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W połowie XVIII wieku wizytujący
parafię w Sokołowie Małopolskim bp
Wacław Hieronim Sierakowski zaob-
serwował wielkie nabożeństwo do
Maryi obecnej w obrazie Królowej
Świata. Odpowiadając na prośby wier-
nych, polecił powołać komisję do
zbadania tego kultu i rozważyć ewen-
tualną koronację obrazu. Niestety, ry-
chłe przeniesienie hierarchy z Przemy-
śla do Lwowa zaprzepaściło te plany.
Na ich uwieńczenie czciciele Matki
Bożej Sokołowskiej musieli czekać nie-
mal trzy stulecia.

Łaskami słynący obraz Matki Bo-
żej w Sokołowie Małopolskim powstał
w końcu XVII wieku. Jego autor i dro-
ga, którą trafił do miasteczka, pozo-
stają nieznane. Pierwsze świadectwa
o kulcie obrazu pochodzą już z po-
czątku XVIII wieku. Nabożeństwo to
trwało przez kolejne dziesięciolecia,
a w szeregi czcicieli Pani Sokołowskiej
wstępowali nie tylko parafianie i miesz-
kańcy okolicznych miejscowości, lecz
również osoby z całego regionu,
a nawet z sąsiednich diecezji. Na sku-
tek reform józefińskich i rozebrania ko-
ścioła stanowiącego świątynię sanktu-
aryjną kult został wygaszony. Jego od-
nowienie nastąpiło w roku 1888. Od
tego czasu Maryja na nowo jest trak-
towana niezmiennie jako Pani i Królo-
wa sokołowskiej ziemi. Już w okresie
międzywojennym potwierdzona była
ranga pielgrzymkowa Sokołowa. Ko-
ronację obrazu rozważał także biskup
przemyski Ignacy Tokarczuk.

Na skutek zabiegów czynionych
przez sokołowskich duszpasterzy
w roku 2002 biskup rzeszowski Kazi-
mierz Górny powołał komisję do zba-
dania warunków koronacji obrazu.
Owocem jej kilkuletniej pracy była
pozytywna opinia w sprawie korona-
cji. Stosowny wniosek złożył 31 stycz-
nia 2011 r. opiekun naukowy sokołow-
skiego ośrodka kultu maryjnego ks.
dr Sławomir Zych. Stosowny dekret
o koronacji został wydany przez bpa
Kazimierza Górnego 6 stycznia br.,
a dekret erygowania sanktuarium Mat-
ki Bożej w Sokołowie Małopolskim
– 10 kwietnia br.

Uroczystości koronacyjne odbyły
się w sobotę 8 czerwca. Wcześniej

Opiekunka Ludzkich Dróg
otrzyma³a koronê

w okolicznościowym liście pasterz die-
cezji rzeszowskiej zaapelował do wier-
nych o uczestnictwo w tym święcie:
„Niech liczny udział wiernych w tej uro-
czystości będzie znakiem naszej mi-
łości do Matki Bożej, która chce nam
towarzyszyć na wszystkich drogach
życia. Jest naszą Matką, Orędow-
niczką i Królową. Przed Jej wizerun-
kiem chcemy modlić się również za
tych, którzy w poszukiwaniu pracy
opuścili swoją Ojczyznę, a rozrzuceni
są po całym świecie”.

Obchody rozpoczęły się wyprowa-
dzeniem łaskami słynącego obrazu
z kościoła parafialnego. Wizerunek
przeniesiono procesyjnie głównymi
ulicami miasteczka na miejsce uroczy-
stości zlokalizowane na boisku spor-
towym sokołowskich Zespołów Szkół.
Tam miało miejsce powitanie parafian,
przybyłych pielgrzymów i zaproszo-
nych gości. Następnie, po programie
słowno-muzycznym, odbyło się czu-
wanie modlitewne połączone z rozwa-
żaniem tajemnic różańcowych. Oko-
liczność ta zgromadziła około 7 tys.
czcicieli Bogarodzicy. Nie brakło
wśród nich parlamentarzystów i samo-
rządowców, pątników świeckich
i osób konsekrowanych. Przybyło też
blisko 300 kapłanów oraz przedsta-
wiciele kilku kapituł z uwagi na to,
że czas ten przeżywany był jednocze-
śnie jako dzień świętości życia kapłań-
skiego.

Mszy św. koronacyjnej przewodni-
czył abp Edward Nowak z Rzymu. On
także, wraz z bpem Kazimierzem Gór-
nym oraz bpem Edwardem Białogłow-
skim dokonał samego aktu nałożenia
złotych koron na głowy Dzieciątka
i Maryi. Świadkami tego byli m.in.: bp
Jan Niemiec z Kamieńca Podolskie-
go, bp Edward Frankowski z Sando-
mierza i bp Stanisław Jamrozek z Prze-
myśla. Integralną część liturgii stano-
wiło ślubowanie kustosza sokołow-
skiego sanktuarium ks. kan. Jana
Prucnala. Wszystkich kapłanów die-
cezji rzeszowskiego zawierzył z kolei
Madonnie Sokołowskiej biskup ordy-
nariusz.

Słowo Boże wygłosił bp Adam
Szal z Przemyśla. Przypomniał wów-
czas: „Życie każdego człowieka moż-

na porównać do pielgrzymki, czyli do
wędrówki drogą prowadzącą do celu.
Jakże różne są drogi naszego życia!
Bywa, że droga naszego życia jest
czasem radosnym. Dzieje się tak wów-
czas, gdy jest w nas pokój sumienia,
gdy posiadamy wielu przyjaciół, kie-
dy odnosimy sukcesy w życiu zawo-
dowym, gdy żyjemy w kochającej
rodzinie. Ale nie zawsze tak jest. Ob-
serwując ludzie drogi życiowe, zauwa-
żamy, że jest w nich tak wiele chwil
smutnych. Niekiedy wydaje się nam,
że pielgrzymka życiowa jest wędro-
waniem ciągle pod górę. Jakże wiele
jest w naszym życiu różnych doświad-
czeń, problemów, trudności. Wiara
mówi nam przede wszystkim o tym,
że droga człowieka, która ma swój
początek i koniec, prowadzi do szczę-
śliwego celu, do życia wiecznego. Pan
Bóg w swojej dobroci dał nam Mary-
ję, a Jej piękne życie można też po-
równać do wędrówki trudną drogą”.

W podziękowaniu za koronację
przedstawiciele parafii sokołowskiej
zaznaczyli, że łaskami słynący wize-
runek towarzyszył kolejnym pokole-
niom sokołowian i przychodzącym do
niego pątnikom, a Pani Sokołowska
przyzywana była jako szczególna
opiekunka emigrantów. Jak zaznaczy-
li: „Obecna uroczystość stanowi zwień-
czenie usilnych starań, by skronie
Maryi i Dzieciątka ozdobiły korony
jako znak naszej czci. Do wydarzenia
tego mieszkańcy ziemi sokołowskiej
przygotowywali się od lat. Wspomnieć
tu należy liczne zabiegi czynione
w tym celu przez kolejnych duszpa-
sterzy sokołowskich, zwłaszcza śp.
Księdza Mieczysława Wajdę i pro-
boszcza Księdza Jana Prucnala. Nie
można zapomnieć o pracy Księży Wi-
kariuszy i Katechetów, a także miej-
scowych Kapłanów Rodaków”.
W imieniu lokalnej wspólnoty polecili
się opiece i orędownictwu Najświęt-
szej Maryi Panny Sokołowskiej: „Niech
Ona pomaga nam w godnym prze-
mierzaniu dróg życia. Niech kieruje też
nasz wzrok ku niebu, gdzie jest nasz
ostateczny cel i dokąd prowadzi każ-
da ludzka wędrówka”.

Bartosz Walicki
ks. Sławomir Zych
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Właściwa edukacja to klucz do
sukcesu – uważa Poseł na Sejm RP
Stanisław Ożóg, Absolwent Wydzia-
łu Geodezji i Urządzeń Rolnych Aka-
demii Rolniczej w Krakowie, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Sokołów Ma-
łopolski, Radny Rady Powiatu Rze-
szowskiego oraz Starosta Rzeszow-
ski, reprezentant Podkarpacia
w Parlamencie RP, lider Prawa
i Sprawiedliwości w okręgu rze-
szowsko-tarnobrzeskim. Dzięki ak-
tywności i pracy na rzecz regionu
od ponad siedmiu lat cieszy się naj-
większym zaufaniem społecznym
w województwie. W wyborach do
Sejmu w 2007 i 2011 roku jego kan-
dydaturę poparło 38,5 tys. i 37,1 tys.
osób. Przez polityków innych opcji
postrzegany jest jako zagrożenie,
koledzy mówią o nim „człowiek z za-
sadami; uczciwy i skuteczny”.

Jak wspomina Pan czas spędzony
w szkole?

Szkołę wspominam bardzo miło,
zwłaszcza liceum. To był wyjątkowy
czas, który zaowocował wieloma osią-
gnięciami i w pewnym stopniu ukształ-
tował moją osobowość. Myślę, że szko-
ła, a zwłaszcza szkoła średnia w życiu
każdego młodego człowieka odgrywa
szczególną rolę. W ciągu kilku lat wkra-
cza się w dorosłość, zdobywa się pierw-
sze doświadczenia zawodowe i podej-
muje decyzje, które kształtują przyszłość.

Czy jakieś wydarzenia, lub osoby
w taki szczególny sposób utkwiły Panu
w pamięci?

Dzisiaj, gdy z wielkim sentymentem
wracam do okresu szkolnego, to przy-
pominają mi się wspaniali nauczyciele,
którzy pomimo trudnych czasów podjęli

ryzyko wychowania nas w duchu patrio-
tyzmu i nauczyli szacunku dla drugiego
człowieka. Takich wyjątkowych ludzi
miałem zaszczyt spotkać w ciągu całe-
go okresu nauki szkolnej. Niestety
współczesna szkoła zatraciła ducha na-
rodowego. Obawiam się, że jest to spo-
wodowane kolejnymi, następującymi po
sobie reformami oświaty. Szkoła powin-
na rozwijać talenty i kształtować charak-
tery młodych ludzi. W świecie, w którym
zaczyna brakować autorytetów, a praca
staje się towarem, szkoła powinna peł-
nić rolę nie tylko edukacyjną, ale rów-
nież wychowawczą – nie tylko uczyć, ale
przede wszystkim wskazywać właściwe
postawy.

Podkreślił Pan rolę szkoły w wycho-
waniu młodego pokolenia Polaków.
Czy obecny system nauczania wspie-
ra młode talenty?

Reforma edukacji przeprowadzona
przez rząd Donalda Tuska, sprowadziła
nauczyciela do roli trybu w maszynie,
którego zadaniem jest wyłącznie prze-
kazanie wiedzy naukowej. Pedagog nie
może kształtować w młodzieży właści-
wych postawach, rozmawiać o warto-
ściach, ponieważ na lekcjach nie ma na
to czasu. Kolejne reformy oświaty
uprzedmiotowiły uczniów, przeliczyły ich
na pieniądze, a efektem takiego działa-
nia jest okrojenie podstaw programo-
wych, a nawet zamykanie kolejnych pla-
cówek oświatowych. W młodych lu-
dziach zabija się myślenie, w coraz licz-
niejszych klasach nie ma możliwości
stworzenia właściwych relacji na linii
nauczyciel – uczeń. Przez wiele lat, gdy
pracowałem w samorządzie, najpierw
jako burmistrz, a później starosta podej-
mowałem działania na rzecz zmniejsze-
nia ilości uczniów w klasach. Uważam,
że tylko w odpowiednich warunkach,
w małych grupach możliwe jest indywi-
dualne podejście do ucznia, wychwy-
cenie konkretnych predyspozycji jed-
nostki, a następnie rozwijanie zaintere-
sowań. Obecnie wróciliśmy w Polsce do
klas trzydziesto osobowych. Problemem
jest również zreformowany program na-
uczania. Obawy budzi okrojenie godzin
historii i wycofanie niektórych lektur ze
spisu literatury obowiązkowej. Polska
ma bogatą historię, z której kolejne po-
kolenia powinny czerpać wiedzę i do-
świadczenia, a polski rząd najwyraźniej
o tym zapomniał.

Zwrócił pan uwagę na ważną kwe-
stię; zmniejszenia godzin lekcji histo-
rii w klasach ponadgimnazjalnych.
Przypomnijmy, że takie rozwiązanie
zaproponowała była minister edukacji

Katarzyna Hall (PO), co spowodowało
falę krytyki społecznej. Protestowali
m.in. historycy, studenci z Instytutu
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Niezależne Zrzeszenie
Studentów, a także stowarzyszenie
„Solidarni 2010”. Rząd nie ugiął się pod
presją opinii publicznej i reformę pro-
gramową wprowadzono do szkół.
W praktyce w szkołach ponadgimna-
zjalnych jest tylko jedna godzina histo-
rii tygodniowo. Czy Pana zdaniem to
wystarczy?

Rząd wprowadzając reformę progra-
mową znacząco ograniczył naukę histo-
rii w szkołach ponadgimnazjalnych. By-
łem przeciwny takiemu rozwiązaniu.
Natomiast efektem reformy wprowadzo-
nej do szkół przez koalicję PO-PSL bę-
dzie utrata tożsamości narodowej. Książ-
ka do historii napisana w formie opowia-
dania, bez podania faktów i to w dodatku
wykładana raz w tygodniu nikomu nie za-
padnie w pamięci. Takie działania osła-
biają więzi narodowe. W konsekwencji
tracimy kolejne pokolenia polaków,
a nauczanie historii schodzi do podzie-
mia. Myślę, że walcząc o demokrację
w Polsce nikt nie spodziewał się, że za-
ledwie po dwudziestu latach od obale-
nia systemu komunistycznego trzeba bę-
dzie podjąć kolejne starania o ocalenie
od zapomnienia historii narodu Polskie-
go. To bardzo przykre doświadczenie,
które dużo mówi o ludziach sprawują-
cych obecnie władzę. Mam nadzieję, że
wielu rozsądnych Polaków, którzy pamię-
tają czasy zakłamywania i usuwania hi-
storii ze szkół wyciągnie stosowne wnio-
ski z takiego postępowania polityków PO
i PSL. Głęboko wierzę, że jesteśmy mą-
drym narodem, a można to ocenić po ilo-
ści zdolnej, wybitnej młodzieży, której
mamy bardzo dużo i będziemy potrafili
ten potencjał wykorzystać. Zgodnie ze
słowami największego Polaka – Jana
Pawła II „Naród, który nie zna swojej prze-
szłości, umiera i nie buduje przyszłości”.
Z tego powodu jestem przekonany, że
idąc po raz kolejny do urn staniemy
w obronie polskości.

Koalicja PO-PSL przygotowała ko-
lejną reformę oświaty, która wzbudzi-
ła sprzeciw społeczny; wprowadzenia
sześciolatków do szkół. Rodzice roz-
poczęli akcję „Ratuj Maluchy”, którą
prowadzi Stowarzyszenie i Fundacja
Rzecznik Praw Rodziców, powstała
specjalna strona internetowa, która
dokumentuje wzmagania rodziców
z rządem polskim. Zebrano ponad 957
tysięcy podpisów przeciwko wpro-
wadzeniu sześciolatków do szkół.
12 czerwca przekazano do Sejmu wnio-
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sek o przeprowadzenie referendum
edukacyjnego. Niestety Donald Tusk
jest przeciwny takiemu referendum.
Czy tak powinien wyglądać dialog spo-
łeczny?

Jestem oburzony, ale niezaskoczo-
ny działaniem rządu. W podobny spo-
sób przebiegały negocjacje ze związka-
mi zawodowymi w sprawie wprowadze-
nia zmian do Kodeksu Pracy, czy prze-
prowadzenia reformy emerytalnej. Ob-
serwując sposób podejmowania decyzji
przez premiera odnoszę wrażenie, że
nasz kraj zmierza ku systemowi totalitar-
nemu. W chwili obecnej przypominamy
Rosję, a nie kraje Europejskie, w których
bierze się pod uwagę wolę większości.
Dostrzegam, ze społeczeństwo polskie
również jest świadome zagrożenia wy-
nikającego z utraty demokracji i ma to
odniesienie w sondażach poparcia po-
szczególnych partii politycznych. Jako
parlamentarzysta nie wyobrażam sobie
sytuacji, abym w procesie decyzyjnym
mógłbym pominąć zdanie prawie milio-
na Polaków. Premier to człowiek wybra-
ny przez naród po to, aby mówić głosem

30 czerwca w Sosnowcu, zakoń-
czył się IV Kongres Prawa i Sprawie-
dliwości.

Najważniejszym jego punktem był
wybór prezesa partii. W tajnym gło-
sowaniu delegaci powierzyli tę funk-
cję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który
uzyskał 1131 głosów.

W prezydium Kongresu zasiadał
Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg.

Kongres wybrał także członków
Rady Politycznej, Krajowej Komisji
Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dys-
cyplinarnego oraz dokonał zmian
w statucie partii.

Bardzo ważnym elementem była
dyskusja programowa. Rozpoczęła
się już w piątek, w Katowicach debatą
o Śląsku. W trakcie Kongresu odbyło
się 13 paneli dyskusyjnych, między
innymi o pracy, rodzinie, systemie
emerytalnym, podatkach, służbie
zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie
obywateli, polityce zagranicznej, edu-
kacji i kulturze, młodzieży.

Obrady zakończyły się w niedzielę,
Mszą Świętą w katowickiej Archikate-
dry Chrystusa Króla. Po Mszy, prezes
Jarosław Kaczyński wraz z delegatami
złożył kwiaty pod pomnikiem Wojcie-
cha Korfantego, dyktatora III Powstania

IV Kongres Prawa i Sprawiedliwoœci

Śląskiego i lidera przedwojennej Chrze-
ścijańskiej Demokracji oraz pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kongres jest najwyższą władzą
partii Prawo i Sprawiedliwość. Zwoły-
wany jest przez Prezesa PiS. W trak-
cie kadencji, mogą odbywać się ko-
lejne posiedzenia Kongresu. Do wy-

łącznej kompetencji Kongresu należy
między innymi: uchwalanie programu
PiS lub dokumentów programowych
partii, przyjęcie deklaracji ideowej,
wybór władz (Prezesa, Prezesa Hono-
rowego, Rady Politycznej, Krajowej
Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego
Sądu Dyscyplinarnego).

polaków i reprezentować interesy Pol-
ski. Niestety codzienność pokazuje, że
nie ma dialogu społecznego. Osobiście
wyznaję zasadę, że polityka to nie pra-
ca, ale służba i obowiązek wobec regio-
nu i społeczeństwa, które obdarzyło mnie
zaufaniem. Wielokrotnie, nawet kosztem
życia rodzinnego uczestniczę w spotka-
niach z ludźmi ze wsi i miast, po to, aby
zapoznać się z ich opiniami, problema-
mi. Niestety rząd polski nie funkcjonuje
w ten sposób. Ubolewam nad faktem, że
dziś w Polsce podejmując decyzje w imie-
niu całego narodu nikt nie liczy się z opi-
nią tego narodu.

Co sądzi Pan jako ojciec i dziadek
o pomyśle wprowadzenia sześciolat-
ków do szkół?

Minie jeszcze kilka lat zanim mój
wnuk pójdzie do szkoły podstawowej,
ale mam nadzieję, że będzie to nowo-
czesna placówka, w której rozwinie
swoje pasje i ukształtuje osobowość.
Uważam, że spór nie toczy się o to,
w jakim wieku dzieci rozpoczną eduka-
cję szkolną, lecz o stan przygotowania

szkół podstawowych na przyjęcie sze-
ściolatków. Wprowadzając reformę rząd
nie pomyślał o przekazaniu specjalnej
puli pieniędzy na dostosowanie placó-
wek oświatowych i stworzenia specjal-
nych warunków do nauki dla takich ma-
łych dzieci. Popieram rodziców, którzy
obawiają się o zdrowie psychiczne i fi-
zyczne swoich dzieci, również jestem
pełen troski o sześciolatków. Reformę
krytykują psycholodzy i nauczyciele,
wiele środowisk podkreśla, że dzieci
zostaną wprowadzane do szkół zupeł-
nie nieprzygotowanych programowo
i technicznie na ich przyjęcie. Uważam,
że to jest kolejny dramat społeczny, któ-
remu winna jest koalicja PO-PSL. W tym
przypadku dzieci padły ofiarą niewydol-
ności systemu edukacji w Polsce. Je-
stem przekonany, że gdyby rządziło Pra-
wo i Sprawiedliwość taka sytuacja nie
miałaby miejsca, ponieważ nie przeli-
czamy ludzi na pieniądze, w pierwszej
kolejności bierzemy pod uwagę dobro
społeczne i godność człowieka.

Rozmawiała Monika Roman
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30 czerwca 2013 roku w wieku 65 lat zmarł DH ANDRZEJ RZESZUTEK
człowiek ogólnie znany, STRAŻAK-RATOWNIK, który społecznej służbie „dru-
giemu człowiekowi” był wierny przez ponad 40 lat. Z zawodu szlifierz, z zamiło-
wania strażak. Zawsze gotów, na głos syreny – w nocy, czy w dzień, w mróz, czy
upał, stawić się w remizie, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Pracując w miejscowym Zakładzie Urządzeń Technicznych ZGODA, w 1983
roku z grupą zapaleńców zakładał Zakładową Jednostkę Straży Pożarnej, był
jej pierwszym kierowcą. Jednostka ta działała bardzo prężnie do 1995 roku,
tj. do chwili likwidacji zakładu.

Przez następne lata z dużym zaangażowaniem włączał się w pracę miejsco-
wej OSP. Czynnie pomagał przy urządzaniu nowej remizy, organizacji obcho-
dów 125-lecia, szkoleniach organizowanych we współpracy z angielskimi stra-
żakami ze STRATFORT, w corocznej organizacji zawodów i ćwiczeń.

Miał świetny kontakt z młodzieżą. Umiał słuchać i celnie formułować wnioski.
Zawsze chętnie służył radą. Ceniliśmy go za wielką serdeczność i szczerość.
Andzik nazywał rzeczy po imieniu, nigdy nie bał się mówić prawdy. Zawsze był
wierny słowom BÓG, HONOR I OJCZYZNA. Kochał mundur, który zakładał jak
relikwię na wszystkie uroczystości strażackie, państwowe i kościelne. Brał udział
w wielu akcjach, ratując dobytek, zdrowie i życie ludzie nie tylko na terenie
naszej gminy – np. w wielkiej powodzi w Dębicy. Kilkukrotnie był Członkiem
Zarządu OSP, delegatem na Zjazd MG. Ostatnio, przez 3 kadencje, pełnił funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozumiał, że dzisiejsza straż to nie tylko gaszenie pożarów, to coraz to nowe
wyzwania – samemu podnosił swoje kwalifikacje i zachęcał do tego innych.

Za swą ofiarną społeczną działalność był odznaczony: odznaką STRAŻAK
WZOROWY, oraz brązowym, srebrnym i złotym MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA
POŻARNICTWA.

Swym dwóm synom, druhowi Marcinowi i druhowi Kamilowi, przekazał kon-
tynuowanie pięknej tradycji strażackiego rzemiosła.

3 lipca w OSTATNIEJ DRODZE towarzyszyli Zmarłemu rodzina, przyjaciele,
sąsiedzi, delegacje OSP z terenu naszej Gminy z pocztami sztandarowymi

Z wielkim bólem żegnaliśmy naszego NIEODŻAŁOWANEGO KOLEGĘ, WZO-
ROWEGO STRAŻAKA I PRZYJACIELA.

Niech głos naszej strażackiej syreny otworzy MU BRAMY NIEBIOS, gdzie
wyjdzie naprzeciw nasz patron, św. Florian.

Dh Andrzej ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ DO PANA, ale w naszych ser-
cach i pamięci pozostanie na zawsze.

W imieniu zarządu OSP, druhów, składamy wyrazy szczerego współczucia
MAŁŻONCE I CAŁEJ RODZINIE.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 10 maja 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2012 rok.
2. Opracowanie opinii.
3. Sporządzenie wniosku w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absoluto-
rium dla Burmistrza Gminy i Miasta w So-
kołowie Młp.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego po-
siedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 17 maja 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola wydatków na kulturę i dzie-
dzictwo narodowe.
2. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 20 maja 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2012 rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego po-
siedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja do Spraw
Gospodarczych, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 22 maja 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2012 rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

ODSZEDŁ Z NASZYCH SZEREGÓW



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/220/2013 str. 7

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu

29 maja 2013 r.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2012 rok.
2. Udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok
obrachunkowy 2012 Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.,
– w sprawie przystąpienia do scalenia
i podziału nieruchomości,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie nadania nazw ulic,
– w sprawie nadania nazw ulic,
– w sprawie nadania nazw ulic,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,
– w sprawie udzielenia pożyczki dla Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania
„EUROGALICJA”,
– w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu w Trzebosi,
– w sprawie wyrażenia zgody na przeka-
zanie nieruchomości w dzierżawę Krytej
Pływalni w Sokołowie Młp.,
– w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rozbudowy ujęcia
wody pitnej o dodatkowe studnie głębi-
nowe wraz z niezbędną infrastrukturą
w Turzy i Górnie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez

Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.

od 26 kwietnia 2013 r.
do 28 maja 2013 r.

– w sprawie ustalenia wysokości dodat-
ku funkcyjnego i motywacyjnego dla na-
uczycieli, na okres od l maja 2013 r. do
31 sierpnia 2013 r.,
– w sprawie powołania Komisji Zdrowot-
nej dla nauczycieli ubiegających się
o pomoc zdrowotną, w celu racjonalne-
go i jawnego gospodarowania fundu-
szem zdrowotnym,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadania: „Budowa oświetlenia

drogowego na ulicy Plebańskiej w So-
kołowie Młp.”
Przetarg odbył się w dniu 13.05.2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania pn.
„Dostawa sprzętu informatycznego – 329
komputerów przenośnych wraz z prze-
instalowanym oprogramowaniem”.
Ustala się termin otwarcia ofert na dzień
11 czerwca 2013 roku,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania pn.
„Dostawa spychacza gąsienicowego na
potrzeby obsługi wysypiska śmieci
w Sokołowie Młp.”.
Przetarg odbył się w dniu 14 maja 2013
roku.
– w sprawie wydzierżawienia gruntu,
części działki nr 1357/1 położonej
w Sokołowie Młp., przy ulicy Rynek,
z przeznaczeniem na cele usługowo-
handlowe,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu
na sprzedaż działki nr 2484/2 w Niena-
dówce,
Termin przetargu wyznacza się na dzień
12 czerwca 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadania „Dostawa rur kanaliza-
cyjnych do wykonania kanalizacji desz-
czowej na Osiedlu „Pod Lasem” i rowów
krytych na terenie Gminy Sokołów Młp.
Ogłoszony przetarg na dzień 20 maja
2013 r. został unieważniony.
– w sprawie przetargu nieograniczone-
go na realizację zadania pn. „Zakup no-
wego lekkiego samochodu strażackiego
na potrzeby Ochotniczej Straży Pożar-
nej w miejscowości Trzebuska Kąty.
Przetarg odbył się w dniu 20 maja 2013
roku,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy
Sokołów Młp. ulica Rzeszowska 31.
Przedmiotem dzierżawy jest lokal nr 1
wyodrębniony na piętrze w budynku ŚDS
zlokalizowanego na działce nr 4072 na
działalność opiekuńczo – wychowawczą,
– w sprawie przekazania w użyczenie na
rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „EUROGALICJA” z siedzibą
w Trzebownisku, lokali w budynku poło-
żonym w Sokołowie Młp. przy ulicy Rze-
szowskiej 29A, z przeznaczeniem na
cele biurowe Stowarzyszenia,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży, dz. nr: 5533/10, 5533/11 położonych
w Sokołowie Młp. ul. Krótka,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki budowlanej, niezabu-
dowanej, oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerem 1406/86, położonej w So-
kołowie Młp. na Osiedlu „Pod Lasem”.
Termin przetargu wyznacza się na dzień

19 czerwca 2013 r.
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży dz. nr 2102/10 w Trzebosi,
– w sprawie ogłoszenia konkursu i okre-
ślenia regulaminu konkursu na stanowi-
sko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – Komi-
sja powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp. przeprowadzi
w dniu 21 VI 2013 r. postępowanie kon-
kursowe,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadania „Dostawa rur kanaliza-
cyjnych do wykonania kanalizacji desz-
czowej na Osiedlu „Pod Lasem” i rowów
krytych na terenie Gminy Sokołów Młp.”
Termin przetargu został ustalony na
dzień 29 maja 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży działki nr: 431/1, 431/3,431/4 poło-
żonej w Markowiźnie,
– w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie

Młp. w dniu 17 czerwca 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2012 r
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw
Gospodarczych, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 19 czerwca 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o odbytych przetargach na
zadania ujęte w budżecie oraz ich reali-
zacja. Oszczędności wynikające z prze-
targów.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
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Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 24 czerwca 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola dotacji celowych otrzymanych
z budżetu Państwa na zadania zlecone.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu

26 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2012 rok.
2. Realizacja Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii za
2012 rok.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za rok obrachunkowy
2012 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp.,
– w sprawie dzierżawy nieruchomości
gruntowej,
– w sprawie udzielenia pożyczki dla Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania
„EUROGALICJA”,
– w sprawie zawarcia z Powiatem Rze-
szowskim porozumienia dotyczącego
powierzenia Gminie Sokołów Małopol-
ski przez Powiat Rzeszowski prowadze-
nia zadania publicznego,
– w sprawie zawarcia z Powiatem Rze-
szowskim porozumienia dotyczącego
powierzenia Gminie Sokołów Małopol-
ski przez Powiat Rzeszowski prowadze-
nia zadania publicznego,
– w sprawie dzierżawy nieruchomości
gruntowej,
– w sprawie uregulowania stanu praw-
nego gruntu,
– w sprawie zaliczenia drogi wewnętrz-
nej z terenu Gminy Sokołów Młp. do ka-
tegorii dróg gminnych,
– w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Trzebuska Kąty,
– w sprawie zmiany nazwy Publiczne
Gimnazjum im. bł. Bronisława Markie-
wicza w Trzebosi, Trzeboś ul. Kościel-
na 1,
– w sprawie dzierżawy nieruchomości
gruntowej,
– w sprawie zmiany nazwy Publicznego
Gimnazjum w Sokołowie Młp. ul. Lubel-
ska 41,

– w sprawie zmian w budżecie na rok
2013,
– 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.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez

Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.
od 29 maja 2013 r.

do 26 czerwca 2013 r.

– w sprawie wydzierżawienia gruntu,
część działki nr 1357/1 w Sokołowie
Młp. na postawienie tymczasowego
obiektu budowlanego przeznaczonego
do sprzedaży lodów,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży działki nr 5420/1 w Sokołowie Młp.,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży działki nr 3500 w Nienadówce,
– w sprawie przeprowadzenia rekruta-
cji gospodarstw domowych do uczest-
nictwa w projekcie pn. „Eliminacja wy-
kluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów
Małopolski”,
– w sprawie ustalenia godzin otwarcia
i opłaty za korzystanie z basenu Kryta
Pływania w Sokołowie Małopolskim,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu,
działki nr 2020 położonej w Wólce Nie-
dźwiedzkiej z przeznaczeniem na dro-
gę dojazdową,
– w sprawie powołania komisji do sza-
cowania szkód w infrastrukturze komu-
nalnej powstałych w wyniku intensyw-
nych opadów deszczu w dniach
06.06.2013 r. i 07.06.2013 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
pn. „Wybór Operatora Wykonawczego
(OW) w ramach realizacji projektu: Eli-
minacja wykluczenia cyfrowego w Gmi-
nie Sokołów Małopolski, w oparciu o do-
finansowanie w ramach: Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyj-
ności gospodarki, – Działanie 8.3: Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”.
Ustala się termin otwarcia ofert na dzień
2 lipca 2013 roku.

– w sprawie powołania Komisji do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działkach specjalnych produk-
cji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, lub obsunięcie ziemi w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich,
– w sprawie powołania Komisji odbioru
i przekazania do użytkowania zrealizo-
wanego zadania pn. Przebudowa, roz-
budowa i modernizacja ujęcia wody pit-
nej dla Gminy Sokołów Małopolski
– stacja uzdatniania wody w Wólce Nie-
dźwiedzkiej,
– w sprawie powołania dyrektora Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. Pana Jac-
ka Piekiełek,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadań:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr
108698R Wólka Niedźwiedzka przez
wieś etap I:
– Remont drogi gminnej nr 108698R
Wólka Niedźwiedzka przez wieś w miej-
scowości Wólka Niedźwiedzka”,
1. Przebudowa drogi gminnej Nr
108698R Wólka Niedźwiedzka przez
wieś etap II:
– Wykonanie prawostronnego przydroż-
nego rowu krytego z zastosowaniem rur
strukturalnych polipropylenowych na
działce o nr ew. 2730 w miejscowości
Wólka Niedźwiedzka.
Ustala się termin przetargu na dzień
12.07.2013 r
– w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadań:
1. Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie Górno, dz.
nr ewid. 1366, 1371 i 1659 w km 0+
000-0+430,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej Gór-
no Zaborze w km 0+000-0+400.
Ustala się termin przetargu na dzień
12.07.2013 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadań:
1. Przebudowa drogi gminnej Niena-
dówka Dolna w km 0-000-0+555 wraz
z łącznikami w Nienadówce,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr
ew. działki 3391 w Nienadówce w km
0+000-0+315,
3. Modernizacja parkingu na działce nr
ew. 136/1 w Górnie
4. Przebudowa ulicy Bocznej Piękosiów
w Sokołowie Młp. w km 0+000-0+115
4. Przebudowa ulicy Bocznej Partyzantów
w Sokołowie Młp. w km 0+000-0+190
Ustala się termin przetargu na dzień
12.07.2013 r.
– w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maria Kucia
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Mieszkańców naszej gminy a w szczególności mieszkań-
ców Sokołowa Małopolskiego informuje się, że Gmina Soko-
łów Małopolski realizuje projekt pn.: „Poprawa estetyki rynku
i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej
w centralnej części Sokołowa Małopolskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013. Dnia 16 sierpnia 2011 r. Gmina Sokołów Małopol-
ski podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o dofi-
nansowanie ww. projektu środkami z Unii Europejskiej, z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację
projektu przewidziano na okres od października 2011 r. do
września 2013 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przewidy-
wany całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 4 600 000
zł z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 3 900 000 zł.

W zakres projektu wchodzą:
• Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej przy

ul. Rzeszowskiej, wraz z urządzeniem terenu przyległego
od budynku szkoły do ul. Zawale – zieleń i mała architektu-
ra, monitoring, instalacje alarmowe.

• Modernizacja budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej przy płycie rynku.

• Odnowa elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta, z bu-
dową parkingu otwartego na placu Urzędu Gminy wraz
z zjazdem na ul. Sokoła.

• Remont budynku przystanku w Sokołowie Małopolskim
wraz z urządzeniem terenu przylegającej płyty rynku – zie-
leń i mała architektura, wykonanie monitoringu dworca
i parku.

• Umeblowanie pomieszczeń zmodernizowanych budyn-
ków starej szkoły i biblioteki.

• Wyposażenie pomieszczeń zmodernizowanych budynków
starej szkoły i biblioteki w sprzęt komputerowy.
Realizacja projektu rozpoczęła się od przebudowy bu-

dynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rzeszowskiej
44, wraz z urządzeniem terenu przyległego od budynku szko-
ły do ul. Zawale – zieleń i mała architektura, wykonaniem
monitoringu i instalacji alarmowej. Obecnie trwają też prace
budowlane związane z: przebudową budynku dworca auto-
busowego, przebudową placu parkingu przy Urzędzie Gmi-
ny, remontem budynku Urzędu Gminy, przebudową budynku
Biblioteki.

Dzięki realizacji projektu miasto uzyska min.: poprawę es-
tetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa w budynku dworca
autobusowego i w najbliższej jego okolicy, poprawę estetyki
rynku, dodatkowe ogólnodostępne miejsca parkingowe przy
Urzędzie Gminy, plac rekreacyjny przy ul Rzeszowskiej 44
– za budynkiem dawnej szkoły podstawowej oraz dodatkowe
pomieszczenia dla organizacji społecznych w wyremontowa-
nym budynku dawnej szkoły podstawowej i nadbudowanej
części Biblioteki.

Grzegorz Dec

Informuje się mieszkańców naszej gminy, że Gmina
Sokołów Małopolski realizuje projekt pn.: „Poprawa za-
opatrzenia w wodę w gminie Sokołów Małopolski”.

Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1. Infra-
struktura ochrony środowiska, osi priorytetowej nr 4,
„Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007-2013.

Dnia 22 grudnia 2011 r. Gmina Sokołów Małopolski
podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o do-
finansowanie ww. projektu środkami z Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakończenie realizacji projektu przewidziano na lipiec
2013 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i po
uwzględnieniu kosztów zadań wynikających z rozstrzy-
gnięcia przetargu, koszt całkowity projektu to 5 327 418,14
zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 3,5 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu stanowią następujące ro-
boty budowlane:
1. Przebudowa, rozbudowa SUW w Turzy, w tym: remont

istniejącego obiektu, wymiana urządzeń technologicz-
nych i kontrolno pomiarowych, budowa dwóch dodat-
kowych zbiorników na wodę o pojemności 300 m3

każdy.
2. Wymiana urządzeń tłoczących SUW w Wólce Nie-

dźwiedzkiej, w tym: wymiana urządzeń technologicz-
nych i kontrolno pomiarowych.

3. Przebudowa, rozbudowa wodociągu od SUW w Turzy
do Sokołowa Młp. – cała główna magistrala długości
ok. 3,8 km.

4. Budowa wodociągu na osiedlu „Piaski”: całość o dłu-
gości ok. 4 km.

5. Budowa wodociągu na osiedlu „Piaski II”: całość
o długości ok. 3,5 km.

6. Budowa wodociągu na osiedlu „Słoneczne”: całość
o długości ok. 2,7 km.
Dzięki realizacji projektu uzyska się min. następujące

efekty: poprawi się bezpieczeństwo, niezawodność do-
staw i uzyska się zapewnienie odpowiednich parame-
trów wody. Dodatkowe zbiorniki magazynowe umożliwią
stałe dostawy nawet przy okresowym dużym zapotrzebo-
waniu. Budynki stacji uzdatniania wody zostaną wyre-
montowane. Aparatura kontrolno pomiarowa, urządze-
nia tłoczące i filtrujące w stacjach uzdatniania zostaną
wymienione na nowe, bardziej wydajne i precyzyjne. Rdze-
wiejący awaryjny odcinek głównej magistrali z Turzy do
Sokołowa Młp. zostanie wymieniony na nowy z rur poli-
etylenowych, dodatkowo uzbroi się w wodociąg trzy
powstające osiedla mieszkaniowe, dzięki czemu możli-
wość podłączenia wody uzyska łącznie ok. 310 działek
budowlanych.

Grzegorz Dec

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

www.rpo.podkarpackie.pl
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
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W sołectwie Turza na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
w zakresie poprawy infrastruktury drogowej wiele się zmieniło
się na lepsze.Sołectwo Turza posiada zabudowę bardzo roz-
rzuconą, dlatego brak urządzonej infrastruktury drogowej bar-
dzo utrudniał życie mieszkańcom, którzy dojeżdżali do pracy,
szkół, zakładów opieki zdrowotnej i itp.

Olbrzymią zasługą poprawy dostępności komunikacyjnej
są starania Pani sołtys Bronisławy Szot, a zarazem radnej Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp., która nie szczędząc czasu usilnie
zabiegała o ujęcie inwestycji drogowych w poszczególnych
latach w budżetach Gminy Sokołów Małopolski. Duże znacze-
nie miała również przychylność Burmistrza Gminy i Miasta
Gminy Sokołów Małopolski Andrzeja Ożóg i pozostałych rad-
nych Rady Miejskiej, dla których rozwój sieci drogowej ma zna-
czenie priorytetowe.

Obecnie na terenie sołectwa Turza w posiadaniu Gminy
Sokołów Młp. są następujące drogi.

Drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych:
– Turza Nowa 108652R – długość – 2,000 km
– Turza – Mazury 108712R – długość – 2,590 km
Ogółem drogi publiczne – długość – 4,590 km
Drogi nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnętrz-

ne:
– Turza Środkowa – Turza Stara – długość – 2,250 km
– Turza Graniczka – długość – 1,170 km
– Turza Stara – długość – 0,350 km
– Turza Zalas – długość – 3,500 km
– do stacji uzdatniania wody (Wołowa) – długość – 1,700

km
Ogółem drogi wewnętrzne – długość – 8,970 km
 Począwszy od 2003 roku do chwili obecnej na terenie so-

łectwa Turza zostały zrealizowane następujące inwestycje dro-
gowe:

– 2003 rok – wykonano nowa nawierzchnię asfaltową na
początkowym odcinku ulicy Granicznej, z której to w szczegól-
ności korzystają mieszkańcy Turzy na odcinku 500 mb, na
wartość 75 675,00 zł

– 2004 rok – odnowiono nawierzchnię asfaltową na dro-
dze gminnej Nr 108652R Turza Nowa, począwszy od drogi
wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk w kierunku
Turzy Środkowej na odcinku 800 mb, wartość wykonanych
56 730,00 zł.

– 2005 r. – wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dro-

dze wewnętrznej Turza Zalas, początek od drogi powiatowej
Nr 1366R Markowizna-Wólka Sokołowska do nowo wybudo-
wanego ośrodka „Domu Spokojnej Starości” na odcinku
850 mb, na wartość 222 276,25 zł,

– 2006 r. – wykonano nowa nawierzchnię asfaltową: na
drodze gminnej Nr 108652R Turza Nowa początek od skrzy-
żowania z ulicą Polną do skrzyżowania z drogą gminną Nr
108712 R Turza-Mazury na odcinku 500 mb, na wartość
132 126,00 zł, na drodze wewnętrznej Turza Stara na odcinku
200 mb, na wartość 62 813,66 zł,

– 2007 r. – wykonaną nowa nawierzchnię asfaltową na koń-
cowym odcinku ulicy Granicznej o długości 0,670 km, na war-
tość 186 326,33 zł,

– 2008 r. – wykonano nową nawierzchnię asfaltową na
dalszym nieutwardzonym środkowym odcinku drogi gminnej
Nr 108653R Turza Nowa na długości 700 mb, na wartość
272 077,71 zł,

– 2009 r. – wykonano nowa nawierzchnię asfaltową: na
drodze gminnej Nr 108712R Turza – Mazury na odcinku
115 mb, na wartość 48 512,75 zł, na drodze wewnętrznej Tu-
rza Środkowa – Turza Stara na odcinku 385 mb na wartość
138 381,35 zł, na drodze gminnej Nr 108711 R Turza-Trzebu-
ska na odcinku 3,510 km, na wartość 2 640 072,71 zł. Gmina
uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości
1 795 915,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 108711R
Turza-Trzebuska.

– 2010 r. – wykonano nową nawierzchnię asfaltową na ko-
lejnym odcinku drogi wewnętrznej Turza Środkowa – Turza
Stara na odcinku 500 mb, na wartość 163 158,15 zł,

– 2011 r. – wykonano nowa nawierzchnię asfaltową na ko-
lejnym odcinku drogi wewnętrznej Turza Środkowa – Turza
Stara o długości 0,500 km, na wartość 179 216,17 zł, na dro-
dze gminnej Nr 108712R Turza-Mazury na odcinku 2,4 km, na
wartość 1 124344,88 zł.. Gmina uzyskała dofinansowanie
z Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego w wysokości 639 376,60 zł,

– 2012 r. – wykonano nawierzchnię asfaltową na kolejnym
odcinku drogi wewnętrznej Turza Środkowa – Turza Stara na
długości 0,500 km, na wartość 150 680,83 zł,

– 2013 r. – wykonano na nawierzchnię na ostatnim odcinku
drogi wewnętrznej Turza Środkowa – Turza Stara na długości
0,370 km, na wartość 129 162,32 zł.

Budowa dróg na terenie sołectwa Turza,
Gmina Sokołów Małopolski w latach 2003-2013
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Podsumowując łącznie zostało wybudowanych w tym okre-
sie 9,210 km, na wartość 2 941481,40 zł, które posiadają na-
wierzchnię bitumiczną. Pozostałe drogi częściowo utwardzo-
ne są materiałami kamiennymi typu tłuczeń, kliniec i żużel pa-
leniskowy. Mieszkańcy Turzy uzyskali dogodne połączenia
komunikacyjne z Turza Nową, Środkową, Starą, Trzebuską,
miastem Sokołów Młp. i Mazurami Gmina Raniżów.

Niezależnie od wybudowanych dróg przy wykorzystaniu
sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Sokołowie Młp. jak również zatrudnionych pracowników do
robót interwencyjnych, Gmina prowadziła prace związane
z remontami cząstkowymi materiałami kamiennymi, żużlem pa-
leniskowym i masa asfaltową na zimno, przebudowa i budową
przepustów pod koroną drogi, pogłębianiem lub wykonaniem
rowów przydrożnych, koszeniem poboczy i skarp rowów oraz
odkrzaczeniem.

Grzegorz Dec
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W ostatnim czasie do rąk czytelni-
ków trafiła najnowsza książka znanego
nie tylko w Górnie i na terenie gminy
sokołowskiej publicysty Kazimierza
Smolaka. Do tej pory autor ten wydał
siedem książek. Pierwsza z nich, Poznaj
ten smak, była prezentacja i omówieniem
dziejów Zakładu Mięsnego „Smak”
w Górnie. Poczesne miejsce w biblio-
grafii regionalisty zajmują trzy tomy Dzie-
jów Górna. Kolejne trzy książki to zbiory
publicystyki: Myśli rogate, Myśli rogate
II i Myśli kosmate. Każda z nich zawiera
podtytułu czyli pracować nad myślą i ująć
ją w słowo.

Sam autor na ostatniej stronie okład-
ki zapisał o sobie: „Mieszkam w pod-
karpackiej wsi Górno, w której się uro-
dziłem, wzrastałem, chodziłem do szko-
ły, działałem w różnych sto-
warzyszeniach i organiza-
cjach. Od 18 roku życia pro-
wadziłem własne gospodar-
stwo rolne i prywatny zakład
betoniarski. Po transformacji
ustrojowej wspólnie ze
wspólnikami uruchomiliśmy
Zakład Mięsny „Smak-Gór-
no”, którego od 23 lat jestem
współwłaścicielem i wicepre-
zesem”.

Najnowsza pozycja wy-
dawnicza Kazimierza Smo-
laka nosi znamienny tytuł
Myśli i słowa spod strzechy
czyli pracować nad myślą
i ująć ją w słowo. Zakorzenić
się w rodzinnej wsi. Od – do,
czyli jak zmieniała się nasza
wieś od lat 50. do obecnych
(Górno 2013). Książka ta ma
za zadanie pokazać jak wieś
Górno, a na tym przykładzie
i inne polskie wioski, wyglą-
dała i zmieniały się w ciągu
ostatnich lat. Licząca 332
strony publikacja została wy-
dana w rzeszowskim wydaw-
nictwie „Carpathia”. Opraco-
waniem graficznym zajęła się Agniesz-
ka Dziama, a korektą Anna Szydło.

Książka została podzielona na dwie
części. Są to odpowiednio dwie prace
złożone na 3. i 4. Edycję konkursu „Pol-
ska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, któ-
rego organizatorem jest Fundacja na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Za-
znaczyć tu warto, że pierwsza z nich
otrzymała w tym konkursie prestiżowe
wyróżnienie. W odautorskim wstępie
Kazimierz Smolak zdradził: „Obie pra-
ce są po części jakby moimi biografia-
mi, w których lokuję siebie na tle mojej
rodzinnej wioski Górno oraz na tle za-

uważalnych zmian, jakie zaszły w ciągu
ostatnich sześćdziesięciu lat, czyli od
mojego dzieciństwa do obecnego cza-
su. Jest tam przede wszystkim dużo
wspomnień, osobistych przeżyć i obser-
wacji. W pierwszym rozdziale jest tam
opis mojego pochodzenia, mojego po-
dwórka, budynków, sprzętu gospodar-
skiego, opis prac polowych i w gospo-
darstwie. Jest też wspomnienie z lat mło-
dzieńczych i opis wesel wraz ze zbio-
rem przyśpiewek”.

Jak zaznaczono, pierwsza część to
kapitalny opis Górna lat 50. XX wieku
i późniejszych. Część ta składa się z pię-
ciu rozdziałów, które kolejno omawiają:
dom i gospodarkę, lata szkolne, okres
młodzieńczy, organizowanie imprez ple-
nerowych oraz wiejskie wesela. Trudno

uniknąć tu myśli o nawiązywaniu do
ważnego nurtu chłopskiego pamiętni-
karstwa galicyjskiego z przełomu stule-
ciu XIX i XX, m.in. Pamiętników włościa-
nina Jana Stryczka. Ten opis codzien-
nego życia polskiej wsi z pewnością
może stanowić wdzięczny materiał do
badań etnografów i historyków. Śledze-
nie treści ułatwiają liczne podrozdziały,
których tytuły mówią same za siebie: Ga-
zety, Piec, Studnia z żurawiem, Wycho-
dek, Młocka, Sianokosy, czy Pasienie
krów.

Druga część to próba ujęcia zmian
polskiej wsi i obyczajowości nie tylko

wiejskiej. Sam autor w Podsumowaniu
zapisał: „Czy udało mi się w ciągu tych
10 miesięcy [pisania] ukazać ogromny
skok cywilizacyjny, jaki nastąpił od cza-
su mojej młodości do dnia dzisiejsze-
go? Tę ocenę zostawiam Tobie Szanow-
ny Czytelniku. Niemniej cieszę się, że
dokonałem 43 porównań [spraw, rzeczy
i zjawisk], które miały istotny wpływ na
nasze codzienne życie i pracę”.

Wydaje się, że Myśli i słowa spod
strzechy to najważniejsza książka w do-
robku Kazimierza Smolaka. Przede
wszystkim jest całkowicie autentyczna
i osobista. To szczery aż do bólu, trzy-
mający się w każdym calu rzeczywisto-
ści opis Górna i własnych przeżyć. Ca-
łość jest pisana lekkim stylem, okraszo-
nym bogato dowcipem. Nie brakuje do-
sadnych i obrazowych porównań, które
ułatwiają odbiorcy przyswajania czyta-
nych treści. To na koniec prawdziwie in-
teresująca lektura dla wszystkich, nie
tylko mieszkańców naszego regionu, ale
również wszystkich, którzy chcą poznać
nieodległą przecież przeszłość, która już
bezpowrotnie minęła. Na osobną uwa-
gę zasługują liczne fotografie, które sta-
nowią niezaprzeczalny atut publikacji
i są dodatkowym źródłem dokumentu-
jącym przemiany cywilizacyjne zacho-
dzące w naszym społeczeństwie.

(w-b)

Przykładowe teksty wybrane
z książki – od odznaczenia

Krzyżem Grunwaldu do Jubileuszu
400-lecia parafii Górno.

Odznaczenie Górna Krzyżem Grunwal-
du w lipcu 1977 roku.

Chociaż od tych zdarzeń minęło 35
lat, a pamięć już zawodzi, wówczas jako
25-letni młodzieniec nie uczestniczyłem
czynnie w organizacji przygotowań do
tej uroczystości. Bardziej uczestniczy-
łem jako widz niż bezpośredni świadek.
Z pozycji widza mogę tyle powiedzieć,
że dla nowo utworzonej Gminy Soko-
łów Małopolski (w miejsce Gromadzkich
Rad Narodowych), a szczególnie dla
ówczesnej władzy, a tym bardziej gmin-
nego aparatu partyjnego PZPR, tego
typu uroczystość było bardzo ważnym
wydarzeniem politycznym.

Przede wszystkim ze względu na
obecność naczelnych władz wojewódz-
kich. Obecni na wręczaniu sztandaru
byli ówczesny wojewoda Henryk Stefa-
nik, I sekretarz KW PZPR Leon Kotarba
i cała świta ówczesnych władz. Dziś na-
zwalibyśmy to, że na uroczystość przy-
było wielu VIP-ów.

Pragnąc pokazać różnice w przebie-
gu uroczystości, porównałbym Odzna-

Refleksje spod strzechy
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czenie Górna Krzyżem Grunwaldu do
wydarzenia, które odbyło się 22 lata póź-
niej, a mianowicie do obchodów 400-
lecia parafii Górno w 1999 roku. Trudno
mi dziś odpowiedzieć czy tak się złoży-
ło, czy może w tym był jakiś plan, że
przed uroczystością zostały wybudowa-
ne w Górnie nowe obiekty Zakładu Usług
Mechanizacyjnych. Wcześniej istnieją-
ce Kółko Rolnicze w Górnie zostało
wchłonięte w struktury powstałej Spół-
dzielni Kółek Rolniczych w Sokołowie
Młp. i zamiast miejscowych Kółek Rol-
niczych na ich bazie powstawały Zakła-
dy Usług Mechanicznych. SKR Sokołów
kupił plac i wybudował na nim obiekty
potrzebne do prowadzenia usług rolni-
czych. Na wybetonowanym i utwardzo-
nym żużlem placu, odpowiednio ude-
korowanym przygotowano tę uroczy-
stość. Tego rodzaju uroczystości były też
okazją dla gminnych władz, aby dodat-
kowo mogły się pochwalić nowymi in-
westycjami w terenie. Ustawiono dwie
przyczepy ciągnikowe, które posłużyły
za trybunę, gdyż był to najszybszy i po-
wszechnie stosowany sposób organizo-
wania trybun przy różnego typu uroczy-
stościach. Do uświetnienia uroczystości
została ściągnięta z Rzeszowa kompa-
nia wojska wraz z orkiestrą wojskową,
która grała Mazurka Dąbrowskiego, Mię-
dzynarodówkę i marsze wojskowe.
Przed odznaczeniem Górna Krzyżem
Grunwaldu III klasy został odczytany
apel poległych, ale tylko tych, którzy
należeli do grupy komunistycznej, czyli
AL. (Armia Ludowa) i GL (Gwardia Lu-
dowa) z terenu Górna. Przy apelu pole-
głych byli wymienieni mieszkańcy Gór-
na, którzy zginęli z rąk hitlerowców, jak
Franciszek Kowalski, Stanisław Przy-
bysz, Stanisław Bałut z Markowizny,
oraz ci, którzy polegli podczas utrwala-
nia władzy ludowej po wojnie, a to: Wła-
dysław Osetek funkcjonariusz UB, Fran-
ciszek Kuduk i Władysław Marciniec –
funkcjonariusze MO. Przy dźwięku wer-
bli wymieniano kolejno poległych,
a oddział żołnierzy oddawał salwy ho-
norowe. W ogóle nie wspomniano o za-
mordowanych członkach AK z Górna,
tak jakby oni walczyli o inną Polskę.
Dziewiętnastu miejscowych działaczy
AK zostało podstępnie schwytanych,
jeszcze w czasie działań wojennych we
wrześniu 1944 r. Zostali oni zatrzymani
przez swoich ludzi pochodzących z Gór-
na, którzy należeli do UB i M O. Przeka-
zano ich w ręce NKWD, gdzie bez sądu
wywieziono do obozów na terenie daw-
nego ZSRR. Pięciu z nich nie powróciło,
spotkała ich śmierć w lagrach sowiec-
kich. Dlaczego jedna śmierć była uwa-
żana jako ważna i chwalebna, a druga
przemilczana?

Społeczność Górna otaczała bar-
dziej pamięcią tych, których nie wymie-

niono w apelu. Z rozmów z ludźmi wiem,
że niektórzy wymienieni w apelu komu-
niści nie byli darzeni sympatią i uzna-
niem przez miejscowe społeczeństwo.
Przy różnych okazjach opowiadano
o nich niechlubne rzeczy. Chociaż za
młodu słyszałem te opowieści, nie za-
mieszczam ich treści i nie zamierzam
tego robić, gdyż mogłyby okazać się nie
w pełni sprawdzone, a ja nie chcę być
sędzią w tych sprawach. Sąd zostawiam
Najwyższemu.

W 1977 roku podczas odznaczenia
wioski Krzyżem Grunwaldu III klasy, jak
też i później, podczas Jubileuszu 400-
lecia parafii w 1999 roku wieś skorzy-
stała na swym wyglądzie. W pierwszym
przypadku przynajmniej dlatego, że na
tę okoliczność od skrzyżowania koło Jó-
zefa Deca przez wieś do bazy Kółka Rol-
niczego na odcinku blisko 2 km zrobio-
no drogę asfaltową i odnowiono rowy
przydrożne. Jaki to był asfalt to był, ale
był. Nie było wtedy takiej techniki jak
dziś, że na przygotowany i utwardzony
podkład, maszynowo kładzie się dwie
warstwy gotowej masy asfaltowej. Wte-
dy główną maszyną była przejezdna
beczka, w której gotowano smołę i tą
smołą polewano rozgarnięte kamienie,
a na wierzch sypano piasek lub drobny
żwir. Piaskiem posypywano jeszcze kil-
kakrotnie później, zwłaszcza jak były
upały, gdyż smoła wychodziła do wierz-
chu i kleiła się do kół czy butów. Pod-
czas upałów było widać jak warstwa
smoły „pływa” po drodze i wtedy wy-
gniatały się koleiny, a podczas mrozów
wybijały się dziury w drodze. Droga ta
była względnie dobra do pierwszej zimy.
Ale i tak był to jeden z najlepszych od-
cinków drogi w tym czasie w gminie. Na
wspomnianą uroczystość wszystkie
obiekty użyteczności publicznej, które
w jakiś sposób podlegały ówczesnej
władzy, były udekorowane flagami bia-
ło-czerwonymi i czerwonymi. Udekoro-
wane też były domy „patriotów” komu-
nistycznych. Obrazów przywódców
ówczesnej władzy nie pamiętam, ale
pewnie nie były wywieszane na budyn-
kach czy w prywatnych domach, gdyż
było to za rządów Gierka, kiedy moda
na wieszanie portretów przywódców już
minęła.

Natomiast 22 lata później w 1999
roku podczas uroczystości jubileuszo-
wych na 400-lecie powstania parafii Gór-
no królowały flagi biało-czerwone i pa-
pieskie. W oknach wywieszano obrazy.
W 1977 roku nie było wolno prowadzić
prywatnej inicjatywy, więc nie było spon-
sorów i nie miał kto dofinansować im-
prezy. Na uroczystość przyjechało wów-
czas grono ważnych gości z wojewódz-
twa, ale na terenie Górna nie byli pod-
jęci obiadem. Nawet choćby się chcia-
ło, nie byłoby gdzie ich przyjąć. Jedyna

większa jadalnia, w której można było
pomieścić jednocześnie ponad dwa-
dzieścia osób była na plebanii. Mały
żart: proboszcz pokazuje swoją pleba-
nię i wskazując na jadalnię mówi „tutaj,
nie daj Boże, może jeść jednocześnie
30 osób”. Po oficjalnych częściach uro-
czystości władze gminne zabrały gości
na obiad do Sokołowa, do jedynej re-
stauracji w gminie. Z okazji uroczysto-
ści zorganizowano festyn, który odbył się
na terenie nowej bazy Kółka Rolnicze-
go w Górnie.

W 1999 roku, kiedy można już było
prowadzić działalność gospodarczą, to
wspólnicy Zakładu Mięsnego w Górnie,
jako główni sponsorzy obchodów Jubi-
leuszu 400-lecia parafii Górno, przygo-
towali i sfinansowali siedmiodniowe
uroczystości, na których przebywały ty-
siące uczestników i wydano też tysiące
bezpłatnych posiłków. Wynajęto do
uświetnienia uroczystości wiele zespo-
łów artystycznych, ze słynną „Eleni” na
czele.

Nie krytykuję obsługi i przygotowa-
nia uroczystości odznaczenia Krzyżem
Grunwaldu, ale staram się pokazać róż-
nice w działaniu ustroju. Gdyby te wy-
mienione uroczystości odbywały się
w odwrotnej kolejności, i jubileusz pa-
rafii obchodzony był w 1977 roku, to
miałby jednodniową oprawę podobną
do parafialnego odpustu z wizytą bisku-
pa i wielu księży. Po obiedzie na pleba-
nii dla biskupa, księży i ewentualnych
jakichś innych zaproszonych ważniej-
szych gości z zewnątrz czy parafian, za-
kończyłaby się uroczystość. Jedynie
z tego tytułu odbyłaby się wieczorem
jakaś zabawa na wolnym powietrzu. Po-
dobnie, jak to bywa na odpuście para-
fialnym, nie brakłoby kramarzy i lodzia-
rzy. Na pewno nie stać byłoby parafię
na odnowienie i wymalowanie polichro-
mii kościoła jak to wykonano na Jubile-
usz w 1999 roku. Nie było wtedy firmy
Smak, to i nie miałby kto sfinansować
renowacji ołtarzy, wymianę oświetlenia,
wykonanie drzwi w kościele, chodnika
koło kościoła i otoczenia kościoła. Nie
było wówczas też zakładów betoniar-
skich Tadeusza Tupaja, Marka Miazgi
czy braci Radomskich, którzy w nieco
późniejszym okresie też wyłożyli mnó-
stwo środków na upiększenie i spraw-
ne funkcjonowanie kościoła.

Gdyby odznaczenie Krzyżem Grun-
waldu odbywało się w 1999 roku to na
sto procent uroczystość ta byłaby bar-
dziej uroczysta i bogatsza. Wtedy na
pewno wymienieni byliby wszyscy po-
legli, nie tylko z grupy komunistów.
Chciałem przez to porównywanie dwóch
uroczystości pokazać różnicę czy lepiej
było kiedyś, gdy inicjatywa prywatna
była zabroniona i tępiona, czy teraz, kie-
dy można prowadzić prywatną działal-
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ność gospodarczą i wspomóc przez
sponsoring tego rodzaju uroczystości.
Dziś prawie każda impreza, jubileusz
czy inne uroczystości wspomagane są
w mniejszym lub większym stopniu przez
sponsorów. Coś na ten temat wiem, gdyż
jako wiceprezes Zakładu Mięsnego
„Smak Górno”, widuję setki delegacji
z bliższych i dalszych okolic, zabiega-
jących o wsparcie najróżniejszego ro-
dzaju imprez, rocznic czy uroczystości.
Uczestniczyłem na wielu organizowa-
nych uroczystościach, gdyż przeważnie
zawsze nas sponsorów zapraszają
i często wypada być, a na niektóre idzie
się z przyjemnością. Jeżeli czuje się, że
zaproszenie jest bardziej od oka, bo
pasuje zaprosić, to się z niego nie za-
wsze korzysta.

Jeszcze jedna uwaga do imprez
z lat komunistycznych. Może i kto by zro-
bił wówczas jakąś imprezę, ale nie było
gdzie nabyć kiełbasy, gdyż można było
ją jedynie kupić na kartki. Chcąc kogoś
zaprosić, trzeba by najpierw poprosić go
o kartki na mięso, a później dopiero ka-
zać mu przyjść na imprezę. Jakoś by to
głupio wyglądało. Dziś, jeżeli ktoś nie
zna problemów sprzed lat 90. z zaku-
pem towarów reglamentowanych, to mu
ciężko zrozumieć różnice, jakie chcia-
łem przedstawić.

Od niezapomnianych festynów i zabaw
w świetlicy wiejskiej do czasów, kiedy
o takich imprezach wspomina się
z nostalgią.

Tutaj właśnie chcę miło powspomi-
nać festyny pod gołym niebem i zabawy
w świetlicy wiejskiej, a o takich impre-
zach wspomina się z nostalgią. Wspo-
mnę o pieszych wędrówkach do obcych
wiosek na imprezy i wesołych powro-
tach z festynów i zabaw. Dziś w moim
przypadku zostaje mi siedzenie w domu
(chyba że wyjadę do miejscowości sa-
natoryjnych).

Tak mi się wydaje, że pan Bóg dla
każdego ma swój tajemny plan polega-
jący na tym, że ustali mu ilość przeby-
tych pieszo kilometrów, po których czło-
wiek się żeni. Dla mnie Pan Bóg pewnie
zgubił miarę, albo zaplanował, że będę
starym kawalerem, bo miałem do poko-
nania bardzo duży limit kilometrów. Gdy-
by nie przemożna ochota pójścia na za-
bawę na obcą wioskę, niezależnie od
pogody, i gdybym nie miał dobranego
towarzystwa, które też lubiło chodzić na
festyny czy zabawy, to byłbym dziś sta-
rym kawalerem i wujkiem. Ale normę ki-
lometrów podzieliłem na 12 części i od
siedemnastego roku życia już chodzi-
łem na zabawy na obce wioski. Przez
ten 12-letni okres, licząc przemierzone
kilometry, obszedłbym na pewno Polskę

wzdłuż jej granic. Ale moją wytrwałość
Pan Bóg wynagrodził, bo po 12 latach,
kiedy byłem w wieku 29 lat, zaprowa-
dził mnie do młodszej ode mnie 9 lat
córki kościelnego z sąsiedniej Wólki
Niedźwiedzkiej. Kilku moim kolegom nie
chciało się wychodzić ustalonej normy
i nie doszli do swoich przeznaczeń.

Oj, przez te dwanaście lat jest co
wspominać. Choć zabawy, na które
chodziliśmy do sąsiednich wiosek,
w moim przypadku to tylko najwyżej po-
łowa zabaw i festynów, na których by-
łem. Przez 10 lat, od 18 do 28 roku życia
bardzo często organizowałem zabawy
i festyny w Górnie. Prowadziłem też
przez ten okres Ludowy Zespół Sporto-
wy Górno, a właściwie drużynę piłki
nożnej. Aby piłkarze mogli kopać piłkę
i jeździć na mecze do innych miejsco-
wości, trzeba było zdobyć fundusze na
działalność. Organizowaliśmy wspól-
nie z kolegami imprezy dochodowe,
jakimi wtedy były zabawy i festyny. Żeby
zorganizować i obsłużyć zabawę, też
trzeba było się nachodzić i narobić ki-
lometrów. Może i mam u kogoś zasłu-
gi, jeżeli się przyczyniłem do tego, że
na organizowanych przeze mnie zaba-
wach poznawała się ze sobą młodzież,
łącząc się w pary, które zostały później
małżeństwami. Mam nadzieję, że ol-
brzymia większość par zadowolonych
z wyboru współmałżonka powie, że to
dzięki mnie, a niezadowoleni mogą po-
wiedzieć, że to przeze mnie. Ale, jak
do tej pory, nie spotkałem dziękujących
mi ani czyniących mi wymówki z tego
tytułu. Widocznie pogodzili się z losem.
Po tym, jak normę na chodzenie już
miałem wykorzystaną, to się ożeniłem.

Z żoną na zabawy czy festyny cho-
dziliśmy rzadko, jedynie na organizo-
wane w Górnie, zwłaszcza z okazji za-
baw odpustowych czy innych organi-
zowanych na polu jako festyny bądź
zabawy andrzejkowe, sylwestrowe czy
zabawy choinkowe. Kiedy na świat
przyszły dzieci, z konieczności trzeba
było osiąść na mieliźnie.

* * *
Tak się złożyło, że w okresie grzew-

czym byłem palaczem w Szkole Pod-
stawowej w Górnie i na swojej zmia-
nie, wieczorem, trzeba było pilnować
pieca. Świetlica była obok szkoły. Jak
była organizowana zabawa, to mnie na
nią ciągnęło, żeby choć chwilę zoba-
czyć. Te chwile miło i wesoło wspomi-
nam z moim znajomym, nie powiem,
z którym, żeby mu nie robić obciachu.
Umawialiśmy się wcześniej i tak niby
przypadkiem spotykaliśmy się przy
szkole, a później, tak na chwilę na
lampkę wina wstępowaliśmy na zaba-
wę. Bywało fajnie i wesoło, ale żony
nasze były z tego mniej zadowolone,

bo one były uwiązane w domu przy
małych dzieciach. Przypomina mi się
żart o małych dzieciach: „Żona mówi
do męża w środku nocy: – Pokołysz tro-
chę dziecko, bo płacze, a przecież na-
leży ono po połowie do mnie i do cie-
bie. Mąż odpowiada: – To ty kołysz
swoją połowę, a moja niech się drze”.
Drugi żart żydowski – „Icek, czemu ty
tak ziewasz. Nu, bo ja w nocy wstaję
do dzieci. Icek, ale ty nie masz dzieci.
Nu, a jak się chce mieć dzieci, to też
nie można spać”.

* * *
Kiedy nadeszły lata 90., to w Gór-

nie zaprzestano organizowania zabaw
i festynów. Zaczęły się problemy, bo
trzeba było coraz więcej zezwoleń, za-
bezpieczeń imprez, wynajmować trze-
ba było ochroniarzy, służby medyczne.
Nie można było tak jak kiedyś na zaba-
wach sprzedawać alkoholu, na którym
się zarabiało. Rachunek ekonomiczny
wziął górę nad ideą, bo ze stratą nikt
nie chce organizować imprez. Dzisiaj
obywam się bez zabaw, siedzę grzecz-
nie w domu. Chyba że wyjadę do miej-
scowości sanatoryjnych, gdzie organi-
zowane są dancingi, to chodzę na nie,
gdyż chcę porównać jak tam jest, a jak
było kiedyś, gdy chodziłem na zabawy
kiedy byłem młody i piękny. Nie ukry-
wam, że jest to dobry i przyjemny punkt
obserwacyjny, z którego zapamiętuję
sobie zachowanie różnych ludzi i za-
mieszczam w moich artykułach. Teraz,
gdy wracam z dancingu w czasie po-
bytu w sanatorium, to wlokę nogami
i śpieszę się, aby przed 22.00 być
w pokoju i nie narazić się służbie me-
dycznej.

Gdy byliśmy młodzi i do domu wra-
caliśmy piechotą z sąsiedniej wioski,
to braliśmy na powrotną drogę butelkę
wina na pokrzepienie i przez drogę
śpiew odchodził, aż miło. Dziś rodzic
w nocy sprawdza przez komórkę, gdzie
jest jego pociecha, czy już wyjechała
z zabawy do domu, czy jej się coś nie
stało. Wówczas rodzic wyszedł się wy-
sikać na pole (w domu nie bywało wte-
dy ubikacji) i jak słyszał w nocy, że od
strony np. Łowiska słychać śpiewy, wie-
dział, że już młodzież wraca z zabawy,
to był pewny, że dotrą do domu. Cza-
sami już się rozwidniało, gdy wracali-
śmy do domu. Dobrze było wtedy za-
świecić żarówkę, po cichym wejściu do
domu, by domownicy myśleli (gdy któ-
re się przebudziło), że to jeszcze noc,
kiedy świeci się światło. Zdarzało mi
się, gdy wróciłem z zabawy, a było już
rano, że wujek czy ciotka głośno się
dziwili i mówili – „co, już wstajesz, spać
nie możesz?”. Ale wtedy człowiek prze-
spał się ze trzy godziny i rano hajda do
roboty, której nigdy na gospodarstwie
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nie brakowało. Powroty z zabaw były
wesołe. Zależy jeszcze, w jakim okre-
sie. W lecie korzystało się z cudzych
sadów, w których rosły jabłka, wiśnie,
czereśnie czy śliwy. W polu nad ranem,
gdy zaczynało świtać, szło się na tru-
skawki w lecie albo rzepę czy marchew
bardziej na jesieni. Gdy jabłka czy śliw-
ki były robaczywe, to chcieliśmy z pre-
tensjami budzić chłopa, że produkuje
buble, ale nie było chętnego, aby ten
szczyt bezczelności zrealizować.

Od jednego roweru w domu do kilku
samochodów na podwórku.

Z rowerem przypomina mi się taki
żart, jak to w pewnej parafii mieszkało
wielu parafian o nazwisku Cisek. A sa-
mych Janów Cisków było pewno ze czte-
rech. Tak się złożyło, że jednemu zmar-
ła kobita, a drugiemu zginął rower.
Ksiądz się dowiedział, że zmarła Ciska
żona, ale nie wiedział, którego. Akurat
ten Jan Cisek, któremu ukradli rower,
miał sprawę do proboszcza i zjawił się
na plebanii, wywiązał się następujący
dialog pomiędzy nimi: ksiądz – „Współ-
czuję wam Janie, że takie nieszczęście
was spotkało”. Jan od roweru pomyślał,
że ksiądz wie o kradzieży i próbuje to
bagatelizować, i odpowiada księdzu:
„Nie ma co żałować, bo to było stare,
z przodu rozklekotane, z tyłu powietrze
uchodziło. Ta i wszystkie pastuchy na
tym się uczyły”. Co mu ksiądz odpowie-
dział, tego nie wiem.

Pamiętam, że wtedy rower był
rzeczą bardziej wartościową niż dzisiaj
samochód. Gdy był jeden rower
w domu, to było już dobrze. Mało gdzie
bywało, żeby były dwa rowery. Rowery
w większości były tzw. męskie, z rama-
mi. Rowerów damskich, tzw. „damek”,
było mało. Uczyć się jazdy lepiej było
na rowerze damskim. Rower męski miał
ramę wysoko i jako mały chłopiec mia-
łem za krótkie nogi, żeby przełożyć
nogę przez ramę i jechać. Gorzej było,
jak stopa ześlizgnęła się z pedała, to
wtedy krocze z przyrodzeniem lądowa-
ło na tej ramie. Oj! ból był taki, że nie
dało się jechać dalej, ale to dlatego, że
nie było nic widać, bo łzy zalały oczy.
Po takich nieudanych próbach nauki
jazdy na rowerze uczyliśmy się jeździć
w ten sposób, że w mocno skrzywionej
postawie lewa noga stawała na lewym
pedale, a prawa na prawym pedele
i pedałowało się pod ramą. Rower był
lekko nachylony w prawą stronę, rowe-
rzysta wychylał się w lewą i rower je-
chał. Najpopularniejsze rowery były
produkcji radzieckiej, marki „Ukraina”.
Były to buble, gdyż nie dość, że się czę-
sto psuły, to jazda na nich wymagała
dużego wysiłku i, w porównaniu do ro-

werów innych marek, „ciężko chodzi-
ły”. Rowery te nazywano popularnie
„ruski rower” i żartowano, że powinni
rowery sprzedawać razem z Rusinem,
aby kręcił pedałami. Jeszcze za cza-
sów mojego dziecięcego wieku było we
wsi kilka rowerów przedwojennych,
które jeździły lekko. Później zaczęły
pojawiać się na rynku polskie rowery
marki „Romet”, ale zakup tych rowerów
to był los szczęścia albo trzeba je było
załatwiać po placówkach handlowych,
GS-ach.

Przez jakiś czas rowery i inne arty-
kuły gospodarstwa domowego załatwiał
w Górnie Józef Szpila, który ożenił się
w Górnie i pracował jako kierownik dzia-
łu handlowego w Spółdzielni Handlo-
wej w Leżajsku. Pytano się ciotki żony
Szpili, gdzie on pracuje, a ciotka nie
znała stanowiska, ani firmy, toteż odpo-
wiadała, że jest w Leżajsku tym, no, no
tym, „tym całym” od rowerów i telewizo-
rów. Śmialiśmy się, jak ktoś coś potrze-
bował, że „ten cały” mu załatwi. Piszę
to jako wesoły epizod, gdyż naprawdę
wspomniany Szpila wielu ludziom po-
magał i był powszechnie lubiany, choć
za dużo go wykorzystywano i najczę-
ściej załatwienie czegoś wynagradza-
no alkoholem, przez co jego stosunki
domowe cierpiały i nie były najlepsze.

* * *
Rower, do dwudziestu kilku lat mo-

jego życia, był dla mnie podstawowym
środkiem lokomocji. Jeździłem nim
wszędzie, gdzie była potrzeba – na ka-
walerkę, na piwo do baru w Łowisku, do
pracy, gdy ktoś potrzebował, abym mu
zrobił na jego podwórku betony stu-
dzienne czy mostkowe. Rolnik zaintere-
sowany betonami przyjeżdżał koniem
z wozem i zabierał formy do betonów
do siebie na podwórko. Ja w umówiony
dzień wskakiwałem na rower i po pia-
skach i bezdrożach zasuwałem do chło-
pa, czy to do Łowiska, Łętowni, Woli
Zarczyckiej, Markowizny czy w inny re-
jon w promieniu kilkunastu kilometrów.
Nadmieniam, że od 16 roku życia jako
„majster” mający formy do produkcji stu-
dziennych kręgów betonowych, jeździ-
łem do gospodarstw chłopskich i na
miejscu u chłopa robiłem betony.

* * *
Do lat dwudziestu byłem bardzo

grzecznym chłopcem i w ogóle nie pi-
łem alkoholu. W późniejszym okresie
nie mogę tego powiedzieć, choć ludzie
wszystkiego nie wiedzieli i nadal mia-
łem opinię niepijącego. Pamiętam, było
święto w domu, gdy wujek Franek kupił
sobie motorower. Był w tym czasie soł-
tysem i wagowym na punkcie skupu
żywca i z tej racji, że był kulawy i już
słabszy fizycznie, szarpnął się na taki

luksus. Nieraz mu zabierałem ten mo-
torower. Byłem nim kilka razy w Kolbu-
szowej w Powiatowej Radzie LZS w tym
czasie, gdy prowadziłem drużynę LZS
Górno, czyli początkiem lat 70. XX w.

Pierwszy własny motocykl WSK 125
cm3 kupiłem za pieniądze, które zaro-
biłem na robieniu betonów w wieku
dwudziestu kilku lat. Motorem tym jeź-
dziłem dużo, gdyż ciągle były potrzeby
wyjazdów, czy to w związku z prowa-
dzeniem drużyny piłkarskiej, czy orga-
nizacją zabaw bądź festynów. Drugi
natomiast motocykl marki Jawa 350
kupiłem od znajomego. Motor ten był
udanym zakupem, bo zawiózł mnie do
żony, a nabyłem go, jak miałem 28 lat.
W tym czasie poznałem na weselu moją
przyszłą żonę i już jak panisko, Jawą
na kawalerkę do niej jeździłem.

Na swój własny samochód musiałem
czekać kolejnych 9 lat. Wydawało mi się,
że zbieram pieniądze, aby kupić sobie
samochód osobowy, pieniędzy miałem
odłożonych coraz więcej i ciągle coraz
więcej mi brakowało, gdyż nowego sa-
mochodu nie można było kupić z wolnej
ręki, a auta stale drożały. Na zakup nowe-
go samochodu trzeba było mieć talon,
a talony dostawali ludzie na stanowiskach
kierowniczych wiernie służący ówczesnej
władzy. Starszy samochód na giełdzie był
o wiele droższy niż nowy z fabryki. Można
było kupić nowy samochód za dolary, ale
to wychodziło drogo. Kupowali za dolary
ci, którzy byli na zarobku w USA, Kana-
dzie lub innym zachodnim kraju albo im
rodzina z zagranicy wpłaciła. Ja też wy-
korzystałem taką możliwość. Gdy siostra
wyjeżdżała do USA, pożyczyłem jej pie-
niądze na bilet. Kiedy siostra zarobiła
w USA, to mi wpłaciła na Skodę 120L,
którą odebrałem w Czechosłowacji
w Pradze. Był to rok 1989 i miałem już
wtedy 37 lat, prowadziłem gospodarstwo
rolne i przez blisko 20 lat prywatny za-
kład betoniarski.

Dziś więcej jest w domach samo-
chodów niż 50 lat temu rowerów. Teraz
większość dorosłych ludzi, którzy pra-
cują, ma swoje samochody, gdyż jest
to środek lokomocji konieczny w dzi-
siejszej rzeczywistości i nikt tego nie
traktuje jak luksus. Dawniej bywał je-
den rower w domu, a gdy były dwa ro-
wery, to była rzadkość. Samochód był
traktowany jako luksus i gdy był w domu,
to najwyżej jeden. Kiedy w 1993 roku
nabyłem drugi samochód, to miałem
kaca moralnego, co powiedzą ludzie,
jak będę miał w domu dwa samocho-
dy. Ale nie ma co się przejmować co
ludzie powiedzą, bo co byś nie zrobił,
to część nic nie powie, a część ludzi
będzie mielić językiem i komentować.
Dziś praktycznie prawie każdy pracu-
jący dorosły ma swój samochód, to jest
norma, i nikogo to nie dziwi.
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Biskup Jan Ozga – Apostoł Afryki.
Od prawie 25 lat niestrudzenie głosi
Ewangelie na Czarnym Lądzie.

Ksiądz bp Jan Ozga urodził się 17
kwietnia 1956 r. w Woli Raniżowskiej, jako

drugie dziecko z czworga potomstwa Zo-
fii i Antoniego. Chrzest święty przyjął
22 kwietnia 1956 r. w kościele parafial-
nym pw. św. Wojciecha w Woli Raniżow-
skiej z rąk ówczesnego ks. proboszcza
Bolesława Puzio. Do I Komunii świętej
przystąpił w 1965 roku. W latach 1963-
1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej
w Woli Raniżowskiej, w tym czasie był mi-
nistrantem, lektorem i kantorem w koście-
le parafialnym w rodzinnej miejscowości.
Sakrament Bierzmowania przyjął w Woli
Raniżowskiej. Szafarzem sakramentu był
Bolesław Taborski, biskup pomocniczy
diecezji przemyskiej.

Święcenia kapłańskie
Na szkołę średnią wybrał Liceum

Ogólnokształcącego w Sokołowie Mało-
polskim, do którego chodził w latach
1971-1975. Po zdaniu matury wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego
w Przemyślu i ukończył studia filozoficz-
no-teologiczne, a następnie uzyskał ma-
gisterium z teologii na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. 4 kwietnia 1981 r.
przyjął święcenia diakonatu, a 7 czerw-
ca święcenia kapłańskie. 14 czerwca
odprawił Mszę święta prymicyjną w ko-
ściele parafialnym w Woli Raniżowskiej.
Kazanie prymicyjne wygłosił ksiądz Rek-
tor WSD w Przemyślu, pochodzący z Ra-
niżowa, Stanisław Potocki. Na obrazku
prymicyjnym (na jego górze), jako dewi-
za były słowa pieśni religijnej: „Mój Mi-

strzu, przede mną droga, która przebyć
muszę tak jak Ty”, zaś na dole obrazka
napis – „Boże błogosław tym, którzy do-
pomogli mi dojść do Twego Ołtarza
i tych, do których mnie posyłasz”.

Służba Bogu
Ks. Jan Ozga po święceniach kapłań-

skich został skierowany jako wikariusz
do parafii Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Rzeszowie na Drabiniance (lata
1981-1985), gdzie dał się poznać jako
duszpasterz grup parafialnych, wiele
z nich założył osobiście. Jako młody ka-
płan zdawał sobie sprawę z tego, że
w parafii miejskiej duszpasterstwo wy-
maga istnienia różnych grup apostol-
skich. Wszystkie nabożeństwa w tamtym
czasie odprawiano w drewnianej kapli-
cy. Obecny kościół – Katedra, był w pierw-
szej fazie budowy (wykopy, fundamen-
ty). Od 1985 do 1987 r. pracował jako
wikariusz w Farze w Łańcucie. Od wrze-
śnia 1987 r. przebywał w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie i tam przy-
gotowywał się do wyjazdu na misje do
Kamerunu w Afryce. Myśl wyjazdu na
misje, zrodziła się po przeczytaniu frag-
mentu listu Episkopatu Polski zawiera-
jącego prośbę o wyjazd kapłanów do
pracy misyjnej. Na mocy dekretu Pryma-
sa Polski Józefa Glempa wyjechał pro-
wadzić chrystianizację „Czarnego Lądu”.

Praca misyjna
Zanim wyjechał krzewić Słowo Boże

wśród ludności kameruńskiej, 2 paździer-
nika 1988 r. w rodzinnej parafii odprawił
uroczystą Mszę świętą, a następnie
przed wyjazdem do Afryki został poże-
gnany przez swoich Rodaków. Wszyscy

życzyli Mu Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Najświętszej w trudnej i bar-
dzo niebezpiecznej pracy na ziemi ka-
meruńskiej. 4 października Misjonarz ks.
Jan Ozga wyjechał do Kamerunu, gdzie
przez kilka lat pełnił funkcję proboszcza
liczącej 47 kościołów parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Nguélémendouka. Tam
21 listopada 1991 r. otrzymał nominację
na wikariusza generalnego diecezji Do-
umé Abong – Mbang, a 1 marca 1997 r.
mianowano go ordynariuszem tejże die-
cezji. A oto oficjalny komunikat podany
przez Radio Watykańskie: „Papież Jan
Paweł II mianował polskiego misjona-
rza, pracującego od dziewięciu lat
w Kamerunie, księdza Jana Ozgę z Ar-
chidiecezji Przemyskiej, biskupem die-
cezji Doumé Abong – Mbang (...)”. Sa-
krę nowy hierarcha przyjął 20 kwietnia
tegoż roku z rąk kardynała Christiana
Tumi, arcybiskupa Duali, w obecności 20
biskupów. W czasie święceń biskupich,

Ks. Bp Jan Ozga z Woli Raniżowskiej – ordynariusz diecezji Doumé Abong – Mbang we wschodnim Kamerunie.

Nasz Biskup na obczyźnie

Pami¹tkowa fotografia przed wyjazdem na misje (ks. J. Ozga siedzi w œrodku, po jego
prawej ks. prob. E. Worsa, po lewej ks. J. Gajda) w otoczeniu ministrantów.

Ks. Biskup Jan Ozga w stroju pontyfikal-
nym.
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Codzienna rzeczywistoœæ.

przy pięknej pogodzie i bezchmurnym
niebie, w momencie kulminacyjnym (mo-
dlitwa głównego Konsekratora i wkła-
danie rąk przez wszystkich obecnych bi-
skupów) spadł deszcz. Wszyscy odczy-
tali to zjawisko jednoznacznie – z nieba
spływają Dary na nowego Biskupa i na
Kościół kameruński. Po ceremonii świę-
ceń deszcz ustał i pojawiło się błękitne
niebo.

Doumé Abong – Mbang
Konsekracja ks. Jana zbiegła się

z odpustem parafialnym ku czci św. Woj-
ciecha (Niedziela Dobrego Pasterza),
patrona rodzinnej parafii biskupa – no-
minata. Przypadek, czy zrządzenie
losu?... Rok 1997, to w polskim Kościele
„Rok św. Wojciecha”, „Rok Jubileuszo-
wy”, oraz 1000-letnia rocznica męczeń-
skiej śmierci św. Wojciecha, biskupa –
misjonarza, który żył 41 lat. Bp. Jan Ozga,
pochodzący z parafii, której patronuje św.
Wojciech miał 41 lat, gdy został bisku-
pem..., czy to tylko przypadek?

Powierzona Mu diecezja znajduje się
w południowo-wschodniej części kraju.
Diecezja Doumé Abong – Mbang istnie-
je w swym obecnym kształcie od 17 mar-
ca 1983. Od 3 marca 1949 był to wikariat
apostolski Doumé, który 14 września
1955 stał się diecezją Doumé. Obecnie
zajmuje powierzchnię ok. 37 tys. km kw.,
a na jej terenie mieszka ponad 200 tys.
ludzi, z których przeszło 100 tys. to kato-
licy. Jest tam 21 misji, w których pracuje
40 kapłanów i 40 sióstr zakonnych, 600
katechistów.

Ks. bp Jan Ozga jako misjonarz trafił
do plemienia Maka. Podstawą utrzyma-
nia tej ludności jest uprawa małych po-
letek w dżungli. Miejscowe kobiety i dzie-

ci zajmują się hodowlą manioku, kuku-
rydzy, bananów i orzeszków ziemnych.
Mężczyźni zaś polują na zwierzęta, upra-
wiają kakao i kawę. Podstawowymi na-
rzędziami pracy są maczeta i motyka.

Mała Ojczyzna
Na terenach objętych posługą ka-

płańską, wierni mogą uczestniczyć we
Mszy św. tylko 2-3 razy w roku, głównie
w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, ze
względu na stan dróg.

Ks. bp Jan Ozga od prawie 25 lat
pracuje na misjach w Kamerunie. Po-
święcił się by nieść pomoc materialną
i duchową innym. Swoim dobrym ser-
cem otworzył serca czarnych braci, któ-
rzy ukochali go jak swojego brata. Bi-
skup Jan Ozga także bardzo ukochał

ludzi, z którymi pracuje na co dzień, ale
sercem na pewno jest także ze swoją
„Małą Ojczyzną”. Dla nas, jego rodaków,
to wielka radość, że Wola Raniżowska
wydała tak zacnego człowieka, a miej-
scowa szkoła może poszczycić się ta-
kim absolwentem.

Społeczność parafialna wraz z mło-
dzieżą szkolną, pracując w Kołach Mi-
syjnych wspomaga duchowo i material-
nie prace misyjną. Zebrane fundusze
comiesięcznie wysyłane są na konto die-
cezji Doumé.

Wdzięczny za okazaną pomoc ks. bp
Jan Ozga w ostatnia sobotę miesiąca
odprawia Mszę św. dziękczynną za
wszystkich darczyńców.

Opracowali:
Grażyna Pełka i Józef Ozga

Biskup – nominat zosta³ przywitany
„chlebem i sol¹” przez Wójta Gminy Ra-
ni¿ów Henryka Bajka (27 VII 1997).

Ks. bp Jan Ozga i s. Immakulata (michalitka) podczas katechezy.
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CZĘŚĆ SZESNASTA
Dalsze kłopoty ze ściąganiem finansów od gminy w Trzebusce
i Nienadówce, rozpatrzenie kandydatury na Kierownika szkoły

w Trzebusce, zakupienie obszernego drewnianego budynku dla szkoły
w Trzebusce (kwiecień – maj 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

Kolejne posiedzenie Rady Szkolnej
Miejscowej w Trzebusce odbyło się
18 kwietnia 1932 r. Wzięli w nim udział:
nauczyciel Jan Nykiel, Leon Bałamut,
Wojciech Zdeb i Wojciech Kozioł. Na po-
rządku dziennym obrad, było zamknię-
cie rachunków funduszu szkolnego
miejscowego za rok budżetowy 1931/
32. Jak było w zwyczaju w takim posie-
dzeniu, na początku zebrania przewod-
niczący Bałamut zdał sprawozdanie
z rachunków R.s.m. z rachunków tego
organu za powyżej podany okres cza-
sowy. Według księgi protokołów przed-
stawiały się one następująco:

„Przychody w r. 1931/32 – saldo z r.
1930/31 – 136.77 zł., zaległe z roku
1930/31 – 1523.48 zł. oraz suma preli-
minowana na rok 1931/32 – w kwocie
745 zł. Razem 1765.25 zł.

Rozchody wynoszą 548.41 zł. Jako
saldo za rok 1931/32 – pozostaje kwota
228.36 zł., w zaległościach jest 1628.48
zł – z tego gmina Nienadówka jest dłuż-
na jeszcze 205 zł.

Powyższe rachunki R.S.M. przyjmu-
je i udziela przewodniczącemu p. Le-
onowi Bałamutowi absolutorium.

Na tem posiedzenie zakończono
i protokół podpisano.”

Jak można zauważyć, nadal proble-
mem było ściągnięcie zaległości, które
nie tylko nie spływały w całości od gmi-
ny Trzebuska, ale i od sąsiedniej z Nie-
nadówki – chodzi tu oczywiście o część
dzieci z Nienadówki Górnej, które obej-
mował trzebuszczański obwód szkolny.
Spora suma zaległości po stronie przy-
chodów i rozchodów zamazuje jasność
prowadzonych rachunków, które za-
wsze można było czymś wytłumaczyć.
Sam R.s.m. w zasadzie, tym razem na-
wet zaistniałego stanu nie komentował,
przyjmując je jako coś zupełnie normal-
nego. Być może był to sposób na unor-
mowanie w końcu stosunków z tutejszą
zwierzchnością gminną.

Drugie posiedzenie R.s.m. w 1932 r.
odbyło się 16 maja 1932 r. Obradowa-
no w takim samym składzie osobowym
jak na poprzednim posiedzeniu. Na po-
rządku dziennym obrad postawiono
sprawę „petenta” na posadę kierowni-
ka szkoły w Trzebusce. Po otwarciu po-

siedzenia przez przewodniczącego Ba-
łamuta, organ oświatowy zastanawiał
się nad podaniem Adama Steca, kie-
rownika szkoły w Suchowoli z powiatu
Brody. Suchowola była gminą wiejską
leżącą na terenie ówczesnego woje-
wództwa tarnopolskiego. Łatwo tu się
domyślić, że podanie nauczyciela Ste-
ca wpłynęło do Trzebuski za czyimś po-
średnictwem. Czyim? Dziś trudno wyro-
kować i raczej pozostanie to rzeczą nie-
wiadomą. Rada oświatowa zdecydowa-
nie odniosła się w kwestii podania. Naj-
pierw zabrał głos Bałamut, który radził
by petenta odsunąć, ponieważ to „czło-
wiek nieznany, opinja jego nie jest wy-
starczająca”. Ze zdaniem przewodni-
czącego zgodził się Kozioł. Niezwykle
interesującą wypowiedź wystosował
Wojciech Zdeb. Stwierdził on, że „Trze-
buska dotychczas spała, dopiero teraz
budzi się do życia. Młodzież dorosła
dotychczas chodziła luzem, była odsu-
nięta i zapomniana, brak było oddziały-
wania w duchu patrjotycznym i (społecz-
nym) państwowym. Stosunek gminy do
szkoły był nieżyczliwy. Toteż Rada
Szkolna w imieniu gminy nie życzy so-
bie nikogo ze wschodu. Zgłaszający się
na Kierownika jest to człowiek ze wscho-
du, człowiek nieznany. Rada Szkoln.
Miejsc. nic nie wie o jego przeszłości,
tembardziej, że petent w tak późnym
wieku – mając 35 lat wstąpił do zawodu
nauczycielskiego.”

Jak widzimy, podejrzliwość organu
oświatowego z Trzebuski była poważ-
na a nie znajomość rzeczywista kandy-
data na stanowisko kierownika szkoły,
stan ten jeszcze pogłębiała. Gwoździem
do trumny kandydatury Steca, była do-
bra opinia o obecnym nauczycielu Ny-
klu. Oto jak okazuje ją protokół z posie-
dzenia:

„Obecnie natomiast za zastępcy Kie-
rownika (czyżby Nykiel miał czasowo
zastępować Baczyńskiego, który osta-
tecznie na dotychczasowe stanowisko
nie powrócił? – przyp. O.P.) – młodzież
zaczęła pracować. Zaczęło się od
przedstawień, których w Trzebusce do-
tychczas nikt nie urządzał. Młodzież
mając inicjatora urządziła scenę i dała
parę ładnych przedstawień. Istnieje też

teraz biblioteka, o którą przedtem nikt
się nie troszczył. Powstała mała orkie-
stra, która na wieczorkach i podczas
przedstawień odgrywała produkcje mu-
zyczne. Obecnie organizuje się P. W.”
(chodzi tu zapewne o Przysposobienie
Wojskowe, które było młodzieżową or-
ganizacja wojskową działającą w II RP
od 1927 r. – przyp. O.P.).

Dalej R.s.m. podkreśla trudno powie-
dzieć na jakiej podstawie, że kandydat
Stec „nie potrafi zniżyć się fizycznie
i duchowo do tej młodzieży. Jest duża
różnica wieku i to nie może wyrobić tego
zbliżenia i zaufania wzajemnego”. Te
zdania raczej jednak świadczą o dużym
zaufaniu i zadowoleniu z pracy Nykla
– co powodowało krytyczne uwagi
względem Steca. Na koniec R.s.m. pod-
kreślił, że „z obecnych stosunków
w szkole jest zupełnie zadowolony i nie-
znanego człowieka nie życzy sobie.”

Tym stwierdzeniem posiedzenie za-
mknięto a zebrane osoby złożyły swe
podpisy.

Bystry obserwator podanego powy-
żej protokołu posiedzenia R.s.m. w Trze-
busce, mógłby się dziwić, skąd nagle
w tej wsi wziął się nagły rozwój życia
społecznego, – którego sercem była tu-
tejsza szkoła. Zróżnicowane działania
wymagały odpowiedniego miejsca –
przestronnego budynku – jak i klimatu;
którego w sytuacji konfliktu miedzy
R.s.m. i trzebuszczańską gminą – przez
długi czas nie było. Wszystko na to wska-
zuje, ze po odejściu Baczyńskiego (za-
pewne w połowie 1931 r. – przyp. O.P.)
i objęciu posady nauczyciela przez Ny-
kla, konflikt przygasł a być może nawet
zaczęła się pomiędzy obydwiema stro-
nami współpraca. Jak to było możliwe?

Kością niezgody w ostatnich latach
był Roman Baczyński, którego zdecydo-
wana postawa w kwestii budowy nowej
szkoły w Trzebusce, doprowadziła z cza-
sem do ostrych napięć z tutejszą gminą.
Gdy Baczyński z Trzebuski nagle wyje-
chał (dziś nie wiemy co ten wyjazd spo-
wodowało – przyp. O.P.) liczono się
z jego powrotem; stąd zapewne pełnią-
cy funkcję nauczyciela w Jan Nykiel okre-
ślany był jako zastępca kierownika szko-
ły. Jak się zdaje, nowy nauczyciel po-
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trafił porozumieć się z dotychczasową
R.s.m. jak i z przedstawicielami tutejszej
gminy wiejskiej. Jak można się domy-
ślić, gmina Trzebuska postanowiła tą
sytuację wykorzystać. Ponieważ unie-
możliwiła stawianie murowanego bu-
dynku szkolnego zabierając materiał
budowlany i środki finansowe na Dom
Ludowy, postanowiono teraz zakupić
duży budynek, który nadawałby się pod
szkołę. W ten sposób powody długiego
konfliktu zostałyby zażegnane. Według
informacji podawanych na dawnej stro-
nie internetowej szkoły w Trzebusce,
zestawienie takiej „szkoły” miało mieć
miejsce u schyłku trzeciej dekady XX
wieku. Podobno na działce szkolnej:

„około 1929 r. zestawiono z belek
pochodzących z rozebranego budynku
w Wysokiej Głogowskiej drewniany bu-
dynek szkoły. Po II wojnie światowej
użytkowany był jeden duży budynek
drewniany, zestawiony z belek z roze-
branego budynku w Wysokiej Głogow-
skiej na działce wykupionej około 1910
roku od Jana Motyla.

Od tej pory były tu pomieszczenia
na 3 klasy, 2 pokoiki i kuchnię z miesz-
kaniem dla nauczyciela – kierownika
szkoły.

Z czasem pojawiła się tu również
szopa z desek, studnia i ustępy szkol-
ne.”

Dane te dotąd uchodziły za wiary-
godne, nie zdaje się ich jednak potwier-
dzać Księga protokołów R.s.m. w Trze-
busce. Gdyby w czasie kierownictwa Ba-
czyńskiego fakt postawienia – nawet za-
kupionego budynku szkolnego miał
miejsce – sądzę, że w jakiś sposób pe-
dagog ten by to skwitował podczas po-
siedzenia tego organu oświatowego –
a tak się nie stało. Wydaje się więc, że

możliwe to było dopiero po wyjeździe
Baczyńskiego; ten zaś gdy zorientował
się, że powrotu do budowy nowego bu-
dynku szkolnego nie będzie, ponieważ
zestawiono budynek zakupiony i uży-
wany, nie zdecydował się na powrót do
Trzebuski. Jego marzenia legły w gru-
zach… Wiele na to wskazuje, że taka
właśnie była kolejność wydarzeń. Po-
stawienie więc zakupionego budynku
miało miejsce już za nauczyciela Nykla
– albo jesienią 1931 r. albo zimą bądź
wczesną wiosną 1932 r. Na taki czas
powstania dużego budynku szkoły
w Trzebusce wskazuje też i inne, zda-
wało by się banalne wydarzenie, zwią-
zane po raz kolejny z nestorem wsi Trze-

buska – Ludwikiem Ożogiem. Jego re-
lacja nie po raz pierwszy jest tu niezwy-
kle cenna. Ludwik, jako mały chłopiec
zawoził obiad ojcu – Ignacemu, – który
pracował przy zestawianiu tegoż budyn-
ku szkolnego. Ojciec, jako cieśla znał
swój fach, stąd wielokrotnie do stawia-
nia budynków był zatrudniany. Dziś Lu-
dwik nie potrafi powiedzieć ile miał lat,
ale zdaje się, że najodpowiedniejszy do
jego opowieści byłby właśnie 1931/
1932 r. Urodzony w 1924 r. miał w owym
okresie 7/8 lat; w 1929 r. zaledwie 5 –
co by wykluczało raczej samodzielną
ponad półkilometrową wyprawę malca,
z tak poważną misją. Przełom tych
dwóch lat wydaje się być tym słuszniej-
szy, że to właśnie od tej pory wzmożona
była działalność kulturalno – społeczna
szkoły, o czym wspominają ostatnie pro-
tokoły z posiedzeń R.s.m. Organizacja
przedstawień, próby orkiestry, spotka-
nia związane z funkcjonowaniem Przy-
sposobienia Wojskowego, wymagały
miejsca o odpowiedniej przestrzeni.
Taką dawał przestronny budynek zaku-

pionej szkoły. Dzięki temu mógł też roz-
winąć skrzydła pedagog, z czego nie-
wątpliwie skorzystał Jan Nykiel. Pozo-
stał on na posadzie kierownika szkoły
w Trzebusce aż do wybuchu II wojny
światowej. Po jej wybuchu – jak można
domniemać z racji jego zaangażowa-
nia w organizację P.W. wyjechał, by słu-
żyć walczącej Ojczyźnie. Później po-
dobno na krótko pojawił się, ale wyje-
chawszy ponownie miał tu już się nie
pojawić. Trudno się temu dziwić. Jako
zaangażowany w działalność patriotycz-
no – wychowawczą w Trzebusce był
osobą powszechnie znaną. To zaś na-
rażało go na aresztowanie. Lepiej więc
było podjąć patriotyczną działalność
gdzie indziej…

Zastanawiać może jeszcze jedna
sprawa związana z zakupionym budyn-
kiem szkolnym: gdzie tego zakupu do-
konano? Czytając zapisek ze starej stro-
ny internetowej szkoły w Trzebusce,
wszystko wydaje się jasne. Transakcji
miano dokonać z gminą Wysoka Gło-
gowska. I tym razem można jednak
w ten zapis powątpiewać. Nieoceniony
Ludwik Ożóg twierdzi z całą pewnością,
że zakupu dokonano na Przewrotnem.
Ignacy Ożóg zestawiający z innymi chło-
pami budynek szkolny, miał zapewne in-
formacje z pierwszej ręki; należałoby
więc mu dać wiarę.

Jaką funkcję pełnił ten budynek wcze-
śniej? Przeglądając zapiski dotyczące
dziejów szkół z terenów obu miejscowo-
ści, trudno wyrokować by to był budynek
starej szkoły, który stał się zbyteczny
z chwilą budowy nowej szkoły. Może to
była sędziówka czy inny budynek uży-
teczności publicznej? Tak zapewne było,
bo spora jego powierzchnia była godna
podziwu. Budynek ten był podstawowym
w celach edukacyjnych w Trzebusce aż
do lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy
powstał murowany – parterowy wówczas
budynek nowej szkoły. Wówczas po-
przedni określono mianem starej szkoły
i tak już zostało do rozebrania u schyłku
wieku. Jeszcze jednak w latach osiem-
dziesiątych odbywały się tam niejedno-
krotnie apele i przedstawienia – z racji
choćby podwyższonej sceny, lekcje wy-
chowania fizycznego – z racji przestrze-
ni, itd. Wówczas, aż do czasu rozbudo-
wy nowej szkoły; dwie klasy miały tu sta-
łe lokum. Dziś byli uczniowie, wspomi-
nają lekcje i wydarzenia z życia szkoły,
które tam miały miejsce z rozrzewnie-
niem. Podobnie jak niekończące się za-
bawy na sporym placu przed szkołą. Dziś
po tym ważnym budynku nie ma już
śladu. W miejscu tym znajduje się przy-
szkolny plac zabaw dla najmłodszych
dzieci. Pozostała tylko pamięć i jedna
z fotografii, prezentująca budynek starej
szkoły…

Piotr Ożóg

Stara szko³y w Trzebusce.
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Wystawa turzańska odwiedziła po
Ropczycach kolejne miasto. Tym razem
opiekujący się wystawą historyk i biblio-
tekarz z Trzebuski, skorzystał z zaprosze-
nia Komendanta Związku Strzeleckiego
Strzelec w Głogowie Młp. Zbigniewa Sy-
cza, powszechnie znanego głogowskie-
go społecznika i działacza. Związek
Strzelecki (popularnie nazywany „Strzel-

cem”) – to paramilitarna organizacja spo-
łeczno-wychowawcza powstała w 1910
roku we Lwowie. Działała ona do 1914 r.,
a później była podstawą budowania
struktur wojskowych Legionów Polskich.
Nazwę tę nosiła też organizacja parami-
litarna w okresie lat 1918–1939. Do tra-
dycji Związku nawiązują niektóre istnie-
jące obecnie organizacje paramilitarne.

Grupa „strzelców” głogowskich podlega
pod strukturę Związku Strzeleckiego
w Rzeszowie. W związku z niezbyt sprzy-
jającymi warunkami pogodowymi na
przełomie maja i czerwca 2013 r., mniej
zajęć można przeprowadzać w terenie;
stąd pomysł przywiezienia do Głogowa
wystawy turzańskiej i zorganizowania
tam prelekcji dotyczącej tragicznych wy-
darzeń z końca II wojny św. na terenie
Sokołowszczyzny.

W piątek 7 czerwca wystawa została
przewieziona do budynku przy stadionie
Glogovii, gdzie odbywają swe spotkania
głogowscy strzelcy. Jak się okazało, po-
tężna ulewa oraz przeddzień Dni Głogo-
wa oraz koronacji MB Sokołowskiej (na
tę uroczystość udało się wielu mieszkań-
ców tego miasta), nie nastrajał do wie-
czornych spotkań. Ostatecznie na sali
było kameralnie – zgromadziło się
8 osób; to jednak umożliwiało nawiąza-
nie bliższych relacji podczas prelekcji:
możliwość zadawania pytań i udzielania
odpowiedzi, dopytania się interesują-
cych szczegółów dramatycznej historii
sprzed lat a nawet dyskusji historycznej.
Omówienie wystawy połączone było
z prezentacją multimedialną, ukazującą
ekshumację ofiar mordu NKWD przepro-
wadzoną w lesie w Turzy w 1990 r. Bi-
bliotekarz i historyk z Trzebuski prezen-
tował też publikacje oraz dokumenty
życia społecznego, przedstawiające
dzieje obozu NKWD w Trzebusce i mor-
du w turzy: Roczniki Sokołowskie, tomik
wierszy „Skazani na zapomnienie”, zdję-
cia z poszukiwań Turzańskich z grudnia
2008 r., plakaty związane z ogłaszaniem
różnorakich uroczystości związanych
z tą tematyką (np. bibliotecznego konkur-
su Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Ka-
tyń Ziemi Sokołowskiej, Mszy Św. Organi-
zowanej na miejscu byłego Obozu NKWD
w Trzebusce). Spotkanie rozpoczęte
o godz. 1700, zakończyło się o godz. 1930.

Po raz kolejny okazało się, że publi-
kacje wydawane w Sokołowie Młp. zy-
skują uznanie na zewnątrz: Głogowia-
nie zazdroszczą nam nie tylko Roczni-
ków Sokołowskich, ale i takiej organiza-
cji społecznej, jaką jest Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej (sami takiej
nie mają). Wystawa turzańska, oraz
wspomniane publikacje, zostały jeszcze
na pewien czas w Głogowie; Zbigniew
Sycz zabiega o zorganizowanie kolejnej
– być może w Rzeszowie, co ma mieć
miejsce w najbliższym czasie.

Piotr Ożóg

Wystawa Trzebuska – Turza
„Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”

z wizyt¹ u Strzelca w G³ogowie M³p.
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26 czerwca 2013 r. do Trzebuski do-
tarła wycieczka rowerowa z Zespołu
Szkół w Przewrotnem. Pod opieką pań
nauczycielek: Renaty Pomykały i Sabi-
ny Bilińskiej, przybyło 10 uczniów klasy
IIIb tamtejszego gimnazjum. Cel wizyty
wyniknął po ubiegłorocznych uroczysto-
ściach w lesie turzańskim, w którym
wzięła udział delegacja z ZS w Prze-
wrotnem z nauczycielką Renatą Pomy-
kała. Pani Renata po ich zakończeniu,
zatrzymała się na dłużej przy wystawie
Trzebuska – Turza „Mały Katyń Ziemi
Sokołowskiej”, przywiezionej z Trzebu-
ski przez tamtejszego historyka i biblio-
tekarza Piotra Ożoga. W wyniku nawią-
zanej spontanicznie rozmowy, zgłosiła
chęć zwiedzenia wystawy w następnym
roku na wiosnę, z uczniami ze swojej
szkoły. Po szybkich konsultacjach tele-
fonicznych, doszło do niej w środę –
26 czerwca tego roku.

Młodzież gimnazjalna wraz z opie-
kunami kierując się przez Hucisko i Gło-
gowiankę, dotarła do Trzebuski tuż po
godzinie 13. Bibliotekarz Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Soko-
łowie Małopolskim – Filia w Trzebusce,
po krótkim przywitaniu, zaprosił swych
gości do dolnego kościoła, gdzie mogli
oni zwiedzić wspomnianą powyżej wy-
stawę. Przy tej okazji poruszone zosta-
ły formy podtrzymania pamięci histo-
rycznej o tragicznych wydarzeniach
sprzed lat, oraz znaczenie działań po-
dejmowanych przez TMZS i lokalnie
wydawanych publikacji (jak np., Rocz-
niki Sokołowskie). Po omówieniu wysta-
wy i wykonaniu pamiątkowych zdjęć,
wszyscy zgromadzili się w salce kate-
chetycznej, gdzie przyjezdni zapoznali
się z projekcją multimedialną zdjęć eks-
humacyjnych z 1990 r. Po niej była moż-
liwość zadawania pytań i zapoznania
się szczegółowego z tajemnicami Trze-
buski i Turzy. Tuż po godzinie 15, po uru-
chomieniu swych rowerów, przemieści-
liśmy się na miejsce byłego obozu
NKWD w Trzebusce. Nikt z przyjezdnych
wcześniej tu nie był, więc zarówno
uczniowie jak i nauczycielki mogli na-
ocznie doświadczyć tego pozornie ba-
nalnego i nie wyróżniającego się miej-
sca. Przy okazji zrozumieli też, dobitne
słowa bibliotekarza, o wyraźnym spad-
ku terenu przylegającego do obozu od
strony północnej; część uczestników
wycieczki nawet nie próbowała pod tą
stromą górkę wyjeżdżać rowerem. Po
wydostaniu się na główną drogę wiejską,
wszyscy udali się do lasu w Turzy, by
oddać hołd ludziom tam pomordowa-

nym. Uczestnicy wycieczki zatrzymali
się na krótko zarówno przy grobowcu
jak i wymownym pomniku autorstwa ŚP.
Piotra Kidy; później zaś skierowali swe
kroki w rejon tzw. „małego krzyża” – czyli
miejsca oddalonego w głąb lasu od gro-
bowca o ok. 150 m. Po pokonaniu pod-
mokłej leśnej ścieżyny i solidnego most-
ka, goście mogli zobaczyć duży meta-
lowy krzyż postawiony tu w 1989 r., oraz

historyczny „mały krzyż” – oparty o po-
bliskie drzewa. Bibliotekarz wskazał też
zebranym ślady dołu sondażowego po
poszukiwaniach z grudnia 2008 r. i je-
den z buków, na którym pozostały ozna-
czenia działaczy Solidarności z lat
80-tych XX wieku. Dłuższą zadumę nad
ponurą przeszłością udaremniały wszę-

dobylskie hordy komarów, co zmusiło
wszystkich do opuszczenia tego waż-
nego miejsca pamięci historycznej.

Po wyjechaniu z lasu turzańskiego,
bibliotekarz pożegnał uczestników wy-
cieczki. Zapowiadali oni chęć ponow-
nego odwiedzenia „Małego Katynia”.
Nauczycielki zaś nie ukrywały dążenia,
do odwiedzin Trzebuski i Turzy z kolej-
nymi grupami uczniów w przyszłości.

W ostatnim czasie filia biblioteczna
w Trzebusce stała się swoistym centrum
informacji dotyczącej krwawych działań
NKWD na terenie Sokołowszczyzny,
zatem dalsza współpraca z różnymi
szkołami, także spoza naszej gminy, jest
mile widziana.

Piotr Ożóg

M ł o d z i e ż  g i m n a z j a l n a  z  P r z e w r o t n e g o
o d w i e d z i ł a  K a t y ń  P o d k a r p a c i a
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W dniu 24 maja br. salę widowiskową Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji wypełniły dźwięki
muzyki podczas koncertu Orkiestry Wojskowej z Krakowa.
Jest to najstarsza Orkiestra Wojskowa w Polsce, powstała
14.02.1919 r. przy 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej.
W 1923 roku zdobyła „Mistrzostwo Orkiestry Armii” – tytuł
nadawany najlepszej Orkiestrze Wojska Polskiego. Akom-
paniowała światowej sławy śpiewaczce Adzie Sari. Orkie-
stra brała udział w wielu uroczystościach związanych z wi-
zytami gości zagranicznych np. Marszałka Francji Ferdy-
nanda Focha, Króla Rumunii Ferdynanda oraz wielu innych.
Orkiestrę reaktywowano po II wojnie światowej 1964 r. przy
16 Pułku Piechoty. W 1053 została wzmocniona kadrowo
i przemianowana na Orkiestrę Garnizonu Kraków. Orkiestra
występowała w wielu krajach Europy, między innymi: w Niem-

KONCERT ORKIESTRY WOJSKOWEJ

Z KRAKOWA

czech, Francji, Belgii, we Włoszech, Czechach, na Węgrzech
i na Ukrainie.

W 1999 r. z okazji 50-lecia powstania NATO reprezentowa-
ła w Brukseli trzy nowo przyjęte kraje członkowskie. Orkiestra
wykonuje dzieła wielkich kompozytorów muzyki polskiej i świa-
towej. Na uwagę zasługują interpretacje muzyki marszowej,
poważnej, filmowej, rozrywkowej i patriotycznej.

Dowódcą – Kapelmistrzem Orkiestry jest mjr Dariusz Byli-
na, Zastępcą Dowódcy – Kapelmistrzem ppor. Krystian Siwek,
Tamburmajorem chor. Tomasz Stronias, Szefem chor. Tomasz
Pierwoch.

Podczas koncertu dyrygowali mjr Dariusz Bylina i ppor. Kry-
stian Siwek, wystąpili soliści: chor. Robert Szczerba – śpiew,
puzon; st. kpr. Tomasz Adamczyk – trąbka.

Agata Dec
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Aby w Górnie tradycji stało się za-
dość już po raz XIII została zorganizo-
wana Parafiada. Głównymi organizato-
rami tej uroczystości byli: Parafia pw.
Ofiarowania NMP, Rada Sołecka i Soł-
tys wsi Górno oraz MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp. Patronat medialny objęły: Ra-
dio Via i Kurier Sokołowski.

Nasze wspólne parafialne spotkanie
rozpoczęło się uroczystą Mszą św. spra-
wowaną na stadionie, której przewod-
niczył i homilię wygłosił proboszcz pa-
rafii Górno ks. Jan Lib. Po Mszy św. na-
stąpiło uroczyste powitanie zaproszo-
nych gości, którego dokonał wiceprze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta w So-
kołowie Małopolskim pan Mieczysław
Kobiernik oraz przewodniczący Rady
Sołeckiej Sołectwa Górno pan Mateusz
Tupaj.

Tegoroczna Parafiada miała szcze-
gólny wydźwięk, ponieważ w tym roku
obchodzona jest setna rocznica poświę-
cenia kościoła parafialnego. Z tej racji
okolicznościowy i jakże ciekawy wykład
nt. historii kościoła w Górnie wygłosił
nasz rodak pan prof. dr hab. Kazimierz
Ożóg. Następnie miał miejsce organi-
zowany po raz pierwszy i mamy nadzie-
ję, że nie ostatni raz BIEG STULECIA,
w którym brało udział kilkudziesięciu za-
wodników. Trasa biegu wyznaczona
została w taki sposób, że każdy z za-
wodników musiał przebiec obok kościo-
ła parafialnego, by dotrzeć do mety.
W czasie trwania biegu zgromadzeni
uczestnicy wysłuchali koncertu Orkiestry
Szałamaistek i Mażoretek z WDK w Rze-
szowie oraz z Zespołu Szkół z Górna.
Swój repertuar pieśni ludowych z Gór-
na przedstawił zespół „Młody Duch” pod
kierunkiem pana Dariusza Kosaka. Swo-
je zdolności artystyczne zaprezentowa-
li także uczniowie naszych szkół z Gór-
na i Górna Zaborza oraz dzieci ze świe-
tlicy MGOKSiR w Markowiźnie.

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 wrzeœnia 2013 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazy-
waæ na adres redakcji:

Redakcja Kuriera Soko³owskiego
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Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci: był
cyrk Bravo, dmuchany plac zabaw, prze-
jazdy bryczką konną i kucykiem.

Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa, która miała miejsce w sali
ośrodka na stadionie. Swoje prace ar-
tystyczne, rzeźbiarskie, wikliniarskie i fo-
tograficzne prezentowali mieszkańcy-
artyści z Górna, których jak się okazało
w naszej miejscowości nie brakuje.

W ramach współpracy gminnej swój
swoje zdolności wokalne zaprezento-
wała Natalia Bednarz z Kamienia.

Tegoroczna Parafiada, która zosta-
ła zakończona odśpiewaniem Apelu Ja-
snogórskiego cieszyła się dużym zain-
teresowaniem samych mieszkańców
Górna jak i przybyłych gości.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do organizacji i prze-
biegu naszej XIII Parafiady – a jest ich
liczne grono – składamy serdeczne po-
dziękowania. I już teraz zapraszamy za
rok na XIV Parafiadę w Górnie.

Ks. Marek Wygonik

BIEG STULECIA

w Górnie

Podczas XIII Parafiady 2 czerwca
2013 r. odbył się w Górnie Bieg Stule-
cia. Okazją do tego wydarzenia było
uczczenie rocznicy stulecia wybudowa-
nia Kościoła Parafialnego, którego bu-
dowę rozpoczęto w 1911 r., a zakończo-
no w 1913 r. Projekt wykonał architekt
lwowski Jan Sas Zubrzycki.

Organizatorami biegu byli: Sołtys
i Rada Sołecka wsi Górno, MGOKSiR
w Sokołowie Młp., Proboszcz Parafii
Ofiarowania N.M.P. w Górnie, Zespół
Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie.

Parafiada w Górnie
KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni
kat. A 2000-2003
kat. B 1997-1999
kat. C 1996 i starsi

Kobiety
kat. D 2000-2003
kat. E 1997-1999
kat. F 1996 i starsi

Zawodnicy w poszczególnych kate-
goriach, otrzymali za miejsce I – statuet-
kę i dyplom, za miejsca II, III i IV okolicz-
nościowe dyplomy. W każdej kategorii
wiekowej (A+D, B+E, C+F) została roz-
losowana nagroda, ufundowana przez
ks. Proboszcza Parafii Górno w wysoko-
ści 100 zł.

Trasa biegu wiodła ulicami Górna
okrążając kościół. Start i meta miały miej-
sce przy stadionie sportowym. Dystans
biegu to: 3,6 km.

Wyniki biegu w poszczególnych ka-
tegoriach:
Kategoria A:
1. Sałęga Konrad
2. Piersiak Patryk
3.Tupaj Karol
4. Perlak Bartłomiej
Kategoria B:
1. Kiełbowicz Kamil
2. Dudzik Krystian
3. Szuberla Adrian
4. Batóg Patryk
Kategoria C:
1. Kiełbowicz Bartosz
2. Wójcik Wojciech
3. Dudzik Grzegorz
4. Godek Maciej
Kategoria D:
1. Witkoś Angelika
2. Burek Patrycja
Kategoria E:
1. Żarkowska Aneta
Kategoria F:
1. Cisek Elżbieta

Zwycięzcą Biegu Stulecia w katego-
rii open został Bartosz Kiełbowicz z cza-
sem 14,36 min.

Janusz Wołcz
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Receptury przekazywane z dziada pradziada, żywność po-
zbawiona konserwantów, wina o bogatym bukiecie, nalewki
ziołowe o zdrowotnych właściwościach, sery, mięsiwo i wiele
innych podkarpackich frykasów można było spróbować pod-
czas VII Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpac-
kich Smaków” na obiektach Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego „Górnovia”
w Górnie.

Uroczystego powitania dokonał Mieczysław Miazga – Pre-
zes Zakładu Mięsnego „Smak-Górno” w Górnie.

Wśród znakomitych gości byli m.in. Posłowie na Sejm RP
– Stanisław Ożóg, Kazimierz Ziobro, Kazimierz Gołojuch, Se-
nator RP – Andrzej Matusiewicz, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Bogdan Romaniuk, Radni Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Zygmunt Cholewiński (były wicemar-
szałek i marszałek województwa), Wojciech Buczak, Stani-

sław Bartnik, Dyrektorzy Podkarpackiego Urzędu Marszałkow-
skiego – Marek Kot – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Go-
spodarki Wodnej, Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu
Promocji i Turystyki, Wiesław Baranowski – Dyrektor Departa-
mentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Woj-
ciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organiza-
cyjnego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego
– Jerzy Bednarz, Tadeusz Chmiel, prof. Kazimierz Ożóg z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego wraz z żoną, Krzysztof Staszewski –
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkar-
pacia „Pro Carpathia”, Jan Walenty Tomaka – Prezes Podkar-
packiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie, Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpac-
kiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Stanisław
Perlak – mł. bryg. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie, ppłk Jarosław Piasny oraz starszy pod-
chorąży Jacek Mokrzycki reprezentujący Dowództwo Garnizo-
nu Rzeszów, Wiesław Kostruwiec – Z-ca Wójta Gminy Toma-

szów Lubelski, Ryszard Wawrzusiszyn – Przewodniczący Rady
Gminy Tomaszów Lubelski, Klementyna Loda – Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhor-
cach, Józef Jodłowski – Starosta Powiatu Rzeszowskiego,
Adam Krzysztoń – Starosta Powiatu Łańcuckiego, Tadeusz Trę-
bacz – Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego, Marek Ja-
strzębski – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie, Zdzisław Pupa – Sekretarz Miasta Dębica, Adam Panek –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Elżbieta
Burzyńska – Dyrektora SPZZOZ Sanatorium w Górnie, Józef
Kiełb – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Górnie, Andrzej
Ożóg – Burmistrz GiM Sokołów Młp., Jerzy Paul – Burmistrz
GiM Nowa Sarzyna, Andrzej Rychel – Z-ca Burmistrza GiM Nowa
Sarzyna, Paweł Baj – Burmistrz MiG Głogów Małopolski,
Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, Tadeusz Bar – Wójt
Gminy Markowa.

Radni Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. na czele z Andrze-
jem Pasierbem – Przewodniczącym, Przewodniczący Rad So-
łeckich, Sołtysi, Prezesi i Komendanci OSP, Dyrektorzy Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych GiM Sokołów Młp.

112 wystawców konkurowało ze sobą w różnych podkate-
goriach o tytuł „Najlepszy produkt 2013 roku”. Jury wystawcy
zaprezentowali kilkaset produktów mięsnych, mlecznych, cia-
sta, pierogów różnego rodzaju napoi, natomiast do konkursu
zostało zgłoszonych 140 produktów. Wystawcy, którzy ofero-
wali produkty do sprzedaży nie narzekali na brak klientów.
Komisji Konkursowej do gustu przypadły i zostały nagrodzone
następujące wyroby.

W kategorii „Produkt wpisany na Listę Produktów Trady-
cyjnych”

I miejsce Stanisław Smalisz z Pysznicy za „Kiełbasę pie-
czoną świąteczną po pysznicku”

II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Glinik Zaborowski za
„Pamułę glinicką”

VII Targi ¯ywnoœci Tradycyjnej

„Festiwal Podkarpackich Smaków”
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Ta piękna pieśń autorstwa Jana Kochanowskiego, w wyko-
naniu pana organisty Józefa Bawoła, powitała wiernych przy-
byłych na Mszę świętą ku czci patrona parafii Trzeboś jakim jest
Opatrzność Boża.

Uroczystość ta zbiegła się z 109 rocznicą konsekracji muro-
wanej świątyni, dokonanej w dniu Św. Apostołów; Piotra i Paw-
ła w 1904 roku, przez ówczesnego sufragana Diecezji Przemy-
skiej, śp. ks. bp Karola Fischera podczas wizytacji kanonicznej
dekanatu Leżańskiego.

W tym roku 6-ta niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego przy-
padła na 30 czerwca. Jeden dzień po święcie Filarów Kościoła,
a zarazem po dniu, od którego parafia co roku w szczególny
sposób oddaje cześć Swojemu Opiekunowi.

O przewodnictwo Najświętszej Ofiary, a także o wygłoszenie
słów homilii został poproszony ks. prałat Jan Młynarczyk, który
w latach 1960-1962 pełnił posługę wikariusza.

Po liturgii słowa z udziałem S. Janiny ze zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej i LSO uświetnionej psalmem i aklamacją
w wykonaniu dziecięcej scholii z akompaniamentem i pomocą
wymienionego wyżej pana Józefa, przyszedł czas, kiedy ks. Jan
słowa skierowane do wiernych, otworzył króciutkim przytocze-
niem historii pieśni na wejście, z odniesieniem do Patrona dnia
i opieki, jaka rozciąga nad swoimi czcicielami.

Mówił o sile rodziny i roli jaką odgrywa ona w życiu każdego
człowieka, jako część parafii i narodu, odnosząc się do słów bł.
Jana Pawła 2: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka
i całego narodu”.

Swe myśli skierował również do okresu pracy i katechizacji
w tutejszej okolicy. Wspominał miejsce zamieszkania i będą-
cych w Chwale Bożej śp. pana organistę Jana Nizioł oraz śp.
pana Piotra Woś, a także wychowanków, których przygotowy-
wał do Pierwszej Komunii Świętej, a którzy teraz liczą sobie
ponad 60 wiosen.

Homilię zakończył słowem „Amen”.
Nastąpiła dalsza część Eucharystii, kiedy wino i woda stają

się Krwią Pańską a bielusieńki opłatek Jego Ciałem. W czasie
przyjmowania Ciała Pańskiego przez wiernych, jedna członkini
scholii, Wioletta Drozd, wspaniale wykonała pieśń „Panie, pro-
szę przyjdź” z melodią pochodzącą z piosenki zespołu ABBA
„The winner take it All”

Po akcie dziękczynienia za przyjęty sakrament zostały po-
wiedziane ogłoszenia parafialne a także podziękowania skie-
rowane przez gospodarza parafii do przybyłych kapłanów, go-
ści oraz oprawy liturgicznej.

Tuż po, wszyscy zgromadzeni zgięli swe kolan a przed Naj-
świętszym Sakramentem, oddając cześć w Litanii do Opatrzno-
ści Bożej, Patronowi dnia, a młode parafianki wzięły na swe
ramiona dwa feretrony; Matki Boskiej Częstochowskiej i Świę-
tej Rodziny, które krocząc za LSO wskazywały drogę idącym za
nimi kapłanom, a później wiernym, biorącym udział w procesji,
gdzie dziewczynki sypały kwiatowy dywan Panu.

Za ten piękny dzień, parafia Trzeboś z całego serca dzię-
kuje:

– Księdzu Prałatowi Janowi Młynarczykowi za przewodni-
czenie Eucharystii i wygłoszenie słów homilii

– Przybyłym kapłanom, którzy współcelebrowali Ofiarę Krzy-
ża, a także tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością,

– Liturgicznej Służbie Ołtarza
– Panu organiście Józefowi Bawołowi i scholii parafialnej za

przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości
– Dziewczętom, które w służbie Bogu nie bały się wziąć na

swoje ramiona ciężaru feretronów
– Wszystkim obecnym i przybyłym z różnych zakątków ojczy-

zny i świata.
Magdalena Kwas

III miejsce Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec za „Pierogi
z soczewicą”

W kategorii „Produkt pretendujący do miana produktu
tradycyjnego”

1. W kategorii „Najsmaczniejsze sery i inne produkty mlecz-
ne” Gospodarstwo Ekologiczne „Zuza” Zabratówka za „Ser
kozi z Pułanka’’

2. W kategorii „Mięso świeże oraz produkty mięsne” Emilia
Ciura z Chmielnika. za „Kiełbasiankę z weka”

3. W kategorii „produkty rybołówstwa” Stowarzyszenie Ko-
biet Słomiannej za „Karp faszerowany’’

4. W kategorii „Nasiona, orzechy, zboża, warzywa i owoce”
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach za „Marmo-
ladę dereniowo-jabłkową”

5. W kategorii „Wyroby piekarnicze” Podkarpackie Stowa-
rzyszenie Rolnictwa Ekologicznego Ekogal za „Ciastka z różą
ucieraną”

6. W kategorii „Oleje i tłuszcze” Krystyna Ochał Zagorzyce
Górne za „Masło z kurdoniem”

7. W kategorii „Miody” Jan Sebzda za „Miód nawłociowy”
8. W kategorii „Gotowe dania i potrawy” Koło Gospodyń

Wiejskich Horyniec Zdrój za „Chwaściewki lebidowe”
9. W kategorii „Napoje alkoholowe i bezalkoholowe”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa za „Krwa-

wy dzban”
10. W kategorii „Inne produkty” Krystyna Sieńko z Ulanicy

za „Farsz z ziemniakami i bobem’’

Festiwal dofinansowany został m.in. ze środków Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Promocji Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Samorządu Województwa Podkarpackiego,
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia” w Rzeszowie, Gminy Sokołów Młp. oraz Zakładu
Mięsnego „Smak-Górno” w Górnie.

Oprócz doznań smakowych Festiwal miał też odpowiednią
oprawę artystyczną, której główna część odbywała się poza
pawilonami wystawienniczymi. Na scenie pojawiły się liczne
kapele, np. Kapela z Górna (gm. Sokołów Młp.), z gościnnym
występem Zespół Wokalno-Instrumentalny „Vocantes” z Gór-
na (gm. Tomaszów Lubelski), Zespół Wokalno-Instrumentalny
„Młody Duch” z Górna (gm. Sokołów Młp.), znany w kraju
i zagranicą Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska” WDK z Rzeszo-
wa oraz zdobywający coraz większe grono fanów Zespół
„Karczmarze NaNowo”, w którego skład wchodzą młodzi i zdol-
ni muzycy z naszego Górna.

Organizatorami VII Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal
Podkarpackich Smaków” pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego byli: Podkarpacki Urząd Marszał-
kowski, Andrzej Ożóg–Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp., Zakład Mięsny „Smak-Górno” w Górnie, Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie.

Marek Kida

Œwiêto parafii Trzeboœ!

„Kto się w opiekę odda Panu swemu,
a całym sercem szczerze ufa Jemu”
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 Kolejnym punktem programu były
występy grup tanecznych z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Małopolskim przy-
gotowane przez panią Zofię Słoninę
i Natalię Bęben oraz ze świetlic MGOK-
SiR w Nienadówce i Trzebusce przygo-
towanych przez Magdalenę Gazda.

Po występach tanecznych nadszedł
czas na chwile mocnego rocka, którego
dostarczył nam zespół Bluff z Sokołowa
Młp. Jest to 4 muzyków grających muzy-
kę progresywną posiadającą głębsze

przesłanie. Posiadają oni na
swoim koncie wiele koncer-
tów oraz kilka nagród i wy-
różnień. Skład tworzą; Mate-
usz Rakuś – perkusja, Grze-
siek Dworak – Bas, Piotr Mi-
łosz – gitara, Łukasz Rakuś –
vokal.

Zespół ten zagrał bezpo-
średnio przed znajomym z tej
samej branży i miejscowości
– Kuki Pau Zespół ten działa
przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji i ma na swoim koncie
wiele sukcesów. Obecny
skład zespołu to: Sylwia Ta-
baka – wokal, Marcin Łach –

gitara, Kamil Cisek – gitara basowa, Ar-
tur Gieradzki – perkusja, Piotr Łach – gi-
tara, Mateusz Trzyna – klawisze, Bartek
Koń – trąbka, Wojtek Szela – trąbka, Mi-
chał Żółkiewicz – puzon.

Na zakończenie odbyła się dyskote-
ka pod gwiazdami, którą poprowadzili:

dj Sliver i dj Pigmej z Nienadówki. I tak
oto zakończyły się Dni Sokołowa 2013.
Organizatorami Dni Sokołowa byli: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Patronat
medialny sprawowało Polskie Radio
Rzeszów, gazeta codzienna Super No-
wości oraz dwumiesięcznik Kurier Soko-
łowski.

Paulina Dec i Łukasz Rakuś

Tegoroczne Dni Sokołowa Małopol-
skiego odbyły sie w dniach 22-23 czerw-
ca br. Były one pełne niespodzianek, ja-
kie organizatorzy przygotowali dla miesz-
kańców Sokołowa jak i okolicznych miej-
scowości. Największą niespodzianką dla
wszystkich z nas była zmiana lokalizacji,
która tylko dodała smaku tak wielkiemu
wydarzeniu. Program Dni Sokołowa był
pełen atrakcji przygotowa-
nych zarówno dla doro-
słych jak i dzieci. Już na
samym początku imprezy
grupa Bazyl – Art z Jarosła-
wia umilała swą obecno-
ścią poprzez wcześniej już
przygotowany na te okazje
blok zabaw. Kolejnym punk-
tem programu był występ
naszych pociech – dzieci
w wieku pięciu i sześciu lat
z Przedszkola Samorządo-
wego w Sokołowie Mało-
polskim. Opiekunkami gru-
py były panie: Ewa Błazik
i Mariola Rogala, które przy-
gotowały dzieci do wystę-
pu. Przedstawiły one bajkę pod tytułem
„Jas i Małgosia”. Dni Sokołowa Małopol-
skiego, a więc święto miasta jest idealną
okazją do promocji jak i prezentacji
wszystkich atrakcji jakie posiadamy.
Nowe miejsce odbywającej sie imprezy
pozwoliło nam nie tylko usłyszeć, ale
również zobaczyć główną atrakcję na-
szej gminy. Jest nią kryta pływalnia.
W ramach jej promocji pracownicy przy-
gotowali pytania konkursowe, w których
można było wygrać różne gadżety.

Następnie nadszedł czas na część
muzyczną. Jako pierwszy sceną za-
władną zespół POLYTONIA ze Stalowej
Woli i Górna. Działa od zaledwie kilku
miesięcy i był to dla nich debiut. Oscy-
lują w szeroko pojętych tematach jazz-
rockowych czerpiąc z tego przeogromną
radość. Skład tworzą: Tomek Zawadzki
– perkusja, Tomasz Kowal gitara baso-

wa, Karol Godek – gitary oraz Magda KU-
LIKOWSKA – vokal.

Kolejnym zespołem, który zaprezen-
tował swą twórczość na scenie był zespół
Ratatam z Rzeszowa. Zespół posiada na
swoim koncie wiele koncertów oraz osią-
gnięć, które zbliżają go do koncertowa-
nia po całym świecie. Obecny skład ze-
społu tworzą: Barbara Jakubiec – wokal;

Paweł Czachur – wokal, gitara; Jerzy Cze-
luśniak – wokal, gitara basowa; Walde-
mar Rzeszut – gitary; Seweryn Krzysztoń
– perkusja; Grzegorz Nowak – skrzypce.

Po muzyce autorskiej nadszedł czas
na szalone lata 90-te, kiedy to rock’n’roll
oraz klimaty disco polo rządziły mu-
zyczną sceną. Przy
takiej właśnie mu-
zyce rozpoczęliśmy
zabawę do białego
rana z zespołami:
FOCUS, FANTA-
STIC BOYS, FOR-
TEX i VEXEL.

Drugi dzień
zaczął się nie mniej
energicznie pomi-
mo nocnej zabawy.
Juz na samym po-
czątku wszystkie
maluchy mogły sie
przenieść do krainy
smerfów dzięki
agencji MG z Rze-
szowa, która przy-
gotowała blok zabaw pod tytułem „Smer-
fastyczny Świat”. W tym samym czasie
dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat
mogła wziąć udział w konkursie plastycz-
nym pod tytułem „Przyroda w kolorach
zimno-ciepło”, który odbywał się pod
okiem pani Henryki Boho, instruktora pla-
styki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji oraz pani Wandy
Skiby opiekuna świetlicy MGOKSiR
w Markowiźnie.

DNI SOKO£OWA
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„Od ziarenka do bochenka...”
II Edycja Dnia Kultury Ludowej w DPS w Górnie
Zamiłowanie do tradycji ludowych

w Domu Pomocy Społecznej w Górnie
zagościło już chyba na dobre. O ile
w ubiegłym roku głównym tematem spo-
tkania z kulturą ludową był strój, taniec
i tradycyjne potrawy ludowe, o tyle w tym
roku Stowarzyszenie Wsparcia Domu Po-
mocy Społecznej w Górnie postawiło na
tradycje związane z pieczeniem chleba.

Spotkanie miało miejsce 26 czerwca
bieżącego roku i tradycyjnie już rozpo-
częło się od krótkiego nabożeństwa
czerwcowego. Następnie wszyscy zapro-
szeni goście przeszli na miejsce zaba-
wy, gdzie zgodnie z ludową tradycją zo-
stali przywitani chlebem i solą.

Nawiązując do poprzedniej edycji
Dnia Kultury Ludowej, gdzie młodzież
z okolicznych szkół zaprezentowała
gwarę lasowiacką, w tym roku gośćmi im-
prezy była młodzież z Zespołu Szkół
w Jasionce, która wspaniale zaprezen-
towała gwarę wsi rzeszowskiej.

Ponieważ tegoroczny Dzień Ludowy
w całości poświęcony był tradycjom zwią-

zanym z wypiekiem chleba, uczestnicy
imprezy mogli spróbować pieczywa przy-
gotowanego na zakwasie zgodnie z tra-
dycjami naszego regionu. Szkoda, że
impreza plenerowa nie daje możliwości
zademonstrowania wszystkich etapów
pieczenia chleba. Aby jednak pokazać
jak skomplikowany może być to proces
już na samym jego początku, mieszkań-
cy DPS w Górnie przygotowali krótki quiz
dotyczący etapów przygotowania zakwa-
su. Udało się też przygotować wystawę
dawnych narzędzi rolniczych używanych
przy uprawie zbóż, produkcji mąki i wy-
pieku chleba.

Oczywiście nie zabrakło zabaw i kon-
kursów związanych z tematem spotka-
nia,a przede wszystkim muzyki i zabawy
przy akompaniamencie kapeli ludowej.

Dni Kultury Ludowej w Domu Pomo-
cy Społecznej w Górnie to nie tylko oka-
zja do zabawy, ale przede wszystkim ele-
ment promocji naszego regionu wśród
osób niepełnosprawnych i sposób na
zakrzewienie dumy z historii i tradycji

naszych przodków.
Kolejne edycja odbyła się dzięki do-

finansowaniu z budżetu Województwa
Podkarpackiego, za co ogromnie
wdzięczni są organizatorzy spotkania.
Wielkie podziękowanie należy się rów-
nież wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rzy pomogli Stowarzyszeniu Wsparcia
Domu Pomocy Społecznej w Górnie,
a są to: Urząd Gminy i Miasta Sokołów
Młp., Urząd Gminy Kamień, Grupa Żywiec
S. A. Browar w Leżajsku, Stowarzysze-
nie Grupa Lokalna „Eurogalicja”, Zakład
Mięsny „Smak” Górno, panowie Sławo-
mir Kiernicki i Andrzej Łabudzki z Firmą
BIO-LAB, Stowarzyszenie „Razem Łat-
wiej” z Budziwoja, pan Stanisław Nizioł
„Lasrol”, pracownicy DPS w Górnie, pan
Tadeusz Chmiel oraz Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych. Tylko dzięki
tym osobom wspomniany Dzień Ludowy
mógł mieć miejsce, a jego uczestnicy
mieli okazję do wspaniałej zabawy.

Joanna Januszewska
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W dniu 14 lipca 2013 r. na obiektach sportowych przy ul.
Lubelskiej w Sokołowie Młp. odbył się Piknik Rodzinny. Orga-
nizatorami byli Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców
Sokołowa Młp., MGOKSiR w Sokołowie oraz Burmistrz GiM.

Najważniejszymi gośćmi wspólnej zabawy były rodziny ze
swoimi pociechami. Dzieci i rodzice mogli aktywnie spędzić
swój wolny czas. W tym celu w ramach skromnych środków
zostały przygotowane liczne atrakcje:
• akrobacje rowerowe przygotowane przez pana Krystiana

Herbę z Rzeszowa;
• gry i zabawy przygotowane przez Studio „Fama” z Dębicy;
• cyrk „Brawo” z Kielc;
• zabawy sportowe prowadzone przez doświadczonych na-

uczycieli wychowania fizycznego: Bogusława Rybaka
i Tomasza Nizioła;

• dmuchane zjeżdżalnie.
W zabawach sportowych uczestniczyły całe rodziny w róż-

nych konkurencjach. Brały one udział w przeciąganiu liny, bie-
gu w workach, pokonywaniu toru przeszkód. Podczas zabawy
przygotowanej przez Studio Fama nie zabrakło tańców, kon-
kursów z nagrodami. Wielką atrakcją był występ Krystiana
Herby, który pokazał, że jazda na rowerze nie musi odbywać
się na dwóch kółkach i po równej powierzchni. Ciekawą
atrakcją był cyrk z Kielc, który do swoich występów zapraszał
dzieci. Po zakończeniu występu można też było zrobić sobie
zdjęcie w towarzystwie jednego z węży.

Spragnieni i wyczerpani, dla pokrzepienia ciała, mogli od-
wiedzić punkt gastronomiczny, gdzie były serwowane kiełba-
ski z grilla, karkówka, popcorn, wata cukrowa, lody i napoje.

Bardzo dziękujemy firmie Styrobud z Trzebosi, która przy-
czyniła się do tego, by ten dzień był wyjątkowy i niepowtarzal-
ny. Dziękujemy także wszystkim osobom, które przyczyniły się
do zorganizowanie tej imprezy. Mamy nadzieję, że jest to po-
czątek nowej tradycji Pikników Rodzinnych w naszej miejsco-
wości. Do zobaczenie już wkrótce na następnym Pikniku Ro-
dzinnym, który odbędzie się 18-08-2013 r.

Paweł Rusin

Piknik Rodzinny



VII Targi Żywności Tradycyjnej

pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

„Festiwal Podkarpackich

Smaków”

Fot. M. Kida, S. Bełz



V Bieg Sokoła w ramach XL Dni Sokołowa 2013 pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta - Andrzeja Ożoga

Fot. D. Matuła, M. Zuba

DNI SOKOŁOWADNI SOKOŁOWA



I Piknik RodzinnyI Piknik Rodzinny

Fot. M. Kida, A. Dec

14 lipca 2013 r.
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Kolejny cykl znanych i tych mniej znanych przysłów oraz
ich interpretacja, zaczerpniętych ze Słownika Przysłów
„Przysłownik” Katarzyny Kłosińskiej.

Przysłowia polskie znane są głównie z tego, że podają pro-
gnozy meteorologiczne (np. „Od świętej Anki zimne wieczory
i poranki”), wskazówki gospodarskie (np. „Jak przylecą żura-
wie, można bydło paść na trawie”) czy wyrażają oceny róż-
nych okresów historycznych i władców (np. „Za króla Sasa
jedz, pij i popuszczaj pasa”; „Za króla Jana wiara nasza rato-
wana”). Często również zawierają nakazy, zakazy moralne,
ujawniając bardzo wyraźnie system etyczny. Przysłowia uczą
nas lojalności w stosunku do bliskich („Zły to ptak, co kala
własne gniazdo”; „Braci niezgoda wszystkich gorszy”; „Nie-
wart w gębie języka, kto nim brata dotyka”), konsekwencji
w działaniu („Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B) czy
posłuszeństwa wobec rodziców („Kto nie słucha ojca, matki
będzie słuchał psiej skóry”). Przysłowia, powiedzenia czy sen-
tencje wyrażają także ogólne „prawdy” o świecie. Dowiaduje-
my się z nich, że nie wszystko, co się dzieje w naszym życiu
zależy od nas, lecz także od Boga, losu, przeznaczenia („Czło-
wiek strzela, Pan Bóg kule nosi”), że człowiek nie może prze-
żywać samych szczęśliwych chwil, gdyż los jest zmienny („For-
tuna kołem się toczy”) i że wszyscy są równi wobec śmierci
(„I króla robaki zjedzą”).

Bogatemu diabeł dzieci kołysze.
Mówimy tak, by wyrazić przekonanie, że ludziom, którym

się szczęści w życiu, los zawsze sprzyja.

Chciały żaby króla, dostały bociana.
Powiedzenie: Chciały żaby króla, dostały bociana mówi

o tym, że jeśli ktoś jest niezadowolony z tego, co dostał, to
może dostać coś jeszcze gorszego.

Chleb z solą z dobrą wolą lepszy niż marcepan z niewolą.
Mówiąc tak, dajemy do zrozumienia, że lepiej jest żyć skrom-

nie, ale szlachetnie, etycznie i jako człowiek wolny, niż dostat-
nio, lecz w niewoli lub niemoralnie.

Lepiej wpaść w ręce Boga niż człowieka.
Mówimy: Lepiej wpaść w ręce Boga niż człowieka, by wy-

razić pogląd, że ludzie są bardzo okrutni; do tego stopnia, że
czasami lepiej umrzeć, niż doświadczyć okrucieństwa ludz-
kiego.

Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie
pomoże.

Mówiąc tak wyrażamy przekonanie, że ktoś, kto źle traktuje
innych, będzie zawsze tak samo przez nich traktowany.

Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni.
Mówiąc tak opisujemy ludzką obłudę, szczególnie taką, któ-

ra polega na tym, że ktoś, kto jest złym człowiekiem, zachowu-
je się tak, aby inni sądzili, że jest bardzo pobożny.

Opracowała Agata Dec

O m¹droœciach

zapisanych

w przys³owiach

Palenie

– to brzydki i groŸny na³óg

Palenie, to bardzo wrażliwy i delikatny temat. Wspomnieć
należy, że palenie jest już nie modne, a przede wszystkim
szkodliwe dla zdrowia i nieprzyjemne dla otoczenia. Nie każ-
dy chce i nie każdy musi tolerować ten nałóg, bo nie każdy
chce wdychać dym tytoniowy. Palenie zagraża zdrowiu (nie
tylko palaczowi ale także osobom z jego otoczenia), sprowa-
dza ciężkie choroby, z których najczęściej wymieniany jest
nowotwór.

Będąc z wizytą, zanim zaczniesz palić pamiętaj o tym, że:
• należy się zorientować, czy w domu gospodarzy można

palić
• jeśli nie, to nie możemy proponować tak zwanego „tylko

jednego dymka”
• jeśli tak, szukamy odpowiedniego miejsca – powinno to

być miejsce przy otwartym oknie, na balkonie lub tarasie
lub w miejscu wskazanym przez gospodarzy

• ogień podaje mężczyzna kobiecie, młodszy – starszemu,
podwładny – przełożonemu

• trzeba zorientować się, czy w domu są popielniczki
• należy pamiętać, ze inni uczestnicy przyjęcia, spotkania

nie będą zachwyceni dymem z papierosa
• po skończeniu palenia papierosa należy zgasić w popiel-

niczce

Czego nie wolno robić podczas palenia i w jakiej sytu-
acji?
• zakaz palenia obowiązuje przede wszystkim w windzie,

w kuchni, na klatce schodowej
• nie wolno palić przy stole podczas posiłku i między dania-

mi
• podawać ręki w geście pozdrowienia, a w drugiej trzymać

zapalonego papierosa
• prosić kobiety do tańca przed zgaszeniem papierosa
• rozmawiać z papierosem w ustach
• rozmawiać i palić dmuchając w twarz rozmówcy dymem
• podrzucać niedopałki i zgaszone papierosy gdzie popad-

nie (np.: do doniczki)
Agata Dec
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W dniu 22.06.2013 r. odbyły się pierw-
sze Zawody Pływackie o Puchar Dyrekto-
ra Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. Za-
wody zorganizowali i przeprowadzili ra-
townicy i pracownicy Krytej Pływalni.
W zawodach udział wzięło 90 uczestni-
ków. W najmłodszej kategorii do 6 lat
udział wzięło 6 osób, w kolejnej kategorii
klas I-II udział wzięło 10 osób, w kategorii

klas III-IV rywalizowało 30 osób, w kate-
gorii klas V-VI-11 osób. W kategorii I-III klas
gimnazjalnych udział wzięło 11 osób. Po-
nadto zorganizowana została zmienna
sztafeta pokazowa na 100 metrów. Zawo-
dy cieszyły się dużym zainteresowaniem
zawodników jak i kibiców. Impreza zosta-
ła uhonorowana obecnością Pana Bur-
mistrza Andrzeja Ożoga i Dyrektora Kry-
tej Pływalni Pana Romana Kochańskie-
go. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodze-
ni pamiątkowymi medalami i pucharami.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zor-
ganizowaniu i przeprowadzeniu zawo-
dów-Dyrektorowi i nauczycielom Zespo-
łu Szkół im. J.P.II w Sokołowie Młp. oraz
Witoldowi Pasierbowi i Waldemarowi
Majce. Nagrody ufundowała Kryta Pływal-
nia w Sokołowie Młp.

22.06 i 23.06.2013 w czasie trwania
Dni Sokołowa pracownicy naszej Krytej
Pływalni zorganizowali konkurs z wiedzy
na temat obiektu. Wszyscy którzy popraw-
nie odpowiedzieli na zestawy pytań zo-
stali nagrodzeni upominkami. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem.

Beata Dec, Katarzyna Ożóg Fot. Marcin Zuba

I Zawody P³ywackie o Puchar Dyrektora
Krytej P³ywalni w Soko³owie M³p.
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Po 43 latach od założenia klubu, któ-
ry powstał w 1970 roku „Zorza” Trzeboś
wywalczyła historyczny awans do A kla-
sy. Duża w tym zasługa trenera Tomasza
Korzennego, który „mocną ręką” popro-
wadził drużynę w tym sezonie. Sukces
ten drużyna zawdzięcza ciężkiej pracy
na treningach. Szczególne słowa podzię-
kowania należy skierować do kibiców,
którzy mocno i licznie dopingowali dru-
żynę zarówno w meczach na własnym
stadionie, jak i na wyjazdowych spotka-
niach.

W sezonie 2012/2013 w drużynie
„Zorza” Trzeboś grali: Tęcza Paweł, Wa-
tras Artur, Kraska Damian, Kraska Arka-
diusz, Rzeszutek Przemysław, Piękoś
Adam, Kuźniar Piotr, Wiśniewski Damian,
Partyka Michał, Kida Wacław, Szypuła
Przemysław, Cisek Piotr, Plizga Mariusz,
Plizga Dominik, Gnatek Rafał, Gnatek
Daniel, Gnatek Andrzej, Gnatek Michał,
Tęcza Sławomir, Krzanowski Dominik,
Lichota Mateusz, Dec Patryk, Cymerys
Andrzej, Szeliga Adrian, Nieroda Arka-
diusz, Śliż Ludwik.

30 czerwca br. dla drużyny „Zorza”
Trzeboś był dniem kolejnego sukcesu.
Po raz drugi drużyna wygrała plebiscyt
na Najsympatyczniejszą Drużynę Pod-
karpacia organizowany przez Gazetę
Codzienna „Nowiny”, pokonując w fina-
le „Tytana” Rzeszów. Smak takiej wygra-
nej poczuli już w 2008 roku, kiedy to po
raz pierwszy zostali zwycięzcami tegoż
plebiscytu, a teraz powtórzyli swój suk-
ces. W półfinałach nie było zbyt wielkich
emocji gdzie „Tytan” ograł „Heiro” Rze-
szów 110 – 40, a „Zorza” pokonała „Błę-
kitnych” Jaślany 137 – 36, natomiast finał
był gorący – „Zorza” w stosunku 1055 –
756 pokonała „Tytana” Rzeszów, który
walczył dzielnie do końca. Główną na-
grodą w tym plebiscycie jest weekend
w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym
„Maraton” w Lubeni. Dodatkowo zwy-
cięzcy będą mogli zorganizować wielki
finał 6-stej edycji plebiscytu na Najsym-
patyczniejszą Drużynę Podkarpacia.
Zwycięzcy, jak i zespoły z drugiego i trze-
ciego miejsca otrzymają komplety stro-
jów sportowych, oraz wszystkie zgłoszo-
ne zespoły otrzymają bony o wartości
300 zł na zakup kompletów sportowych.
Po tym sukcesie w Trzebosi zaczęto przy-
gotowywać się do imprezy finałowej
z okazji wygranej.

4 sierpnia br. na obiektach KS „Zo-
rza” w Trzebosi odbędzie się festyn, któ-
ry rozpocznie się meczem Zorza Trze-
boś kontra Gazeta Codzienna Nowiny.
W drużynie Zorzy gościnnie zagra Le-

szek Pisz – były zawodnik m.in. Legii
Warszawa, uczestnik Ligii Mistrzów. Im-
prezę poprowadzi Marek Grzesik
z Urzędu Marszałkowskiego, który go-
ścił w Trzebosi podczas otwarcia no-

Podwójne święto „Zorzy” Trzeboś

wego stadionu. Planowane są również
skoki spadochronowe, zabawa tanecz-
na, występ kapeli góralskiej oraz inne
niespodzianki.

Stanisław Dec

Fot. S. Dec
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Wakacje

Od 8 lipca br. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp. trwają bez-
płatne zajęcia wakacyj-
ne. Program jest bardzo
bogaty w przeróżne
atrakcje. Dzieci, a jest ich
naprawdę sporo, chęt-
nie biorą udział w grach
i zabawach ruchowo-ta-
necznych, np. tańce in-
tegracyjne. W prze-
rwach zajmują się dys-
cyplinami sportowymi
między innymi tenisem
stołowym, piłkarzykami,
cymbergajem oraz bilar-
dem. W celu większej
integracji wszystkich na-
szych podopiecznych

prowadzone są liczne gry zespołowe, np.
gra w dwa ognie, zabawy i gry z chustą
animacyjną. Poza tym maluchy uczest-
niczą w różnego typu grach stolikowych.
Uczą się w ten sposób współpracy w gru-
pie, zachowań fair playe. Oprócz zabaw,
w piątki prowadzone są zajęcia kulinar-
ne, na których dzieci ostatnio przygoto-
wały smaczną sałatkę owocową. Waka-
cji jeszcze nie koniec przed nami zaczy-

na się sezon wycieczkowy; z naszych
wycieczek umieścimy relację w następ-
nym nr Kuriera Sokołowskiego.

Wszystkie dzieciaki, które jeszcze nie
wiedzą o naszej półkolonii serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia MGOKSiR.

Z pozdrowieniami
dla wszystkich dzieci

Instruktorzy – Basia, Natalia, Marek

„Wodne Przedszkole”
Podsumowanie sezonu 2012/2013

W czerwcu zakończyliśmy kolejny rok „Wodnego Przedszkola”.
Jak co roku zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzie-
ci, za co serdecznie dziękujemy. W tym roku dołączyła nowa grupa
chętnych, która oswajała się ze środowiskiem wodnym i zdobywała
podstawowe umiejętności pływania stylem grzbietowym. Grupa star-
sza, która już drugi rok pływa na zajęciach „Wodnego Przedszkola”
doskonaliła na basenie sportowym umiejętności pływania stylem
grzbietowym, nauczyła się pływać kraulem oraz rozpoczęła naukę
stylem klasycznym. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w pływaniu oraz wytrwałości w zdoby-
waniu nowych umiejętności pływackich.

Jak co roku na zakończenie pływania zorganizowaliśmy uroczy-
ste zakończenie i podziękowanie dla wszystkich uczestników, każde
dziecko dostało dyplom i upominek.

Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci powrócą do nas we wrześniu.
Do końca sierpnia zapraszamy do zapisywania swoich pociech

na kolejną edycję zajęć „Wodnego Przedszkola”. W kasie Pływalni
należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową.

Opracowała Katarzyna Ożóg
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25 maja 2013 roku odbył się w Sokołowie Plener Malarski. Wzięły w nim udział
dzieci z klas V-VI szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
oraz osoby dorosłe. W plenerze wzięło udział 23 uczestników – młodych artystów
z placówek oświatowo-kulturalnych gminy i miasta Sokołów (Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie, Zespół Szkół w Trzebusce, MGOKSiR Sokołów, Świetlice Wiej-
skie w Turzy, Trzebosi i Nienadówce) oraz dorosłych twórców – amatorów i profesjo-
nalistów – reprezentujących miasto i gminę Sokołów Młp. i gminę Rakszawa. Pod-
czas pleneru wykonanych zostało 46 prac plastycznych. W tej edycji hasłem prze-
wodnim pleneru było: „Piórkiem i węglem… po Sokołowie” – uczestnicy wykonywali
prace wybraną przez siebie techniką rysunkową bądź mieszaną (ołówek, węgiel,
sepia, patyk, piórko + lawowanie lub akwarela, pastele olejne, suche itp.). Tematem
prac mogły być krajobraz i architektura Sokołowa (uliczki, rynek, wybrane domy
i budynki lub ich fragmenty), obiekty sakralne – małe i duże (kościoły, kapliczki,
krzyże, cmentarze) i inne.

Plener rozpoczął się o godzinie dziewiątej i trwał do czwartej po południu,
z przerwą na posiłek o godzinie 13-tej.

Organizatorami pleneru byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Piórkiem i węglem po Sokołowie…

„Ziemia Soko³owska w malarstwie i rysunku” – po raz trzeci
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Wykonane podczas pleneru prace
oceniło Jury, w skład którego weszli:
Małgorzata Kula – przewodnicząca Jury,
reprezentująca Klub Twórców Sztuki
„ART-dekor” z Sokołowa, Helena Woź-
niak, również z KTS „ART-dekor” oraz
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. W dniu
11 czerwca Jury po obejrzeniu 46 prac
23 autorów przyznało wszystkim uczest-
nikom pleneru nagrody i wyróżnienia.

I kat. wiekowa (dzieci (11-12 lat)
I Nagroda – Aleksandra Boguń (Świetli-
ca Wiejska w Turzy)
II Nagroda – Alicja Maziarz (Świetlica
Wiejska w Turzy)
III Nagroda – Marta Nykiel (MGOKSiR
Sokołów)
IV Nagroda – Klaudia Chorzępa (Świe-
tlica Wiejska w Turzy)
Wyróżnienia:
Barbara Dec (Świetlica Wiejska w Tu-
rzy)
Dawid Cisek (Świetlica Wiejska w Trze-
bosi)
Katarzyna Kraska (MGOKSiR Sokołów)

II kat. wiekowa (młodzież gimnazjalna
i ponadgimnazjalna)
Dwie I Nagrody – Monika Kwolek (ZS
im. J.P. II w Sokołowie) i Katarzyna Kru-
dysz (ZS im. J.P. II w Sokołowie)
Dwie II Nagrody – Dominika Piersiak
(ZS im. J.P. II w Sokołowie) i Paweł Dec
(Świetlica Wiejska w Turzy)
III Nagroda – Anna Cisek (Świetlica Wiej-
ska w Trzebosi)
Wyróżnienia:
Alina Szczygieł (ZS w Trzebusce)
Magdalena Ożóg (Świetlica Wiejska
w Nienadówce)
Maria Cisek (Świetlica Wiejska w Trze-
bosi)
Urszula Sosnowska (ZS im. J.P. II w So-
kołowie)

III kat. wiekowa (osoby dorosłe)
I Nagroda (za 2 prace) – Małgorzata
Kwolek (ZS im. J.P. II w Sokołowie)
II Nagroda (za 2 prace) – Jolanta Szczy-
gieł (ZS w Trzebusce)
Dwie III Nagrody – Ewa Frącz (Świetli-
ca Wiejska w Nienadówce) i Wiesława
Pałka (KTS „ART-dekor” Sokołów)
Nagroda Specjalna (za zestaw 4 prac) –
Katarzyna Kochańska (KTS „ART-de-
kor” Sokołów)
Wyróżnienia:
Karolina Prucnal (Świetlica Wiejska
w Nienadówce)
Jolanta Łosak (Świetlica Wiejska w Nie-
nadówce)

Ponadto Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sokołowskiej przyznało cztery
Nagrody Prezesa TMZS: Katarzynie
Krasce, Annie Cisek oraz Jolancie
Szczygieł i Ewie Frącz. Jolanta Szczygie³, Nagroda Prezesa TMZS

Ma³gorzata Kwolek, I Nagroda
Katarzyna Kochañska, Nagroda Specjal-
na

Aleksandra Boguñ, I Nagroda

Monika Kwolek, I Na-
groda

Katarzyna Kru-
dysz, I Nagroda

Ewa Fr¹cz, Nagroda Prezesa TMZS

Jury podczas pracy…
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19 czerwca o godzinie 16.30 w Ośrod-
ku Kultury miało miejsce otwarcie wysta-
wy poplenerowej, połączone z podsumo-
waniem pleneru i konkursu oraz wręcze-
niem nagród laureatom. Uczestników
wernisażu powitał dyrektor MGOKSiR
Jacek Piekiełek. Protokół z obrad Jury
odczytała Małgorzata Kula. Nagrody i dy-
plomy wręczali członkowie Jury.

Organizatorzy i Jury gratulują laure-
atom i dziękują za udział w III Plenerze
Malarskim dla dzieci, młodzieży i doro-
słych „Ziemia Sokołowska w malar-
stwie i rysunku” pod hasłem „Piórkiem
i węglem… po Sokołowie”.

(mgoksir)

Fot. H. Boho, S. Bełz

Zwiedzanie wystawy.

Powitanie uczestników wernisa¿u.

Wrêczanie nagród i dyplomów.

Laureatki nagród TMZS, z prezesem Towarzystwa.
Grupa laureatów z KTS „ART-dekor” i kó³ek plastycznych
MGOKSiR (Soko³ów i Turza) z instruktork¹.
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Sprostowanie

W poprzednim nr „Kuriera Soko-
łowskiego” w artykule „XIII Miejsko-
Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt i Chłopców w ramach XXIX Ogól-
nopolskiego Turnieju „Piłkarska Ka-
dra Czeka” im. Stanisława Tymowicza”
została błędnie podana tabela koń-
cowa z wynikami chłopców. Poniżej
przedstawiam prawidłowe wyniki:
1 miejsce – KS TECHFORM Orzeł
Wólka Niedźwiedzka
2 miejsce – ZS Sokołów Młp.
3 miejsce – KS „Zorza” Trzeboś

Za swój błąd bardzo przepra-
szam.

Marek Kida

„Europejski
Tydzień
Sportu

na Orliku”
Od 26 maja do 1 czerwca na obiek-

cie ORLIK w Sokołowie Młp. w ramach
V Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich odbyło się wiele imprez spor-
towych.

Dzieci, młodzież jak również dorośli
z Gminy i Miasta Sokołów Młp. uczestni-
czyli w różnego rodzaju rywalizacjach
sportowych (tj. turniejach piłki nożnej,
piłki siatkowej, pokazowych treningach).

Dla najmłodszych animatorzy zorga-
nizowali gry i zabawy, tory przeszkód
i wiele innych atrakcji.

Wszystkim uczestnikom wręczono
pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe
a najlepsi w sportowej rywalizacji (tur-
niejach) otrzymali wspaniałe puchary
ufundowane przez Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

W tygodniowej rywalizacji mimo nie-
sprzyjającej pogodzie udział wzięło bli-
sko 180 osób.

Animatorzy ORLIKA
Bogusław Rybak

Tomasz Nizioł

Turniej eliminacyjny w kategorii chłopców „Szczypiorniak na Orlikach 2013”
obiekty sportowe „Orlik 2012” w Sokołowie Młp., 28.05.2013 r.

Uczestnicy:
1. SP Sokołów Małopolski
2. SP Łowisko
3. SPI Raniżów
4. SP II Raniżów
5. SP Kamień

Wyniki:
SP Raniżów II – SP Łowisko 0:10 (0:5)
SP Raniżów I – SP Kamień 9:6 (4:4)
SP Sokołów Młp. – SP Łowisko 3:5 (3:1)
SP Kamień – SP Raniżów II 14:0 (5:0)
SP Raniżów I – SP Sokołów Młp. 7:1 (3:0)
SP Łowisko – SP Kamień 3:9 (1:6)
SP Sokołów Młp. – SP Raniżów II 10: 1 (5:0)
SP Łowisko – SP Raniżów I 7:6 (4:4)
SP Kamień – SP Sokołów Młp. 7:2 (3:2)
SP Raniżów I – SP Raniżów II 17:4 (8:1)

Tabela końcowa:
1. SP Kamień 4 23 pkt. 36:14
2. SP Raniżów I 4 20 pkt. 39:18
3. SP Łowisko 4 18 pkt. 25:18
4. SP Sokołów Młp. 4 12 pkt. 16:20
5. SP Raniżów II 4  4 pkt.  5:51

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy a zespoły z miejsc I – III otrzy-
mały Puchary i piłki do gry. Dla każdego uczestnika ufundowano poczęstunek (ka-
napki, drożdżówki).

Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej składa serdeczne podziękowanie
Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim Jackowi Piekiełkowi za pomoc i ufundowanie nagród oraz poczęstu-
nek dla każdego uczestnika Turnieju.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu uzyskała prawo udziału w Wojewódzkim Tur-
nieju Finałowym „Szczypiorniak na Orlikach 2013”.

Turniej Międzygminny w kategorii dziewcząt „Szczypiorniak na Orlikach 2013”
obiekty sportowe „Orlik 2012” w Sokołowie Młp., 28.05.2013 r.

Uczestnicy:
1. SP Sokołów Małopolski
2. SP Kamień
3. SP Raniżów

Wyniki:
SP Sokołów Młp. – SP Raniżów 2:7 (2:4)
SP Kamień – SP Raniżów 10:1 (4:1)
SP Sokołów Młp. – SP Kamień 0:16 (0:7)

Tabela końcowa:
1. SP Kamień 2 14 pkt. 26:1
2. SP Raniżów 2 8 pkt. 8:12
3. SP Sokołów Młp. 2 2 pkt. 2:23

Zespoły z miejsc I – III otrzymały pamiątkowe dyplomy, Puchary i piłki do gry. Dla
każdej uczestniczki ufundowano poczęstunek (kanapki, drożdżówki).

Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej składa serdeczne podziękowanie
Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim Jackowi Piekiełkowi za pomoc i ufundowanie nagród oraz poczęstu-
nek dla każdej uczestniczki Turnieju.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu uzyskała prawo udziału w Wojewódzkim Tur-
nieju Finałowym „Szczypiorniak na Orlikach 2013”.

Opracował: Marian Sikora
Prezes Podkarpackiego Okręgowego

Związku Piłki Ręcznej
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Finał Wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt i chłopców or-
ganizowany w ramach Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska
Kadra Czeka” odbył się w dniu 11.06.2013 r. na obiektach
sportowych LKS „Sawa” Sonina.

Na odprawie technicznej sprawdzono niezbędne dokumen-
ty oraz rozlosowano kolejność rozgrywania meczy.

DZIEWCZĘTA:
1. GLUKS Wola Mielecka
2. LKS „Izdebki” Izdebki
3. KS „Techform-Orzeł” Wólka Niedźwiedzka
4. MLKS „Strzelec” Frysztak

Wyniki:
Izdebki – Wólka Niedźwiedzka 1:1
Izdebki – Frysztak 4:0
Frysztak – Wola Mielecka 3:0
Wólka Niedźwiedzka – Wola Mielecka 2:0
Wólka Niedźwiedzka – Frysztak 1:3
Izdebki – Wola Mielecka 3:1

Tabela końcowa:
1.Izdebki 7 pkt. 8:2
2.Frysztak 6 pkt. 6:4
3.Wólka Niedźwiedzka 4 pkt. 4:2
4.Wola Mielecka 0 pkt. 1:8

CHŁOPCY:
1. LKS „Izdebki” Izdebki

2. KS „Techform-Orzeł” Wólka Niedźwiedzka
3. MLKS „Orzeł” Suchodół
4. GLUKS Wola Mielecka

Wyniki:
1.Wólka Niedźwiedzka – Suchodół 5:0
2.Wola Mielecka – Izdebki 2:2
3.Wólka Niedźwiedzka – Wola Mielecka 1:0
4.Suchodół – Wola Mielecka 1:1
5.Wólka Niedźwiedzka – Izdebki 0:0
6.Izdebki – Suchodół 2:0

Tabela końcowa:
1.Wólka Niedźwiedzka 7 pkt. 6:0
2.Izdebki 5 pkt. 2:2
3.Wola Mielecka 2 pkt. 3:2
4.Suchodół 1 pkt. 1:8

Uczestniczące drużyny skorzystały z ciepłego posiłku, na-
poi, soków. Drużyny dziewcząt i chłopców za miejsca 1-3 otrzy-
mały medale. Wszystkie drużyny otrzymały także puchary oraz
nagrody w postaci sprzętu sportowego.

Zwycięskie drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców re-
prezentować będą Województwo Podkarpackie na Finale Cen-
tralnym w dniach 9-14 sierpnia br. (dziewczęta-Opole, chłop-
cy-Słubice). Życzymy powodzenia!

Jacek Piekiełek

W dniach 18, 19 czerwca 2013 r. w Górnie odbył się XIV
Finał Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw Szkół w Sza-
chach. W dniu 18 czerwca celem rozgrywek było wyłonienie
indywidualnych mistrzów szkół podstawowych w dwóch gru-
pach wiekowych tj. w rocznikach 2002-2000, oraz 2003 i młodsi.

W drugim dniu rozgrywek zmierzyli się uczniowie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa pod-
karpackiego. Partie szachowe rozgrywało prawie 270 młodych
szachistów.

O prawidłowy przebieg zawodów zadbali sędziowie wraz
z opiekunami. Sędzią Głównym mistrzostw był Zenon Chojnic-
ki – Sędzia Klasy Międzynarodowej. Uczestników mistrzostw
i opiekunów przywitała Lucyna Perlak Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. M. Lachora w Górnie oraz Andrzej Godek Radny Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. i instruktor MGOKSiR w Górnie.

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród
dzieci młodszych jak i starszych. Rozgrywki przebiegały zgod-
nie z obowiązującym regulaminem.
W kategorii dziewcząt z klas I – III zwyciężyły:
I miejsce – Emilia Hals (Pilzno)
II miejsce – Anna Gdula (Przemyśl)
III miejsce – Emilia Wojtas (Brzozów)
IV miejsce – Oliwia Mirowska (Pilzno)
V miejsce – Gabriela Wójtowicz (Podleszany)
VI miejsce – Aleksandra Ligęza (Przemyśl)

W kategorii chłopców z klas I – III zwyciężyli:
I miejsce – Mikołaj Złotek (Rudnik n/Sanem)
II miejsce – Mieszko Miś (Dębica)
III miejsce – Jan Zając (Sanok)
IV miejsce – Tomasz Bober (Górki)

V miejsce – Konrad Ćwięka (Podleszany)
VI miejsce – Jakub Stępniowski (Leżajsk)

W kategorii dziewcząt z klas IV – VI zwyciężyły:
I miejsce – Paulina Pędrak (Pilzno)
II miejsce – Zuzanna Jurkiewicz (Brzozów)
III miejsce – Barbara Trybowska (Rudnik nad Sanem)
IV miejsce – Joanna Święch (Wadowice Górne)
V miejsce – Wiktoria Mytych(Sędziszów Młp.)
VI miejsce – Anna Krzysztyńska (Brzozów)

W kategorii chłopców z klas IV – VI zwyciężyli:
I miejsce – Miłosz Szpar (Rzeszów)
II miejsce – Piotr Żak (Brzozów)
III miejsce – Jakub Korta (Przemyśl)
IV miejsce – Krystian Piersiak (Górno)

Fina³ Wojewódzki XXIX Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcz¹t
i Ch³opców „Pi³karska Kadra Czeka” im. S. Tymowicza

11 czerwca 2013 r. – LKS „Sawa” Sonina

Fina³ XIV Mistrzostw Szkó³ Podstawowych, Gimnazjady i Licealiady
w Szachach Indywidualnych Województwa Podkarpackiego

WKOSiR Górno; 18-19 czerwca 2013 r.
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XIV Podkarpacka Olimpiada Tenisa
Sto³owego pod patronatem

Europose³ El¿biety £ukacijewskiej
i Honorowego Konsula Ukrainy

w Rzeszowie Jerzego Krzanowskiego
Obiekty Sportowe w hali MOSiR-u w Łańcucie gościły 228

zawodniczek, zawodników w Finale XIV edycji Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Stołowego. Rywalizacja sportowa toczyła się
w 6 kategoriach wiekowych z podziałem na płeć a także do-
datkowo dla osób niepełnosprawnych, najliczniej obsadzona
okazała się najmłodsza grupa chłopców 37 zawodników.

Gmina Sokołów Małopolski reprezentowana była przez
28 osób w tym 24 zawodników i zawodniczek zwycięzców eli-
minacji powiatowych które odbyły się 19 maja br. w hali sporto-
wej Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.

Czołowe lokaty zajęły w kategorii chłopców do 13 lat Mate-
usz Krawiec – XIII miejsce, 14-16 lat Sebastian Miazga – XIII-
XVI miejsce, 17-19 lat Piotr Kania, Karol Kasprzak – XIII-XVI
miejsce.

W kategorii dziewcząt 14-16 lat Karolina Kasprzyk – IX miej-
sce, 17-19 lat Paulina Prucnal – III miejsce, 40-55 lat Anna
Nizioł – IV miejsce.

W kategorii niepełnosprawni Ewa Cisek – II miejsce, Kata-
rzyna Kochańska – III miejsce.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posiłek, na-
poje zimne i gorące. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji składa serdeczne podziękowania dla Andrzeja
Ożoga – Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. za udziele-
nie wsparcia finansowego wyjazdu.

Jacek Piekiełek

V miejsce – Adrian Miąsik (Rzeszów)
VI miejsce – Piotr Suchorabski (Golcowa)

Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych dziewcząt:
I miejsce – Łapa Aleksandra (Czarna)
II miejsce – Burdzy Joanna (Rudnik n/Sanem)
III miejsce – Kozubal Aleksandra (Brzozów)
IV miejsce – Godek Martyna (Górno)
V miejsce – Trybowska Anna (Rudnik n/Sanem)
VI miejsce – Bar Marta (Markowa)

Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych chłopców:
I miejsce – Lewtak Dominik (Dębica)
II miejsce – Drabek Jan (Golcowa)
III miejsce – Mrozowski Patryk (Krosno)
IV miejsce – Głuszak Paweł (Rudnik n/Sanem)
V miejsce – Gładysz Jakub (Brzozów)
VI miejsce – Kalita Konrad Ropczyce)

Wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt:
I miejsce – Szeglowska Karolina (Mielec)
II miejsce – Władyka Angelika (Krosno)
III miejsce – Białowąs Inga (Przemyśl)
IV miejsce – Jaskółka Katarzyna (Brzozów)
V miejsce – Jeżak Justyna (Przemyśl)
VI miejsce – Płocica Joanna (Jarosław)

Wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych chłopców:
I miejsce – Lewtak Damian (Dębica)
II miejsce – Mika Tomasz (Dębica)
III miejsce – Łopuszański Kamil (Rzeszów)
IV miejsce – Ziaja Krystian (Krosno)
V miejsce – Jaskółka Tomasz (Brzozów)
VI miejsce – Indyk Wojciech (Mielec)

V BIEG SOKO£A
Ranek 23 czerwca br. przywitał nas obfitym deszczem, ale

mimo to pasjonaci biegania bardzo licznie przybyli na jubile-
uszowy V Bieg Sokoła pod Patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp. Ilość uczestników mile zaskoczyła
wszystkich i trzeba mieć nadzieję, że w kolejnych edycjach
Biegu Sokoła będzie ich jeszcze więcej.

Już drugi rok z rzędu zorganizowano bieg na 1,5 km dla
najmłodszych. O godz. 9.30 wystartowało 58 uczestników
i wszyscy ukończyli bieg. Dokładnie o godz. 10.00 wystrzałem
ze startera Pan Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. rozpoczął bieg główny na 10 km i towarzyszący na
5 km. Wcześniej życzył wszystkim uczestnikom bezpiecznego
biegu i doskonałych wyników mimo ciągle padającego desz-
czu. W biegu na 10 km wzięło udział 169 osób, a na 5 km –
95 osób. Dla porównania w ubiegłym roku w biegu na 10 km
wystartowało 88 uczestników, a na 5 km – 77 uczestników.
Należy się tylko cieszyć z tak dużego wzrostu liczby startują-
cych. Każdy uczestnik, który ukończył bieg na dystansie 10 lub
5 km otrzymał pamiątkowy medal w kształcie sokoła, koszulkę,
torbę foliową z nadrukiem, długopis i inne gadżety, a zwycięz-
cy w swoich kategoriach otrzymali okolicznościowe puchary
i statuetki. W biegu na 1,5 km pierwsza 15-tka otrzymała me-
dal, koszulkę, torbę foliową z nadrukiem, długopis i inne ga-
dżety, a pozostali z wyłączeniem medali. W kategorii dziew-
cząt i chłopców trzy pierwsze osoby otrzymały okolicznościo-
we statuetki i w klasyfikacji generalnej puchary.

Rozlosowano również nagrody rzeczowe z pośród wszyst-
kich uczestników biegu, natomiast Poseł na Sejm RP – Pan
Stanisław Ożóg ufundował puchar dla najstarszego i najmłod-
szego uczestnika biegu na dystansie 10 i 5 km. Najstarszym
uczestnikiem był Zbigniew Paszkiewicz ze Stalowej Woli,
a najmłodszym Kamil Czerwonka z Turzy. Gorący posiłek zo-
stał przygotowany i częściowo dofinansowany przez Podkar-
packie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie.

Wszystkim uczestnikom, sponsorom i tym, którzy przyczy-
nili się do organizacji V Biegu Sokoła w imieniu Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. składam podziękowania i zapra-
szam na kolejny bieg już w czerwcu 2014 roku.

Wyniki w poszczególnych biegach:

W kategorii dziewcząt na 1,5 km zwyciężyli:
1. Kamila Jurek
2. Dominika Węglowska
3. Olga Błądek.
W kategorii chłopców na 1,5 km zwyciężyli:
1. Mateusz Motyl
2. Marcin Tomasik
3. Zbigniew Pokrzywa.

Agata Dec

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy (sześć pierw-
szych miejsc), medale i puchary (trzy pierwsze miejsca), oraz
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp. składa serdeczne podziękowania Andrzejowi
Ożogowi – Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp., Jacko-
wi Bigusowi – Wiceprezesowi Podkarpackiego Wojewódzkie-
go Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Zenonowi
Chojnickiemu – Prezesowi Podkarpackiego Związku Szacho-
wego, Lucynie Perlak – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie oraz Kazimierzowi Smolakowi – Wice-
prezesowi Zakładu Mięsnego „Smak-Górno” za udzielenie
wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek
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Mamy finalistów gry biznesowej
Marketplace Live

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy I A LO w skła-
dzie: Karol Kasprzak, Beata Węglowska, Monika Gazda, Ber-
nadeta Misiek zostali finalistami I etapu gry biznesowej. Ucznio-
wie będą reprezentować Zespół Szkół podczas rozgrywek fina-
łowych. Młodzież w podanym składzie będzie walczyć o tytuł
najlepszego przedsiębiorcy i stratega w dniach 26 i 27 czerwca
br. o godz. 9.00 na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie.
Rozgrywki finałowe na URZ organizowane się w ramach pro-
jektu „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”. Ucznio-
wie klasy IA LO i IA T uczestniczyli w kwietniu w Grze Bizneso-
wej Marketplace live. Spośród 20 szkół będących w projekcie
zostało wyłonionych 5 najlepszych pięcioosobowych zespołów,
które w finale będą walczyć o główną nagrodę. A jest o co wal-
czyć: główna nagroda to tablet dla każdego członka zespołu.

Marketplace to symulator biznesowy. Jest to wyrafinowany
program komputerowy, który naśladuje konkurencyjny, ciągle
zmieniający się rynek. W odróżnieniu od nauki tradycyjnej, ćwi-
czenie symulacyjne umożliwia uczniom naukę i zdobywanie
doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji
biznesowych. Mają oni do czynienia z analizą rynku, formuło-
waniem strategii oraz zarządzaniem strategią i mogą natych-
miast obserwować rezultaty swoich działań. Symulacja poma-
ga im w przyswojeniu ważnych pojęć z dziedziny marketingu
i zarządzania. Życzymy powodzenia.

Renata Woś

Nowy kierunek w naszej szkole
– Opiekun w Domu Pomocy Spo³ecznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Dyrekcja
Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, ogłasza nabór na (bez-
płatny) kierunek w szkole policealnej Opiekun w Domu Pomo-
cy Społecznej.

Teraz nie musisz mieć magistra, żeby dobrze zarabiać.
Dotychczasowe przekonanie, że musisz iść na studia, aby zna-
leźć pracę już nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Wystar-
czy „mieć fach w ręku”. W dodatku biorąc pod uwagę wynagro-
dzenie takich osób, które oferowane jest na rynku pracy, to oka-
zuje się, że mają oni szanse zarobić więcej, niż ci z wyższym
wykształceniem.

Zawody przyszłości
Ogromny wpływ na przyszłość zawodową naszego społe-

czeństwa wywrze starzenie się ludności, które zacznie dotykać
nie tylko Polskę, ale także inne kraje europejskie. Demografo-
wie biją na alarm, dosadnie określając to zjawisko zapaścią
demograficzną.

Podczas gdy w 1980 roku osoby powyżej 60 roku życia sta-
nowiły na świecie 370,8 mln, to w 1885 roku już 415,6 mln,
a prognozuje się, iż w 2025 roku liczba ta wzrośnie do 987 mln.
A więc w ciągu 50 lat liczba osób starszych ma ulec podwoje-

niu. W 1980 roku 198,1 mln ludzi powyżej 60 lat, stanowiących
6% ogółu ludności świata, żyło w regionach rozwijających się.

Demografowie przewidują, iż do 2025 roku regiony te będą
zamieszkiwać 805,9 mln ludzi powyżej tej granicy, co stanowić
będzie 11,9 ludności świata i 725 populacji ludzi powyżej 60
roku życia. Najstarszymi krajami europejskimi są obecnie Szwe-
cja, Grecja i Niemcy, które w 2025 roku staną się najstarszym
demograficznie krajem europejskim. To spowoduje zwiększe-
nie zapotrzebowania na zawody medyczno-opiekuńcze tj. opie-
kun medyczny, czy opiekun osoby starszej.

Jeszcze nie jest za późno
Zgłoś się, wykorzystaj swój wiek i doświadczenie. Wystarczy

chcieć, można się przekwalifikować. W naszej szkole nie ma
górnej granicy wieku. Szkoły policealne umożliwiają każdemu
zdobycie kwalifikacji i rozwijania swoich umiejętności. Jeśli
myślisz o pracy za granicą-dzięki realizacji zajęć z języka obce-
go zawodowego (język angielski) poznasz terminy związane
z wykonywanym zawodem-a to zwiększy Twoją konkurencyj-
ność na rynku pracy.

Kierunek, który oferujemy jest adresowane do osób, chcą-
cych zdobyć zawód, lub się przekwalifikować, zmienić pracę
na lepszą, jak również do tych, których sytuacja zawodowa
jest już określona, a chcą rozwijać swoje zainteresowania
lub powołanie.

Na Podkarpaciu funkcjonuje 830 DPS-ów. W jednym z nich
właśnie Ty możesz znaleźć pracę!

Najbliższe w naszej okolicy:
– Dom Pomocy Społecznej w Górnie
– Dom Spokojnej Starości w Turzy „Leśniówka”
– Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie

Królewskiej
– Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
– Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci-Łąka koło Rzeszowa
Szkoła wystawia zaświadczenia do: ZUS, WKU, MOPS,

zaświadczenia do pracy i legitymacje szkolne.
Magdalena Gajewska-Kozak
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Reporta¿ z II Konferencji
– Normalizacja w szkole

Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że
w najnowszym numerze Wiadomości Polskiego Komitetu Nor-
malizacji znajduje się artykuł p. red. Barbary Kęsik dotyczący
przebiegu II Konferencji – Normalizacja w szkole „Z normali-
zacją w przyszłość. Łatwiej, szybciej, lepiej”. W artykule znaj-
duje się również reportaż z finału I Konkursu „Normalizacja
i ja”. Uczennice naszej szkoły Joanna Karska, Aneta Cisło
i Maga Nawara zostały laureatkami konkursu organizowane-
go przez Polski Komitet Normalizacji. Laureaci Konkursu otrzy-
mali ufundowane przez PKN cenne nagrody w postaci naj-
nowszej generacji e-czytników.

Anna Kolano

Warsztaty kulinarne pt. „Kuchnia francuska”

Dnia 20.06.2013 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty
kulinarne, związane z kuchnią francuską. Swoje siły połączyli
uczniowie z II kl. B Technikum Gastronomicznego pod opieką
p. mgr Marzeny Sobczuk-Puc, która w ramach tematu lekcji
„Kuchnie regionalne i różnych narodów” udostępniła pracow-
nię i kierowała gotowaniem oraz uczniowie klas II A i II B LO
oraz II A T pod opieką p. mgr Joanny Baszkiewicz-Macek, któ-
ra przygotowała stronę językową i przepisy francuskie.

Lekcja gotowania została poprzedzona nauką słów w języ-
ku francuskim, dotyczących naczyń, produktów żywnościowych,
zwrotów związanych z przygotowaniem posiłków oraz zapoży-
czeń do języka polskiego, używanych przez kucharzy. Ucznio-
wie zapoznali się również z tzw. mapą gastronomiczną Francji,
na której można było zobaczyć związek znanych francuskich
produktów z regionami geograficznymi. Prezentację z powyż-
szymi informacjami przygotował Tomasz Chorzępa, uczeń kl. II
A T. Uczniowie z kl. II B T przygotowywali potrawy wg tradycyj-
nych przepisów francuskich, a były to: zupa cebulowa, la fon-
due, la quiche lorraine (placek lotaryński na słono), i ciasto
z jabłkami tzw. clafouti. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość de-
gustacji przygotowanych potraw. Mamy nadzieję, że dania były
smaczne, a przynajmniej oryginalne. Dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie warsztatów.

Joanna Baszkiewicz-Macek, Marzena Sobczuk-Puc

Wycieczka do firmy Autosan w Sanoku

11.06.2013 r. młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
uczestniczyła w wycieczce do firmy Autosan w Sanoku. Wy-
cieczka organizowana była w ramach projektu „Być przedsię-
biorczym – nauka przez praktykę”. Projekt realizowany jest we
współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Młodzież z klasy I
AT i I ALO uczestniczyła w wycieczce do firmy Autosan. Ucznio-

wie zwiedzili firmę, zostali zapoznani ze specyfiką zakładu oraz
zwiedzili Skansen w Sanoku.

Anna Kolano

XIV Powiatowy Rajd Turystyczny

W dniach 24-25 maja 2013 r. odbył się XIV Powiatowy Rajd
Turystyczny zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Rze-
szowie. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział ponad sie-
demdziesięciu uczniów wraz z opiekunami z pięciu szkół po-
nadgimnazjalnych: Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., ZSTW
w Trzcianie, ZS w Tyczynie oraz LO i ZSZ w Dynowie. Rajd
odbył się najdzikszym paśmie górskim w Polsce, jakim jest
Beskid Niski. Na szlakach spotkać można tam bardzo mało
turystów, a zapomniane doliny, niegdyś tętniące życiem, są
dziś zupełnie puste.

Rajd miał zapewnioną fachową obsługę przewodnicką, którą
realizowali przewodnicy Koła Przewodników przy Oddziale
PTTK w Rzeszowie. Pierwszym punktem programu była wizyta
w cerkwi św. Mikołaja w Rzepedzi. Została ona zbudowana
w 1824 roku, a obecnie jest wykorzystywana przez katolików
obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Na cmentarzu cerkiew-
nym pochowany jest Stanisław Niezabitowski, oficer WP pod-
czas Powstania Listopadowego, a późniejszy właściciel Rzepe-
dzi. Po zwiedzeniu świątyni uczestnicy ruszyli na pieszą wy-
cieczkę na trasie: Rzepedź – Rzepedka (708 m) – Kamień
(717 m) – Wahalowski Wierch (666 m) – Czystogarb. Po kilkugo-
dzinnej wędrówce w nieustająco padającym deszczu autokary
zawiozły uczestników rajdu do Zespołu Szkół Publicznych
w Jaśliskach, gdzie zorganizowany był nocleg. Drugiego dnia
peleryny i płaszcze deszczowe poszły w odstawkę, a uczniowie
pokonali trasę: Lipowiec – Kamień (857 m) – Kopriwiczna – Ru-
dawka Jaśliska – Wola Wyżna. Po zejściu ze szlaku, około go-
dziny 15 autokary wyruszyły w drogę powrotną do Rzeszowa.
Mimo zmęczenia wszystkim dopisywały humory i towarzyszyło
pytanie: „Zabierze Nas Pani za rok?”

Piechurzy górscy z ZS w Sokołowie Młp: Klaudia Pust-
kowska, Izabela Motyk, Aneta Wilczak, Justyna Cisek, Wioletta
Rak, Wojciech Bałut, Kacper Nowak, Łukasz Rakuś, Dominik
Tkacz, Piotr Kania, Jakub Ożóg, Andrzej Surdyka, Artur Wa-
tras, Mariusz Budarz.

Dorota Ślusarczyk

Z wizyt¹ u najm³odszych

Cofnijmy czas,
Cofnijmy czas!
Niech wróci baśń,
Niech wróci baśń!
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Rzeczywistości na przekór.
Niech przedwczorajszy wróci dzień,
Gdy męczy Cię dzisiejszy.
I niech przypomni tamten czas,
Kiedy panował tu wśród nas
Król Maciuś I.
Niech się raz jeszcze wyśni sen
Z marzeń starego Doktora.

Tymi słowami tajemnicza Czarownica wprowadziła dzieci
w bajkowy świat stworzony przez Janusza Korczaka. Przed-
stawienie pt. „Król Maciuś I” zostało przygotowane w związ-
ku z Rokiem Janusza Korczaka dla przypomnienia i upa-

miętnienia tej wybitnej postaci. Zadania tego podjęła się mło-
dzież z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.: klasa II B LO: Domi-
nika Flak, Karol Godek, Hiacynta Kuszaj, Bernadetta Ożóg,
Sylwia Pietraszek, Karolina Sobota, klasa II B T: Daria Nie-

zgoda, klasa III B T:
Beata Kołodziej, Ka-
rolina Baran, Patry-
cja Stec, Marta Ró-
żańska, Monika
Świątek, Ewa Ole-
jarz, Andżelika Zdeb,
Natalia Wrzos I Karo-
lina Kurasińska, Ma-
rek Surowiec,
Agnieszka Hajder,
Justyna Chaber,
Agnieszka Piersiak

Spektakl obejrza-
ły dzieci ze Szkoły
Podstawowej oraz
S a m o r z ą d o w e g o
Przedszkola w Soko-
łowie Młp. 19 czerw-

ca 2013 r. Historię o królu Maciusiu najmłodsi śledzili z wiel-
kim przejęciem i zainteresowaniem. Jak zawsze najpięk-
niejszą nagrodą za trud przygotowań był jedyny i niepowta-
rzalny uśmiech na dziecięcej buzi, czego w pełni doświad-
czyliśmy.

W imieniu Szkolnego Teatru >>ANTYNUDA<< serdecz-
nie dziękuję dzieciom za miłe przyjęcie i życzę, aby spełniły
się postulaty króla Maciusia!!!

E. Dolecka-Rychel

„Podró¿owaæ, doznawaæ wra¿eñ
i uczyæ siê – znaczy ¿yæ”

Godzina 6 rano dnia 14 czerwca 2013 roku. Spod Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp. odjeżdża autokar z 49 uczniami oraz
5 opiekunami. Na wielu twarzach widać uśmiech, perspekty-
wa trzydniowej wycieczki zadowoli każdego. Przez okna za-
gląda mocno świecące już słońce, a w autobusie panuje miła,
choć senna jeszcze atmosfera. O 10 dojeżdżamy do Krościen-
ka n/Dunajcem. Na miejscu czeka już na nas przewodnik. Szyb-
ka zmiana butów, zabranie najbardziej potrzebnych rzeczy
i wyruszamy na szlak, by dotrzeć na wierzchołek Trzech Koron
(982 m n.p.m.).

Mimo, że Pieniny to bardzo niewielkie pasmo górskie, już
początek szlaku daje się niektórym mocno we znaki. Nikt nie
mówił, że będzie lekko, trzeba walczyć z „żywiołem”. Idąc da-
lej bywa różnie, czasem lżej, czasem trudniej, ale piękne-ma-
lownicze widoki wynagradzają wszystko. Co jakiś czas robimy
przerwę na uzupełnienie płynów i wrzucenie czegoś na ruszt.
Przed dotarciem na szczyt udajemy się jeszcze na ruiny naj-
wyżej położonego zameczku w Polsce (750 m n.p.m.), na cięż-
ko dostępnym skalistym stoku Zamkowej Góry, gdzie znajduje
się grota ze statuą św. Kingi. Po zwiedzeniu zamku ruszamy
dalej, by po niedługim czasie dotrzeć do kasy – tak, tak, wej-
ście na szczyt Trzech Koron jest płatne. Na sam wierzchołek
prowadzi nas kilkudziesięciometrowa, metalowa kładka umoż-
liwiająca ruch wyłącznie „gęsiego”. Kulminacja Trzech Koron,
zwana Okrąglicą zwieńczona jest niewielką platformą wido-
kową zawieszoną wysoko nad Dunajcem, która pozwala na
jednorazowy pobyt na szczycie jedynie kilkunastu osobom.
Ale warto tam wyjść, ponieważ z góry rozciąga się piękna pa-
norama obejmująca Tatry, Gorce, Beskid Sądecki, Dunajec oraz
Pieniny. To świetne miejsce dla paparazzich, niestety nie mają
oni zbyt wiele czasu, bo „ogon” robi się coraz dłuższy… Nad-
ciągają kolejne grupy dzieci i młodzieży, więc po kilku fotkach
opuszczamy platformę widokową i wracamy na szlak. Autokar
czeka na nas w Sromowcach Niżnych i tam też się kierujemy.
Słońce grzeje coraz mocniej, ale nikt nie marudzi i nie narze-
ka, czasem tylko pada pytanie: „Daleko jeszcze?” Dla jednych
daleko, dla innych „bułka z masłem”, a to dopiero pierwszy
dzień maszerowania. Około godziny 15 docieramy na parking,
wsiadamy do autobusu i jedziemy do Niedzicy, by zobaczyć
tamtejszą zaporę. To najwyższa w Polsce zapora ziemna (56 m),
dzięki której powstał sztuczny zbiornik wodny na Dunajcu
– Zalew Czorsztyński. O 16 wyjeżdżamy do Zakopanego. Te-
raz można sobie zanucić „Jaki tu spokój …la, la, la, la…” Cisza
jak makiem zasiał, ale czy to przed burzą? Patrzę w niebo, nie
zanosi się… Jednak wędrówka w słońcu zrobiła swoje. Po
półtoragodzinnej jeździe docieramy do internatu Zespołu Szkół
Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem. Po zakwaterowa-
niu i zjedzeniu obiadokolacji idziemy zrobić zakupy na kolejny
dzionek. Na Krupówkach mijamy Misia Puchatka, Królika Bug-
sa i spółkę. Trzeba mieć zdrowie, by wytrzymać w tym „futerku”
w taki upał. Dzielne chłopaki. Obładowani wodą i słodyczami
wracamy do internatu. Jeszcze tylko prysznic i pierwszy dzień
naszej wycieczki pomału dobiega końca. Pogoda dopisała,
humory też, oby tak do niedzieli.

W sobotę rano budzik wyrywa ze snu. Trzeba złapać pion,
ogarnąć się i o 7.45 zejść na śniadanie. Nie wszyscy są na
czas. Minuta spóźnienia = 10 pompek dla chłopaków, 10 przy-
siadów dla dziewczyn. Dwie minuty spóźnienia po 20, itd. I tym
sposobem niektórzy zaczęli wzmacniać obręcz barkową i nogi.
O 8.30 wyjeżdżamy do Palenicy Białczańskiej, by stamtąd ru-
szyć nad Morskie Oko. Zza chmur zaczyna wychodzić słońce,
zapowiada się kolejny piękny dzień. Po zakupieniu biletów
rozpoczynamy drugą dłuższą wędrówkę z przewodnikiem.
Droga jest głównie płaska i asfaltowa, od czasu do czasu jakiś
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skrócik po kamieniach pod górkę. Błyskają flesze aparatów,
przewodnik co jakiś czas daje chwile wytchnienia i opowiada
różne ciekawostki. Jest miło i sympatycznie, a w takiej atmos-
ferze i do celu coraz bliżej. Gdy już do niego docieramy, niektó-
rym zapiera dech w piersiach, bo są nad Morskim Okiem po
raz pierwszy. Fantastyczny widok, góry skąpane w… śniegu,
coś pięknego. Teraz dopiero aparaty poszły w ruch na dobre,
sesja zdjęciowa obowiązkowa, przecież facebook czeka. Pół

godziny czasu wolnego! Poza fotkami trzeba coś przekąsić,
odpocząć – nabrać sił na drogę powrotną. O 13 zbiórka! I ani
minuty spóźnienia! I tym razem nie obeszło się jednak bez
przysiadów. Co tam, tylko 5 minut spóźnienia = 50 przysia-
dów. Dwie dziewczyny robią furorę, wpada im nawet co nieco
do kapelusika. Po tej atrakcji wszyscy robią w tył zwrot, pora
wracać. Słychać nieśmiałe śpiewy, wesołe
pogawędki, ale widać także pierwsze oznaki
zmęczenia. Nogi zaczynają pobolewać,
pojawiają się pierwsze obtarcia i prośby
o dłuższy odpoczynek. Ech… a mówiłam,
że nie będzie lekko. Ale udało się, po 2 go-
dzinach docieramy na parking. I tym razem
w autokarze robi się bardzo cicho… więk-
szość znowu doświadcza opadania powie-
ki górnej. Krótka drzemka i parkujemy pod
internatem. Mycie rąk, chwila relaksu i scho-
dzimy na obiadokolację. Na zbiórce widać
pierwsze efekty „nagradzania” spóźnial-
skich. Wszyscy obecni na czas! Szybko się
uczą punktualności. Brawo! Po posiłku uda-
jemy się na Krupówki, by zakupić pamiątki
i drobne upominki. Po powrocie do interna-
tu zbieramy się na świetlicy, by rozstrzygnąć
konkurs na najbardziej niepotrzebną rzecz
na wycieczce. Do rywalizacji przystępują re-
prezentacje czterech klas. Każdy ma inny,
ciekawy pomysł. Pojawia się m.in. bateria
do laptopa, pedigree, kaganiec, rura od
odkurzacza, a także „sprzęt” dla kobiet na
ciężkie dni. Pokaz i objaśnienie jak go uży-
wać przebijają wszystko i klasa III a T odno-
si zwycięstwo. Po nieudanych próbach wciągnięcia śmieci rura
od odkurzacza i dziewczyny z II b LO zajmują miejsce II, zaś
II a LO z kagańcem miejsce III. Wszyscy zostają symbolicznie
nagrodzeni, ale najważniejsze to dobra zabawa, a śmiechu
jest co niemiara. Po konkursie czas na dyskotekę, ale tylko

najwytrwalsi szaleją na parkiecie. Jednak, gdy rozbrzmiewa
belgijka więcej osób podrywa się z miejsc. Przed 22 wycisza-
my muzykę, pora na prysznic i odpoczynek po kolejnym peł-
nym wrażeń dniu.

W niedzielę wstajemy trochę wcześniej, sprzątamy pokoje,
wyrzucamy śmieci i po śniadaniu pakujemy rzeczy do autokaru.
O 9.30 uczestniczymy w Mszy Świętej, a następnie udajemy się
na Gubałówkę. Zakopane trzeci dzień z rzędu tonie w słońcu,

a tu znowu trzeba iść pod górkę. Ci bardziej zmę-
czeni zaczynają odstawać, ale nie poddają się,
walczą z własnymi słabościami. Po 40 minutach
docieramy na szczyt Gubałówki i delektujemy
się pięknymi widokami. Dla takich chwil warto
czasem oderwać się od komputera i wydreptać
trochę górskich ścieżek. Gdy już nacieszyliśmy
oko kilkanaście osób wraz z dwoma opiekuna-
mi zjeżdża kolejką, a ci najbardziej zaprawieni
w boju maszerują dalej. Po 25 minutach meldu-
jemy się na dole i każdy ma jeszcze czas wolny
na ostatnie zakupy. O 13 zbiórka w umówionym
miejscu. I co? Cztery Pelasie zaginęły w akcji…
zatem powrót do przysiadów. 6 minut spóźnie-
nia = 60 przysiadów. Kolejna atrakcja dla tury-
stów, wspólne fotki, filmiki, a nawet przysiady.
Tym razem 8 zł do podziału. Wracamy do inter-
natu na obiad, a po nim udajemy się na ostatni
punkt naszego programu – wyjazd kolejką na
Wielką Krokiew. W końcu powrót do wygody –
nie trzeba iść… Kilka chwil na samej górze, „rzut
oka” na rozbieg, bulę oraz panoramę Zakopca
i czas na zjazd. Pomału kończą się nasze atrak-

cje… Wracamy do autokaru i o 15 opuszczamy zimową stolicę
Polski. W autobusie jedno uległo zmianie – zaczęły się śpiewy
i gra na gitarze. W tych radosnych nastrojach po godzinie 19
meldujemy się w Sokołowie. Teraz tylko możemy wspólnie za-
śpiewać: „Ale to już było i nie wróci więcej…”. Mamy za to co
wspominać i z czego się śmiać.

„Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczy-
tem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy pa-
trzy na tę samą górę już po zejściu – jest dumny i ma wrażenie,
że może osiągnąć wszystko...”.

Dorota Ślusarczyk
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Przed grobem b³. ks. J. Popie³uszki.

„Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest sprawianie
radoœci bliŸnim – to najlepsze, co mo¿na
uczyniæ na tym œwiecie”

Peter Rosegger

W dniach od 20.05 – 29.05 2013 r. w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. uczniowie przeprowadzili ak-
cję charytatywną na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum
dla Dzieci. Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjali-
styczną organizacją, działającą na terenie województwa pod-
karpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową
dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi
nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. W akcji czynny
udział wzięli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Sokoło-
wie Młp. W wyniku akcji dla podopiecznych Domu Hospicyjne-
go zebrano: artykuły szkolne, kosmetyki dla dzieci i młodzieży,
artykuły spożywcze, bieliznę pościelową, ubranka dla dzieci,

zabawki, bajki do czytania, bajki do kolorowania, artykuły do
higieny. Organizatorzy akcji tj. Szkolna Grupa Misyjna wraz
z opiekunem p. Sabiną Woś, 26 Drużyna Harcerska wraz
z drużynową pwd. Barbarą Skórą – Czachor oraz p. Elwira
Ustrobińska serdecznie wszystkim dziękują za włączenie się
do tej szlachetnej akcji.

Barbara Skóra-Czachor

„M³odzi Przeciwko Patologiom
Spo³ecznym” – Ponownie w finale

Ogólnopolskiego Konkursu

19 czerwca 2013 r. w Warszawie miał miejsce finał VII edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Przeciwko Patologiom
Społecznym”. Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgim-
nazjalnych mogli w nim wziąć udział, tworząc prace w dwóch
kategoriach: myślenie słowem i myślenie obrazem, przygoto-
wując pracę na jeden z tematów:

1. Przemoc w szkole: Czy młodzi Polacy są agresywni?
2. Szkoła: Czy dobrze przygotowuje do realiów dorosłe-

go życia?
3. Flejming, trolle,

hajterz: Mowa agresji
i nienawiści w Internecie.

Na konkurs nadesła-
nych zostało ponad 250
prac z całej Polski. Komi-
sja konkursowa do finału
zakwalifikowała 65 prac
z kategorii myślenie sło-
wem i 35 prac z kategorii
myśleniem obrazem.
W tej drugiej kategorii
znalazły się prace uczen-
nic z naszej szkoły: Mo-
niki Kwolek z kl. III B oraz
Ewy Pokrzywy z kl. III A.
W finale uczniowie roz-
wiązywali test z wiedzy
o społeczeństwie, z zakresu szkoły gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej. W tym czasie ich opiekunowie wzięli udział w warszta-
tach pt. „Substancje psychodeliczne, nowe narkotyki, nowe do-
palacze, jako wyzwania przed przyszłymi wychowawcami i pe-

Pami¹tkowe zdjêcie w Pedagogium.
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dagogami”, które prowadził Prezes Fundacji Pedagogium Le-
szek Roszczanka. Po teście uczestnicy oraz zaproszeni goście
obejrzeli spektakl, pt. „Żywi zamykają oczy zmarłym, zmarli
otwierają oczy żywym” w wykonaniu wychowanków Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie. Występ ten
pełen refleksji zwracał uwagę na problem alkoholizmu oraz wy-
boru właściwej drogi życiowej. Następnie zgromadzeni wysłu-
chali informacji o funkcjonowaniu jedynego w Polsce punktu
kontaktowego do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Dyzurnet.pl prowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową (NASK). Z kolei Dorota Nakonieczna z Komendy
Głównej Policji przedstawiła informacje na temat funkcjonowa-
nia programu „Profilaktyka a Ty”.

Zwycięzcy, laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody i upominki. Wręczali je m.in. Elżbieta Rusiniak z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, dr Jerzy Deneka z Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Barbara Sochal z Biura Rzecznika
Praw Dziecka oraz przedstawiciele Pedagogium. Ponadto każ-
dy z finalistów ma możliwość bezpłatnego udziału w dniach
9 do 14 lipca, w Łodzi w VIII Przystanku Profilaktyka a TY orga-
nizowanym przez Komendę Główna Policji.

Będąc w Warszawie byliśmy też w Kościele pw. Stanisła-

Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

Radosne zakończenie
roku szkolnego 2012/2013

Ostatni dzień roku szkolnego 2012/2013 w naszym przed-
szkolu upłynął bardzo radośnie. Tuż po śniadaniu dzieci ze
wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły w krótkim pro-
gramie artystycznym z okazji pożegnania sześciolatków. Tra-
dycyjnie dzieci z młodszych grup żegnały starszych kolegów
mających rozpocząć naukę w klasie pierwszej, a „starszaki”
wierszem i piosenką żegnały przedszkole. Po występach
przedszkolaki na świeżym powietrzu spędziły czas na zaba-
wach z Klaunem Fredem, który gościł u nas również na za-
kończeniu ubiegłego roku szkolnego. Klaun bawił i rozśmie-
szał dzieci wspólnym tańcem, konkurencjami sportowymi, mo-
delowaniem balonów oraz pokazem dwumetrowych baniek
mydlanych.

W przedszkolu w czasie roku szkolnego działo się bardzo
dużo. Kalendarz imprez przedszkolnych zawierał m.in.: uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jasełka, Bal Karnawa-
łowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Do naszego przed-
szkola zapraszani byli aktorzy z różnych stron Polski, dzięki
czemu przedszkolaki miały dość częsty kontakt ze sztuką te-
atralną. W ramach współpracy przedszkola z instytucjami
w naszej miejscowości przedszkolaki odwiedziły m.in.: Komi-
sariat Policji, Ochotniczą Straż Pożarną, Miejską i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną. W przedszkolu organizowane były spotka-
nia z policjantem, bibliotekarką, lekarzem stomatologiem,
a nawet z rodowitym Szkotem. Przedszkole współpracowało
również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rze-
szowie. W ramach tej współpracy w przedszkolu przeprowa-
dzone były badania przesiewowe dzieci 5- i 6-letnich pod ką-
tem dojrzałości szkolnej. Odbyły się również spotkania peda-
gogizujące rodziców z: psychologiem, logopedą i pedagogiem.
W minionym roku szkolnym dzieciaki bawiły się w Centrum
Zabaw Fantazja w Rzeszowie, były na wycieczce w Zagrodzie
Garncarskiej w Medyni Głogowskiej i w Porcie Lotniczym Rze-
szów – Jasionka. Pod opieką nauczycielek brały udział w licz-
nych konkursach plastycznych, teatralnych oraz muzycznych,
organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólno-
polskim.

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi mali podopieczni będą
mile wspominać naukę i zabawę w naszym przedszkolu, a po
wakacjach z uśmiechem powitają nowy rok szkolny.

Monika Majka

W Muzeum Powstania Warszawskiego.

wa Kostki na Żoliborzu, gdzie jest pochowany bł. ks. Jerzy
Popiełuszko oraz zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

Stanisław Kula
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ZS GÓRNO

VII edycja powiatowego konkursu
chemiczno-biologicznego

PIERWIASTKI ¯YCIA
pod has³em

„Bia³ka podstawowe cegie³ki ¿ycia”

Białka to podstawowy budulec wszystkich narządów w or-
ganizmie. Wchodzą w skład enzymów, hormonów i przeciw-
ciał. Uczestniczą w przemianie materii i zapewniają prawidło-
we funkcjonowanie całego organizmu. To dzięki nim możliwy
jest prawidłowy wzrost i rozwój człowieka, a także regeneracja
uszkodzeń. Białka to jedne z najważniejszych związków che-
micznych w życiu człowieka, dlatego warto poszerzać wiedzę
na ich temat.

16 maja 2013 r. w Zespole Szkół im. Ks. Mieczysława La-
chora w Górnie odbył się finał VII edycji konkursu PIERWIAST-
KI ŻYCIA pod honorowym patronatem Firmy „SMAK GÓRNO”.

Do zmagań konkursowych przystąpiło 30 gimnazjalistów
z terenu naszego powiatu. Jak co roku konkurs składał się
z trzech części: I – przygotowanie pracy plastycznej, multime-
dialnej lub literackiej, II – test wiedzy, III – eksperyment.

Komisja konkursowa w składzie: dr Eugeniusz Bernat, mgr
Małgorzata Maziarz, mgr Sylwia Chorzępa, mgr Barbara Ka-
puścińska, mgr Barbara Dobrzańska, mgr Jacek Rębisz i mgr
Krystyna Gumienny przyznała nagrody, dyplomy i wyróżnienia
w następujących kategoriach:
I miejsce – Jan Mełech z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce.
II miejsce – Sara Dobrzańska z Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp.

III miejsce – Patryk Mazgaj z Zespołu Szkół w Stobiernej.
IV miejsce – Magdalena Falandys z Zespołu Szkół w Łowisku.

Oprócz tego wyróżnienia otrzymali:
– za najlepszą tablicę informacyjną – Jan Mełech z Zespołu
Szkół Nr 1 w Nienadówce,
– za najładniejszy plakat – Barbara Kuduk z Górna oraz Mate-
usz Gałgan z Sokołowa,
– za najciekawszą prezentację multimedialną – Dominik Zaga-
ja z Górna,
– za najlepszą reklamę – Małgorzata Mełech z Zespołu Szkół
Nr 1 w Nienadówce,
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– za najciekawszą rozprawkę – Sara Dobrzańska z Sokołowa,
– za najlepszy eksperyment – Marcin Kida z Łowiska, Karolina
Krzanowska i Jan Mełech z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadów-
ce, Sara Dobrzańska z Sokołowa oraz Dawid Drapała z Zespo-
łu Szkół Nr 2 w Nienadówce.

Na zakończenie konkursu dla uczestników i gości wystąpili
gimnazjaliści z Górna w przedstawieniu pt. „Smok ze smoczej
jamy”. Uczniów do występu przygotowali p. mgr Dariusz Ko-
sak i p. mgr Małgorzata Maziarz.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują uczniom
i opiekunom za przybycie i aktywne uczestnictwo oraz gratu-
lują wszystkim wspaniałej wiedzy i umiejętności.

M. Maziarz

Dru¿yna gimnazjum z Górna
ma XIV m-ce w Polsce

Nad Soliną w WZW Jawor został rozegrany Ogólnopolski
Finał Gimnazjady w Szachach – gry drużynowe. Był to wyczer-
pujący, trwający cztery dni turniej (19-22 maja 2013 r.). Zawod-
nicy rozegrali 11 rund systemem szwajcarskim, tempo gry: P30.
W zawodach wzięło udział 23 zespoły z całej Polski. Sędzią
głównym mistrzostw był Kazimierz Kozubal. Drużyna z Górna
w składzie:
I szachownica – Dawid Szewczyk
II szachownica – Sebastian Miazga
III szachownica – Damian Burek
IV szachownica – Martyna Godek

Na początku rozgrywek była sklasyfikowana wg rankingu
na XIV miejscu. Po ostatniej rundzie udało się awansować na
XI z czego bardzo się ucieszyliśmy. Nasze gimnazjum ma
XI miejsce wśród drużyn szachowych w Polsce.

Janusz Wołcz

Moja miejscowoœæ i region s¹
piêkne – Nienadówka 2013

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Nr 2
w Nienadówce zakończyliśmy uroczystym podsumowaniem
X edycję wojewódzkiego konkursu „Moja miejscowość i re-
gion są piękne”. Konkursowi patronował Poseł na Sejm RP
pan Stanisław Ożóg, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
pan Andrzej Ożog, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszo-
wie pan Bogdan Kaczmar. W uroczystości udział wzięli: przed-
stawicielka biura poselskiego, Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Sokołów Młp. pan Andrzej Pasierb, przedstawiciel Mu-
zeum Okręgowego w Rzeszowie pan Łukasz Ożóg, Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. pan
dr Bartosz Walicki, nauczyciele, opiekunowie uczestnicy kon-
kursu oraz sponsorzy.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem szkół
z naszego regionu. Ideą konkursu jest upowszechnianie wśród
uczniów wiedzy o Małych Ojczyznach. Eksponowane są wy-
darzenia, postaci, miejsca mało znane lub zapomniane oraz
te, które są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Na konkurs wpłynęło 168 prac, z 17 szkół: ZS w Sokołowie
Młp., ZS w Trzebosi, ZS w Górnie, ZS w Wólce Niedźwiedzkiej,
ZS w Trzebusce, ZS Nr 1 w Nienadówce, ZS Nr 2 w Nienadów-
ce, ZS w Łowisku, ZS w Stanach, ZS w Bojanowie, SP w Ka-
mieniu Prusinie, SP nr 2 w Leżajsku, SP w Medyni Głogow-
skiej, SP w Przedborzu, ZS w Zaczerniu, Gimnazjum nr 2
w Kolbuszowej, Gimnazjum w Nowym Kamieniu.

Komisja konkursowa, w której zasiadali: p. Alina Jarosz,
p. Anna Osiniak, p. Małgorzata Sztorc p. Andrzej Pasierb,
p. dr Bartosz Walicki p. Łukasz Ożóg miała bardzo trudny wy-
bór. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych (szko-
ła podstawowa i gimnazjum), a także w kategoriach związa-
nych z ich formą. Ogółem nagrodzono 42 prace, a 40 prac
wyróżniono. Członkowie komisji podkreślili zgodnie bardzo
wysoki poziom wykonanych prac, co świadczy o dużym zaan-
gażowaniu autorów i ich opiekunów. Uczniowie zastosowali
wiele niekonwencjonalnych pomysłów w przedstawieniu tra-
dycji, dorobku kulturalnego, historii oraz wybitnych postaci
naszej Małej Ojczyzny.

Chcąc nagrodzić autorów najlepszych prac, zwróciliśmy
się z prośbą o wsparcia finansowe do właścicieli lokalnych
firm. Po raz kolejny otrzymałyśmy pomoc finansową i rzeczową,
dzięki której mogliśmy uhonorować zwycięzców konkursu,
a do grona ofiarodawców należeli:
� Pani Danuta i Arkadiusz Łuszczki – właściciele firmy

CERAMIX
� Pan Bogdan, Krzysztof, Tomasz Radomscy – właściciele

firmy Styrobud
� Pan Jerzy Mełech – prezes Eurogalicji LGD
� Pan Szymon Nowak – właściciel firmy Sigma Rzeszów
� Pan Paweł Putyło – właściciel F.H.P.U. SKORPION
� Pani Małgorzata i Robert Sadowy – właściciele FHU Re-

kord II
� Pan Bogdan Kaczmar dyrektor Muzeum Okręgowego

w Rzeszowie
� Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Nienadówce

Składamy serdeczne podziękowania za bezinteresowną
pomoc i życzliwość. Wyrażamy swoją wdzięczność i zapew-
niamy, że zachowamy w pamięci ten gest dobrej woli.

Tradycją spotkań podsumowujących konkurs jest udział
gościa specjalnego, w tym roku gościliśmy Trio Smyczkowe

ZS NR 2 NIENADÓWKA
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Animato. Powstało ono w Rzeszowie w 2010 roku. Grupa od
samego początku prowadzi żywą działalność koncertową,
wykonuje popularną muzykę klasyczną oraz rozrywkową. Go-
ście X edycji konkursu „Moja miejscowość i region są piękne”
mieli okazje wysłuchać utworów m.in. C. Debussy‘ego, A. Dwo-
raka, A. Piazzola. Wykonawczynie stanęły na wysokości zada-
nia, serwując uczestnikom prawdziwą ucztę dla ducha.

Dziękujemy nauczycielom, za upowszechnianie i promo-
cję wiedzy o Małej Ojczyźnie, podziękowania składamy tak-
że patronom, sponsorom, uczestnikom konkursu, nauczy-
cielom i gościom, za wspólne spotkanie i działania na rzecz
rozwoju edukacji w regionie.

Zorganizowanie tej uroczystości oraz zakupienie nagród
dla zwycięzców X edycji konkursu „Moja miejscowość i region
są piękne” nie byłoby możliwe bez zaangażowania i finanso-

Nagrodzone prace

wego wsparcia ludzi o wielkim sercu.
Raz jeszcze mamy prawdziwą przyjemność podziękować

wieloletnim patronom, którzy od pierwszej edycji konkursu
„Moja miejscowość i region są piękne” angażują się i wspie-
rają nasze działania, nadając naszej uroczystości wyjątkowe-
go wymiaru.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za trud wło-
żony w przygotowanie prac, a zwycięzcom i wyróżnionym skła-
damy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki konkursu:
I. Słobodzian, E. Nowak, K. Ożóg

Wystawa pokonkursowa

Trio Smyczkowe Animato Wrêczanie nagród laureatom konkursu
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Wizytacja
kanoniczna 2013

14 marca 2013 r. ks. Biskup Edward Białogłowski roz-
począł wizytację parafii Trzeboś od nawiedzenia kaplicy
na Podlesiu oraz Szkoły Podstawowej nr 2. O godzinie
8:00 tegoż dnia cała społeczność szkoły wraz panią dy-
rektor Anną Ożóg i z pocztem sztandarowym na czele uda-
ła się na mszę św. do pobliskiej kaplicy. Licznie przybyli
także tutejsi mieszkańcy. Dzieci powitały Biskupa dekla-
mując wiersze i wręczając kwiaty. Natomiast przedstawi-
ciele ojców i matek krótko przedstawili swój wkład w życie
parafii, po czym powitali dostojnego Gościa chlebem i solą.
Ponadto przemawiał ks. proboszcz parafii Trzeboś – Józef
Fila i zaproszony ojciec z klasztoru Bernardynów w Leżaj-
sku – Mariusz Lepianka. Zakonnik szczerze wyraził swoją
wdzięczność i wzruszenie z racji udziału w tej uroczystości

Mała retencja
zatrzyma wodę w lesie

Las sam w sobie jest wielkim zbiornikiem retencyjnym,
potrafi magazynować wodę opadową, oddając ją do środo-
wiska w okresie suszy. Podniesieniu tej naturalnej zdolno-
ści służy projekt małej retencji realizowany przez nadleśnic-
twa podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie. Przebiega on dwutorowo: tzw. retencję górską
realizują leśnicy w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na po-
górzu, zaś tzw. retencję nizinną – w nizinnej części Podkar-
pacia. Całość działań mieści się w ramach III Priorytetu Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W trakcie realizacji jest budowa zbiorników wodnych, urzą-
dzeń chroniących przed nadmiernym spływem powierzchnio-
wym i poprawiających stan infrastruktury hydrotechnicznej na
terenach leśnych, a także renaturyzacja potoków i obszarów
podmokłych. W jego efekcie leśne zbiorniki zretencjonują też
około miliona metrów sześciennych wody. To główne zadania
w ramach wspomnianego projektu.

– Inne cele to ograniczenie spływu powierzchniowego, spo-
wolnienie spływu wód wezbraniowych, co wiąże się z wykona-
niem wielu obiektów technicznych, jak płotki faszynowe, skar-
py stabilizujące zbocza, przebudowa przepustów, kaszyc i wodo
spustów; łącznie 535 obiektów, które do 2014 roku powstaną
na terenie naszych lasów – mówi Marek Marecki, zastępca dy-
rektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Krośnie.

W ramach projektu utrwalane są również osuwiska na tere-
nach leśnych. Jedno z nich, na drodze nr 19 w Nadleśnictwie

Ustabilizowane usuwisko nad potokiem Roztoki w Nadleœnic-
twie Stuposiany.              Fot. arch. RDLP w Kroœnie

SP NR 2 TRZEBOŚ

Stuposiany, w okresach swej aktywności odcinało dojazd do
dwóch leśnictw, uniemożliwiając wykonanie zadań hodowla-
nych i wywóz drewna. Jego zabezpieczenie, wykonane w for-
mie konstrukcji drewniano – kamiennej, nawiązuje do kon-
strukcji klauz wodnych, dawniej powszechnych budowli pię-
trzących wodę na karpackich rzekach i potokach.

Same lasy w sposób naturalny świadczą funkcję retencyjną
poprzez absorbowanie wody opadowej w organizmach żyją-
cych tu roślin i zwierząt. Drzewa potrafią też duże ilości wody
wytranspirować do atmosfery. Stwierdzono na przykład, że
w ciągu doby przez organizm dojrzałej brzozy może przejść
nawet 400 litrów wody, która już nikomu nie zagrozi powodzią.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

i podzielił się swoją radością ze świętowania 55-lecia posługi zakonnej. Po
uroczystej mszy św., na której słowo Boże wygłosił ks. Biskup, udaliśmy się
do szkoły. Tam po odśpiewaniu hymnu szkoły oraz po przemówieniu pani
dyrektor Anny Ożóg miała miejsce część artystyczna. Uczniowie przedsta-
wili sztukę teatralną obrazującą życie św. Stanisława Kostki, który to od
ponad 2 lat jest patronem naszej szkoły. Młodzi artyści usłyszeli słowa
uznania od zaproszonych gości. Na zakończenie Biskup wszystkim wrę-
czył pamiątkowe obrazki oraz wpisał się do kroniki szkoły.

Izabela Naja, Katarzyna Niemiec
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Przybyli na Sejmik z różnych stron Małopolski i Śląska
dziennikarze, powitani zostali przez dyrektora ECMKP Ada-
ma Balasa. Pan Dyrektor osobiście zapoznał kilkudziesię-
ciu gości z oddanym do użytku w dniu 21 maja 2013 r. obiek-
tem. W nowoczesnym Centrum, wybudowanym za kwotę
65 mln zł kształcić się mają młodzi artyści, korzystając z sal
koncertowych, dydaktycznych, biblioteki, garderoby, kanty-
ny oraz zaplecza hotelowego. Obiekt,  w którym docelowo
znajdzie pracę 25 osób, znajduje się na liście Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Kultury. Został wybudowany z inicjatywy

prof. Krzysztofa Pendereckiego, który od wielu lat mieszka
w bliskim sąsiedztwie Centrum. Profesor Pendrecki często
gości w Lusławicach, odpoczywając w zabytkowym dworku
i 25-hektarowym parku. Dziennikarze mieli okazję zapoznać
się z wypowiedziami pana profesora oraz obejrzeć film pre-
zentujący poszczególne etapy budowy
Centrum. W ECMKP organizowane są też
systematycznie koncerty. Po zakończeniu
Sejmiku reporterzy uczestniczyli w koncer-
cie Piotra Góreckiego oraz jazzowego ze-
społu High Definition.

Podczas części warsztatowej redakto-
rzy zapoznali się z aktualnymi zmianami
w prawie prasowym, w tym prawie obejmu-
jącym różnego rodzaju wydawnictwa inter-
netowe. Przedstawiano metody skuteczne-
go komunikowania się władz samorządo-
wych z mieszkańcami Gminy i Powiatu. Nie
zabrakło wykładu „O roli mediów lokalnych
w kształtowaniu wspólnot lokalnych po roku
1989”. Zajęcia te prowadził red. Kazimierz
Dudzik, znany politolog, wydawca i redak-
tor mediów lokalnych.

O tym, czy multimedia są zagrożeniem dla prasy lokalnej,
czy raczej uzupełnieniem w komunikacji społecznej mówił
red. Zdzisław Sroka prezes PSPL, podkreślając, że mimo roz-
woju portali internetowych, nadal w wielu wioskach i mia-
stach gazety papierowy cieszą się dużą popularnością.

Sejmik zakończył się konferencją prasową, a na pytania
dziennikarzy odpowiadali Roman Łucarz starosta powiatu
tarnowskiego i Jerzy Soska burmistrz Zakliczyna.

W drugim dniu zajęć reporterzy zapoznani zostali z dzia-
łalnością Gminy Zakliczyn, w tym współpracą i pomocą
w rozwoju podmiotom gospodarczym w gminie. Przykładem
jest oddana niedawno do użytku Osada   Zdrowia i Wypo-
czynku „Modrzewiowe wzgórze”. W pięknie położonym
Ośrodku, obok zabiegów SPA, prowadzonych przez dyplo-
mowanych specjalistów, znajduje się m.in. kryty basen. Jest

to idealne miejsce to wypoczynku, z dala od
miejskiego zgiełku. Z pełną odpowiedzialno-
ścią można polecić Ośrodek dla osób chcą-
cych wypocząć w ciszy i spokoju. Warto do-
dać, że ceny są wyjątkowo niskie.

Organizatorem Sejmiku było: Starostwo
Powiatowe w Tarnowie, Stowarzyszenie
„Klucz”, Miasto i Gmina Zakliczyn, ZCK – wy-
dawca miesięcznika „Głosiciel” – laureata
nagrody „Uskrzydlony” w kategorii media za
rok 2012 przy współpracy ECMKP w Lusła-
wicach. Patronat sprawowali: Starosta Tar-
nowski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.
Partnerem imprezy było Województwo Mało-
polskie. Organizatorzy pokryli pełne koszty
warsztatów, które dla dziennikarzy były bez-
płatne.

Bez wątpienia Sejmik przyczyni się do promocji rozwija-
jącej się dynamicznie Gminy Zakliczyn i tej części Regionu
Tarnowskiego. Jak widać, włodarze powiatu Tarnowskiego
i Gminy Zakliczyn stawiają nie tylko na rozwój gospodarczy,
ale również promują turystykę, z której dochody i wpływy

rosną z roku na rok. Wybudowane w Gminie Zakliczyn Euro-
pejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego dosko-
nale temu rozwojowi będzie pomagać.

Powiatowy Oddzia³ PSPL Proszowice

Jak rozwijać Gminy?
czyli gospodarka, turystyka i muzyka

Dziennikarze zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej w dniach 8 i 9 czerwca 2013 r.
wzięli udział w Sejmiku Mediów Lokalnych Regionu Tarnowskiego, który odbył się Europejskim
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, gmina Zakliczyn.

Fot. Archiwum PSPL
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 11.05. do 16.07.2013 r.

BEZPIECZNA K¥PIEL

Kąp się w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznako-
wanych, będących pod nadzorem. W wodzie zachowuj się ostroż-
nie i nie utrudniaj kąpieli innym. Zapoznaj się z regulaminem ką-
pieliska i przestrzegaj go.

PAMIÊTAJ

Podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciw-
pożarowe – przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścier-
niskach zachowaj szczególną ostrożność – nie zostawiaj w nim
śmieci, zwłaszcza szklanych butelek. Padające przez nie promie-
nie słoneczne mogą wywołać ogień. W ogóle nie wolno śmiecić
w lasach, ani trochę! Podobnie sprawa ma się z ogniskami. Moż-
na je rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miej-
scach, a po udanej zabawie ognisko trzeba zalać wodą.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

Przestêpstwa
Od 11 maja do 16 lipca 2013 r.

Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 80 przestępstw popełnionych na
terenie działania tutejszej jednostki. Były
to przestępstwa przede wszystkim z ka-
tegorii przestępstw przeciwko mieniu
tj. kradzieże (17 przypadków), kradzieże
z włamaniem (5 przypadków), oszustwo
(3 przypadki), uszkodzenie ciała (3 przy-
padki), kierowanie gróźb karalnych
(5 przypadków), fizyczne i psychiczne
znęcanie się (8 przypadków), kierowa-
nie samochodem po drodze publicznej
w stanie nietrzeźwości (10 przypadków),
kierowanie rowerem po drodze publicz-
nej w stanie nietrzeźwości (4 przypadki),
kierowanie samochodem po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości mimo
orzeczonego zakazu sądowego (1 przy-
padek), uszkodzenie mienia (8 przypad-
ków), pobicie (3 przypadki), kradzież do-
kumentów (1 przypadek), uporczywe
nękanie przez telefon (1 przypadek),
uchylanie się od obowiązku alimentacyj-
nego (2 przypadki), posiadanie środków
odurzających (2 przypadki), nieumyślne
spowodowanie śmierci (2 przypadki),
przywłaszczenie rzeczy (1 przypadek),
podrobienie dokumentu (1 przypadek)
i wypadek drogowy (3 przypadki).

Zdarzenia drogowe
W analizowanym czasie policjanci

KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 28 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (11 kolizji), w Niena-
dówce (5 kolizji), w Górnie (5 kolizji),
w Wólce Niedźwiedzkiej (2 kolizje),
w Trzebusce (1 kolizja), Trzebuska Kąty
(1 kolizja) w Kamieniu (2 kolizje) i w No-
wym Kamieniu (1 kolizja).

Wakacje to czas zabawy
i nowych wrażeń. Korzysta-
jąc z wakacyjnych przyjem-
ności, nie zapominajmy jed-
nak o bezpieczeństwie wła-
snym i bliskich! Zanim odda-
my się wakacyjnej beztrosce,
przyswój sobie kilka podsta-
wowych zasad.
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Piórkiem i węglem po Sokołowie…

Pamiątkowe zdjęcie laureatów z organizatorami,
opiekunami i członkami Jury.

Zajęcia wakacyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

III Plener Malarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku”
- Sokołów, 25 maja 2013 r.

Wystawa poplenerowa - 19 czerwca 25 lipca 2013 r.

Zwiedzanie wystawy

Fot. H. Boho

Fot. H. Boho

Fot. M. Kida
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XIV Finał Mistrzostw Szkól Podstawowych, Gimnazjady i Licealiady w Szachach Indywidualnych
Województwa Podkarpackiego

Fot. M. Kida

Turniej eliminacyjny „Szczypiorniak na Orlikach 2013”

Fot. M. Kida

Drużyna „Zorzy” Trzeboś, która wywalczyła historyczny awans do A klasy w sezonie 2012/2013

V Europejski
Tydzień
Sportu
dla
Wszystkich
- Orlik

Fot. Z. Rębisz

Fot. B. Rybak




