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Niech te Święta Wielkanocne
Będą pełne nadziei i wiary,

Niech Chrystus Zmartwychwstały
Przyniesie wiosenne kwiaty radości,

miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań

przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

Przewodniczący Burmistrz
Rady Miejskiej Gminy i Miasta
Andrzej Pasierb Andrzej Ożóg

W imieniu naszym oraz
Milenki chcieliśmy bardzo
serdecznie podziękować
wszystkim, którzy pomogli
nam finansowo w zakupie
specjalnego wózka rehabi-
litacyjnego dla naszej có-
reczki. Dziękujemy również
ludziom „wielkiego serca”,
którzy przekazali 1% podat-
ku ze swoich rozliczeń na
subkonto Milenki w fundacji
„Zdążyć z pomocą” na dalszą rehabilitację
i pomoc w dążeniu do pełnosprawności na-
szego dziecka.
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Milenka z rodzicami i braćmi

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
wszystkim Mieszkañcom Soko³owa M³p.

sk³adamy najlepsze ¿yczenia
zdrowia, radoœci,

wewnêtrznego spokoju
oraz samych sukcesów

Rada Samorz¹dowa
Mieszkañców Soko³owa M³p.

Wielkanoc 2014
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp w dniu 21 lutego 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o dożywianiu uczniów z terenu gminy i miasta.
Dofinansowanie z MGOPS. Dożywianie w przedszkolach.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Objazd stołówek.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu 24 lutego 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Gospodarowanie mieniem gminy, sprzedaż, nabywanie,
komunalizacja w 2013 roku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.

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

Młp. w dniu 26 lutego 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy szkół na terenie miasta i gminy. Spotka-
nie z dyrektorami szkół.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu 7 marca 2014 r.

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

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

Młp. w dniu 17 marca 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o działalności Klubów Sportowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp w dniu 25 marca 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola Referatu Rozwoju Gospodarczego, przetargi 2013-
2014.
2. Analiza wydatków na kluby sportowe na 2014 rok.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 26 marca 2014 r.

Porządek obrad:
1. Problematyka służby zdrowia na terenie gminy i miasta.
2. Problem bezrobocia na terenie miasta i gminy – formy ak-
tywizacji zawodowej.
3. Podjęcie uchwał;
• w sprawie zamiany nieruchomości,
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 2014.
• w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budże-
cie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
• w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XXI/254/97 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 10 grud-
nia 1997 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Nr 2/1/97 gminy Sokołów Ma-
łopolski.
• w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XVIII/202/04 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28 wrze-
śnia 2004 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego „Pod Lasem” w Sokołowie
Małopolskim.
• w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XXXVI/371/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia
25 stycznia 2010 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego „Pod Lipą” w Sokoło-
wie Małopolskim.
• w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
• w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
gruntowej,
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania,
• w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę
Sokołów Młp. powierzonego przez Powiat Rzeszowski zada-
nia, zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmu-
jącym przystanki komunikacyjne, zlokalizowane w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sokołów
Młp.
• w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2013 z dnia
6 lutego 2013,
• w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę
Sokołów Młp. zadania zarządzania droga krajową w zakresie
obejmującym przystanki komunikacyjnej zlokalizowane w cią-
gu drogi krajowej nr 19 Lublin-Rzeszów w granicach admini-
stracyjnych Gminy Sokołów Młp.
• w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę
Sokołów Młp. zadania zarządzania drogami wojewódzkimi
w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjnej zlokali-
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Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 2 czerwca 2014 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazywaæ
na adres redakcji:

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

36-050 Soko³ów M³p., ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com
Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia materia³ów
do druku uwzglêdniaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nades³ane mate-
ria³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêpnym numerze Kuriera Soko³owskiego.

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego

zowane w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administra-
cyjnych Gminy Sokołów Młp.,
• w sprawie zmian w budżecie,
• w sprawie przeznaczenia lokali w najem,
• w sprawie zmiany nazwy Publiczne Gimnazjum w Górnie,
Górno ul. Centralna 14,
• w sprawie nabycia nieruchomości,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy Miasta

w Sokołowie Młp. od 10 lutego 2014
do 25 marca 2014 r.

• w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów ze szkół na
terenie Gminy Sokołów Małopolski do Krytej Pływalni w So-
kołowie Małopolskim”.
Przetarg odbył się w dniu 18 lutego 2014 r.,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działka nr 278/2 w Nienadówce,
• w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę działek nr 1708, 3605, 2801/1
położonych w Wólce Niedźwiedzkiej. Przetarg odbył się
w dniu 12 marca 2014 r.
• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy cz.dz.nr 839/16 położonej w Sokołowie
Młp. ul. Pileckich,
• w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę działki nr 1457/4 położonej
w Wólce Niedźwiedzkiej. Przetarg odbył się w dniu 12 marca
2014 r.
• w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację
zadania pn. Wykonanie robót remontowych trzech pomiesz-
czeń parteru budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Rynek 49 w Sokołowie Małopolskim”,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy cz. dz. nr 1384/1 położonej w Wólce Nie-
dźwiedzkiej i działka nr 2076 położona w Trzebosi,
• w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. Przetarg
odbył się w dniu 12 marca 2014 r.,
• w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania:
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie
Gminy Sokołów Młp. Przetarg odbył się w dniu 6 marca 2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania:
Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników
na terenie Gminy Sokołów Młp. Przetarg odbył się w dniu
7 marca 2014 r.,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania:
Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy
Sokołów Młp. Przetarg odbył się w dniu 10 marca 2014 r.,
• w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• w sprawie zmian w budżecie 2014 r.,
• w sprawie podziału środków finansowych na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy
i miasta w 2014 roku,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy cz. dz. 4226, 4227/4, 4228/4 położone
w Sokołowie Młp.
• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr
839/16 położonej w Sokołowie przy ulicy Pileckich z prze-
znaczeniem pod tymczasowe obiekty przeznaczone do gara-
żowania środków transportu,
• w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych,
• w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół w Trzebusce.” Termin przetargu zo-
stał ustalony na dzień 26 marca 2014 r.,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działka nr 2182/7 położona w Sokołowie
Młp.
• w sprawie wzoru umowy zawieranej z klubami sportowy-
mi którym została przyznana dotacja na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu,
• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 838/4
w Sokołowie Młp. ul. Pileckich z przeznaczeniem pod tym-
czasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków
transportu,
• w sprawie pokrycia kosztów związanych z ustaleniem
i wskazaniem osoby, która złożyła odpady komunalne w miej-
scu na ten cel nie przeznaczonym,
• w sprawie zmian w budżecie 2014 r.,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy działka nr 1959/2 położona w Sokołowie
Młp. ul. Rzeszowska,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania:
Dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie
Gminy Sokołów Młp. Termin przetargu został ustalony na dzień
28 marca 2014 r.
• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 1384/
1 położonej w Wólce Niedźwiedzkiej dla Ośrodka Szkolenia
Kierowców „AVANTI”,
• w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Maria Kucia
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Na pewno wszyscy zadajemy sobie
pytanie skąd tyle śmieci w przydrożnych
rowach czy lasach, skoro wszyscy miesz-
kańcy są objęci system gospodarki od-
padami.

Musimy pamiętać, że nawet najlepiej
zorganizowany i zaplanowany system
nie zadziała, jeśli my, mieszkańcy nie
zmienimy swoich przyzwyczajeń.

Złym nawykiem wśród Polaków jest
palenie śmieci w piecach czy na terenie
posesji. Pali się nie tylko papier, ale tak-
że plastik, przez który emitowane są do
atmosfery trujące substancje. A przecież
wszystkie te artykuły można by przezna-
czyć do segregacji. Dzięki segregowa-
niu odpadów dbamy o gminę i środowi-
sko, w którym żyć będą przyszłe poko-
lenia.

Segregując odpady należy pamię-
tać, żeby odpady takie jak: butelki były
opróżnione, w miarę możliwości zgnie-
cione, nie ma potrzeby ściągać papie-
rowych etykiet.

Te codzienne czynności są bardzo
ważne, aby zmniejszyć negatywny
wpływ składowanych odpadów na śro-
dowisko. Im więcej odpadów przekaże-
my do powtórnego przetworzenia, tym
mniejsze będą wysypiska śmieci.

Recykling to nie czynność, ale spo-
sób myślenia. Recykling na całym świe-
cie stał się elementem codziennego
życia. Wszyscy odpowiedzialni miesz-
kańcy segregują odpady, bo mają świa-
domość zysków, jakie z takiego działa-
nia płyną. I choć recykling „wymyślili”
Japończycy już w XI wieku, to świato-
wym liderem i twórcą trendu stał się
Nowy Jork.

Pierwszy kompleksowy system se-
lektywnej zbiórki odpadów wprowadzo-
no tam już w 1895 roku, a pierwsze na
świecie Centrum Recyklingu powstało
dwa lata później. Upowszechnienie re-
cyklingu stało się inspiracją dla nowo-
jorskich projektantów, którzy zaczęli szyć
z odpadów selektywnych. Przez co re-

cykling i ekologia wpisały się w kanon
światowej mody.

Czysta Gmina 2014

W marcu 2014 r. miała miejsce akcja
„Czysta Gmina 2014”. Akcja została zor-
ganizowana przez Urząd Gminy i Mia-
sta przy współpracy dyrektorów oraz
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjum. Burmistrz Pan Andrzej Ożóg za-
pewnił worki, rękawiczki oraz bezpłatny
odbiór odpadów. Sprzątanie obejmowa-
ło m.in.: tereny przyszkolne, pobocza
dróg, pobliskie lasy i okolice stadionów.
Odpady zostały zebrane i posegrego-
wane ze względu na ich rodzaj.

Najwięcej odpadów zebrali ucznio-
wie Zespołu Szkół im. Ks. M. Lachora
w Górnie, którzy w ramach akcji uzbie-
rali 86 worków odpadów komunalnych.
Pozostałe szkoły z terenu gminy wzięły
czynny udział w akcji, za co wszystkim

bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy
nadzieję, że tego typy akcje wpłyną na
większą świadomość ekologiczną
uczniów.

Złapana
na gorącym uczynku

Świadomość ekologiczna mieszkań-
ców jest coraz większa jednak nadal jest
problem z dzikimi wysypiskami. Proble-
mem jest także podrzucanie śmieci
przez mieszkańców innej gminy.

Na początku marca dwóch miesz-
kańców Trzebuski znalazło worek ze
śmieciami pod lasem na drodze z Trze-
buski do Turzy. Jak się okazało w worku
na śmieci był list przewozowy dla pani,
która pracuje w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogo-
wie Małopolskim. Na przesyłce znajdo-
wały się dane adresowe, a nawet nu-
mer telefonu.

Burmistrz Andrzej Ożóg poprosił panią
z Głogowa Małopolskiego, żeby przyszła
do urzędu. Podczas rozmowy zaprzeczy-
ła, że to jej śmieci. Jednak kiedy powie-
dział, że mamy twardy dowód, którym jest
list przewozowy, powiedziała, że posprzą-
ta zostawione pod lasem śmieci.

Całą sytuację opisały Super Nowo-
ści w artykule pt.: Urzędniczka śmieci
wyrzuciła w… lesie. Jeden z mężczyzn,
który znalazł worek z adresem, otrzymał
od burmistrza nagrodę pieniężną. Za
wyrzucanie śmieci w miejscach na ten
cel nie przeznaczonych grozi kara
grzywny od 500 do 5000 zł.

Monika Śliż

Dlaczego warto segregować odpady?

Œmieci pozostawione przez mieszkankê gminy G³ogów Ma³opolski.

Warto wiedzieć:
Wykaz odpadów, które poza opałem można spalać w gospodar-

stwach domowych:
– papier, tekturę i drewno,
– opakowania z papieru, tektury i drewna,
– odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z two-

rzyw sztucznych,
– odpady kory i korka,
– trociny, wióry i ścinki,
– mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
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Kazimierz Smolak

Cierpienie i œmieræ

Gdybyś zapytał na temat cierpienia
i śmierci, nauka i filozofia nie da ci na to
pełnej odpowiedzi. Zadowoli cię ona
tylko wówczas, gdy będzie dostatecznie
głęboka, by objąć wszystkich ludzi. Cier-
pienie jest tajemnicą, więc gdy spotka
cię, nie buntuj się. Napada cię nagle,
brutalnie i bez litości: wypadek, choro-
ba, kalectwo, manowce, śmierć ukocha-
nego człowieka. Zadręczasz się zmar-
twieniami, rozpaczasz, a to wszystko tyl-
ko pogarsza sytuację. Spróbuj się po-
godzić, co nie jest takie łatwe jak się
mówi. Może staniesz się przez to nowym
człowiekiem, bogatszym i głębszym
wewnętrznie, wyrozumiałym, potrafią-
cym się wczuć w czyjeś położenie. Spró-
buj się pogodzić, bo to twoja jedyna
szansa. Cierpienie czyni twoje serce
większym i bardziej pojemnym, otwiera
na przyjęcie nieznanych radości. Do-

świadczony przez własne cierpienie
możesz stać się portem awaryjnym dla
ludzi w ciężkiej potrzebie. U każdych
drzwi wcześniej czy później czeka cier-
pienie i śmierć. Każde życie jest pod
znakiem krzyża. Jeśli się buntujesz prze-
ciwko temu, w twym sercu rośnie zgorzk-
nienie. A krzyż staje się jeszcze cięższy.
Przeszkoda, utrapienie, choroba, strata
pracy itd… tym krzyżem jest rzeczywi-
stość każdego ludzkiego życia. Nie
mamy wyboru. Musimy się ugiąć przed
tajemnicą cierpienia, przed Bogiem, któ-
ry nawet podczas ciemnych nocy potra-
fi sprawić, by świeciły gwiazdy. Cierpie-
nie natomiast musi nadać sens w życiu
człowieka, czy to poruszającego się na
wózku inwalidzkim, życiu kaleki, nieule-
czalnie chorego, matki wychowującej
upośledzone dziecko, życiu starca, na
którego nikt nie czeka. Co raz mniej lu-
dzi sobie z tym radzi. Nie masz wyboru:
albo będziesz niósł swój krzyż, albo ten
krzyż cię przygniecie. Będziesz potrafił
go nieść, jeśli pojmiesz sens i misję krzy-
ża. Jest on niczym antena, za pomocą,
której możesz odbierać posłannictwo
Boga. Jedyną odpowiedzią jest Bóg, od
którego wyszliśmy i do którego wraca-
my, i opłaca się mu wyjść na spotkanie
lub przynajmniej ku niemu wyruszyć.

NA WIELKANOC

ZAPROŚ DO SIEBIE
JASNE KOLORY
I NOWE ZAPACHY ŻYCIA

OKNA NA OŚCIEŻ OTWÓRZ
NIECH STARE UPIORY
ZGINĄ W SŁOŃCU NIEDZIELI
DYNGUSÓW OBMYCIACH

BÓG POWSTAŁ
ŚWIAT ZNÓW SIĘ RODZI
I KWIATY ŚWIEŻĄ
W POWICIACH

WIĘC POZWÓL
I TY SIĘ ZGODZIĆ
BY SŁOWIK CI ŚPIEWAŁ
W BŁĘKITACH

Wit Old

Przytaczam jeszcze kilka wyszuka-
nych aforyzmów, złotych myśli mówią-
cych o cierpieniu.

Cierpienia zadawane przez bliskich
bywają boleśniejsze niż doświadczane
od obcych i przeciwników. Potwierdza
to inne powiedzenie, które mówi, że
bardziej boli gdy ugryzie własny pies.
Cierpienie uczy mądrości, a mądrość
– spokoju ducha. Gdyby cierpienie uczy-
ło, to Polska byłaby jednym z najmą-
drzejszych krajów świata. Cierpienie
uszlachetnia. Tak, szkoda tylko, że nie
tego, który je wywołuje. Cierpienie jest
zawsze prawdziwe, w przeciwieństwie
do wielu przyjaźni. Umieć się cieszyć
jest trudniej, niż umieć cierpieć.

Jeszcze kilka zdañ o œmierci

Ci co się nie lękają śmierci, też nie
żyją wiecznie. Człowiek wszystko prze-
żyje, tylko śmierci nie przeżyje. Gdzie
śmierć zasiądzie łoże, tam i doktor nie
pomoże. Strach przed śmiercią musi być
większy u tych ludzi, którzy boją się
życia. Śmierć wprawdzie zrównuje
wszystkich, ale nagrobki z powrotem
zaprowadzają hierarchię. Żyjmy dłużej.
Śmierć nie jest dzisiaj na naszą kieszeń.

WIELKA MOC

KOŃCZYMY POŚCIĆ

CZŁOWIEK
CUDU DOKONAŁ
W RZECZYWISTOŚCI

WESELMY SIĘ Z PANEM
WIELKIEJ MOCY RANEM

NADZIEJĘ W PEWNOŚĆ
ZA SPRAWĄ BOŻĄ
PRZEMIENIŁ NA WIECZNOŚĆ

Wit Old

WIO! SENNA…

POPATRZ JASZCZE RAZ
MOŻEMY PRZYJRZEĆ SIĘ WIOŚNIE
A TYLE W NIEJ NOWYCH NAZW
SPROŚNIE ŻAŁOŚNIE RADOŚNIE

PO KAR NAWALE
CÓŻ Z NOWYM POCZNIEMY MAJEM

PISANKI BĘDZIEMY SKROBAĆ
BARANKI ŁYŻECZKOWAĆ
GDY SPRAWY PRZEMINĄ POSTNE
PALMY ODBIJĄ RADOSNE
NIE W BABACH NADZIEJA ONA

POPATRZ
OTCHŁAŃ POKONAŁ

A TY W WIELKANOCY
JAKIEJ TY SZUKASZ MOCY?...

Wit Old
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CZĘŚĆ SIEDEMNASTA
Dalsze zaległości finansowe względem szkoły w Trzebusce gmin

w Trzebusce i Nienadówce, rozpatrywanie przez R.s.m. następnych
kandydatur na stanowisko Kierownika tutejszej szkoły

(wrzesień 1932 – wrzesień 1933 r.)

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

W dniu 26 września 1932r. odbyło się trzecie już w tym
roku posiedzenie Rady szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. –
przyp. O.P.) w Trzebusce. Wzięli w nim udział: przewodni-
czący Leon Bałamut i pozostali członkowie tej instytucji oświa-
towej – nauczyciel Jan Nykiel, Wojciech Zdeb i Wojciech
Kozioł. Na porządku dziennym zebrania postawiono spra-
wę ułożenia i uchwalenia preliminarza na rok budżetowy
1933/34 dla szkoły w Trzebusce. Po omówieniu poszcze-
gólnych pozycji uchwalono rozdysponować odpowiednie
kwoty w sposób następujący:
„1) Utrzymanie budynku szkolnego
2) Utrzymanie wewnętrznego urządzenia 80. – zł.
3) Opał szkolny wraz z rąbaniem i zwózką 350. – ,,
4) Usługa szkoły 100. – ,,
5) Koszty podwód nauczyciela religii 145. – ,,
6) Materjały piśmienne 40. – ,,
7) Opłaty pocztowe pism Zarz. szkoły 10. – ,,
8) Prenumerata Dzien. Urz. Kur. i Min. 9. – ,,
9) Nieprzewidziane wydatki 50. – ,,
10) Prenumerata Płomyka i Płomyczka 21.60 ,,
Razem 805.60 zł”

Zastanawiać może, dlaczego mimo wymienienia kwestii
„utrzymania budynku szkolnego” – nic na ten cel nie prze-
znaczono. Być może powodem był fakt jego niedawnego
zestawienia, a co za tym idzie – wszelkie sprawy związane
z jego stanem zewnętrznym załatwiono przy tej okazji. Tra-
dycyjnie więc punkt ten wymieniono, ale tym razem z oczy-
wistych przyczyn nie przyznano tu żadnej kwoty. Poniżej
w protokole podkreślono ciągnącą się od dłuższego już cza-
su bolączkę. Tak R.s.m. „konstatuje że gmina zalega kwotą
1323 zł. Jako pozostałość z lat ubiegłych i suma prelimi-
nowana na rok bieżący t.j. 879 zł, razem 2202 zł, z tego Nie-
nadówka jeszcze dotychczas zalega 205 zł.”. Bolączka nie
regulowanych zaległości z obydwu gmin, jak można zaob-
serwować, nie robił na nich żadnego wrażenia. Stad też R.s.m.
co roku odnotowywał ich fakt, czasem komentując go; bez
względu na to – nie zmieniało to ani trochu stanu finansowe-
go organu oświatowego z Trzebuski. Można by nawet zaryzy-
kować stwierdzenie, że w przypadku nie komentowania tegoż
stanu, szansa na powiększanie się zaległości było mniejsze.

Pierwsze w 1933r, posiedzenie R.s.m. w Trzebusce od-
było się 30 stycznia tego roku. Obradowano w nie zmienio-
nym składzie osobowym. Celem zwołania posiedzenia było
odniesienie się już po raz kolejny w ostatnim czasie, do spra-
wy podania na kierownika szkoły w Trzebusce. Po otwarciu
posiedzenia przez przewodniczącego Bałamuta, zaczęto za-
stanawiać się nad podaniem pana Karola Mądrego, nauczy-
ciela w Brzyskiej Woli w powiecie łańcuckim. Co ciekawe
podanie to wywołało zdecydowaną reakcję członków R.s.m.,
którzy jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem na
posadzie dotychczasowego kierownika szkoły – Nykla. Ba-
łamut stwierdził:

„(…) nie potrzebujemy innego nauczyciela, jak tego, któ-
rego obecnie mamy. Tamtego, który się tu podał nie znamy,
a nawet dochodzą nas opinje wcale niepochlebne o nim.
Z obecnego zastępcy kierownika jesteśmy w zupełności za-
dowoleni”.

Od razu zwracają uwagę uważnego czytelnika dwie kwe-
stie. Po pierwsze członkowie R.s.m. niby osoby Mądrego nie
znają – ale jak wszystko na to wskazuje, przeprowadzili jed-
nak odpowiednie rozeznanie, skoro doszły negatywne opi-
nie o tym pedagogu. Po drugie, zwraca uwagę użyte w tek-
ście stwierdzenie „zastępca kierownika” – w odniesieniu do
Nykla. Wszystko na to wskazuje, że objął on funkcję kierow-
nika szkoły w zastępstwie, a wobec wyjazdu ostatecznego
z Trzebuski Baczyńskiego, sprawę tej posady trzeba było
ostatecznie rozstrzygnąć; stąd też pojawienie się kandyda-
tury Karola Mądrego. Nawiasem mówiąc, po latach tenże
nauczyciel pojawił się w Trzebusce (pracował tu w latach
1950 – 1952), ale nie zagrzał tu długo miejsca, pozostawia-
jąc po sobie rzeczywiście mierną ocenę. Był człowiekiem
zapatrzonym w siebie i traktującym mimo własnych braków
i niedociągnięć dzieci z pozycji olimpijskiego boga. Do tego
nie stronił od kieliszka, delektując się alkoholem nawet
w drodze na lekcje. Zwłaszcza wtedy, gdy jego lekcje odby-
wały się w sali tzw. Kółka Rolniczego – tam po drugiej stro-
nie wąziutkiego korytarzyka naprzeciw sali szkolnej był sklep.
Okazji więc nie brakowało. To kolejny dowód też i na to, że
nie warto sugerować się nazwiskiem…

Wypowiedź Bałamuta poparł Wojciech Zdeb:
„My prosimy, aby rada Szkolna Powiatowa zatrzymała

nam tych nauczycieli co dotychczas są u nas, bo teraz my
dopiero zobaczyli, co znaczą nauczyciele, którzy chcą pra-
cować. Przedtem młodzież dorosła chodziła luzem, robiła
tylko awantury po wsi i zbytki; a dzisiaj już mają zajęcia.
Założony jest Strzelec, było parę przedstawień, były ładne
jasełka, w których brała udział młodzież dorosła, odbywają
się też wieczorowe kursa dla dorosłych. Teraz już nie słyszy
się dzikich wykrzykiwań po nocach. To tylko zawdzięczać
możemy pracy nauczycieli. A ten który się podaje na Trze-
buskę jest już starszy, pomimo że jest przeszło 20 lat na-
uczycielem, nie otrzymał jeszcze nigdzie kierownictwa i lep-
szej posady. Nie wiadomo czy zechce on te prace dotych-
czas prowadzone, dalej prowadzić.”

Słowa Zdebia są bardzo istotne. Nie tylko potwierdzają
kiepską opinię o Mądrym, ale ukazują nam szczegóły pra-
cy Nykla. Ale czy tylko Nykla? Zwraca uwagę użyte okre-
ślenie – „To tylko zawdzięczać możemy pracy nauczycieli”.
Czyżby już wtedy pracowało tu dwóch pedagogów? Wia-
domo, że w latach 30 – tych uczyło w Trzebusce dwóch
nauczycieli – zaświadczają to relacje świadków – choćby
nieocenionego Ludwika Ożoga. Wiadomo też, że na pew-
no w 2 poł. lat 30 – tych XX wieku, pracowała tu nauczyciel-
ka Jaroszówna i prowadzono tu dwie klasy. Być może pra-
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cowała tu więc i kilka lat wcześniej. Zapewne też wzmożona
praca dwóch nauczycieli dała tak pozytywne efekty w postaci
różnych przedstawień, kursów wieczorowych czy spotkań
Strzelca. Wydaje się też, że tak odmienne zajęcia świadczą
właśnie o różnych płciach tychże nauczycieli. Przecież spo-
tkania Strzelca nie prowadziła kobieta, a kursy wieczorowe
zapewne nie mężczyzna. Niezwykły koloryt dodają opisy dzi-
kich wrzasków jakie miały miejsce w Trzebusce przed poja-
wieniem się ówcześnie pracujących nauczycieli. Zapewne
chciano tu podkreślić nie tyle całkowite zaniknięcie tego zja-
wiska – w co trudno uwierzyć – ale jego mocne ograniczenie.
Zapewne w sytuacji gdy bardziej dojrzała młodzież miała zor-
ganizowane różnorakie zajęcia w szkole (także i po zmroku –
przyp. O.P.) mogła się realizować twórczo w znacznie bar-
dziej cywilizowany sposób. Z korzyścią oczywistą nie tylko
dla siebie, ale i dla otoczenia. Nawiasem mówiąc mimo róż-
nicy kilkudziesięciu lat, w tej materii nic się specjalnie nie
zmieniło. I dziś w sytuacji braku twórczych zajęć, młodzież
nocami potrafi pokrzykiwać w iście dziki sposób…

Wypowiedzi poprzedników z R.s.m., poparł Wojciech Ko-
zioł:

„(…) opinja P. Mądrego na podstawie tabeli kwalifikacyj-
nej jest słaba, a więc wskazuje, że jest on słabym nauczycie-
lem, tem bardziej że jest on dotychczas już na ósmej posa-
dzie i wędruje z końca powiatu w koniec powiatu.”

Te słowa po raz kolejny dowodzą, że wbrew pozorom,
wywiad w Trzebusce pracował na pełnych obrotach. Ktoś zba-
dał dane dotyczące Karola Mądrego zapewne znajdujące się
w Kolbuszowej. Szukano też i innych argumentów, które mia-
ły na celu utrzymanie na posadach nauczycieli w Trzebusce
obecnie pracujących pedagogów. Kolejny głos w sprawie zajął
Leon Bałamut, stwierdzając, że cała wieś nie chce słyszeć
o nowym kierowniku szkoły. Dalej argumentuje:

„(…) dawniej były różne nieporozumienia między szkołą,
a gminą, a obecnie jest spokój. Gmina idzie na rękę szkole,
a dotychczasowy zastępca Kierownika zabiega o szkołę
i troszczy się o nią. Szkoła obecnie zyskała dużo na wyglą-
dzie, gdyż została teraz ogrodzona, a przedtem wyglądała
jak dom niezamieszkały.

Ponadto na kierownika wpłynęło tylko jedno podanie, więc
Rada Szk. M. niema możności wyboru Kandydata na Kierow-
nika.

Na tem posiedzenie zakończono
W Trzebusce, dn. 30. Stycznia 1933”
Poniżej swe podpisy złożyli: nauczyciel – Jan Nykiel, któ-

ry jak wszystko na to wskazuje protokołował spotkanie; oraz
członkowie R.s.m. w Trzebusce. Ostatnia część zapisu w pro-
tokołe, przyniosła więc kolejne ciekawe informacje. W opinii
członków tutejszego organu oświatowego, miały ustać od-
wieczne zatargi z władzami gminy wiejskiej. Mało tego, mia-
no nawiązać współpracę, która przyniosła korzystne zmiany,
powodujące choćby ogrodzenie budynku szkolnego i pod-
niesienie estetyki jej najbliższego otoczenia. Czyżby miałby
to być koniec wzajemnych nieporozumień? Jak można wy-
wnioskować z kolejnych protokołów posiedzeń, póki co po-
sady dotychczasowych nauczycieli w Trzebusce obroniono.
Temat posady Kierownika tutejszej szkoły miał jednak po-
wrócić w niedalekiej przyszłości.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trzebusce odbyło się
13 kwietnia 1933 r. w lokalu szkoły. Wzięli w nim udział pano-
wie: nauczyciel Jan Nykiel pełniący rolę sekretarza, przewod-
niczący Leon Bałamut oraz członek R.s.m. Wojciech Zdeb.
Nieobecny był w spotkaniu Wojciech Kozioł – ale co podkre-
ślono w protokole, sytuację tę usprawiedliwił.

Na porządku dziennym obrad postawiono sprawę zamknię-
cia rachunków funduszu szkolnego miejscowego za rok bu-

dżetowy 1932/33. Zebranie rozpoczął przewodniczący Bała-
mut, który zdał sprawozdanie z wydatków R.s.m. za rok 1932/
33. Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:
„1) Kwota preliminowana na rok 1932/33 – 703. zł
2) pozostałość kasowa z roku 1931/32 – 228.36 ,,
3) przychód do 31/III. 1933 – 605. ,,
4) gmina winna /zaległość z roku ubiegłego w kwocie 1423.48
zł, oraz suma preliminowana na rok 1932/33 – 703 zł., razem
2126,48 zł., na to wpłacono 605 zł. – pozostaje w zaległo-
ściach gminy Trzebuski 1521,48 zł., ponadto dotychczas nie
wpłaciła jeszcze gmina Nienadówka kwotę 205 zł. A zatem
Rada Szkolna Miejscowa w Trzebusce – ma w zaległościach
1726,48 zł.

Powyższe rachunki Rada Szk. M. przyjmuje i udziela prze-
wodniczącemu P. Bałamutowi absolutorium.”

Na tym konferencję zakończono i złożono pod protokołem
niezbędne podpisy. Mimo utrzymujących się zaległości ze stro-
ny gmin w Trzebusce i Nienadówce, zaskakujący jest wyjąt-
kowy spokój w reakcjach członków R.s.m., którzy przyjmują tę
sytuację z flegmatycznym wręcz spokojem; jakże to inny stan
w porównaniu choćby do czasów nauczyciela Baczyńskiego.
Wydaje się jednak, że teraz tenże spokój zaczyna przynosić
efekty w postaci przynajmniej nie rosnącego gwałtownie sta-
nu zaległości zobowiązań.

Trzecie posiedzenie R.s.m. w Trzebusce w 1933 r. odbyło
się 21 września. Tym razem poza nauczycielem Nyklem, wzięli
w nim udział wszyscy członkowie tutejszego organu oświato-
wego. Na porządku dziennym obrad, postawiono sprawę kon-
kursu na posadę kierownika szkoły w Trzebusce oraz wybór
kandydata na tę posadę.

Przewodniczący R.s.m. Bałamut już na początku zebra-
nia oświadczył, że jest za nauczycielem Nyklem, „bo on naj-
lepiej nadaje się dla nas”. Słowa Bałamuta natychmiast po-
parł Zdeb, stwierdzając że to ten nauczyciel powinien zo-
stać w Trzebusce. Podkreślił jego pracę i dbanie o szkołę
oraz spokój, który pojawił się we wsi odkąd podjął on tu
pracę. Nadmienił też:

„Przedtem były tu zawsze sprzeczki i ludzie nie byli zado-
woleni. Dawniej nie było przedstawień, a teraz się one odby-
wają. P. Mądry jest już na dziewiątej posadzie i władze szkol-
ne ciągle go przenoszą – widocznie są do tego jakieś powo-
dy. Niema też egzaminu kwalifikacyjnego. Ponadto słyszeli-
śmy już o nim opinje, które źle o nim świadczą. Jabłoński jest
już stary, a nam trzeba Kierownika młodego, który ma zapał
do pracy. P. Ciosek niema nawet matury, a więc nie jest odpo-
wiednio przygotowany do zawodu nauczyciela. Ponadto ma
liczną rodzinę, a mieszkanie tu jest ciasne i zagrzybione, gdyż
już druga podłoga była teraz zmieniana w mieszkaniach
i klasach. A więc nawet przez wzgląd dla dzieci i ich zdrowia
mieszkanie to jest nieodpowiednie. Wobec tego nie chcemy
żadnej zmiany na stanowisku Kierownika szkoły, jesteśmy
z dotychczasowego zadowoleni. P. Nykla znamy i mamy do
niego zaufanie. Ponadto p. Nykiel jest pszczelarzem i na tym
polu dużo tu zrobił. W zimie urządził kurs dla młodzieży star-
szej, założył związek pszczelarski w Trzebusce. Teraz zajmu-
je się tem, sprowadził cukier dla pszczół i poucza tutejszych
pszczelarzy i zachęca młodzież do tej gałęzi gospodarstwa
– dlatego też oświadczamy się za p. Nyklem.

Na tem posiedzenie zakończono.”

W tej sytuacji trudno się dziwić, że władze oświatowe utrzy-
mały na posadzie nauczyciela w Trzebusce Jana Nykla, od-
rzucając propozycje nie tylko Karola Mądrego, ale i niejakie-
go Jabłońskiego i Cioska. Nykiel pozostał na swym stanowi-
sku aż do wybuchu II wojny światowej.

Piotr Ożóg
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W poniedziałek 10 lutego 2014 r.
miało miejsce kolejne spotkanie „turzań-
skie”. Tym razem bibliotekarz i historyk
z Trzebuski skorzystał z zaproszenia
nauczycielki języka polskiego w ZS
w Zaczerniu Ewy Kłeczek – Walickiej,
dzięki czemu młodzież gimnazjalna z tej
szkoły miała możliwość zapoznać się
z dziejami obozu NKWD w Trzebusce
i mordu w Turzy. Nie bez znaczenia była
tu doskonała świadomość powyższych
zagadnień przez zaczerską polonistkę,
która od wielu lat styka się z nią dogłęb-
niej mieszkając w Sokołowie Młp. Szko-
ła w Zaczerniu przyjęła w 1999 r. za pa-
trona Armię Krajową; to zaś ją zobowią-
zuje do szczególnego zainteresowania
dziejami Polskiego Państwa Podziem-
nego w czasie II wojny światowej. Stąd
też wynika zainteresowanie sprawą
„Małego Katynia”, gdzie wielu żołnie-
rzy AK w tragiczny sposób zakończyło
swoje życie.

Z początkiem lutego, do Zaczernia
z VIII LO przewieziona została wystawa
Trzebuska – Turza „Mały Katyń Ziemi
Sokołowskiej”; znajdowała się ona w tej
szkole po prelekcji grudniowej z 13.12.
2013 r. Po jej rozłożeniu na sztalugach

O mordzie turzańskim w Zaczerniu

bibliotecznych z sokołowskiej książnicy
w jednej ze szkolnych sal, młodzież
przed, w przerwach jak i po prelekcjach,
miała możliwość zapoznawać się z jej
szczegółami. Jak zapewniała Ewa Kłe-
czek – Walicka, jej oglądanie możliwe
było i w kolejnych dniach; korzystać
z tej możliwości mogli nawet rodzice
podczas spotkań z racji wywiadówki. Ze
spotkań z historykiem z Trzebuski sko-
rzystały podczas 5 lekcji bibliotecznych
(po 45 min.) łącznie 93 osoby (ucznio-
wie i nauczyciele – opiekunowie). Przed
każdym spotkaniem, wprowadzenie
w jego tematykę dokonała polonistka,
zachęcając uczniów do notatek i uwagi;
część informacji poruszanych podczas
prelekcji, ma być wykorzystanych pod-
czas konkursu wiedzy o Armii Krajowej,
który w niedługim czasie ma być w tej
szkole organizowany.

Kolejne 5 spotkań z poszczególny-
mi klasami gimnazjalnymi miały miejsce
w godzinach 8.00 – 12.30. Każde z nich
rozpoczęło się od przedstawienia oko-
liczności powstania Polskiego Państwa
Podziemnego i samej Armii Krajowej,
opartego na tle wydarzeń II wojny świa-
towej które wówczas miały miejsce. Po

tym wprowadzeniu, w oparciu o prezen-
tację multimedialną, uczniowie zapo-
znali się z dziejami obozu NKWD w Trze-
busce i mordu w Turzy; integralną czę-
ścią prezentacji były zdjęcia ekshuma-
cyjne z 1990 r. Część uczniów podczas
przerw zapoznawało się też z przygoto-
wanymi na stolikach dokumentami życia
społecznego, które dotyczą kwestii „tu-
rzańskiej” (m.in. wiersze, plakaty, publi-
kacje) oraz ze zdjęciami z poszukiwań
grobów pomordowanych w Turzy z grud-
nia 2008 r. Spotkania zaczynały się lub
kończyły zachętą do korzystania z infor-
macji dotyczących mordu w Turzy; m.in.
zawartych na stronie TMZS i udziału
w konkursie turzańskim, organizowanym
od kilku lat w październiku – listopadzie.

Po krótkiej rozmowie z dyrektorem
szkoły Wojciechem Nabożnym, należy
oczekiwać dalszej współpracy w przy-
szłości. Chęć jej kontynuowania zapo-
wiedział też tutejszy historyk Jan Bereś,
który ma nadzieję zorganizować kolej-
ne spotkania turzańskie także w Nowej
Wsi. Dzięki temu świadomość istnienia
„Małego Katynia” wzrasta…

Tekst i fot. Piotr Ożóg



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/224/2014 str. 11

Przez długie lata, wielorakie działania mające na celu
podtrzymanie pamięci o funkcjonowaniu Obozu NKWD w Trze-
busce i mordu w Turzy, prowadzi Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sokołowskiej (TMZS). Nie może więc dziwić fakt podej-
mowania różnorakich form działań, które zmierzają do kulty-
wowania tej tradycji. W związku ze zbliżającą się 70 rocznicą
powstania obozu w Trzebusce i tragicznych wydarzeń jakie
miały miejsce u schyłku II wojny światowej na terenie naszej
Małej Ojczyzny, z inicjatywy TMZS postanowiono zająć się
sprawą ułatwienia dojazdu do miejsca pamięci historycznej
w Trzebusce. O ile bowiem do lasu w Turzy można w miarę
sprawnie obecnie dotrzeć, przyjezdni mieli ciągły kłopot
z dojazdem do miejsca byłego obozu w Trzebusce. Jeśli nie
poratowali mieszkańcy Trzebuski, „goście” z zewnątrz naj-
częściej zawracali.

Stąd z inicjatywy Zarządu TMZS, przedstawiono ten pro-
blem burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzejowi
Ożogowi, proponując postawienie tablicy informacyjnej na
miejscu Obozu NKWD oraz dwóch tablic – „kierunkówek”,
które mogły by doprowadzić przyjezdnych do miejsca pamię-
ci w Trzebusce. Kierujący sekcją turzańską Piotr Ożóg przy-
gotował odpowiednie teksty na tablice, a po krótkich rozmo-
wach z burmistrzem Ożogiem na przełomie stycznia i lutego,
po jego akceptacji podjęto działania realizacji propozycji
TMZS. Realizacją tej sprawy z ramienia władz gminnych za-
jęła się pani sekretarz Beata Szot. Już 25 lutego sfinalizowa-
no kwestię projektu tablic przygotowanych przez firmę ARTI
z Rzeszowa. Po konsultacjach z historykiem i bibliotekarzem
z Trzebuski zaakceptowano projekt.

Postawienie trzech tablic miało miejsce w środę 12 marca
2014r. Panowie wykonujący prace ich montażu z polecenia
władz gminnych uwinęli się sprawnie, i po półgodzinnym
wysiłku ok. 9.30 rano mieszkańcy Trzebuski zobaczyli efekt.
Tablica postawiona na lewo od obelisku, poszerza znacznie
garść informacji jaka dotychczas widniała na nim. Pozostałe
dwie tablice mają za zadanie wskazać kierunek do miejsca
obozu i odległość jaka chcącego tam dotrzeć dzieli; jedna
znajduje się na wysokości zjazdu z drogi wiodącej przez Trze-
buskę do miejsca obozu, druga przy zjeździe z drogi Rze-
szów – Sokołów Młp. Pozostaje mieć nadzieję, że tablice będą
służyły przez długie lata a goście z zewnątrz będą mieli moż-
liwość łatwiej dotrzeć do miejsca pamięci historycznej w Trze-

Nowa tablica informacyjna na miejscu byłego Obozu
NKWD w Trzebusce

busce. Wyrazy podziękowania należą się władzom gminy, za
bardzo szybkie zrealizowanie tej inicjatywy. Ponadto Sekre-
tarz Gminy Beata Szot w rozmowie podczas Walnego zebra-
nia TMZS zapewniła, że jest możliwość dodania dodatkowych
tablic do części oznaczników w terenie (Trzebuska, rejon lasu
w Turzy) – które jeszcze poprawią możliwość dojazdu do obu
miejsc pamięci.

Tekst i fot. Piotr Ożóg
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W niedzielę 9 lutego 2014 r. odbył
się kolejny, już XXIII marsz narciarski
i pieszy im. Andrzeja Kusia „Lasowiak”
2014. Ta impreza o charakterze tury-
stycznym, organizowana jest co roku
przez Koło Terenowe PTTK Nr 32 w Rze-
szowie na trasie Sokołów Młp. – Głogów
Młp., a przeznaczona jest zarówno dla

piechurów i narciarzy, ale także i począt-
kujących. Cały dystans tej wyprawy mie-
ści się w ok. 19 km. Organizatorem mar-
szu, był członek Koła Terenowego PTTK
Nr 32 w Rzeszowie Tadeusz Pasierb,
rodem z Sokołowa Młp. Na autorze ni-
niejszego artykułu spoczywa też głów-
nie przypomnienie sylwetki Kusia, który

od kilku lat patronuje nie bez przyczyny
tej imprezie.

Warto przedstawić sylwetkę Andrze-
ja Kusia, zwłaszcza, że wielu ludziom
z terenu Sokołowszczyzny jest on zu-
pełnie nieznany. Twórca „Lasowiaka”
(imprezy odbywającej się bez przerw od
23 lat), urodził się w Rzeszowie 6 listo-
pada 1940r. Był znanym w środowisku
alpinistą, taternikiem, tłumaczem, pro-
jektantem i wykładowcą języków ob-
cych.

Kol. Andrzej od najmłodszych lat in-
teresował się sportem. To zaowocowa-
ło tym, że już w okresie studiów odbył
pełne szkolenie taternickie, zaliczając
większość trudniejszych wejść w Ta-
trach. Należał do Klubu Wysokogórskie-
go w Warszawie; w latach 1969-1972
pełnił funkcję sekretarza generalnego tej

organizacji. Z ramienia Klubu brał udział
w licznych obozach zimowych w Tatrach
Słowackich, gdzie przygotowywał się do
uczestniczenia w wyprawach w wyższe
góry, łącznie z Himalajami.

W latach 80-tych przeniósł się z War-
szawy do rodzinnego Rzeszowa, gdzie
dalej aktywnie działał jako znakarz szla-

ków turystycznych
i przewodnik po
Rzeszowszczyź-
nie. Organizował
liczne wycieczki
i prelekcje. Był
jednym z założy-
cieli Rzeszowskie-
go klubu Wysoko-
górskiego a także
pomys łodawcą

i współorganizato-
rem zawodów
w skialpinizmie
o Puchar Połonin.

W 2007 r. An-
drzej Kuś został
odznaczony przez
Ministra Gospodar-
ki i Turystyki od-
znaką honorową
„Za Zasługi dla Tu-
rystyki”, a w 2008 r.

uhonorowany został Srebrnym Krzyżem
Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. Był wieloletnim członkiem
PTTK, członkiem honorowym PZA i pre-
stiżowego Himalayan Club (do którego
należał sam Edmund Hilary – pierwszy
zdobywca Mont Everestu). Zmarł po la-
tach walki z chorobą Parkinsona 16 paź-
dziernika 2008r. w Rzeszowie.

Kolegę Andrzeja po raz pierwszy
spotkałem, gdy podjąłem pracę w Rze-
szowie. Andrzej był człowiekiem o bar-
dzo rozległych horyzontach, co mi nie-
zwykle imponowało. Swoją wiedzą i za-
interesowaniami chętnie dzielił się z in-
nymi. Niewątpliwie miał też wpływ na to,
że zasmakowałem w lokalnej turystyce.
Uczestniczyliśmy razem w wielu impre-
zach, często prowadzonych przez kole-
gę Andrzeja. Jedną z nich był „Bieg La-
sowiaka” – bo taka była początkowo
nazwa tego przedsięwzięcia. Andrzej
zawarł w tej imprezie nie tylko swoje
zainteresowanie turystyką i Regionem
Lasowiackim ale i głębokie treści religij-
ne oraz patriotyczne. Każdy prowadzo-
ny przez niego „Lasowiak”, rozpoczy-
nał się uczestnictwem we Mszy Św.
w kościele parafialnym w Sokołowie
Młp., po której następowało przejście do
grobów ofiar NKWD w Turzy. Trzeba tu
zaznaczyć, że pierwsze imprezy miały
miejsce na początku lat 90 – tych, gdy
znajomość tragicznych wydarzeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem obozu
NKWD w Trzebusce i mordem w Turzy
nie była jeszcze tak znana.

Po części patriotycznej następowa-
ła część sportowa imprezy. Uczestnicy
wyposażeni w indywidualne numery na
kurtkach, bardzo poważnie traktowali
rywalizację w biegu na nartach na tra-
sie z Turzy do Głogowa – Janciówki. Tra-
sa wcześniej była przygotowana i ozna-
czona wstążkami, co wymagało od or-
ganizatora i uczestników dużo zaanga-
żowania i wysiłku. Kiedy w latach 2004-
2006 kolega Andrzej niedomagał z po-
wodu pogarszającego się zdrowia, po-
magałem mu w przeprowadzeniu
tego przedsięwzięcia. Ze względu na to,
że sam wywodzę się z Sokołowa, idea

„Lasowiak” 2014 odwiedzi³

miejsce pamiêci w Turzy
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29.03.2014 r. od godz. 10 do godz.
11.30 na Krytej Pływalni w Sokołowie
Małopolskim odbyły się zawody pływac-
kie dla najmłodszych – „JUŻ PŁYWAM”.

W zawodach udział wzięło 42 zawod-
ników, w tym 20 dziewcząt i 22 chłopców.

W rywalizacji udział brały dzieci do
III klasy SP i młodsi.

Najmłodsza uczestniczka – Martyna
Skomro, miała tylko 4 latka. Wśród in-
nych zawodników było siedmioro 5-lat-
ków. Warto nadmienić, iż troje z nich prze-
płynęło pełne 25 metrów na basenie

sportowym, a reszta ten sam dystans
(2 x 12,5 m) na basenie rekreacyjnym.

Z rocznika 2007 – kl. „O” udział wzięło
dziesięcioro dzieci, które samodzielnie
pokonywały dystans 25 m na basenie
sportowym.

Ideą zawodów było propagowanie
pływania wśród najmłodszych klientów
Naszej pływalni.

Zawody były również nagrodą i po-
kazem umiejętności wszystkich dzieci,
które uczą i uczyły się pływania na Kry-
tej Pływalni w Sokołowie Młp.

W rywalizacji uczestniczyli przede
wszystkim uczniowie „Wodnego Przed-
szkola”, Szkoły Pływania „Sokół” działa-
jącej przy pływalni, najmłodsi pływacy
Sekcji Pływackiej „Mors” oraz dzieci
uczące się indywidualnie na naszej pły-
walni.

propagowania kultury Regionu Laso-
wiackiego była mi bardzo bliska. Póź-
niej po śmierci kolegi Andrzeja, nie
chciałem pozwolić, aby jego dzieło zo-
stało zaprzepaszczone i podjąłem się
razem z kolegami z PTTK kontynuacji
imprezy. Chcieliśmy kierować ją nie tyl-
ko do narciarzy, ale i też zainteresować
imprezą turystów oraz pieszych. Dla
uczczenia twórcy i podkreślenia jego
wkładu w powstanie „Lasowiaka”, nada-
liśmy mu nową nazwę – „Marsz Laso-
wiaka imieniem kol. Andrzeja Kusia”.

Tegoroczny program „Lasowiaka”
rozpoczął się informacją dla chętnych,
o dojeździe do Sokołowa (godz. 8.20 –
Dworzec Główny PKS w Rzeszowie na
stanowisku 8). Wsiadając wówczas
w autobus kursowy PKS do Nowej Sa-
rzyny, chętni uczestniczenia w „Lasowia-
ku” dojechali do Sokołowa Młp. Tu roz-
poczęła się zasadnicza część programu.

Przyjezdni z Rzeszowa i chętne osoby
z miasteczka, zgromadzili się wspólnie
na rynku, przed Pomnikiem Wdzięczno-
ści za Odzyskaną Wolność. Tam przywi-
tał obecnych przedstawiciel władz mia-
sta – przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pasierb. Przedstawił zarys histo-
rii miasta i jego najciekawsze zabytki. Po
tym wprowadzeniu, tuż po godz. 900,

26 osób uczestniczących w „Lasowiaku”
rozpoczęło wyprawę pieszą w kierunku
Głogowa; póki co kierując się ku miejscu
pamięci historycznej w Turzy.

Ze względu na nieodpowiednie wa-
runki śniegowe, wyjątkowo w tym roku
była to wyłącznie wyprawa piesza (nar-
ty trzeba było odłożyć na przyszły rok).
Z tej sytuacji wybrnął po raz kolejny Ta-
deusz Bazan z Sokołowa, który w ubie-
głym roku jako jedyny biegł na nartach
a tym razem zdecydował się na bieg…
bez nart. Po dotarciu do lasu w Turzy,
uczestnicy marszu zebrali się przy le-
śnym grobowcu, gdzie bibliotekarz i hi-
storyk przybyły z Trzebuski, przedstawił
zarys dziejów obozu NKWD w Trzebu-
sce, oraz mordu w tutejszym lesie. Ze-
brani przeszli też do odległego niedale-
ko w głębi drugiego krzyża, zapoznając
się z mrocznymi dziejami nie tylko mor-
dów ale i poszukiwań ciał pomordowa-
nych w Turzy. Następnie wszyscy powró-
cili pod pomnik i grobowiec, gdzie Ta-
deusz Pasierb poprowadził krótką mo-
dlitwę i zapalił ku czci spoczywających
tam ludzi znicz.

Z miejsca pamięci w Turzy, uczestni-
cy marszu wyszli poprzez fragment
ścieżki przyrodniczo – historycznej na
Głogowiankę. Idąc nią doszli ok. 15.00
do Głogowa – Janciówki, gdzie w miej-
scu do tego przystosowanym przygoto-
wano ognisko połączone z pieczeniem
kiełbasek. Podczas ogniska wspomina-
no patrona marszu oraz wręczono upo-
minki dla uczestników pieszej wyprawy.
Po zakończeniu ogniska, przybyli z Rze-
szowa udali się na dworzec autobuso-
wy w Głogowie, by ok. 16.00 udać się
na powrót do grodu nad Wisłokiem. „La-
sowiak” 2014 przeszedł do historii. In-
formację i galerię zdjęć z tego wydarze-
nia można oglądnąć na stronie interne-
towej PTTK w Rzeszowie.

Tadeusz Pasierb

JU¯ P£YWAM
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Dzieci podzielone zostały na kate-
gorie, których głównymi wytycznymi był
staż pływacki, posiadane umiejętności
i wiek.

Zawodnicy startowali na dystansach
50 m, 25 m oraz 2 x 12,5 m (basen re-
kreacyjny).

Serdeczne podziękowania kieruje-
my do Burmistrza GiM Sokołów Młp.,
Pana Andrzeja Ożoga, Dyrektora Krytej
Pływalni, Pana Romana Kochańskiego
za uroczyste otwarcie imprezy oraz za
ufundowanie pamiątkowych medali i dy-
plomów dla wszystkich uczestników.

Podziękowania należą się także ra-
townikom Krytej pływalni, przede wszyst-
kim, Katarzynie Ożóg, Łukaszowi Krasow-
skiemu, Piotrkowi Błądkowi i Karolowi
Nowak za wielki wkład w przygotowanie
startujących dzieci, i w przygotowanie od
strony technicznej zawodów, instruktorom

Sekcji Pływackiej „Mors” –
Łukaszowi Mareckiemu,
Waldemarowi Majce i Seba-
stianowi Walickiemu, którzy
pomagali w przeprowadze-
niu zawodów oraz bacznie
przyglądali się wszystkim
zawodnikom. Być może nie-
którzy z nich niedługo zasilą
szeregi sekcji.

Swe podziękowania
ślemy również do wszyst-
kich rodziców zawodników,
którzy bardzo licznie zgro-
madzili się tego dnia w Kry-
tej Pływalni i dopingowali
wszystkim uczestnikom za-
wodów, za wytrwałe przy-
prowadzanie swych po-
ciech na zajęcia pływackie,
zaangażowanie oraz moty-
wowanie dzieci do ciągłej
pracy na basenie.

Bez was ten sukces nie
byłby osiągnięty – DZIĘKU-
JEMY!

www.plywalnia.sokolow-mlp.pl
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O m¹droœciach

zapisanych

w przys³owiachDobre wychowanie na

co dzieñ i w biurze

Savoir vivre powinien obowiązywać
nas w każdym momencie naszego życia
prywatnego jak i w pracy np. w biurze.
Każdy przedsiębiorca zyskuje na tym,
gdy jego pracownicy są dla siebie jak
i dla innych uprzejmi. Każde przedsię-
biorstwo jest inne, różni są również za-
trudnieni w nich pracownicy. Jednak jest
coś, co wszystkie firmy łączy ze sobą.
W każdej z nich pracowników powinna
obowiązywać etyka biznesu, która opi-
suje najważniejsze standardy zacho-
wań wśród pracowników. Zasady te
określane bywają zasadami dobrego
wychowania. Przestrzeganie zasad sa-
voir vivre w firmie objawiać się zatem

powinno na przykład okazywaniem sza-
cunku innym pracownikom, docenia-
niem osób, które nami kierują oraz któ-
re z nami współpracują. Należy wysłu-
chać co ktoś ma do powiedzenia i nie
narzucać mu swojego zdania, nie mó-
wiąc już o poniżaniu.

Dobre wychowanie i zachowanie
pracowników bardzo dobrze świadczy
o firmie, a co za tym idzie kształtuje jej
pozytywny wizerunek wśród społeczeń-
stwa. Zapewne każdy chciałby, aby
w danym przedsiębiorstwie pracowali
wyłącznie mili i kulturalni pracownicy,
którzy potrafią zachować się w każdej
sytuacji. Jeśli jest z tym problem, to kie-
rownictwo firmy powinno zdecydować
się na przeprowadzenie wśród swoich
pracowników kursów z zakresu kultury
biznesu. Na takim kursie można dowie-
dzieć się jak należy zwracać się do
współpracowników, pracodawców i in-
teresantów, jak operować swoim głosem,
a nawet jak się odpowiednio ubrać by
wzbudzać powszechne zaufanie i sza-
cunek. Kultura firmy jest odbiciem kultu-
ry jaka panuje pośród pracujących w niej
ludzi. Dbajmy o to, by była ona odbiciem
panujących wśród nas i przestrzega-
nych przez wszystkich zasad etycznych,
moralnych oraz obyczajowych.

Agata Dec

Przysłowia do połowy XVII wieku były
nazywane przypowieściami. Określenie
to było dość nieprecyzyjne – oznaczało
zarówno bajkę, jak i przysłowie właśnie,
gdyż i bajka, i przysłowie miały charak-
ter alegoryczny. Nazwa „przysłowie”
wskazuje na nietypowość takiego środ-
ka wyrazu – na to, że używa się go za-
miast „zwykłych słów”. Łacińską nazwą
przysłowia jest adagium; w Polsce sto-
sowało się ją w okresie renesansu na
określenie przysłów antycznych. Do nie-
dawna przysłowiem nazywano w zasa-
dzie każdy środek językowy, który od-
znaczał się niedosłownością znaczenia
i treścią formy. W księgach przysłów
i w opracowaniach dotyczących tego
zjawiska można było więc znaleźć za-
równo takie formy, jak „Baba z wozu,
koniom lżej” czy „Koniec języka za prze-
wodnika”, jak i zwykłe wyrażenia, zwro-
ty, frazy oraz porównania, na przykład
„szczwany lis” „wziąć kogoś w krzyżo-
wy ogień pytań” „wyszło szydło z wor-
ka” czy „głupi jak but”. Z drugiej strony
do kategorii przysłów zaliczano senten-
cje, aforyzmy czy maksymy, na przykład
„Dobry zwyczaj – nie pożyczaj” czy
„Śpiesz się powoli”.

Niech się dzieci rodzą, póki nogi
chodzą.

Przysłowie to wyraża życzenie, by
ludziom rodziły się dzieci. Używamy go
także po to, by dać do zrozumienia, że
dzieci są wielkim dobrem, że ludzie po-
winni się cieszyć z tego, że mają dzieci,
szczególnie jeśli jest ich dużo.

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci
– duży kłopot.

Mówiąc tak dajemy do zrozumienia,
że wychowywanie dzieci zawsze wiąże
się z jakimiś kłopotami, wydatkami itp.
– im dziecko starsze, tym tych proble-
mów jest więcej.

Kto śpi, nie grzeszy.
Mówiąc: Kto śpi nie grzeszy, żarto-

bliwie dajemy do zrozumienia, że ten,

kto nie wykazuje żadnej aktywności, kto
nic nie robi, nie popełnia błędów.

Grzechy młodości Bóg karze w staro-
ści.

Mówimy tak , by wyrazić pogląd, że
błędy popełniane przez ludzi młodych
mogą mieć negatywne skutki nawet
w późniejszym życiu.

Kłamstwo ma krótkie nogi.
Mówimy: Kłamstwo ma krótkie nogi,

by wyrazić swoją niechęć wobec tych,
którzy kłamią, a także przekonanie, że
ludzie szybko poznają, że coś jest kłam-
stwem.

Nie to ładne, co ładne, ale to, co się
komu podoba.

Mówiąc w ten sposób dajemy do zro-
zumienia, że każdy człowiek ma inny
gust, w związku z czym nie ma rzeczy
obiektywnie pięknych lub brzydkich.

W maju jak w gaju.
Przysłowie: W maju jak w gaju mówi

o tym, że w maju przyroda jest bujna,
wszystko kwitnie i zieleni się.

Małpa zawsze będzie małpą, choćby
i w jedwabiu.

Mówimy tak, by dać do zrozumienia,
że takie cechy, jak głupota czy niska war-
tość człowieka zawsze się ujawnią, są
niemożliwe do ukrycia.

Polak jak małpa: co ujrzy, to chce
mieć.

Mówiąc Polak jak małpa: co ujrzy, to
chce mieć, wykpiwamy to, że Polacy bez-
krytycznie naśladują obce wzorce.

Co u trzeźwego na myśli, to u pijanego
na języku.

Mówiąc tak dajemy do zrozumienia,
że pod wpływem alkoholu ludzie stają
się szczerzy i mówią nawet takie rzeczy,
których nie odważyliby się powiedzieć,
gdyby byli trzeźwi.

Wybrała i opracowała Agata Dec

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

O tym, czym jest przysłowie
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Aleksandra Okoñ,
uczennica ZS

im. Jana Paw³a II
w Soko³owie M³p.

laureatk¹
kuratoryjnego

konkursu z przyrody

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w konkur-
sach przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Na etapie szkolnym konkursu przy-
rodniczego najlepszy wynik osiągnęła
uczennica klasy VIb – Aleksandra Okoń.
Zgromadzenie odpowiedniej liczby
punktów pozwoliło jej zakwalifikować
się do etapu rejonowego. Uczennica

Bohater wœród
górniañskich

gimnazjalistów!

Uczeń Klasy I A Gimnazjum w Ze-
spole Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
Patryk Piersiak to chluba naszej Szkoły.
Bardzo pracowity, wytrwały, konsekwent-
ny, potrafi w doskonały sposób łączyć
pasję sportową z obowiązkami ucznia,
syna w rodzinie. Jego współpraca z ró-
wieśnikami jest wzorowa. Bardzo kultu-
ralny, uprzejmy, zawsze chętny do pra-
cy i pomocy, jest niezwykle lubiany
w gronie gimnazjalistów, przez nas – na-
uczycieli, pracowników naszej Szkoły.
Często my nauczyciele, zachodzimy
w głowie, podziwiamy Patryka za to, że
w opanowany sposób potrafi godzić tak
pracochłonną i czasochłonną pasję
sportową. Postawa Patryka Piersiaka,
ucznia klasy I naszego Gimnazjum pod-
czas choroby rodziców, dla niejednego
z nas dorosłych, były niedościgłym wzo-
rem. Dobrze, że w otoczeniu najbliższej
rodziny Patryk będzie mógł żyć, praco-
wać, rozwijać swoje pasje. Kierując
Szkołą z takimi uczniami jak Patryk je-
stem spełniona i szczęśliwa. Jako spo-
łeczność szkolna, czujemy się częścią
życia Patryka, ze wszystkich sił będzie-
my się starać, żeby być tą częścią naj-
lepszą z możliwych, mile wspominaną.
Patryk jesteśmy z Tobą, wierzymy w Cie-
bie.

Lucyna Perlak

ZS GÓRNO

wykazała się na tym etapie dużą wiedzą
przyrodniczą wykraczającą poza pod-
stawę programową, co pozwoliło jej
przejść do kolejnego etapu konkursu.
Pod opieką nauczyciela przyrody Mał-
gorzaty Goclon-Słonki wzięła udział
w wojewódzkim etapie konkursu, uzy-
skując ostatecznie tytuł laureata.

Osiągnięcie uczennicy zostało doce-
nione przez Dyrektora ZS im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp. pana Wiesława
Sondeja, który w czasie akademii szkol-
nej pogratulował Oli sukcesu oraz wrę-
czył pamiątkowy dyplom i nagrodę książ-
kową.

Małgorzata Goclon-Słonka

Dyrektor W. Sondej sk³ada gratulacje Alek-
sandrze Okoñ.

Nastąpiła interwencja
nauczyciela prowadzącego,
który sprawdził pracę uczen-
nicy w Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie i zauważył po-
prawne językowo odpowie-
dzi nie uznane przez Woje-
wódzką Komisje Konkur-
sową. W związku z tym w po-
rozumieniu z rodzicem
uczennicy napisano pismo
odwoławcze o ponowną we-
ryfikację pracy V. Giza. Pracę
zweryfikowano, poprawne
odpowiedzi uznano.

Veronique Giza jest lau-
reatką konkursu przedmioto-
wego z języka angielskiego
na podkarpaciu. Serdeczne
gratulacje!

Lucyna Korzenny

Uczennica Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II, Veronique
Giza z klasy III PG przeszła eli-
minacje szkolne z konkursu
przedmiotowego w zakresie
języka angielskiego i tym sa-
mym zakwalifikowała się do
konkursu na etapie rejono-
wym.

19 grudnia 2013 r. Woje-
wódzka Komisja Konkursowa
zatwierdziła listę zakwalifiko-
wanych uczniów do III etapu
czyli etapu wojewódzkiego.

Nasza uczennica na eta-
pie rejonowym zajęła 11 miej-
sce z wynikiem 52 pkt. na 60.
Konkurs wojewódzki odbył się
14 lutego 2014 r., w którym Ve-
ronique Giza po pierwszej we-
ryfikacji pracy otrzymała 64
pkt. i tytuł finalisty konkursu.

Najlepsi z najlepszych

Olimpiada przedmiotowa z j. angielskiego

Veronique Giza przyjmuje gratulacje od dyrektora W. Sondeja.
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Osi¹gniêcia sportowe
Patryka Piersiaka

Patryk uczęszcza do Zespołu Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie. Aktualnie jest uczniem kla-
sy pierwszej gimnazjum. Już od najmłodszych lat
jego zmiłowaniem jest sport w każdej postaci,
szczególnie ulubione dyscypliny, które aktywnie
uprawia to: karate tradycyjne i szachy. Już w wie-
ku dziewięciu lat brał udział w wielu turniejach
i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym.

W szachach Patryk osiągnął III kategorię. Jego
turnieje min. to:
– VII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Sza-

chowy o Puchar Burmistrza Leżajska.
– Finał Wojewówdzki IMS w Szachach Indywi-

dualnych.
– Ogólnopolski Finał Memoriału Szachowego

Jana Gietki.
– Turniej Blitza Juniorów w Ogólnopolskim Ko-

lonijno-Wypoczynkowym Turnieju Szachowym
w Rudniku nad Sanem.

– Turniej Szachowy o Puchar Prezesa NIK Jac-
ka Jezierskiego.

– Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta
Jasła.

– Memoriał Mieczysława Burdasia.

W karate tradycyjnym posiada stopień – 4 kyu.
Jego turnieje min. to:
– IX puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

w Łodzi.
– X puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

we Włocławku.
– XIX Puchar Małych Mistrzów w Karate Trady-

cyjnym w Janowie Lubelskim.
– I Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym

w Lublinie.
– XII puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

w Płocku.
– II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym

w Łodzi.
– XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym

w Łodzi.
– XIII puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

w Lublinie.
– Zgrupowanie „Sportowy Talent” Stara Wieś

2012.
– Zgrupowanie „Sportowy Talent” Stara Wieś

2013.

Patryk jest bardzo spokojny, kulturalny wobec
kolegów i dorosłych, jest bardzo grzeczny i skrom-
ny, lubiany przez uczniów i nauczycieli.

Nie sprawia większych problemów wycho-
wawczych. Na lekcjach stara się być aktywny
i zdyscyplinowany. Patryk jest uczniem ambitnym,
wykazującym duże pragnienie pozytywnego wy-
konania powierzonych mu zadań.

Janusz Wołcz, nauczyciel wychowania
fizycznego w Zespole Szkół im. ks. M. Lachora

w Górnie

S³owa wypowiedziane na pogrzebie
Stasia Piersiaka 19.03.2014 r.

W imieniu rodziny zmarłego Stanisława, pragnę wszystkim tu obec-
nym złożyć podziękowanie za uczestnictwo w tej smutnej uroczysto-
ści, gdyż jedynie w ten sposób możemy oddać mu ostatnią posługę.

Szczególne podziękowanie składam księdzu proboszczowi za od-
prawienie mszy świętej i za wygłoszenie słowa i prowadzenie liturgii
pogrzebowej, księdzu proboszczowi Markowi Rybie z Łowiska i księ-
dzu wikariuszowi Markowi Wygonikowi, panu organiście, kościelne-
mu i grabarzowi za posługę w ostatniej drodze naszego drogiego
Stasia.

Stasiu – cztery miesiące temu, staliśmy w tym samym miejscu
żegnając Twoją ukochaną żonę Bernatkę. Ty byłeś chory, ale wszyscy
mieliśmy cichą nadzieję, że zostaniesz z nami, dłużej będąc u boku
swego syna Patryka, ale Pan Bóg miał inne plany wobec ciebie, chciał
abyś dołączył do swojej żony.

Stasiu, kiedy na pożegnanie dotknąłem twoich rąk, dziś były zim-
ne, ale jak obserwowałem Cię przez całe życie, twoje serce i ręce
zawsze były gorące, biło od nich ciepło i dobroć.

Twoje ręce były otwarte dla potrzebujących i chętne do wszelakiej
pomocy. Mówią, że po śmierci tyle ze sobą zabierzemy na drugą stro-
nę, ile daliśmy i pomogliśmy drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy pewni, że Ty Stasiu zabierasz ich z sobą bardzo dużo,
i niech one będą ci zaliczone po stronie dobrych uczynków.

Przez kilkanaście lat współpracowałeś z nami z Zakładem Mię-
snym i cały czas współpraca z Tobą i Twoimi pracownikami układała
się bardzo dobrze. Za co ci dziś składamy serdeczne Bóg zapłać.

Stasiu na tym świecie żyłeś tylko 42 lat, a z żoną Bernatką 14 lat,
ale w ciągu twojego krótkiego życia dałeś rodzinie bardzo dużo miło-
ści i dobroci.

Byłeś wzorem męża, ojca, syna, brata – dla żony, dla syna, dla
matki, dla całej rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Dla twej osoby
byłem i jestem pełen najwyższego szacunku i uznania.

Kochałeś bardzo syna Patryka, woziłeś go przez kilka lat na tre-
ningi karate do Rzeszowa, cieszyłeś się jego sukcesami. Mało kto
w Górnie wiedział, że byłeś ojcem medalisty Mistrzostw Polski i Mi-
strzostw Europy, gdyż syn Patryk takie ma osiągnięcia. W tym miejscu
dziękuję za przybycie na pogrzeb ojca Patryka, rodzicom jego kole-
gów z drużyny karate, trenerom i działaczom z Rzeszowa i okolic.

Przez całe życie byłeś uczynny, radosny, wesoły, pełen życiowego
optymizmu. Nie było u ciebie pychy, arogancji, dominowała natomiast
pokora.

Swoim życiem dążyłeś do świętości, często i chętnie odwiedzałeś
sanktuaria w całej Polsce, uczestnicząc we mszy św. prawie zawsze
chodziłeś do komunii św., i myślę, że w planie zbawienia Bóg widocz-
nie potrzebuje takich ludzi jak ty, i twoja Bernatka. Nie nam rozstrzy-
gać dlaczego tak się stało, widocznie taka była wola Boga.

Kiedy rok temu zadzwoniłeś do mnie ze szpitala mówiąc „wujek
mam raka płuc”, nie chciało mi się w to wierzyć. Później przyznałeś
się, że byłem pierwszą osobą, do której zadzwoniłeś z tą straszną
wiadomością.

Choć zapewne podczas choroby wiele cierpiałeś, ale znosiłeś to
bardzo dzielnie, nie było słychać narzekania, tylko budująco pocie-
szałeś rodzinę i wszystkich odwiedzających cię, że będzie lepiej, że
czujesz się dobrze.

Niosłeś swój krzyż w ciszy i spokoju, nie dawałeś poznać, że cier-
pisz i jestem przekonany, że swoje cierpienia ofiarowałaś Bogu za
rodzinę i znajomych.

Jeszcze raz wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za przyby-
cie a szczególnie młodzieży szkolnej i wychowawcom, którzy licznie
uczestniczą w ostatniej drodze tatusiowi Patryka.

Bóg zapłać.
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Często dostaję pytanie, dlaczego
wybrałam język japoński. Odpowiadam,
że w pewnym momencie swojego życia
zostałam zainspirowana do nauki tego
pięknego języka.

Na przestrzeni ostatnich lat pozna-
łam wielu fascynujących, inspirujących
ludzi. Z niektórymi spotkałam się tylko

na chwilę, inni są blisko mnie od lat. To
właśnie te często drobne wydarzenia,
spotkania czy zasłyszane historie były
impulsem do działania i mały ogromny
wpływ na niejeden wybór w moim życiu.

Mam nadzieję, że moja wizyta
19 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół im.
ks. M. Lachora w Górnie również zain-

spirowała uczniów tej szkoły. Spotkałam
się wówczas z dziećmi klas I-III edukacji
wczesnoszkolnej i klasy IV. Były to moje
kolejne odwiedziny szkoły, która jest mi
bardzo bliska i dobrze znana, bo jestem
jej absolwentką. Głównym celem było
zachęcenie uczniów do nauki języków
obcych, poprzez opowiadanie o wła-

...Bo ludzie inspiruj¹



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/224/2014 str. 19

snych doświadczeniach po rocznym
pobycie w Japonii.

Starałam się zarazić uczniów swoją
pasją poznawania języków obcych,
przekonać ich, że „chcieć to móc”, prze-
kazać im potrzebną wiedzę oraz dodać
wiary w siebie. Na spotkanie przynio-
słam różne, ciekawe pamiątki z podró-
ży. Dziewczynki miały okazję poczuć się
jak japońskie gejsze, gdy miały na so-
bie prawdziwe japońskie kimono. Na-

uczyłam dzieci posługiwać się japoński-
mi pałeczkami, zaprezentowałam ja-
pońską sztukę składania papieru – ori-
gami i nauczyłam dzieci kilku najcie-
kawszych znaków kanji. Spotkanie
wzbogaciłam multimedialną prezentacją
i quizem.

Podróżując, niejednokrotnie odbie-
rało mi mowę z wrażenia i zachwytu, po
powrocie natomiast, buzia mi się nie
zamyka od opowiadania. Pracowałam
w japońskich żłobkach, przedszkolach
i szkole podstawowej, ucząc języka an-
gielskiego i polskiego. Poza tym zwie-
dziłam Japonię wzdłuż i wszerz, od pół-

nocnych wybrzeży chłodnej wyspy Hok-
kaido, po tropikalną wyspę Okinawa.
Wraz z innymi ludźmi z całego świata
gościłam u wielu japońskich rodzin,
w których czułam się jak u siebie
w domu. Znalazłam też czas na dwu-
krotną podróż do sąsiedniego kraju –
Korei Południowej.

Dla mnie Kraj Kwitnącej Wiśni koja-
rzy się z ludźmi, którzy są niezwykłe
uprzejmi, grzeczni, szalenie pracowici,

z wysoką kulturą osobistą i swoistą eg-
zotyką. Dziś państwo to należy do najle-
piej rozwiniętych na świecie i jest okre-
ślane jako jedna z największych potęg
gospodarczych świata. Myślę, że trady-
cyjna pracowitość, staranność i kreatyw-
ność Japończyków odegrały tu ważną
rolę. Naród ten znany jest z ogromnego
zaangażowania i doskonałej organiza-
cji pracy. Uważam, że jest to wspaniały
kraj, o mocnym poczuciu moralności
i estetyki oraz wysokiej produktywności
i kreatywności.

Japonii, jej kultury, obyczajowości
nie należy starać się zrozumieć, należy

ją przyjąć taką, jaka jest. Nie pytać dla-
czego, tylko zaakceptować. I albo się ją
pokocha, albo będzie się wydawała
dziwna. Samego języka nie da się uczyć
w oderwaniu od kultury i obyczajowo-
ści. Mam nadzieję, że udało mi się za-
szczepić dzieciom ze Szkoły Podstawo-
wej w Górnie bakcyla związanego za-
równo z językiem japońskim, jak i inny-
mi językami obcymi.

W dobie obecnego globalizmu fa-
scynacja innością kulturową jest na po-
rządku dziennym. Myślę, że nasza pol-
ska szara codzienność może nabrać in-
teresującego smaku, dzięki poznaniu
nowej, unikalnej kultury, jaką jest kultu-
ra japońska. W końcu już jako dzieci
uśmiechaliśmy się dostając nowe rze-
czy, nieważne czy chodziło o zabawkę,
czy nawet ołówek. Każdemu więc pole-
cam zainteresować się kulturą Wscho-
du i gwarantuję, że się nie zawiedzie-
cie!

Anika Godek

Wśród absolwentów naszego Gimna-
zjum, możemy poszczycić się osobami
bardzo różnych profesji. Jedna z wybit-
nych absolwentek, p. mgr Anika Godek,
odpowiedziała pozytywnie na nasze za-
proszenie i odwiedziła uczniów klas I-III
oraz klasy IV naszej Szkoły Podstawowej.

Jako dyrektor szkoły, w imieniu
wszystkich uczniów, dla których p. Anika
przeprowadziła bardzo ciekawe lekcje,
połączone z prezentacją multimedialną,
prezentacją japońskich strojów, serdecz-
nie dziękuję.

Język, kultura, stroje, obyczaje tak
bardzo odległego kraju Japonii, dzięki
p. mgr Anice Godek, absolwentce na-
szego Gimnazjum, stały się dla naszych
uczniów bardzo bliskie.

Powodzenia p. Aniko, w przyszłości.

Lucyna Perlak – Dyrektor Zespołu
Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie

Fot. Halina Godek
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Jest jednym z 16 drzew, które w czerw-
cu wezmą udział w plebiscycie o tytuł Drze-
wo Roku 2014. do konkursu napłynęło
122 zgłoszenia z całej Polski, dąb Win-
centy jest jedynym z terenu Podkarpacia.

Dąb Wincenty ma około 450 lat, ob-
wód 542 cm, wysokość 28 m, jest po-
mnikiem przyrody. Do konkursu został
zgłoszony przez Stowarzyszenie Kultu-
ralne „Dębina” w Krościenku Wyżnym,
Redakcję Gazetki Szkolnej „Kleks”
w Szkole Podstawowej w Krościenku
Wyżnym oraz Nadleśnictwo Dukla.

– Wkrótce na potężnym głazie z pia-
skowca, który umieściliśmy obok drze-
wa wykuty zostanie napis informujący, że
dąb upamiętania słynnego poetę Win-
centego Pola. – zapewnia Tadeusz Mę-
drek, nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla.
– Cieszymy się, że drzewo rosnące
w naszym lesie gospodarczym znalazło
się w tak szacownym gronie i zrobimy
wszystko, by je wypromować w trakcie
trwania czerwcowego plebiscytu. Wiem
też, że mamy wielu sympatyków pośród
lokalnej społeczności.

Miejscowa legenda głosi, że ten wła-
śnie dąb miał być miejscem, w którym
siadywał Wincenty Pol. Tu miał pisać
swe wiersze (na przykład „Królewskie
dęby”). Jeden z jego utworów dedyko-

wany został właścicielom dworu, w któ-
rym gościł – Jabłonowskim. Wiersz ten
mówi wprost o tejże „dębinie”. Dąb Win-
centy był wdzięcznym tematem także dla
innych pisarzy i poetów m. in. Zofii z Fre-
drów hr. Szeptyckiej, siostry Aleksandra
Fredry czy Jana Szelca, jak również dla
fotografików, rysowników i malarzy.

Drzewo rośnie nieopodal leśnego
parkingu i ścieżki spacerowej, jest więc
często odwiedzane przez ludzi. Redak-
cja Gazetki Szkolnej „Kleks” wymyśliła
Literacki Szlak Drzew obejmujący już

6 drzew nazwanych imionami poetów
i pisarzy związanych z Krościenkiem
Wyżnym, a zaczynający się właśnie od
Wincentego.

Konkurs Drzew Roku ma na celu pro-
mowanie postawy szacunku dla przyro-
dy oraz wyszukanie przykładów cieka-
wych i trwałych związków pomiędzy kul-
turą i historią lokalnej społeczności,
a drzewem, które jest przez nią szcze-
gólnie doceniane.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

D¹b Wincenty to równie¿ obiekt na mapie miejscowoœci

Potê¿ny g³az pod Wincentym – wkrótce zostanie tu wykute imiê dêbu.

El¿bieta Dzikowska przy dêbie Wincentym
w Kroœcienku

Dąb Wincenty w finale konkursu
Drzewo Roku 2014

Finalistą tegorocznej edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja, jako jedyne drzewo
z terenu Podkarpacia, został dąb Wincenty, rosnący w parku leśnym „Dębina” w Kro-
ścienku Wyżnym, którym zarządza Nadleśnictwo Dukla.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/224/2014 str. 21

Kobieta natchnienie artystów. Kobie-
ta uwieczniona w rzeźbie, malarstwie,
poezji. Kobieta żona i matka, gospody-
ni domowa, podpora rodziny, uosobie-
nie miłości. Kobieta pracująca w pocie
czoła. Kobieta walcząca o swoje prawa,
o równouprawnienie. Kobieta nowocze-
sna i dynamiczna robiąca karierę. Nie
sposób wymienić wszystkich ról społecz-
nych, które pełnią kobiety, dlatego na
ich cześć 8 marca obchodzony jest
Dzień Kobiet. Święto to chociaż stosun-
kowo młode ma swoje początki w staro-
żytnym Rzymie, gdzie obchodzono Ma-
tronalia. Podczas obchodów tego rzym-
skiego święta, poświęconemu życiu ro-
dzinnemu, mężczyźni obdarowywali
żony prezentami. Nowożytny początek
Święta Pań związany jest z rokiem 1910
i dotyczy walki kobiet o równouprawnie-
nie i prawa wyborcze. Batalię o te, jakby
się wydawało dziś, podstawowe prawa
rozpoczęły sufrażystki, które działały
bardzo aktywnie na terenie Wielkiej Bry-
tanii i Stanów Zjednoczonych. Prawa
kobiet, choć demograficznie stanowią
większość społeczeństwa w krajach
rozwiniętych, nie wszędzie są przestrze-
gane. Drogi czytelniku warto prześledzić
poniższe daty, aby uzmysłowić sobie jak
świeżym tematem jest walka kobiet
o prawa polityczne, czyli o możliwość
wyboru i decydowania o swoim kraju,
swojej rodzinie a w konsekwencji o so-
bie poprzez czynny udział w demokra-
tycznych procedurach wyborczych. Pra-
wa wyborcze dla kobiet przyznawane
w wybranych krajach: 1918 r. – Polska,
1920 r. – USA, 1924 r. – Turcja, 1928 r. –
Wielka Brytania, 1931 r. – Portugalia,
1944 r. – Francja, 1946 r. – Włochy,
1971 r. – Szwajcaria (Kanton Appenzell
Innerrhoden przyznał prawa wyborcze

„Kobieta jest kresem i królow¹ wszelkiego stworzenia;

jest jego ozdob¹, doskona³oœci¹ i s³aw¹.”               Agrippa

kobietom w 1990 r.), 1984 r. – Lichtenste-
in, 2005 r. – Kuwejt. Jednak są kraje gdzie
praw wyborczych kobiety nie posiadają
lub są one ograniczone, np. Arabia Sau-
dyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Choć niektórzy nie do-
ceniają znaczenia Dnia
Kobiet, to Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sporu
i Rekreacji staje na wyso-
kości zadania i co roku or-
ganizuje akademię z tej
okazji. Tym razem odbyła
się ona 9 marca, przybyły
na nią licznie rodziny za-
pełniając całą salę.
Wszystkim przybyłym ko-
bietom serdeczne i szcze-
re życzenia złożył Prze-
wodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pasierb oraz Burmistrz Andrzej
Ożóg, po czym rozpoczął się program
artystyczny. Talentami muzycznymi po-

chwalili się uczniowie Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie
Młp. Następnie na scenie pojawiło się
kilka grup tanecznych prowadzonych
przez Natalię Bęben, a działających przy

MGOKSiR, Świetlicy Wiej-
skiej w Turzy oraz zespoły
taneczne z Nienadówki
Dolnej, Trzebuski oraz Woli
Raniżowskiej prowadzone
przez Magdalenę Gazdę.
Występy młodych artystów,
zarówno tych śpiewających
jaki i tańczących, były
szczególnym wyrazem
wdzięczności za trud jaki
ponoszą kobiety w wycho-
wanie tak wspaniałych
dzieci.

MGOKSiR składa naj-
serdeczniejsze życzenia wszystkim ko-
bietom z okazji ich święta.

Marek Kida
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„Goœæ

oczekiwany”
Grupa Teatralna „Rodzina”

z Grzegorzówki – Wólki Hyż-
neńskiej, którą 23 marca br.
gościliśmy w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp. swój de-
biut miała 24 stycznia 2010 roku
w Parafii Grzegorzówka gdzie
przedstawiła „Jasełka na weso-
ło”. Kolejne spektakle, które
Grupa wystawiała to: „Miste-
rium Męki i śmierć Jezusa Chry-
stusa” „Wigilia naszych dzia-
dów” „ Świat baśni i fantazji”
oraz „Gość oczekiwany”. To
właśnie ten spektakl zobaczyli-
śmy na scenie naszego Ośrod-
ka. Zebrana nie-
licznie widownia
miała możliwość
obejrzeć ten wzru-
szający spektakl
o wierze, nadziei,
pokorze, a trafnie
dobrana muzyka
wzmacniała zna-
czenie przedsta-
wianych scen. Ak-
torzy – amatorzy
zachwycili nas
wspaniałą grą,
w którą wkładają
całe serce. Uzupeł-
nieniem dobrej gry
aktorskiej były de-
koracje, które zo-
stały wykonane
w większości przez
aktorów oraz ludzi
przychylnych Gru-
pie. „Rodzina” wy-
stępuje ze swoimi
spektaklami w całym Podkarpa-
ciu. Gościli między innymi w Do-
mach Kultury np. w Miejskim
Domu Kultury z okazji święta
Caritas Archidiecezji Przemy-
skiej, w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, w Do-
mach Pomocy Społecznej,
a także w Kościołach i Domach
Ludowych.

Grupa Teatralna „Rodzina”
za moim pośrednictwem skła-
da serdeczne podziękowanie
Panu Dyrektorowi Jackowi Pie-
kiełkowi za zaproszenie do So-
kołowa Małopolskiego. Mają
nadzieję, że jeszcze wystąpią
w naszym Ośrodku przy więk-
szej publiczności.

Agata Dec
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19 marca 2014 roku o godzinie 18.00
w sali klubowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Marii Łuszczki.

Pani Maria jest mieszkanką Sokoło-
wa Małopolskiego, polonistką z wy-
kształcenia; w latach 1971-1997 była
nauczycielką języka polskiego w soko-
łowskim Liceum Ogólnokształcącym. Od
2009 roku jest słuchaczką Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Rzeszowie. Tutaj
zainteresowała się sztuką, malarstwem
i podjęła pierwsze próby praktyczne.

Jako członkini Sekcji Malarskiej UTW
uczestniczyła w wielu plenerach malar-
skich, między innymi w Iwoniczu, Horyń-
cu, Foluszu, Hadlach Szklarskich, Zdy-
ni i Lisznej. Brała udział w zbiorowych
wystawach malarstwa nieprofesjonal-
nego, np. w Rzeszowie – w Bibliotece
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Klubie
Garnizonowym, w Wojewódzkim Domu

Kultury, w Galerii Miejskiej; w wystawie
II Przeglądu Malarstwa Nieprofesjonal-
nego „Patrząc i Widząc” w Głogowie
Młp.; w plenerze i wystawie poplenero-
wej „Sokołów 2013”, gdzie zdobyła
I nagrodę w kategorii malarzy amatorów.

Od 2013 roku Pani Maria należy do
Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” dzia-
łającego przy MGOKSiR.

Na wernisaż przybyli liczni goście,
między innymi: Burmistrz Sokołowa An-
drzej Ożóg z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Andrzejem Pasierbem, in-
struktorki plastyki z Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie – Krystyna
Niebudek i Kinga Ziobro-Działo, na-
uczyciele, dyrektor Zespołu Szkół
w Sokołowie – Antoni Kula, członkowie
KTS „ART-dekor”, rodzina i przyjaciele
Autorki wystawy.

Wystawa liczyła 35 obrazów wyko-
nanych różnymi technikami, o różnorod-
nej tematyce; są nastrojowe martwe
natury i kwiaty, pejzaże przedstawione
w czterech porach roku, kapliczki, figu-
ry, kościoły, stare domy… malowane
przede wszystkim farbami olejnymi na
płótnie; ponadto dwa rysunki (pastel
i ołówek) i dwie ikony na desce.

Wystawa udostępniona była do
8 kwietnia 2014 roku.

MGOKSiR

Otwarcie wystawy

malarstwa Marii £uszczki
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W dniu 27 marca br. obiekty Zespołu Szkół w Trzebusce
gościły uczestników Turnieju w kategorii U-10 dziewcząt
i chłopców. W tym dniu do rozgrywek zgłosiło się 4 drużyny
dziewcząt oraz 6 drużyn chłopców, łącznie 177 uczestników
wraz z osobami towarzyszącymi.

I miejsce w kategorii dziewcząt zdobyła drużyna z Zespo-
łu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej pokonując 1:0 Zespół Szkół
z Trzebuski oraz Zespół Szkół Górno i remisując 0:0 z Zespo-
łem Szkół w Trzebosi. II miejsce Zespół Szkół Trzeboś remi-
sując 0:0 z Trzebuską oraz wygrywając 1:0 z Górnem. III miej-
sce Trzebuska remisując 0:0 z Górnem. IV miejsce Górno.

W kategorii chłopców rywalizowano w dwóch grupach.
W grupie I – Zespół Szkół nr 1 z Nienadówki pokonał 8:1
Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebosi oraz 5:3 Zespół Szkół
z Trzebuski. II miejsce Zespół Szkół Trzebuska wygrywając
z Trzebosią 3:0. III miejsce Trzeboś.

W grupie II zwycięsko z rywalizacji wyszedł Zespół Szkół
z Górna pokonując po 5:0 Zespół Szkół Trzeboś oraz Zespół
Szkół z Wólki Niedźwiedzkiej. II miejsce Wólka Niedźwiedz-

ka pokonując 1:0 Trzeboś. III miejsce Trzeboś.
W meczu o III miejsce Zespół Szkół Trzebuska pokonał

Zespół Szkół Wólka Niedźwiedzka 3:1, natomiast w meczu
o I miejsce Zespół Szkół Górno pokonał 2:0 Zespół Szkół nr 1
z Nienadówki.

* * *
W dniu 28 marca br. również na obiektach Trzebuski odbył

się Turniej w kategorii U-12. Do Turnieju zgłosiły się 3 druży-
ny dziewcząt oraz 2 drużyny chłopców, łącznie 84 uczestni-
ków wraz z osobami towarzyszącymi.

W kategorii dziewcząt I miejsce wywalczył Zespół Szkół
z Górna pokonując 2:0 Szkołę Podsta-
wową nr 2 z Górna Zaborza oraz remisu-
jąc 0:0 z Zespołem Szkół z Trzebuski.
II miejsce Zespół Szkół Trzebuska remi-
sując 0:0 z Górnem. III miejsce Górno Za-
borze.

W kategorii chłopców Zespół Szkół
z Górna pokonał 7:1 Zespół Szkół z Trze-
buski. Sędziami głównymi Turniejów byli
Andrzej Matejski oraz Janusz Anasychin.

Wszystkie drużyny wraz z osobami
towarzyszącymi otrzymały gorący posiłek,
napoje zimne i gorące. Drużyny za miej-
sca I – III otrzymały pamiątkowe dyplomy,
okolicznościowe puchary wraz z gra-
werką oraz piłki nożne. Pozostałe druży-
ny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-

kreacji w Sokołowie Młp. składa serdeczne podziękowania
Panu Andrzejowi Ożogowi – Burmistrzowi Gminy i Miasta
Sokołów Młp. oraz Panu Edwardowi Buczakowi – Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Trzebusce za udzielenie wsparcia finan-
sowo-organizacyjnego Turnieju.

Zwycięskie drużyny reprezentowały Gminę Sokołów Ma-
łopolski na Turniejach Powiatowych.

Jacek Piekiełek

XII Miejsko-Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców

„Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p.
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XII Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej

Dziewcz¹t i Ch³opców „Z podwórka na

stadion” o Puchar Tymbarku

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

2 kwietnia br. na obiektach Zespołu Szkół im. Św. Królo-
wej Jadwigi w Trzebusce odbył się XII Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku w kategorii U-12. Do Turnieju zgłosiły się
3 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców – łącznie 118
uczestników wraz z osobami towarzyszącymi.

W kategorii dziewcząt I miejsce wywalczyła drużyna z Ze-
społu Szkół w Łowisku pokonując 1:0 Zespół Szkół w Górnie
oraz remisując z UKS” Tukan” Budy Głogowskie.

II miejsce zdobyły Budy Głogowskie uzyskując wynik 0:0
z Górnem, III miejsce Górno. Sędzią głównym Turnieju w ka-
tegorii dziewcząt był Adrian Nazimek.

W kategorii chłopców I miejsce wywalczyła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. zwyciężając 3:2 z Ze-
społem Szkół w Łowisku, 5:2 z Zespołem Szkół w Bratkowi-
cach oraz 2:0 z Zespołem Szkół z Górna. II miejsce zdobyły
Bratkowice pokonując 3:0 Łowisko oraz 3:1 Górno. III miej-
sce Górno pokonując 2:1 Łowisko. IV miejsce Łowisko.

Sędzią głównym Turnieju w kategorii chłopców był Tomasz
Hals, opiekę medyczną sprawował Daniel Poźniak – ratow-
nik medyczny. Wszystkie drużyny wraz z osobami towarzy-
szącymi otrzymały gorący posiłek, napoje zimne i gorące oraz
słodycze. Drużyny za miejsca I – III otrzymały pamiątkowe
dyplomy, okolicznościowe puchary wraz z grawerką oraz piłki
nożne. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Młp. składa serdeczne podziękowania Panu Józefowi
Jodłowskiemu – Staroście Rzeszowskiemu, Kazimierzowi
Greniowi – Prezesowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
w Rzeszowie, Markowi Hławko – Prezesowi Podokręgu Piłki
Nożnej w Rzeszowie, Andrzejowi Ożogowi – Burmistrzowi
Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Edwardowi Buczakowi –
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trzebusce za udzielenie wspar-
cia finansowo-organizacyjnego Turnieju.

Zwycięskie drużyny reprezentowały Powiat Rzeszowski
w Finale Wojewódzkim, który odbył się 12 kwietnia br. na obiek-
tach ZKS „Stal” Stalowa Wola.

Jacek Piekiełek

XII Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej

Dziewcz¹t i Ch³opców „Z podwórka na

stadion” o Puchar Tymbarku

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniu 31 marca br. obiekty Zespołu Szkół im. Św. Królo-
wej Jadwigi w Trzebusce gościły uczestników Turnieju w ka-
tegorii U-10. Do Turnieju zgłosiły się 3 drużyny dziewcząt
i 5 drużyn chłopców – łącznie 136 uczestników wraz z osoba-
mi towarzyszącymi.

I miejsce w kategorii dziewcząt zdobyła drużyna z Zespo-
łu Szkół w Łowisku pokonując 3:0 Zespół Szkół z Wólki Nie-
dźwiedzkiej oraz 2:0 Zespół Szkół z Pogwizdowa Nowego.

II miejsce zdobyła drużyna z Pogwizdowa Nowego remi-
sując 0:0 z zespołem z Wólki Niedźwiedzkiej.

III miejsce zdobyła drużyna z Wólki Niedźwiedzkiej.
Sędzią głównym Turnieju był Arkadiusz Nieroda.
W kategorii chłopców I miejsce zdobyła drużyna z Zespo-

łu Szkół w Bratkowicach pokonując 3:1 UKS „Ikar” z Głogowa
Młp. oraz Zespół Szkół z Górna, 4:1 Szkołę Podstawową
w Krasnem oraz 4:0 Zespół Szkół w Łowisku.

II miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej w Kra-
snem wygrywając 5:0 z Łowiskiem oraz remisując 1:1 z Gło-
gowem Młp. oraz z Górnem.

III miejsce wywalczył UKS „Ikar” z Głogowa Młp. wygrywa-
jąc 2:0 z Łowiskiem oraz remisując 0:0 z Górnem.

IV miejsce zdobył Zespół Szkół Górno pokonując 1:0 Łowi-
sko.

V miejsce Łowisko.

Sędziami głównymi Turnieju byli Krystian Kołodziej oraz
Karol Chmiel, opiekę medyczną sprawował Daniel Poźniak –
ratownik medyczny. Wszystkie drużyny wraz z osobami towa-
rzyszącymi otrzymały gorący posiłek, napoje zimne i gorące
oraz słodycze. Drużyny za miejsca I – III otrzymały pamiątko-
we dyplomy, okolicznościowe puchary wraz z grawerką oraz
piłki nożne. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplo-
my. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. składa serdeczne podziękowania Panu Jó-
zefowi Jodłowskiemu – Staroście Rzeszowskiemu, Kazimie-
rzowi Greniowi – Prezesowi Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej w Rzeszowie, Markowi Hławko – Prezesowi Podokrę-
gu Piłki Nożnej w Rzeszowie, Andrzejowi Ożogowi – Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Edwardowi Bucza-
kowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trzebusce za udzielenie
wsparcia finansowo-organizacyjnego Turnieju.

Zwycięskie drużyny reprezentowały Powiat Rzeszowski
w Finale Wojewódzkim, który odbył się 11 kwietnia br. na obiek-
tach ZKS „Stal” Stalowa Wola.

Jacek Piekiełek
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Przestêpstwa

Na przełomie miesięcy od 1 stycz-
nia do 31 marca 2014 r. Komisariat Poli-
cji w Sokołowie Młp. zanotował 78 prze-
stępstw popełnionych na terenie dzia-
łania tutejszej jednostki. Były to prze-
stępstwa przede wszystkim z kategorii
przestępstw przeciwko mieniu tj. kra-
dzieże (14 przypadków), kradzieże
z włamaniem (7 przypadków), oszustwo
(10 przypadków), uszkodzenie ciała
(5 przypadków), kierowanie gróźb ka-
ralnych (2 przypadki), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się (9 przypadków),
kierowanie samochodem po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości (6 przy-
padków), uszkodzenie mienia, (11 przy-
padków), wypadek drogowy (3 przypad-
ki), kradzież dokumentów (1 przypadek),
przywłaszczenie mienia (1 przypadek),
narażenie na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo na utratę zdrowia i życia
(4 przypadki), targnięcie na własne życie
(3 przypadki), naruszenie miru domowe-
go (1 przypadek), oraz posiadanie bro-
ni bez wymaganego zezwolenia (1 przy-
padek).

Ogólnopolski
Maraton P³ywacki
„OTYLIADA 2014”

W nocy z soboty na niedzielę /1-2 marca/, między go-
dziną 18 a 6 rano, na pływalni krytej w Łańcucie odbyły się
jedne z ogólnopolskich zawodów z cyklu Maraton Pływacki
„Otyliada – 2014”.

Zawody równocześnie odbyły się na 32 pływalniach w Polsce.
Całonocne pływanie przyciągnęło na basen 41 uczestników nie tylko

z Łańcuta i okolic, ale również z Przeworska, Sokołowa i Sandomierza.
Wśród startujących było 14 kobiet i 27 mężczyzn. Najstarszym uczestni-

kiem był p. Wiesław Sondej /52 l/ z Sokołowa, najstarszą uczestniczką
p. Renata Szczęch /38 l/ z Łańcuta.

Łączny dystans osiągnięty przez uczestników to 276 km i 980 m!
Panie przepłynęły 79,35 km, zaś panowie 197,63 km.
Obrana taktyka się powiodła – cztery godziny pływania i 10 km, krótka

przerwa na posiłek i dalsze 5 km, łącznie 15 km.
Dziękuję za kibicowanie.

Wiesław Sondej

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 30 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (7 kolizji), w Niena-
dówce (5 kolizji), w Kamieniu (4 kolizje),
w Wólce Niedźwiedzkiej (4 kolizje),
w Trzebosi (1 kolizja), w Turzy (1 koli-
zja), w Górnie (1 kolizja), w Markowiź-
nie (1 kolizja), w Łowisku (3 kolizje),
w Nowym Kamieniu (2 kolizje) oraz
w Stobiernej (1 kolizja).

Corocznie wiosną na terenie gmin
dochodzi do wypalania traw i zarośli.
Jest to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska.
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje
żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie,
przynosi jedynie szkody dla przyrody,
jak i samego człowieka.

Osoba wypalająca trawy podlega
surowej karze, a jej wymiar uzależnio-
ny jest od kwalifikacji prawnej czynu.

� Ustawa o ochronie przyrody „Kto
wypala roślinność na łąkach, pastwi-

skach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych,
w strefie oczeretów lub trzcin – podlega
karze aresztu lub grzywny”.

� Ustawa o lasach „w lasach, na te-
renach śródleśnych, na obszarze łąk,
torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużyt-
ków rolnych, pasów przydrożnych, szla-
ków turystycznych i kolejowych lub w stre-
fie oczeretów i trzcin oraz w odległości
do 100 m od granicy lasów, wypalanie
wierzchniej warstwy gleby i pozostałości
roślinnych jest ZABRONIONE!!!”

� Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów „Wy-
palanie słomy i pozostałości roślinnych
na polach jest ZABRONIONE!!!”

� Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów „Roz-
palanie ognia, wysypywanie gorącego
popiołu i żużla lub wypalanie wierzch-
niej warstwy gleby i traw, w miejscu
umożliwiającym zapalenie się materia-
łów palnych albo sąsiednich obiektów
jest ZABRONIONE”

Art. 82 par. 1 kodeksu wykroczeń –
naruszenie przepisów przeciwpożaro-
wych – kto nieostrożnie obchodzi się
z ogniem lub wykracza przeciwko prze-
pisom dotyczącym zapobiegania i zwal-
czania pożarów.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

dotycz¹ca zdarzeñ zaistnia³ych

od 1.01. do 31.03.2014 r.

Dyplom z odniesionego rekordu w p³ywaniu
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Biegi na orientację łączą w sobie
wiele nowych doznań i emocji. Każdy
bieg jest niepowtarzalny, bo „trasę”,
którą każdy wybiera sobie sam, łączą
punkty rozmieszczone w terenie. Na-
szym zadaniem jest odnaleźć je z po-
mocą mapy, na której są oznaczone
i kompasu, który pomoże nam zoriento-
wać się w kierunkach świata. O tym nie
da się opowiedzieć. To trzeba zobaczyć.
To był mój pierwszy ekstremalny bieg
na orientacje VII Rajdu Dolnego Sanu,

Historia sekcji p³ywackiej MORS
dzia³aj¹cej przy Zespole Szkó³ im. Jana

Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim

Pucharu Polski w Pieszych Maratonach
na Orientacjê – Sanok 22.03.2014 r.

Na trasie biegu ze znalezieniem punktu
kontrolnego.

zaliczanego do Pucharu Polski w Pie-
szych Maratonach na Orientację. Trasa
50 km była rozegrana w formie score-
laufu. Limit 16 godzin. Było bardzo cięż-
ko. Na ponad 80 startujących na dystan-
sie 55 km bardzo dużo zawodników nie
ukończyło biegu. Ja zostałem sklasyfi-
kowany na 25 miejscu. Start w nowej
dla mnie dyscyplinie ma zachęcić dzie-
ci i młodzież do uprawiania różnych form
wypoczynku. To pierwszy krok do upo-
wszechnienia biegania czy marszobie-
gu na orientację w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Wiesław Sondej
Pami¹tkowy dyplom to najwiêksza satys-
fakcja.

Odliczanie do startu.

Zaczęło się w 2006 roku, kiedy to
miejscowy nauczyciel wychowania fi-
zycznego Wiesław Sondej uzyskał sto-
pień instruktora pływania. Od razu
zaczął pracę z dziećmi i młodzieżą. Dro-
ga była bardzo trudna, brak krytej pły-
walni na miejscu wymuszał wyjazdy
w rożnych warunkach na pobliskie pły-
walnie do Nowej Wsi, Leżajska, Nowej
Sarzyny, Łańcuta ucząc pływania. Jego
myśli wybiegały w przyszłość marząc
o założeniu klasy sportowej z pływa-
nia, a później sekcji pływackiej. Propo-
zycja kolegów o przystąpieniu do za-
wodów pływackich pięciu miast zmoty-
wowała p. Sondeja do jeszcze więk-

szych wyrzeczeń. Udało się, z pomocą
kolegów i przychylnością dyrektorów
krytych pływalni w Nowej Sarzynie, Le-
żajsku i Łańcucie zawodnicy wraz z na-
uczycielem byli organizatorami zawo-
dów. Nie ważne było to, że zawodnicy
sekcji pływackiej z Sokołowa Młp. zaj-
mowali ostatnie miejsca, ale to, że mimo
braku krytej pływalni reprezentowali-
śmy Sokołów i sekcję pływacką. Zauwa-
żył to Burmistrz Gminy i Miasta w Soko-
łowie Młp. Andrzej Ożóg i wyraził zgo-
dę na utworzenie klasy sportowej o pro-
filu pływanie, oferując pomoc. Rekruta-
cja z rocznika 2002(IV klasa) do klasy
pływackiej była trudna, część uczniów

nie umiała wcale pływać, ale udział
p. Sondeja w licznych szkoleniach, kon-
ferencjach trenerów pływania przynio-
sły rezultaty. Już po pierwszym roku
klasa sportowa z pływania zaczęła od-
nosić skromne sukcesy. Wszyscy
uczniowie sekcji, rodzice z utęsknie-
niem czekają na oddanie do użytku
mieszkańcom krytej pływalni w Soko-
łowie. Stało się, już możemy ćwiczyć
na miejscu i wtedy pokażemy na co nas
stać mówi wicedyrektor szkoły, a zara-
zem trener pływaków do rodziców i władz
lokalnych. Pan Burmistrz A. Ożóg stwa-
rza możliwości wszystkim nauczycielom
wych. fizycznego zdobycia stopnia in-
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Wyniki zawodników sekcji pływackiej MORS turnieju rozegranego w ramach Ligi Sześciu
Miast w Sokołowie Młp., 15 marca 2014 r.

Rocznik 2006 dziewczęta – 25 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
3. Kinga Majka Mors Sokołów Młp.  0:28,94
6. Kornelia Radomska Mors Sokołów Młp.  0:29,91
10. Weronika Ożóg Mors Sokołów Młp.  0:37,67

Rocznik 2006 dziewczęta – 25 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
3. Kinga Majka Mors Sokołów Młp.  0:28,28

Rocznik 2006 chłopcy – 25 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1. Tomasz Zuba Mors Sokołów Młp.  0:25,92
2. Paweł Walicki Mors Sokołów Młp.  0:26,96

struktora pływania, wśród nich są na-
uczyciele z Zespołu Szkół w Sokołowie,
którzy bez namysłu wyrażają chęć
współprowadzenia sekcji pływackiej.
Jeszcze przychylność dyrektora krytej
pływalni w Sokołowie p. R. Kochańskie-
go i zajęcia sekcji pływackiej 3 razy
w tygodniu regularnie się odbywają. Na
sukcesy nie trzeba było długo czekać.
Aktywna postawa rodziców, chęć zwy-
cięstw, potwierdza ciężką pracę. Za-
wodnicy sekcji pływackiej MORS, która

przyjęła nazwę od sokołowskiego mor-
sa na zawodach pływackich sześciu
miast (dołączyła sekcja z Nowej Dęby)
w lutym bieżącego roku zdobyła 20
medali, w tym 10 złotych, pokazując
swoją potęgę. Zawodnicy co raz usta-
nawiają swoje nowe rekordy życiowe.

Dla zawodników i trenerów dzień
15 marca br. jest szczególny, bo zawo-
dy odbywają się w Sokołowie. Publicz-
ność dopisała, zawodników ponad 200
i rozpoczyna się walka. Również zdo-

bywają ponad 20 medali stając się
sekcją liczącą do najlepszych. Plany na
przyszłość odpowiada założyciel sek-
cji W. Sondej? – utrzymanie klasy spor-
towej w gimnazjum, rejestracja sekcji
w PZP, dzięki pozyskanym sponsorom
udział w Mistrzostwach Polski młodzi-
ków i juniorów młodszych w pływaniu.

Wytrwałość w treningach zostaje
nagrodzona, radość prowadzących sek-
cje i pływaków odzwierciedlają wyniki
z ostatnich zawodów.

Trenerzy.

Dru¿yna sekcji p³ywackiej MORS. Medaliœci na zawodach p³ywackich w Soko³owie.

Trener z czo³ow¹ zawodniczk¹ – zdobywczyni¹ z³otego medalu.
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Rocznik 2006 chłopcy – 25 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1. Paweł Walicki Mors Sokołów Młp.  0:28,10
2. Tomasz Jurek Mors Sokołów Młp.  0:28,74
4. Tomasz Zuba Mors Sokołów Młp.  0:36,18

Rocznik 2005 dziewczęta – 25 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
4. Malena Majka Mors Sokołów Młp. 0:24’98

Rocznik 2005 dziewczęta – 25 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
4. Malena Majka Mors Sokołów Młp. 0:21’89

Rocznik 2005 chłopcy – 25 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1. Maksymilian Rzepko Olimp Leżajsk 0:21’23
2. Jakub Rynkiewicz Olimp Leżajsk 0:22’59
3. Michał Wittich MOSIR Nowa Sarzyna 0:24’39
4. Szymon Szabat Olimp Leżajsk 0:24’84
5. Maciej Wiśniewski Piranie Nowa Dęba 0:25’06
6. Hubert Maguder Piranie Nowa Dęba 0:26’02
7. Wojciech Kopeć Piranie Nowa Dęba 0:26’69
8. Kacper Falger MOSIR Łańcut 0:26’70
9. Marcin Kiełb Mors Sokołów Młp. 0:28’56
10. Maciej Pasierb Mors Sokołów Młp. 0:29’75
11. Łukasz Pondel Olimp Leżajsk 0:30’84
12. Jan Mokrzycki Piranie Nowa Dęba 0:31’70
13. Bartosz Sulikowski MOSIR Nowa Sarzyna 0:34’02
14. Bartłomiej Ner Olimp Leżajsk 0:36’54

Rocznik 2005 chłopcy – 25 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
5. Maciej Pasierb Mors Sokołów Młp. 0:22’62

Rocznik 2004 dziewcząt – 25 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
3. Aleksandra Ożóg Mors Sokołów Młp. 0:22’62
4. Agnieszka Kwolek Mors Sokołów Młp. 0:23’12
10. Agnieszka Olechowska Mors Sokołów Młp. 0:26’54
17. Karolina Suski Mors Sokołów Młp. 0:30’17
18. Amelia Ożóg Mors Sokołów Młp. 0:37’61

Rocznik 2004 dziewczęta – 50 m stylem dowolnym

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
4. Aleksandra Ożóg Mors Sokołów Młp. 0:47’88
6. Agnieszka Kwolek Mors Sokołów Młp. 0:51’50
7. Julia Stępień Olimp Leżajsk 0:52’21
8. Ola Kunysz MOSIR Łańcut 0:52’27
9. Katarzyna Paul Olimp Leżajsk 0:54,19
10. Martyna Jakubowska Olimp Leżajsk 0:56’57
11. Sylvie Lutgen Głogów Młp. 0:56’77
12. Maria Wolwowicz Piranie Nowa Dęba 0:57’19
13. Amelia Rakowska Głogów Młp. 1:06’84
14. Agnieszka Olechowska Mors Sokołów Młp. 1:10’57
15. Maja Dziedzic Głogów Młp. 1:11’15
16. Magdalena Kobylarz Piranie Nowa Dęba 1:13’10
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Rocznik 2004 chłopcy – 25 m styl grzbietowy

9. Mateusz Zuba Mors Sokołów Młp. 0:27’84

Rocznik 2004 chłopcy – 50 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
5. Michał Błoński Głogów Młp. 0:54’61
6. Michał Kumięga Olimp Leżajsk 0:55’12
7. Piotr Białek Głogów Młp. 0:56’93
8. Mikołaj Bieniek Piranie Nowa Dęba 0:57’58
9. Jakub Kłosowski Piranie Nowa Dęba 0:58’82
13. Mateusz Zuba Mors Sokołów Młp. 1:12’62

Rocznik 2003 dziewcząt – 50 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
5. Magdalena Jurek Mors Sokołów Młp. 0:44’60
6. Katarzyna Gorący Mors Sokołów Młp. 0:45’69
11. Kornelia Walicka Mors Sokołów Młp. 0:48’72
12. Izabela Konefał Mors Sokołów Młp. 0:51’00

Rocznik 2003 chłopcy – 50 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
8. Dawid Sowa Mors Sokołów Młp. 0;56’92

Przemysław Kania Mors Sokołów Młp. 1:10;23

Rocznik 2003 chłopcy – 50 m styl klasyczny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
6. Wojciech Pasierb Mors Sokołów Młp. 0:54’64
7. Bartłomiej Koblak Piranie Nowa Dęba 0:55,25

Rocznik 2003 chłopcy – 50 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
8. Wojciech Pasierb Mors Sokołów Młp. 0:44’06
11. Dawid Sowa Mors Sokołów Młp. 0:54’23

Rocznik 2002 dziewcząt – 50 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
3. Martyna Guzik Mors Sokołów Młp. 0:57’13

Rocznik 2002 dziewcząt – 50 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
5. Martyna Guzik Mors Sokołów Młp. 0;53’18

Rocznik 2001 dziewczęta – 50 m styl grzbietowy

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
2. Zuzanna Rzeszutek Mors Sokołów Młp. 0;43’16
3. Monika Pytka Piranie Nowa Dęba 0;49’64
4. Magdalena Sibiga Piranie Nowa Dęba 0;52’42
5. Justyna Kus Mors Sokołów Młp. 0;53’16
6. Bernadeta Chruściak Mors Sokołów Młp. 0;53’65

Aleksandra Okoń Mors Sokołów Młp. DNF
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Rocznik 2001 dziewczęta – 50 m styl klasyczny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1 Gabriela Frącz Mors Sokołów Młp. 0;46’47
2. Gabriela Zimniak Mors Sokołów Młp. 0;50’90

Rocznik 2001 dziewcząt – 50 m stylem dowolnym

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1 Zuzanna Rzeszutek Mors Sokołów Młp. 0;36’86
5. Bernadeta Chruściak Mors Sokołów Młp. 0;41’98
6. Gabriela Zimniak Mors Sokołów Młp. 0;44’98
7. Justyna Kus Mors Sokołów Młp. 0;46’89
8. Barbara Kiełb Mors Sokołów Młp. 0;51’40

Rocznik 2001 chłopcy – 50 m stylem grzbietowym

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
4. Hubert Smotryś Mors Sokołów Młp. 0;43’46
5. Paweł Kwolek Mors Sokołów Młp. 0;43’79
7. Adam Ożóg Mors Sokołów Młp. 0;48’20

Rocznik 2001 chłopcy – 50 m styl klasyczny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1 Mikołaj Kalandyk Mors Sokołów Młp. 0;43’92
6. Kamil Szmyd Mors Sokołów Młp. 0;53’18

Rocznik 2001 chłopcy – 50 m styl dowolny

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1 Zbigniew Pokrzywa Mors Sokołów Młp. 0;34’01
3. Hubert Smotryś Mors Sokołów Młp. 0;36’15
5. Dawid Rapczon Mors Sokołów Młp. 0;37’15
6. Paweł Kwolek Mors Sokołów Młp. 0;38’08
7. Mikołaj Kalandyk Mors Sokołów Młp. 0;39’42
8. Łukasz Skłodowski Mors Sokołów Młp. 0;42’44
9. Adam Ożóg Mors Sokołów Młp. 0;44’27
10. Kamil Szmyd Mors Sokołów Młp. 0;47’44

Kategoria OPEN dziewczęta – 100 m stylem dowolnym

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
2. Gabriela Frącz Mors Sokołów Młp. 1;22’59

Kategoria OPEN chłopcy – 100 m stylem dowolnym

Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Klub Czas
1 Zbigniew Pokrzywa Mors Sokołów Młp. 1;21’44
3. Dawid Rapczon Mors Sokołów Młp. 1;27’58

Filip Rząsa Mors Sokołów Młp. DNF

Sztafeta 6 x 25 m dziewczęta

Miejsce Klub Skład sztafety Czas
2. Mors Sokołów Młp. Chruściak Bernadeta, Jurek Magda, Frącz Gabriela, Zimniak 1;51’53

Gabriela, Justyna Kus, Rzeszutek Zuzanna, Zimniak Gabriela
4. Piranie Nowa Dęba Pytka Monika, Agnieszka Janusz, Julia Czerwiec, 1;55’86

Urszula Kopeć, Zuzanna Zielińska,Sibiga Magdalena
5. Głogów Młp. Maja Dziedzic, Ziemba Izabela, Kus Karolina,Lutgen 2;33’19

Sylvie, Amelia Rakowska, Wróbel Magdalena

Sztafeta 6 x 25 m chłopcy

Miejsce Klub Skład sztafety Czas
3. Sokołów Młp. Kalandyk Mikołaj, Rapczon Dawid, Smotryś Hubert, 1;42’56

Szmyd Kamil, Pokrzywa Zbigniew, Kwolek Paweł

Kierownik sekcji pływackiej Mors działającej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
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Ciep³ych i udanych Œwi¹t Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu
zawodowym i prywatnym ¿yczy ZM „Smak-Górno”
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Dzień Kobiet, 9 marca 2014 r.Dzień Kobiet, 9 marca 2014 r.

Grupa Teatralna „Rodzina” z Grzegorzówki - Wólka Hyżneńska przedstawia spektakl „Gość Oczekiwany”,
23 marca 2014 r.
Grupa Teatralna „Rodzina” z Grzegorzówki - Wólka Hyżneńska przedstawia spektakl „Gość Oczekiwany”,
23 marca 2014 r.

Fot. A. DecFot. A. Dec

Fot. S. BełzFot. S. Bełz
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XII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego,
kategoria U-12, 02.04.2014 r.
XII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego,
kategoria U-12, 02.04.2014 r.

XII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp., kategoria U-12, 28.03.2014 r.
XII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp., kategoria U-12, 28.03.2014 r.

XII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego,
kategoria U-10, 31.03.2014 r.
XII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego,
kategoria U-10, 31.03.2014 r.

Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp., kategoria U-10, 27.03.2014 r.
Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka na Stadion” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp., kategoria U-10, 27.03.2014 r.

Fot. M. KidaFot. M. Kida

Fot. S. BełzFot. S. Bełz
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Fot. S. BełzFot. S. Bełz


