
KURIER
SOKOŁOWSKI

ISSN 1428 01-32

PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

KWIECIEŃ-MAJ ROK XXI Nr 2 (219)  2013 r. Cena 4,90 z³
(w tym % VAT)5



Narodowe Święto 3 MajaNarodowe Święto 3 Maja



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/219/2013 str. 3

Stanowisko Zarządu Prawa i Sprawiedliwości
Okręgu nr 23-Rzeszów z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie projektu zaktualizowanej
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

Polski Wschodniej do roku 2020

Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 23 – Rzeszów
wyraża zaniepokojenie stanem przygotowania projektu zaktualizowanej
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020 (wersja z dnia 5 kwietnia 2013 roku).

Zastrzeżenia budzą w szczególności przyjęte podstawy metodologiczne
aktualizacji dokumentu, organizacja procesu wprowadzenia aktualizacji,
w tym sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zapropo-
nowane w projekcie dokumentu strategiczne kierunki działań dla Polski
Wschodniej.

W opinii Zarządu Okręgowego PiS Okręgu nr 23 podstawą wadliwości
prowadzonych działań aktualizujących Strategii rozwoju społeczno-go-
spodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jest przyjęcie średniookre-
sowego podejścia do wizji strategicznej dla Polski Wschodniej, co czyni
ją automatycznie niezdolną do skoordynowania z podstawowym doku-
mentem strategicznym Polski jakim jest Długookresowa Strategia Roz-
woju Kraju. Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności.

Przedstawiona w projekcie dokumentu Pozycja Rozwojowa Polski
Wschodniej na tle kraju oraz Unii Europejskiej w niedostatecznym stop-
niu uwzględnia dynamikę zachodzących w makroregionie negatywnych
zmian oraz pogłębiającą się w wyniku kryzysu Polskiego Państwa i go-
spodarki dysproporcję rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy
obszarem strategii a resztą kraju. Dokument nie ukazuje również powią-
zań pomiędzy negatywnymi skutkami zaniedbań w zakresie rozwiązań
systemowych w dziedzinie finansów publicznych, krajowych przepisów
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pobudzania przed-
siębiorczości a przedstawionymi trendami rozwojowymi. Diagnoza pomi-
ja całkowicie kwestie położenia przygranicznego, współpracy transgra-
nicznej oraz możliwości wykorzystania tych okoliczności na rzecz rozwo-
ju społeczno-gospodarczego.

Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschod-
niej do roku 2020 w zbyt daleki i bezrefleksyjny sposób adaptuje założe-
nia strategii Europa 2020 z pominięciem specyfik i rzeczywistych proble-
mów rozwojowych makroregionu. Zaproponowane strategiczne kierunki
działań dla Polski Wschodniej nie gwarantują przy prawdopodobnej wiel-
kości budżetu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
osiągnięcia zakładanego w Celu Głównym i Celach Szczegółowych Stra-
tegii efektu rozwojowego, a w przypadku niskiego, jak w obecnej per-
spektywie finansowej stopnia koordynacji pomiędzy programami opera-
cyjnymi w ramach EFRR praktyczne czynią je niemożliwymi do realizacji.

Za Zarząd
Prezes Zarządu Okręgowego PiS

Okręgu nr 23 – Rzeszów
Stanisław Ożóg

Narodowe
Œwiêto 3 Maja

3 maja to data szczególna, bowiem
właśnie w tym dniu obchodzone jest Świę-
to Narodowe Trzeciego Maja oraz Święto
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski. 3 maja 1791 r. została uchwalona
pierwsza w nowożytnej Europie ustawa
zasadnicza. Likwidowała ona szereg wad
systemu politycznego, który trawiły Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów. Konstytucja
wprowadziła trójpodział władzy, zrówna-
nie polityczne szlachty i mieszczan, zaś
chłopów stawiała pod ochronę państwa,
zniosła zgubne liberum veto. Przyjęcie jej
wyprowadzało kraj z anarchii. Jednak taki
stan rzeczy był nie do przyjęcia przez wro-
go nastawionych sąsiadów Rzeczpospo-
litej. Choć Konstytucja 3 Maja na skutek
zdrady pruskiego sprzymierzeńca, konfe-
deracji targowickiej oraz działaniom im-
perium rosyjskiego, a następnie rozbio-
rom nie mogła funkcjonować długo, to
w pamięci narodowej przetrwała. Przez
123 lata rozbiorów przypominała o dą-
żeniu do niepodległości; była testamen-
tem gasnącej ojczyzny pozostawionym
potomnym.

Święto Narodowe 3 Maja kultywowa-
ne jest z należytym szacunkiem przez
mieszkańców Sokołowa Młp. i okolic. Tra-
dycyjnie rozpoczęło się ono w Sokoło-
wie od uroczystej mszy świętej w Koście-
le Parafialnym. Po mszy uroczystości
przeniosły się pod Pomnik wdzięczności
za odzyskaną wolność w parku, gdzie
uczestnicy obchodów wysłuchali okolicz-
nościowego przemówienia Zastępcy
Burmistrza Bogusława Kidy. W części ar-
tystycznej wystąpił Chór Młodzieżowy
MGOKSiR oraz uczniowie Niepaństwo-
wej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Soko-
łowie Młp.

Organizatorami obchodów byli: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp., Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św.
Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida
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Stanowisko Zarządu Prawa i Sprawiedliwości
Okręgu nr 23-Rzeszów z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie projektu
STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020
Aktualizacja na lata 2013-2020

Zarząd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 23 – Rzeszów wyraża
zaniepokojenie procesem aktualizacji oraz merytorycznym przygotowaniem
Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2020.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2020 na okres 2013-2020 jest zabiegiem niezbędnym z punktu widzenia zdol-
ności do absorbcji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w per-
spektywie 2014-2020, w szczególności z Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Podkarpackiego. Powinna jednak również odnosić się
do innych egzo i endogennych czynników stymulujących rozwój naszego Re-
gionu, w szczególności uwzględniając jego potencjał, specyfikę społeczno-
gospodarczą oraz położenie w kraju i w Europie. Jako dokument bazowy wa-
runkujący pożądany wysoki stan rozwoju społeczno-gospodarczego Podkar-
pacia oraz dobrobyt jego mieszkańców powinien wskazywać sposoby i drogę
dojścia do zakładanych celów strategicznych, cechując się przy tym śmiałością
proponowanych rozwiązań.

Tymczasem zaproponowany do konsultacji społecznych projekt aktualiza-
cji Strategii nie gwarantuje przyspieszenia procesu rozwoju społeczno-gospo-
darczego Podkarpacia. W sposób zachowawczy powtarza większość założeń
Strategii na lata 2007-2013 odpowiednio modyfikując je ze względu na obo-
wiązujące nowe strategiczne założenia unijne (Strategia Europa 2020) czy też
wprost przenosząc założenia z innych dokumentów strategicznych (praktycz-
na tożsamość celów głównych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpac-
kiego a Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2014-2020).

Dokument wyraźnie udowadnia, iż poprzez system rozbudowanego układu
celów oraz wielość przyporządkowanych im priorytetów i kierunków działań
nie jest wstanie poprzez dekompozycję i dekoncentrację interwencji osiągnąć
efektów rozwojowych i zrealizować założonego celu głównego.

Układ celów, Dziedzin działań strategicznych oraz Priorytetów tematycz-
nych świadczy raczej o próbie zaspokojenia podstawowych potrzeb różnego
typu interesariuszy, środowisk, instytucji czy sektorów gospodarki niż próbie
skoncentrowania wysiłków na budowie przewag konkurencyjnych regionu
gwarantujących nadrobienie powiększającego się dystansu rozwojowego.
W tym zakresie dokument nie jest nawet spójny z aktualizowaną Strategią
Rozwoju Polski Wschodniej.

Potrzebne jest nowe podejście, oczywiście bazujące na unijnych i krajo-
wych wytycznych ale gwarantujące lepsze wykorzystanie szans rozwojowych
Województwa Podkarpackiego opartych o jego potencjały oraz aktywność
i zaangażowanie jego mieszkańców.

Za Zarząd
Prezes Zarządu Okręgowego PiS

Okręgu nr 23 – Rzeszów
Stanisław Ożóg

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu

7 marca 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Wizytacja na obiektach sportowych
basen, orlik.

Komisja do Spraw
Gospodarczych, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 18 marca 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie z harmonogramem bu-
dowy dróg i chodników na terenie mia-
sta i gminy.
2. Informacja o stanie dróg gminnych na
terenie miasta i gminy.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

w dniu 26 marca 2013 r.

Porządek obrad:
1. Ocena stanu dróg gminnych, powia-
towych, wojewódzkich i krajowych na
terenie miasta i gminy.
2. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp na
rok 2013,
– w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Sokołów Małopolski,
– sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia lokalu do
dzierżawy,
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– w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu osiedla „Na Górce” w Soko-
łowie Młp.,
– w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Samorządowi Województwa Pod-
karpackiego na realizację zadania,
– w sprawie zniesienia współwłasności
nieruchomości,
– w sprawie ustalenia ryczałtu dla Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej,
– w sprawie zaliczenia dróg wewnętrz-
nych z terenu gminy Sokołów Młp. do
kategorii dróg gminnych,
– w sprawie zaliczenia dróg wewnętrz-
nych z terenu gminy Sokołów Młp. do
kategorii dróg gminnych,
– w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy środków
stanowiący fundusz sołecki,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań fi-
nansowanych ze środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/
243/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Sokołów Małopolski na lata
2013-2019,
– w sprawie przystąpienia do Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi na lata
2011-2016.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przedstawienie protokołu przez Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli w Zespole
Oświatowych i z objazdu stołówek.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez

Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.
od 13 lutego 2013 r.
do 25 marca 2013 r.

– w sprawie wydzierżawienia miejsca do
umieszczenia baneru reklamowego na
budynku usytuowanym na działce nr

266/1 położonej w Nienadówce (budy-
nek starej szkoły),
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
pn. „Usługi edukacyjne obejmujące
przeprowadzenie zajęć dodatkowych,
pozalekcyjnych, w ramach obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, w 11 szko-
łach podstawowych na terenie Gminy
Sokołów Małopolski, w związku z reali-
zacją przez Gminę Sokołów Małopolski
projektu systemowego nr identyfikacyj-
ny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-032/12
pn. Indywidualizacja – prosta droga do
sukcesu realizowanego w ramach Prio-
rytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”
Przetarg ogłoszony na dzień 28 lutego
2013 został unieważniony ze względu
na duże zmiany w zakresie zamówie-
nia.
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych,
mebli szkolnych, sprzętu komputerowe-
go i multimedialnego niezbędnych do
prowadzenia zajęć dodatkowych, poza-
lekcyjnych w związku z realizacją przez
Gminę Sokołów Małopolski projektu
systemowego nr identyfikacyjny KSI:
WND-POKL.09.01.02-18-032/12 pn. In-
dywidualizacja – prosta droga do suk-
cesu realizowanego w ramach Priory-
tetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego”,
Przetarg ogłoszony na dzień 28 lutego
2013 został unieważniony ze względu
na duże zmiany w zakresie zamówie-
nia.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
oddanie w najem lokalu użytkowego o
powierzchni 94,88m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności usługowej
w obiekcie Kryta Pływalnia w Sokoło-
wie Młp przy ulicy Pileckich 5.
Przetarg odbył się w dniu 27 lutego 2013
roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
„Dostawę i dystrybucję energii elektrycz-
nej do obiektów Zamawiającego”
Termin przetargu został ustalony na
dzień 4 kwietnia 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetarg na
sprzedaż działek budowlanych, nieza-
budowanych, położonych w Sokołowie
Młp., przy ulicy Bocznej, oznaczonych

w ewidencji gruntów numerami: 5249/1,
1129/4.
Przetarg odbył się w dniu 20 marca 2013
roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
dzierżawę lokalu nr 2 w budynku przy-
stanku PKS w Sokołowie Mlp. ul. Rynek
na cele usługowo – handlowe.
Przetarg odbył się w dniu 20 marca 2013
roku,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 5549/18 położona w Sokoło-
wie Młp.,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 273/1 położona w Niena-
dówce,
– w sprawie wydzierżawienia Zakłado-
wi Komunalnemu Sp. z o. o. z siedzibą
w Sokołowie Młp. przy ulicy Łaziennej 7
nieruchomości położone w Sokołowie
Młp. i ruchomości,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 466/22 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 463/17 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy
lokal nr 1 wydzielony w budynku przy-
stanku PKS w Sokołowie Młp. ul. Rynek
na cele usługowo-handlowe,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 466/15 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 466/17 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 466/16 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 463/14, 463/15,461/1 w Trze-
busce,
– w sprawie upoważnienia Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sokołowie Młp. na okres
realizacji w 2013 roku Programu pn.
„Dostarczanie żywności dla najuboższej
ludności UE 2012” z terenu Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp.”,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
pn. „Dowóz i odwóz uczniów ze szkół
na terenie gminy Sokołów Młp. do Kry-
tej Pływalni w Sokołowie Młp.”
Przetarg odbył się w dniu 1 marca 2013
roku.
– sprawie ogłoszenia wykazu lokalu
przeznaczonego do wynajmu w budyn-
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ku byłej poczty w Nienadówce składa-
jący się z pomieszczeń piwnicy do pro-
wadzenie działalności pub-kawiarnia,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 2104/12 położonej
w Trzebosi.
Przetarg został ustalony na dzień
10 kwietnia 2013 r.,
– w sprawie zmian w budżecie na 2013
roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: „Dostawa materia-
łów chodnikowych do budowy chodni-
ków na terenie Gminy Sokołów Młp.”,
Przetarg odbył się w dniu 13 marca 2013
roku.
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: „Dostawa materia-
łów kamiennych do remontu dróg na te-
renie Gminy Sokołów Młp.”,
Przetarg odbył się w dniu 14 marca 2013
roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: „Dostawa betonu do
budowy chodników na terenie Gminy
Sokołów Młp.”.
Przetarg odbył się w dniu 20 marca 2013
roku,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 466/30 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 466/28 w Trzebusce
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 135/6 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 135/8 w Trzebusce,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,
działka nr 2484/2 w Nienadówce,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu
– na oddanie w najem lokalu użytkowe-
go o powierzchni 94,88 m2 z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności
usługowej fizjoterapeutycznej w obiek-
cie Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp
przy ulicy Pileckich 5.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 27 marca 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
dzierżawę gruntu położonego w Wólce
Sokołowskiej działka nr 1146/1.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 17 kwietnia 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
dzierżawę lokalu nr 1 przeznaczonego
na cele usługowo – handlowe, wydzie-

lonego w budynku przystanku PKS
w Sokołowie Mlp. ul. Rynek.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwiet-
nia 2013 r.,
– sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy
działki nr 5420/1, 5420/2 położone
w Sokołowie Młp. ul. Sikorskiego z prze-
znaczeniem na ogródek przydomowy,
– w sprawie podziału środków finanso-
wych na realizację przedsięwzięć z za-
kresu rozwoju sportu na terenie gminy
i miasta w 2013 roku,
– w sprawie rozpatrzenia uwag złożo-
nych do projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego te-
renu osiedla mieszkaniowego w Niena-
dówce,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
pn. „Usługi edukacyjne obejmujące
przeprowadzenie zajęć dodatkowych,
pozalekcyjnych, w ramach obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, w 11 szko-
łach podstawowych na terenie Gminy
Sokołów Małopolski”, w związku z re-
alizacją przez Gminę Sokołów Małopol-
ski projektu systemowego nr identyfika-
cyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-032/
12 pn.”Indywidualizacja – prosta droga
do sukcesu” realizowanego w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziała-
nie 9.1.2 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego”,
– w sprawie zezwolenia na postawienie
reklamy – wyrażenia zgody na umiesz-
czenie na ogrodzeniu Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. zlokali-
zowanym na działkach nr 845/9, 844/2,
843/6, 842/4, 842/3, 841/6 841/4, 840/
4 położonych w Sokołowie Młp. przy ul.
Lubelskiej, stanowiących własność Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. reklamy firmy
QUICK SERWICE P.U.H.,
– w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej,

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 6 kwietnia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Dyskusja nad protokołem Komisji
z dnia 25 lutego 2013 r.
2. Kontrola działalności Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka, Kultury, Sportu Rekreacji.
Sprawozdanie finansowe imprez patrio-
tyczno-religijnych, kulturalnych i sporto-

wych za 2012 rok.
3. Działalność świetlic wiejskich.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej.
2. Bezpieczeństwo – Policja.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej
Gminy Sokołów Młp.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

Komisja do Spraw
Gospodarczych, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej
Gminy Sokołów Młp.
2. Spółki wodne i urządzenia meliora-
cyjne.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Porządek obrad:
1. Podziękowanie Panu Mieczysławowi
Kobiernikowi za długoletnie sprawowa-
nie funkcji sołtysa.
2. Informacja o pracy Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej.
3. Bezpieczeństwo – Policja.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej
Gminy Sokołów Młp.
5. Podjęcie uchwał:
– w sprawie uregulowania stanu praw-
nego gruntu,
– w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie gruntu w Trzebusce,
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– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie zmiany nazwy Publiczne
Gimnazjum Nr1 w Nienadówce, Niena-
dówka 686,
– w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Sokołów Małopolski,
– w sprawie wyrażenia zgody na zacią-
gnięcie zobowiązań na okres przekra-
czający rok budżetowy w celu realizacji
umowy na Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy
Sokołów Małopolski odbieranych od
właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy w terminie od
1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Sprawa protokołu Komisji Rewizyjnej.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez

Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.

od 26 marca 2013 r.
do 24 kwietnia 2013 r.

– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Remont i przebu-
dowa budynków użyteczności publicz-
nej w Sokołowie Małopolskim w ramach
Działania 7.1. – rewitalizacja miast”.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19 kwiet-
nia 2013 roku.
– w sprawie przedłożenia Radzie Miej-
skiej sprawozdania z wykonania budże-
tu za rok 2012,
– w sprawie zmian w budżecie 2013 r.,
– w sprawie zarządzenia wyborów uzu-
pełniających (przedterminowych) sołty-
sa sołectwo Górno,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych,
mebli szkolnych, sprzętu komputerowe-
go i multimedialnego niezbędnych do
prowadzenia zajęć dodatkowych, poza-
lekcyjnych w związku z realizacją przez
Gminę Sokołów Małopolski projektu sys-
temowego nr identyfikacyjny KSI: WND-
POKL.09.01.02-18-032/12 pn. „Indywi-
dualizacja – prosta droga do sukcesu”
realizowanego w ramach Priorytetu IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego”,
Otwarcie ofert nie odbyło się w dniu
11 kwietnia 2013 roku, zostało przesu-
nięte na dzień 24 kwietnia 2013 r.
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży działki nr 1406/86 Sokołów Młp. Osie-
dle „Pod Lasem”,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 466/22 położonej
w Trzebusce,
Termin przetargu wyznacza się na dzień
08.05.2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 466/15 w Trzebusce,
Termin przetargu wyznacza się na dzień
08.05.2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 466/16 w Trzebusce,
Termin przetargu wyznacza się na dzień
08.05.2013 r.,
– w sprawie wystąpienia do Regional-
nej Izby obrachunkowej w Rzeszowie
o wydanie opinii dotyczącej możliwości
spłaty pożyczki 1,666,181,00 zł zacią-
ganej w BGK i na wyprzedzające finan-
sowanie zadań,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
oddanie w najem lokalu użytkowego
o powierzchni 24,77 m2 z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności usłu-
gowej w obiekcie Kryta Pływalnia w So-
kołowie Młp. przy ulicy Pileckich 5.
Termin przetargu wyznacza się na dzień
24 kwietnia 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy działka nr 3788/2 Sokołów Młp.
ulica Sienkiewicza 41 na działalność
ratownictwa medycznego oraz część dz.
1357/1 Sokołów Młp. ulica Rynek na
cele usługowo-handlowe,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu,
część parkingu o pow. 200 m2 usytuowa-
nego na działce nr 1384/1 w Wólce Nie-
dźwiedzkiej, z przeznaczeniem na plac
manewrowy dla pojazdów ośrodka szko-
lenia kierowców,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu,
działki nr 5420/2 położonej przy ulicy
Sikorskiego w Sokołowie Młp. z prze-
znaczeniem na cele ogródków przydo-
mowych,
– w sprawie wydzierżawienia Zakłado-
wi Komunalnemu Sp. z o. o. z siedzibą
w Sokołowie Młp. przy ulicy Łaziennej 7
działkę nr 3789/1 położoną w Sokoło-
wie Młp.,
– w sprawie przekazania w użyczenie
Ośrodka Kultury w Górnie na rzecz Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na

dzierżawę gruntu położonego w Trze-
busce stanowiącego własność Gminy
i Miasta Sokołów Młp., przeznaczonego
na cele prowadzenia działalności rolni-
czej oznaczonego nr cz. działki: 1003/
1, 1003/2, 1003/3.
Termin przetargu wyznacza się na dzień
15 maja 2013 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Sokołów
Małopolski odbieranych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w terminie od 1 lipca 2013
do 31 grudnia 2014 roku”,
Ustala się termin przetargu na dzień
29.04.2013 r.
– w sprawie powołania Komisji odbioru
i przekazania do użytkowania zrealizo-
wanego projektu pn. „Zadanie II – Bu-
dowa sieci wodociągowej dla Osiedla
Piaski II w Sokołowie Małopolskim” ob-
jętego zadaniem pn. „Poprawa zaopa-
trzenia w wodę w Gminie Sokołów Ma-
łopolskim”,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu,
część działki nr 839/5 położonej w So-
kołowie Młp. ul. Pileckich zajętej na cele
budowlane (garaże),
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania:
Zadanie 1. Remont drogi gminnej Nr
108704 R Trzeboś do kościoła w km
0+540-1+040 w ramach środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
Zadanie 2. Remont drogi gminnej Nr
108704 R Trzeboś do kościoła w km
0+530-1+040 w ramach środków wła-
snych
Ustala się termin przetargu na dzień
09.05.2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: Przebudowa drogi
gminnej Turza Środkowa – Turza Stara
w km 1+885-2+255 w Turzy.
Ustala się termin przetargu na dzień
09.05.2013 r.
– w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesje Rady Miejskiej.

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 26 kwietnia 2013

Temat posiedzenia:
1. Kontrola wykorzystania dotacji udzie-
lonych z budżetu gminy na przedszkola
niepubliczne, kluby sportowe, wydatków
realizowanych przez spółki wodne
w gminie i wydatki na rzecz OSP.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich
posiedzeń Komisji.
3. Sprawy różne.

Maria Kucia
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Kazimierz Smolak

Odczytywanie
darów Bo¿ych

Najczęściej składa się tak, iż nie wie-
my, że posiadamy jakieś charyzmaty,
których w pełni nie wykorzystujemy bądź
je marnujemy. Inaczej można je nazwać
darami Bożymi. Przeważnie dzieje się
tak, że nie zastanawiamy się, iż mamy
coś dane od Boga.

Mogą to być dary najróżniejsze i naj-
bardziej nieoczekiwane, nawet nie za-
wsze wiemy, że jesteśmy w ich posia-
daniu. Czasem jest to dar znoszenia cier-
pienia, modlitwy, słuchania, perswazji,
budzenia nadziei, niesienia radości
i umiejętności organizacyjnych. Prośmy
Boga, aby każdy z nas miał dar odczyty-
wania tych charyzmatów, które tkwią
w nas.

Są różne dary Boże, zwane zdolno-
ściami, talentami. Jedni je otrzymują,
a inni nie. Jedni je rozwijają, a inni mar-
nują. To, że ktoś otrzymał jakiś dar, nie
jest wyłącznie jego zasługą. Dopiero kie-
dy go rozpozna, rozwinie i zacznie uży-
wać, będzie wspomagany przez Boga,
a dar ten potraktuje jak ewangeliczny
talent, który nie został zakopany, lecz
wielokrotnie powiększony. Każdy czło-
wiek posiada dar wolnej woli i od niego
samego zależy, czy go wykorzysta. Dary
Boże otrzymują ludzie na całym świe-
cie, niezależnie od miejsca zamieszka-
nia, rasy, religii, wyznania – mają je na-
wet ateiści.

Ktoś kiedyś powiedział, że najwięk-
sze katusze przeżywa ateista, gdy czuje
wdzięczność, a nie ma komu podzięko-
wać. Życie bez wiary w Boga to życie
samotne i puste, jakbyś nie miał wnę-
trza, jakbyś był głodny, ale nigdy nie
mógł się najeść. Dla mnie tak wygląda
życie bez wiary. Brak Boga to brak celu.
Nie wyobrażam sobie życia bez Boga.
Wydaje mi się, że człowiek, który tego
nie ma, jest przestraszony tym, co się
stanie po śmierci, i tym, jak wygląda jego
życie. Jeżeli nie ma życia po śmierci,
a po nim ani kary, ani nagrody, to jaki
jest sens bycia dobrym? Bo bycie do-
brym, uczciwym, wesołym to też dary
Boże, za które należy Stwórcy dzięko-
wać. Posiadając te pozytywne cechy,
otrzymujemy kolejny dar, jakim jest moż-
liwość służenia słabszym. Ale nawet gdy
nie jesteśmy w stanie pomagać innym,
gdyż sami potrzebowalibyśmy pomocy,

darem jest też akceptacja istniejącego
stanu rzeczy. Tutaj dodam wynotowane
myśli z książki Phila Bosmansa „Żyć
każdym dniem”: Nic nie przewyższy
świętości tych, którzy nauczyli się abso-
lutnej akceptacji wszystkiego, co istnie-
je. Gdyby porównać życie do gry w karty,
to jeden jest ręką, drugi jest rozdaniem,
zgodnie z ich najlepszymi zdolnościami.
Tym, którzy nalegają, aby grać, nie dano
być ręką, ale tymi, którzy są rozdaniem –
oto niepowodzenia życia. Nikt nas nie
pyta, czy będziemy grać. Tu nie ma wy-
boru. Grać musimy. Pytanie tylko jak?

Poczucie
bezpieczeñstwa

Z żadnym człowiekiem nie stanowi-
my takiej jedności jak z własną matka.
Matka nosi w swoim łonie, rodzi, karmi,
dbała o nas jak o największy skarb.
Prawdziwe matki są fantastyczne, za-
równo starsze, jak i młodsze, które do-
piero co zostały matkami. Matki wydają
na świat to, co najważniejsze: miłość.
Bóg kocha dziecko sercem jego matki.
Tam, gdzie matki poddają się, umiera
miłość.

Pierwszym domem każdego czło-
wieka jest kobieta. Jej łono jako pierw-
sze zapewnia mu poczucie bezpieczeń-
stwa. Gdy człowiek nie będzie już bez-
pieczny w łonie matki, a tak się często
obecnie staje, to gdzie i kto zapewni mu
bezpieczeństwo? Dziś przeciwnicy życia
głoszą „Prawo do własnego brzucha”.
Jest to barbarzyńskie hasło, gdyż życie
ludzkie jest zagrożone. Dlaczego nie
mówi się o prawie do własnego serca,
głowy, rąk?

Jednym z podstawowych celów czło-
wieka, przychodzącego na świat, jest to,
że przez całe swoje życie poszukuje
bezpieczeństwa. Chce znaleźć dom,
pewność i stabilizację, ludzkie ciepło.
Kto nie czuje się bezpieczny, ten jest
przygaszony. Nie jest mu dobrze we wła-
snej skórze. Dziecko musi znaleźć
u matki i ojca czułość oraz poczucie bez-
pieczeństwa. Chłopcy szukają poczucia
bezpieczeństwa u dziewcząt i na od-
wrót: dziewczęta u chłopców. Ludzie
szukają poczucia bezpieczeństwa
w małżeństwie i przyjaźni. Podstawą po-
czucia bezpieczeństwa jest miłość. Tam,
gdzie zamiast miłości panuje egoizm,
nie ma bezpieczeństwa. Ludzie stają się
samotni, nie wiedzą już, gdzie jest ich
miejsce.

Dramatem naszych czasów jest to,
że nie potrafimy zapewnić sobie wza-
jemnie poczucia bezpieczeństwa. Nie
potrafimy też stworzyć ogniska domowe-
go sobie i innym. Sami nie czujemy się
już bezpiecznie, ponieważ nie umiemy

kochać, gdyż opuściliśmy Boga, źródło
wszelkiej miłości. Sytuacja człowieka,
który nie zdecydował się na życie rodzin-
ne, przypominać może ślepy zaułek,
zamkniętą ulicę. Po co kupować, po co
urządzać, po co meblować? Tylko to, co
najważniejsze. Komu przekazać to, co
pozostanie? Puste mieszkanie, do któ-
rego się wraca po pracy, w którym nikt
nie czeka, nie wita, nie żegna. Czy wiesz,
że dla coraz większej ilości ludzi życie,
mimo całego dobrobytu, staje się gol-
gotą? Rozczarowani, oszukani, poniże-
ni, zdradzeni, odrzuceni nie widzą już
wyjścia, nie wiedzą, jak dalej żyć, gdyż
czują się zagrożeni, przeżywają lęki, fru-
stracje, fobie.

Przecie¿ pilotem
jest mój ojciec

Jedno małe opowiadanie o chłopcu
lecącym samolotem, który podczas lotu
wpadł w burzę powietrzną, po czym na-
stąpiły gwałtowne turbulencje. Wszyscy
pasażerowie byli przerażeni, tylko mały
chłopiec spokojnie malował sobie
w książeczce do kolorowania. Przestra-
szona kobieta siedząca obok niego za-
pytała, czy się nie boi. „Nie proszę pani
– odpowiada chłopiec – ten samolot pro-
wadzi mój tatuś”.

My też czasami przeżywamy w życiu
podobne chwile, kiedy rzuca nami na
wszystkie strony. Nie wiemy, jak bez-
piecznie wylądować i czy dotrzemy do
celu. Boimy się, gdyż nie czujemy grun-
tu pod nogami. Jeżeli podczas życio-
wych burz będziemy pamiętali, że pilo-
tem jest nasz Niebieski Ojciec, to zacho-
wamy się, jak ten mały chłopiec, który
całą ufność złożył w swoim ojcu. Przy
lęku nie do opanowania wystarczy nie-
kiedy ufność skierować na siły wyższe
i im zawierzyć. Spróbuj odnaleźć miłość,
zawierzenie i bezpieczeństwo w cichej
rozmowie z Bogiem. Gdy znajdziesz
w Bogu poczucie bezpieczeństwa, bę-
dziesz potrafił dać swoim bliźnim cie-
pło, spokój i stworzysz im bezpieczny
dom, dzięki czemu sam staniesz się
szczęśliwy.

Pewien pan zadał pytanie dziewczy-
nie: „Jak to się dzieje, że zawsze jesteś
taka szczęśliwa, masz tyle energii
w sobie i nigdy się nie poddajesz?”.
„Znam pewną tajemnicę – odpowiada –
chodzi o uświadomienie sobie, jak wie-
le mogę w życiu zrobić, aby tak napraw-
dę poczuć się szczęśliwa. Stwierdziłam,
że aby być szczęśliwa, muszę zaufać
Bogu! Muszę wierzyć, że jeżeli czegoś
potrzebuję, to Bóg zaspokoi moje po-
trzeby według swojej łaskawości”.
Stwierdziłem, że w większości przypad-
ków tak naprawdę nawet w połowie nie
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potrzebuję tego, co wcześniej wydawa-
ło mi się niezbędne. Jeżeli przystępu-
jesz do realizacji swoich projektów
i życiowych planów, mając wizję tego,
co chcesz osiągnąć, i bez względu na
przeciwności nie tracisz z oczu swoje-
go celu, łatwiej ci będzie wierzyć w sie-
bie i pokonać życiowe wyzwania. Mogą
ci ciążyć setki spraw. Ale kto widzi tylko
swoje zmartwienia, nie dostrzega nic in-
nego. Kto żyje tylko swoimi kłopotami,
utonie w nich.

Wady

Cudze wady widzicie, swoich nie
znacie – tak bardzo często mówi się, gdy
ktoś zajmuje się w pokazywaniu i eks-
ponowaniu cudzych wad rzeczywistych
lub urojonych, a nie dostrzega nawet
tego, że mówienie z lubością źle o dru-
gim człowieku jest wadą. Prawdą jest,
że nie ma ludzi bez wad. Łacińskie przy-
słowie mówi: „Kto szuka konia bez wad,
niech chodzi pieszo”. Wszyscy, męż-
czyźni czy kobiety, posiadają spory garb
wad. Wiedzą o nich albo nie. Otoczenie
też widzi te wady lub nie. Każdy czło-
wiek ma jakieś wady i powinien się ich
pozbyć, a z drugiej strony starać je za-
akceptować, zwłaszcza u drugiej oso-
by, z którą ma kontakt. Tylko pod tym
warunkiem współżycie będzie do znie-
sienia. Aby zrozumieć wady drugiego,
trzeba najpierw trzeźwo spojrzeć na
samego siebie. Znajdź odwagę, żeby
spojrzeć w lustro i zobaczyć, kim jesteś.
To trudne, bo niełatwo jest popatrzeć na
swoje wady i przyznać się do nich. Wy-
baczamy wady przyjaciołom, o ile jesz-
cze ich mamy, przeceniamy zaś wady
wrogów. Nie wspomną też o wadach
nasi wrogowie i łatwiej przebaczają nam
wady, które tylko nam samym szkodzą,
a oni nawet z nich się cieszą.

Wady widziane w małżeństwach
często po latach urastają do cech po-
tężnych rozmiarów, tworząc niekiedy
mur nie do pokonania. Niestety, współ-
życie międzyludzkie, a zwłaszcza mał-
żeńskie, składa się często z trzech eta-
pów: pierwszy – gorący, kiedy zakocha-
nie nie pozwala dostrzec wad drugiej
osoby. Drugi etap to ochłodzenie, kiedy
zaczynamy je zauważać i zastanawia-
my się, czy nasz wybór był rzeczywiście
słuszny. Trzeci natomiast etap to ten, kie-
dy już widzimy tylko same wady. Wtedy
dostrzegamy źdźbła w oczach małżon-
ka, a nie zauważamy belek w naszych
własnych. Ale na szczęście nie wszy-
scy przez te etapy przechodzą. Zdarzają
się często ludzie, którzy umieją dostrzec
cnoty bliźnich, a wady wyłączyć poza
margines. Ci, którzy widzą same wady
u drugich osób i przeceniają je, są naj-

trudniejszymi partnerami, współpracow-
nikami, przełożonymi. Z nimi żyje i pra-
cuje się najgorzej.

Krytycy są jak insekty, bo już za życia
gryzą. Rada nasuwa się taka: nie staraj
się wyszukiwać błędów bliźniego
wprzód, nim poznasz jego zalety. Pozna-
jąc lepiej ludzi widzimy, że nawet pew-
ne wady są rekompensowane zaletami,
których pierwotnie nie dostrzegamy,
gdyż wady jest nam łatwiej zauważyć.
Widząc wadę u drugiego człowieka, nam
samym wydaje się, że jesteśmy od nie-
go lepsi, gdyż jego wada nas razi,
a nasza własna nie.

Wadą, i to bardzo groźną, jest skłon-
ność do obmowy. Jako przykład podaję
zasłyszaną kiedyś historię. Pewnej ko-
biecie, która bardzo lubiła plotkować,
ksiądz zadał jako pokutę za obmowę
przejść jedna ulicą, jednocześnie sku-
biąc kurę. Po tygodniu podczas kolej-
nej spowiedzi kobieta przyznała, że
znów popełniła ten sam grzech. „Czy
odprawiłaś pokutę tak jak ci nakaza-
łem?”. „Dokładnie tak, jak ojciec kazał”.
„Dobrze. Wróć teraz tą samą drogą
i pozbieraj wszystkie pióra, które rozrzu-
ciłaś”. „Ależ to niemożliwe!” – zaczęła
bronić się kobieta. „Córko moja, zrozum
wreszcie, że tak samo niemożliwe jest
zebranie złych słów, które rzuciłaś na
wiatr w czasie dnia”. Z tego nasuwa się
wniosek, aby szanować wartość słowa,
obchodzić się z nim z respektem. Wy-
pełnij najpierw swój umysł dobrymi my-
ślami, a dopiero potem zabierz głos.
Nigdy nie przepuszczaj okazji, by mil-
czeć. Pan Bóg dał nam dwoje uszu i je-
den język, abyśmy dwa razy więcej słu-
chali niż mówili.

Pomniki, pami¹tki,
historia

Przy otwarciach np. mostu, drogi,
obiektu tłum sławnych ludzi i miejsco-
wych notabli ustawia się w szeregu,
pośrodku staje minister lub przedstawi-
ciel lokalnych władz. Przecinają wstę-
gę, a kiedy kierownik budowy wraca do
biura, znajduje listy gratulacyjne z wy-
razami uznania. Nigdy nie ma tam ludzi,
którzy pracowali w pocie czoła, żeby tyl-
ko wykonać plan. Okazuje się, że naj-
więcej korzyści mają ci, którym nie spły-
nęła z twarzy kropla potu. Zawsze sta-
ram się dostrzec nieobecnych ludzi, któ-
rzy nie szukając rozgłosu i uznania,
w milczeniu wypełniają zadanie wyzna-
czone im przez życie. Chciałbym być
podobny do nich, bo to, co w życiu naj-
ważniejsze, co nas tworzy, zawsze po-
zostaje w ukryciu.

Często zastanawiamy się, czy to, co
robimy, ma jakiekolwiek znaczenie.

W wielu przypadkach okazuje się, że
sprawy banalne wymagają większego
nakładu sił niż te, dzięki którym możemy
wejść na pomniki. Natomiast jeżeli
gdzieś spotykamy pomniki, które zosta-
ły postawione przez pokolenia w prze-
szłości, to zwracamy na nie uwagę naj-
częściej z okazji rocznic lub innych oko-
licznościowych uroczystości związa-
nych czy to z pewnymi ludźmi, rozgry-
wanymi akcjami, czy innymi sytuacjami.
Organizujemy uroczystości nadania
imienia budynkom użyteczności pu-
blicznej: szkołom, terenom, parkom itp.
I pozostają. Ale jest wiele pamiątek nie
tylko w naszej okolicy, które są związa-
ne z historią lokalną, i one właśnie umy-
kają naszej pamięci. Jeżeli nie zainte-
resujemy się nimi, zginą bezpowrotnie.
Rzecz nazwana przetrwa, a zapomnia-
na zginie.

Dlatego też chciałem poruszyć spra-
wę takich miejsc w naszej gminie,
o których ludzie jeszcze pamiętają
i wiedzą. Chciałbym zaapelować, aże-
by zainteresowali się nimi nauczyciele
historii z najbliższych szkół, albo opi-
sali te pomniki, by można było na
łamach „Kuriera Sokołowskiego” za-
mieścić o nich ciekawe informacje. Na
pewno będą to nietypowe figurki, ka-
pliczki czy inne pomniki wyrażone
w różnych formach pamięci. Spotkałem
się z takim określeniem, że „kto nie zna
historii, jest zawsze dzieckiem”. Nie
bądźmy dziećmi i nie zachowujmy się
jak one, tylko spróbujmy swoje histo-
ryczne wiadomości przekazywać swo-
im potomnym. Wszelkie pomniki przed-
stawiające historyczne wartości, poka-
zywane czy to z okazji rocznic, czy in-
nych okoliczności, to jeden z elemen-
tów, który ma istotny wpływ na kształto-
wanie tożsamości naszego społeczeń-
stwa. Kultywowanie pamięci o wyda-
rzeniach i ludziach; to także budowa-
nie tak ważnego przecież poczucia
wspólnoty i odpowiedzialności za oj-
czyznę. Jest jeszcze na naszym tere-
nie wiele zapomnianych pomników,
o których chciałem przypomnieć, by nie
umknęły pamięci i aby o nich pisać na
łamach „Kuriera Sokołowskiego”. Waż-
ne, wydaje mi się, jest też przetrzymy-
wanie pamiątek rodzinnych na tzw.
wieczną rzeczy pamiątkę.

Da się spokojnie zauważyć, że je-
steśmy sterowani, a najwięcej są tym
zainteresowane media, aby odzwycza-
ić nas od poważnego traktowania spraw
rodziny – rodu. My, Polacy, mamy tu
ogromne braki. Po pierwsze świadomej
potrzeby pielęgnowania swojej prze-
szłości czy historii. Historia naszych ro-
dów to tak jak porwany film. Film z klat-
kami pustymi, zatartymi, wymazanymi,
bo na ogół my, Polacy, mamy poszarpa-
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ne korzenie, dlatego, że u nas często
gdzieś się kończyło, gdzieś nieoczeki-
wanie zaczynało. Z pamiątek nie pozo-
stawało prawie nic. Znikało po zaborach,
powstaniach, wojnach i okupacjach, gdy
tyle razy przetaczał się przez nasz kraj
walec wojny, niszcząc, demolując, pa-
ląc wszystko, co ponad ziemię wysta-
wało – ludzi, domy. I nie ma się co dzi-
wić: jeszcze chwila i przestaniemy wie-
dzieć, kim jesteśmy. O co mi chodzi, do
czego zmierzam?

Zacznijmy od zwierzeń elementar-
nych. My nie urodziliśmy się na kupie
piachu. My nie jesteśmy bez rodowo-
du. Różnimy się tym od zwierząt, że gdy
pies się urodzi, to za parę tygodni mat-

ka już go nie rozpoznaje jako swoje
dziecko, a przynajmniej się nim nie in-
teresuje. Zniszczyć naród to zniszczyć
jego historię. Jeżeli to obowiązuje
w wypadku narodu, to w pewnym sen-
sie również w wypadku jednostki. Dziś
płynie przez cały świat fala anty-insty-
tucjonalizmu, obserwujemy ludzi, dla
których nie jest ważne nic z tego, co im
ktoś przekazał albo chce przekazać,
odżegnują się od instytucji, od wszel-
kich form stałych, traktując je jako ogra-
niczenie, zubożenie, hamowanie po-
stępu, rozwoju inicjatywy, ważna jest
tylko: wolność, wolność, wolność. Sły-
szymy często zdania „nic mnie nie ob-
chodzi, tylko moja dziewczyna czy chło-

piec, nie obchodzi mnie, jaka będzie
teściowa – odetniemy się od niej, ro-
dziny”. „My budujemy szczęście we
dwoje”. Jest to bzdura. Pamiętaj: jeżeli
chcesz poznać chłopca, dziewczynę –
co w nich „siedzi”, spróbuj poznać mat-
kę, ojca, rodzeństwo, a nawet dalszą
rodzinę. Jak chcesz ich poznać, to nie
wystarczy osobiście, tylko zobacz dom.
Dotąd nie będziesz wiedział, kim on
jest, dopóki nie poznasz jego domu
i stosunków, jakie tam panują. Czy ten
klimat ci odpowiada. Człowiek, z któ-
rym chcesz się złączyć na zawsze, nie-
sie w sobie swój dom, swoich rodziców,
dziadków, niesie w sobie całą prze-
szłość i nie ucieknie przed tym.

CZĘŚĆ PIĘTNASTA
Zmiana na posadzie nauczyciela w Trzebusce, rozwiązanie

problemu budowy nowej szkoły, zmiany w systemie szkolnictwa
(listopad 1930 – kwiecień 1932 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

W dniu 26 listopada 1930r. odbyło się kolejne posiedze-
nie Rady szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp. O.P.)
w Trzebusce. Wzięli w nim udział: przewodniczący Leon Ba-
łamut i pozostali członkowie tej instytucji oświatowej – na-
uczyciel Roman Baczyński, Wojciech Zdeb i Wojciech Ko-
zioł. Przewodniczący przedstawił projekt preliminarza szkol-
nego na rok szkolny 1931/32 dla szkoły w Trzebusce. Po
jego przedstawieniu, postanowiono przeznaczyć na konkret-
ne cele następujące kwoty:
„1. Na utrzymanie budynku szkol 160 zł
2. Utrzymanie wewnętrznego urządzenia 100 ,,
3. Na opał ze zwóżka i rąbaniem 450 ,,
4. Obsługa szkoły 150 ,,
5. Na koszta podróży nauczyciela religii 140 ,,
6. Na kupno szafy 120 ,,
7. Na środki naukowe 30 ,,
8. Prenumerata „Dzienników Urzedowych” 10 ,,
9. Drobne wydatki 50 ,,”

Razem dawało to kwotę 1 210 zł., którą uchwalono jed-
nogłośnie. Ponadto, zgromadzeni zauważyli, że na rok bu-
dżetowy 1930/31 zatwierdzono kwotę 1526 zł., a gmina do
dnia obrad nie wpłaciła jeszcze nic; mało tego – dodatkowo
za rok 1929/30 gmina winna była nadal 495 zł. Po tej smut-
nej konstatacji, posiedzenie zamknięto.

W zaistniałej sytuacji, gdzie po zmianie przynajmniej
jednego członka zarządu R.s.m., gmina nadal do tego or-
ganu oświatowego podchodziła z wyraźnym dystansem
i obojętnością, końca wzajemnego konfliktu nadal nie było
widać. Konflikt musiał mieć też oddźwięk w tutejszej spo-
łeczności wiejskiej, w postaci sympatyków obu „obozów”–
„gminnego” i „szkolnego”. Liderem strony szkoły był za-
pewne nauczyciel Baczyński, który jednak widząc ciągły
opór ze strony władz gminnych, niejednokrotnie musiał roz-
ważać możliwość odejścia z Trzebuski. Jak się okazało,
ostatnim rokiem jego pracy w Trzebusce był nadchodzący
– 1931.

Ostatnim posiedzeniem, w którym wziął udział nauczy-
ciel Baczyński, było to z 6 kwietnia 1931r. Poza nim, wzięli
w nim udział pozostali członkowie R.s.m. w Trzebusce: prze-
wodniczący Bałamut, oraz Wojciech Zdeb i Wojciech Ko-
zioł. Celem zwołania owego posiedzenia, było zamknięcie
rachunków funduszu szkolnego miejscowego za rok bu-
dżetowy 1930/31. Oto jak je ukazuje karta księgi protoko-
łów:

„Na pierwszy rzut oka rachunki funduszu szkol. przed-
stawiają się nie najgorzej – w kasie jest gotówka, ale gdy
wgłębimy się w te rachunki zobaczymy, że ogrodu szkolne-
go nie zmeliorowano i nie ogrodzono z powodu, że prelimi-
nowanej sumy 1526 zł. gminy nie uiściły. Uiszczono z tej
kwoty zaledwo 252 zł. Nienadówka mówi, że wcale „nie
wpłaci chyba wyprocesujecie” (sie).

Po przeglądnięciu rachunków okazało się, że dochód
wynosi 1020.57 zł. na który złożyły się kwoty: 88.05 jak sal-
do z r. 1929/30, zaległości z roku 1929/30 w sumie 930 zł.
plus 2.52 z sumy preliminowanej na rok 1930/31 razem
1020.57 zł.

Rozchody wynoszą 883.80 zł.
Pozostaje na rok 1931/32 w gotówce zł. 136.80, w zale-

głościach 1523.48. Z sumy tej Trzebuska zalega 1318.48 zł.
Nienadówka 205 zł.

Powyższe rachunki R.S.M. przyjmuje i udziela z nich prze-
wodniczącemu p. Leonowi Bałamutowi absolutorjum.

Na tem posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
W Trzebusce, 6 kwietnia 1931”

Jak widzimy, w sytuacji gdy nie podjęto budowy szkoły,
nie zmeliorowano i nie ogrodzono ogrodu szkolnego, mimo
nie uiszczania odpowiednich sum z gmin, w kasie R.s.m.
znajdowała się odpowiednia ilość gotówki. To jednak ozna-
czało egzystencję, a nie możliwość dalszego rozwoju. Kon-
flikt gminy Trzebuska z R.s.m. rozszerzył się dodatkowo na
Nienadówkę; część dzieci z tej miejscowości podlegało pod
obszar szkolny w Trzebusce – stąd też gmina nienadowska
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winna też łożyć odpowiednią sumę pieniędzy. Teraz jed-
nak najwyraźniej zbuntowała się i Nienadówka – być może
wynikało to choćby i z tego, że nie podjęto planowanej
budowy szkoły, stąd dzieci nienadowskie nic szczególne-
go do Trzebuski ciągnąć nie mogło. Tym bardziej, że pod
względem przynależności parafialnej było odwrotnie,
znaczna część Trzebuski należała do parafii w Nienadów-
ce, stąd też wielu tamtejszych mieszkańców ciągnęło do
„swoich”. Wizja „procesowania się R.s.m. z gminą Niena-
dówka przy problemach z trzebuszczańską, zapewne nie
uśmiechała się działaczom oświatowym, o czym buntowni-
cy z Nienadówki świetnie zdawali sobie sprawę. Nawia-
sem mówiąc, podobną sytuację można było zaobserwo-
wać na przełomie lat 80. i 90. XX w., kiedy w Trzebusce
erygowano parafię. Wówczas mimo zabiegów proboszcza
z Trzebuski ks. Zygmunta Mularskiego i zdecydowanie
mniejszej odległości do kościoła w Trzebusce dla wielu
dziesiątek mieszkańców Nienadówki, tylko garstka z nich
zdecydowała się na przynależność do Trzebuski. Silne więzi
z własnym kościołem przeważyły. Z drugiej jednak strony,
nie powinny dziwić nikogo: chęć i usilne dążenia tutejszych
mieszkańców do założenia parafii w Trzebusce, czy dąże-
nia do utrzymania Zespołu Szkół w Trzebusce wraz z gim-
nazjum. Partykularne zachowania są powszechne i trudno
je uznać za bezzasadne; czy 100 lat temu, czy współcze-
śnie.

Posiedzenie R.s.m. w Trzebusce z 6 kwietnia 1931r.,
było ostatnim z udziałem nauczyciela Romana Baczyńskie-
go. Postać to o silnej osobowości i charyzmacie. Zdecydo-
wana postawa tego człowieka była zapewne jednym z głów-
nych powodów zatargów z gminą; to jednak nie powinno
przekreślać jego zasług dla szkoły w Trzebusce. Niewątpli-
wie złotymi zgłoskami należy zapisać w dziejach szkoły,
jego starania o pomoc dla dzieci najuboższych, czy udo-
stępnianie dzieciom książek i czasopism. Przez całe dzie-
sięciolecia przetrwała też pamięć o Baczyńskim jako tym,
który podniósł głośno sprawę budowy kościoła w Trzebu-
sce – miał on powstać w miejscu drewnianej kapliczki po
lasem. Plany budowy kościoła jak i szkoły, zapewne z po-
dobnych przyczyn nie zostały wówczas zrealizowane. To
jednak nie wina nauczyciela; wręcz przeciwnie – jego wi-
zje ziściły się kilkadziesiąt lat później.

W dniu 21 grudnia 1931r. odbyło się kolejne posiedze-
nie R.s.m. w Trzebusce. Pod przewodnictwem przewodni-
czącego Bałamuta zebrali się i obradowali: Wojciech Zdeb,
Wojciech Kozioł i nowy nauczyciel – Jan Nykiel. Na po-
rządku dziennym obrad, postawiono sprawę ułożenia
i uchwalenia preliminarza na rok budżetowy 1932/33 dla
szkoły w Trzebusce. Po omówieniu poszczególnych pozy-
cji uchwalono:
„1. Na utrzymanie budynku szkolnego 130 zł
2. Utrzymanie wewnętrzne budynku szkolnego 80 ,,
3. Na opał ze zwózką i rąbaniem 300 ,,
4. Obsługa szkoły 110 ,,
5. Koszta podróży nauczyciela religii 145 ,,
6. Ławki szkolne – 5 sztuk 50 ,,
7. Na środki naukowe 40 ,,
8. Dzienniki Urzędowe 10 ,,
9. Na bibljotekę szkolną dla uczniów 15 ,,
10. Prenumerata Płomyka i Płomyczka 21 , ,  60
gr
11. Drobne wydatki 50 ,,”

Razem dawało to sumę 951 zł. 60 gr. Powyższe kwoty
uchwalono jednogłośnie. Ponadto stwierdzono też, że gmi-
na zalega za okres budżetowy 1930/31 – 1048 zł., a za
okres1931/32 – 745 zł. Razem, więc gmina Trzebuska za-
legała 1793 zł. Po tym stwierdzeniu, posiedzenie zamknię-

to. Pierwsze zebranie z udziałem nowego pedagoga, po-
zostawiło wrażenie utrzymania się starych problemów.

Kolejne zebranie R.s.m. odbyło się prawie 4 miesiące
później – 18 kwietnia 1932r. Nim do niego doszło, 11 mar-
ca 1932r. sejm II Rzeczpospolitej uchwalił reformę szkol-
nictwa, opracowaną przez ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego Janusza Jędrzejewicza. Od na-
zwiska ministra, potocznie określano tę reformę jako tzw.
„jędrzejewiczowską”. Uchwalona przez środowisko piłsud-
czyków reforma (blisko 4 lata po zamachu majowym – przyp.
O.P.), dzieliła szkolnictwo w nowy sposób, wprowadzając
też i nowy program nauczania. Program ten miał propago-
wać promowaną przez otoczenie marszałka Piłsudskiego
ideologię państwa. Ustawa o ustroju szkolnictwa wprowa-
dzała trzy szczeble kształcenia w zakresie szkoły po-
wszechnej. Pierwszy obejmował elementarny zakres wy-
kształcenia ogólnego. Drugi był rozszerzeniem i pogłębie-
niem szczebla poprzedniego. Szczebel trzeci – miał dodat-
kowo „przysposobić młodzież” pod względem społeczno –
obywatelskim i gospodarczym; przy czym zagadnienia kul-
turalno – gospodarcze środowiska, w którym szkoła funk-
cjonowała, miały być uwzględniane w materiale dydaktycz-
nym wszystkich trzech szczebli. Reforma wprowadzała obo-
wiązek kształcenia do 18 roku życia. Szkoła powszechna,
czyli elementarna, dzieliła się na trzy stopnie: cztery lata +
dwa lata + jeden rok (7-letni obowiązek nauki – przyp. O.P.).
Ta ostatnia klasa przeznaczona była dla tych uczniów, któ-
rzy nie zamierzali kontynuować nauki dalej. Po ukończe-
niu pomyślnie sześciu lat szkoły powszechnej, można było
przystąpić do egzaminu i ubiegać się o przyjęcie do sze-
ścioletniej szkoły średniej. Szkoła ta podzielona była na:
czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Ukończenie gim-
nazjum kończyło się egzaminem zwanym „małą maturą”.
Jego pomyślne zdanie pozwalało na dalsze kształcenie:
w liceum zawodowym bądź ogólnokształcącym. Liceum
kończyło się egzaminem – tzw. „dużą maturą” – umożliwia-
jącą podjęcie studiów wyższych. Prócz liceum, uczniowie
po małej maturze mogli kształcić się w liceum zawodowym
lub trzyletnim liceum dla nauczycieli.

W porównaniu z ówczesnymi rozwiązaniami europej-
skimi, nowy system nauczania był nowoczesny. Ograni-
czono przedmioty klasyczne na rzecz matematyczno –
przyrodniczych. Poziom kształcenia kadry pedagogicznej
wyraźnie podniesiono. Mimo to, polskie szkolnictwo mia-
ło niedrożny system nauczania. Uprawnienia do podjęcia
studiów wyższych mieli tylko absolwenci liceów. Wysokie
wymagania egzaminacyjne w szkolnictwie wyższym, nie-
mal zamykały drogę edukacyjną dla dzieci z biednych ro-
dzin – głównie chłopskich. Na wsiach częstym zjawiskiem
było realizowanie przez szkołę elementarną programu za-
ledwie czterech klas. To zaś nie pozwalało podjąć naukę
w nowym gimnazjum. Na naszym terenie w praktyce obo-
wiązywał 6-letni obowiązek szkolny na wsi i 7-letni w mie-
ście, co na starcie ograniczało możliwości edukacyjne
dzieci wiejskich. W 1936r. w widłach Wisły i Sanu rozpo-
częto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jego
teren obejmował także późniejszy powiat kolbuszowski,
co poprawiło sytuację ekonomiczną i oświatową. Możli-
wość podjęcia dobrej pracy po ukończeniu 7 klas szkoły
powszechnej, wzmocniło organizowanie takich szkół
w naszym regionie. Do wybuchu II wojny światowej po-
wstało ich 14, na terenie powiatu kolbuszowskiego. Nie-
stety szkoły te powstawały w większych miejscowościach,
a wybuch wojny nie pozwolił na ich organizację np.
w Trzebusce. Zasady reformy jędrzejewiczowskiej obo-
wiązywały aż do 1948 r.

Piotr Ożóg
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O m¹droœciach

zapisanych

w przys³owiach
Trąbienie, przejeżdżanie na „późnym żółtym” i blokowanie

skrzyżowania czy nieuprzejme zachowanie wobec „Elek” – to nie-
stety częste zjawiska na naszych drogach.

Jesteœ uprzejmy na drodze?

Wiesz, że 5 kwietnia jest dniem grzeczności za kierownicą?
Oto kilka zasad, które należy przestrzegać:
– nie wymuszaj pierwszeństwa, jeśli go nie masz
– nie utrudniaj wyprzedzania innym pojazdom
– korzystaj z całej drogi, jedź na tzw. suwak – kierowcy często

rezygnują z jazdy pasem, który niedługo się kończy w obawie, że
nie zostaną wpuszczeni przez kierowców jadących sąsiednim
pasem

– nie jedź prosto z pasa do skrętu – zakorkowany pas do jazdy
na wprost zniechęca wielu niekulturalnych kierowców, zamiast tego
wolą pojechać pasem do skrętu, a następnie wepchnąć się pomię-
dzy kierowców cierpliwie czekających w korku

– jeśli jedziesz lewym pasem, pamiętaj o odpowiedniej pręd-
kości – wielu kierowców zdaje się lekceważyć fakt, że lewy pas
służy do wyprzedzania, jadąc samochodem poruszamy się najbli-
żej prawej krawędzi jezdni

– parkuj rozsądnie – nie należy blokować wyjazdu z bramy, par-
kingu czy ścieżki rowerowej lub chodnika, które nie są przeznaczo-
ne dla samochodów, parkuj tak by nie ograniczać widoczności przej-
ścia dla pieszych – to stwarza ogromne niebezpieczeństwo

– nie wjeżdżaj na skrzyżowanie jeśli za nim nie ma miejsca –
kierowcy często widząc zielone światło wjeżdżają na skrzyżowa-
nie, nie oglądając się na to, że nie ma możliwości kontynuowania
jazdy z poprzecznych kierunków. W ten sposób stojąc na środku
skrzyżowania po zmianie świateł całkowicie paraliżujemy ruch.

Według policji najczęstsze grzechy kierowców to pokazywa-
nie środkowego palca, trąbienie, zajeżdżanie drogi i niewpusz-
czanie innych samochodów włączających się do ruchu. Takie za-
chowanie jest karygodne i niedopuszczalne. Bądźmy dla siebie
bardziej wyrozumiali, zamiast gestykulować za kierownicą lepiej
się uśmiechnij, a wtedy każdemu z nas będzie także pojawiał się
uśmiech – bo tak chyba przyjemniej.

Agata Dec

Kolejny cykl znanych i tych mniej znanych przysłów
oraz ich interpretacja, zaczerpniętych ze Słownika
Przysłów „Przysłownik” Katarzyny Kłosińskiej.

Tak się już zżyliśmy z przysłowiami, że przynoszone
przez nie sądy traktujemy jak coś oczywistego. Święcie
wierzymy w to, że nieumiejętność przewidywania nega-
tywnych skutków różnych działań czy kontrolowania
emocji, gdy się jest głodnym – to cechy typowo polskie.
Wszak mówią o nich przysłowia „Mądry Polak po szko-
dzie” i „Polak głodny, to zły”. Tymczasem bycie mądrym
po szkodzie czy bycie złym, kiedy się jest głodnym, nie
są i nie były cechami przynależnymi szczególnie Pola-
kom. Są to po prostu cechy niektórych ludzi – jedni nie
umieją przewidywać konsekwencji działania, inni to po-
trafią; jedni są niecierpliwi, gdy zaczynają odczuwać głód,
inni przeciwnie. Nie jest przecież tak, że wszyscy Polacy
są głodni, ani tak, że zjawiska tego nie można obserwo-
wać u innych narodów. Większość z nas jednak jest skłon-
na tak sądzić, ponieważ przyjęliśmy prawdy zapisane
w przysłowiach za niepodważalne.

Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Mówimy: Cudze chwalicie, swojego nie znacie, by

dać do zrozumienia, że ludzie, którzy wychwalają to, co
obce (szczególnie zagraniczne), nie zauważając, że
u nich (szczególnie w ich kraju) jest wiele cennych, war-
tościowych rzeczy, zjawisk itp.

Co dwie głowy, to nie jedna.
Mówimy tak, by żartobliwie dać do zrozumienia, że

przy czyjejś pomocy łatwiej można rozwiązać jakiś pro-
blem.

Kropla drąży skałę.
Mówimy: Kropla drąży skałę, by wyrazić pogląd, że

każde, nawet najdrobniejsze działanie, wytrwale powta-
rzane przynosi efekt w postaci ważnego, wielkiego osią-
gnięcia.

Co z oczu, to z serca.
Mówimy tak by wyrazić pogląd, że osoba, która cierpi

z czyjegoś powodu poczuje się lepiej, jeśli nie będzie
spotykała się z tym, przez kogo cierpi.

Jaka mać, taka nać.
Mówimy: Jaka mać, taka nać, by podkreślić, że dzieci

mają podobny charakter do rodziców, szczególnie „dzie-
dziczą” po nich ich złe cechy.

Trzy gęsi, dwie niewieście uczyniły jarmark w mieście.
Przysłowie to mówi o gadatliwości kobiet.

Co u mądrych w myśli, to u głupich w ustach.
Mówimy: Co u mądrych w myśli, to u głupich w ustach,

by skomentować to, że ktoś niepotrzebnie coś powie-
dział.

Opracowała Agata Dec

Grzecznoœæ

za kierownic¹
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Czas wiosenny już nadchodzi,

Więc choć jeszcze śnieg w ogrodzie,

Wkrótce wezwie mnie do pracy

Pierwszy patron mój, Pankracy.

Ruszę wtedy już o świcie,

Skopię grządki należycie,

Nie żałując szpadla, gracy,

Aby cieszył się Serwacy.

Jak się sprężę i dociążę,

To ze wszystkim na czas zdążę,

By w efekcie jak na tacy

Dał urodzaj Bonifacy.

A gdy przyjdzie czas na żniwo,

Poużywam, jako żywo,

W towarzystwie Trójimiennych,

Zimnych, ale już wiosennych.

W pięknej sali konferencyjnej Gmin-
nego Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji Gminy Świlcza z siedzibą w Trzcia-
nie, 22 maja br. odbyło się jubileuszo-
we X Podkarpackie Forum Lokalnej Pra-
sy Samorządowej. Jest to cykliczne spo-

Zimni ogrodnicy
Ten pogodowy skandal to znak, że nadciągnęli „zimni ogrodnicy”. Odpowiadać

za nie mają trzej święci: „Pankracy, Serwacy, Bonifacy – źli na ogrody chłopacy” –
tak właśnie głosi popularne przysłowie. Wśród nas kłębi się przekonanie o tym, że
właśnie wtedy nadchodzi chłodny okres. Chodzi tu o trzy dni: 12, 13 i 14 maja,
kiedy to ma się robić zimno. Mówimy też o „zimnej Zośce” czyli imieninach Zofii – 15
maja, ale niestety jest to bardzo ogólnikowe ujęcie tematu, pozbawione dowodów.

Maj jest miesiącem pogodowo niestabilnym, z założenia posiadającym wielka
amplitudę temperatur. Teoretycznie mamy do czynienia z charakterystyczna dla
środkowej Europy zmianą cyrkulacji atmosferycznej, kiedy to po barycznym wyżu
następuje niż, „wiodąc pod rękę” zimne powietrze z obszarów polarnych. W prak-
tyce chodzi o to, że już się człowiek przyzwyczaił do wiosny, do miłego ciepła
promieni słonecznych – pochował swetry i kalesony, a tu nagle, choć mamy połowę
maja nadciągają chmurzyska, ziąb aż zęby dzwonią, wieje, leje, a nawet gradem
sypnie. Trudno zatem żeby w tak niestabilnym okresie nie zdarzały się okresy cie-
plejsze i zimniejsze. Przygruntowe przymrozki są oczywiście możliwe, zdarzały
się, zdarzają się i zdarzać się będą w naszej strefie klimatycznej właśnie w maju.
Pojawiają się nawet dane mające na celu udowodnienie, że istnieje zjawisko cy-
klicznego ochłodzenia w II dekadzie maja. Liczby mają jednak to do siebie, że
można nimi manipulować.

Pankracego i spółkę nazywa się „świętymi złodziejami” z powodu strat na jakie
narażają ogrodników, zwłaszcza hodowców drzew i krzewów owocowych. Po
15 maja można już spokojnie brać się za sianie i sadzenie warzyw i innych roślin
wrażliwych na mróz.

Agata Dec

Jubileuszowe X Podkarpackie Forum
Lokalnej Prasy Samorz¹dowej

tkanie, na którym dziennikarze, działa-
cze społeczni, regionaliści, samorzą-
dowcy mają możliwość wymienić się
swoimi doświadczeniami związanymi
z pracą w środowisku lokalnym.

Zanim nawiązała się dyskusja

uczestnicy Forum wysłuchali wystąpień
prelegentów. Wystąpienia programowe
rozpoczęła Marta Matczyńska – Dyrek-
tor Departamentu Rozwoju Regionalne-
go w Urzędzie Marszałkowskim przed-
stawiając stan prac nad RPO woj. pod-



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/219/2013 str. 14

karpackiego dla perspektywy finanso-
wej 2014-2020. Przedstawiła również
cele strategii „Europa 2020”.

Kolejny referat zatytułowany „Prasa
lokalna – O kim, o czym i dla kogo?”
wygłosił Andrzej Plęs redaktor gazety
codziennej „Nowiny”. W sposób bardzo
ciekawy poddał ocenie stan obecnych
mediów o zasięgu lokalnym. Rozważał
między innymi nad niezależnością pra-
sy lokalnej oraz nad etyką zawodową.
Podsumowując referat i dodając tro-
szeczkę od siebie można zaznaczyć, że
w większości lokalne media pełnią mi-
sję kronikarską utrwalając w słowie pi-
sanym oraz fotografii wydarzenia, ludzi,
historie, o których nie wspomniałyby ty-
tuły ogólnopolskie. Niejednokrotnie pra-
sa lokalna stanowi jedyne źródło histo-
ryczne mówiące o życiu społecznym
naszych małych Ojczyzn. Warto tutaj

podkreślić zaangażowanie w tworzeniu
tych pism ze strony społeczników – au-
torów artykułów; stowarzyszeń i osób
wspierających finansowo oraz organi-
zacyjnie; właścicieli sklepów, którym
jeszcze się chce dystrybuować te mikro
tytuły. Słowa podziękowania należą się
wiernym czytelni-
kom, ponieważ tylko
dzięki nim prasa lo-
kalna może prze-
trwać. Ci głęboko za-
angażowani w two-
rzeniu lokalnej tożsa-
mości ludzie robią to
wszystko nieodpłat-
nie dlatego warto ich
uszanować chociaż-
by przez powiedze-
nie im „dzień dobry”
na ulicy.

Kolejny prele-
gent Marek Banat –

grafik komputerowy – w swoim bloku te-
matycznym zatytułowanym „Współcze-
sne metody składu czasopism i technicz-
ne możliwości stosowania dla potrzeb
www” zachęcał do podnoszenia swo-
ich umiejętności informatycznych. Nie
raz pojawiają się głosy o nieprofesjo-

nalnym układzie tematycznym, graficz-
nym prasy lokalnej. Jednak są to pisma
nie komercyjne, nie posiadające wiel-
kiego kapitału, funkcjonujące na zasa-
dzie wolontariatu i nie można porówny-
wać ich do tytułów ogólnopolskich. Nie-
miej jednak należy ciągle podnosić swo-
je kwalifikacje i dbać o jakość wydaw-
niczą.

W ramach Forum zostały ogłoszone
wyniki konkursu na najlepsze prezen-
tacje artykułów: „Animatorzy małych oj-
czyzn – ich sylwetki na łamach samo-
rządowej prasy lokalnej”. Spośród 26
tytułów biorących udział w konkursie
wyróżniono „Kurier Błażowski” oraz cza-
sopismo „Trzcionka”.

Organizatorem X Podkarpackiego
Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
był Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie, Podkarpackie Stowarzyszenie Sa-
morządów Terytorialnych oraz Gmina
Świlcza. Forum poprowadził Czesław
Drąg – Kierownik Upowszechniania
Sztuki i Współpracy z Samorządami
z WDK w Rzeszowie.

Kurier Sokołowski reprezentowali
Jacek Piekiełek, Agata Dec oraz piszą-
cy te słowa.

Marek Kida
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Od 15.04 do 30.04 2013 roku Kryta
Pływalnia w Sokołowie Młp. była nie-
czynna, z powodu przerwy technologicz-
nej, która była spowodowana koniecz-
nością przeglądu wszystkich urządzeń,
po rocznym użytkowaniu obiektu. W tym
czasie wymieniono i wyczyszczono fil-
try w centralach klimatyzacyjnych, a tak-
że usunięto usterki powstałe podczas
użytkowania Pływalni.

Za utrudnienia przepraszamy.

* * *
Z okazji Dnia Dziecka 01.06.2013 r.

od godz 700 do 1600 dzieci i młodzież do
18 roku życia będą miały bezpłatny go-
dzinny wstęp na Pływalnię. Serdecznie
zapraszamy najmłodszych.

* * *
Przypominamy, że nadal aktualne są

zajęcia rehabilitacyjne w wodzie. Zapra-
szamy w każdy czwartek na godzinę 700,
za 45 minut zajęć tylko 4 zł, promocja
trwa do końca maja.

* * *

CO S£YCHAÆ W KRYTEJ P£YWALNI?

23.03.2013 roku na Krytej Pływalni
odbyły się Zawody Pływackie – Turniej
Pięciu Miast.

Głównym organizatorem był pan
Wiesław Sondej. Rywalizowały ze sobą

dzieci i młodzież
z Sokołowa Młp.
Łańcuta, Głogowa,
Leżajska i Nowej
Sarzyny. Zawody
cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

* * *
Podczas Dni Sokołowa, które od-

będą się 22.06 i 23.06.2013 r. zaprasza-
my do punktu informacyjnego Krytej Pły-
walni, gdzie nasi pracownicy udzielą
państwu wszelkich informacji dotyczą-
cych pracy naszej Pływalni.

Wszyscy odwiedzający mogą liczyć
na niespodzianki.

Opracowała B. Dec

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 10 lipca 2013 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

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej PRZYJAZNEJ DLA WSZYSTKICH
krytej pływalni.
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Niepaństwowa Szkoła
Muzyczna I st.
w Sokołowie Małopolskim

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
6 – 15 lat. Prowadzimy naukę gry na: for-
tepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie,
saksofonie, flecie i klarnecie (dostępność
instrumentów uzależniona od zaintereso-
wania). Poza klasycznym programem
szkolnym prowadzimy także naukę śpie-
wu w sekcji wokalnej i naukę gry na klawi-
szowych instrumentach elektronicznych.
Uczniowie uczestniczą w indywidualnych
lekcjach gry na instrumencie, grupowych
zajęciach teoretycznych (rytmika, kształ-
cenie słuchu, audycje muzyczne) i zespo-
łach wokalnych lub instrumentalnych. Ab-
solwenci otrzymują świadectwa potwier-
dzające uzyskanie wiedzy i umiejętności
umożliwiających podjęcie dalszej nauki
w szkołach muzycznych II stopnia. Szkoła
wpisana jest w ewidencji szkół artystycz-
nych prowadzonej przez Centrum Eduka-
cji Artystycznej w Warszawie.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Małopolskim posiada upraw-
nienia szkoły publicznej nadane przez

Zapisy do szkół muzycznych
w Sokołowie Małopolskim

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w dniu 01.03.2013 – dzięki temu szko-
ła posiada możliwość skorzystania od
stycznia 2014 roku z dofinansowania
w wysokości 50% kosztów kształcenia
ucznia.

Uczniowie naszej szkoły występują na
regionalnych i wojewódzkich imprezach
artystycznych, zdobywają wysokie lokaty
w konkursach instrumentalnych, prezen-
tują swoje umiejętności na koncertach re-
alizowanych w ramach wymiany z zaprzy-
jaźnionymi szkołami muzycznymi.

Wszystkich zainteresowanych nauką
gry na instrumentach muzycznych od pod-
staw zapraszamy na spotkanie informa-
cyjne połączone z zapisami na rok szkol-
ny 2013/2014, które odbędzie się 29
czerwca 2013 o godzinie 11.00 w siedzi-
bie szkoły muzycznej (Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
przy ul. Lubelskiej 41). Przyjmujemy kan-
dydatów wieku od 6 do 15 roku życia. Za-
chęcamy do wcześniejszej rejestracji kan-
dydatów na stronie internetowej szkoły
http://muzyczna.com.pl/zapisy-przez-in-
ternet lub telefonicznego zgłoszenia w Se-
kretariacie NSM pod nr 882 998 381.

Niepaństwowa Szkoła
Muzyczna II st.
w Sokołowie Małopolskim

Absolwenci szkół muzycznych
I stopnia i uczniowie posiadający
umiejętność gry na porównywalnym
poziomie mają możliwość podjąć
naukę w Niepaństwowej Szkole
Muzycznej II st. w Leżajsku – filia
w Sokołowie Małopolskim. Do szko-
ły muzycznej II stopnia przyjmuje-
my kandydatów w wieku od 12 do
21 roku życia. Kandydaci, którzy
ukończyli NSM I st. w Sokołowie
Małopolskim zwolnieni są z egza-
minu wstępnego – pozostali zdają
egzamin z gry i wiedzy ogólnomu-
zycznej. Dodatkowych informacji
o zapisach do szkół muzycznych
w Sokołowie Małopolskim udziela
dyrektor szkoły Grzegorz Wójcikie-
wicz, pod numerem telefonu 604
888 796.

Więcej informacji na stronie:
www.muzyczna.com.pl

GW
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ny i Miasta Sokołów Młp. p. Andrzej Ożóg. W finałach łącznie
wzięło udział 120 gimnazjalistów. Poniżej zamieszczamy lau-
reatów konkursu.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

M-sce      Szkoła                     Uczniowie

chemia
I Górno Robert Maziarz, Patrycja Zdeb
II Nienadówka II Dominik Nowak, Norbert Prucnal
III Górno Monika Kutyła, Monika Tarała

język polski
I Sokołów Młp. Sara Dobrzańska, Justyna Tasior
II Trzeboś Magdalena Mazgaj, Katarzyna Szymańska
III Sokołów Młp. Karolina Bajdo, Dominika Miazga

matematyka
I Nienadówka I Jan Mełech, Karolina Krzanowska
II Trzeboś Karol Cymerys, Wojciech Chmiel
III Górno Anna Piekut, Dominik Zagaja

biologia
I Górno Izabela Skomro, Robert Maziarz
II Trzebuska Kinga Rycek, Dominika Krzanowska
III Sokołów Młp. Kamil Mendrela, Mateusz Gałgan

fizyka
I Górno Anna Piekut, Dominik Zagaja
II Sokołów Młp. Wojciech Mrożkiewicz, Krzysztof Smolak
III Sokołów Młp. Hubert Drewniak, Marek Darocha

historia
I Nienadówka I Jan Mełech, Jakub Rogala
II Górno Patrycja Zdeb, Damian Burek
III Sokołów Młp. Justyna Krawczyk, Paweł Gałkowski

Antoni Kula

„Nad przepaœci¹” – program
teatralno-profilaktyczny

Kinga i Iwona – dwie różne bohaterki, dwie różne osoby,
dwa światy. Na pozór dziewczyny, które wszystko powinno
dzielić. A jednak... Dnia 06.02.2013 r. ponad 100 uczniów
z klas: I-III Technikum oraz I LO uczestniczyło w spektaklu
„Nad Przepaścią”, zorganizowanym na sali widowiskowej
MGOKSiR w Sokołowie Młp. Spektakl profilaktyczny, przygoto-
wany przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury, poświęcony
został zjawiskom patologicznym, na które narażona jest mło-
dzież w dzisiejszych czasach – przemocy, agresji, nietolerancji
oraz uzależnieniu od środków odurzających. Przygotowany
program przewidywał aktywny udział widzów w kreowaniu lo-
sów bohaterek – po odegranej scence publiczność miała bo-
wiem możliwość wypowiedzenia się, a tym samym zadecydo-
wania o tym, jak dalej potoczy się akcja przedstawienia.

Katarzyna Mika

Szkolny Konkurs
dla Maturzystów

„Z lekturami za pan brat”
6 lutego 2013 r. odbył się VI Szkolny Konkurs dla Maturzy-

stów Z lekturami za pan brat. Uczestniczyło w nim 18 uczniów,
którzy podczas rozwiązywania testu musieli wykazać się m.
in. wiedzą dotyczącą teorii literatury, epok literackich oraz zna-
jomością lektur i biografii pisarzy lub poetów. Był to swoisty
sprawdzian wiedzy z zakresu literatury, weryfikujący umiejęt-
ności przed egzaminem maturalnym.

Laureaci konkursu:
I miejsce KAROLINA BEŁZ kl. 3 A LO
II miejsce KATARZYNA WARZOCHA 3 A LO
III miejsce ex aequo ALDONA MARUT 3 B LO ANETA WALIC-
KA 3 B LO
WYRÓŻNIENIE DLA: AGATY KARAŚ 3 A LO IWONY RURAK
3 B LO

Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie, dziękuję.

E. Dolecka-Rychel

Gminny Konkurs Przedmiotowy
9 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył

się Gminny Konkurs Przedmiotowy dla uczniów gimnazjów
z terenu gminy. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gmi-

Kurs obs³ugi kasy fiskalnej
11.02 i 12.02.2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

odbył się Kurs obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Pod-
karpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.2.W kursie wzięło
udział 12 uczniów/-ennic. Lista uczniów, którzy udział biorą
w kursie: Świątek Monika, Stec Ewa, Olejarz Ewa, Beata Ko-

łodziej, Cielińska Beata, Wrzos Natalia, Hajder Agnieszka,
Justyna Chaber, Franciszka Zagaja, Kowal Barbara, Anna
Sowa, Aldona Kostecka. Poprzez udział w kursie młodzież
mogła nabyć umiejętność obsługi kasy fiskalnej, która będzie
im przydatna w przyszłej pracy zawodowej.

Anna Kolano
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X Powiatowy Konkurs Jêzyka
Niemieckiego

W dniu 1.03.2013 r. odbyły się w Naszej Szkole eliminacje
etapu szkolnego do X Powiatowego Konkursu Języka Nie-
mieckiego. W konkursie uczestniczyło 13 osób, byli to: Karo-
lina Bełz z klasy III A LO, Regina Kiełb z klasy III A LO, Agata
Karaś z klasy III A LO, Lucyna Piróg z klasy III B LO, Joanna
Chmura z klasy III B LO, Beata Bieńkowska klasy III B LO,
Luiza Wilk z klasy II A LO, Justyna Gumieniak z klasy II A LO,
Magdalena Kida z klasy II A LO, Sylwia Perlak z klasy II A LO,
Rafał Bąk z klasy II AT, Wacław Golas z klasy II A T oraz Da-
mian Olko z klasy IIA T.W tym roku szkolnym uczniowie zmie-
rzyli się z testem z rozumienia tekstu słuchanego, czytanego,
z zadaniami leksykalno-gramatycznymi oraz krótką wypowie-
dzią na temat opisu swojej szkoły.

Najwyższą liczbę punktów uzyskała Luiza Wilk, Karolina
Bełz, Lucyna Piróg, Justyna Gumieniak, Magdalena Kida,
Agata Karaś. Wymienione osoby zakwalifikowały się do II eta-
pu konkursu, który odbędzie się w Dynowie. Wszystkim uczest-
nikom X Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego ser-
decznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w nauce języ-
ków obcych.

Jolanta Złamaniec

Pomagamy profesjonalnie
6.03. br. uczniowie naszej szkoły odwiedzili Wyższą Szkołę

Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie, gdzie został zorga-
nizowany dzień pod hasłem „Pomagam profesjonalnie”. Dzięki
temu mieli okazję poznać specyfikę zawodów nakierowanych
na pomoc drugiemu człowiekowi: takich jak: opiekun osób star-
szych, pracownik socjalny, asystent rodziny i mediator.

Wszystkie wymienione wyżej zawody są tzw. zawodami
deficytowymi, a więc takimi, na które już dziś jest duże zapo-
trzebowanie, tak w Polsce, jak i za granicą, a w przyszłości,
według licznych prognoz, będzie ono jeszcze większe. Bar-
dzo atrakcyjne okazały się również zajęcia z pierwszej po-
mocy przedmedycznej, w których aktywnie uczestniczyły
uczennice z 1 B Technikum Magda i Paulina.

Magdalena Gajerska-Kozak, Katarzyna Mika

III edycja Powiatowego
Konkurs Matematyczno-
Logicznego – „Potyczki

Logiczne”
W dniu 5 marca 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się III
edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego
pod hasłem: „POTYCZKI LOGICZNE”. Konkurs składał się
z dwóch etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej
szkoły liczyła 5 osób. Nasza szkołę reprezentowały tegorocz-
ne maturzystki z klasy 3ALO w składzie Agnieszka Bałamut,
Justyna Cisek, Regina Kiełb, Justyna Krudysz i Katarzyna
Warzocha, które zajęły II miejsce, przegrywając jednym punk-
tem z gospodarzami konkursu.

Nagrody laureatom wręczyli: Naczelnik Wydziału Społecz-
no-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Pan
Adam Kozak, były Dyrektor szkoły Pan Stanisław Tymowicz
i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, a szkoła i opie-
kunowie podziękowania. Zamierzeniem organizatorów było
kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród
uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stwo-
rzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na
forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w ob-
szarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi
o podobnym typie kształcenia. Gratulujemy naszym uczenni-
com wysokiego poziomu wiedzy matematycznej i życzymy im
dalszych matematycznych sukcesów.

Agnieszka Pomykała

Fina³ X Powiatowego
Konkursu Jêzyka Angielskiego

Dnia 7 marca 2013 roku odbył się w naszej szkole Szkolny
Etap X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, w któ-
rym wzięło 27 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki uzy-
skali: Karol Godek z klasy II B LO (I miejsce), Iwona Ożga
z klasy II B LO (II miejsce), Angelika Siekaniec z klasy II B LO
(III miejsce), Jakub Mika z klasy III B LO (IV miejsce), Joanna
Kulczycka z klasy II A LO (V miejsce) oraz Arkadiusz Popek
z klasy IV A T (VI miejsce).

W najlepszej dziesiątce znaleźli się również następujący
uczniowie: Justyna Cisek z klasy III A LO, Mateusz Szewc
z klasy III A T, Kamil Stopyra z klasy III AT oraz Wioletta Rak
z klasy III A LO. Sześciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w etapie szkolnym reprezentowało szkołę w Finale
X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, który odbył
się 19 marca 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dy-
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Polsko-Ukraiñski Konkurs
Fizyczny „Lwi¹tko 2013”

Dnia 25 marca 1013 roku odbył się w naszej szkole Pol-
sko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2013”, w którym
wzięło 13 uczniów naszej szkoły.

Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matema-
tycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań
należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest
na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do
przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między inny-
mi ta zabawa polega.

Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w Kangurze
zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczycie-
le „uniwersyteckiego” liceum we Lwowie, nawiasem mówiąc,
zajmujący się także organizacją Kangura na terenie Ukrainy.
Nazwa LWIĄTKO, po ukraińsku LEVENJA, właśnie od Lwowa
pochodzi. Pomysł podchwyciło także I Społeczne Liceum Ogól-
nokształcące w Warszawie, któremu ukraińscy organizatorzy
zaproponowali rozszerzenie konkursu na Polskę.

Tomasz Nowak

Dyplom uznania dla Zespo³u
Szkó³ w Soko³owie M³p.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji dr inż. Tomasz
Schweitzer podczas II Konferencji Normalizacja w szkole
„Z normalizacją w przyszłość. Łatwiej, szybciej, lepiej” wrę-
czył naszej szkole dyplom uznania za krzewienie wiedzy nor-
malizacyjnej wśród młodzieży. Zainteresowanie w Zespole
Szkół w Sokołowie Młp. tematyką normalizacji nastąpiło 5 lat
temu. W roku szkolnym 2007/2008 odbył się pierwszy kon-
kurs szkolny dla młodzie-
ży interesującej się nor-
malizacją w Polsce i na
świecie. Od tego czasu co
roku młodzież bierze
udział w konkursie. Kon-
kurs organizowany jest
przez p. Annę Kolano,
p. Renatę Woś nauczycie-
li przedmiotów zawodo-
wych ekonomicznych.
W konkursie udział wzięło
do tego czasu 80 uczniów/
uczennic.

Celem konkursu jest: –
Zapoznanie uczniów
z podstawowymi zagad-
nieniami o normalizacji. –
Zdobycie wiedzy nt. zadań
Polskiego Komitetu Nor-
malizacji. – Znaczenie Pol-
skiej Normy. W konkursie przyznawane są 3 pierwsze miejsca
i 3 wyróżnienia. Młodzież kształcąca się w technikach i ZSZ
o różnych profilach jak najwcześniej powinna rozwijać swoją
wiedzę z zakresu normalizacji. W ten sposób przygotuje się do
właściwego traktowania treści norm, odczytywania i interpre-
towania ich zapisów. Wychodząc ze szkoły na rynek pracy
i podejmując pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach mło-
dzież będzie miała szeroki kontakt z normalizacją.

Anna Kolano

nowie. Uczeń klasy II BLO Karol Godek zajął III miejsce.
W pierwszej dziesiątce znalazła się również uczennica klasy
II B LO Angelika Siekaniec zajmując VI miejsce. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!!

Agnieszka Bałut

Powiatowy Konkurs Gloria victis
13 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

odbył się Powiatowy Konkurs Gloria victis – w 150. roczni-
cę wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowany i prze-
prowadzony pod patronatem Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie.

Słowa Elizy Orzeszkowej: Gloria victis doskonale odzwier-
ciedlają konieczność zapoznawania młodego pokolenia Po-
laków z tematyką powstania styczniowego.

Cele, jakie przyświecały realizacji konkursu to:
– Aktywne uczestnictwo uczniów szkół średnich w działaniach
upamiętniających rocznicę wybuchu powstania styczniowego
– Szerzenie i kultywowanie pamięci o bohaterskich powstań-
cach wśród pokolenia młodych Polaków
– Wpajanie szacunku i przywiązania do historii Polski, nie-
podległościowych tradycji, kultury i języka
– Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
– Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę obcowania z kulturą
wysoką
– Kształcenie umiejętności czytania prozy i poezji
– Rozbudzenie wrażliwości poprzez obcowanie z literaturą
piękną
– Wdrażanie do samokształcenia
– Rozwijanie kultury wypowiedzi.

Udział, w konkursowych zmaganiach, wzięły następujące
szkoły:
– Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej z Błażo-
wej
– Liceum Ogólnokształcące z Dynowa
– Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
z Dynowa
– Zespół Szkół z Tyczyna
– Zespół Szkół ze Sokołowa Młp.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury
w składzie:
– pani mgr Joanna Baszkiewicz-Macek
– pan mgr Maciej Tupaj jako przedstawiciel Starostwa Powia-
towego
– pan dr Bartosz Walicki.

Spotkanie składało się z dwóch części:
I – część pisemna została przygotowana w formie testu i skła-
dała się z trzech działów:
Powstanie styczniowe w historii
Powstanie styczniowe w literaturze
Powstanie styczniowe w malarstwie.
II – po przerwie, przeznaczonej na poczęstunek, nastąpiło
ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród.

Trzy pierwsze miejsca zajęli:
I Karolina Bełz z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
II Aneta Walicka z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
III Korneliusz Ciurkiewcz z Zespołu Szkół Zawodowych im.
Kard. S. Wyszyńskiego z Dynowa

Zwycięzcy otrzymali m. in. piękne, bogato ilustrowane al-
bumy na temat historii malarstwa. Każdemu konkursowiczo-
wi przyznano także nagrodę pocieszenia w formie książki.
Opiekunowie uczestników konkursu odebrali listy gratulacyj-
ne i podziękowania.

Edyta Dolecka-Rychel
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Œwiadomy Swoich Praw
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp.

wspólnie z studentami prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
działającymi w ramach realizacji projektu programu „Projek-
tor – wolontariat studencki” wzięli udział w konkursie organi-
zowanym w ramach Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swo-
ich Praw”. Przedmiotem konkursu było przygotowanie i od-
tworzenie symulacji rozprawy karnej w zakresie wylosowa-
nej tematyki. W symulacji wzięło udział dziesięciu uczniów
z klasy I i II Liceum oraz grupa studentów. Opiekę nad ucznia-
mi sprawowała Magdalena Gajerska-Kozak – nauczyciel wie-
dzy o społeczeństwie, która była inicjatorem zgłoszenia szko-
ły do udziału w konkursie. Spotkania wolontariuszy z ucznia-
mi opierały się na prelekcjach z zakresu tematyki prawa
(w szczególności prawa karnego) oraz na próbach symulacji

procesu karnego. Temat symulacji został przydzielony w dro-
dze losowania i dotyczył rozpijania osoby małoletniej, a więc
czyn uregulowany w art. 208 KK. Uczniowie w trakcie udziału
zajęć z studentami mieli okazję wziąć udział w rozprawie
w Sądzie Rejonowym, którą prowadziła SSR Arita Masłow-
ska. Po jej zakończeniu poświęciła ona swój czas na rozmo-
wę z licealistami. Mieli oni okazję zobaczyć specyfikę postę-
powania sądu, a także wychwycić różnice pomiędzy praw-
dziwym postępowaniem karnym, a tym prezentowanym w te-
lewizji. Nagranie konkursowe, dzięki zgodzie prezesa sądu
mogło się odbyć w Sądzie Rejonowym – zostało ono udo-
stępnione w Internecie. Film można zobaczyć na stronie Ze-
społu Szkół zssokolow.edu.pl.

Renata Jodłowska

Gala fina³owa XI edycji SIGG
22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Giełdy Papierów Warto-

ściowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa

XI edycję Szkolnej In-
ternetowej Gry Giełdo-
wej (SIGG). W tego-
rocznej edycji SIGG
wzięła udział rekordo-
wa liczba 6 136 zespo-
łów z 794 szkół – ra-
zem ponad 23 tys.
uczestników. Do udzia-
łu w Gali na uroczyste
wręczenie dyplomów
i nagród zostali zapro-
szeni członkowie 20
zespołów, które osią-
gnęły najlepszy wynik.

Wśród nich znalazł
się zespół uczniów na-
szej szkoły, w skład któ-
rego wchodzili: Łukasz
Sworst, Regina Kiełb
i Agata Karaś. Podczas
uroczystości kilka słów
do szkolnych inwesto-
rów skierowali oraz wręczali dyplomy i nagrody zwycięzcom:
Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes GPW i współtwórca SIGG,
Adam Maciejewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych,
Paweł Tamborski, wiceminister Skarbu Państwa, Marek
Szuszkiewicz, dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych
i Infrastruktury Rynku Kapitałowego KNF, Iwona Sroka, pre-
zes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Piotr Sze-
liga, współtwórca SIGG, Izabela Rekuć-Kochaniak, dyrektor
Fundacji PZU oraz Bogdan Benczak, Prezes Rady Fundacji
PZU. Wyjazd do Warszawy był dla naszych finalistów nieza-
pomnianym przeżyciem i wspaniałą okazją do zwiedzenia
siedziby Giełdy Papierów Wartościowych. Mogli oni między
innymi zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy stalowym byku
symbolizującym hossę giełdową, zwiedzić salę notować gieł-
dowych, zobaczyć i usłyszeć dźwięk dzwonu rozpoczynają-
cego i zamykającego sesje giełdowe.

Renata Woś

Warsztaty z zakresu dialogu
miêdzykulturowego

23.04.2013 w naszej szkole odbyły się „Warsztaty z za-
kresu dialogu międzykulturowego”, realizowane w ramach
mikroprojektu pn.: „Integracja uchodźców”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Warsztaty
prowadziła dr nauk społecznych Anna Witkowska – Paleń
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Celem warsztatów
było podniesienie świadomości młodzieży, skutkujące zmniej-
szeniem uprzedzeń do innych nacji.

W warsztatach brało udział 25 uczniów z naszej szkoły.
Młodzież dyskutowała nt. problem akceptacji dla wielokultu-
rowości i różnorodności. Uczniowie rozmawiali o prawach
człowieka, a także zwracali uwagę na to jak istotne są: otwar-
tość na innych, zrozumienie i akceptacja dla różnorodności
oraz umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym, multi-
kulturowym świecie.

Bogusława Chrostek
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Konkursy w ramach projektu
„Inkubator Wiedzy
Ekonomicznej IV”

W ramach projektu „Inkubator Wiedzy Ekonomicznej IV”
odbyły się następujące konkursy o tytuł „Najlepszy ekonomi-
sta w szkole gimnazjalnej”:

– 15.03.2013 r. w Zespole Szkół w Trzebosi
– 18.03.2013 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku
– 19.03.2013 r.w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokoło-
wie Młp.
– 21.03.2013 r. w Zespole Szkół im. Św. St. Kostki w Kamieniu
– 25.03.2013 r. w Zespole Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie

W Zespole Szkół w Sokołowie Młp. 19.03.2013 r. odbył się
konkurs o tytuł „Najlepszy ekonomista w szkole ponadgim-
nazjalnej”. W konkursie udział wzięło 150 uczniów. Ucznio-
wie rozwiązywali test o tematyce związanej z ekonomią i ban-
kowością.

Anna Kolano

Gra biznesowa Marketplace
– trening umiejêtnoœci

menad¿erskich
05.04.2013 r. odbyło się

szkolenie w ramach projektu
„Być przedsiębiorczym – nauka
przez praktykę” na temat gry
biznesowej Marketplace.
W szkoleniu udział wzięła mło-
dzież z klasy I AT. Młodzież

z klasy I AT udział weźmie w zajęciach warsztatowych z wirtu-
alnej symulacji działania przedsiębiorstwa na rynku – Gra
biznesowa – Marketplace w wymiarze 16 godzin lekcyjnych.

Marketplace to kompleksowa i elastyczna symulacja biz-
nesowa. Może z powodzeniem być wykorzystywana zarów-
no jako ćwiczenie prowadzone na odległość, jak i jako po-
moc naukowa stosowana „na miejscu”.

Dzięki grze Marketplace, uczestnicy budują przedsiębior-
stwo, wypróbowują różne strategie i współzawodniczą z in-
nymi graczami w wirtualnym świecie biznesu. Symulacja, za-
projektowana aby naśladować konkurencyjny, wciąż ewolu-
ujący rynek, umożliwia menedżerom, uczniom i innym profe-
sjonalistom nabywanie doświadczenia w analizie rynku, for-
mułowaniu strategii i zarządzaniu strategią.

W Marketplace, rozpoczynając działalność i prowadząc
własną firmę, gracze muszą uporać się z zasadami biznesu
i grą wzajemnych powiązań między marketingiem, produkcją,

finansami, księgowością i zarządzaniem zespołowym. Uczest-
nikom powierzona zostaje kontrola nad symulowaną firmą,
której działalnością muszą zarządzać poprzez kilka cykli de-
cyzyjnych. Za każdym razem, muszą dokonać analizy sytu-
acji, zaplanować strategię mającą na celu ulepszenie tej sy-
tuacji i następnie wprowadzić tę strategię w życie. Stają oni
przed wielkimi niewiadomymi, związanymi z zewnętrznym
środowiskiem i ich własnymi decyzjami. W miarę jak odkry-
wają naturę realistycznych decyzji, obejmującą dostępne
opcje, powiązania z innymi działami firmy, konflikty, koniecz-
ne kompromisy oraz potencjalne wyniki, uczestnicy stopnio-
wo uczą się umiejętnie korygować swoją strategię.

Anna Kolano

Kurs Carving w naszej szkole
Co zrobić aby talerze z potrawami i stoły w sali restaura-

cyjnej wyglądały pięknie, wspaniale, bosko!!! Trzeba je przy-
ozdobić – no tak, ale jak to zrobić? O tym uczniowie mogli się
przekonać podczas kursu Carvingu prowadzonego w szkole
podczas ostatniego weekendu w ramach projektu „Podkar-

pacie stawia na zawodowców”. Carving jest to sztuka rzeź-
bienia w owocach i warzywach. Szkolenie prowadzone było
przez Krakowską Szkołę Restauratorów. Zajęcia zaczęły się
od pokazania zasad trzymania narzędzi (noży i dłut), a potem
można było przejść do przygotowywania podstawowych de-
koracji z owoców.

Popularyzacja carvingu sprawiła, że coraz więcej osób
w Polsce pragnie nauczyć sie sztuki carvingu. Począwszy od
kucharzy, którzy dzięki temu mogą wzbogacić swe CV do Pań,
które chcą w niepowtarzalny sposób udekorować swój stół
czy potrawy. Również restauratorzy i firmy z branży gastrono-
micznej zwróciły
uwagę na carving.
Wychodząc na-
przeciw temu zapo-
trzebowaniu mło-
dzież z naszej
szkoły brała udział
w kursie carving.
Na pierwszych za-
jęciach młodzież
uczyła się wykony-
wać dekoracje
z owoców np. kwiaty z owoców lub rzeźbienie w arbuzie. Po
szkoleniu młodzież potrafiła wykonać kompozycje kwiatową,
ozdobić arbuza czy melona motywem kwiatowym i ułożyć
z tych elementów dekoracje. Na kolejnym spotkaniu warszta-
towym młodzież będzie wykonywała dekoracje z warzyw.

Anna Kolano
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Kurs kelnerski
Młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. miała możli-

wość udziału w kursie kelnerskim w ramach projektu „Pod-
karpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.2.

W tym roku szkolnym w kursie kelnerskim udział wzięło
24 uczniów (2 grupy) z Technikum Kucharz i ZSZ zawód
kucharz małej gastronomii.

Lista uczniów, którzy udział wzięli w kursie:
Kurs kelnerski gr. I Franciszka Zagaja, Kowal Barbara,

Anna Sowa, Aldona Kostecka, Marek Surowiec, Bratek Da-
niel, Świątecki Łukasz, Woś Łukasz, Witkoś Eliza, Wrzos
Natalia, Sudoł Beata, Piersiak Agnieszka.

Kurs kelnerski gr. II Dul Dorota, Dudzik Kamil, Łuszczki
Gabriela, Paweł Kaleta, Łucja Woś, Pełka Elżbieta, Bęben
Kamil, Sondej Magdalena, Woś Wioletta, Tasior Karolina,
Czerepak Ewelina, Drapała Katarzyna.

Dzięki udziałowi w kursie młodzież uzyskała dodatko-
we doświadczenie, które będzie mogła wykorzystać w przy-
szłej pracy.

Anna Kolano

Konkurs matematyka
w bankowoœci

05.04.2013 r. odbył się Konkurs matematyka w banko-
wości. W konkursie udział wzięła młodzież z klasy I LO, II A
LO i IV AT. Konkurs został zorganizowany przez p. A. Kola-
no, p. A. Pomykałę. Celem konkursu było popularyzacja
matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności
rozwijanie umiejętności w zakresie matematyki finansowej.
W konkursie przyznano 3 pierwsze miejsca i dwa wyróż-
nienia:

I miejsce Justyna Gumieniak, II miejsce Urszula Nizioł,
III miejsce Anna Watras Wyróżnienie: Katarzyna Jabłoń-
ska, Karolina Kocieł.

Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę
matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań,
umożliwiają sprawdzenie i doskonalenie umiejętności ma-
tematycznych. Poprzez udział w konkursie młodzież mogła
kształtować umiejętności logicznego myślenia, rozwijać
umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w prakty-
ce.

Anna Kolano

Kulinarna podró¿ do
Rosji

Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Sobczuk
– Puc kolejny raz udało nam się zorganizo-
wać nietypową lekcję języka rosyjskiego, na
której nie tylko dowiedzieliśmy się wiele na
temat tradycyjnej kuchni rosyjskiej, ale przede
wszystkim udało nam się ugotować pod Jej
kierownictwem smakowite dania z kuchni naszych sąsiadów.
Była to tradycyjna zupa tzw. solanka składająca się z mięsa
i ogórków kiszonych, doprawiona koncentratem pomidoro-
wym, kaparami i oliwkami.

Na „drugie danie” upiekliśmy kulebiak z kapustą i grzyba-
mi. Do tego zaparzyliśmy herbatę na sposób rosyjski – nie
z cukrem, a konfiturami domowej roboty. Na dwie godziny
nasza szkolna pracownia gastronomiczna zamieniła się
w prawdziwa rosyjską restaurację.

Serdecznie dziękujemy Pani Marzenie oraz Pani Marii
Zawadzie za wszelką pomoc w organizacji naszych kulinar-
nych eksperymentów.

Magdalena Gajerska-Kozak z uczniami

Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej

22 kwietnia w Naszej Szkole gościliśmy doradców zawo-
dowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Rze-
szowa. Uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego,
oraz czwartych Technikum uczestniczyli w zajęciach w cza-
sie których mogli dowiedzieć się o instytucjach wspierają-
cych młodych ludzi w poszukiwaniu pracy, jak przygotować
dokumenty aplikacyjne lub jak nie stać się ofiarą nieuczci-
wych pośredników pracy.

Ponadto uczniowie dowiedzieli się jakie są kryteria traf-
nego wyboru zawodu oraz wypełnili Kwestionariusz Prefe-
rencji Zawodowych, który miał pomóc w określeniu dalszej
ścieżki kariery zawodowej. Mobilne Centra Informacji Zawo-
dowej powstałe w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy
oferują szerokie spektrum usług z zakresu poradnictwa za-
wodowego. Ułatwiają i zwiększają dostęp do tego typu usług
całej populacji młodzieży pomiędzy 15 a 25 rokiem życia.

Magdalena Gajerska-Kozak

Nagrody – eCzytniki dla
naszych uczennic

17 kwietnia 2013 r. młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp. uczestniczyła w II Konferencji Normalizacja w szkole
„Z normalizacją w przyszłość. Łatwiej, szybciej, lepiej”, która
odbyła się w Warszawie. Podczas konferencji odbyło się roz-
danie nagród dla uczniów, którzy zostali laureatami w kon-
kursie „Normalizacja i Ja”, który organizowany był przez PKN.
Z naszej szkoły nagrody otrzymali: I miejsce Joanna Kraska
II miejsce Aneta Cisło. Podczas konferencji została, również
wręczona nagroda dla Magdy Nawary za zajęcie I miejsca
w Szkolnym Konkursie Normalizacyjnym.
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Celem Konferencji była próba udzielenia odpowiedzi m.in.
na następujące pytania:

1. Jak przygotować dzieci i młodzież do odpowiedzialno-
ści za środowisko naturalne, wykorzystując m.in. PN-EN ISO
14000?

2. Jak uświadomić młodemu pokoleniu wagę społecznej
odpowiedzialności (m.in. wg PN-ISO 26000)?

3. Jak zachęcić do korzystania z bezpiecznego sprzętu,
zabawek, żywności, kosmetyków – co uczniowie powinni wie-
dzieć o certyfikacji i jej znaczeniu dla jakości i bezpieczeń-
stwa?

4. Jak wytworzyć nawyk ochrony własnych i powierzo-
nych zasobów informacyjnych?

5. Jak uczyć o normalizacji w ramach przedmiotów zawo-
dowych oraz przedmiotu

„podstawy przedsiębiorczości”, a także jak wykorzysty-
wać dorobek normalizacyjny na innych przedmiotach i na róż-
nych poziomach edukacyjnych.

6.Jak można wykorzystać normalizację w sprawnym za-
rządzaniu szkołą/placówką – korzyści wynikające ze stoso-
wania normalizacji.

Wykłady podczas konferencji:
– Normalizacja wspiera przedsiębiorczość. Czy można ten

aspekt pominąć w nauczaniu? dr inż. Zygmunt Niechoda –
Polski Komitet Normalizacyjny

– Wykorzystanie normalizacji w kształceniu zawodowym
mgr inż. Bogdan Kruszakin – nauczyciel Konsultant Krajowe-
go Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

– System ISO w szkole – kłopot, konieczność czy sposób
na podniesienie jakości kształcenia mgr inż. Elżbieta Jarguz
– Naczelna Organizacja Techniczna

– Formy edukacji normalizacyjnej w szkole ponadgimna-
zjalnej – na przykładzie własnym mgr inż. Roman Budzyński
– nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej

– Normalizacja a szkoła mgr Anna Kolano – zastępca dy-
rektora Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

– Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych
dr inż. Andrzej Kaczmarek – dyrektor Departamentu Informa-
tyki w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych

– Ochrona własnych i powierzonych zasobów informa-
tycznych – edukacja i profilaktyka mgr inż. Grażyna Gregor-
czyk – dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastoso-
wań Komputerów w Warszawie

–Wyrabianie nawyku zabezpieczania danych w praktyce
szkolnej mgr inż. Hanna Stachera – nauczyciel z XIV LO im.
St. Staszica w Warszawie

– Bezpieczne zabawki, bezpieczny sprzęt, bezpieczne
place zabaw – bezpieczna i przyjazna szkoła mgr inż. Sławo-
mir Wilczyński – główny specjalista w Wydziale Certyfikacji
PKN.

Anna Kolano

Zakoñczenie roku dla klas III
LO i IV Technium w ZS

26.04.2013 roku po raz ostatni rozbrzmiał dźwięk dzwon-
ka dla 102 uczniów naszej szkoły. W tym szczególnym dniu
wzięli udział w akademii zorganizowanej przez młodszych
kolegów. Wymownie zabrzmiał utwór grupy Manchester pt.
„Ostatni raz z moja klasą” zaśpiewany przez Beatę Kołodziej.
Podczas uroczystości Dyrektor ZS Antoni Kula nagrodził wy-
różniających się uczniów. Najlepsi z nich otrzymali świadec-
twa z wyróżnieniem i pamiątkowe statuetki. Lista wzorowych
uczniów była bardzo długa.

Znalazło się na niej aż 17 nazwisk. Nagrodzeni byli także
wyróżniający się sportowcy, którzy przyczynili się do licznych
sukcesów naszej szkoły. Dostrzeżeni zostali również ci, dzię-
ki którym mogliście się dobrze bawić, którzy potrafili stanąć
na scenie i wystąpić przed wymagającym audytorium. Ich
przedstawienia tryskały humorem lub niosły głębokie treści.
Nagrody nie ominęły także aktywnych społeczników. Tych,
dzięki którym, udało się przygotować wiele akcji charytatyw-
nych, imprez i wycieczek. Którzy znaleźli czas na prace
w samorządach szkolnym i klasowym.

Abiturientom życzono wszelkiej pomyślności i zaliczenia
egzaminów oraz sukcesów w dalszej karierze. Mamy nadzie-
ję, że nasza szkoła dobrze ich do tego przygotowała. Sami
podkreślali, że mogli się uczyć w komfortowych warunkach,
w dobrze wyposażonych klasopracowniach. Dzięki progra-
mom unijnym mogli skorzystać z licznych zajęć dodatkowych
poszerzających ich wiedzę i umiejętności. Brali udział w wy-
cieczkach turystyczno – krajoznawczych i zajęciach na wy-
ższych uczelniach finansowanych z tych programów. Kwiaty,
które w tym dniu przekazali nauczycielom były wyrazem ich
wdzięczności za trud włożonych w przygotowanie do dalsze-
go życia.

Krzysztof Pustkowski
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Spotkanie z Dyrektorem Banku
PEKAO SA W. Kulp¹

Dnia 26 marca 2013 r. odbyło się spotkanie studyjne z Dy-
rektorem Banku PEKAO SA Panem Wincentym Kulpą. Tema-
tem przewodnim spotkania było „Tworzenie, funkcjonowanie
oraz działalność przedsiębiorstwa”. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klas: I A LO oraz I AT, którzy biorą udział w projekcie
edukacyjnym „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”.
Podczas spotkania, uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu
podstaw przedsiębiorczości, zapoznali się z aspektem prak-
tycznym prowadzenia działalności gospodarczej i rozwijania
postaw przedsiębiorczych. Spotkanie było inauguracją cyklu
wizyt studyjnych z podkarpackimi pracodawcami, dzięki nim
uczniowie będą mogli poznać praktyczne funkcjonowanie pod-
miotów gospodarczych podczas wycieczek przedmiotowych.

Anna Kolano

„Symulacja rozprawy s¹dowej
– Œwiadomy swoich praw”

 Nasi uczniowie pod kierunkiem studentów prawa z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego przygotowali symulację rozprawy
sądowej. Sprawa dotyczyła ułatwiania dostępu do alkoholu
osobom, które nie miały ukończonych 18 lat oraz rozpijania

nieletnich. Dzięki uprzejmości
pracowników Sądu Rejonowego
w Rzeszowie nasza „rozprawa”
odbyła się w prawdziwej sali są-
dowej.

„Symulacja rozprawy sądo-
wej – Świadomy swoich praw” to
Projekt Edukacyjny, którego ce-
lem jest zwiększenie świadomo-
ści prawnej uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z mniejszych

miast województwa podkarpackiego oraz poznanie prawa
w ujęciu przedmiotowym, z którym spotykamy się na co dzień.

Magdalena Gajerska-Kozak

W s¹dzie – obserwujemy
proces karny

13 marca br. 10-osobowa grupa uczniów LO, uczęszczają-
ca na zajęcia z rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie i biorą-
ca udział w III edycji Akcji „Świadomi swoich praw” – symula-
cja rozprawy sądowej udała się na wycieczkę do Sądu Rejo-
nowego w Rzeszowie aby „na żywo” zobaczyć jak wygląda
rozprawa sądowa. O godzinie 9.30 została wywołana sprawa
i weszliśmy na salę rozpraw.

Zostaliśmy serdecznie przywitani przez Panią Sędzinę,
a następnie uczestniczyliśmy w rozprawie dotyczącej jazdy pod
wpływem alkoholu. Z ogromnym zaciekawieniem przyglądali-
śmy się procedurom sądowym. Wysłuchaliśmy zeznań oskar-
żonego, pokrzywdzonej oraz świadków i przekonaliśmy się, jak
zawikłany scenariusz ludzkich losów może napisać życie...

Niestety, nie dane nam było poznać wyroku w tej sprawie,
ponieważ została odroczona, czyli Sąd wyznaczył kolejny ter-
min rozprawy. Po zakończeniu mogliśmy zadawać pytania Pani
Sędzinie dotyczące pracy sądu i stosowanych procedur. Roz-

V Gminny Konkurs
Przedmiotowy

6 marca w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyło się
podsumowanie V Gminnego Konkursu Przedmiotowego.
W spotkaniu uczestniczyli: Pan Andrzej Ożóg Burmistrz GiM
Sokołów Młp., dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących
w Konkursie oraz laureaci.

Zebranych przywitał Pan Antoni Kula Dyrektor Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp., który podsumował konkurs i podzię-
kował Panu Burmistrzowi za patronat. Następnie głos zabrał
Pan Andrzej Ożóg Burmistrz GiM Sokołów Młp., który pogra-
tulował sukcesu laureatom konkursu. Następnie odbyło się
wręczenie nagród dla wszystkich laureatów.

Antoni Kula

Szkolna Internetowa Gra
Gie³dowa

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt zainicjowa-
ny przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i re-
alizowany przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Adresa-
tami SIGG byli uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimna-
zjalnych. Projekt składał się z dwóch elementów: gry inwe-
stycyjnej i powiązanego z nią interaktywnego kursu e-lear-
ningowego. Zespoły uczniów otrzymały dostęp on-line do
notowań giełdowych oraz wirtualne 100 000 zł, które należa-
ło pomnożyć inwestując w akcje spółek z indeksu WIG20
i mWIG40. Zespół z naszej szkoły (Łukasz Sworst, Regina
Kiełb, Agata Karaś) będzie brał udział 22.04.2013 r. w uro-
czystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Uczestnicy gry giełdowej w obecnym roku szkolnym:
1. Łukasz Sworst, Regina Kiełb, Agata Karaś – klasa III A LO
2. Justyna Cisek, Katarzyna Warzocha, Magdalena Sądej – klasa
III A LO
3. Anna Babiarz, Andżelika Gnatek, Natalia Śliż – klasa III B LO
4. Karolina Kocieł, Dominika Rodzeń, Magdalena Skała, Anna
Przybyło – klasa I A LO
5. Michał Sikor, Karol Kasprzak, Maksymilian Bełz, Paweł Pe-
cka – klasa I A LO
6. Karolina Kiełbowicz, Paulina Zając, Klaudia Pustkowska –
klasa I A LO.

Renata Woś

prawa ta wiele nas nauczyła i wpłynęła na sposób postrzega-
nia świata oraz specyfiki kolejnych zawodów które mogliśmy
obserwować – sędziego i adwokata.

Magdalena Gajerska-Kozak
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Szkolny Konkurs
Ortograficzny z Jêzyka

Angielskiego
10 kwietnia w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się

Szkolny Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego. Kon-
kurs składał się z dwóch etapów, pisemnego oraz ustnego.
Pierwszy etap obejmował pisanie ze słuchu dwóch krótkich
fragmentów teksu, w drugim natomiast uczniowie prezento-
wali umiejętność literowania wyrazów o zróżnicowanym stop-
niu trudności. Uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze, cho-
ciaż niektóre słówka sprawiły pewne problemy.

Poziom konkursu był wyrównany, jednak po zsumowaniu
punktów udało się wyłonić zwycięzcę. W zmaganiach z orto-
grafią angielską najlepiej wypadli:
Karol Godek kl. II BLO – I miejsce
Angelika Siekaniec kl. II BLO – II miejsce
Joanna Kulczycka kl. II ALO – III miejsce

Marcjanna Dec-Nitkiewicz

Szkolny Konkurs Wiedzy
o dzia³alnoœci normalizacyjnej

04.04.2013 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o dzia-
łalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji.
Konkurs został zorganizowany przez p. Annę Kolano,
p. Renatę Woś. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy
z zakresu:
– podstawowych zagadnień normalizacji,
– działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– znaczenia Polskich Norm dla gospodarki narodowej.

W konkursie przyznano 3 pierwsze miejsca i 3 wyróżnie-
nia: I miejsce – Magda Nawara II miejsce – Rafał Ślusarczyk
III miejsce – Łukasz Wielgosz Wyróżnienia – Tomasz Kola-
no, Joanna Kraska, Aneta Nowakowska.

Udział młodzieży w konkursie rozszerzył wiedzę z zakre-
su normalizacji i działalności PKN. Wiadomości wdrażane
w procesie kształcenia przełożą się na rozwój świadomości
potencjalnych (przyszłych) przedsiębiorców i pracowników.

Nagrody za udział w konkursie zostały ufundowane przez
Polski Komitet Normalizacji.

Anna Kolano

VI Powiatowy Konkurs
Recytatorski poezji ks. Jana

Twardowskiego
11 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp

odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji ks. Jana
Twardowskiego, któremu przyświecało hasło: „Kiedy Bóg
drzwi zamyka – to otwiera okno”. Konkurs został zorganizo-
wany i przeprowadzony pod patronatem Starostwa Powia-
towego w Rzeszowie. Cele, jakie przyświecały realizacji kon-
kursu to:

– popularyzowanie poezji jako szczególnej formy wypo-
wiedzi,

– rozpowszechnianie twórczości ks. Jana Twardowskie-
go wśród młodzieży,

– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczyste-
go,

– przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w kul-
turze.

Udział w konkursowych zmaganiach wzięły następujące
szkoły:

– Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej
z Błażowej,

– Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
z Dynowa,

– Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Naro-
dowej z Dynowa,

– Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół z Tyczyna,
– Zespół Szkół z Sokołowa Młp.
Przybyłych na konkurs uczniów oraz nauczycieli powitał

dyrektor szkoły mgr Antoni Kula. Uczniowie prezentowali po
dwa krótsze lub jeden dłuższy utwór ks. Jana Twarowskie-
go.

Recytacje uczestników konkursu oceniało jury w skła-
dzie:

– mgr Bogusława Chrostek (przewodnicząca jury)
– ks. proboszcz Jan Prucnal (członek jury)
– dr Bartosz Walicki (członek jury)
W recytacjach ocenie podlegały: poziom prezentacji tek-

stów, walory artystyczne, ekspresja wykonania.
Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:
I miejsce – Barbara Ruszała (Liceum Ogólnokształcące

im. św. Jadwigi Królowej z Błażowej)
II miejsce – Bartłomiej Wasieńko (Zespół Szkół Zawodo-

wych im. Kard. S. Wyszyńskiego z Dynowa)
III miejsce – Aneta Garduła (Liceum Ogólnokształcące

im. św. Jadwigi Królowej z Błażowej)
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia dla:
– Pauliny Kociuba (Liceum Ogólnokształcące im. Komisji

Edukacji Narodowej z Dynowa)
– Dawida Kaniowskiego (Liceum Ogólnokształcące z Ze-

spół Szkół z Tyczyna)
– Anny Rembisz (Zespół Szkół z Sokołowa Młp.)

Laureaci otrzymali albumy oraz dyplomy. Każdemu kon-
kursowiczowi przyznano także nagrodę pocieszenia w for-
mie pamiątkowego albumu. Jury wręczyło również podzię-
kowania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do kon-
kursu. Uczestnicy konkursu doszli również do wniosku, że
ks. Jan Twardowski stworzył w polskiej poezji nowy język
wiary, dlatego zamiast racjonalistycznego i teologicznego
poznania zaproponował franciszkańską radosną wiarę.

Renata Kotula
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Sukces naszych uczennic w
Konkursie Normalizacyjnym
Joanna Kraska uczennica klasy IV AT zajęła I miejsce,

natomiast Aneta Cisło uczennica klasy II B Liceum zajęła
II miejsce w I Konkursie Normalizacyjnym pt. „Normalizacja
i ja”. Konkurs organizowany był przez Polski Komitet Norma-
lizacyjny w Warszawie. Celem Konkursu było stymulowanie
zainteresowania nauczycieli i uczniów tematyką normaliza-
cyjną oraz uświadamianie jej znaczenia we współczesnym
świecie.

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się
17 kwietnia br. podczas II Konferencji „Normalizacja w Szko-
le” w Warszawie.

Anna Kolano

Joanna Kraska IV AT                  Aneta Cis³o II B LO

Zakoñczenie projektu
„Inkubator Wiedzy
Ekonomicznej IV”

09.04.2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyło
się zakończenie projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej IV,
który finansowany był przez Narodowy Bank Polski w ramach
edukacji ekonomicznej młodzieży. W spotkaniu udział wzięli:
p. Dyrektor Antoni Kula, p. Wicedyrektor Anna Kolano, p. Re-

nata Woś, p. Bogusława Chrostek, Wiesław Sondej dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., przedsta-
wiciel Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie p. Monika

Mularz Dobrowolska oraz przedstawiciele i młodzież ze szkół,
które brały udział w projekcie: Gminnego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Raniżowie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp., Zespołu Szkół im. Św. St. Kostki w Kamieniu, ZS
w Sokołowie Młp., Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowi-
sku, Zespołu Szkół w Trzebosi.

Podczas spotkania rozdano młodzieży nagrody za: „Kon-
kurs „Najlepszy ekonomista” w szkole gimnazjalnej w ramach
projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej oraz Konkurs „Naj-
lepszy ekonomista” w ZS w Sokołowie Młp. w ramach projek-
tu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej. W konkursie przyznano
następujące miejsca:

I miejsce Magdalena Falandys, Maria Partyka, Mateusz
Bąk, Michał Holdenmajer, Katarzyna Warzocha.

II miejsce Paulina Burek, Anna Szczygieł, Anna Kiełb,
Maciej Słonina, Agnieszka Bałamut,

III miejsce Weronika Guz, Łucja Kuraś, Damian Burek,
Małgorzata Sondej, Katarzyna Rybak

Głównymi celami projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
było: poszerzenie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności
w dziedzinie bankowości, ekonomii, budzenie i rozwijanie
wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej
ekonomii, bankowości, zwiększenie motywacji uczniów do
poszerzenia swych wiadomości w zakresie edukacji ekono-
micznej, kształtowanie umiejętności nawiązywania znajomo-
ści, przyjaźni oraz rozwój kontaktów interpersonalnych, zwięk-
szenie motywacji wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
do kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych, zwięk-
szenie motywacji wśród uczniów szkół gimnazjalnych do kon-
tynuacji nauki w technikach ekonomicznych i handlowych,
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatyw-
nego myślenia na rzecz środowiska lokalnego. Realizacja pro-
jektu zapewniła wymierne korzyści dla uczestników projektu
w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycznych doświadczeń,
które w przyszłości przełożą się na rozwój lokalnej społeczno-
ści w zakresie ekonomii i bankowości. Młodzież miała możli-
wość kształtowania swoich umiejętności, talentów, co przyczy-
ni się do budowania poczucia własnej wartości. Dzięki udzia-
łowi w projekcie młodzież uzyskała możliwość uzupełnienia
wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole oraz okazję do
zdobycia umiejętności pracy w grupie. Projekt zapewnił roz-
wój kontaktów interpersonalnych wśród młodzież oraz pozwo-
lił na poznanie samego siebie, swoich możliwości i ograni-
czeń. Przyczynił się do świadomego i rozsądnego kierowania
własnymi wyborami, które staną się warunkiem budowania
dobrych relacji z otoczeniem, co znajdzie wyraz w aktywnym
uczestnictwie, w życiu społecznym swojego środowiska.

Anna Kolano

XXVIII Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej

W dniu 19.04.2013 r. zorganizowany został wojewódzki
etap XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Naszą szkołę re-
prezentowały w tych zmaganiach uczennice klasy 3B LO Be-
ata Bieńkowska i Sylwia Bednarz oraz uczennica klasy 1A LO
Joanna Rogala. Pisały one test, który miał wyłonić siedem
osób reprezentujących województwo podkarpackie w finale
centralnym olimpiady. Niestety w szczęśliwej siódemce nie
znalazły się reprezentantki naszej szkoły. Sylwii i Beacie dzię-
kujemy i życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych.
Aśce życzymy by nie zrażała się niepowodzeniem i w przy-
szłym roku znów spróbowała swoich sił.

Krzysztof Pustkowski
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Obchody 222 rocznicy
uchwalenia Konstytucji

3 Maja w ZS Soko³owie M³p.
3 maja 1971 roku – cóż to za data? Czy dla współcze-

snych, młodych Polaków dziedzictwo Konstytucji 3 Maja ma
jeszcze znaczenie?

Czy dziś dzieło Sejmu Wielkiego jest ważnym, lecz mar-
twym reliktem naszej historii, czy też jest ciągle żywym świa-
dectwem walki o wolność i suwerenność?

W związku z obchodami 222. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
(klasy I A i II A LO) przedstawili montaż poetycko – muzyczny,
aby pomóc w zrozumieniu jakże ważnych prawd związanych
z tym wydarzeniem historycznym i odpowiedzieć na kilka py-
tań. Ich zaangażowanie, piękne recytacje i śpiew pozwalają
mieć nadzieję, że słowa Ojczyzna, Polska to słowa bliskie
i ważne dla młodego pokolenia.

Lidia Watras

II miejsce naszych pi³karek!!!
W roku szkolnym 2012/2013 do kalendarza imprez spor-

towych szkół ponad gimnazjalnych została włączona piłka
nożna halowa dziewcząt. Pierwsza Powiatowa Licealiada
odbyła się w dniu 27 marca 2013 roku w hali sportowej
w Miłocinie. Do historycznych zawodów przystąpiło 5 zespo-
łów: ZS Sokołów Młp., ZSZ Dynów, LO Dynów, ZS Kamień
oraz SLO Głogów Młp.

Grano systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja naszej
szkoły w pierwszym swoim meczu spotkała się z rówieśniczka-
mi z SLO Głogów Młp., które w swoim składzie miały dwie za-
wodniczki grające na co dzień w III – ligowej Resovii Rzeszów.
Jak się okazało, „nie taki diabeł straszny, jak go malują” i po
wyrównanym meczu drużyny podzieliły się punktami, remisując
1:1. Bramkę dla naszego zespołu zdobyła Iwona Ożga. Dwa
kolejne spotkania to walka z dziewczynami z Dynowa. Najpierw
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a następnie z Liceum Ogól-
nokształcącego. W obu spotkaniach lepsze okazały się sokoło-
wianki, wygrywając 1:0, po bramkach Beaty Kołodziej i Justyny
Marciniak. Po trzech kolejkach ZS Sokołów Młp. z dwoma zwy-
cięstwami i remisem miał tyle samo punktów co ZS Kamień.
Bezpośredni pojedynek tych drużyn miał wyłonić zwycięzcę Li-
cealiady. Oba zespoły odczuwały już trudy zawodów, ale ambit-
nie przystąpiły do walki. Dziewczyny z Sokołowa od początku
uzyskały znaczną przewagę, częściej atakowały bramkę prze-
ciwnika, miały kilka świetnych sytuacji, ale niestety ich nie wyko-
rzystały. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remi-
sem i to zespół z Kamienia, tylko dlatego, że miał lepszy bilans
bramkowy zajął I miejsce. Naszym dziewczynom przypadło
II miejsce, a najniższy stopień podium zajęła reprezentacja ZSZ
z Dynowa. Każda z tych drużyn otrzymała puchar, dyplom oraz
pamiątkowe medale. Całe zawody stały na całkiem niezłym po-
ziomie sportowym. Jak na debiut nasza reprezentacja wypadła
bardzo dobrze, dziewczyny wykazały się ambicją, wolą walki
i zaangażowaniem. I wszystkie zgodnie zapowiedziały: „Za rok
jedziemy po złoto”. I tego się trzymajmy.

Skład wicemistrzyń powiatu rzeszowskiego: Izabela Nie-
zgoda, Agata, Gielar, Agnieszka Puzio, Beata Kołodziej, Iwo-
na Ożga, Magdalena Skała, Justyna Marcianiak, Ewa Ole-
jarz, Bernadetta Ożóg, Agnieszka Piersiak, Karolina Sobota,
Ewelina Woś, Katarzyna Jabłońska.

Dorota Ślusarczyk

Fina³ Turnieju Tenisa
Sto³owego Ch³opców

Dnia 24 kwietnia odbył się w hali sportowej naszej szkole
Finał Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców. W finałowych roz-
grywkach uczestniczyli uczniowie, którzy zajęli dwa najwyż-
sze miejsca w zawodach klasowych. Wszyscy uczestnicy fi-
nału otrzymali pamiątkowe nagrody w postaci koszulek z logo
naszej szkoły. Najlepsza trojka została dodatkowo uhonoro-
wana dyplomami i nagrodami sportowymi.

Najlepsza dziesiątka turnieju: 1. Jaskuła Karol  II AZ,
2. Ożóg Jakub I AT, 3. Rakuś Łukasz III BLO, 4. Misiak Łukasz
I AT, 5. Lorenc Rafał IAT, 6. Sielążek Dominik II ALO, 7. Kania
Piotr I ALO, 8. Bernat Mateusz II ALO, 9. Godek Karol II B LO,
10. Baran Michał II AZ.

Piotr Kobylarz, Tomasz Nizioł

Sukces w biegach
prze³ajowych dziewcz¹t

W dniu 18.04.2013 w Kamieniu – Podlas odbyły się po-
wiatowe sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
8 x 800 m. Do rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło
się cztery szkoły: ZSZ DYNÓW, LO DYNÓW, ZS TYCZYN, ZS

SOKOŁÓW. Były to zawody, za które szkoła otrzymywała czte-
ry razy więcej punktów niż w innych zawodach na tym samym
szczeblu, więc było o co walczyć.
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Ku koronacji
Matki Bożej

Sokołowskiej
Od początku XVIII wieku w Sokołowie Małopolskim

czcią wiernych otaczany jest łaskami słynący obraz Mat-
ki Bożej Królowej Świata, którą mieszkańcy obdarzyli ty-
tułem Opiekunki Ludzkich Dróg. Przez stulecia Niepoka-
lana w znaku sokołowskiego wizerunku była obecna naj-
pierw w kościele mieszczańskim pw. Ducha Świętego,
a następnie w świątyni parafialnej. O rozwój kultu maryj-
nego dbali kolejni duszpasterze: wpierw mansjonarze
i prebendarze kościółka filialnego, później proboszczo-
wie, wikariusze i katecheci. W jego popularyzację włą-
czali się też kapłani rodacy.

Z biegiem czasu w lokalnym środowisku zrodziła się
myśl o nałożeniu na skronie Pani Sokołowskiej korony,
co byłoby wyrazem obrania Jej za szczególną patronkę,
orędowniczkę i opiekunkę. Konkretne działania w tym celu
podjął śp. proboszcz ks. Mieczysław Wajda. W 2002 roku
bp Kazimierz Górny powołał komisję do zbadania warun-
ków koronacji wizerunku sokołowskiej Madonny. Jej ce-
lem było stwierdzenie rzeczywistej potrzeby koronacji,
a następnie jak najlepsze przygotowanie wspólnoty pa-
rafialnej, dekanalnej i diecezjalnej do tego aktu.

Ostatnie lata przyniosły wytężone prace związane
z poprawą stanu i wyglądu sokołowskich świątyń. Ko-
ściół parafialny zyskał nową posadzkę, zaprowadzono
w nim ogrzewanie, uzupełniono jego wyposażenie. Prze-
prowadzony został remont organów muzycznych. Wznie-
siono też nowy ołtarz z przeznaczeniem dla łaskami sły-
nącego obrazu. Plac świątynny został odwodniony, po-
łożono na nim chodnik z kostki brukowej i nowe schody,
poprawiono ogrodzenie. Odremontowano też elewację
kościoła pw. Ducha Świętego. Łaskami słynący wizeru-
nek został poddany konserwacji; wykonano też jego ko-
pię. Wspomnieć należy o kilku konferencjach naukowych
i publikacji książkowych, które pogłębiły wiedzę na te-
mat historii i charakteru kultu Matki Bożej Sokołowskiej.
Nie mniej ważny jest wymiar duchowy: praktykowanie
środowej nowenny do Matki Bożej, popularyzacja mo-
dlitwy różańcowej, wzrost form pobożności maryjnej,
pobożne donacje i składanie darów wotywnych.

Te wysiłki podejmowane na wielu płaszczyznach sta-
nowiły odpowiednie przygotowanie do koronacji Maryi
w sokołowskim wizerunku. Uroczystość planowana jest
na sobotę 8 czerwca na godz. 11.00. Mszy św. korona-
cyjnej ma przewodniczyć pasterz diecezji rzeszowskiej
Ks. Bp Kazimierz Górny. Serdecznie zapraszamy na nią
wszystkich dawnych i obecnych parafian, mieszkańców
dekanatu sokołowskiego, diecezjan rzeszowskich i wszyst-
kich czcicieli Najświętszej Maryi Panny. Niech liczna obec-
ność podczas aktu koronacji będzie znakiem zawierze-
nia Jej wszystkich dróg życia.

Ks. Jan Prucnal
Kustosz sanktuarium

Sportowa rywalizacja
gimnazjalistów na wysokim

poziomie, czyli krótka relacja
z Pierwszego Halowego

Turnieju Pi³ki No¿nej „ZSS
FUTSAL CUP 2013”

9 marca 2013 r. w naszej hali sportowej odbył się Pierw-
szy Halowy Turniej Piłki Nożnej „ZSS FUTSAL CUP 2013”
pod patronatem Burmistrza Gminny i Miasta Sokołów Mało-
polski. Organizatorem Turnieju był Zespół Szkół w Sokołowie
Młp., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Gminny Organizator Sportu.

W sobotnie przedpołudnie dość licznie, bo aż sześć z sied-
miu gminnych szkół gimnazjalnych zjawiło się, by podjąć spor-
tową rywalizację w halowej piłce nożnej. Turniej przeprowa-
dzono systemem grupowym. W pierwszej grupie znalazły się
szkoły gimnazjalne z: Wólki Niedźwiedzkiej, Nienadówki 1
oraz Sokołowa Młp. Natomiast w drugiej grupie rywalizowały
ze sobą szkoły z: Górna, Trzebosi, Nienadówki 2. Po pasjo-
nujących pojedynkach grupowych zwycięzcy grup tj. drużyny
z Trzebosi oraz miejscowego gimnazjum z Sokołowa spotka-
ły się w finałowym pojedynku. Lepsi okazali się koledzy
z Trzebosi wygrywając całe spotkanie 4:2. O miejsce III
w Turnieju zagrały natomiast zespoły z Nienadówki. Brato-
bójczy pojedynek z tej samej miejscowości wygrał zespół
z gimnazjum nr 2 zajmując co za tym idzie III miejsce w całym
Turnieju. V miejsce przypadło drużynie z Górna. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Dodatkowo pierwsze trzy zespoły otrzymały wspania-
łe puchary. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem,
a sportowa rywalizacja stała na wysokim poziomie, więc już
padły wstępne deklaracje o cyklicznym jego organizowaniu.
Wszystkim uczestnikom, drużynom jeszcze raz gratulujemy!!!!!!

Wyniki poszczególnych meczy grupowych:

Nienadówka 1 – Sokołów 2:4
Nienadówka 2 – Górno 5:1
Wólka Niedź. – Nienadówka 1 2:2
Nienadówka 2 – Trzeboś 1:2
Sokołów – Wólka Niedź. 6:3
Trzeboś – Górno 2:0
mecz o I miejsce Sokołów – Trzeboś 2:4
mecz o III miejsce Nienadówka 1 – Nienadówka 2 3-4
mecz o V miejsce Wólka Niedź. – Górno 2:4

Tomasz Nizioł, Piotr Kobylarz

tekst przy wkładce

Nasi chłopcy dali z siebie wszystko w tym biegu, lecz mimo
wielkich starań zajęliśmy IV miejsce. Odwet za chłopców wzięły
dziewczyny, które już po trzeciej zmianie wyszły na prowa-
dzenie i nie oddały go do samego końca. Jest to wielki suk-
ces naszych dziewcząt, bo wróciły na pierwsze miejsce po
kilu latach dominacji przez szkoły z Dynowa. Skład drużyny
dziewcząt: Izabela Niezgoda, Karolina Sobota, Daria Niezgo-
da, Natalia Wrzos, Ewa Olejarz, Beata Kołodziej, Monika
Matuła, Klaudia Pustkowska. Skład drużyny chłopców: Kry-
stian Dec, Dominik Węglowski, Patryk Matuła, Damian Rychel,
Dominik Tkacz, Piotr Kania, Marcin Bąk, Rafał Lorenc, Artur
Watras

Opiekun Piotr Kobylarz
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„Witaj Maj, Trzeci Maj,
u Polaków b³ogi raj!”

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie a drugą na
świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, to
znaczy regulującą podstawowe problemy społeczno – poli-
tyczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasa-
dy organizacji jego władz. Postanowienia Konstytucji były

rewolucyjne a jednocześnie ostrożne i wyważone – doniosłe
na miarę epoki.

Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie czternaście
miesięcy. Targowiczanie przy pomocy Rosji doprowadzili do
wojny, w wyniku której w 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski.
Po wojnie pozostał order Virtuti Militari... O swoją wolność
i prawa Polacy musieli walczyć jeszcze przez wiele lat. Kon-
stytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrz-
nych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

Rocznicę Konstytucji 3 Maja obchodzili, więc polscy pa-
trioci uroczyście już podczas zaborów, pomimo represji i sprze-
ciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały
się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy Posiadali
szeroką autonomię. Wielkim świętem państwowym rocznica

uchwalenia Konstytucji była w okresie międzywojennym. Po
II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustro-
jowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwiet-
nia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przy-
wrócić, jako święto państwowe dzień 3 Maja tj. rocznicę
uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791 roku.

W 222 rocznicę Konstytucji w Naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia w wykonaniu uczniów Publicznego Gim-
nazjum z klasy IB oraz IIB. Uczniowie wykonali montaż po-
etycki a o oprawę muzyczną zadbał chór Szkoły Podstawo-
wej oraz Niepaństwowej Szkoły Muzycznej. Wszystkim
uczniom i nauczycielom życzymy radosnego świętowania!
Wiwat Maj, piękny Maj!...

Konkurs wiedzy
o Konstytucji 3 Maja

Dla uczczenia 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
dla uczniów Publicznego Gimnazjum działającego w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. został zorganizo-
wany konkurs wiedzy. W odpowiedziach na pytania ucznio-
wie wykazywali się wiedzą dotyczącą sytuacji politycznej
Rzeczpospolitej w XVIII w., obrad Sejmu Czteroletniego, oko-
liczności powstania Ustawy Rządowej oraz zasad ustrojo-
wych przez nią wprowadzanych.

Najlepiej z testem poradziła sobie Dominika Chorzępa
(kl. I A). Drugie miejsce zajęła Gabriela Kiełb (kl. I B) zaś
trzecie przypadło Dominikowi Partyce (kl. II A).

Konkurs przygotowali i przeprowadzili: Elwira Prucnal
i Stanisław Kula.

Laureaci konkursu.

Nagrodê z r¹k wicedyr. od-
biera Domika Chorzêpa –
zdobywczyni I miejsca.

III miejsce w konkursie zaj¹³ Do-
minik Partyka.
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„Gdy s³owa dojrzewaj¹”
Konkurs twórczoœci literackiej dla

uczniów szkó³ gimnazjalnych

W kwietniu odbył się wojewódzki konkurs twórczości lite-
rackiej dla młodzieży gimnazjalnej, zorganizowany przez
Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowym. Patro-
nat nad konkursem sprawowało: Kwartalnik Literacko-Arty-
styczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich –
oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Literackie „Witry-
na” w Stalowej Woli. Celem konkursu było ujawnienie i roz-
budzenie talentów literackich młodzieży, kształtowanie przez
nią własnego, oryginalnego warsztatu twórczego oraz uła-
twienie młodzieży kontaktów z ludźmi parającymi się twór-
czością literacką. Konkurs obejmował dwie kategorie twór-
czości poetycką i prozatorską. Na konkurs spłynęło 87 prac,

które napłynęły ze szkół gimnazjalnych powiatu niżańskiego,
stalowowolskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego. Jury kon-
kursowe wyłoniło 33 laureatów. Laureatką w kategorii proza,
w II Konkursie Twórczości Literackiej została uczennica klasy
IA Publicznego Gimnazjum w Sokołowie Młp. – Karolina Pa-
sierb. Serdecznie gratulujemy i życzymy Karolinie dalszych
sukcesów literackich. A oto fragment nagrodzonego opowia-
dania...

Szłam chodnikiem, starając się jak najsprawniej omijać
kałuże. Deszcz kapał mi na głowę, oczywiście zapomniałam
parasoliki. Kaptur, który miałam na głowie przemókł doszczęt-
nie, a mokra grzywka pod wpływem wilgoci kręciła się we
wszystkie strony. Poprawiłam torbę zwisającą z ramienia,
a zmarznięte dłonie schowałam do kieszeni płaszcza. Wes-
tchnęłam i popatrzyłam w niebo, z którego ostatnio wciąż coś
się lało. Zresztą tego mogłam się spodziewać po tej porze
roku. W końcu był już koniec października.

Pchnęłam ciężkie drzwi i znalazłam się w ciepłym budyn-
ku biblioteki. Lubiłam tu przychodzić, lubiłam zapach książek,
zapach, który mnie uspokajał. Podeszłam do biurka bibliote-
karki. Wypowiedziałam automatycznie formułę powitalną
i uśmiechnęłam się do tej pani, która w swoich dużych okula-
rach i z orlim nosem wyglądała jak sowa. Mimo jej wyglądu
lubiłam tę kobietę. Zawsze proponowała mi ciekawe książki
do czytania, których sama bym nie znalazła.

Dziś jednak nie przyszłam po nowe powieści do czytania,
lecz po materiały do wypracowania z historii. Podałam swój
numer identyfikacyjny i ruszyłam w stronę czytelni. Po drodze
wzięłam książki, które były – według mojej wiedzy – zgodne
z tematyką pracy i miały zachęcające okładki. Właściwie nie
powinno oceniać się książki po okładce, ale ja tak właśnie
zrobiłam (...)

Barbara Skóra-Czachor

„Tak pisaæ, by s³owom by³o
ciasno a myœlom przestronnie”

– Julian Tuwim

Julian Tuwim urodził się pod koniec XIX wieku w Łodzi.
Polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wode-
wili, skeczy, tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych
poetów dwudziestolecia międzywojennego. Współzałożyciel
kabaretu literackiego „Pod Pikadorem” i grupy poetyckiej
„Skamander”. Dla dzieci i młodzież znany przede wszystkim,
jako autor znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci,
m. in. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski,
Bambo, Abecadło, Rzepka. Dla dorosłych znany z tekstów
piosenek, takich jak: Miłość ci wszystko wybaczy, Na pierw-
szy znak, Tomaszów, Wspomnienie. Piosenki z Tuwimem
w tle wykonywało wielu znanych artystów, np. Ewa Demar-
czyk, Czesław Niemen, Marek Grechuta, Justyna Steczkow-
ska, Grzegorz Turnau i inni.

W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci
Juliana Tuwima, który zmarł 27 grudnia 1953 roku, w tym roku
minie też sto lat od jego poetyckiego debiutu – publikacji wier-
sza „Prośba” w „Kurierze Warszawskim”.

„Obie rocznice stanowią okazję do oddana hołdu temu
wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i spo-
łeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zara-
zem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.
(...) Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX
wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorod-
na twórczość autora „Kwiatów polskich” stanowi żywotną
i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znacze-
niu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok
2013 Rokiem Juliana Tuwima” – głosi tekst przyjętej w grud-
niu przez Sejm uchwały.

Uczniowie naszej szkoły wspaniale wpisali się w obchody
roku Juliana Tuwima, biorąc udział w powiatowym konkursie
z cyklu Wiosenne Zmagania Artystyczne pod hasłem „Julian
Tuwim – Poeta czarodziej”. Konkurs rozgrywał się w dwóch
kategoriach: plastycznej i literackiej osobno dla szkoły pod-
stawowej i gimnazjum.

Laureatami w części literackie zostali: Emanuel Krzciuk
kl. IV SP – opiekun A.Dudzik, Diana Piersiak kl. IIIC PG, Woj-
ciech Mrożkiewicz kl. IIIC PG, Karolina Błajdo kl. IIIC PG
i Karolina Pasierb kl. IA PG – opieku B. Skóra-Czachor.

Laureatami w części plastycznej zostali: Natalia Sudoł,
Agnieszka Kwolek, Agnieszka Ożóg, Magdalena Jurek, Maria
Bandura, Aleksandra Dec, Szymon Miazga, Agnieszka Ole-
chowska, Dagmara Wilczak, Bartosz Jodłowski, Magdalena
Kielar, Kinga Hajder, Oskar Panasiuk – opiekunowie: I. Kula,
A. Kowalska, M. Zuba, E. Franczyk, G. Majka, H. Węglowska.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Barbara Skóra-Czachor
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Namaluj historiê dziadków

9 maja w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych
w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczania nagród w Kon-
kursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów „Namaluj historię dziadków” organizowanego przez
OBEP IPN w Rzeszowie. Celem konkursu jest upowszech-
nienie znajomości historii najnowszej, rozbudzanie zaintere-
sowań historycznych, wychowanie patriotyczne w oparciu
o przekaz pokoleniowy. Konkurs przeprowadzony był w trzech
kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I-III szkoły podsta-

wowej mieli wykonać pracę plastyczną, klas IV-VI – pracę pla-
styczną oraz opis historyczny zaś gimnazjaliści komiks oraz
opis historyczny. Prace miały dotyczyć historii Polski w latach
1939-1989 i być inspirowane opowiadaniem osoby żyjącej
w przedstawianym okresie.

W tym roku do konkursu przystąpiło 44 szkoły i 1 dom
kultury. W etapie szkolnym wzięło udział 501 uczniów (186
uczniów kl. I-III, 271 z klas IV-VI i 44 z gimnazjów). Do II etapu
zakwalifikowano 42 prace uczniów z klas I-III szkoły podsta-
wowej, 76 z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 20 z gimna-
zjów. Decyzją komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli
IPN, ZS Plastycznych oraz PCEN w Rzeszowie wśród laure-

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do
realizacji projektu edukacyjnego, którego wynik jest odno-
towywany na świadectwie ukończenia szkoły. Praca nad
projektem kształtuje wiele umiejętności – uczy pracy w ze-
spole, odpowiedzialności za wywiązywanie się z powie-
rzonych obowiązków, kreatywności, podejmowania z wła-
snej inicjatywy szeregu działań, wyrabia zdolność dysku-
towania i negocjacji.

W r. szk. 2012/13 uczniowie kl. II B Publicznego Gimna-
zjum (Bartłomiej Bałamut, Rafał Błajdo, Mateusz Buczak,
Mateusz Chorzępa, Piotr Guzek, Michał Walicki) realizo-
wali projekt edukacyjny pt. „Działalność Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sokołowie Młp.”. Określając cele projektu postawili so-
bie szereg pytań m.in.:
– Jakie zadania stawiane są obecnie przed strażą pożarną?,
– Jaka jest historia sokołowskiej OSP?,
– W jaki sposób można się przygotować do trudnej i odpowie-
dzialnej pracy strażaka?,
– Jakim sprzętem dysponuje obecnie sokołowska OSP?

„Dzia³alnoœæ M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Soko³owie M³p.”

– projekt edukacyjny w Zespole Szkó³ im Jana Paw³a II
Efektem pracy uczniów było wydanie folderu promujące-

go OSP w Sokołowie Młp., jak również przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej. W czasie pracy nad projektem gim-
nazjaliści wykazali się dużym zaangażowaniem i odpowie-
dzialnością. Zbierając materiały do folderu wykorzystywali
informacje zawarte w „Kronice OSP.”, wykonali dokumenta-

Wystawa.

atów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp. II miejsce w kategorii uczniów kl. I-III SP
zajął Rafał Rembisz z kl. III b – opiekun Maria Zuba, VIII miej-
sce Agnieszka Kwolek kl. II b – opiekun Anna Kowalska.
W kategorii gimnazjum II miejsce zajęła Monika Kwolek z kl.
III B – opiekun Stanisław Kula. Laureaci konkursu otrzymali
dyplomy oraz nagrody ufundowane przez IPN Oddział w Rze-
szowie.

Prace uczestników konkursu do końca czerwca będą pre-
zentowane w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych
w Rzeszowie.

Stanisław KulaNagrodê za II miejsce odbie-
ra Rafa³ Rembisz.

Nagrodê za zajêcie II miejsca od-
biera Monika Kwolek.

Pami¹tkowe zdjêcie laureatów konkursu z komisj¹ konkursow¹.
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cję fotograficzną, sporządzili mapkę, na której zaznaczyli za-
kres działania sokołowskiej OSP, analizowali statut OSP, śle-
dzili informacje zawarte w Internecie, prowadzili rozmowy
z członkami straży pożarnej.

Przedstawiona społeczności gimnazjalnej prezentacja
multimedialna zawierająca: mapkę szczegółową, historię OSP
w Sokołowie Młp., opis zadań OSP, kalendarium wydarzeń
związanych z działalnością Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych zostało wzbogacone wystąpieniem Komendanta OSP
p. Zbigniewa Burego, który przedstawił historię sztandaru
sokołowskiej OSP. W czasie występu uczniowie zaprezento-
wali również specjalności, które można zdobywać w ramach
MDP, zapoznali obecnych z najważniejszymi postaciami
w historii sokołowskiej OSP oraz przedstawili szereg cieka-
wostek związanych ze strażą pożarną. Prezentacja ta została
zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II.

W pracach nad projektem swoją pomocą i radą służyli:
p. Zbigniew Bury, p. Stanisław Kula, p. Małgorzata Kwolek,
p. Paweł Smotryś za co w imieniu własnym i uczniów składam
podziękowanie.

Bogusław Rybak

Gdy obowi¹zek wezwie mnie Tam wszêdzie gdzie siê pali –
Ty mi, o Panie, si³ê daj bym ¿ycie ludzkie ocali³.

Prezentacja
multimedialna.
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Rok 2013 został ogłoszony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem
Juliana Tuwima z okazji sześćdziesią-
tej rocznicy śmierci wybitnego poety
(zmarł 27 grudnia 1953 roku) oraz stu-
lecia jego poetyckiego debiutu (publi-
kacja wiersza „Prośba” w „Kurierze War-
szawskim”).

„Obie rocznice stanowią okazję do
oddania hołdu temu wielkiemu poecie,
który kształtował język, wyobraźnię i spo-
łeczną wrażliwość wielu pokoleń Pola-
ków, ucząc ich zarazem poczucia humo-
ru i ukazując optymizm codziennego
życia. (...) Poezja Juliana Tuwima jest
jedną z najważniejszych w XX wieku pro-
pozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata
i różnorodna twórczość autora „Kwiatów
polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną
propozycję dla odbiorców w każdym wie-
ku” – głosi tekst przyjętej w grudniu 2012
roku uchwały Sejmu.

Julian Tuwim to jeden z najchętniej
czytanych polskich poetów XX wieku, któ-
ry pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla
dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają
i bawią kolejne pokolenia czytelników.
Urodził się 13 września 1894 r. w Łodzi.
Polski poeta żydowskiego pochodzenia,
pisarz, autor wodewili, skeczy, librett ope-
retkowych i tekstów piosenek, jeden
z najpopularniejszych poetów dwudzie-
stolecia międzywojennego. Współzało-
życiel kabaretu literackiego „Pod Pica-
dorem” i grupy poetyckiej „Skamander”.
Bliski współpracownik tygodnika „Wiado-
mości Literackie”. Tłumacz poezji rosyj-
skiej, francuskiej, niemieckiej oraz łaci-
ny. Dla rodziców małych dzieci znany
przede wszystkim jako autor znakomitych
i ponadczasowych wierszy, m.in. „Loko-
motywa”, „Ptasie radio”, „Okulary”, „Słoń
Trąbalski”, „Bambo”, „Kotek”, „Abecadło”
czy „Rzepka”.

Bohaterem tegorocznych Wiosen-
nych Zmagań Artystycznych w Zespole
Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebu-
sce został Julian Tuwim – Poeta czaro-
dziej. W działania upamiętniające życie
i literacki dorobek tego autora włączyli
się uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Wykonali prace w formie

plastycznej i literackiej, tworząc portret,
ilustrację, projekt okładki czy plakat oraz
pisząc wiersz, list, rozprawkę, wywiad lub
kartkę z pamiętnika.

Na konkurs wpłynęło 168 prac pla-
stycznych i 67 prac literackich z 11 pla-
cówek: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.,
Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Sien-
kiewicza w Niena-
dówce, Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Nie-
nadówce, Zespołu
Szkół im. bł. Broni-
sława Markiewicza
w Trzebosi, Zespo-
łu Szkół im. ks. Mie-
czysława Lachora
w Górnie, Zespołu
Szkół w Budach Głogowskich, Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. św. Stanisława
Kostki w Trzebosi, Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej w Trze-
bosi, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Igna-
cego Partyki w Górnie – Zaborzu, Szkoły
Podstawowej w Turzy oraz Zespołu Szkół
im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce.
Opiekę nad uczestnikami konkursu spra-
wowało 39 nauczycieli plastyki i języka
polskiego.

9 maja 2013 r. odbył się finał konkur-
su oraz uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień. Oprócz laureatów uczestni-
czyli w nim także zaproszeni goście: dy-

rektor MGOKSiR w Sokołowie Młp. Ja-
cek Piekiełek, wiceprezes Podkarpackie-
go Zrzeszenia LZS Andrzej Matejski, pro-
boszcz parafii w Trzebusce ks. Władysław
Szwed oraz radna Rady Miejskiej Graży-
na Pacyna – Tasior.

Niezwykły nastrój spotkania podkre-
śliła recytacja poezji Juliana Tuwima za-
prezentowana przez uczniów gimna-
zjum.

Komisja w składzie: Edward Buczak
– dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce,
Anna Koziarz – nauczyciel języka polskie-
go, Małgorzata Krupa – nauczyciel języ-
ka polskiego oraz Jolanta Szczygieł –
nauczyciel plastyki oceniła prace w trzech
kategoriach wiekowych i nagrodziła 20
prac plastycznych i 18 literackich oraz wy-
różniła 26 prac plastycznych i 13 prac
literackich, które można było podziwiać
na wystawie podczas spotkania.

Jury konkursu stwierdziło, że nade-
słane prace prezentują zróżnicowany
poziom artystyczny. Wśród nich nie bra-
kuje prawdziwych „perełek”. Kryteriami
oceny były: zawartość merytoryczna
pracy, forma wykonania, estetyka i sta-
ranność wykonania, bogactwo wykorzy-
stanych źródeł informacji, wkład własny
oraz oryginalność. Komisja konkursowa
wyraziła uznanie dla uczestników kon-
kursu za ogromne zaangażowanie przy
przygotowywaniu prac. Pochwaliła dużą
pomysłowość uczniów i obfitość prezen-
towanego materiału. Laureatom konkur-
su wręczono pamiątkowe dyplomy i na-
grody.

Mamy nadzieję, że organizując ten
konkurs, stworzyliśmy uczniom możli-

wość bliższego poznania sylwetki twór-
czej Juliana Tuwima, rozwijaliśmy zain-
teresowania plastyczne i literackie oraz
uwrażliwiliśmy młodych czytelników na
piękno jego poezji, bo przecież wiersze
Juliana Tuwima są nieocenionym źró-
dłem wiedzy o świecie oraz można
w nich znaleźć wiele praktycznych i cen-
nych rad. To także świetna zabawa na
pochmurny dzień, sposób na chorobę,
nudę i poprawę nastroju. Każdy z nas
może docenić ich wartość, jeśli tylko
stworzy sobie okazję do spotkania z tymi
utworami.

Małgorzata Krupa

ZS TRZEBUSKA

Rok Juliana Tuwima
w Zespole Szkół w Trzebusce
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7 marca 2013 r. w Zespole Szkół
w Trzebosi odbyła się kolejna, VI edy-
cja rejonowego Turnieju Matematycz-
no-Przyrodniczego pod hasłem: Mikro-
giganty. Honorowy patronat nad turnie-
jem objęli: Starosta Powiatu Rzeszow-
skiego, Podkarpacki Kurator Oświaty
i Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Szkoła w Trzebosi w tym dniu go-
ściła zawodników z okolicznych gim-
nazjów. Przybyli m.in. uczniowie z Ze-
społu Szkół nr1 w Stobiernej, Zespołu
Szkół nr1 w Nienadówce, Zespołu
Szkół z Sokołowa Młp., z Górna, z Trze-
buski, z Wólki Niedźwiedzkiej oraz
uczniowie ze Społecznego Gimnazjum
w Targowiskach i Publicznego Gimna-
zjum z Rakszawy.

Turniej rozpoczęła pani H. Piróg –
Dyrektor ZS w Trzebosi, która przypo-
mniała historię konkursu i jego idee
oraz życzyła wszystkim sukcesu. Na-
stępnie pan Jan Jodłowski w imieniu
własnym i Starosty Powiatu Rzeszow-
skiego przekazał słowa zachęty uczest-

nikom i uznania organizatorom. Głos
zabrał również Wicekurator Oświaty –
pan Antoni Wydro, któ-
ry w swojej wypowiedzi
podkreślił słuszność or-
ganizowania takich
konkursów i potrzebę
rozwijania zaintereso-
wań, zwłaszcza przed-
miotami ścisłymi.

Po przywitaniu za-
wodników oraz ich opie-
kunów rozpoczął się
turniej. Całością kiero-
wała prowadząca tur-
niej M. Norek. Nad po-
prawnością rozwiązy-
wanych zadań czuwa-
ła komisja w składzie:
– Aneta Szot – nauczy-

ZS TRZEBOŚ

VI edycja Rejonowego Turnieju

Matematyczno-Przyrodniczego

ciel matematyki i fizyki;
– Agnieszka Mazgaj – nauczyciel che-
mii i biologii;

– Magdalena Si-
dor – nauczyciel
matematyki;
– Marta Nizioł –
nauczyciel geo-
grafii i fizyki.

„W pogoni za
wiedzą”- taką na-
zwę nosiła pierw-
sza część zma-
gań. Zadanie pole-
gało na odgadnię-
ciu ukrytych w tek-

ście trzech definicji biologiczno- che-
micznych. Dodatkowym utrudnieniem

był sposób w jaki zawodnicy zdobywa-
li potrzebne informacje i czas w jakim
należało wykonać to zadanie.

W tej konkurencji najlepsi okazali
się uczniowie z ZS Wólce Niedźwiedz-
kiej, z ZS w Sokołowie, z ZS w Trzebosi
i z ZS w Trzebusce. Oni to zdobyli mak-
symalną ilością punktów.

Po zakończeniu tej konkurencji za-
wodnicy przystąpili do dalszych zma-
gań. Rozpoczęto od zadania z geogra-
fii. Drużyny musiały wykazać się umie-
jętnością pracy z mapą. Następnie przy-
stąpiono do zadania z biologii. Zapre-
zentowano zdjęcia przedstawiające
fragmenty organizmów, których nazwy
należało odgadnąć. Kiedy zawodnicy
byli już dobrze rozgrzani, przyszedł
czas na królową nauk – matematykę.
Tutaj uczniowie za pomocą układu rów-
nań próbowali rozwiązać problem do-
tyczący ilości lat życia i panowania Alek-
sandra Wielkiego. Na koniec tej części
zmagań podjęto się zadania z chemii.

Zwyciêzcy.

Dru¿yna z Trzebosi.

Grupowe zdjêcie.
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Relacja z Konkursu
Przyrodniczo-
Ekologicznego

„Przyjaciele
Przyrody”

Dnia 26 kwietnia 2013 r. w Zespole
Szkół im. ks. M. Lachora odbyła się III
edycja Gminnego Konkursu Przyrodni-
czo-Ekologicznego pt. „Przyjaciele Przy-
rody” dla klas III Szkół Podstawowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie
z siedmiu placówek Gminy Sokołów Młp.
1. Szkoła Podstawowa w Górnie- Za-
borzu
2. Zespół Szkół im. ks. B. Markiewicza
w Trzebosi
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebosi
4. Szkoła Podstawowa w Turzy
5. Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej
6. Zespół Szkół im. J.P.II w Sokołowie
Młp
7. Zespół Szkół im. ks. M. Lachora
w Górnie

Uczniowie w miłej atmosferze wyko-
nywali poszczególne zadania tj.:
• pisali test,
• malowali kompozycję z owoców,
• układali puzzle,

ZS GÓRNO
• rozpoznawali nasiona warzyw,
• uzupełniali zdania o tematyce eko-
logicznej.

Komisja w składzie: Anna Marszał,
Katarzyna Chmiel, Marta Czerwonka
i Ewa Franczyk wyłoniła zwycięzców:
I miejsce: uczniowie Zespołu Szkół im.
Prymasa Tysiąclecia Kardynała S. Wy-
szyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej,
w składzie: Damian Stopyra, Julia Mącz-
ka, Oliwia Bałut, opiekun: Joanna Sroka,
II miejsce: uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Turzy w składzie: Marty-
na Chorzępa, Natalia Naja,
Michał Nizioł, opiekun: Marta
Czerwonka,
III miejsce: uczniowie Szkoły
Podstawowej im. I. Partyki
w Górnie-Zaborzu w składzie:
Wiktoria Ciak, Aneta Zagaja,
Amelia Romańska opiekun:
Danuta Szypuła.

Organizatorzy konkursu
serdecznie dziękują wszystkim
uczniom i opiekunom za przy-
bycie i aktywne uczestnictwo,
zdrową rywalizację i wspa-
niałą zabawę.

Dziękujemy również za pracę komi-
sji konkursowej, a zwycięzcom gratulu-
jemy.

Organizatorzy Konkursu:
Bożena Oczkowska, Katarzyna

Chmiel, Halina Godek, Barbara Tupaj

Na podstawie filmu przedstawiającego
doświadczenie chemiczne zawodnicy
wyciągali wnioski. Mimo, że zadania
w tej części turnieju nie były łatwe, to
zawodnicy wykazywali się dużą wiedzą
i umiejętnościami. Wyróżnial i  się
uczniowie z ZS w Stobiernej, z ZS
w Trzebosi i z Targowisk.

Tą część turnieju zakończono pre-
zentacją multimedialną pod hasłem
„Woda, źródłem życia” wykonaną przez
uczniów z ZS w Górnie uczestników
I edycji turnieju. Przed przystąpieniem
do kolejnych zmagań uczniowie wraz
z opiekunami i gośćmi udali się na po-
częstunek. Pracowała tylko komisja.
Sprawdzała i analizowała ostatnie roz-
wiązania, podliczała punkty i przygoto-
wywała się do ostatniej części turnieju.

Gdy wszyscy odpoczęli, turniej zo-
stał wznowiony. Rozpoczęto zmagania
od tzw. „pociągu z przyrządami fizycz-
nymi”. Zawodnicy mieli „w ciemno” po-
czynić obserwacje przyrządów fizycz-
nych, a następnie odpowiedzieć na py-
tanie z nimi związane. Turniej kończył
„Grad pytań”, czyli udzielanie odpowie-
dzi na pytania zadawane bezpośred-
nio przez komisję. Zadania dotyczyły
zagadnień z fizyki, chemii, biologii. Dru-
żyny, w tej części, miały możliwość zdo-
bycia większej ilości punktów, jeśli na
zadane pytanie odpowiadał „ekspert”,
a nie cała drużyna. Kiedy padały ostat-
nie pytania, wyłonił się zwycięzca, na-
tomiast o kolejne miejsca była zacięta
walka. Ostatecznie doszło do dogrywki
o trzecie i czwarte miejsce, gdyż dwie
drużyny miały taką samą liczbę punk-
tów. Po udzieleniu odpowiedzi na dwa
pytania, wyniki były już jasne. Również
miejsce piąte i szóste było nierozstrzy-
gnięte. W tym przypadku drużyny zde-
cydowały, że nie będą dalej rywalizo-
wać. Tuż przed ostatecznym ogłosze-
niem wyników nastąpiła chwila na od-
poczynek i refleksję.

Oto wyniki VI edycji Turnieju Mate-
matyczno-Przyrodniczego:
I miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Sto-
biernej
II miejsce – Publiczne Gimnazjum im.
Księdza Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Rakszawie
III miejsce – Gimnazjum im. bł. Broni-
sława Markiewicza w Trzebosi

Za zdobycie pierwszego miejsca
została ufundowana nagroda w formie
statuetki. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali nagrody książkowe. Także
opiekunowie drużyn i osoby organizu-
jące turniej zostali nagrodzeni dyplo-
mami. Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy.

Zespół nauczycieli przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych

Bożena Chorzępa
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Dzień Ziemi

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Zdrowe żywienie
W kwietniu w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej zor-

ganizowany został konkurs o zdrowym żywieniu, który cie-
szył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Organi-
zacją konkursu zajęły się pani pedagog Magdalena Kucia
oraz nauczycielka biologii pani Monika Wielgosz. Ucznio-

wie każdej klasy uczestniczyli najpierw w zajęciach doty-
czących zdrowego odżywiania, a następnie w trzyosobo-
wych grupach wzięli udział w konkursie, który przebiegał
w dwóch etapach: część teoretyczna w postaci testu do roz-
wiązania oraz część praktyczna, polegająca na przygoto-
waniu sałatki, dekoracji stołu i sposobu podania, według
określonych kryteriów – składu lub wyglądu. W szkole pod-
stawowej zwyciężyły uczennice klasy 4ej: Lidia Hajder, Mag-
dalena Wielgosz, Kinga Decowska, a w gimnazjum uczen-
nice klasy Ib: Natalia Kraska, Sylwia Mączka, Dominika Szwa-
ja. Laureaci oraz inni uczestnicy otrzymali nagrody oraz dy-
plomy.

Uczniowie kl. V. Zwyciêzcy z „czerwona sa³atk¹ owocow¹”:
M. Wielgosz, L. Hajder, K. Decowska.

Jury, od lewej: p. D. M¹czka, p. M. Têcza,
p. M. Wielgosz.

Klasa V w trakcie skeczu „Przy œmietniku”.

Klasa I B Gimnazjum.

Klasa III Szko³y Podstawowej z wychowawczyni¹ p. Joann¹
Srok¹.

22 kwietnia 2013 roku z okazji Dnia Ziemi w Zespole
Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej Samorząd Uczniowski zor-
ganizował akcję pt. „Raz na zielono”. Wszyscy nauczyciele
i uczniowie, którzy pragnęli wziąć udział w akcji ubrali się
w tym dniu na zielono. Dodatkowo w szkole miał miejsce
apel, przygotowany przez panią Annę Reichert (nauczyciel-
kę przyrody) oraz uczniów klasy V, którzy w bardzo wesoły
sposób przypomnieli potrzebę dbania o ziemię oraz obo-
wiązek segregacji śmieci.
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IV Gminny Konkurs Ortograficzny

W dniu 15.04.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2
w Górnie odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny. Po raz
pierwszy konkurs honorowym patronatem objął prof. Kazi-
mierz Ożóg. Ufundował również nagrodę dla zwycięzcy.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów
zasad poprawnej pisowni oraz promowanie piękna i bogac-
twa języka polskiego. Podczas, gdy dzieci zmagały się z za-
daniami konkursowymi nauczyciele mogli przyjemnie spę-
dzić czas na miłej rozmowie z panem profesorem.

W tym roku udział wzięło 21 uczniów z następujących szkół:
Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej, Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Trzebosi, Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce,
Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej, Zespołu Szkół w So-
kołowie Małopolskim, Zespołu Szkół w Trzebosi, Zespołu
Szkół w Górnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi oraz
Szkoły Podstawowej nr 2 w Górnie.

Po raz kolejny uczniowie dowiedli, iż mają duży zasób
wiadomości z zakresu ortografii. Świetnie wykonali test,
w którym wykazali się logicznym myśleniem, swoją wiedzą
oraz umiejętnością zastosowanie jej w praktyce.

W konkursie zwyciężyli:
I miejsce – Martyna Drapała – Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce
II miejsce – Wiktoria Ciak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Górnie
III miejsce – Wiktoria Patro – Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
III miejsce – Magdalena Budzyń – Zespół Szkoł nr 1 w Nienadówce

Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom konkursu
gratulujemy.

SP NR 2 GÓRNO

SP NR 3 TRZEBOŚ

IV Gminny Konkurs
Matematyczny Klas Trzecich

W dniu 9 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi odbył się IV Gminny Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz GiM w Sokołowie
Młp. Andrzej Ożóg.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów, którzy reprezento-
wali 10 szkół z terenu naszej gminy.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano następujące miej-
sca i wyróżnienia:

Składamy serdecznie podziękowanie sponsorowi konkur-
su Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Eurogalicja za
ufundowanie upominków dla wszystkich uczestników konkur-
su oraz ich opiekunów.

E. Zwolińska

I miejsce – Weronika Matuła (Szkoła Podstawowa w Wólce
Sokołowskiej),
II miejsce – Aleksandra Miazga (Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
Św. F. Kowalskiej w Trzebosi),
III miejsce – Kinga Kołodziej (Zespół Szkół im. ks. M. Lachora
w Górnie).
– Kacper Chorzępa ((Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Młp.)

Wyróżnienia otrzymali: Aneta Zagaja (Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. I. Partyki w Górnie), Karolina Czubat (Zespół Szkół
im. ks. M. Lachora w Górnie), Martyna Drapała (Zespół Szkół
nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce).

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym, a wszystkim uczest-
nikom życzymy dalszych sukcesów w nauce. Dziękujemy na-
uczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorzy
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XIII Powiatowy Konkurs
Twórczoœci Plastycznej

Dzieci i M³odzie¿y
„ZIEMIA – NASZ DOM”

pod has³em
„Wœród kwiatów i zió³...”

pod patronatem
Starosty Rzeszowskiego

Podsumowanie Konkursu i otwar-

cie Wystawy pokonkursowej

Na konkurs wpłynęły ogółem 392
prace plastyczne wykonane różnymi
technikami, w trzech kategoriach wie-
kowych: 5-9 lat (przedszkole i klasy
I-III szkół podstawowych), 10-12 lat (kla-
sy IV-VI szkół podstawowych) i 13-19
lat (gimnazja i szkoły ponadgimnazjal-
ne) z 33 placówek oświatowo-wycho-
wawczo-kulturalnych powiatu rzeszow-
skiego.

Komisja Artystyczna w składzie –
przewodnicząca Joanna Boćkowska-
Cisek, artysta plastyk, oraz dr Bartosz
Walicki, prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej i Helena Woź-
niak z Klubu Twórców Sztuki „ART-de-
kor” – w dniu 17 kwietnia 2013 doko-
nała przeglądu wszystkich prac i po-
stanowiła przyznać 33 osobom nagro-
dy i wyróżnienia, biorąc pod uwagę war-
tości plastyczne, estetyczne oraz czy-
telne przesłanie hasła konkursu.

W I kategorii wiekowej przyznano
czternaście Nagród równorzędnych,
w II kategorii – trzy I Nagrody, dwie
II Nagrody, trzy III Nagrody i trzy Wyróż-
nienia, a w III kategorii – dwie I Nagro-
dy, dwie II Nagrody, dwie III Nagrody
i dwa Wyróżnienia.

I kategoria
NAGRODY równorzędne

– Klaudia Jemioła, Zespół Szkół w Po-
gwizdowie Nowym
– Alicja Małodobry, Zespół Szkół w Po-
gwizdowie Nowym
– Aleksandra Kubicz, Zespół Szkół
w Pogwizdowie Nowym
– Mikołaj Sarna, Zespół Szkół w Po-
gwizdowie Nowym
– Oliwia Sarna, Zespół Szkół w Pogwiz-
dowie Nowym, op. Joanna Moniak
– Natalia Budzik, Miejsko-Gminny Dom
Kultury w Głogowie Młp.
– Mateusz Ślęzak, Miejsko-Gminny

Dom Kultury w Głogowie
Młp.
– Weronika Słomiany,
Miejsko-Gminny Dom Kul-
tury w Głogowie Młp.
– Agnieszka Ożóg, MGOK-
SiR w Sokołowie Młp.
– Natalia Maruszak ,
MGOKSiR w Sokołowie
Młp.
– Marcjanna Gut, MGOK-
SiR w Sokołowie Młp.
– Sebastian Wójcik, Ze-
spół Szkół nr 2 w Niena-
dówce
– Karolina Chowaniec,
Świetlica Socjoterapeu-
tyczna „Biały Miś” w Łowisku
– Konrad Warzocha, Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Niechobrzu

II kategoria
I NAGRODA

– Barbara Dec, Świetlica Wiejska w Tu-
rzy (za dwie prace)
– Alicja Maziarz, Świetlica Wiejska
w Turzy (za dwie prace)
– Aleksandra Boguń, Świetlica Wiej-
ska w Turzy

II NAGRODA
– Kamila Lis, Zespół Szkół w Pogwiz-
dowie Nowym
– Katarzyna Kraska, MGOKSiR w So-
kołowie Młp. (za dwie prace)

III NAGRODA
– Klaudia Chorzępa, Świetlica Wiejska
w Turzy
– Mateusz Błądek, Zespół Szkół w Ka-
mieniu
– Alicja Piwońska, Miejsko-Gminny
Dom Kultury w Głogowie Młp.

WYRÓŻNIENIA
– Paulina Wójcik, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Górnie
– Adrianna Paja, Miejsko-Gminny Dom
Kultury w Głogowie Młp.
– Julia Przywara, Zespół Szkół w Po-
gwizdowie Nowym

III kategoria
I NAGRODA

– Monika Kwolek, Zespół Szkół w So-
kołowie Młp.
– Paweł Dec, Świetlica Wiejska w Tu-
rzy

II NAGRODA
– Magdalena Krasoń,
Zespół Szkół w Górnie
– Bartosz Putyło, Ze-
spół Szkół nr 1 w Nie-
nadówce

III NAGRODA
– Patrycja Kuduk, Ze-
spół Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej
– Krzysztof Grochowy,
Zespół Szkół w Racła-
wówce

WYRÓŻNIENIA
– Marzena Surdyka,

Świetlica Wiejska w Markowiźnie
– Kinga Stasiak, Zespół Szkół w Ka-
mieniu

22 kwietnia o godzinie 11.00
w MGOKSiR miało miejsce uroczyste
podsumowanie konkursu – otwarcie
wystawy pokonkursowej i wręczenie
nagród i wyróżnień laureatom konkur-
su. Przybyłych na wernisaż – dzieci,
młodzież i ich opiekunów – powitał dy-

Jury wybiera naj³adniejsze prace.

Nagrodzone prace.
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W XIII Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Na szkle malowane”, organi-
zowanym przez Miejsko-Gminny Dom
Kultury w Głogowie Młp., wzięły udział
starsze dzieci z kółek plastycznych z So-
kołowa i Turzy. Wykonywały one prace
na jeden z dwóch tematów konkursowych
– „Kwiaty jako element dekoracyjny” (dru-
gi temat to „Obrzędy i zwyczaje ludowe
w Polsce”), w technice tradycyjnego ma-
larstwa na szkle, do własnych projektów
– polnych kwiatów, doniczkowych, ogro-
dowych. Powstało w ten sposób dziesięć
pięknych obra-
zów, które zo-
stały oprawio-
ne w drewnia-
ne ramki. Ich
autorami byli:
Barbara Dec,
Aleksandra Bo-
guń, Alicja
Maziarz, Klau-
dia Chorzępa
i Paweł Dec
(wszyscy z Tu-
rzy) oraz Marta
Nykiel i Kata-
rzyna Kraska
z Sokołowa.
Prace zostały
zawiezione do Głogowa, gdzie jury do-
konało ich oceny, przyznając Marcie Ny-
kiel wyróżnienie. Prace pozostałych au-
torów zostały zakwalifikowane na wysta-
wę pokonkursową.

12 kwietnia 2013 roku Marta odebra-
ła w Głogowie dyplom i nagrody rzeczo-
we za pracę pt. „Nasturcje”.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

rektor Ośrodka Kultury, Ja-
cek Piekiełek. Przewodni-
cząca Jury odczytała pro-
tokół z obrad Komisji Arty-
stycznej. Zwycięzcy kon-
kursu odebrali z rąk człon-
ków Jury nagrody rzeczo-
we i dyplomy. Nauczycie-
le i instruktorzy, pod któ-
rych kierunkiem powstały
nagrodzone prace, otrzy-
mali dyplomy-podziękowa-
nia za zaangażowanie
i pracę włożoną w przygo-
towanie swoich pod-
opiecznych do konkursu.

Komisja w protokole
stwierdziła m.in., że nade-
słane na konkurs prace są na wysokim
poziomie artystycznym. W I kategorii
wiekowej poziom ten był dodatkowo

Marta wœród laureatów i Organizatorów konkursu...

Odbiór nagród i dyplomów.

bardzo wyrównany. Nagrodzone i wy-
różnione prace są bardzo starannie wy-
konane, przemyślane kompozycyjnie,

a temat przedstawiony jest w sposób
interesujący.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym oraz życzymy wie-
lu sukcesów na dalszej drodze twór-
czej.

Uczestnicy wernisażu z zaintereso-
waniem obejrzeli wystawę pokonkur-
sową, na której zaprezentowano 36
prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz
kilkadziesiąt najciekawszych prac za-
kwalifikowanych na wystawę.

Wystawa trwała do 18 maja 2013
roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji dziękuje staroście
rzeszowskiemu, panu Józefowi Jodłow-
skiemu, za ufundowanie nagród rzeczo-
wych dla laureatów konkursu.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

Kwiaty
na szkle malowane...

Ola z Al¹ podczas przygotowywania pro-
jektów.

Marta i Kasia maluj¹ swoje kwiaty.

Marta odbiera dyplom i nagrody...
Tulipany... „na szkle malowane” ...przez
Klaudiê.

Marta solo...
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Na konkurs wpłynęło ogółem 512 pisanek. Wzięły w nim
udział 33 placówki oświatowo-kulturalno-wychowawcze i oso-
by dorosłe z terenu powiatu rzeszowskiego oraz Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Spiach (powiat kolbuszowski).

Przedmiotem konkursu były przestrzenne PISANKI i JAJ-
KA WIELKANOCNE, dowolnej wielkości, wykonane i zdobio-
ne różnymi technikami: rytowniczą, batiku, haftu, techniką
mieszaną lub inną, np. naklejanie, malowanie, filcowanie, pa-
pieroplastyka; skrobane lub malowane woskiem. Tematyka
zdobienia jajek nawiązywała do Świąt Wielkiej Nocy (symbo-
liki, obrzędów, zwyczajów, wystroju itp.).

Do udziału w konkursie zgłosili się uczestnicy w pięciu
kategoriach wiekowych:
I – Dzieci od 4 do 6 lat i klas I-III szkół podstawowych
II – Dzieci klas IV-VI szkół podstawowych
III – Gimnazjaliści
IV – Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli
V – Osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek)

W dniu 14 marca Komisja w składzie: przewodnicząca
Joanna Boćkowska-Cisek, artysta plastyk, dr Bartosz Wa-
licki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz
Helena Woźniak reprezentująca Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” – dokonała przeglądu wszystkich prac i nagrodziła
59 osób, przyznając im nagrody i wyróżnienia:

I kategoria
I Nagroda – Martyna Kiełb Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
I Nagroda – Marcin Oczkowski Szkoła Podstawowa w Ka-
mieniu
II Nagroda – Martyna Noga Szkoła Filialna w Terliczce
II Nagroda – Marcelina Rykiel Zespół Szkół w Jasionce
II Nagroda – Bartłomiej Jakubowski Szkoła Podstawowa
w Wólce Podleśnej
III Nagroda – Katarzyna Kochańska Szkoła Filialna w Ter-
liczce
III Nagroda – Natalia Naja Klub Rękodzieła w Turzy
III Nagroda – Alicja Boguń Szkoła Podstawowa w Trzebusce
III Nagroda – Klaudia Bojda Szkoła Filialna w Terliczce

Wyróżnienia
– Joanna Cisek Zespół Szkół w Górnie
– Dominik Bednarz Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusi-
nie
– Agnieszka Kwolek Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
– Martyna Suszek Szkoła Podstawowa w Trzebusce
– Piotr Bąk Szkoła Podstawowa w Trzebusce

– Martyna Chorzępa Klub Rękodzieła w Turzy
– Wiktoria Sudoł Klub Rękodzieła w Turzy
– Jakub Bojda Szkoła Filialna w Terliczce

II kategoria
I Nagroda – Łukasz Migut Szkoła Podstawowa nr 2 w Nie-
chobrzu
II Nagroda – Konrad Burek Szkoła Podstawowa nr 2 w Gór-
nie Zaborzu
II Nagroda – Wiktoria Stec Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
III Nagroda – Agnieszka Wójcik Zespół Szkół nr 2 w Niena-
dówce
III Nagroda – Mateusz Orzech Zespół Szkół w Wólce Podle-
śnej

Wyróżnienia
– Natalia Kłonicka Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
– Wiktoria Hudela Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
– Agata Naja Świetlica Wiejska w Markowiźnie
– Łukasz Pietrzyk Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej
– Agnieszka Kloc Zespół Szkół w Zaczerniu

III kategoria
I Nagroda – Kinga Rycek Zespół Szkół w Trzebusce
II Nagroda – Marcin Orłoś Gimnazjum w Wólce Podleśnej
II Nagroda – Alina Szczygieł Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce
III Nagroda – Marta Prucnal Zespół Szkół nr 2 w Nienadów-
ce

III Nagroda – Patrycja Zaguła Gimnazjum w Kamieniu
III Nagroda – Angelika Piędel Gimnazjum w Kamieniu

Wyróżnienia
– Bartosz Putyło Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce
– Katarzyna Kontek Gimnazjum w Trzebownisku
– Monika Watras Gimnazjum w Trzebusce
– Karolina Piróg Gimnazjum w Kamieniu

IV kategoria
I Nagroda – Władysław Jacek i Lucyna Jacek Sokołów Młp.,
Dukla
II Nagroda – Halina Boguń Klub Rękodzieła w Turzy
II Nagroda – Marzena Jabłońska Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” w Sokołowie Młp.
II Nagroda – Małgorzata Kula Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” w Sokołowie Młp.
III Nagroda – Danuta Olszowy Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” w Sokołowie Młp.

Wyróżnienia
– Jolanta Szczygieł Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” w So-
kołowie Młp.

II Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych
i niepe³nosprawnych „PISANKA WIELKANOCNA”

Ocena nades³anych pisanek konkursowych.
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– Maria Murdza Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” w Sokoło-
wie Młp.
– Kinga Skiba Świetlica Wiejska w Markowiźnie

V kategoria
Nagrody równorzędne

– Wiesław Kazimierak Środowiskowy Dom Samopomocy
w Spiach
– Teresa Tokarz Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach
– Janina Bieleń Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach
– Ewa Cisek Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie
Młp.
– Katarzyna Kochańska Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sokołowie Młp.
– Krystyna Darocha Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sokołowie Młp.
– Wojciech Przybysz Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sokołowie Młp.
– Anna Skiba Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokoło-
wie Młp.
– Damian Delekta Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie
– Grzegorz Surdyka Gimnazjum w Kamieniu
– Kacper Kordowski Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
– Magdalena Kozdęba Środowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce
– Marek Grabiec Środowiskowy Dom Samopomocy w Wo-
liczce

25 marca 2013 roku w MGOKSiR odbyło się otwarcie wy-
stawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem nagród i dy-
plomów laureatom konkursu. Na wernisaż licznie przybyli zdo-
bywcy nagród i wyróżnień, instruktorzy, nauczyciele, rodzice.
Uczestników powitał i wystawę otworzył dyrektor MGOKSiR
Jacek Piekiełek. Przewodnicząca Jury Joanna Boćkowska-
Cisek odczytała protokół, a dr Bartosz Walicki i Helena Woź-
niak wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe. Z rąk
dyrektora podziękowania odebrali nauczyciele i instruktorzy,
pod których kierunkiem dzieci i młodzież wykonywali nagro-
dzone i wyróżnione prace.

Zgromadzeni na sali z zainteresowaniem oglądali wysta-
wę, na której zaprezentowane zostały nie tylko nagrodzone
i wyróżnione pisanki, ale również najciekawsze prace pozo-
stałych autorów.

Wystawa pokonkursowa trwała do 15 kwietnia 2013 roku.
Wyeksponowane na wystawie prace konkursowe były na bar-
dzo dobrym poziomie artystycznym, interesujące zarówno pod
względem zdobnictwa, jak i kolorystyki. Zaskakuje duża róż-
norodność w zakresie stosowania technik: od tradycyjnych,
malowanych i wydrapywanych wydmuszek lub gotowanych
jaj, po hafty, oklejanie bibułą, origami, decoupage, filcowa-
nie, formy ażurowe itp. Na szczególną uwagę zasługują pra-
ce nagrodzone i wyróżnione, estetycznie wykonane, z prze-
myślanym, oryginalnym wzornictwem.

Podczas wernisa¿u.

Dzieci z SP nr 3 w Trzebosi na wystawie pokonkursowej.

Wystawę zwiedzali starsi i młodsi mieszkańcy miasta
i gminy Sokołów. W dniu 12 kwietnia na wystawę przyjechała
grupa sześciolatków ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebosi,
pod opieką pań nauczycielek oraz mam i babć. Małych gości
po wystawie oprowadzała instruktorka plastyki z MGOKSiR,
Henryka Boho. Dzieci z zaciekawianiem oglądały pisanki,
z uwagą słuchały informacji o sposobach zdobienia i dekoro-
wania jajek.

(mgoksir)
Fot. H. Boho
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Turniej Pi³karski
£ukacijewska CUP 2013

18.04.2013 r. na obiektach „Orlik
2012” odbyła się runda eliminacyjna
Turnieju Piłkarskiego Łukacijewska CUP
2013. W eliminacjach wystartowało
3 drużyny, które zajęły kolejno I miejsce
Kamień Podlesie, II miejsce Kamień
Centrum, III miejsce Sokołów Młp. Sę-
dziami Turnieju byli opiekunowie drużyn
biorących udział w rozgrywkach.

Marek Kida

V Powiatowy Wiosenny
Turniej Badmintona

pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego

28 kwietnia br. obiekty Zespołu Szkół
im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. gościły
uczestników V Powiatowego Wiosenne-
go Turnieju Badmintona pod patrona-

tem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jo-
dłowskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Sę-
dzia Główny Turnieju Bogusław Rybak,
który przedstawił zasady rozgrywek.

Na 4 boiskach rywalizowało 41 za-
wodników i zawodniczek w 3 katego-
riach wiekowych. Turniej prowadzony
był w systemie grupowo-pucharowym.

Wyniki:
I kategoria wiekowa (ur. w 1999 r.

i młodsi) dziewczęta: 1. Karolina Nie-

miec, 2. Dominika Ciupak, 3. Klaudia
Słonina; chłopcy: 1. Łukasz Stec, 2.
Mateusz Kot, 3. Łukasz Tęcza.

II kategoria wiekowa (ur. 1998 –
1994) dziewczęta: 1. Lidia Pieróg, 2.
Beata Koziarz; chłopcy: 1. Krystian Ko-
łodziej, 2. Dominik Tasior, 3. Michał Krza-
nowski.

III kategoria wiekowa (ur. 1993 i star-
si) mężczyźni: 1. Tadeusz Bazan, 2.
Adam Sidor, 3. Janusz Wołcz.

Zawodnicy z tzw. miejsc medalo-
wych otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe, a zdobywcy pierwszych miejsc
dodatkowo puchar wraz z grawerką.

Wszyscy uczestnicy Turnieju wraz
z opiekunami otrzymali poczęstunek
oraz zimne i gorące napoje.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania Staroście
Rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu,
Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzejowi Ożogowi oraz Dyrektorowi Ze-
społu Szkół w Sokołowie Młp. Wiesławo-
wi Sondejowi za udzielenie wsparcia fi-
nansowo-organizacyjnego.

Marek Kida

XIII Miejsko-Gminny
Turniej Pi³ki No¿nej

Dziewcz¹t i Ch³opców
w ramach XXIX

Ogólnopolskiego Turnieju
„Pi³karska Kadra Czeka”
im. Stanis³awa Tymowicza

13 maja br. na obiektach sportowych
KS TECHFORM Orzeł Wólka Nie-
dźwiedzka odbył się XIII Miejsko-Gmin-
ny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
i Chłopców w ramach XXIX Ogólnopol-
skiego Turnieju „Piłkarska Kadra Cze-
ka” im. Stanisława Tymowicza. Sędzią
Głównym Turnieju chłopców był Andrzej
Matejski, zaś dziewcząt Janusz Anasy-
chin. Opiekę medyczną sprawował Grze-

gorz Piersiak z Podkarpackiego Centrum
Ratownictwa Medycznego.

Wyniki
Turniej dziewcząt:
I ZS Wólka Niedźwiedzka
II ZS Górno
III ZS Sokołów Młp.
Turniej chłopców:
I KS TECHFORM Orzeł Wólka Nie-
dźwiedzka
II ZS Górno
III KS „Zorza” Trzeboś

Wyżej wymienione drużyny otrzy-
mały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz
okolicznościowe puchary. Podczas Tur-
nieju organizator zapewnił dla zawod-
ników i ich opiekunów wodę mineralną.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji składa podziękowania
Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzejowi Ożogowi za udziele-
nie wsparcia finansowo-organizacyj-
nego.

Marek Kida
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XI Miejsko-Gminny
Turniej Pi³ki No¿nej

Dziewcz¹t i Ch³opców
„Z PODWÓRKA NA
STADION” o Puchar

Tymbarku pod patronatem
Burmistrza Gminy

i Miasta Soko³ów M³p.

XI Powiatowy Turniej
Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t

i Ch³opców „Z PODWÓRKA
NA STADION” o Puchar

Tymbarku pod patronatem
Starosty Rzeszowskiego

W dniu 15 maja br. na obiektach
sportowych przy ZS w Trzebusce odbył
się XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt i Chłopców „Z PODWÓRKA
NA STADION” o Puchar Tymbarku pod
Patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Turniej prowadzili sędziowie – Kole-
gium Sędziów Grupa Rzeszów Podkar-
packiego Związku Piłki Nożnej – Se-
bastian Godek, Michał Chmiel. Opie-
kę medyczną sprawował Grzegorz Pie-
trzak z Podkarpackiego Centrum Ra-
townictwa Medycznego w Rzeszowie.
Uroczystego otwarcia Turnieju doko-
nał Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Ja-
dwigi Królowej w Trzebusce-Edward
Buczak.

W kategorii dziewcząt zwyciężyła
drużyna UKS „Łowisko” przy SP w Łowi-
sku wygrywając dwa razy po 3:0 z ZS
Górno i ZS Trzebuska; II-gie miejsce ZS
Górno pokonując w karnych 1:0 ZS Trze-
buskę (w regulaminowym czasie 0:0);
III-cie miejsce ZS Trzebuska

W kategorii chłopców zwyciężył ZS

Trzebuska pokonując 2:0 UKS „Sokoły”
przy SP w Kamieniu oraz remisując 0:0
z UKS „Herkules” przy SP w Trzebusce,
II-gie miejsce SP w Kamieniu wygrywa-
jąc 1:0 z SP w Trzebusce; III-cie miejsce
SP Trzebuska.

Zwycięskie drużyny będą reprezen-
towały Powiat Rzeszowski na Finale
Wojewódzkim, który odbędzie się

7 czerwca br. na obiektach ZKS „Stal”
Stalowa Wola.

Wszystkie zespoły otrzymały gorący
posiłek, napoje gorące i zimne, nagro-
dy rzeczowe – puchary wraz z grawerką,
piłki nożne oraz dyplomy.

14 maja br. na obiektach Zespołu
Szkół w Trzebusce odbył się XI Miej-
sko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt i Chłopców „Z Podwórka na sta-
dion” o Puchar Tymbarku pod Patrona-
tem Burmistrza Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Uroczystego otwarcia dokonał
Edward Buczak – Dyrektor ZS w Trze-
busce.

W kategorii chłopców zwyciężyła
drużyna ZS Trzebuska pokonując 6:0 SP
Górno-Zaborze, remisując 2:2 z UKS
„Sokół” z SP w Sokołowie Młp. oraz
wygrywając 1:0 z ZS Górno; II miejsce
zajął ZS Górno wygrywając z SP Górno-

Zaborze 1:0 oraz 2:0 ZS Trzebuska;
III miejsce – ZS Trzeboś pokonując 4:0
UKS „Herkules” z SP w Trzebusce, prze-
grywając 1:3 ZS Górno oraz wygrywa-
jąc w rzutach karnych 3:2 z SP Sokołów
Młp.

W kategorii dziewcząt zwycięsko
z rywalizacji wyszedł ZS Górno poko-
nując 1:0 SP Górno-Zaborze, 2:0 ZS
Trzebuska oraz 1:0 ZS Trzeboś; II miej-
sce zajął ZS Trzeboś wygrywając 1:0
z SP Górno-Zaborze, 2:0 z ZS Trzebu-
ska oraz przegrywając 1:0 z ZS Górno;
III miejsce – ZS Trzebuska.

Wszystkie zespoły otrzymały gorący

posiłek, napoje gorące i zimne, nagro-
dy rzeczowe, dyplomy oraz okoliczno-
ściowe puchary wraz z grawerką.

Zwycięskie drużyny reprezentowały
Gminę w finale powiatowym, który odbył
się 15 maja br. na obiektach ZS w Trze-
busce.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania dla An-
drzeja Ożoga Burmistrza GiM Sokołów
Młp. oraz Edwarda Buczaka – Dyrektora
ZS w Trzebusce za udzielenie wsparcia
organizacyjno-finansowego.

Jacek Piekiełek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
składa serdeczne podziękowania dla
Józefa Jodłowskiego-Starosty Rze-
szowskiego, Kazimierza Grenia – Pre-
zesa Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej w Rzeszowie, Marka Hławko –
Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Rze-
szowie, Andrzeja Ożoga – Burmistrza

GiM Sokołów Młp. oraz Edwarda Bu-
czaka – Dyrektora ZS w Trzebusce za
udzielenie wsparcia organizacyjno-fi-
nansowego.

Jacek Piekiełek
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18 maja br. odbył się XII Miejsko-Gminny Turniej Tenisa
Stołowego pod patronatem Andrzeja Pasierba – Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. oraz Andrzeja Ożo-
ga Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

W Turnieju wzięło udział 52 osoby reprezentując Zespól
Szkół z Górna, WKS „Górnovia” z Górna, UKS przy Szkole

Podstawowej z Górna, Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce, Ze-
spół Szkół z Trzebuski, UKS „Herkules” z Trzebuski, Zespół
Szkół z Sokołowa Młp., ŚDPS z Sokołowa Młp. oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
uroczystego otwarcia dokonali Andrzej Godek – Radny Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. – Sędzia Główny Turnieju oraz
Edward Buczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce. Rywa-
lizowano na 12 stołach. Wyniki w poszczególnych kategoriach:
I kategorie wiekowa (do 13 lat):
Dziewczęta – 1. Karolina Naja, 2. Natalia Ożóg
Chłopcy – 1.Mateusz Krawiec, 2. Kamil Płoszaj, 3. Rafał No-
wak
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat):
Dziewczęta – 1. Martyna Godek, 2. Karolina Kasprzyk, 3. Klau-
dia Kołodziej
Chłopcy – 1. Sebastian Miazga, 2. Marcin Szponar, 3. Paweł
Furman
III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat)
Dziewczęta – 1. Paulina Prucnal, 2. Kobiernik Adrianna
Chłopcy – 1. Dawid Szponar, 2. Łukasz Misiak
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat):
Kobiety – 1. Magdalena Piersiak
Mężczyźni – 1. Paweł Piersiak
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat)
Kobiety – 1. Halina Godek, 2. Anna Nizioł
Mężczyźni: – 1. Bogdan Prucnal
VI kategoria wiekowa (od 56 lat i powyżej)
Mężczyźni: 1. Kazimierz Pasierb, 2. Stanisław Majka
Niepełnosprawni/Ne:
Kobiety – 1. Ewa Cisek, 2. Anita Szeliga, 3. Katarzyna Kochań-
ska
Mężczyźni – 1. Krzysztof Łuszczki, 2. Rafał Młynarczyk

Zdobywcy miejsc I, II, III, IV reprezentowali gminę Sokołów
Młp. na Turnieju Powiatowym, który odbył się 19 maja br. rów-
nież na obiektach Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Wszyscy
uczestnicy otrzymali gorący posiłek, napoje zimne i gorące. Za
zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy
otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe; II i III miejsca – okolicznościowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp. składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi
Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. za wsparcie finansowo-organizacyjne.

19 maja br. Obiekty Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Soko-
łowie Młp. gościły uczestników XII Powiatowego Wiosenne-
go Turnieju Tenisa Stołowego pod Patronatem Starosty
Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. W Turnieju na 12 sto-
łach rywalizowało 49 zawodniczek i zawodników reprezentu-
jących gmin: Kamień, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp.,
Chmielnik, Raniżów oraz Pysznica.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Sędzia Główny
Turnieju Andrzej Godek – Radny Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się
następująco:
I kategoria wiekowa (do 13 lat) Dziewczęta: 1. Karolina Naja,
2. Natalia Ożóg Chłopcy: 1. Mateusz Krawiec, 2. Bartłomiej
Bąk, 3. Rafał Nowak
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat) Dziewczęta: 1. Ka-
sprzyk Karolina, 2. Martyna Godek, 3. Klaudia Kołodziej Chłop-
cy: 1. Sebastian Miazga, 2. Marcin Szponar, 3. Mateusz Gał-
gan
III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat) Dziewczęta: 1. Pau-
lina Prucnal, 2. Adrianna Kobiernik Chłopcy: 1. Dawid Szpo-
nar, 2. Karol Kasprzyk, 3. Piotr Kania
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat) Kobiety: 1. Magdale-
na Piersiak Mężczyźni: 1. Jakub Jamrozik, 2. Jacek Stadnic-
ki, 3. Marek Padewski
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat) Kobiety: 1. Genowefa
Kopeć, 2. Halina Godek, 3. Anna Nizioł Mężczyźni: 1. Jacek
Szajnik, 2. Dariusz Karnas, 3. Wiesław Sura
VI kategoria wiekowa (56 lat i powyżej) Mężczyźni: 1.Woj-
ciech Bandelak, 2. Stanisław Majka, 3. Franciszek Zieliński
Niepełnosprawne/i Kobiety: 1. Ewa Cisek, 2. Iwona Szewc,
3. Katarzyna Koc Mężczyźni: 1. Rafał Młynarczyk, 2. Krzysz-
tof Łuszczki, 3. Wiesław Bednarz

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posiłek,
napoje zimne i gorące. Za zajęcie I miejsc zawodnicy otrzy-
mali okolicznościowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we; za II-III miejsca – dyplomy oraz nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej Godek oraz piszący te
słowa. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
składa serdeczne podziękowania Staroście Rzeszowskiemu,
Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Dyrektorowi Zespołu Szkól
im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. za udzielenie wsparcia finan-
sowo-organizacyjnego. Zdobywcy I i II miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych oraz niepełnosprawni rucho-
wo mogących grać stojąc bez ograniczeń wiekowych będą
reprezentować Powiat Rzeszowski na XIV Podkarpackiej Olim-
piadzie Tenisa Stołowego.

Jacek Piekiełek

Wiosenny Turniej Tenisa Sto³owego
eliminacje do XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego
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Fina³ Wojewódzki Pi³ki
No¿nej im. Marka

Wielgusa w Kolbuszowej
– 22.05.2013 r.

W dniu 22 maja br. na obiektach spor-
towych w Kolbuszowej odbył się XVIII
Finał Wojewódzki Piłki Nożnej Dziew-
cząt i Chłopców im. Marka Wielgusa.

Udział w Turnieju wzięła drużyna pił-
karska chłopców z Zespołu Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie. Wszystkich dru-
żyn, które przyjechały na Finał było 24.

Zestawienie drużyn chłopców:
Grupa A
1. SP nr 15 Krosno
2. SP nr 2 Kolbuszowa
3. SP Wiśniowa
Grupa B
1. UKS nr 6 Jasło
2. UKS nr 1 Łańcut
3. SP nr 4 Jarosław
Grupa C
1. SP Wzdów
2. SP nr 2 Dębica
3. SP Lisie Jamy
Grupa D
1. SP Iwla
2. SMS Mielec
3. SP nr 12 Rzeszów
Grupa E
1. SP Cisna
2. UKS Ulanów
3. SP Klęczany
Grupa F
1. UKS Przyszów

XI Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej
Ch³opców im. M. Wielgusa

XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. M. Wiel-
gusa odbył się na obiektach sportowych „Orlik 2012” w Soko-
łowie Młp. Sędzią Głównym Turnieju był Andrzej Matejski,
a ratownikiem medycznym Piotr Sowa reprezentujący Pod-
karpackie Centrum Ratownictwa Medycznego w Rzeszowie.

Wyniki

ZS Sokołów Młp. – ZS Kamień 0:2
ZS Górno – ZS Łowisko 3:0
ZS Sokołów Młp. – ZS Górno 0:1
ZS Łowisko – ZS Kamień 1:3
ZS Łowisko – ZS Sokołów Młp. 0:6
ZS Kamień – ZS Górno 0:1

Tabela
1. ZS Górno – 9 5:0
2. ZS Kamień – 6 5:2
3. ZS Sokołów Młp. – 3 6:3
4. ZS Łowisko – 0 1:12

Wszystkie drużyny wraz z osobami towarzyszącymi sko-
rzystały z poczęstunku oraz wody mineralnej. Drużyny otrzy-

2. PSP Harasiuki
3. SP nr 2 Leżajsk
Grupa G
1. UKS Stal Nowa Dęba
2. ZS Besko
3. SP Kaszyce
Grupa H
1. ZS Górno
2. SP nr 2 Przeworsk
3. SP nr 1 Przemyśl

Nasza drużyna w swojej grupie ro-
zegrała dwa mecze:
– pierwszy mecz: Przeworsk – Górno
zakończył się wynikiem 1: 2 dla Górna
– drugi mecz: Przemyśl – Górno zakoń-
czył się wynikiem 3: 2 dla Przemyśla
– trzeci mecz rozegrany został pomię-
dzy Przeworskiem, a Przemyślem, za-
kończył się wynikiem 4: 1dla Przewor-
ska.

Każda z trzech drużyn jeden mecz
wygrała i jeden przegrała. O wyjściu
z grupy decydowała ilość zdobytych bra-
mek. Najwięcej bramek zdobyła druży-
na z Przeworska (5 bramek) i awanso-
wała na kolejne mecze. Pomimo tego,
że drużynie chłopców z naszej szkoły
nie udało się zająć wysokiego miejsca,
to dla nas udział w Turnieju był dużym
wydarzeniem i wspaniałą zabawą.

Uczniowie reprezentujący szkołę:
Michał Czubat, Kamil Dudzik, Robert
Bizior, Krystian Stec, Mateusz Doktor,
Marcin Kutyła, Dominik Nizioł, Marek
Warzocha, Mateusz Perlak. Opiekuna-
mi drużyny chłopców są: mgr Barbara
Potocka, mgr Katarzyna Bethoon. Tre-
nerem jest mgr Barbara Potocka.

Katarzyna Bethoon

mały okolicznościowe dyplomy, za miejsca I-III puchary oraz
piłki nożne.

20 maja br. obiekty sportowe „Orlik 2012” gościły finali-
stów XI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców im.
M. Wielgusa. Wygrała drużyna z Zespołu Szkół im. ks. Mie-
czysława Lachora w Górnie pokonując 3 do 2 drużynę repre-
zentującą Szkołę Podstawową w Boguchwale. Finał Woje-
wódzki odbył się 22 maja br. w Kolbuszowej (więcej informa-
cji poniżej).

Jacek Piekiełek
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Fragment pradawnej Puszczy Sando-
mierskiej w pigułce, modele chronionych
roślin i zwierząt, a także wiele ekspona-
tów dotyczących leśnictwa można będzie
oglądać w powstającym właśnie Cen-
trum Edukacji Ekologicznej Nadleśnic-
twa Kolbuszowa w Świerczowie.

Istniejący budynek gospodarczy nad-
leśnictwa został przebudowany i przysto-
sowany na potrzeby prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Na powierzchni ponad 200
m2 znajdować się będzie sala szkolenio-
wa, diorama oraz czytelnia. To wszystko
ma służyć podnoszeniu poziomu wiedzy
i świadomości ekologicznej mieszkań-

Rzeszów był kolejnym po Warsza-
wie, Toruniu i  Krakowie miastem,
w którym Fundacja Ekologiczna ARKA
wspólnie z Lasami Państwowymi pro-
mowała ideę sadzenia drzew w ra-
mach kampanii pod hasłem „Polscy
leśnicy każdego roku sadzą 500 mi-
lionów drzew”.

Jej celem jest szerzenie wiedzy na
temat ekologicznej roli drzew w na-
szym życiu i kształtowanie pozytyw-
nych postaw u ludzi młodych.

Dlatego w czwartek 25 kwietnia na
rzeszowskim Rynku zjawili się ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 19
w Rzeszowie, którzy pod okiem pań
z Fundacji ARKA rozwinęli kolorowy
baner o wymiarach 4 x 12 metrów, na
którym „sadzili” sosny, daglezje i mo-
drzewie, układając z nich napis „500
milionów drzew” – przypominający
o rozmiarze zalesień i odnowień w pol-
skich Lasach Państwowych.

Dodatkowe sadzonki dostarczyły
też współdziałające z Fundacją nad-
leśnictwa: Głogów Małopolski i Kolbu-
szowa. Drzewka trafiły do rąk rzeszo-

Powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej
w Nadleśnictwie Kolbuszowa

ców powiatu kolbuszowskiego, do których
głównie skierowane jest to centrum.

– Etap robót budowlanych mamy za
sobą – mówi Bartłomiej Peret, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Kolbuszowa. – Do koń-
ca kwietnia planujemy wyposażyć cen-
trum w nowoczesny sprzęt do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych. Pozwoli to do mi-
nimum ograniczyć teoretyczne metody
nauczania na korzyść metod aktywizują-
cych.

Powstanie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej jest możliwe dzięki wsparciu fi-
nansowemu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013 oraz dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

Inauguracja działalności placówki
przewidywana jest na 11 czerwca tego
roku. Będzie ona połączona z galą fina-
łową X jubileuszowego konkursu pla-
stycznego, który w tym roku przebiega
pod hasłem „Lasy Państwowe. Zapra-
szamy”.

Natalia Wrona
Nadleśnictwo Kolbuszowa

500 milionów drzew pod Kościuszką
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Lp. Nadleśnictwo                                                                     Miejsce wystawy

1 Baligród Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie
2 Bircza Ośrodek Edukacji Leśnej w Birczy
3 Brzozów Zielona Klasa w Podlesiu i Muzeum Regionalne w Brzozowie
4 Cisna Gminne Centrum Kultury i Ekologii
5 Dukla Zespół Szkół nr 1 w Dukli
6 Dynów Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Wystawa będzie „wędrowała” po różnych instytucjach w Dynowie i okoli-

cach (Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie, sąsiednich gminach, szkołach)
7 Głogów Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
8 Jarosław Sala edukacyjna Nadleśnictwa Jarosław
9 Kańczuga Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
10 Kolbuszowa „Galeria 220” Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
11 Kołaczyce Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bierówce
12 Krasiczyn Biuro Nadleśnictwa
13 Lesko Bieszczadzki Dom Kultury
14 Leżajsk Świetlica Nadleśnictwa
15 Lubaczów Uroczyste otwarcie 8 maja 2013 roku w trakcie spotkania z samorządami i dyrektorami szkół z terenu Nadleśnic-

twa Lubaczów, na którym zostaną omówione walory przyrodnicze Nadleśnictwa, wyświetlony film „Perły przyrod-
nicze Roztocza Południowego w Nadleśnictwie Lubaczów”. Wystawa czynna dla zwiedzających do 31 maja 2013 r.

16 Mielec Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Mielcu
17 Narol Wystawa pn. „Stop zaśmiecaniu lasów” została zaplanowana wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Narol na dzień

5.05.2013 r. pod cerkwią w Narolu. Potem kolejno: GOK w Narolu oraz trzy szkoły podstawowe i gimnazja z Na-
rola, Rudy Różanieckiej i Łukawicy w dniach od 6 do 31 maja 2013 r.

18 Oleszyce Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach
19 Rymanów Galeria w Rymanowie Zdroju. Dom Kultury w Rymanowie
20 Sieniawa Izba Edukacyjna Nadleśnictwa Sieniawa
21 Strzyżów Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
22 Stuposiany Deptak w Mucznem (hotel)
23 Tuszyma Sala edukacyjno-konferencyjna Nadleśnictwa, MOK w Przecławiu, MOK w Tuszymie i Osiedlowy Dom Kultury w Mielcu

„Stop zaśmiecaniu lasów”
na Podkarpaciu

Z udziałem Jacka Frankowskiego, honorowego prezesa Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury, odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Stop zaśmiecaniu
lasów”, którą można oglądać w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Na planszach prezentowane są satyryczne rysunki najlepszych polskich ka-
rykaturzystów.

Przybyłych gości przywitała Teresa Leśniak, dyrektor KBP, po czym Jacek Frankow-
ski opowiedział o genezie wystawy i konkursu, którego jest ona pokłosiem. Wręczył też
Honorową Odznakę SPAK Tomaszowi Belczykowi, leśnikowi z Nadleśnictwa Baligród,
który od wielu lat upowszechnia autorski rysunek satyryczny w edukacji leśnej. Jest ilu-
stratorem książek i śpiewników oraz laureatem ogólnopolskich konkursów plastycznych.

Prezes SPAK uhonorował też dyplomem „Mecenasa kultury” Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Krośnie.

– Jako firma realizujemy swe zadania przede wszystkim dbając dobry stan lasów, ale
działamy również w przestrzeni społecznej, dlatego współpraca ze środowiskami twórczy-
mi jest dla nas bardzo istotna, gdyż pomaga pozytywnie kształtować świadomość ludzi na
temat lasu – mówił, odbierając wyróżnienie, Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP.
– Bardzo cenne z tego punktu widzenia są prace prezentowane na wystawie. Chcemy, żeby
jej przekaz dotarł do jak najszerszych kręgów. Dlatego dla zwielokrotnienia efektu zdecydo-
waliśmy, żeby kopie prac zaprezentować w 24 miejscach jednocześnie.

W dalszej części prezentację pt. „Zapraszamy do czystego lasu” przedstawił Maciej
Szpiech leśnik wielokrotny laureat konkursów fotograficznych. W ceremonii otwarcia wy-
stawy uczestniczyło grono krośnieńskich przyjaciół lasu oraz leśnicy z biura RDLP w Kro-
śnie i nadleśnictw: Dukla, Kołaczyce i Rymanów. Imprezę uświetnił występ Zespołu Sy-
gnalistów „Wilczym tropem” z Technikum Leśnego w Lesku. Wśród gości byli m.in. Anna
Bazan, przewodnicząca komisji edukacji Rady Miasta Krosna, podinspektor Paweł Owiń-
ski, zastępca komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Jadwiga Szylak, dyrektor ZSL
w Lesku,

Wystawę „Stop zaśmiecaniu lasów” można oglądać do końca maja w krośnieńskiej
bibliotece a także w 23 innych miejscach w regionie.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

wian, którzy z zainteresowa-
niem przyglądali się happenin-
gowi.

Również dzieci uczestniczą-
ce w spotkaniu otrzymały drzew-
ka do posadzenia przy swoich
domach. Od razu nadawały im
też wesołe imiona: „Igliczka”,
„Pączusia”, „Sierotka Marysia”,
zapewniając, że będą się nimi
opiekowały w kolejnych latach,
traktując sosny, jak swoje przy-
jaciółki.

Akcji towarzyszyło spore za-
interesowanie mediów regio-
nalnych – dzieci chętnie stawa-
ły przed kamerą i mikrofonami,
dając dowody swego zaanga-
żowania w ideę sadzenia
drzew. Wszystkiemu z wysokie-
go cokołu „przyglądał się” Ta-
deusz Kościuszko, którego po-
mnik jest bardzo rozpoznawal-
nym elementem rzeszowskiego
rynku.

Na terenie Regionalnej Dy-
rekcj i  Lasów Państwowych
w Krośnie każdego roku leśni-
cy sadzą 20 milionów sadzo-
nek. O wiele więcej drzewek
pojawia się z odnowienia natu-
ralnego, które w lasach Podkar-
pacia ma priorytet.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP

w Krośnie

Miejsca, w których można zwiedzić wystawę „STOP zaśmiecaniu lasów”
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Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin do:

BIUR BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
I PSYCHOLOGICZNYCH:

* Rzeszów – siedziba Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego, ul. Fredry 4/58 (IV piętro)
Porady prawne:
poniedziałek: 15.30-17.30
wtorek: 16.00-18.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-12.00
Porady psychologiczne:
I, II i III środa miesiąca: 15.00-17.30
I, II i III piątek miesiąca: 15.00-17.30

W biurze w Rzeszowie klienci pragnący skorzystać z porady prawnej przyjmo-
wani są po umówieniu się (osobistym lub pod nr tel. (17) 86 20 122 w godz.
13.00-16.30)

* Tyczyn – Urząd Miasta i Gminy,
ul. Rynek 18
Porady prawne:
Dwa ostatnie czwartki miesiąca: godz. 12.00-18.00
Porady psychologiczne:
Ostatni piątek miesiąca: godz. 14.00-18.00

* Sokołów Małopolski – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
ul. Rynek 49
Porady prawne:
Pierwszy i trzeci piątek miesiąca: godz. 13.00-19.00
Porady psychologiczne:
Ostatni czwartek miesiąca: godz. 14.00-18.00

* Głogów Małopolski – Świetlica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Fabryczna 17
Porady prawne:
Pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca: godz. 15.00-19.00
Porady psychologiczne:
Ostatnia środa miesiąca: godz. 14.00-18.00

Do skorzystania z porad zapraszamy
OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN.

Udzielamy bezpłatnych, poufnych, bezstronnych, aktualnych i rzetelnych
porad porad prawnych i psychologicznych w zakresie związanym z pomocą
osobom poszkodowanych przestępstwem (bez względu na jego rodzaj).

Poradnictwo świadczone jest przez doświadczonych prawników i psychote-
rapeutów.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej

Regionalny
Dom Tradycji

Ludowych
w Trzcianie

jako
Dom Tradycji

– Dom
dla rodzin

Zapraszamy na „spotkania z tra-
dycją” – warsztaty rodzinne, w któ-
rych kultywować można będzie
dawne tradycje naszych przodków,
np. „o chlebie – w dawnych cza-
sach”, „jak to z lnem bywało”, pie-
czywo obrzędowe (szyszki wesel-
ne), wyroby z gliny, kwiaty z bi-
buły, prasowanie żelazkiem
„z duszą”, dawne prace w zagro-
dzie, pranie w „cebrzyku”, miele-
nie w żarnach, itp.

Celem spotkań jest przekaz na-
szej tradycji najmłodszemu poko-
leniu.

Zapraszamy na spotkania w 1,
2 i 3 środę oraz ostatnią niedzielę
miesiąca w godz. 10.00 – 14.00
oraz 15.00 – 19.00.

Wskazany uprzedni kontakt te-
lefoniczny z Regionalnym Domem
Tradycji Ludowych w Trzcianie, tel.
17 77 88 181.

Szkoły i placówki oświatowe za-
praszamy na lekcje muzealne oraz
warsztaty tematyczne na różnych
poziomach nauczania.

Placówki oświato-wychowaw-
cze proszone są o telefoniczne
zgłaszanie wizyt pod nr tel.: 17 85
14 094 – Zespół Szkół w Trzcianie.

WSTÊP WOLNY
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Mój 22 maraton na rozpoczęcie sezonu udany. Orlen Warsaw Marathon-
21.04.2013 Warszawa zaliczony, wspaniała pogoda miejsce 262/429 w swojej
kategorii M-50 to nie jest źle, mając na uwadze przygotowania do ironmen.

1/2 Ironmen
w I zawodach

triathlonowych
amazonek

I Triathlon Amazonek (04.05.2013)
w Majdanie Sopockim był dla mnie
sprawdzianem przedstartowym w waż-
nych imprezach triathlonowych, mimo
wcześniejszej burzy organizatorzy sta-
nęli na wysokości zadania i profesjonal-
nie przeprowadzili zawody. Siłę, wytrzy-
małość i hart ducha pokazali zawodni-
cy startujący w triathlonie w Majdanie
Sopockim na Zamojszczyźnie. „Ludzie
z żelaza” – bo tak są nazywani, mają też
wielkie serca. Dochód z imprezy prze-
kazali Stowarzyszeniu Kobiet po Lecze-
niu Raka Piersi – Zamojskim Amazon-
kom, które też pokonują własne słabo-
ści, ale w walce z chorobą. Woda w za-
lewie w Majdanie Sopockim miała tem-
peraturę zaledwie 12 stopni Celsjusza.
Jednak to nie odstraszyło zawodników
startujących w triathlonie. Dwukilometro-
wy dystans stylem dowolnym najszybsi
przepłynęli w niecałe 30 minut. Po wyj-
ściu z wody zawodnicy musieli pokonać
90-kilometrową trasę na rowerach,
a potem jeszcze półmaraton – bieg na
dystansie ponad 20 kilometrów. Triath-
lon to jedna z najtrudniejszych dyscy-
plin sportowych. Tym razem zawodni-
kom przyświecał szczytny cel. Dochód
z zawodów przekazali Zamojskim Ama-
zonkom. W triathlonie w Majdanie So-
pockim wzięło udział blisko 50 zawod-
ników.

Przed startem w Orlen Warszaw Na mecie maratonu Orlen Warszawa

Orlen Warsaw

Marathon

Fot. M. Sondej
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VI Rzeszowski
Pó³maraton

W dniach 6-7 kwietnia w Rzeszowie
odbył się VI Rzeszowski Półmaraton,
oraz biegi towarzyszące.

Wśród nich odbył się bieg Biegaj
z Nowym Światem, Bieg Rodzinny, Bieg
Kelnera. Mimo wiosny pogoda przypo-
minała bardziej jesień, co nie przeszka-
dzało biegaczom. Pętla biegu główne-
go miała około 10,5 km i trzeba było ją
pokonać dwa razy.

Pierwsze miejsce z wynikiem
1:04:31 zajął Kenijczyk Bilkot Wycliffe
Kipkorir, najszybszą wśród pań była Jep-
kosgei Hellen Mutai również z Kenii
z czasem 1:15:57. Bieg ukończyło 501
osób, a wśród nich trzech naszych re-
prezentantów.

Dla Wacława Tomasiaka bieg był
bardzo udany i zaowocował poprawie-
niem rekordu życiowego o 2,40 min,
a Andrzej Słobodzian po problemach
zdrowotnych zaliczył pierwsze starty od
zeszłego roku.
Tomasiak Wacław 1:28:53, open – 51,
M 40 – 7,
Bazan Tadeusz 1:38:00, open – 106,
M 40 – 26,
Słobodzian Andrzej 2:08, open – 430,
M 50 – 46.

W sobotę w biegu Biegaj z Nowym
Światem na dystansie 3,5 km. uczestni-
czyło dwóch naszych biegaczy. Trasa
wiodła spod Galerii Nowy Świat na rze-
szowski rynek. Bieg ukończyły 143 oso-
by. Nasi reprezentanci zajęli odpowied-
nio:
Tomasiak Marcin 00:17:12 open 54
Słobodzian Andrzej 00:18:45 open 78

Sezon biegowy
2013

rozpoczêty

W dniu 17 marca 2013 r. w Żywcu,
reprezentując Grupę Biegową Na Zdro-
wie Sokołów Małopolski wystartowałem
w XIV Półmaratonie dookoła Jeziora
Żywieckiego o Puchar Starosty Żywiec-
kiego. Bieg odbył się w zimowej scene-
rii. Pogoda sprawiła psikusa i powitała

biegaczy dużym mrozem (około -15 stop-
ni), jednak w promieniach słońca tem-
peratura podniosła się w okolice
zera. Trasa przebiegała w pięknej sce-
nerii dookoła Jeziora Żywieckiego, była
bardzo wymagająca z dużą ilością pod-
biegów. W biegu wzięło udział prawie
1200 biegaczy między innymi z Kenii,
Ukrainy, Czech. Całe podium zajęli oczy-
wiście biegacze z Afryki.

Dla mnie był to pierwszy bieg tego
sezonu, więc nie wiedziałem czego
mogę się spodziewać na tak trudnej tra-
sie. Wystartowałem, myśląc o utrzyma-
niu równego tempa. Między czasy wska-
zywały, że tempo nie jest najgorsze,
a na mecie okazało się, że niewiele za-
brakło aby poprawić czas w półmarato-
nie. Po powrocie do domu i weryfikacji
czasów okazało się, że wyrównałem
swój rekord życiowy. Mam nadzieję, że
wynik jest wskaźnikiem dobrego przy-

gotowania i zostanie to potwierdzone
w następnych biegach.

Relację z biegu można obejrzeć na
stronie internetowej www.7dolin.tv/film/
265.

Mój wynik 01:31:35 miejsce open
162/1176 w kategorii M 40 32/241.

Wacław Tomasiak

Dwa maratony
w tydzieñ

21 kwietnia w Warszawie odbył się
Orlen Warsaw Maraton. Była to pierw-
sza edycja i mała rangę Mistrzostw Pol-
ski. W zawodach wystartował obecnie
najlepszy polski zawodnik Henryk Szost
oraz były mistrz świata w maratonie
Ghariba z Maroka.

Orlen Warsaw Maraton wygrał Sisay
Lemma Kasaye z Etiopii, a mistrzem
Polsk został Arkadiusz Gardzielewski.
Niestety z powodu kontuzji na 27 km
walkę o tytuł mistrzowski zakończył
Szost.

Swój udział zaliczam do bardzo uda-
nych.

W trzecim maratonie poprawiłem
wynik prawie o 13 minut i z czasem net-

to 3:12:53 zająłem 334 miejsce na 3951
uczestników.

28 kwietnia w Krakowie wystartowa-
łem w 12 Cracovia Maraton. Jadąc do
Krakowa nie liczyłem na szybkie biega-
nie, a nawet liczyłem się z nie ukończe-
niem biegu. Raczej nie jest praktykowa-
ne bieganie maratonów po tak krótkiej
przerwie na regenerację. Początek nie-
zły, chociaż nieco ociężały. Od 17 km
powoli zaczynam odczuwać zmęczenie,
ale do 35 km udaje mi się utrzymać rów-
ne tempo. Ostatnie 7 km to walka z na-
rastającym bólem, zmęczeniem i własną
umysłem. 42 kilometr i meta została osią-
gnięta. Wnioski nasuwają mi się nastę-
pujące: – można przebiec dwa marato-
ny w odstępie tygodnia, a drugi to taki,
że nie polecam takiej próby.

Czas 3:26:27 miejsce 587 na 4415
uczestników

Wacław Tomasiak
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1.03. do 10.05.2013 r.

Przestêpstwa

Od 1 marca do 10 maja 2013 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 63 przestępstwa popełnione
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (6 przypadków), kra-
dzieże z włamaniem (9 przypadków),
oszustwo (6 przypadków), uszkodzenie
ciała (3 przypadki), kierowanie gróźb ka-
ralnych (6 przypadków), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się (5 przypadków),
kierowanie samochodem po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości (4 przy-
padki), kierowanie rowerem po drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości (7
przypadków), kierowanie samochodem
po drodze publicznej mimo orzeczone-
go zakazu sądowego (1 przypadek),
uszkodzenie mienia (7 przypadków),

pobicie (1 przypadek), kradzież doku-
mentów (1 przypadek), podrobienie do-
kumentu (1 przypadek), uszkodzenie
znaku granicznego (1 przypadek), upo-
rczywe nękanie przez telefon (1 przy-
padek), rozpowszechnianie zdjęć bez
zgody właściciela (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe:

W analizowanym czasie policjanci KP
Sokołów Młp. wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu 20 kolizji drogowych,
z których najwięcej miało miejsce w So-
kołowie Młp. (6 kolizji), w Nienadówce
(4 kolizje), w Górnie (1 kolizja), w Trze-
bosi (1 kolizja), w Wólce Niedźwiedzkiej
(3 kolizje), w Kamieniu (4 kolizje) i w Wól-
ce Sokołowskiej (1 kolizja).

Dzielnicowi

z Komisariatu Policji

w Soko³owie Ma³opolskim

sierżant sztabowy Piotr Knap – obsłu-
guje rejon służbowy Sokołów Małopol-
ski

starszy posterunkowy Andrzej Kozieł
– obsługuje rejon służbowy Trzeboś,
Trzebuska Kąty, Wólka Niedźwiedzka
starszy sierżant Jacek Potocki – ob-
sługuje rejon służbowy Trzebuska, Nie-
nadówka
aspirant Józef Dąbek – obsługuje re-
jon służbowy Markowizna, Turza, Gór-
no, Wólka Sokołowska
podkomisarz Marek Wojciechowski –
obsługuje rejon służbowy Kamień, Nowy
Kamień
aspirant Krzysztof Głowala – obsługu-
je rejon służbowy Łowisko, Krzywa Wieś,
Kamień-Podlesie

W związku ze zbliżającym się okre-
sem wypoczynkowym, Komisariat Po-
licji w Sokołowie Młp. przypomina
przy dłuższej nieobecności w miejscu
zamieszkania, poprosić sąsiadów,
aby zwrócili uwagę na posesję nie-
obecnych domowników.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

UŒMIECHNIJ
SIÊ!

Do lekarza, świeżo upieczonego do-
centa przyszła rodzina z podzięko-
waniami za wyleczenie chorego.
– Dziękujemy, panie doktorze –
mówią.
– Docencie, docencie – poprawia
docent.
– Doceniamy, doceniamy.

* * *
– Dlaczego pan nie ratował swojej
żony, gdy tonęła?
– A skąd miałem wiedzieć, że się
topi?! Wrzeszczała jak zwykle...

* * *
– Misiu – mówi mąż do żony – zapro-
siłem kolegę na kolację.
– Co? Czyś ty zwariował?! W domu
jest bałagan, nie poszłam na zaku-
py, naczynia są brudne i nie zamie-
rzam gotować kolacji!
– Wiem.
– To po co zaprosiłeś kolegę na ko-
lację?!
– Ponieważ biedaczek myśli o że-
niaczce.
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Laureaci konkursu z Organizatorami i Jurorami.

XIII Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA - NASZ DOM” pod hasłem „Wśród kwiatów
i ziół…” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, MGOKSiR Sokołów Młp., 22 kwietnia 2013 roku; Podsumowanie Kon-
kursu i otwarcie Wystawy pokonkursowej

Turniej Piłkarski Łukacijewska Cup 2013 - 18.04.2012 r.

XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. M. Wielgusa - 09.05.2013 r.

Fot. B. Rybak

V  Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego - 28.04.2013 r.

Fot. M. Kida

II Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych
„PISANKA WIELKANOCNA”

Fot. H. Boho

Otwarcie wystawy i odczytanie protokołu.

Odbiór dyplomów i nagród rzeczowych. Zwiedzanie wystawy.

Fot. H. Boho
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PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

XIII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach XXIX Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska
Kadra Czeka” im. S. Tymowicza pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. - 13.05.2013 r.

XI Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku pod
Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. - 14.05.2013 r.

XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego -  15.05.2013 r.

XII Miejsko-Gminny Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. - 18.05.2013 r.

XII Powiatowy Wiosenny Turniej  Tenisa Stołowego pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego, eliminacje do XIII
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego - 19.05.2013 r.
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