodnik opowiadał bardzo cie-

kawe historie dotyczące poszczególnych miejscowości i zabytków. Pierw-
szego dnia wycieczki zobaczyliśmy cztery jeziora: Czchowskie, Rożnow-
skie, Czorsztyńskie i Sromowskie. Następnie przeszliśmy przez Wąwóz
Homole – rezerwat przyrodniczo-geologiczny. Potem dotarliśmy do Szczaw-
nicy i spróbowaliśmy dwóch odmian wód mineralnych. Wyjechaliśmy ko-
lejką krzesełkową na Palenicę, a ze szczytu zeszliśmy pieszo do Szczawni-
cy. Później pojechaliśmy nad rzekę Białkę, gdzie każdy mógł zobaczyć
piękne kamienie „otoczaki”. Poznaliśmy również fascynującą historię drew-
nianego kościółka w Dębnie wpisanego na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

Następnego dnia zwiedziliśmy zamek, zobaczyliśmy zaporę oraz elek-
trownię wodną w Niedzicy. Wreszcie nadszedł czas na dłuższą wędrówkę
górską. Naszym celem były Trzy Korony. Widok z tarasu widokowego był
niesamowity. Każdy był zmęczony, ale szczęśliwy, że zdobył najwyższy
szczyt Pienin.

Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. W przyszłym roku planuje-
my kolejną wycieczkę górską.

Gabriela Szostecka, Karolina Popek, Natalia Śliż, Paulina Chorzępa

Biegi prze³ajowe.

Micha³ Gnatek I miejsce.

Sztafeta szwedzka.
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V edycja Rejonowego Turnieju

Matematyczno-Przyrodniczego

„Człowiek. Jego odkrycia i wynalazki” to hasło kolejnej już
edycji rejonowego Turnieju Matematyczno-Przyrodniczego,
który 18 maja 2012 r. odbył się w Zespole Szkół w Trzebosi.
Honorowy patronat nad turniejem objęli: Starosta Powiatu Rze-
szowskiego, Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty,
Jacek Wojtas i Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
Andrzej Ożóg. Organizatorami byli członkowie Gminnego Cen-
trum Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, działającego przy
Zespole Szkół w Trzebosi.

W zmaganiach turniejowych uczestniczyli uczniowie repre-
zentujący: Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nie-
nadówce, Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Niena-

dówce, Zespół Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Zespół
Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie, Zespół Szkół nr 1
w Stobiernej, Społeczne Gimnazjum w Targowiskach oraz
Zespół Szkół w Trzebosi.

Turniejowi przewodniczyła Dyrektor ZS w Trzebosi, Helena
Piróg. Przewodniczącą Komisji Turniejowej była Marta Nizioł,
a członkami komisji: Magdalena Sidor oraz Agnieszka Ma-
zgaj. Obsługą techniczną zajmował się Konrad Jabłoński. Tur-
niej prowadziła Monika Sidor, zaś koordynatorem całego tur-
nieju, już po raz piąty, była Bożena Chorzępa.

Tuż przed rozpoczęciem zmagań ośmiu drużyn uczniowie
naszej szkoły przedstawili krótką inscenizację: INSPIRACJE
„PANEM TADEUSZEM”. Po prezentacji drużyn oraz ich opie-
kunów, a także po przedstawieniu zasad konkursu, rozpoczę-
ła się pierwsza część turnieju pt.:
„W świecie wynalazków”. Uczestni-
cy mieli za zadanie w ciągu 20 minut
skonstruowanie pojazdu z otrzyma-
nych elementów. Wśród nich znala-
zły się: plastikowa butelka, wyka-
łaczki, słomki, kawałek sklejki, gwoź-
dzie, balon i różne nakrętki. Zadanie
nie było proste, ale pomysłowość
uczniów budziła zdziwienie i podziw.
Wszyscy pracowali bardzo ambitnie.
Już po kilku minutach dało się za-
uważyć, że młodzież jest wyjątkowo
uzdolniona i walka o pierwsze miej-
sce będzie zacięta. Po upływie wy-
znaczonego czasu zawodnicy przy-
stąpili do prezentacji swoich wyna-
lazków. Zbudowane pojazdy poru-
szały, a odległość, jaką pokonały, decydowała o ilości zdoby-
tych punktów. W tej konkurencji najlepsi okazali się uczniowie
ze Stobiernej i z ZS nr 2 w Nienadówce. Ich pojazdy pokonały
najdłuższą odległość, za co zostali nagrodzeni maksymalną
ilością punktów.

Po ukończeniu tej konkurencji, uczniów czekał godzinny
wysiłek. Mieli przystąpić do II części turnieju tzw. „Burzy mó-

zgów”, by zmierzyć się z zadaniami otwartymi z: matematyki,
chemii, fizyki, biologii, geografii. Mimo że były one trudne, to
poradzili sobie dosyć dobrze. Najlepsi w tej części okazali się
uczniowie reprezentujący ZS w Stobiernej i Gimnazjum w Tar-
gowiskach. Tuż za nimi uplasowali się nasi uczniowie. Trud wło-
żony w tę część konkursu, został nagrodzony spotkaniem z pod-
różnikiem, Tomaszem Moszczakiem, który w interesujący spo-
sób opowiedział o swojej wyprawie na najzimniejszą górę świata
– Mount McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej.

Po krótkim odpoczynku, turniej został wznowiony. Rozpo-
częła się III część turnieju tzw. „Grad pytań”. Zawodnicy w ogra-
niczonym czasie musieli udzielić odpowiedzi na pytania zada-

wane przez Komisję Turniejową. Zma-
gania rozpoczęto od zadania z che-
mii. Młodzież obejrzała film przedsta-
wiający doświadczenie chemiczne.
Zadanie polegało na opisaniu obser-
wacji doświadczenia i wyciągnięciu
wniosków. Następne pytania dotyczy-
ły sławnych matematyków i ich odkryć.
Geografia to kolejny przedmiot, z któ-
rego zawodnicy otrzymali 3 pytania,
a po udzieleniu na nie prawidłowej od-

powiedzi, otrzymywali punkty. Przy zadaniu z biologii przydała
się odrobina skupienia i zastanowienia. Drużyny otrzymały mo-
dele narządów człowieka, które miały nazwać i podać ich funk-
cje. Choć fizyka wydaje się być trudną, to dla uczestników nie-
straszne okazały się skomplikowane nazwiska. Podali je na
podstawie wiedzy dotyczącej dokonań wybitnych fizyków.

Doszło do dogrywki, gdyż dwie drużyny miały taką samą
liczbę punktów.
W rezultacie wyniki V edycji Turnieju Matematyczno-Przyrod-
niczego przedstawiają się następująco:
I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Stobiernej
II miejsce – Zespół Szkół im. ks. Mieczysława Lachora
w Górnie
III miejsce – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Małopolskim

Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali statuetkę, a wszy-
scy uczestnicy dyplomy oraz ciekawe nagrody rzeczowe.
Uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnych edycjach zmagań mistrzów pięciu dziedzin: mate-
matyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Martyna Tryniecka
kl. 2b gimnazjum
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Akcja „Warto byæ dobrym”
dobiega koñca

Zespół Szkół w Trzebosi razem z 1500 innymi placówkami
z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci bierze
udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Sto-
warzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edu-
kacji Narodowej i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne
przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzie-
ci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na
rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowie-
dzialnego biznesu.

Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinar-
na kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach do-
bre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także
premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany
do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi
samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą
samą nagrodą główną – rowerem górskim marki
KROSS. Od początku semestru dzieci rywalizują
w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku
w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi,
zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społecz-
ność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw
człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci
pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej kla-
sie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlep-
szych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower. Ak-
cje, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szko-
ła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu ślą-
skich szkołach w 2003 roku. W tym roku stowarzysze-
nie opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy reali-
zuje ją w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. Każda pla-
cówka dostała w paczce rower, multimedialny pakiet eduka-
cyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner
akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu.
Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów głównych,
posiada 52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie

każda firma lub osoba prywatna przykładając jednocześnie
rękę do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł, każdy
może wykupić od 1 do 1500 takich cegiełek jednak tylko jedną
na szkołę. Oczywiście szkoła to miejsce w którym uczą się
dzieci, więc to co może się znaleźć na takiej naklejce dokład-
nie określa regulamin sponsora. Cała akcja jest koordynowa-
na przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów pod nu-
merem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach. 10
najlepszych szkół, które będą miały najwyższy współczynnik
dzieci, które wywiązały się z deklarowanych zadań do wszyst-
kich uczniów, otrzyma po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej
społeczności lokalnej który, wybiorą dzieci. „Dobro potrzebuje
wsparcia i promocji w świecie konsumpcji i pogoni za sen-
sacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy

w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej młodzież uświada-
mia sobie, że pomaganie innym jest ważne, daje satysfakcje
i czyni nas szczęśliwymi. Nie zrobilibyśmy jej bez wsparcia
sponsorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na takie poświęce-
nie, to inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą akcję, by za rok
objąć nią coraz więcej szkół. Wyszliśmy jednak z założenia, że
zamiast zdobywać od kilku dużych firm po kilka milionów zło-
tych, lepiej będzie dać szanse każdemu do przyłożenia ręki do
czynienia dobra, a w szczególności osobom fizycznym i fir-
mom lokalnym gdzie to dobro jest czynione. Bo zrealizować
taką akcję przy wsparciu tysięcy mniejszych podmiotów i osób
fizycznych da lepszy i trwalszy efekt, by zarażać dobrem” –
mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przy-
jazna Szkoła”. „Cieszę się, że uczniowie naszej szkoły zaan-
gażowali się w tak pożyteczne przedsięwzięcie. Wielokrotnie
udowodnili już, że umieją i chcą pomagać innym. Udział

w akcji pozwala im nie tylko realizować zaplanowane działa-
nia na rzecz innych i środowiska, ale przede wszystkim rozwi-
jać postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. To
dobrze, że mogą uczyć się ofiarności i odpowiedzialności za
podjęte zobowiązania. Akcja „Warto być dobrym” koreluje
z działaniami wychowawczymi podejmowanymi w szkole, ma
związek z wychowywaniem dzieci do wartości. Warto być do-
brym dla siebie, dla innych i dla świata, warto żyć w świecie
ludzi dobrych i przyzwoitych. Wierzę, że nasze działania
w ramach akcji będą miały szeroki wymiar, przełożą się na
konkretne zachowania dzieci także po zakończeniu udziału
w akcji” – dodaje Helena Piróg – Dyrektor Zespołu Szkół
w Trzebosi. Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, które ma już
10 lat jest największą organizacja pozarządowa działającą
w sektorze edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami obej-
muje cały kraj i 7600 szkół partnerskich. Organizacja, która
przekazała już na rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera także 1%
na rozwój edukacji w polskich szkołach, przekazując im całe
środki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie. Wię-
cej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie
www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.

22 czerwca 2012 roku odbyło się losowanie nagrody głów-
nej – roweru. W uroczystości uczestniczyli uczniowie szkoły
i zaproszeni goście – głownie rodzice. Laureatką konkursu zo-
stała Karolina Popek – uczennica klasy VIb. „Jestem bardzo
szczęśliwa. Wygranie roweru było moim marzeniem. Warto
być dobrym, warto pomagać innym, ale miło też cieszyć się
z tak wspaniałej nagrody” – powiedziała po szczęśliwym dla
niej losowaniu. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe Certyfikaty oraz drobne nagrody.

Zespół Szkół w Trzebosi
Trzeboś, ul. Kościelna 1, 36- 050 Sokołów Młp.

zs_trzebos@op.pl
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wiedzę, otaczali opieką, wy-
chowywali na dobrych
i mądrych ludzi. Szczegól-
ne podziękowania otrzyma-
ła wychowawczyni klasy
oraz Pani Dyrektor, której
zostało odśpiewane przez
wszystkich głośne „Sto lat”.

Później wystąpili ucznio-
wie klasy II gim. Ze łzami
w oczach pożegnali oni star-
szych kolegów i koleżanki
obiecując, że będą o nich
długo pamiętali. Zresztą nie
da się zapomnieć, ponie-
waż tuż przed naszą szkołą
każdego dnia coraz bar-
dziej rozwija swoje korzenie
Drzewo Pamięci, zasadzo-
ne przez uczniów tej klasy
i ich wychowawczynię. Wid-
nieje na nim pamiątkowa ta-
bliczka z rokiem ukończe-
nia szkoły. To nowa trady-
cja, która pojawiła się w tym
roku w naszej szkole i być
może będzie odtąd kontynu-
owana przez kolejne roczniki.

Ostatnim i najbardziej wyczekiwanym
przez wszystkich momentem w tym dniu

było wręczenie przez Panią Dyrektor na-
gród książkowych dla najlepszych
uczniów klas I-III SP i statuetek dla
uczniów z najwyższą średnią w szkole.
Ci którzy je otrzymali, mogą być z siebie
bardzo dumni, bo są one dowodem ich
ciężkiej całorocznej pracy.

Uroczystość zakończyła się wystą-
pieniem Pani Dyrektor, która wyraził za-
dowolenie ze znakomitych osiągnięć
uczniów i życzyła wszystkim zebranym
na sali bezpiecznych wakacji – pełnych
słońca i radości.

Po części oficjalnej uczniowie roze-
szli się do swoich sal, by odebrać świa-
dectwa i wraz z wychowawcami poże-
gnać rok szkolny. Ok. godz. 12.00 na
szkolnych korytarzach było pusto. Tak
zostanie do września...

B. Kołodziej

Zanim jednak nadeszła ta chwila,
o godz. 8.00 w kościele parafialnym
w Nienadówce odbyła się msza św. Zgro-
madzona na niej młodzież podziękowa-
ła Bogu za kolejny owocny rok szkolny,
za dobre wyniki w nauce i nową wiedzę,
zdobyta w ciągu długich dziesięciu mie-
sięcy.

Po mszy św. uczniowie wraz z na-
uczycielami udali się do szkoły, gdzie na
sali gimnastycznej miała miejsce akade-
mia. Rozpoczęła się ona przekazaniem
sztandaru szkoły przez uczniów klasy III
gim. uczniom klasy II i uroczystym poże-
gnaniem. Był to wzruszający moment.
Koleżanki i koledzy, którzy już więcej nie
zasiądą do nauki w naszych szkolnych
ławkach wyrazili swoją wdzięczność
wszystkim nauczycielom za to, że przez
te wszystkie lata nauki przekazywali im

„Po raz ostatni
zadŸwiêcza³

dzwonek, jutro
wakacje, lekcje

skoñczone!”

Dobiegł końca kolejny rok
szkolny i nadeszły upragnio-
ne wakacje. 29 czerwca
w piątek uczniowie Zespołu
Szkół Nr 1 w Nienadówce
otrzymali świadectwa i poże-
gnali się ze szkołą na dwa
długie miesiące.
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Rodzice najzdolniejszych
nagrodzeni

27 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadów-
ce odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych ro-
dzicom tych uczniów, którzy dzięki ciężkiej pracy oraz niena-
gannej postawie przez cały rok szkolny osiągnęli bardzo do-
bre wyniki w nauce. Reprezentowali szkołę na licznych kon-
kursach przedmiotowych i artystycznych, efektem czego były
świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz nagrody.

Na wstępie, prowadzący akademię uczniowie kl. V– Mag-
dalena Smoła oraz Dominik Sobota – powitali przybyłych na

„Wszystko Co Trzeba Wiedzieć Nauczyłem się w Przedszko-
lu” pod takim tytułem dobiega końca projekt konkursowy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryte-
tu IX Podziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Realizację pro-
jektu rozpoczęto 1 września 2009 roku, a zakończenie nastąpi
31 sierpnia 2012 roku. Objął on swoim wsparciem najmłod-
szych, czyli dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami
oraz funkcjonujące już przedszkola w Zespole Szkół Nr 1
i w Zespole Szkół Nr 2 w Nienadówce.

Celem głównym projektu było wzmocnienie istniejących
form edukacji przedszkolnej poprzez modyfikację ośrodka wy-
chowania przedszkolnego, upowszechnienie i wzmocnienie
atrakcyjności edukacji przedszkolnej, by wyrównać szanse
edukacyjne dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim, dostoso-
wanie bazy przedszkola, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.
Poprawę jakości kształcenia edukacji przedszkolnej i pełniej-
sze wykorzystanie potencjału dzieci to cele realizowane w for-
mie bezpłatnych, kompleksowych i innowacyjnych zajęć: języ-
kowych, artystycznych, tanecznych, logopedycznych, sporto-

wych oraz umuzykalniających, ukierunkowanych na rozwój
kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edu-
kacji szkolnej. Wsparcie wdrażane w projekcie umożliwiło tak-
że wydłużenie czasu pracy obu przedszkoli w Zespole Szkół
Nr1 i w Zespole Szkół Nr2 w Nienadówce. Czas pracy obu przed-
szkoli po uprzednich konsultacjach z rodzicami w obu przed-
szkolach wynosił 9 godzin, a godziny pracy były dostosowane
do potrzeb rodziców z uwzględnieniem ich życzeń i sugestii.
Dzieci objęte były w tym czasie programem wychowawczo-
dydaktycznym i opiekuńczym realizującym działania w zakresie
wychowania umysłowego, wychowania społeczno-moralnego,
wychowania estetycznego i wychowania zdrowotnego.

Projekt obejmował dzieci w wieku 3-5 lat z terenu wsi Nie-
nadówka, a przede wszystkim dzieci pochodzące z rodzin ko-
rzystających z pomocy społecznej, rodzin będących w nieko-
rzystnej sytuacji edukacyjnej, rodzin ubogich i wielodzietnych,
zagrożonych alienacją środowiskową i edukacyjną oraz wszyst-
kie chętne dzieci, które zostały zapisane do przedszkoli. Co-
rocznie grupą docelową było 50 beneficjentów łącznie w obu
przedszkolach, a w całym okresie realizacji wsparciem objęto

uroczystość rodziców, dyrekcję szkoły, wychowawców i wszyst-
kich nauczycieli. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która
wyraziła uznanie dla całorocznej pracy uczniów, pogratulowa-
ła rodzicom tak zdolnych dzieci. Z kolei wraz z wychowawcami
klas wręczyła rodzicom listy gratulacyjne oraz podziękowania
za prace społeczne. Przy odbiorze na twarzach rodziców ma-
lowało się wzruszenie i ogromna radość ze swoich pociech.

Całość uroczystości uświetnił występ uczniów klasy V i VI.
Zaprezentowali się oni w programie artystycznym, na który zło-
żyły się wiersze i piosenki tematycznie związane z wakacjami,
a uczniowie z grupy teatralnej „Mała Maska” przygotowali spek-
takl pt. „Kot w butach”. Pomysłowa scenografia, kostiumy szy-
te specjalnie na ten występ, dopracowany ruch sceniczny,
a także oprawa muzyczna budziły podziw u oglądających.

I. Słobodzian
M. Sztorc

Dobiega końca projekt „Wszystko Co Trzeba Wiedzieć
Nauczyłem się w Przedszkolu”
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109 dzieci, co stanowi 155% stopnia realizacji wskaźnika.
Stworzenie w ramach projektu warunków powszechnego

dostępu do edukacji, szczególnie dzieciom pochodzącym
z obszarów wiejskich było niezwykle istotne już na etapie kształ-
cenia przedszkolnego, gdyż przedszkole przygotowuje dzieci
do podjęcia nauki w szkole, pomaga im osiągnąć dojrzałość
umysłową, fizyczną oraz społeczno-emocjonalną. Osiągnięcia
rozwojowe w okresie przedszkolnym determinują późniejszy
sukces dziecka w szkole, zwłaszcza że 50% zdolności do nauki
rozwija się w ciągu pierwszych 5 lat życia. Dziecko uczęszcza-
jąc do przedszkola ma szansę na wszechstronny rozwój zgod-
nie ze swoim wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwo-
jowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
i przyrodniczym. To wszystko jest warunkowane dostępnością
różnorodnych działań, na które nie stać każdego rodzica ze
względu na barierę finansową. Projekt „Wszystko Co Trzeba
Wiedzieć Nauczyłem się w Przedszkolu” umożliwił nieodpłat-
ne uczestnictwo w zajęciach, aby dzieci rozwijały swoje zainte-
resowania i potencjał, kształtowały nowe umiejętności i miały
radość uczenia się.

W obu przedszkolach zrealizowano łącznie 1440 godzin za-
jęć, w tym zajęcia umuzykalniające 180 godzin, zajęcia języko-
we – język angielski 360 godzin, zajęcia artystyczne 240 go-
dzin, zajęcia sportowe – gimnastyka korekcyjna 240 godzin,
zajęcia taneczne 180 godzin i zajęcia logopedyczne 240 go-
dzin. Wszelkie niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne oraz
zabawki edukacyjne konieczne do prowadzenia zajęć zostały
zakupione w ramach projektu i rodzice nie ponosili żadnych
kosztów. Zajęcia prowadzone były przez instytucje i osoby po-
siadające odpowiednie kwalifikacje i gwarantujące najwyższy
poziom zajęć.

Zajęcia artystyczne nastawione były na zapoznanie dzieci
z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz wykorzystanie
prostych, codziennych materiałów do stworzenia niezwykłych
rzeczy pod hasłem „uczenie się przez odkrywanie, przeżywa-
nie i działanie”. Taka tematyka i propozycja zajęć pobudzała
w dziecku chęć do działania, aktywność, ciekawość świata
oraz kreatywność. Dzieci dzięki pracy plastycznej uwrażliwiają
się, jednocześnie ćwicząc cierpliwość oraz wyobraźnię. Pod-
czas wykonywania prac plastycznych dzieci doskonale ćwi-
czyły motorykę małą, jednocześnie usprawniając swoje zdol-
ności manualne, co ma bardzo duże znaczenie w nauce pisa-
nia. Dodatkowo efekt końcowy w postaci prac plastycznych był
dla nich wspaniałą nagrodą za włożony w pracę wysiłek, co
mogli podziwiać rodzice na wystawach tematycznych.

Uczestnictwo w zajęciach sportowych już od najmłodszych
lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzie-
ci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich moż-
liwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy
systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupo-

wej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywne-
go rozładowania energii. Zajęcia były prowadzone w małych
grupach na sali oraz na świeżym powietrzu. Obejmowały róż-
norodne formy aktywności fizycznej i były zaproszeniem dziec-
ka do świata sportu, które mogą przerodzić się w prawdziwą
pasję. Ponadto zajęcia sprzyjały profilaktyce i przeciwdziałały
skrzywieniom kręgosłupa i płaskostopiu.

Zajęcia logopedyczne jako nowoczesne i skuteczne meto-
dy pracy z narządem mowy dla dzieci, miały na celu profilakty-
kę zaburzeń mowy i kompleksową diagnozę wszystkich wad
wymowy oraz kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Obej-
mowały usprawnianie narządów aparatu artykulacyjnego,
ćwiczenia oddechowe, kształtujące dojrzały sposób połyka-
nia, rozwijające słuch fonematyczny, a także zabawy logo-ryt-
miczne i językowe. Przyczyniły się one do spontanicznej arty-
kulacji, usprawnienia aparatu oddechowego i narządów arty-
kulacyjnych, poprawnej artykulacji głosek i niwelowaniu wszel-
kich nieprawidłowości u dzieci.

ZS nr 1

ZS nr 1

ZS nr 2

ZS nr 2
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Zajęcia z języka angielskiego miały na celu połączenie
istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obce-
go: mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z języ-
kiem, połączone z zabawą. Istotną rolę spełniały wszelkie po-
moce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo, dzięki
któremu dzieci łatwiej poznają proste słownictwo i zwroty an-
gielskie, osłuchają się z językiem angielskim (niezastąpione
w późniejszej nauce języka). Kontakt z językiem od najmłod-
szych lat jest ważnym elementem i umożliwi w przyszłości efek-
tywne opanowanie języka obcego.

Zajęcia umuzykalniające kształtowały poczucie rytmu przy
pomocy instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, rozwijały wy-
obraźnię dzieci, wzbogacały ich słownictwo i poprawiały wy-
mowę. Treść poznawanych piosenek rozszerzała zakres wia-
domości o świecie i ludziach. Opanowanie tekstu słownego
ćwiczyło pamięć, sprzyjało rozwojowi prawidłowej wymowy
oraz umożliwiało prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych
w związku z opracowaną piosenką. Zajęcia umuzykalniające
wdrażały dzieci do porządku i ładu, szybkiej orientacji i decy-
zji, budziły chęć pokonywania trudności oraz dały wiele okazji
do uaktywnienia jednostek biernych. Na tych zajęciach ele-
mentami kluczowymi było śpiewanie piosenek, mówienie ry-
mowanek przy równoczesnym wykonywaniu określonych, czę-
sto zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształca-
jące poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki
ludowej i etnicznej.

Dzieci uczestniczyły także w zajęciach tanecznych, we-
dług specjalnego programu uwzględniającego możliwości
i potrzeby rozwojowe dzieci. Zajęcia te pozwoliły dzieciom
poznać różne style tańca w formie interesującej zabawy ru-
chowej oraz odkrywały ich naturalne zdolność ruchowe, ale

przede wszystkim „słuch” i wrażliwość na otaczające dźwię-
ki, jednocześnie wykorzystując ich naturalną skłonność do
zabawy, podczas której wprowadzane są podstawowe kroki
taneczne. Program zajęć z tańca towarzyskiego dla dzieci
obejmował naukę kroków tańców standardowych i latyno-
amerykańskich m.in. samby, cha-chy, jiva, walca angielskie-
go. Ale zajęcia taneczne dla dzieci obejmowały także wiele
ćwiczeń rozwijających sprawność i koordynację, kontrolę nad
ciałem, muzykalność, poczucie rytmu. Zajęcia uczyły pracy
w grupie i w parze oraz elegancji.

Wszelkie dokonania muzyczno-wokalno-taneczne przed-
szkolaków mogli rodzice i inni członkowie rodziny podzi-
wiać na spotkaniach m.in. z okazji Dnia Matki, czy też Dnia
Babci.

Realizacja tego projektu przyczyniła się do upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej, a w dłuższej perspektywie po-
zwoliła wyrównać szanse edukacyjne i podnieść jakość usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt ten
nie byłby możliwy do zrealizowania bez przychylności i po-
mocy ze strony pana Burmistrza oraz Urzędu Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski.

Anna Grzebyk

ZS nr 2

ZS nr 1

ZS nr 2

ZS nr 1
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Uprzejmie informujemy, że posiada-
my jeszcze wolne miejsca w szkołach
muzycznych działających w Sokołowie
Małopolskim.

Niepañstwowa Szko³a
Muzyczna I st. w So-
ko³owie Ma³opolskim

Zapraszamy dzieci i młodzież w wie-
ku 6 – 15 lat. Prowadzimy naukę gry na:
fortepianie, skrzypcach, gitarze, akorde-
onie, saksofonie, flecie, klarnecie, trąb-
ce, naukę śpiewu w sekcji wokalnej
i naukę gry na klawiszowych instrumen-
tach elektronicznych (dostępność instru-
mentów uzależniona od zainteresowa-
nia). Uczniowie uczestniczą w indywidu-
alnych lekcjach gry na instrumencie, gru-
powych zajęciach teoretycznych (kształ-
cenie słuchu, audycje muzyczne) i ze-
społach wokalnych lub instrumentalnych.
Najmłodsi w ramach zajęć grupowych
uczęszczają na rytmikę. Absolwenci
otrzymują świadectwa potwierdzające

Zajêcia muzyczne dla hobbystów
Wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-

skim razem z Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej przygotował bogatą ofertę muzycznych zajęć pozalekcyjnych.
W miesiącu wrześniu rozpoczynają się zapisy do chóru dziecięcego, ogniska muzycznego i na zajęcia muzyczno-
ruchowe. Wszystkie zajęcia prowadzić będą nauczyciele sokołowskiej szkoły muzycznej.

Do chóru zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. W ramach zajęć uczestnicy będą rozwijać swoje uzdolnie-
nia wokalne i umiejętność muzykowania w grupie. Praca pod okiem doświadczonego nauczyciela nad zróżnicowanym
repertuarem umożliwi dzieciom występ na wielu uroczystościach, koncertach czy też konkursach muzycznych. Zajęcia
będą odbywać się w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych tygodniowo i dla uczestników będą nieodpłatne.

Dla wszystkich zainteresowanych grą na instrumentach muzycznych lub nauką śpiewu zorganizowane zostaną zaję-
cia ogniska muzycznego. W ramach oferty będą prowadzone indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych
i nauka teorii muzyki. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia. Program będzie
dostosowany do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów. Najlepsi będą mogli podjąć dalszą naukę w Nie-
państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych.

Przedszkolaków zapraszamy na zajęcia muzyczno-ruchowe popularnie nazywane rytmiką. Dzieci biorące udział
w zajęciach będą rozwijać swoje predyspozycje muzyczne. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób aby połączyć
zabawę z umuzykalnieniem i aktywnością ruchową.
Koszty uczestnictwa w zajęciach ogniska muzycznego i zajęć muzyczno-ruchowych pokrywają rodzice, natomiast zaję-
cia chóru są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Małopolskim w terminie do 30 września 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy.

uzyskanie wiedzy i umiejętności umożli-
wiających podjęcie dalszej nauki w szko-
łach muzycznych II stopnia. Szkoła wpi-
sana jest w ewidencji szkół artystycznych
prowadzonej przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Niepañstwowa Szko³a
Muzyczna II st. w Le-
¿ajsku – oddzia³ w So-
ko³owie Ma³opolskim

Zapraszamy absolwentów publicznych
i niepublicznych szkół muzycznych I stop-
nia, ognisk artystycznych i uczniów, którzy
zdobywali swoje umiejętności w trakcie
kształcenia prywatnego. Przyjmujemy
uczniów w wieku od 12 do 21 roku życia.
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć
dalszą naukę na wyższych uczelniach ar-
tystycznych i pedagogicznych. Szkoła wpi-
sana jest w ewidencji szkół artystycznych
prowadzonej przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisy uzupe³niaj¹ce do szkó³
muzycznych na rok szkolny

2012/2013

Szczegó³y rekrutacji

Zapisy przyjmuje dyrektor NSM I i II
st. – tel. 604 888 796. Zgłoszenia na rok
szkolny 2012/2013 przyjmujemy do 30
września 2012. Wszystkich kandydatów
obowiązuje badanie przydatności do
kształcenia muzycznego lub egzamin
wstępny (dla kandydatów do szkoły mu-
zycznej II st.). Terminy badania przydat-
ności lub egzaminu wstępnego uzgad-
niamy indywidualnie z każdym zaintere-
sowanym. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc w niektórych sekcjach – in-
formujemy, że o przyjęciu do szkoły bę-
dzie decydować kolejność zgłoszeń.

Pierwsze spotkanie informacyjne
połączone z zapisami odbędzie się
4 września 2012 roku o godz. 18.00
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lu-
belskiej 41.

Zapraszamy na nasze
strony internetowe pod adresem:

www.muzyczna.com.pl
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Wakacyjna wycieczka

do Parku Miniatur

w Inwa³dzie,

24 lipca 2012 r.

W ramach wakacyjnych zajęć dla
dzieci i młodzieży, które odbywały się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz
w świetlicach wiejskich MGOKSiR zor-
ganizowana została wycieczka do Par-
ku Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie
(woj. małopolskie). Ów Park jest bardzo
szczególny, ponieważ w ciągu jednego
dnia można zwiedzić cały świat wraz
z jego najsłynniejszymi zabytkami archi-
tektonicznymi. W tym miejscu w mgnie-
niu oka przekraczamy granicę państw

podziwiając między innymi miniatury
Koloseum, Świątyni Akropolu, Bazyliki
Świętego Piotra, Statuy Wolności, Wieży
Eiffla, Wielkiego Muru Chińskiego, Big
Ben-a, Piramid, Tadź Maha. Wśród mi-
niatur znajduje się osobny dział prezen-
tujący sztandarowe obiekty architektury,
elementy przyrody kojarzone z naszym
krajem. W zbiorze tym znaleźć można
Zamek w Malborku, Rynek Wielki z ratu-
szem w Zamościu, Bałtyk po którym pły-
wają modele statków oraz wiele innych
miniatur dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego Polski.

Inwałdzki „Świat Marzeń” to nie tylko
podróż w przestrzeni ale i w czasie. Na
kamienistym wzniesieniu znajduje się
potężna warownia wraz z osadą śre-

dniowieczną, gdzie królują rycerze i smo-
ki. W osadzie można zapoznać się z ar-
kanami sztuki kowalskiej, tkackiej, garn-
carskiej, czy też nauczyć się do średnio-
wiecznego woja kunsztu posługiwania

się łukiem. W warowni znajduje się sala
tortur, która uświadamia w jaki sposób
przesłuchiwano i karano w średniowie-
czu skazanych. Co niektórych w Inwałdź-
kiej warowni zaskoczył średniowieczny
arsenał bogaty w zbroje, miecze, hala-
bardy i maczugi. Bardzo interesującym
punktem programu zwiedzania tego
obiektu jest interaktywny udział turystów
w przedstawieniu opisującym perypetie
dzielnego rycerza groszka oraz inwałdz-
kiej smoczycy. Postać smoczycy jest im-
ponujących rozmiarów; w dodatku smo-
czyca mówi, zieje ogniem, a z jej noz-
drzy leci dym. Więcej smoków, skromniej-

szych rozmiarów, znajduje się w piecza-
rach rozsianych wokół warowni.

Doskonałą zabawę dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych zapewnia lunapark,
w którym można między innymi przepły-
nąć dziką rzekę kręcącym się dookoła
własnej osi pontonem; zabłądzić w zie-
lonym labiryncie, stać się kierowcą sa-
mochodu wyścigowego, skorzystać
z karuzeli, zapoznać się z nowinkami
kina 5D i jego wpływu na zmysły czło-
wieka, obejrzeć wystawę skarbów Tuten-
chamona. Po intensywnym zwiedzaniu
i zabawie warto odpocząć, zjeść lody lub
zakupić pamiątki.

W wycieczce udział wzięło 45 dzieci
w wieku od 7 do 16 lat. W ramach wy-
cieczki dzieci zapewniony miały: bilet

wstępu do Parku Mi-
niatur – uprawniał do
skorzystania z dwóch
atrakcji lunaparku,
przewodnika, ubezpie-
czenie NW i OC, trans-
port, opiekę kadry in-
struktorskiej, obiad,
herbatę oraz wodę mi-
neralną. Wycieczka
była dofinansowana ze
środków przyznanych
MGOKSiR w ramach
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Al-
koholowych i Przeciw-
działania Narkomanii
na 2012 r.

Marek Kida
Fot. H. Boho

Stadion Narodowy w miniaturze.

Inwa³dzkie smoki.

Szybka lekcja
garncarstwa.

£ucznicy! Cel...

Baszta warowni.
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„Na skraju Sandomierskiej Puszczy...”
9 czerwca 2012 roku w Starej Turzy

odbył się II Plener malarski dla dzieci,
młodzieży i dorosłych „Ziemia Sokołow-
ska w malarstwie i rysunku”. Uczestni-
czyło w nim 29 osób, przedstawicieli
trzech gmin – Gminy i Miasta Sokołów
Młp., Gminy Kamień oraz Gminy i Miasta
Głogów Młp. Z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. brały udział:
Klaudia Bazan (lat 15), Ewa Pokrzywa
(lat 15), Monika Kwolek (lat 15) i Jagoda
Kiełb (lat 11), z opiekunką Małgorzatą
Kwolek; ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.
św. Stanisława Kostki w Trzebosi: Pauli-
na Świątoniowska (lat 11) i Klaudia
Okoń (lat 11), z opiekunką Katarzyną
Niemiec; ze Świetlicy Wiejskiej MGOK-
SiR w Trzebosi Górnej: Angelika Śliż (lat
14), Maria Cisek (lat 14) i Anna Cisek
(lat 15), z opiekunką Małgorzatą Cisek;
z Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Głogowie Młp. – członkowie Aktywnej
Grupy Twórców: Maria Witt, Maria Ka-
nia i Anna Rząsa. Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. reprezentowali: dzieci z kółka
plastycznego w Sokołowie – Marcjanna
Słonina (lat 12), Katarzyna Kraska (lat
11), Marta Nykiel (lat 11) i Katarzyna
Krudysz (lat 12) oraz dzieci z kółka pla-
stycznego w Turzy – Barbara Dec (lat
11), Aleksandra Boguń (lat 11), Alicja
Maziarz (lat 11) i Paweł Dec (lat 12),
z instruktorem Henryką Boho, a także
członkowie sokołowskiego Klubu Twór-
ców Sztuki „ART-dekor” – Justyna Kru-
dysz, Katarzyna Kochańska i Grzegorz
Szot. Ponadto w Plenerze wzięły udział
artysta plastyk Joanna Boćkowska-Ci-

sek z Kamienia Krzywej Wsi oraz Izabe-
la Cis z Będzina (dawna mieszkanka
Turzy).

Przybyłych na Plener uczestników
powitał dr Bartosz Walicki, prezes To-
warzytwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej, współorganizator imprezy.

Plener przebiegał w miłej atmosfe-
rze, pogoda na szczęście dopisała,
a uczestnicy stanęli na wysokości zada-
nia. Był to nad wyraz twórczy i na wyso-
kim poziomie Plener. Powstało 50 róż-
nych prac plastycznych, wykonanych
różnorodnymi technikami. Przeważały
prace malowane akrylami, temperami,
a także olejami. Tych ostatnich było tylko
2, a to z tego powodu, że farby olejne
schną długo i tym samym proces tworze-
nia przedłuża się. Jednak w ciągu kilku
godzin pani Małgorzata Kwolek i pan
Grzegorz Szot namalowali piękne obra-
zy olejne na płótnie. Panie z głogowskiej
Aktywnej Grupy Twórców malowały akry-
lami i suchymi pastelami, pani Joanna
Boćkowska-Cisek – pastelami olejnymi.
Dzieci i młodzież wybierały pastele, tak
suche jak i olejne, oraz tempery.

Każdy z uczestników, korzystając
z materiałów malarskich dostarczonych
przez MGOKSiR, mógł wykonać dowolną
techniką jedną pracę. Jednak większość
namalowała bądź narysowała po kilka
prac (rekordziści po cztery, wśród których
wyróżniła się pracowitością i poziomem
prac Kasia Kochańska).

Plener trwał od godziny dziewiątej do
szesnastej trzydzieści, z przerwą na po-
siłek o godzinie trzynastej – kiełbaski
z grilla. Do dyspozycji uczestników przez

cały czas trwania Pleneru były ciastka,
paluszki, soki owocowe, woda mineral-
na, herbata. Po obiedzie, tuż przed koń-
cem Pleneru, każdy uczestnik otrzymał
drożdżówkę.

Na zakończenie jeszcze wspólna fo-
tografia... i przed siedemnastą uczestni-
cy Pleneru byli w Sokołowie, skąd roze-
szli się bądź rozjechali do swoich domów.

Organizatorami Pleneru byli: Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie i Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. TMZS
dla każdego uczestnika przygotowało
krótką informację historyczno-przyrod-
niczą dotyczącą Puszczy Sandomier-
skiej, zalaminowaną, z logo Pleneru,
MGOKSiR oraz TMZS. Czytamy w niej:
Puszcza Sandomierska to zwarty kom-
pleks leśny na terenie Kotliny Sandomier-
skiej. Przeważają tu gleby bielicowe. Na
tym terenie swoje źródła ma rzeka Łęg,
prawobrzeżny dopływ Wisły. W dawnych
wiekach Puszcza Sandomierska rozcią-
gała się od Lwowa po Kraków i stanowiła
jeden z największych obszarów leśnych
na terenie Polski. Obecnie zajmuje teren
pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem.

Najpopularniejsze drzewa na terenie
obecnych pozostałości puszczy to sosna
zwyczajna i dąb szypułkowy. Często wy-
stępuje też olcha czarna, brzoza, świerk,
klon, jesion i jarzębina. Spośród krzewów
popularne są: czeremcha, leszczyna, ja-
łowiec, trzmielina europejska i trzmielina
brodawkowata. Nie brakuje też rośliny
chronionych, m.in. wawrzynka wilcze łyko
i wawrzynka główkowatego. W runie le-
śnym spotkać można: borówki (bruszni-

Wystawa rysunku

W dniach 6-8 sierpnia 2012 r. odbyła
się wystawa rysunku w MGOKSiR w So-
kołowie Młp. Zaprezentowano na niej
prace autorstwa Małgorzaty Ożóg, miesz-
kanki Sokołowa i studentki II roku Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go o specjalizacji: Rysunek. Wystawa
miała na celu dzielenia się twórczością,

a także rozpowszechnienie sztuki wśród
mieszkańców Sokołowa i okolic. Tema-
tem prezentowanych prac były głównie

akty. Artystka interesuje się również ma-
larstwem i fotografią.

Jadwiga Ożóg

Fot. M. Kida
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cę, czernicę bagienną, żurawinę błotną),
widłaki (widłaka spłaszczonego i widłaka
goździstego), fiołki (fiołka Rivina, fiołka
błotnego, fiołka bagiennego, fiołka leśne-
go, fiołka psiego i kopytnika pospolitego)
oraz rosiczki (rosiczkę okrągłolistną i ro-
siczkę wąskolistną).

Bogata jest także fauna Puszczy San-
domierskiej. Spośród ssaków występują
tu: sarny, jelenie, daniele, dziki, zające,
jeże, krety, lisy, kuny i borsuki, a okreso-
wo także wilki, łosie. Świat ptaków re-
prezentują m.in.: dudki, bażanty, zięby,
drozdy i kosy, jak również rzadko spoty-
kane: orlik krzykliwy, bocian czarny, bie-
lik oraz kraska. W pobliżu stawów za-
mieszkują: błotniaki stawowe, bąki,
kaczki krzyżówki, głowienki, łyski, per-
kozy dwuczube, czajki, sieweczki rzecz-
ne, łabędzie nieme, gąsiorki i pliszki
siwe. Do tutejszych gadów należą: za-
skroniec zwyczajny, żmija zygzakowata,
jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny
i jaszczurka żyworódka, a do płazów:
rzekotka, kumak nizinny, grzebiuszka
ziemna, traszka zwyczajna, żaba trawna,
ropucha szara, ropucha zielona i ropu-
cha paskówka.

W okresie średniowiecza Puszcza
Sandomierska stanowiła naturalną gra-
nicę między Polską a Rusią. W wiekach
X-XIII intensywne rozwinęło się tutaj osad-

nictwo. Strach przed najazdami tatarski-
mi popychał ludność z terenów bardziej
zagrożonych do osiedlania się w głębi
lasów. Duża część przybyszów pocho-
dziła również z północy, zwłaszcza z Ma-
zowsza. Dodać należy, że okolice te sta-
nowiły doskonałe schronienie dla róż-
nych przestępców, banitów oraz zbie-
głych poddanych. Akcję kolonizacyjną
tych terenów prowadzili zarówno królo-
wie, jak i magnaci, czasem zasiedlając
je jeńcami wojennymi (Niemcami, Rusi-
nami, Tatarami). W późniejszych stule-
ciach doszły do tego elementy litewskie,
wołoskie, a nawet szwedzkie. Ta swoista
„mieszanka etniczna” doprowadziła do
wytworzenia oryginalnej kultury, tzw. la-
sowiackiej. Tę grupę etniczną nazywa
się dziś Lasowiakami (Lesiakami).

Lasowiacy, którzy obecnie wyzbyli się
całkowicie tradycji przodków i zatracili
poczucie własnej tożsamości, zasiedlali
wówczas ziemie w widłach Wisły i Sanu,
jak również prawy brzeg tej ostatniej rze-
ki. Podstawę gospodarki Lasowiaków,
a w szczególności ludności Sokołowsz-
czyzny, stanowiło rolnictwo. Środków
utrzymania dostarczała też puszcza (drze-
wo, owoce leśne, zwierzynę łowną). Lo-
kalne warunki wpłynęły na wytworzenie
się określonego rzemiosła, zwłaszcza
garncarstwa, stolarstwa i szewstwa, oraz

Wystawa

poplenerowa

Wykonane podczas Pleneru prace
oceniło powołane przez Organizatorów
Jury i przyznało 17 osobom 16 nagród
i 1 wyróżnienie główne w trzech katego-
riach wiekowych: I – Dzieci (10-12 lat),
II – Młodzież (13-19 lat) oraz III – Doro-
śli. Pozostałym 12 osobom Jury przyzna-
ło dodatkowe wyróżnienia. Do wystawy
poplenerowej zakwalifikowano 48 prac
29 autorów.

I kat. wiekowa
I Nagroda
Barbara Dec
II Nagroda
Katarzyna Kraska
III Nagroda
Marcjanna Słonina
Paweł Dec
Wyróżnienie
Marta Nykiel

II kat. wiekowa
I Nagroda
Monika Kwolek
Anna Cisek
II Nagroda

oddały w ręce mieszczan sokołowskich
drobny handel, zaspokajający potrzeby
mikroregionu.

Tradycje puszczańskie posiadają
wszystkie miejscowości ziemi sokołow-
skiej: od Nienadówki i Trzebosi poczy-
nając, na Górnie i Turzy kończąc. Stąd
wywodzą swoje nazwy (Sokołów, Trze-
boś, Trzebuska, Turza). Również zajęcia
pierwszych mieszkańców tych okolic
nierozerwalnie związane były z trzebieżą
lasu, bartnictwem, leśnictwem. Rzemio-
sła, które się tu rozwinęły, czerpały z ist-
niejących warunków przyrodniczych,
np.: garncarstwo (duże pokłady gliny),
stolarstwo, bednarstwo i kołodziejstwo
(materiał drzewny). O Puszczy mówią
liczne miejscowe podania i legendy.
Obecnie z lasem wiąże się rozwój tury-
styki (ścieżki przyrodnicze), obiektów
rekreacji (zalewy, tereny wypoczynko-
we), a także zakładów leczniczo-opiekuń-
czych (sprzyjające warunki mikroklima-
tyczne w Górnie).

Dziękujemy panu Bartoszowi Walic-
kiemu za przybliżenie uczestnikom Ple-
neru tej krótkiej historii naszego regio-
nu. Posiadając tę wiedzę młodzi i doro-
śli artyści mogli bardziej „wczuć się”
w krajobraz turzańskich pól, łąk i lasu,
w którym niegdyś (według starej legen-
dy) polował król Władysław Jagiełło...

Justyna Krudysz
III Nagroda
Ewa Pokrzywa
Maria Cisek

III kat. wiekowa
Nagrody równorzędne
Joanna Boćkowska-Cisek
Maria Kania
Maria Witt
Grzegorz Szot
Anna Rząsa
Małgorzata Kwolek
Katarzyna Kochańska

Ponadto Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sokołowskiej przyznało trzy rów-
norzędne Nagrody Prezesa TMZS: Ka-
tarzynie Krasce, Monice Kwolek oraz
Marii Witt.

Otwarcie wystawy i wręczanie na-
gród miało miejsce 20 czerwca o godzi-
nie siedemnastej w sali wystawowej
MGOKSiR w Sokołowie. Na wernisaż
zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy
Pleneru. Wzięli w nim również udział
członkowie Jury oraz Organizatorzy, któ-
rych ze strony MGOKSiR reprezentował
dyrektor Jacek Piekiełek, z ze strony
TMZS – Bartosz Walicki.

Dyrektor Jacek Piekiełek powitał ze-
branych gości i otworzył wystawę pople-
nerową; protokół odczytał Bartosz Wa-
licki, będący przewodniczącym Jury.

Nagrody i dyplomy laureatom wręczali
Helena Woźniak (członek Jury) oraz Ja-
cek Piekiełek. Bartosz Walicki wręczył
dyplomy i nagrody ufundowane przez
TMZS.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy
za udział w II Plenerze Malarskim dla
dzieci, młodzieży i dorosłych pod ha-
słem „Ziemia Sokołowska w malarstwie
i rysunku. Na skraju Sandomierskiej
Puszczy...” oraz w Wystawie Poplene-
rowej. Szczególne podziękowania skła-
damy paniom z Aktywnej Grupy Twórców
głogowskiego Domu Kultury, za to, że
znalazły czas i przybyły do nas aż z Gło-
gowa.

Słowa podziękowania kierujemy
również do pana Ireneusza Koziarza,
dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy,
który udostępnił nam część szkoły i plac
szkolny na zorganizowanie Pleneru.
Dziękujemy również pani Halinie Boguń
i panu Andrzejowi Boho za pomoc przy
obsłudze Pleneru.

Wystawa trwała do 16 lipca i obej-
rzało ją kilkaset osób. Zaprezentowane
na niej obrazy były ciekawe, pomysło-
we, oryginalne i warto je było zobaczyć,
a tym samym docenić pracę twórczą, jaką
włożyli autorzy w ich wykonanie. Każda
praca plastyczna jest inna i odzwiercie-
dla artystyczne przemyślenia, charakter
oraz pasję twórcy.

(mgoksir)
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Fot. H. Boho, S. Be³z

Na Plenerze... (9 czerwca 2012 r.)

Dzieci z opiekunk¹ ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Trzebosi.

Joanna Boækowska-Cisek.

Ma³gorzata Kwolek z podopieczn¹ Ew¹
z ZS im. J.P.II w Soko³owie.

Panie z Aktywnej Grupy Twórczej z MGDK
w G³ogowie M³p.

Pami¹tkowa fotografia.

M³odzie¿ ze Œwietlicy Wiejskiej
w Turzy.

Grzegorz Szot.

Justyna i Kasia z kó³ka plastycznego
w Soko³owie.
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Fot. H. Boho, S. Be³z

Na Wystawie... (20 czerwca 2012 r.)

Jury przy pracy. Odczytanie protoko³u.

Zwiedzanie wystawy.

Wrêczanie nagród i dyplo-
mów: Basi Dec (u góry) i Jo-
annie Boækowskiej-Cisek.

Laureaci. Jedn¹ z nagród TMZS
odbiera Kasia Kraska.
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WAKACJE 2012 w MGOKSiR

Sposób

na wakacyjn¹ nudê
MGOKSiR w Sokołowie zaproponował dzieciom

i młodzieży na okres wakacji blok rozrywek kulturalno-
rekreacyjnych. W ofercie były: zajęcia plastyczne, za-
bawy i tańce integracyjne, gry i zabawy stolikowe, gry
i zabawy ruchowe, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki.

W godzinach od jedenastej do dwunastej odby-
wały się zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Dzieci
między innymi rysowały kredkami i pastelami auto-
portrety, fantastyczne smoki i postaci, ukwiecone łąki,
malowały palcami abstrakcje, wykonywały kolaże
z kolorowych papierów i gazet – duże prace zbiorowe
o tematyce leśnej i podwodnego świata. Wykonywały
techniką origami (połączoną z pastelami olejnymi)
maski zabawnych stworków, metodą origami modu-
łowego – kolorowe korony ozdobione „narysowany-
mi” diamentami, szafirami, rubinami itp.

Od godziny dwunastej trzydzieści do czternastej
trzydzieści starsza grupa przygotowywała prace na
konkurs malarski „Barwy Podkarpacia”, ogłoszony
przez Fundację Podkarpacka Akademia Rozwoju.

W tym czasie w holu i sali widowiskowej odbywa-
ły się pozostałe zajęcia – ruchowe oraz różne gry
i zabawy integracyjne, układanie klocków lego, gry
stolikowe i planszowe, gry w tenisa, bilard i piłkarzyki,
zabawy z chustą.
24 lipca zorganizowana została dla dzieci jednodnio-
wa wycieczka do Inwałdu (piszemy o niej w osobnym
artykule).

Codziennie kilkunasto- kilkudziesięcioosobowa
grupa dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat uczest-
niczyła w wybranych przez siebie zajęciach, grach
i zabawach. Poszczególne zajęcia prowadzili instruk-
torzy z MGOKSiR – Henryka Boho, Zofia Słonina, Szy-
mon Bełz, Marek Kida.

Okolicznościową wystawę fotograficzną z przepro-
wadzanych zajęć oraz wystawę prac plastycznych
wykonanych przez dzieci można oglądać w sali wi-
dowiskowej do końca sierpnia 2012 roku.

Zapraszamy!
(mgoksir)

Fot. H. Boho
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ZAPROSILI NAS...

„U Flisaków w Ulanowie”

Dzieci z kółka plastycznego w Sokołowie zostały zapro-
szone na Plener Malarski „Wiatraki 2012”, który odbył się
w dniu 16 czerwca w Ulanowie. Plener zorganizował Miejski
Dom Kultury w Kolbuszowej, który od kilkunastu już lat organi-
zuje podobne plenery w różnych ciekawych miejscach krajo-
brazowych czy architektonicznych. Były plenery m.in. w skan-
senie kolbuszowskim, w Kazimierzu Dolnym, Sandomierzu,
Koprzywnicy, w różnych interesujących okolicach Kolbuszo-
wej („W poszukiwaniu źródeł Nilu”, „Lasowiackie pola”),
a w tym roku – w Ulanowie, mieście położonym w widłach rzek
Sanu i Tanwi, w północnej części województwa podkarpackie-
go. W dawnych czasach znajdowała się tu przystań rzeczna,
do której zawijały statki żeglugi śródlądowej. Obecna przystań
służy do celów turystycznych. Ulanów to miasto słynące
w XVII-XIX wiekach z flisactwa i szkutnictwa. Dzisiaj flisactwo to
historia i tradycja pielęgnowana oraz kultywowana przez miesz-
kańców miasta.

Uczestnicy Pleneru po przybyciu na miejsce z zaangażo-
waniem poświęcili się artystycznej pracy. Motywami stworzo-
nych podczas Pleneru prac malarskich i rysunkowych były pięk-
ne okolice Ulanowa, z otaczającą je z każdej strony wodą dwóch
łączących się rzek (mocno wezbranych, gdyż kilka dni wcze-
śniej obficie tutaj padało), oraz oczywiście samo miasto, z jego
malowniczą zabytkową architekturą.

O godzinie trzynastej miała miejsce przerwa na obiad,
w restauracji nad Sanem, po którym dzieci wróciły pokrzepio-
ne, by kontynuować pracę twórczą. Przez cały czas były do
dyspozycji uczestników Pleneru i ich opiekunów napoje zim-
ne i gorące, słodycze, paluszki, a po obiedzie dyrektor MDK
Wiesław Sitko przywiózł dla wszystkich lody... dla ochłody, bo
pogoda odpisała i było bardzo gorąco... Przed odjazdem, na
pożegnanie Ulanowa, odbyło się grillowanie i każdy zjadł upie-
czoną na ruszcie kiełbaskę.

Młodzi twórcy zostawili swoje prace na wystawę poplene-
rową, której uroczyste otwarcie miało miejsce 22 czerwca
o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej w „Galerii
pod Sokołem”. Każdy otrzymał nagrodę za udział i pracę twórczą.

W Plenerze wzięło udział 42 uczestników – uczniów z dzie-
sięciu placówek oświatowych Kolbuszowej, Kupna, Trzę-
sówki, Dzikowca i Widełki oraz dzieci z kółka plastycznego
z MGOKSiR: Anna Cisek, Maria Cisek, Katarzyna Kraska
i Marta Nykiel.

Jury powołane przez Organizatora przyznało nagrody
w dwóch kategoriach wiekowych: I. Dzieci szkół podstawo-
wych, II. Młodzież gimnazjalna.

W pierwszej kategorii jedną z I Nagród zdobyła Kasia Kra-
ska, natomiast jedną z Nagród otrzymała Marta Nykiel. W dru-
giej kategorii wśród uhonorowanych I Nagrodami była Ania
Cisek. Marysia Cisek otrzymała Wyróżnienie.

Ponadto przyznano Nagrodę dla aktywnego opiekuna,
a otrzymała ją instruktorka plastyki z MGOKSiR – Henryka Boho.

W wernisażu brały udział tylko dwie dziewczynki z kółka
plastycznego – Marysia i Marta, wraz z opiekunką. Pozostałym
dwóm – Kasi i Ani – obowiązki szkolne nie pozwoliły uczestni-
czyć w tej uroczystości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dzię-
kuje dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej za
zaproszenie dzieci na Plener. Dziękuje również panu Roberto-
wi Nyklowi za zawiezienie dzieci i opiekuna na otwarcie wy-
stawy poplenerowej.

(mgoksir)

Marysia z Mart¹
na wystawie
poplenerowej.

Fot. H. Boho

Podczas pracy twórczej...

Nad Sanem – Marta, Ania, Kasia i Marysia.

Dzie³a „soko³owskich” uczestniczek Pleneru.

Marysia odbiera dyplom
i nagrody rzeczowe.
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„Z powrotem w Szyd³owie”

Tym razem, zaproszenie na Plener Malarsko-Fotograficz-
ny, organizowany również przez Miejski Dom Kultury w Kolbu-
szowej, otrzymali twórcy dorośli oraz młodzież od 16 roku życia,
amatorzy i profesjonaliści, interesujący się i zajmujący malar-
stwem, rysunkiem bądź fotografią. Kilkoro członków sokołow-
skiego Klubu Twórców Sztuki, działającego przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, odpowiedziało na
zaproszenie i 1 lipca 2012 roku z rana pojechało do Kolbuszo-
wej, skąd autokarem, w towarzystwie malarzy i fotografików
z Kolbuszowej i okolic oraz z Głogowa Młp., udało się do Szy-
dłowa; niektórzy po raz pierwszy, niektórzy po raz drugi...
(Pierwszy plener w Szydłowie miał miejsce w 2004 roku.)

Uczestników Pleneru przywitały zielone dywany sadów śliw-
kowych i imponujące mury obronne, otaczające pierścieniem
zabytkowy Szydłów. Miasteczko położone jest na geologicz-
nym skraju Gór Święto-
krzyskich, na wapien-
nych skałach. Często
zwane jest „polskim
Carcassonne”, gdyż
w Szydłowie zachował
się do dzisiaj średnio-
wieczny układ urbani-
styczny wraz z wieloma
zabytkami pamiętający-
mi średniowiecze. Dla
artystów to wymarzone
miejsce do pracy twór-
czej – mury miejskie
z blankami i chodnikiem
spacerowym, monu-
mentalna Brama Kra-
kowska będąca symbo-
lem Szydłowa, zamek
wraz ze skarbczykiem
i bramą zamkową, go-
tyckie kościoły, synago-
ga; a wokół sady śliw-
kowe aż po horyzont, wiosną białe od kwiatów, w sierpniu
i wrześniu pełne soczystych owoców... Dlatego też często od-
bywają się tutaj plenery malarskie i rzeźbiarskie.

Bazą artystów z Podkarpacia był rozległy plac, częściowo
otoczony starym murem, obok synagogi, w której obecnie mie-

ści się szydłowskie Centrum Kultury. Na placu stoją monu-
mentalne drewniane rzeźby (podobne rzeźby, pokłosie plene-
rów rzeźbiarskich, ustawione przy obiektach historycznych,
zdobią miasteczko – m.in. „Poczet królów polskich” czy cykl

„Jezus i Dwunastu Apostołów”). Tutaj rozbite zostały namioty,
rozstawione stoły i krzesła. Było to miejsce do odpoczynku,
pokrzepienia się słodyczami, kawą, herbatą i zimnymi napoja-
mi, a że dzień był wyjątkowo upalny, to wszyscy często poszu-
kiwali cienia i ochłody...

Uczestnicy Pleneru rozeszli się po Szydłowie w poszukiwa-
niu motywów malarskich i fotograficznych. Każdy miał za zada-
nie wykonanie minimum dwóch prac malarskich lub czterech
fotograficznych. Jeżeli chodzi o malarzy, to nie sposób było
w ciągu jednego dnia namalować dwóch obrazów, dlatego Or-
ganizator dał im prawie dwa tygodnie na dokończenie prac
w domu. Natomiast fotograficy, którzy aparatami cyfrowymi wy-
konali dziesiątki zdjęć, czas ten wykorzystali na wybór i obróbkę
najlepszych fotografii oraz na wykonanie ich odbitek. Wszystkie
prace należało złożyć w siedzibie Organizatora do 13 lipca.

Po obiedzie, w którym oczywiście nie mogło zabraknąć
śliwki (w tym przypadku suszonej), grupę artystów kolbuszow-
sko-głogowsko-sokołowskich zaproszono do Synagogi na
otwarcie wystawy malarstwa Kamila Klamczyńskiego, studen-
ta krakowskiej ASP, pochodzącego z Szydłowa. Tutaj w chłod-
nych murach (ściany grube są na około 2 metry) późnogotyc-
kiej budowli, w głównej sali, która jest rodzajem muzeum
z eksponatami związanymi z kulturą żydowską, zgromadzono
kilkadziesiąt obrazów młodego artysty.

Dodatkową atrakcją dla uczestników Pleneru była możli-
wość strzelania z łuku do tarczy, ustawionej w tym celu na łące
obok Centrum Kultury.

Na zakończenie Pleneru odbyło się jeszcze wspólne gril-
lowanie kiełbasek i skrzydełek drobiowych oraz wykonanie
wspólnej pamiątkowej fotografii na tle zabytkowego muru
obronnego.

Uczestnikami Pleneru z sokołowskiego Klubu Twórców byli:
Justyna Krudysz, Wiesława Pałka, Helena Woźniak, Grzegorz
Szot i Henryka Boho. Justyna namalowała dwie prace – pastel
i temperę, Wiesława Pałka – rysunek węglem i pastel, pani Hele-
na – akryl na płótnie i rysunek węglem, pan Grzegorz – dwa obra-
zy olejne na płótnie, a Henryka Boho – pastel i akryl na płótnie.

Otwarcie wystawy poplenerowej miało miejsce 28 lipca
o godz. 18-tej w kolbuszowskiej Galerii „Pod Sokołem”. Przybyli
na nią uczestnicy Pleneru, zaproszeni goście i osoby towarzyszą-
ce. Z MGOKSiR byli to: Justyna Krudysz, Helena Woźniak, Grze-
gorz Szot i Henryka Boho. W miłej atmosferze, przy napojach
i różnych przekąskach oraz słodyczach i owocach, dyskutując
i wymieniając się wrażeniami i doświadczeniami, zwiedzano po-
mysłowo i oryginalnie przygotowaną przez Organizatora wystawę
obrazów, rysunków i zdjęć – imponujące pokłosie jednodniowego
Pleneru Malarsko-Fotograficznego „Z powrotem w Szydłowie”.

Wystawa trwała do 11 sierpnia 2012 roku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dzię-

kuje dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej za
zaproszenie na Plener.

(mgoksir)

Dawna Synagoga.

Brama Krakowska.

Odrestaurowane mury obronne.
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Fot. H. Boho

Artyœci przy pracy...

Justyna Krudysz i Helena WoŸniak.

Wies³awa Pa³ka. Henryka Boho.

Na wernisa¿u w Synagodze...

Soko³owska grupa z dyrektorem MDK Wies³awem Sitko.

Uczestnicy Pleneru.

Zwiedzanie
wystawy.

Wspólna dyskusja.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

OGŁASZA ZAPISY
� Kółko plastyczne – dla dzieci i młodzieży w wieku szkol-

nym
� Kółko taneczne – dla dzieci w trzech grupach wieko-

wych: I gr. 5-6 lat, II gr. 7-10 lat, III gr. 11-14 lat
� Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” – dla młodzieży od

13 lat i osób dorosłych
� Chór żeński – dla kobiet od 16 lat
� Aerobik – dla kobiet od 16 lat
� Sekcja szachowa – dla dzieci, młodzieży i osób doro-

słych
� Sekcja zapasów (styl wolny) – dla dziewcząt i chłop-

ców w dwóch grupach wiekowych: 7-9 i 10-13 lat
� Sekcja tenisa stołowego – dla dzieci, młodzieży i osób

dorosłych
� Ognisko muzyczne – zajęcia instrumentalne, wokalne,

wiek od 7do 16 lat
� Chór dziecięcy – wiek od 7 do 12 lat
� Zajęcia muzyczno-ruchowe – dzieci w wieku przed-

szkolnym

Zapisy przyjmujemy do 30 września 2012 r. w biurze
MGOKSiR (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00-15.30 lub
telefonicznie: tel. 17 77 29 053

ZAPRASZAMY

„Patrz¹c i Widz¹c”

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. był organi-
zatorem II Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej, na który
zaproszeni zostali malujący członkowie Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor” z Sokołowa. Z oferty skorzystali: Justyna Kru-
dysz, Helena Woźniak i Grzegorz Szot. Przegląd pod hasłem
„Patrząc i Widząc” adresowany był do artystów nieprofesjo-
nalnych, którzy w zaciszu swych pracowni bądź zrzeszeni
w klubach czy grupach tworzą prace malarskie. Każdy twórca
mógł dostarczyć na konkurs maksymalnie trzy prace. Grze-
gorz Szot zgłosił trzy obrazy olejne na płótnie: „Cisza”, „Po-
wrót z polowania” i „Samotne drzewo”, Helena Woźniak jeden
akryl na płótnie pt. „Zioła polskie”, a Justyna Krudysz – tempe-
rę na kartonie zatytułowaną „Pejzaż leśny”.

Uroczysty Finisaż Przeglądu, połączony z wręczeniem na-
gród laureatom, odbył się 7 lipca o godzinie 17.00 w sali wy-
stawowej MGDK w Głogowie Młp., a wzięli w nim udział Justy-
na Krudysz i Grzegorz Szot, z prowadzącą sokołowski KTS,
Henryką Boho. Wystawa była interesującą prezentacją nie-
profesjonalnej twórczości artystów amatorów, konfrontacją róż-
nego sposobu pojmowania świata i wrażliwości artystycznej.
Podczas zwiedzania wystawy i dyskusji – przy ciastku, kawie,
herbacie i sokach – twórcy wymieniali się swoimi doświadcze-
niami związanymi z technikami malarskimi czy tematyką prac.

Wszyscy autorzy prezentowanych na wystawie obrazów
otrzymali pamiątkowe foldery.

Na koniec wystawa została zdemontowana i każdy mógł
zabrać do domu swoje prace.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

Wspólna fotografia z instruktork¹ Henryk¹ Boho.

Uczestnicy Finisa¿u.

Grzegorz Szot na wystawie.

Justyna z zainteresowaniem ogl¹da prace wspó³autorów wy-
stawy.
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Pi³karska

kadra czeka
W dniach 14-19 sierpnia odbył się

w Siedlcach Finał Centralny XII Ogólno-

W dniu 22 lipca br. obiekty KS TG „Sokół” Sokołów Młp.
gościły uczestników XIII Miejsko-Gminnego Turnieju Piłki Noż-
nej Seniorów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
Młp. rywalizacja przebiegła w dwóch grupach. W grupie I zwy-
cięstwo odniósł Zespół WKS „Górnovia” Górno pokonując 1:0
drużynę KS „TECHFORM-ORZEŁ” Wólka Niedźwiedzka oraz
2:1 Zespół KS „Plantator” Nienadówka; II-gie miejsce zajęła
drużyna z Wólki Niedźwiedzkiej zwyciężając 3:2 KS „Planta-
tor” Nienadówka; III-cie – Nienadówka.

Grupę II-gą wygrał Zespół KS TG „Sokół” Sokołów Młp. poko-
nując 1:0 KS „Zorza” Trzeboś oraz 2:1 UKS „Herkules” Trzebu-
ska; II-gie Trzeboś pokonując 1:0 Trzebuskę; III-cie Trzebuska.

29 lipca br. odbyły się mecze finałowe. V-te miejsce zajął
Zespół KS „Plantator” Nienadówka zwyciężając 5:1 drużynę

UKS „Herkules” Trzebuska; III-cie zajął KS „TECHFORM-
ORZEŁ” Wólka Niedźwiedzka pokonując 4:0 KS „Zorza” Trze-
boś. W meczu o I miejsce spotkały się drużyny Sokołowa
i Górna. KS TG „Sokół” Sokołów Młp. pokonał 4:2 WKS „Gór-
novia” Górno. Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe
dyplomy, piłki nożne, puchary za miejsca od I-III, które wręczył
w imieniu Burmistrza GiM Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga Za-
stępca Burmistrza Bogusław Kida.

Zawodnicy, osoby towarzyszące, organizatorzy, otrzymali
gorące posiłki oraz wody mineralne. Drużyny otrzymały środ-
ki finansowe na zakup sprzętu sportowego. Opiekę me-
dyczną sprawowali ratownicy medyczni firmy RES MAX Sp.
z o. o. Rudna Mała. Sędziami Turnieju byli Andrzej Matejski,
Janusz Anasychin oraz Piotr Januszczak. Miejsko – Gminny

Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji składa ser-
deczne podziękowania
Burmistrzowi Gminy
i Miasta Sokołów Młp.,
Prezesom KS TG „So-
kół” Sokołów Młp., za po-
moc organizacyjno-fi-
nansową Turnieju. Kate-
ring zabezpieczyła firma
PRO-PAL Wisz Kamil
Rzeszów.

Jacek Piekiełek

polskiego Turnieju „Piłkarska Kadra
Czeka” Dziewcząt. Udział w nim wzięły
uczennice Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej, które występowały pod szyl-
dem Klubu Sportowego TECHFORM
Orzeł Wólka Niedźwiedzka. Opiekunem
drużyny był p. Łukasz Frączek. Drogę do
Finału Centralnego dziewczęta z Wólki

Stoj¹ od lewej: £ukasz Fr¹czek – trener, Sara Matu³a, Aleksandra £yko, Patrycja Marci-
niak, Patrycja Ilasz, El¿bieta Miazga, Karolina Kraska, Natalia Burszta, Alicja Król, Patry-
cja Wo³cz, Jacek Piekie³ek – kierownik dru¿yny. Klêcz¹ od lewej: Sylwia Kraska, Izabela
Flis, Anna Urban, Karolina Tabaka, Magdalena Baran, Aneta Hajder, Dominika Ilasz,
Dominika Serafin, Gabriela Tabaka.

utorowały sobie wygrywając kolejno eli-
minacje gminne i międzypowiatowe (oba
turnieje odbyły się w Wólce Niedźwiedz-
kiej) oraz finał wojewódzki, który był roz-
grywany w Pustyni k. Dębicy. Zmagania
w Finale Centralnym rozpoczęły nieźle,
remisując po golu E. Miazgi 1:1 z UKS
Warta Gidle (woj. łódzkie), później jed-
nak musiały uznać wyższość zawodni-
czek LKS Naprzód Sobolów (woj. mało-
polskie), którym uległy 0:3. Ostatecznie
młode piłkarki z Wólki uplasowały się na
trzecim miejscu w swojej grupie, a to ozna-
czało dla nich niestety pożegnanie z Tur-
niejem i powrót do domu po czterech
dniach rywalizacji. Mogą być jednak za-
dowolone ze swojej postawy, przyszło im
bowiem rywalizować z drużynami, które
na co dzień występują w rozgrywkach
ligowych i regularnie trenują, a w skła-
dach kilku zespołów grały młodzieżowe
reprezentantki Polski.

Wyjazd na Finał Centralny nie byłby
możliwy bez wsparcia Urzędu Gminy
i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Skła-
damy więc serdeczne podziękowania dla
Pana Burmistrza Andrzeja Ożoga za ufun-
dowanie wyjazdu oraz dla Pana Dyrek-
tora Jacka Piekiełka, który organizował
nasz wyjazd i pilnował, aby wszystko
było dopięte na „ostatni guzik”.

Łukasz Frączek

XIII Miejsko-Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Seniorów

o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p.
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69 Tour de Pologne Amatorów
– Bukowina Tatrzańska

Rowerzyści z całej Polski zjechali sie
do Bukowiny Tatrzanskiej 15 lipca
2012 r. biorąc udział w Tour de Pologne
Amatorów w kolarstwie górskim. Na star-
cie stanęło ponad 1000 zawodników!,

wśród nich nie zabrakło mojej skromnej
postaci gdzie wywalczyłem bardzo do-
bre 74 miejsce w swojej kategorii z cza-
sem 2:21;16, lepszym z ubiegłego roku
2:35:59 s.

„IV Bieg Sokoła” przeszedł
do historii

W dniu 24.06. br w Sokołowie Ma-
łopolskim odbyła się 4 edycja Biegu
Sokoła. Na dystansie głównym 10 kilo-
metrów na starcie stanęło 88 zawodni-
czek i zawodników, na dystansie 5 km
77 zawodników i uczniowie w katego-
rii do 13 lat na dystansie 1,5 km, łącznie
ponad 200 zawodników i zawodniczek.
Trasa biegu jest znana, urozmaicona,
w części asfaltowa, w części drogi
i ścieżki leśne. W momencie startu była
piękna pogoda. Start wystrzałem ze
startera ogłosił Pan Burmistrz Gminy
i Miasta Andrzej Ożóg życząc wszyst-
kim bezpiecznego startu i zwycięstwa.
Zawodnicy świetnie dali sobie radę na
wymagającej i słonecznej tego dnia tra-
sie. W kategorii open pierwsze miejsce
zajął Michał Biały z Klubu SKB Kraśnik
z wynikiem 00:34:20 (wynik ubiegło-
roczny najlepszego zawodnika to
00:33:09), wśród zawodniczek najlep-
sza była Edyta Bielec z klubu MKS Ha-
licz z czasem 00:42:16 (wynik ubiegło-
roczny najlepszej zawodniczki to
00:40:44) Gratulujemy!

Pozostali zawodnicy pobiegli równie
dobrze i osiągnęli zaplanowany przed
startem czas. Każdy uczestnik biegu ma
możliwość obejrzenia godzinnej relacji

z biegu na stronach internetowych.
Wszystkim sponsorom, i tym, którzy przy-
czynili się do organizacji IV Biegu So-
koła w imieniu Burmistrza Gminy i Mia-
sta serdecznie dziękuję, do zobaczenia
za rok.

Brązowy medalista
Mistrzostw Polski Amatorów
w Cross Triathlonie

W dniu 11.08.2012 roku w Niedzicy
rozegrano Mistrzostwa Polski w Cross
Triathlonie (triathlon Górski) w konkuren-
cjach: pływanie w Jeziorze Czorsztyń-
skim, jazda po górach i bieg górski. Ulew-

ny deszcz, zimno, grzęzawisko (niemiło-
sierne błoto) nie przeszkodziły mi w wal-
ce o tytuł najlepszych w swojej kategorii
wiekowej. W zawodach startowało 35
zawodników określanych mianem „Mo-
carnych zbójów 2012”. Mój czas to
4h16:32,60 uplasował mnie na III miej-
scu w zawodach. Tekst i fot. Wiesław Sondej

I Maraton Vitarade
Jezioro Tarnobrzeskie

Mój 18 Maraton wokół Jeziora Tar-
nobrzeskiego rozgrywany w dniu
23 czerwca 2012 roku choć ciężki ze
względu na pogodę nie odbiegał od

moich wyników maratońskich (3:55:33
i 57 miejsce na 116 w open, w swojej
kategorii 11 miejsce).

VI Ogólnopolski Maraton
Pływacki – Janów Lubelski

W dniu 29.07.2012 roku nad zalewem
Janowskim odbył się VI Ogólnopolski
Maraton Pływacki na dystansie 2500 m.

Startowało 53 zawodników, mój wynik to
18 miejsce w kategorii open i 9 miejsce
w kategorii 31-50 lat z czasem 45:12,78.
Mimo bardzo dużej różnicy w kategorii
wiekowej odniosłem sukces.

Na trasie podjazd i przepiêkne widoki.

Pami¹tkowy dyplom.

Po wyjœciu z wody.

Podczas wrêczania pami¹tkowego me-
dalu.

Na mecie z bardzo dobrym wynikiem.
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– Dzień dobry! Jest Pan współwłaścicie-
lem myjni parowej i związku z tym ośmie-
lę się zapytać: co to jest myjnia parowa?
– Myjnie parowe to nowa alternatywa dla
tradycyjnych myjni wodnych. Proces my-
cia polega na czyszczeniu wnętrz samo-
chodów, łazienek, ubikacji, kuchni w re-
stauracjach suchą parą o zawartości 15%
wilgotności pod wysokim ciśnieniem ok.
10 bar. Podczas mycia nie są generowa-
ne szeroko pojęte ścieki, jesteśmy mobil-
ni czyli możemy wykonywać usługi u klien-
ta i oszczędzamy wodę, czyli jesteśmy
ekologiczni. Nie potrzebujemy pozwoleń
wodno-prawnych, separatora, kanaliza-
cji. Para pod tak dużym ciśnieniem i tem-
peraturze ok. 110 st. C radzi sobie bardzo
dobrze z brudem w miejscach gdzie uży-
wanie chemii do czyszczenia musi być
ograniczone do minimum, a warunki nie
pozwalają na użycie tradycyjnej myjki
wodnej. Np. do sprzątania i mycia wnę-
trza samochodu zużywamy ok. 1-2 wody.
Para ta, ma również właściwości dezyn-
fekcyjne.

– Zapotrzebowanie na rynku jest duże?
– Obecnie nasze przedsięwzięcie jest na
starcie. Generalnie zapotrzebowanie jest
duże. W większości budynków mieszkal-
nych mamy okna plastykowe. Ich profile
posiadają rozmaite wypustki. Gdybyśmy
chcieli umyć je metodą tradycyjną to byłby
wyczyn, chociażby zastosowanie myjki tra-
dycyjnej do umycia może narazi nas na
dodatkowe straty w postaci zalania wodą
pomieszczenia. Parą myjemy precyzyjnie
i trudno dostępne miejsca.
– Widzę, że na samochodzie macie jesz-
cze jedną niebieską maszynę.
– Słusznie Pan zauważył. To jest włoskiej
produkcji odkurzacz do pianowego prania
tapicerek meblowych i samochodowych,
dywanów i wykładzin. Tutaj stosujemy
szampon, który w 99% jest biodegrado-
walny. Używanie piany do czyszczenia jest
lepszym rozwiązaniem niż odkurzacze
wodne bo piana penetruje górne warstwy
tkaniny, dywanu czyli dokładnie tam gdzie
znajduje się brud. Przy użyciu piany skra-
camy też czas schnięcia nawet do 15 mi-

nut i jest ono uzależnione od stopnia za-
brudzenia czyszczonej powierzchni.
– Myjnia parowa to nowość na rynku, czy
za pomocą tych maszyn można samo-
chód odmienić?
– Proszę Pana, w dzisiejszych czasach
i dostępnej technologii można bardzo od-
mienić wnętrze samochodu; „od stóp do
głów” – cisną mi się te słowa. Co to ozna-
cza: pierzemy „dywan w samochodzie”
nawet z brudu „ropopochodnego” po wy-
laniu się np. ropy. Parą „wyganiamy” z tych
wszystkich zakamarków kurz, drobne mo-
nety, frytki, orzeszki. Praktycznie przy tej
czynności już mogę określić co w samo-
chodzie dzieje się gdy klient w nim podró-
żuje. Następnie zajmujemy się czyszcze-
niem podsufitki. Na końcu naszej pracy
robimy pielęgnację plastików. Tutaj w za-
leżności od upodobania klienta możemy
je zrobić na błyszcząco, matowo lub saty-
nowo. W samochodzie może zagościć
ogólny zapach zielonej herbaty, kawy itp.
– Czy przy tej pracy zdarzają się sytu-
acje nietypowe?
– Tak, zdarzają się. Bardzo często znajdu-
jemy monety polskie i zagraniczne, pier-
ścionki te wykonane z materiału mniej szla-
chetnego, rysiki do nawigacji, ubrania.
U jednego klienta wymietliśmy fragmenty
szyby samochodowej, któremu sprzedano
samochód, który niby nie był „bity”. Oczywi-
ście jesteśmy myjnią zaufaną i wszystkie
„gadżety” znalezione wracają do klienta.

Z Marcinem Czyrkiem, współwłaści-
cielem myjnia parowej w Jasionce roz-
mawiał Marek Kida.

Krótka rozmowa o przedsięwzięciu
z zastosowaniem ekotechnologii
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 11.06 do 19.08.2012 r.

Przestêpstwa

Od 11 czerwca do 19 sierpnia 2012 r.
w Komisariacie Policji w Sokołowie Młp.
zanotowano 25 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mieniu
tj. kradzieże (3 przypadki), oszustwo
(2 przypadki), uszkodzenie ciała (2 przy-
padki), kierowanie gróźb karalnych (1 przy-
padek), fizyczne i psychiczne znęcanie
się (3 przypadki), kierowanie samocho-
dem po drodze publicznej w stanie nie-
trzeźwości (4 przypadki), kierowanie ro-
werem po drodze publicznej w stanie nie-
trzeźwości (1 przypadek), uszkodzenie
mienia (4 przypadki), pobicie (1 przypa-
dek), krótkotrwałe użycie samochodu
przez nieletniego (1 przypadek), zabicie
zwierzęcia (1 przypadek) oraz wypadek
drogowy (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci KP
Sokołów Młp. wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu (13 kolizji drogowych),
z których najwięcej miało miejsce w Ka-
mieniu (4 kolizje), w Sokołowie Młp. (2 ko-
lizje), w Trzebusce (3 kolizje), w Wólce
Niedźwiedzkiej (2 kolizje) i w Nienadów-
ce (2 kolizje).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

Z przyjemnością pragniemy poinfor-
mować mieszkańców Sokołowa Małopol-
skiego o powstaniu GRUPY BIEGOWEJ
NA ZDROWIE SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI.

Grupa powstała zimą 2011 r. z inicja-
tywy dwóch mieszkańców Sokołowa An-
drzeja Słobodziana i Wacława Tomasi-
ka. W następnej kolejności do Grupy do-
łączył Tadeusz Bazan. Celem Grupy jest
połączyć wszystkie biegające osoby z te-
renu miasta i gminy Sokołów Małopol-
ski. Głównym impulsem był odbywający
się u nas Bieg Sokoła. Dalsze plany do-
prowadziły do stworzenia logo grupy oraz

NA ZDROWIE SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
wydrukowania koszulek startowych. Ofi-
cjalną działalność postanowiliśmy roz-
począć przy okazji IV BIEGU SOKOŁA
2012. Do grupy dołączyło kilka następ-
nych osób. Wspólnie odbyliśmy kilka za-
wodów biegowych reprezentując Grupę
oraz naszą miejscowości. Biegi odbywały
się na różnych dystansach, najdłuższy
to półmaraton 21,097 km. Biegamy nie
tylko w pobliżu Sokołowa, ale również
uczestniczyliśmy w biegach: w Krako-
wie, Skawinie, Rudawie koło Krakowa,
Piwnicznej Zdroju, Gorlicach, Tarnowie.
Jesienią planowane są starty na królew-
skim dystansie 42,195 km. Najliczniej-
szy start tego sezonu planowany jest
w dniach 7-9 września na Festiwalu Bie-
gowym w Krynicy Zdroju.

Działalność Grupy nie jest sformalizo-
wana, nie posiadamy żadnych władz itd.

Uczestnictwo w niej jest dobrowolne,
nie obciążone żadnymi obowiązkami i ma
charakter towarzysko-sportowo-rekreacyj-
ny. Wszystkich chętnych zapraszamy do
wspólnego niedzielnego biegania. Wspól-
ny bieg rozpoczynamy za kościołem, przy
krzyżu koło lipy na drodze Sokołów Mało-
polski – Kolbuszowa o godz. 11.
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WAKACJE 2012 wWAKACJE 2012 w

...starsza grupa...starsza grupa

Zajęcia plastyczne...Zajęcia plastyczne...

...młodsza grupa...młodsza grupa

Gry...Gry...

Zabawy z chustą...Zabawy z chustą...

Tenis, bilard...Tenis, bilard... Fot. H. BohoFot. H. Boho



XIII Miejsko-Gminny Turniej Pilki Noznej Seniorów o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp., 22,29 lipca 2012 r.
XIII Miejsko-Gminny Turniej Pilki Noznej Seniorów o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp., 22,29 lipca 2012 r.
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Wakacyjna wycieczka do Parku Miniatur w Inwaldzie, 24 lipca 2012 r.Wakacyjna wycieczka do Parku Miniatur w Inwaldzie, 24 lipca 2012 r.

Fot. M. Kida

Fot. H. Boho




