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Święto Narodowe
Trzeciego Maja

W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego.
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król

polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazo-
wiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, pod-
laski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichow-
ski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie po-
dwójnej naród polski reprezentującymi.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania
i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie
zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zada-
wione rządy naszego wady, a chcąc korzystać
z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogory-
wającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni
od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc
drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzy-
stencją polityczną, niepodległość zewnętrzną
i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce
nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławień-
stwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych
pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas
umiejętności sprawować mogą, dla dobra po-
wszechnego, dla ugruntowania wolności, dla oca-
lenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą sta-
łością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy
i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklaru-
jemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisa-
nym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby odmie-
nienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konsty-
tucyi dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we
wszystkim stosować się mają.

(Preambuła Konstytucji 3 Maja)
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

oraz Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Pol-
ski rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej
w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w Sokołowie Młp., Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg.

Po Mszy św. mieszkańcy Sokołowa Młp. i oko-
lic udali się tradycyjnie do parku, gdzie przed ob-
liczem Matki Bożej Królowej Polski złożyli oko-
licznościowe wieńce i wiązanki. Wysłuchali rów-
nież przemówienia Burmistrza Gminy i Miasta An-
drzeja Ożoga, które przypomniało wszystkim zna-
czenie 3 majowej ustawy zasadniczej. Uroczy-
stość uświetniona została poprzez oprawę mu-
zyczną przygotowaną przez uczniów NSM I i II st.
w Sokołowie Młp. Chór, solistki Magdalenę Kida,
Adriannę Ożóg oraz solistę Mateusza Rzeszutka
wykonali utwory w kolejności: Dalej chłopcy da-
lej żywo, Gaude Mater Polonia, Balladę o małym
rycerzu, Mazurek 3 Maja, Noce i dnie, Płynie Wi-
sła płynie, Laura i Filon. Do występu uczniowie
przygotowani byli przez Annę Wójcikiewicz – Pre-
zesa Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej oraz
Agnieszkę Winiarską – nauczyciela NSM I i II st.
w Sokołowie Młp. Udział w obchodach, nawet
tych lokalnych, to piękna manifestacja patrioty-
zmu i dlatego należą się podziękowania dla
wszystkich, którzy pomimo niesprzyjającej aury
udali się aby pomodlić się w intencji naszej oj-
czyzny oraz oddać hołd i szacunek pokoleniom
walczącym o nasz niepodległy byt.

Marek Kida

Czcigodni księża, panie, panowie
droga młodzieży, szanowni mieszkańcy
Miasta i Gminy Sokołów Małopolski

Spotykamy się w symbolicznym dla naszego miasta miejscu – przed
obeliskiem Matki Boskiej Królowej Polski. Spotykamy się tutaj kilka razy
w roku, aby wspólnie w godny i uroczysty sposób uczcić ważne dla na-
szego kraju i narodu rocznice. Jedną z takich ważnych uroczystości rocz-
nicowych obchodzimy właśnie w dniu dzisiejszym, 223 rocznicę Konsty-
tucji 3 Maja.

Konstytucja ta ustanowiona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim,
3 maja 1791 r. w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego, była pierwszym
demokratycznym aktem zasadniczym w Europie i drugą – po amerykań-
skiej z 1787r. konstytucją na świecie. Głównymi autorami Konstytucji
Majowej byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachow-
ski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic.

Konstytucja 3 Maja miała stać się podstawą naprawy Rzeczypospoli-
tej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała umocnić państwo i przez
to uchronić go przed utratą niepodległości. Ustawa zasadnicza składała
się z 11 rozdziałów. Ten nowoczesny akt proklamował zasady, które
i dzisiaj uznawane są za zasady państwa demokratycznego, takie jak:
– zasada zwierzchności narodu,
– reprezentacja oraz trójpodział władzy: wykonawcza sprawowana przez
króla, ustawodawcza, czyli parlament składający się z sejmu i senatu
oraz sądownicza sprawowana przez wolne i niezależne sądy.

Ponadto Konstytucja 3 Maja:
– zniosła „liberum veto” – źródło słabości rządu i anarchii,
– zreformowała pozycję mieszczan,
– uważała katolicyzm za religię panującą, podkreślając równouprawnie-
nie innych religii.

Ustawa ta jednak nie zdążyła na dobre zaistnieć w polskim systemie
politycznym, bowiem obowiązywała zaledwie rok. W czasie rozbiorów
Polski Konstytucja 3 Maja była traktowana jako symbol dążeń do odzy-
skania niepodległości. Dla wielu Polaków w tamtym czasie świętowanie
jej uchwalenia było okazją do manifestowania swojego patriotyzmu.

W II Rzeczypospolitej rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za
święto narodowe uchwałą sejmu z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie świa-
towej ostatni raz to święto obchodzono w 1946 roku. W następnych kilku-
dziesięciu latach, aż do 1990 r. wszelkie próby świętowania 3 maja na-
potykały na sprzeciw władz Polski Ludowej. Dopiero 6 kwietnia 1990
roku oficjalnie przywrócono obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja do kalendarza świąt państwowych.

Szanowni Państwo,
Obecnie w Polsce mamy konstytucję z 1997 roku, która stanowi

solidny fundament ustrojowo-polityczno-prawny naszego państwa. Po-
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winniśmy być i jesteśmy dumni z na-
szej przynależności narodowej, z god-
nością i śmiałością wyrażajmy naszą
polską tożsamość, akcentujmy przywią-
zanie do symboli narodowych. Wczo-
raj obchodziliśmy święto flagi narodo-
wej. Wielu mieszkańców Sokołowa Ma-
łopolskiego w tych dniach, jak każde-
go roku, wywiesiło flagę. Biało-czerwo-
ne barwy widnieją także na masztach
przed instytucjami, szkołami i urzęda-
mi. To wymowny gest, który dziś prosto
wykonać, ale przez długie dziesięcio-
lecia naszej narodowej historii był za-
broniony. Korzystajmy zatem z tego
dobrodziejstwa czasów pokoju.

Dzisiejszy dzień to także święto Ma-
ryjne – Najświętszej Marii Panny Królo-
wej Polski. Kult maryjny od wielu wie-
ków jest wpisany w historię Polski.

Król Jan Kazimierz w 1656 r. zło-
żył, w imieniu narodu polskiego „Śluby
Lwowskie” przed obrazem Matki Bo-
żej Łaskawej. 300 lat później, w 1956
roku, przy udziale około miliona wier-
nych na Jasnej Górze, Śluby Narodu
Polskiego – modlitwę Prymasa Tysiąc-
lecia Stefana Wyszyńskiego odczytał
przewodniczący Episkopatu Polski. Na
fotelu przeznaczonym dla prymasa
Polski leżały wówczas biało-czerwo-
ne kwiaty, Kardynał Wyszyński prze-
bywał w tym czasie w odosobnieniu
w Komańczy.

Wszyscy doskonale znamy towarzy-
szące przez cały pontyfikat motto Jana
Pawła II, odnoszące się do Maryi Matki
Jezusa: Totus Tuus. Mamy to szczęście,
że możemy czerpać ze wspaniałego źró-
dła dziedzictwa świętego Jana Pawła II,
które jest także dziedzictwem każdego
Polaka i naszej kochanej Ojczyzny.

Korzystając z okazji, pragnę podkre-
ślić, że na każdym kroku powinniśmy
manifestować Polskość i patriotyzm, bo
tylko tak możemy być wolnymi. Na każ-
dym kroku w gminie, powiecie i woje-
wództwie winniśmy budować silne, no-
woczesne i zasobne państwo z nowo-
czesną infrastrukturą. Państwo służą-
ce obywatelom, a nie prywatnym czy
partyjnym interesom. Silny samorząd
Naszej gminy jak najlepiej stara się wy-
konywać to co do niego należy – dbać
o interes mieszkańców Sokołowszczy-
zny. Takimi działaniami umacniamy
nasz kraj i staramy się zapobiegać ero-
zji kraju, żeby nie było tak jak na Ukra-
inie czy choćby w nieodległych gmi-
nach, gdzie interes mieszkańców nie
był najważniejszy dla lokalnych władz.

Dziękuję za uwagę i za dzisiejszą
obecność w tym symbolicznym miejscu.
Wszystkim życzę miłego i radosnego
świętowania.

Burmistrz GiM
Andrzej Ożóg

Otrzymał na Podkarpaciu aż 36 ty-
sięcy głosów, Zważywszy na to, że sam
musiał organizować kampanię wy-
borczą, bo jego partia wszystkie siły skie-
rowała na innego kandydata, na jedyn-
kę, jest to sukces ogromny. Nasza gmi-
na Sokołów Młp może być dumna, że jej
mieszkaniec, obywatel tej najbliższej
nam ziemi sokołowskiej, osiągnął tak
wielki mandat. Wielkie miasta, bogate
i ludne gminy nie mają swojego posła
w Parlamencie Europejskim, a my mamy.
Serdecznie gratulujemy Panu Posłowi
tej zaszczytnej funkcji. Wiemy także, że
traktuje On ten wybór, co nieraz już udo-
wodnił, w kategoriach służby naszej
małej Ojczyźnie, Podkarpaciu, i Ojczyź-
nie wielkiej – Polsce. Służba i odpowie-
dzialność – te dwa terminy najlepiej Go
charakteryzują.

Wybór ten jest konsekwencją wiel-
kich poprzednich starań i prac Stanisła-
wa Ożoga na niwie publicznej. Inżynier,
geodeta, chodzący na początku swojej
kariery zawodowej po naszych polach
z urządzeniami mierniczymi, odkrył
w pewnym momencie powołanie do służ-
by publicznej. I tu możemy podziwiać ko-
lejne stopnie jego kariery samorządowej,
był najpierw burmistrzem Gminy Sokołów
Młp., kolejno starostą Powiatu Rzeszow-
skiego, a potem został wybrany jako czło-
nek Prawa i Sprawiedliwości na trzy ka-
dencje do Sejmu RP. Coś nieprawdopo-
dobnego, a jednak realnego. Teraz kolej
na następne wyzwania, jakie przed Nim
stoją – to będzie już Polska w Europie..
Ten wspaniały ciąg wyborów i funkcji nie
byłby możliwy bez ogromnej pracy posła
Stanisław Ożoga. Wyborcy szybko oce-
niają, z łatwością odróżniają pozór od
realnej pracy na rzecz dobra wspólne-
go. I rzeczywiście, zasługą Stanisława
Ożoga są wybudowane szkoły nie tylko
na terenie naszej gminy czy wyremonto-
wane zakłady lecznicze w Górnie. To
z jego inicjatywy, za jego staraniem po-
wstały inne obiekty, drogi na terenie Po-
wiatu Rzeszowskiego i całego Woje-
wództwa Podkarpackiego. Jest On nie-
strudzony, jeśli chodzi o starania o dobro
wspólne. Wyborcy ocenili nie tylko jego
dotychczasową pracę, ale także jego cha-
rakter. Jest to polityk (samorządowiec),
który jest do bólu merytoryczny. Jest dzi-
siaj znakomitym specjalistą od finansów
publicznych i spraw społecznych, a jeśli
Mu zdrowie pozwoli, i nastąpi zmiana

rządzącej opcji politycznej, to w tych dzie-
dzinach osiągnie jeszcze wiele. Jako
polityk jest Osobą wyjątkową. Nie ma
w nim pychy ani narcyzmu, chęci impo-
nowania efektownym mówieniem – co nie-
stety obserwujemy u wielu ludzi publicz-
nych. Jeśli zabiera głos, to zawsze w spo-
sób uporządkowany, merytoryczny, na te-
mat. Jest bardzo ceniony nie tylko w ko-
łach poselskich. Widziałem to, kiedy opro-
wadzał mnie po Sejmie RP, kiedy byliśmy
w Radiu Maryja i przy tylu innych okazjach.
Jest lubiany przez kolegów parlamenta-
rzystów i samorządowców.

Dom rodzinny w Nienadówce dał Mu
niezachwianą wierność polskim i chrze-
ścijańskim wartościom. Ojciec i Mama,
prości ludzie, nauczyli Go pracy, odpo-
wiedzialności, życzliwości i współodczu-
wania. Dali Mu specjalną wrażliwość na
ludzkie problemy i kłopoty. Cieszymy się
ogromnie, że będzie świadczył o tych
wartościach tam w Brukseli, gdzie
wstydzą się Krzyża, gdzie boją się mó-
wić o patriotyzmie, a sprawy religijne
chcieli by zepchnąć na zupełny margi-
nes życia w imię postmodernistycznej
wolności i błędnie pojmowanej autono-
mii osoby ludzkiej.

I na koniec wracam myślą do na-
szych spotkań w sokołowskim Liceum
Ogólnokształcącym pod koniec lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Przy-
jeżdżaliśmy do szkoły około godziny
siódmej, bo takie mieliśmy połączenia,
On z Nienadówki, ja z Górna. I wtedy,
spacerując po korytarzu, wiele razy roz-
mawialiśmy na bardzo poważne tema-
ty. Stanisław bardziej konkrety, ścisły, ja
bardziej literacki, humanistyczny. Snuli-
śmy wielkie plany na przyszłość I tak
życie nas zaskoczyło, bo tego, co się
wydarzyło, kiedy On został znanym
i cenionym politykiem, ja zaś (mniej zna-
nym i mniej cenionym) profesorem, nie
przewidzieliśmy. Połączyła nas Polska,
jej kultura, ludzie, tradycja, ogromne
dziedzictwo narodowe, język. Teraz żar-
tujemy, że Stasiu zrobił większą karierę,
bo częściej Go nie ma domu. Przyjaźni-
my się od 45 lat. Niech ta przyjaźń trwa.
Stanisławie, Panie Pośle, gratulacje,
piękne życzenia Szczęść Boże tam
w Brukseli! Ad multom annos!

Przewodniczący
każdych/dotychczasowych kampanii

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Stanisław Ożóg
w Parlamencie Europejskim

To już pewne. Stanisław Ożóg, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, został
w niedzielę, 25 maja br., wybrany do Parlamentu Europejskiego.
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Podkarpacia!

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili mnie funkcją europosła, głosując tak
licznie na moją osobę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jestem Państwu, moim Wybor-
com, ogromnie wdzięczny i traktuję ten wybór w kategoriach służby dla Podkarpacia i całej Polski.
Chcę jeszcze lepiej pracować dla naszej wspólnoty opartej na silnych fundamentach wartości
polskich i chrześcijańskich. Raz jeszcze dziękuję.

Stanisław Ożóg

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosowaliśmy w Gminie Sokołów Młp.

Frekwencja Gmina: 30,89%     Kraj: 23,83%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze (% głosów ważnych)

Gmina Kraj

 1.     Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 2,14% 3,98%
 2.     Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 1,18% 1,40%
 3.     Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 1,39% 9,44%
 4.     Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 81,30% 31,78%
 5.     Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 0,86% 3,58%
 6.     Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 1,29% 3,16%
 7.     Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke 4,54% 7,15%
 8.     Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4,79% 32,13%
 9.     Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 2,52% 6,80%
10.    Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia - 0,23%
11.    Komitet Wyborczy Samoobrona - 0,04%
12.     Komitet Wyborczy Partia Zieloni - 0,32%

Wyniki głosowania wg obwodów (liczba głosów ważnych oddanych na listę)

Źródło: http://pe2014.pkw.gov.pl

Opracował Marek Kida
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej
za rok 2013 Gminy Sokołów Młp.
2. Informacja o pracy Zespołu Oświato-
wego.
3. Informacja o wypłacie stypendium
i wyprawki.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady

Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 16 kwietnia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Zakładu Komu-
nalnego Spółka z o.o.
i referatu wodno-kanalizacyjnego.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej
za rok 2013 Gminy Sokołów Młp.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Kontrola referatu wodno-kanalizacyj-
nego za 9 miesięcy jego
funkcjonowania.
5. Kontrola ujęcia wody w Turzy, w Wól-
ce Niedźwiedzkiej.
i oczyszczalni ścieków.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp w dniu 8 maja 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2013 rok.
2. Wypracowanie opinii w sprawie wy-
konania budżetu Gminy za 2013 rok
i sporządzenie wniosku o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium dla Burmi-
strza GiM Sokołów Młp.
3. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
w dniu 19 maja 2014 r.

1. Temat posiedzenia:
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2013 rok
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady

Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 21 maja 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2013 rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

w dniu 27 maja 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola wydatków na ochronki za
2013 rok.
2. Kontrola wydatków na chodniki i ich
stan po okresie zimowym oraz stan
oświetlenia, stan oznakowania – objazd.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 16 kwietnia 2014 r.

Porządek obrad:
1. W sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Samorządowi Województwa Pod-
karpackiego na realizację zadania.
2. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/
239/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. z dnia 19 grudnia 2012 r. w spra-
wie podziału Gminy i Miasta Sokołów
Młp. na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Porządek obrad:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej
za rok 2013 Gminy Sokołów Młp.
2. Informacja o pracy Zakładu Komu-
nalnego Spółka z o.o. w Sokołowie Młp.

i referatu wodno-kanalizacyjnego
w UGiM.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie Regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości,
– w sprawie przekazania gruntu w uży-
czenie,
– w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
jednostek oświatowych oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich wyko-
rzystania,
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich
sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski – poin-
formowanie o przeprowadzonej kontro-
li przez Komisję Rewizyjną.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 21 maja 2014 r.

Porządek obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
nia Planu Odnowy Miejscowości Trze-
buska Kąty.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 30 maja 2014 r.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy i miasta za 2013 rok.
2. Udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia bilansu za
rok obrachunkowy 2013 Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Soko-
łowie Młp.,
– w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za rok obrachunkowy
2013 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
– w sprawie wyrażenia zgody na zreali-
zowanie przez Gminę Sokołów Małopol-
ski projektu pn.: „Dokumentacja tech-
niczna, projektowa i studium wykonal-
ności rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Sokołowie Młp.”,
– w sprawie uchwalenia I zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu Osiedla Północ II w
Sokołowie Małopolskim,
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– w sprawie nadania nazwy ulicy w So-
kołowie Młp.,
– w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Powiatu Rzeszowskiego na
realizację zadania,
– w sprawie zmiany uchwały,
– w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich
sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski – poin-
formowanie o przeprowadzonej kontro-
li przez Komisję Rewizyjną.

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

od 27 marca 2014 r.
do dnia 29 kwietnia 2014 r.

• w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na opracowanie pro-
jektu budowlanego rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Oczyszczal-
ni Ścieków w Sokołowie Małopol-
skim. Przetarg odbył się w dniu
15 kwietnia 2014 r.,

• w sprawie przedłożenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu za rok 2013
rok,

• w sprawie zmian w budżecie 2014
rok,

• w sprawie przekazania środka trwa-
łego na rzecz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Trzebusce Kątach – samo-
chód pożarniczy,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 3362/14 poło-
żona w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 3362/15 poło-
żona w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 1307/9 poło-
żona w Trzebosi,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 3428/47 poło-
żona w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działki nr 619/1 i 619/2
położone w Markowiźnie,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 507/2 położo-
na w Markowiźnie,

• w sprawie dzierżawy działki nr 2076
położonej w Trzebosi i oddania w na-
jem pomieszczenia zajęte pod gabi-
net dentystyczny i poczekalnię, znaj-
dujące się w usytuowanym na niej

budynku z przeznaczeniem na pro-
wadzenie prywatnej praktyki stoma-
tologicznej,

• w sprawie wydzierżawienia gruntu –
nieruchomości składającej się z czę-
ści działek nr 4226, 4227/4, 4228/4
położonej w Sokołowie Młp. Po-
lkomtel Spółki z o. o, z przeznacze-
niem pod stację bazową telefonii
cyfrowej,

• w sprawie ustalenia wysokości do-
datku funkcyjnego i motywacyjnego
dla nauczycieli na okres od 1 kwiet-
nia 2014 do 30 czerwca 2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadań:
Zadanie I: „Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Legionistów dz. nr ewid. 5641,
5642, 5643 5644 w Sokołowie Ma-
łopolskim w km 0+000 – 0+420
w ramach środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Zadanie II: „Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Legionistów w Sokołowie Ma-
łopolskim w km 0+420 – 0+554
w ramach środków własnych. Prze-
targ odbył się w dniu 29 kwietnia
2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadań:
Zadanie I: „Przebudowa drogi gmin-
nej nr dz. 3391 w Nienadówce w km
0+000+0+280
Zadanie II: „Przebudowa drogi gmin-
nej nr dz. 490 w Markowiźnie w km
0+000-0+340
Zadanie III: „Przebudowa drogi gmin-
nej nr dz. 271/5 w Trzebosi w km
0+000-0+233
Zadanie IV: „Przebudowa ulicy Rey-
monta w Sokołowie Młp. w km
0+000-0+150
Zadanie V: „Przebudowa ulicy Bocz-
nej Reymonta w Sokołowie Młp.
w km 0+000-0+130
Zadanie VI: „Przebudowa drogi
gminnej Nr 108652R Turza Nowa
w Turzy w km 1+478-2+000
Zadanie VII: „Przebudowa ulicy Par-
tyzantów i Paderewskiego w Soko-
łowie Młp.
Przetarg odbył się w dniu 29 kwiet-
nia 2014 r.,

• w sprawie wydzierżawienia gruntu,
działki nr 1959/2 położonej w Soko-
łowie Młp., przy ulicy Rzeszowskiej
na cele usługowo-handlowe,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 2700 położo-
na w Trzebosi,

• w sprawie wyznaczenia Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 1 w Sokoło-
wie Młp. z siedzibą w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska
5, do celów głosowania korespon-
dencyjnego w wyborach do Parla-

mentu Europejskiego, zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia zapytania ofer-
towego na realizację zadania pn.
Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami dla
budynków położonych na terenie
„Sanatorium” w Górnie,

• w sprawie ogłoszenia zapytania ofer-
towego na realizację zadania pn.
wykonanie usługi polegającej na
wykonywaniu przeglądów okreso-
wych:
a) centrali wentylacyjnej nawiew-
no-wywiewnej firmy KLIMOR wypo-
sażonej w przepustnice, wymienniki
krzyżowe, wentylatory, filtry (nawiew
wydatek 1360 m3/h, wywiew wyda-
tek 1100 m3/h), – 1 kpl,
b) gazowej pompy ciepła GHP
16HP typ AWGP450E1-NFWK (wy-
dajność chłodzenia 45 KW, wydaj-
ność ogrzewania 50 kW), Asin Toyo-
ta – 1 kpl,
c) ściennych jednostek wewnętrz-
nych VRV gazowej pompy ciepła se-
ria AXA model P22M, P28M, P36M,
P45M, P71M – 20 kpl,

• w sprawie powołania Komisji Zdro-
wotnej dla nauczycieli ubiegających
się o pomoc zdrowotną, w celu ra-
cjonalnego i jawnego gospodarowa-
nia funduszem zdrowotnym,

• w sprawie zmian w budżecie na
2014 r.,

• w sprawie przedłożenia Radzie Miej-
skiej sprawozdania finansowego za
2013 rok,

• w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

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

od 30 kwietnia 2014 r.
do dnia 29 maja 2014 r.

• w sprawie wydzierżawienia Kołu
Łowieckiemu „Sokół” nieruchomości
gruntowej składającej się z działek
nr 1704/1, 1705 i część dz. nr 1704/
3 położonych w Górnie,

• w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp.,

• w sprawie ustalenia godzin otwar-
cia i opłaty za korzystanie z basenu
Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: Dostawa i dys-
trybucja energii elektrycznej do
obiektów Zamawiającego.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 25.06.2014 r.,
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• w sprawie ogłoszenia zapytania ofer-
towego na realizację zadania pn.
„Wykonaniu ogrodzenia;
a) kolektorów słonecznych na dział-
ce Krytej Pływalni w Sokołowie Ma-
łopolskim,
b) przepompowni ścieków w Wólce
Niedźwiedzkiej”,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 507/2 położonej
w Markowiźnie.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 18.06.2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 619/1 położonej
w Markowiźnie.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 18.06.2014 r.,

• w sprawie upoważnienia Kierowni-
ka Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sokołowie Młp.
do wydawania decyzji administracyj-
nych,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 3428/47 położo-
nej w Nienadówce.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 18.06.2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia wykazu lokali
przeznaczonych do najmu.
Przedmiotem najmu są lokale ozn.
nr: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 i udział
w częściach wspólnych stanowią-
cych lokal nr: 2/1 – korytarz, 2/11 i 2/
12 – toalety, 1.15 – winda, K – klatka
schodowa, wydzielonych na piętrze
budynku /starej szkoły/ położonego
w Sokołowie Młp. przy ulicy Rze-
szowskiej 31 z przeznaczeniem na
przychodnię stomatologiczną,

• w sprawie wprowadzenia regulami-
nu udzielania zamówień publicz-
nych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro,

• w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 w Sokołowie Młp.
i w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 w Górnie z powodu zrzeczenia
się członkostwa,

• w sprawie uzupełnienia składu Ob-
wodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Sokołowie Młp. i Obwodowej Ko-
misji Wyborczej Nr 4 w Górnie,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 2700 położonej
w Trzebosi. Termin przetargu został
ustalony na dzień 25.06.2014 r.,

• w sprawie zmian w budżecie 2014 r.,
• w sprawie skierowania projektów

uchwał na sesję Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

Maria Kucia

Przedruk z „Nowe Podkarpacie”, 28 maja 2014 r., nr 22 (2261) ROK XLV

XIV Podkarpacka
Nagroda Samorządowa

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do uhonorowa-
nia najaktywniejszych samorządowców w regionie. W tym
roku odebrali nagrody za całokształt kadencji 2010-2014

Najlepsi z najlepszych

Bycie samorządowcem do łatwych
nie należy. To ogromny kredyt zaufania
udzielony człowiekowi przez lokalną
społeczność. To ciężka praca każdego
dnia, praca dla społeczeństwa, wsłu-
chiwanie się w jego problemy, które nie
zawsze udaje się rozwiązać. Mieszkań-
cy danej gminy, miasta czy powiatu po-
tem dokładnie rozliczają swojego wło-
darza z obietnic złożonych na począt-
ku kadencji.

Od 14 lat nasza redakcja wraz z Pod-
karpackim Stowarzyszeniem Samorzą-
dów Terytorialnych w Rzeszowie doce-
nia tych samorządowców, którzy starają
się jak najwięcej robić dla rozwoju i po-
lepszenia życia swojej lokalnej społecz-
ności, poprzez przyznawanie im tytułu
najlepszego starosty, wójta, burmistrza
i prezydenta.

Samorządowcy, radni samorządów
wszystkich szczebli przyjechali z całe-

go Podkarpacia, aby 24 maja br. wspól-
nie świętować w Rzeszowie Dzień Sa-
morządu Terytorialnego. Gośćmi uroczy-
stości byli posłowie i senatorowie z Pod-
karpacia oraz mieszkańcy regionu. Świę-
to to ustanowione zostało przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej dla upamięt-
nienia daty pierwszych w pełni demo-
kratycznych wyborów samorządowych
do rad gmin i miast, które odbyły się
27 maja 1990 roku.

Laureaci

Obchody Dnia Samorządu Terytorial-
nego są okazją do nagrodzenia najlep-
szych włodarzy Podkarpacia. W tym
roku statuetki najlepszym samorządow-
com wręczyliśmy podczas uroczystej
gali 24 maja w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie.

Wcześniej komisja kwalifikacyjna na
podstawie nadesłanych przez jednostki
samorządu ankiet dokonała na posiedze-

Nominowani do Podkarpackiej Nagrody Samorz¹dowej, kategoria miasta gminy do
35 tys. mieszkañców.
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grodziła rządzących nie za ostatni rok
sprawowania władzy, ale za całą kaden-
cję, czyli okres 2010-2014. Laureaci Pod-
karpackiej Nagrody Samorządowej otrzy-
mali pamiątkowe statuetki autorstwa An-
drzeja Samborowskiego-Zajdla.

Ponadto Kapituła Podkarpackiej Na-
grody Samorządowej przyznała jed-
nostkom samorządowym, które przez
trzy kolejne edycje konkursu były nomi-
nowane do wyróżnienia statuetką na-
grody, honorowe wyróżnienia – dyplom
Lider Samorządności w Województwie
Podkarpackim. Otrzymali je: gmina Dę-
bica – wójt Stanisław Rokosz, miasto
i gmina Kolbuszowa – burmistrz Jan
Zuba, miasto Krosno – prezydent Piotr
Przytocki, miasto Rzeszów – prezydent
Tadeusz Ferenc, miasto Przemyśl – pre-
zydent Robert Choma.

Doceniono także strony internetowe
podkarpackich urzędów, które z roku na
rok coraz bardziej zmieniają się, a każ-
dy mieszkaniec może znaleźć tam wie-
le informacji dotyczących swojej gminy.
Strony internetowe oceniało profesjo-
nalne jury (gmina Jarocin, miasto Tyczyn,
powiat bieszczadzki) a także mieszkań-
cy Podkarpacia (gmina Dębica, miasto
Rudnik nad Sanem, powiat jarosławski).

Również w tegorocznej edycji PNS

niu 12 maja 2014 r. ich oceny i nomino-
wała po pięciu samorządowców w każ-
dej kategorii. Przy ocenie samorządów
brała pod uwagę m.in. potencjał gospo-
darczy danego samorządu oraz ilość środ-
ków pozyskanych w czasie kadencji
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Jednym z najważniejszych kryteriów była
ocena inwestycji lub działań niematerial-
nych w samorządach tej kadencji.

NOMINOWANI do PNS

GMINY: Bojanów – wójt Sławomir Sera-
fin, Dębica – wójt Stanisław Rokosz,
Krzeszów – wójt Stanisław Nowakow-
ski, Kuryłówka – wójt Tadeusz Halesiak,
Solina – wójt Zbigniew Sawiński
MIASTA-GMINY DO 35 TYS. M.: Iwonicz-
Zdrój – burmistrz Paweł Pernal, Kolbu-
szowa – burmistrz Jan Zuba, Lesko – bur-
mistrz Barbara Jankiewicz, Sieniawa –
burmistrz Adam Woś, Sokołów Małopol-
ski – burmistrz Andrzej Ożóg
MIASTA POWYŻEJ 35 TYS. M.: Jarosław
– burmistrz Andrzej Wyczawski, Jasło –
burmistrz Andrzej Czernecki, Krosno –
prezydent Piotr Przytocki, Przemyśl –
prezydent Robert Choma, Rzeszów –
prezydent Tadeusz Ferenc
POWIATY: brzozowski – starosta Zyg-
munt Błaż, lubaczowski – starosta Józef
Michalik, rozpczycko-sędziszowski –
starosta Stanisław Ziemiński, rzeszow-
ski – starosta Józef Jodłowski, strzyżow-
ski – starosta Robert Godek

Kapituła konkursowa na posiedzeniu
24 maja br., w skład której wchodzili: prof.
Zdzisław Gawlik – przewodniczący ka-
pituły, Kazimierz Barczyk, Józef Folcik,
Ryszard Król, Rafał Kumek, Lesław
Majkut, Ewa Mazurek, Zygmunt Nowak,
Stanisław Ożóg, Henryk Pietrzak, Da-
riusz Sobieraj, Jacek Szarek, Tadeusz
Więcek, Ewa Zgłobicka dokonała na
podstawie regulaminu PNS wyboru lau-
reatów Podkarpackiej Nagrody Samo-
rządowej. Po raz pierwszy kapituła na-

mieszkańcy Podkarpacia mogli wybrać
Najpopularniejszego Samorządowca
Społeczności Podkarpackiej, którymi zo-
stali: Jan Omachel – wójt Krościenka
Wyżnego, Józef Rybiński – burmistrz Ra-
domyśla Wielkiego, Józef Michalik – sta-
rosta Lubaczowski.

Nagrodę Podkarpackiego Stowarzy-
szenia Samorządów Terytorialnych ode-
brało także 25 wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół z Podkarpacia, reprezen-
tujących wszystkie powiaty regionu.

Uroczystość prowadziła Beata Wo-
lańska z Telewizji Rzeszów. Galę uświet-
nił występ wirtuoza akordeonu Macieja
Zimki.

Honorowy patronat nad XIV edycją
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej
sprawowali Małgorzata Chomycz-Śmi-
gielska – wojewoda podkarpacki i Wła-
dysław Ortyl – marszałek województwa
podkarpackiego.

Tekst: Marzena Miśkiewicz
Zdjęcia:  Podkarpackie Stowarzysze-

nie Samorządów Terytorialnych

Organizatorzy: Podkarpackie Stowarzy-
szenie Samorządów Terytorialnych, Ty-
godnik regionalny Nowe Podkarpacie.
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Kazimierz Smolak

Choroba zakupowa

Coraz większa część społeczeństwa
zostaje dotknięta zjawiskiem, które mo-
żemy nazywać chorobą zakupową. Zja-
wisko to występuje szczególnie pod skle-
pieniami handlowymi. Im więcej toreb
przyniesiesz ze sklepu, tym bardziej
będziesz zadowolony, a jeśli jednak
wrócisz z pustym bagażnikiem, to i tak
powiesz, że byłeś na zakupach.

Można chodzić po sklepach i nic dla
siebie nie znaleźć, zwłaszcza gdy nie
mamy szczególnej potrzeby nabycia
konkretnego towaru.

Kupowanie jest kwestią potrzeby,
a chodzenie po sklepach kwestią chęci.
Chodzenie po sklepach, a zwłaszcza po
centrach handlowych przytępia zmysły.
Kiedy z własnej woli pokonujesz ciągi ru-
chomych schodów, odwiedzasz dziesiąt-
ki stoisk, nie ma wątpliwości, że oddałeś
się w ręce potężnej machiny. „Chodzić
po sklepach” – już to samo określenie
zakłada pewną bierność, w przeciwień-
stwie do aktywnego „kupowania”. Tak jak
karta kredytowa stanowi wyższy szcze-
bel w łańcuchu ewolucji w porównaniu
z gotówką, tak chodzenie po sklepach
stanowi postęp w porównaniu z samą
czynnością kupowania.

Chociaż centrum handlowe może
dostosować się do potrzeb klienta, to on
sam dawno temu zgodził dostosować się
do potrzeb centrum. Nie musisz myśleć
czego potrzebujesz, wystarczy, że wdasz
się w wir zakupowy, zdasz się na pod-
świadomie sterowane głosy, które z de-
talami poinformują, czego ci potrzeba.

Z punktu widzenia centrum handlo-
wego twoje posłuszeństwo jest niemal
również ważne jak twoja zachłanność.
Sieci handlowe żerują na naiwnych
klientach, wykorzystując ich pazerność
współpracują z bankami, które oferują
potencjalnym klientom centrów handlo-
wych kredyty konsumenckie tzw. chwi-
lówki, których ukryte koszty obsługi kre-
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dytu i oprocentowania sięgać mogą na-
wet 200 procent.

Przy zakupach wielu rzeczy od razu
proponują zakup ratalny, byle tylko dać
się wplątać w zastawione kredytowe si-
dła. I pamiętajmy jedno, że rzeczy które
posiadamy, rzadko zachowują ten sam
czar, które miały zanim je posiedliśmy.

Przewijając się po stoiskach nadzie-
wasz się cały czas na informacje płyną-
ce z najrozmaitszych reklam. Najczęst-
sze chwyty reklamowe, to te, których
mottem jest przesłanie, że dlatego war-
to to kupić, bo jesteś tego warty.

W produktach oglądanych w skle-
pach jak w lustrze szukasz odbicia wła-

snej osoby jako kogoś, kto zasługuje na
wiele, kto jest kochany, a oznacza, że
prawdziwym celem zakupów jest stwo-
rzenie pozytywnego obrazu twojej wła-
snej osoby.

Jest to forma narcyzmu – zjawisko
potocznie sprowadzanego do próżno-
ści, posiadającego jednak i inne aspek-
ty, odnoszące się do zakupów. Narcyz
opisywany przez Owidiusza był pięk-
nym greckim młodzieńcem, który klę-
cząc nad strumieniem, „nachylony nad
przejrzysta wodą”, zakochał się we
własnym odbiciu. Ów młodzieniec za-
kochał się w samym sobie za sprawą
klątwy, która rzuciła na niego Echo, nim-
fa powtarzająca słowa innych. Skąd ta
klątwa? W ramach zemsty chciała, by
zakosztował gorzkiego smaku nie-
odwzajemnionej miłości. Za każdym
razem gdy Narcyz podchodził do wody,
by dotknąć oblicza, które go tak ocza-
rowało, mącił wodę, a ukochana twarz
zacierała się. Aby artykuł nie był nud-
ny, wtrącę żart, który można dostrzec
podczas zakupów, a zwłaszcza przy
wybieraniu rzeczy ubraniowych.

Niektórzy skażeni „narcyzmem” ku-
pują i zachwycają się swoim wyglądem.
Kobieta na spowiedzi mówi, że zgrze-
szyła pychą. W jaki sposób zgrzeszyła
pani pychą? – pyta ksiądz. Kiedy ubie-
rałam najładniejszą suknię, a potem
przeglądałam się w lustrze, to sama so-
bie powiedziałam – jaka jestem pięk-
na. Ksiądz popatrzył na kobietę i po-
wiedział to nie żaden grzech. To nie
grzech? – pyta kobieta. Ksiądz mruczy
„To pomyłka”.

Drugi żart, który też mógł paść
w centrum handlowym. Spowiada się
chłop i mówi, że ma grzech kłamstwa.
Ksiądz się pyta, kogo okłamał. Powie-
działem teściowej gdy byłem z nią na
zakupach, że jest piękna. Ksiądz mówi:
synu, to nie grzech, bowiem działałeś
w obronie własnej.

Chodząc po centrach handlowych
nasuwają się skojarzenia, że świat pie-
niądza kojarzy się z bogactwem. Sły-
szałem też odmienną opinię, że to pa-
radoks, dlatego, że w bogatych krajach
mieszkają „najbiedniejsi” ludzie. Zbyt
dużo oni kupują, jedzą i piją, a wręcz
obżerają się. Non stop gdzieś pędzą
coraz to szybszymi samochodami. Nie
znają chwili ciszy i spokoju. Najczęściej
śmiertelnie się nudzą. Mają wszystko,
korzystają ze wszystkiego i z niczego
nie rezygnują, łapiąc wszystko, co tyl-
ko im się może przytrafić. Ale w niczym
nie znajdują już przyjemności. Nie po-
trafią cieszyć się bez powodu. Wszyst-
ko co robią, kręci się wokół pieniądza.
Płacą za wszystko. Uważają, że odkąd
wymyślono pieniądze, słowo dziękuję
jest dla nich często niepotrzebne. Za-
nieczyszczają powietrze, którym oddy-
chają, zanieczyszczają wodę, która piją
i korzystają, zanieczyszczają środowi-
sko produkując tony śmieci, zanie-
czyszczają własne gniazdo kupując
wiele niepotrzebnych rzeczy, ale tylko
dlatego, że inni to mają, że tak wypada,
że to jest modne.

Biedni są ci bogaci ludzie! Potrze-
ba nam wolności, wyzwolenia z nudy,
chaosu, rozpaczy. Nie kupi się go w ap-
tece. Tkwi ono w powrocie do prostoty
i ubóstwa, uwolnienia się od zniewole-
nia przez władzę i rzeczy materialne.
Najbogatsi ludzie to często ludzie naj-
biedniejsi.
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CZĘŚĆ OSIEMNASTA
Dalsza praca na stanowisku nauczyciela w Trzebusce Jana Nykla,

utrzymanie się zaległości finansowych względem szkoły w Trzebusce
gmin w Trzebusce i Nienadówce

(wrzesień 1933 r. – listopad 1934 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 27 września 1933r. odbyło się ostatnie w tym roku
posiedzenie Rady szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp.
O.P.) w Trzebusce. Wzięli w nim udział: nauczyciel Jan Nykiel,
przewodniczący tegoż organu Leon Bałamut i pozostali człon-
kowie: Wojciech Zdeb i Wojciech Kozioł. Spotkanie tradycyj-
nie odbyło się w lokalu szkoły. Na porządku dziennym obrad,
postawiono kwestię ułożenia i uchwalenia budżetu na wydat-
ki szkolne w roku szkolnym 1934/1935. Po dyskusji, budżet
przyjęto w następującym kształcie:
„1) utrzymanie zewnętrzne szkoły i urządzenia
      szkoły 85. – zł
2) opał szkolny wraz z rąbaniem i zwózką 350. – „
3) obsługa szkoły 95. – „
4) opłata podwody po księdza na religję 145. – „
5) materjały piśmienne 40. – „
6) opłaty pocztowe pism zarządu szkoły 10. – „
7) prenumerata Dzien. Urzęd. 9. – „
8) nieprzewidziane wydatki 50. – „
9) prenumerata Płomyka i Płomyczka 21. 60 „
10) czworo sanek do gimnastyki 12. – „
Razem 817.60 zł.”

Lwią część wydatków pochłaniał zakup i przygotowanie
opału oraz podwody po księdza. Pojawiły się też nowe punk-
ty, które wcześniej w protokołach nie spotykamy: opłaty pocz-
towe pism R.s.m. i koszty związane ze sporządzeniem sanek
do gimnastyki. Szczególnie ten drugi punkt zwraca uwagę.
Po raz pierwszy wprost mamy tu bowiem odniesienie do gim-
nastyki prowadzonej w szkole. Jak można zauważyć w po-
przednich protokołach, nauczyciel Nykiel przywiązywał dużą
wagę do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Świadczy
o tym choćby tworzenie w Trzebusce struktur Sokoła. Nic więc
dziwnego, że zadbał o odpowiedni sprzęt do ćwiczeń gimna-
stycznych. Powyższe stwierdzenie zdają się potwierdzać
i kolejne słowa protokołu:

„Łyżwy chłopcy sami sobie robią, toteż nie obciąża się
budżetu wydatkiem na sprawienie łyżew. Narty również będą
sobie sami chłopcy sprawiać.”

Jak widzimy, przygotowania do spędzania zimy w duchu
sportowym szły pełną parą. Zastanawiać może współczesną
młodzież, gdzie ich pradziadkowie i dziadkowie w latach mło-
dości mogli szaleć na łyżwach czy nartach. W czasach, gdzie
normą są stadiony, sale gimnastyczne i baseny, trudno wy-
obrazić sobie zapał i poświęcenie młodzieży w tamtych cza-
sach, którzy samodzielnie przytwierdzali łyżwy do butów i trud-
nili się „sprawieniem” drewnianych nart. Wówczas lodowi-
skiem na miarę NHL była pobliska sadzawka, czy ślizgawka
uczyniona przy tęgich mrozach na pastwisku. Mecze hokejo-
we odbywały się nie na żarty a sporządzone samodzielnie
kije trzaskały znacznie częściej niż w zawodowej lidze. Cza-
sami mecze trzeba było przerwać w wyniku wyłamania sprzę-
tu, choć zdarzało się, że wtedy próbowano grac dalej używa-
jąc wyłącznie nóg; swoista piłka nożna na lodzie wymagała
w cale nie mniejszej uwagi i sprawności. Nie potrzebne były
wówczas szlaki do biegów narciarskich, bo młodzież biegów

i jazdy na nartach uczyła się choćby w pobliskim lesie. Każda
leśna droga, mogła być dobrą trasą do biegów – szczegól-
nym traktem od wieków była też Głogowianka... Jeszcze
w moich „pacholęcych” latach, chodziło się na tzw. Łysą, gdzie
na sporej górce po sporządzeniu małej skoczni można było
parę metrów skoczyć. W pobliskim zagajniku po utorowaniu
szlaków, można było zjechać w „slalomie gigancie” – przy
czym raczej tu chodziło o jak najszybsze pokonanie biegiem
odpowiedniej trasy pełnej zakrętów niż zjeżdżanie w pędzie.
Mimo to częste były wypadki a nawet kontuzje. Te jednak
liczniejsze były na Łysej. Tam zdarzały się nie tylko otarcia
i siniaki, ale nawet złamania; swoją drogą, taką kontuzję pod-
czas bicia rekordu skoczni odniósł nawet mój najstarszy brat
Janek. Kontuzje, tak tu jak i w zawodowym sporcie, czasami
całkowicie łamały kariery młodych wyczynowców. Po wielu
latach względnego spokoju, Łysa na nowo odżyła w czasach
„Małyszomanii”. Wówczas młodzieńcy z Trzebuski sporzą-
dzili tam skocznię, na której można było pofrunąć spokojnie
powyżej 5 metrów. Przy czym skocznia była tak wyprofilowa-
na, że po wybiciu należałoby w powietrzu skręcić nieco bar-
dziej w prawo by nie wylądować na drzewach. Jako, że owe
skręcenie było niewykonalne, wyjątkowe były skoki nie koń-
czące się upadkiem. W tej sytuacji, rywalizację młodych skocz-
ków oglądało się trochę jak pokaz kaskaderów; część skocz-
ków już w locie starała się tak ułożyć ciała, by upaść jak naj-
korzystniej dla swego zdrowia. Warto jednak nadmienić, że
jeden ze skoczków Mariusz Rzeszutek, w oparciu o takie tre-
ningi pojechał na prawdziwą skocznię i podczas zawodów
dzieci o Puchar Bieszczad, w swej kategorii wiekowej zajął
drugie miejsce. Zapachniało Rzeszutkomanią do tego stop-
nia, że tutejszy wuefista zapragnął na tym sukcesie wypły-
nąć, objawiając się jako trener Mariusza. Niestety było to krót-
kotrwałe; niedługo później zainteresowanie wypromowaniem
młodego skoczka minęło, a późniejsza jego poważna kontu-
zja, możliwość realizowania tej pasji odebrała... Podejrze-
wam, że zapał młodych ludzi w czasach międzywojennych
nie był mniejszy. Tym bardziej, że sadzawek było znacznie
więcej niż dzisiaj a pobliski las kusił nie mniej niż 10 lat temu.
Przy odpowiednim zaangażowaniu nauczycieli, rozrywki były
możliwe i na placu szkolnym. Zima przemijała więc młodzie-
ży zapewne bardzo szybko.

Pierwsze posiedzenie R.s.m. w 1934r. miało miejsce w lo-
kalu szkoły 17 kwietnia tego roku. Obecni byli wszyscy uczest-
nicy z poprzedniego posiedzenia: Nykiel, Bałamut, Zdeb i Ko-
zioł. Celem spotkania, było zamknięcie rachunków funduszu
szkolnego miejscowego za rok budżetowy 1933/34.

Tradycyjnie przewodniczący Bałamut, zdał sprawozdanie
z wydatków R.s.m. w tymże okresie. Budżet tutejszej instytucji
oświatowej przedstawiał się następująco:
„1) Kwota preliminowana na rok 1933/34 – 725 zł
2) pozostałość Kasowa z r. 1932/33 – 330,82 zł
3) wpływy Kasowe do 31/3 – 1934 – 340 zł
4) gmina winna/zaległość z roku ubiegłego w kwocie 1521,48
zł. Na to wpłacono 340 zł.
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Pozostaje w zaległościach gminy Trzebuski 1906,48 zł.
Ponadto gmina Nienadówka nie wpłaciła do tej pory kwoty
205 zł. A zatem Rada Szkolna Miejscowa w Trzebusce ma
w zaległościach 2111,48 zł.

Powyższe rachunki Rada Szkolna Miejscowa przyjmuje
i udziela p. przewodniczącemu Leonowi Bałamutowi absolu-
torjum. Na tem posiedzenie zakończono”.

Porównując poprzednie posiedzenie dotyczące kwestii fi-
nansowych, można łatwo wywnioskować, że zaległości gmin
Trzebuska i Nienadówka znacznie wzrosły. Sytuacja ta mimo,
iż była mocno dokuczliwa dla R.s.m., nie wywoływała u człon-
ków tego organu żadnej wręcz reakcji. Najwyraźniej dosko-
nale pamiętali niedawne głośne zatargi poprzedników i dą-
żyli do spokojnego załatwienia sprawy zaległości na drodze
zapewne dialogu. Wobec rosnących z roku na rok długów
obu gmin względem szkoły, wydaje się, że ani poprzednia
droga ostrych reakcji, ani obecna spokoju i dialogu, nie przy-
nosiła na dobrą sprawę korzyści finansowych. W tym drugim
przypadku jednak, łatwiej było mieszkańcom Trzebuski
o współpracę z nauczycielem, z czego wieś na pewno korzy-
stała. Spokój we wsi a nie krzyki po nocach są tego wymow-
nym przykładem...

Drugie i ostatnie posiedzenie R.s.m. w 1934r. odbyło się
dnia 13 listopada tego roku w tym samym składzie personal-
nym. Jak było już w tradycji, podkreślono, że spotkanie odby-
ło się w lokalu szkoły.

Powodem zwołania obrad, było ułożenie i uchwalenie pre-
liminarza budżetowego na wydatki szkoły w Trzebusce w roku
szkolnym 1935/1936. Po omówieniu poszczególnych pozy-
cji, przyjęto go w takim kształcie:
„1. utrzymanie wewnętrznego utrzymania szkoły 85. – zł
2. opał szkolny wraz z rąbaniem i zwózką 200. – „
3. stróż szkolny 75. – „
4. opłata podwody po księdza na naukę religji 135. – „
5. materiały piśmienne kancelaryjne i szkolne 45. – „
6. opłaty pocztowe pism Zarządu szkoły 15. – „
7. prenumerata Dzien. Urzęd. 9. – „
8. prenumerata Płomyka i Płomyczka do bibljoteki 18. – „
9. pomoce naukowe 30. – „
10. rynny przy budynku szkolnym 100. – „
11. ? (wyraz nieczytelny – przyp. P. O.) do użytku
      Kier. Szkoły 40. – „
Razem 752 zł.”

Ponownie największe wydatki przyniosły koszty na opał
dla szkoły i opłata za podwody dla księdza na lekcje religii;
katechetę przywożono z pobliskiego Sokołowa odpowiednio
przystosowaną furmanką. Zwraca uwagę jednak i kolejna po-
ważna kwota. Wydano 100 zł. na rynny „przy budynku szkol-

nym”. Inwestycja ta była na pewno bardzo istotna, i popra-
wiała także komfort osób korzystających ze szkoły; a tych prze-
cież nie brakowało. Być może, przy okazji zbierano deszczów-
kę do beczki, co było przez długie dziesięciolecia praktycz-
nym sposobem na oszczędzanie wody i wykorzystanie jej
później np. do podlewania kwiatów, grządek warzyw w ogród-
ku przyszkolnym, drzewek owocowych, czy wreszcie gasze-
nia ognia przypadku pożarów.

Po raz pierwszy w zestawieniu preliminarza budżetowe-
go pojawiła się opłata dotycząca stróża szkolnego. Odtąd aż
do czasów II wojny światowej i wielu lat po niej, stróż miał być
ważną postacią życia szkoły. Dziś niestety nie wiemy, kto peł-
nił tę funkcję w latach trzydziestych XX wieku. Do zadań stróża
należało dbanie o sprzęt szkolny, porządek w budynku i obej-
ściu szkoły i palenie w piecach (wraz z niewdzięcznym ich
czyszczeniem i wybieraniem popiołu). Postać stróża szkol-
nego wrosła w świadomość społeczną jako człowieka który
dbał o porządek w szkole i był zarazem obiektem wielu psiku-
sów ze strony uczniów; to niejednokrotnie wiązało się z grom-
kim krzykiem z jego strony i nawet wymierzaniem fizycznych
kar cielesnych. Trudno więc się dziwić, że ów przysłowiowy
stróż stał się także obiektem zainteresowania i wdzięcznym
tematem literatury dla dzieci i młodzieży...

Przy końcu listopadowego protokołu z 1934r., widnieje
jeszcze jedna istotna adnotacja:

„Ponadto Rada Szkolna Miejscowa wystawia do Inspek-
toratu Szkolnego w Rzeszowie pismo w sprawie zaległości
gminy Nienadówki na rzecz szkoły w Trzebusce. Zaległość w
kwocie 205 zł.

Na tem posiedzenie Rady Szk. M. zakończono i protokół
podpisano w Trzebusce, dnia 13 listopada 1934r.”

Poniżej, co było normą, zebrani złożyli swe podpisy.
Sprawa zaległości z Gminy Nienadówka ciągnęła się już

kilka lat (od czasu reformy szkolnej z 1930 r., gdy zlikwidowa-
no szkoły w Nienadówce Górnej i Dolnej: wówczas dzieci
z tej wsi były zmuszone chodzić do szkół w Nienadówce Środ-
kowej bądź w Trzebusce – przyp. O.P.) i zapewne wystosowa-
nie oficjalnego pisma do organu nadzorującego w Rzeszo-
wie, miało zobligować tą wieś do uregulowania płatności. Dziś
niestety nie wiemy, czy i jaki skutek przyniosło to pismo. Być
może gmina Nienadówka odwoływała się od tych płatności,
argumentując, że ich dzieci chodzą do szkoły w Nienadów-
ce? Granice obwodów szkolnych granicami a upór ludzki upo-
rem... Zastanawiać może też brak poruszenia w piśmie zale-
głości wobec trzebuszczańskiej szkoły gminy Trzebuska. Te
ciągnęły się znacznie dłużej i miały znacznie większy roz-
miar. Tu jednak pewno wewnętrzna dyplomacja unikała daw-
nych zatargów. Z korzyścią i dla szkoły i dla gminy.

CZĘŚĆ DZIEWIĘTNASTA – OSTATNIA
Utworzenie gminy zbiorowej w Sokołowie Młp., rachunki szkolne,
sprawa wypowiedzenia gruntu szkolnego przez gminę Sokołów

(kwiecień 1935 – październik 1937r.)
W latach 1933 – 1934 dokonano wielu zmian w funkcjono-

waniu gmin wiejskich w Polsce. Do tej pory, utrzymywał się
w kraju podział na kilka systemów administracji lokalnej, co
było spadkiem po czasach zaborów. Obecnie postanowiono
to ujednolicić, wprowadzając nową ustawę o samorządzie
gminnym zwaną „scaleniową”. Nowy ustrój administracji naj-
bliższy był temu, jaki obowiązywał wcześniej w dawnym Kró-
lestwie Polskim. Powołano gminy zbiorowe, złożone od kilku
do nawet więcej niż kilkunastu wsi. Ustawa nie objęła jedynie
Górnego Śląska, gdzie utrzymano dawny ustrój gmin jednost-

kowych. Gminy te dzieliły się na gromady, co było odpowied-
nikiem dzisiejszych sołectw. Tworzenie i znoszenie gmin,
odbywało się na podstawie rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych. Podział na gromady ogłaszano natomiast
w Dzienniku Urzędowym Województwa i dokonywano go na
mocy postanowienia wojewody. Na mocy rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r., utwo-
rzono gminę Sokołów z siedzibą władz gminnych w Sokoło-
wie Młp. W skład tejże gminy weszły dawne gminy wiejskie:
Trzebuska oraz Górno, Markowizna, Nienadówka, Trzeboś,
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Turza i Wólka Sokołowska. Rozporządzenie niniejsze weszło
w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r. Nowe gminy podzielono
w myśl nowych przepisów prawa na gromady wiejskie. Gmi-
na Sokołów Młp. Została podzielona na 7 gromad: Górno,
Markowizna, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska, Turza i Wólka
Sokołowska. Obszar gromad pokrywał się z obszarem daw-
nych gmin wiejskich.

Zlikwidowanie niezależnej gminy Trzebuska i podporząd-
kowanie tej wsi gminie w Sokołowie – jako jednej z gromad
wchodzących w skład tej gminy zbiorowej, zmieniło niewątpli-
wie sytuację mieszkańców. Wcześniej musieli porozumieć się
między sobą – różnie to z tym bywało – ale konflikty były konflik-
tami wewnętrznymi. Teraz wielka gmina zbiorowa, patrzyła po
macoszemu na tutejsze problemy wewnętrzne. Część z nich
uwarzyli sobie sami mieszkańcy Trzebuski, więc gmina nie za-
mierzała tu specjalnie wyciągać pomocnej ręki. Do takich pro-
blemów zapewne należały zobowiązania finansowe gminy
Trzebuska względem tutejszej szkoły. Być może stąd się brał
dotychczasowy spokój w odkładaniu zobowiązań na przyszłość
– gdy powstała gmina zbiorowa – miała tym zobowiązaniom
sprostać... Z drugiej strony niejednokrotnie pobliskie miastecz-
ko patrzyło na sąsiednie wsie z wyraźną wyższością, podkre-
ślając potrzeby własne kosztem wsi... Jak było tym razem? Mo-
żemy się tylko domyślać. W każdym razie tych Trzebuszczan,
którzy liczyli na rozwiązanie kłopotów finansowych i poprawę
w stosunkach ze szkołą czekał srogi zawód...

W dniu 24 kwietnia 1935r. odbyło się pierwsze w tym roku
posiedzenie Rady szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp.
O.P.) w Trzebusce. Wzięli w nim udział: nauczyciel Jan Nykiel,
przewodniczący tego organu Leon Bałamut i członkowie: Woj-
ciech Zdeb i Wojciech Kozioł. Na porządku dziennym obrad
postawiono sprawę zamknięcia rachunków budżetu szkol-
nego w Trzebusce za okres 1934/35.

Członkowie R.s.m. przeglądnęli poszczególne pozycje
w Księdze Kasowej i aktualne „kwity”. Stan funduszu szkol-
nego przedstawiał się następująco:
„1. Zaległość gminy z r. ub.
      (roku ubiegłego – przyp. O.P.) 2111,48 zł
2. pozostałość kasowa z r. ub. 184,23 zł
3. kwota preliminowana na r.1934/35 531 – zł
4. w okresie sprawozdawczym gmina wypłaciła 200 – zł

Wobec tego zaległość gminy obecnie wyraża się w sumie
2442,48 zł. W tem jest zaległość gminy Nienadówka w sumie
205 zł.”

Powyższe rachunki członkowie R.s.m. w Trzebusce przy-
jęli do wiadomości, udzielając, co było normą, absolutorium
przewodniczącemu Bałamutowi. Jak widać, mimo rosnących
zobowiązań tutejszej gminy, nadal z dużym spokojem ten stan
akceptowano, zamykając sprawnie posiedzenie i składając
pod protokołem potrzebne podpisy.

Kolejne posiedzenie R.s.m. odbyło się jesienią. Miało ono
miejsce 13 listopada 1935r. w obecności nauczyciela Nykla,
przewodniczącego Bałamuta i członków: Kozła i Zdebia. Było
już normą, że w tym właśnie okresie debatowano nad ułoże-
niem i uchwaleniem preliminarza budżetowego dla szkoły
w Trzebusce – tym razem na rok szkolny 1936/37. By ukazać
detale tych rozważań, warto po raz kolejny zaczerpnąć z kart
Księgi uchwał R.s.m. w Trzebusce:

„Po rozpatrzeniu potrzeb szkoły w Trzebusce uchwalono
następujące pozycje –
1. utrzymanie wewnętrzne budynku szkolnego 85.00 – zł
2. opał szkolny wraz ze zwózką i rąbaniem 200. – „
3. opłata stróża szkolnego 75. – „
4. na podwody po Księdza na naukę religji 110. – „
5. materiały piśmienne i kancelaryjne 45. – „
6. opłaty pocztowe pism Zarządu szkoły 10. – „
7. prenumerata Dziennika Urzędowego 6. – „
8. pomoce naukowe 30. – „

9. rozszerzenie korytarza szkolnego 70. – „
10. nieprzewidziane wydatki 40. – „
Razem 671 zł.

Na tem posiedzenie Rady Szkolnej Miejsc. Zakończono.
W Trzebusce, 13 listopada 1935”
Poniżej obecni złożyli swe podpisy. Większość wydatków

w poszczególnych punktach budżetu, nie zmieniła swych war-
tości. Mimo to, można zauważyć, że ostateczna suma wydat-
ków była mniejsza od analogicznego, ubiegłego roku szkolne-
go. Tym razem nie dostrzeżemy wydatków na prywatne potrze-
by Kierownika szkoły oraz opłaty za prenumeratę Płomyka
i Płomyczka. Mniejszym także wydatkiem było owo „rozsze-
rzenie korytarza szkolnego” niż zakup i instalacja rynien przy
budynku szkoły. To tajemnicze powiększenie powierzchni ko-
rytarza szkoły intryguje. Znając rozmieszczenie pomieszczeń
tzw. „starej szkoły” w Trzebusce, wielu mieszkańców tej wsi
doskonale pamięta, że korytarzyk ten był stosunkowo niewiel-
ki. Wchodząc do części mieszkalnej szkoły, wkraczało się do
owego korytarzyka, mając na wprost kancelarię. Po lewej ręce
miało się mieszkanie Kierownika a po prawej dość dużą salę,
w której mogły odbywać się lekcje. Powiększenie korytarza
mogło więc być możliwe, jedynie poprzez pomniejszenie po-
mieszczenia kancelarii – ta rzeczywiście była w 2 poł. XX wieku
bardzo malutka, co wielu mieszkańców Trzebuski jako uczniów
tutejszej szkoły pamięta. Powiększenie korytarza odbyło się
więc najwyraźniej kosztem komfortu Kierownika Nykla i jego
następców, co bardzo dobrze świadczy o tym pedagogu.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trzebusce, jest ostatnim ja-
kie możemy obecnie odnaleźć w Księdze uchwał tejże instytu-
cji. Nie oznacza to jednak, że kolejnych protokołów w tej księ-
dze nie było. Wspominałem już wcześniej, że możemy w tej
księdze natknąć się na ślady po wyrwanych kartkach. W tym
przypadku musiało się to odbyć w wyjątkowo stresujących oko-
licznościach dla osoby, która tego czynu dokonała. Widzimy
pozostałości po co najmniej kilkunastu, jeśli nie ponad 20 kart-
kach, które zostały wyrwane z całą gwałtownością, o czym
świadczą nieregularne fragmenty ich pozostałości. Wiele na to
wskazuje, że dokonał tego albo nauczyciel Nykiel, albo któryś
z członków R.s.m. Co było powodem tak zdecydowanej decy-
zji? Najprawdopodobniej wyniknęło to z okupacji niemieckiej
po wrześniu 1939 r. Najeźdźca wyjątkowo surowo zwalczał
polską kulturę i wszelkich działaczy, którzy zaangażowani byli
w działania oświatowe. Zapewne wyrwane kartki, pozwalały
nieco zatrzeć ślady po ostatnich latach sprzed wojny. Wpraw-
dzie Niemcy bez trudu mogli ustalić kto uczył w tutejszej szko-
le, ale jakie były szczegóły działań oświatowych i kto w jakim
wymiarze nauczycielom pomagał już nie koniecznie. Miesz-
kańcy Trzebuski skorzy do współpracy z okupantem nie byli,
czego dowodem były angażowanie się w struktury podziemne
AK, nie podporządkowanie się nakazom okupanta (wymowna
śmierć Andrzeja i Leona Ciupaków w dniu 17 listopada 1943r.
– przyp. O.P.) Sam Jan Nykiel – który mocno rozbudził tutejszą
młodzież także w duchu patriotycznym (o czym świadczy choć-
by założenie tu Sokoła – przyp. O.P.) – także był zainteresowa-
ny zatarciem śladów po własnej pracy.

Wspomniany ostatni protokół, który dziś widzimy w Księdze
uchwał R.s.m. w Trzebusce, rodzi pewien kłopot. Protokolanto-
wi, którym był nauczyciel Nykiel, zdarzyło się tu wyjątkowo nie-
staranne pismo, co powoduje problemy z odczytaniem niektó-
rych jego fragmentów. Problematyczna jest nawet data odby-
cia tego posiedzenia. Ponieważ poprzedni protokół nosił datę
13 listopada 1935r., a ten spisany na drugiej stronie tej samej
karty, najwyraźniej ma datę z miesiącem październikiem – ro-
dzi to wniosek, że w grę wchodzić tu może rok następny –
1936. Wpatrując się w pisane „egipskimi hieroglifami” słowa
i cyfry, w przypadku roku można stwierdzić, że data ta nie koń-
czy się na pewno „6”, a najprawdopodobniej „7”. Czyżby więc
to posiedzenie odbyło się dniu 5 października 1937r.? Była by
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to rzecz zaskakująca. Dotąd bowiem spotykano się z dużą re-
gularnością. W ostatnich latach, przynajmniej 2 razy w roku.
Oznaczało by to więc, że w 1936r. nie spotkano się na obra-
dach R.s.m. w ogóle a pierwsze i być może jedyne spotkanie
w 1937r. miało miejsce jesienią tegoż roku. Co było tego po-
wodem? Dziś już pewnie tego nie ustalimy.

W ostatnim zachowanym posiedzeniu wzięli udział: na-
uczyciel Nykiel, przewodniczący R.s.m. Leon Bałamut, oraz
członek tego organu – Wojciech Kozioł. Powód zwołania po-
siedzenia był ważki. Na porządku dziennym obrad postawio-
no sprawę wypowiedzenia używania gruntu szkolnego. Oto
jak obrady ukazuje protokół:

„Nauczyciel przedstawił sprawę świadczeń gminy zbioro-
wej na rzecz szkoły w Trzebusce, gdzie świadczenia nawet
konieczne nie są uwzględniane i normalny bieg życia szkol-
nego cierpi na tym.

Dnia 25. IX. 1937 Gmina Sokołów – wieś przesłała do Kier.
szk. pismo – na podstawie którego wypowiada używanie grun-
tu szk. nauczycielowi, zamierzając wziąć ten grunt w swoją
opiekę, a z ? (wyraz nieczytelny – przyp. O.P.) dzierżawczego
utworzyć Fundusz budowy szkół w gminie.

Ponieważ nie jest to zgodne z objaśnieniem w tej sprawie
wydanem przez Min. Spr. Wewn. Nr 30, z dn. 12. IX. 1935,
wobec tego Rada Szk. M. w Trzebusce sprzeciwia się zarzą-
dzeniu Gminy – Sokołów – wieś, jako niezgodnemu z ustawą.”

Poniżej zebrani złożyli swe podpisy. Rozniecony tuż przed
II wojną światową konflikt między gminą sokołowską a gro-
madą Trzebuska, był bardzo silny. Pamiętano go długo a jego

echa pobrzmiewały jeszcze kilkadziesiąt lat później. Wydaje
się, że zwrócenie uwagi gminy na używanie gruntu szkolne-
go przez nauczyciela był tylko pretekstem. To pewnego ro-
dzaju preludium do właściwego „koncertu” – jakim było chęć
zabrania części gruntu „pod opiekę” gminy i utworzenie
z niego Funduszu budowy szkół w gminie. To musiało boleć
nie tylko nauczyciela ale i mieszkańców Trzebuski. Nykiel nie-
wątpliwie był przedsiębiorczym i pełnym pasji nauczycielem,
który wniósł wiele dobra w życie społeczności wiejskiej której
na pewien czas stał się mieszkańcem. Zapewne po gospo-
darsku zajął się gruntem szkolnym tworząc warzywniak i co
jest w oparciu o wspomnienia mieszkańców wsi – także zajął
się przyległym ogrodem. Teraz na ten łakomy kąsek patrzy
z rosnącym zainteresowaniem Sokołów... Trzebuska długie
dziesięciolecia czekała na upragniony solidny budynek no-
wej szkoły. Ostatecznie udało się zestawić odpowiedni budy-
nek, ale używany. Teraz, gdy gmina sokołowska dzierżawiąc
część gruntu szkolnego chciała utworzyć Fundusz budowy
szkół w gminie – zakrawało to na lekką kpinę. Zapewne gro-
mada Trzebuska pierwsza w kolejce po nowy budynek nie
stała... Rozjątrzony spór przeciągał się. Tymczasem nie zwra-
cając uwagę na lokalny konflikt, wmieszał się we wszystko
Adolf Hitler. Wywołując we wrześniu 1939r. konflikt globalny,
zatracił sens animozji między Trzebuską i Sokołowem. Okres
międzywojnia minął bezpowrotnie. Szkoła w Trzebusce jak
i inne szkoły na terenie Sokołowszczyzny, znalazła się pod
nadzorem niemieckiego okupanta...

Piotr Ożóg

Od 05.05.2014 r. do 18.05.2014 r. Kry-
ta Pływalnia jak co roku o takiej porze,
była nieczynna z powodu przerwy tech-
nologicznej. W tym czasie dokonano
przeglądu i konserwacji wszystkich urzą-
dzeń związanych bezpośrednio i pośred-
nio z procesem uzdatniania wody. Wy-
czyszczono filtry i wymieniono wodę
w poszczególnych nieckach baseno-
wych. Za utrudnienia przepraszamy.

Na okres wakacji przygotowaliśmy
wiele promocji i atrakcji m/in. Kurs na-
uki i doskonalenia pływania, który bę-
dzie prowadzony przez naszych instruk-
torów.

Zapraszamy dzieci i młodzież z na-
szej gminy, które jeszcze nie ukończy-
ły 18 lat do skorzystania z atrakcji na-
szej pływalni przez okres wakacji za
1 zł, a dzieci i młodzież spoza gminy za
3 zł przez wakacje.

Więcej informacji na naszej stronie
internetowej www.plywalnia.sokolow-
mlp.pl Facebooku i na plakatach.

Na terenie pływalni przeprowadza-
na jest inwestycja, której celem jest za-
instalowanie kolektorów słonecznych
i ziemnej pompy ciepła. Ciepło pozyska-
ne z tej instalacji zostanie wykorzysta-
ne do podgrzewania wody w obiekcie.

Co s³ychaæ w Krytej P³ywalni?
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Obchodzący stulecie urodzin Janik
Ludwik z Nienadówki urodził się 13 mar-
ca 1914 r. w tejże miejscowości w rodzi-
nie chłopskiej. Mieszka tu wraz z córką
Anną i zięciem Janem. Doskonale pa-
mięta swoich nauczycieli m.in. Stanisła-
wa i Annę Marczyków, panią Marcinkie-
wicz. Dalszą naukę kontynuował w Rze-
szowie w Państwowym Seminarium
Nauczycielskim Męskim. Stulatek pa-
mięta z okresu nauki dyrektora Marcina
Wołowca, nauczycieli: Marcina Ulewi-
cza, Wróbla, Władysława Gawła, Myć-
ko, Saneckiego, Hamerskiego.

Niezwykle dramatycznych przeżyć
doznał w czasie okupacji niemieckiej
i po tzw. „wyzwoleniu”. Uczestniczył
w kampanii wrześniowej w 17 Pułku
Piechoty z Rzeszowa. W krwawych wal-
kach został cudownie ocalony i około
połowy września 1939 r. z okolic Tucho-
wa k/Nowego Sącza uciekając na
wschód dostał się do rodzinnego domu.
W połowie października 1939 r. został
skierowany do jednoklasowej szkoły
w Markowiźnie gm. Sokołów Młp. Je-
sienią 1940 r. Niemcy nakazują wyjazd
na roboty do ich kraju. W porozumieniu
z inspektorem szkolnym Polakiem (Se-
wan E.) nie wykonuje nakazu. Ukrywał
się w gospodarstwie krewnego w oko-
licach Sędziszowa. Po kilkutygodnio-
wym ukrywaniu się powrócił do pracy
w Markowiźnie, a po wysiedleniu tej wsi
w 1941 r. przeniesiono go do pracy
w Trzebosi, a kilka miesięcy później
pracuje już w Nienadówce, gdzie był
wolny etat nauczycielski. Okupant na-
kazał zbiórkę podręczników uczniow-
skich, w szczególności do j. polskiego,
historii, geografii. Podręczniki zgroma-
dzono w budynku gminy (obecnie jest
tu siedziba MGOPS). W miejsce ode-
branych podręczników polecono
uczniom kwartalnik „Ster”. Wobec ta-
kiej sytuacji wśród nauczycieli rozwija-
ła swoją działalność AK. Tworzono
komplety tajnego nauczania. Janik Lu-
dwik jako członek AK przybrał pseudo-
nim „Gnat”. Organizował z innymi AK-
owcami tajne nauczanie, co było
ogromnym zagrożeniem dla nauczycie-
li, uczniów i gospodarzy, którzy użyczali
na naukę swoich domów, stodół i in-
nych pomieszczeń.

W 1943 r. w domu Janików odbył się
egzamin z zakresu szkoły powszechnej
i egzamin maturalny. Zdawały egzamin
grupy uczniów 7-osobowa i 11-osobo-
wa i 18-osobowa maturzystów. Egzami-

Nauczyciel, spo³ecznik,
dzia³acz zwi¹zkowy,

stulatek p. Ludwik Janik
natorami byli m.in. prof. KULu-Wacław
Brzęk ps. „Dewajtis”, Józef Guzenda,
studenci – Nowiński Jan, Nowiński Wła-
dysław oraz Jan Bolesław Ożóg, prof.
Winogrodzki, Bolesław Nazimek, Fran-
ciszek Ożóg. Po dniu egzaminów Niem-
cy spacyfikowali Nienadówkę, tylko dzię-
ki dobrej znajomości języka niemieckie-
go ocaleli prof. Winogrodzki, Guzenda
i Janik. Niemcy zamordowali kilkanaście
osób i tyleż wywieźli do obozu koncen-
tracyjnego.

W czasie wojny w Nienadówce
mieszkała i pracowała jako nauczyciel-
ka p. Emilia Grotowska, matka Jerzego
twórcy nowoczesnego teatru w Polsce.
22.X.1944 r. p. Ludwik Janik poślubił na-
uczycielkę p. Józefę Stanio.

W nocy 10/11.XI.1944 r. NKWD prze-
prowadziło rewizję w wielu domach
w Nienadówce. Aresztowano 36 AK-
owców, wśród nich p. Janika. W Soko-
łowie byli przesłuchiwani przez trzy dni
i noce. Odkrytym samochodem prze-
wieziono ich do Rzeszowa i ulokowa-
no w stajniach 20 Pułku Ułanów przy
ul. Dąbrowskiego. W końcu znaleźli się
w lochach rzeszowskiego zamku. Prze-
słuchiwano ich 36 razy, maltretowano,
bito, szykanowano, dręczono. Robili to
Józef Bek-Żyd z Kamienia Podolskie-
go, Prokopin wybił przesłuchiwanemu
Janikowi dwa zęby. Ludzkie odruchy
okazał śledczy Paluchin. Aresztowa-
nych zdemaskował jeden z mieszkań-
ców Nienadówki. Skład „sądu’’ stano-
wili Rosjanie, z boku siedzieli milczący
polscy oficerowie. Zapadł wyrok ska-
zujący.

We wrześniu 1945 r. ówczesne wła-
dze oświatowe kierują nauczyciela do
pracy w szkole w Trzebusce. We wrze-
śniu 1949 r. Wydział Oświaty w Kolbu-
szowej kieruje p. Janika L. na studia do
Bielska. Studiuje w Powiatowym Insty-
tucie Robót Ręcznych i Rysunku. Po
ukończeniu studiów podejmuje pracę
w szkole w Nienadówce Środkowej. Od
1955 r. pełni obowiązki kierownika szko-
ły, a w r. 1970 zostaje mianowanym dy-
rektorem Szk. Podst. Nr 1 im. H. Sien-
kiewicza w Nienadówce.

Pan L. Janik nie ograniczał się tylko
do pracy zawodowej, zawsze był ak-
tywny w lokalnej społeczności. Dzięki
jego ogromnemu zaangażowaniu po-
wstała w Nienadówce Zasadnicza
Szkoła Przysposobienia Rolniczego,
wybudowano gmach nowej szkoły,
wzniesiono dom nauczyciela, powstał

Ośrodek Zdrowia. Społeczeństwo wi-
dząc efekty włączało się do prac, do
organizacji życia mieszkańców groma-
dzono materiały budowlane, wykony-
wano nieodpłatnie wiele prac. Jako
nauczyciel był przewodniczącym Kon-
ferencji Rejonowych Nauczycieli od
1962 r. Był też instruktorem metodycz-
nym nauczycieli prac ręcznych i rysun-
ku z terenu powiatu kolbuszowskiego.
Poznał wiele szkół, nauczycieli, dora-
dzał, pomagał, organizował szkolenia.
Od 1992 r. był prezesem Sekcji Emery-
tów Związku Nauczycielstwa Polskie-
go. Również społeczność nienadowska
zaufała swojemu ziomkowi wybierając
go sołtysem wsi. Funkcję tą pełnił przez
6,5 roku. Bardzo dbał o wspólne wiej-
skie mienie i nie zgadzał się na jego
trwonienie, przez co wielokrotnie nara-
żał się władzom.

Wielu ludzi z zaszczytem przyznaje
się do współpracy z Nim. Wielu z roz-
rzewnieniem wspomina spotkania
z okazji Dnia Nauczyciela, opłatkowe,
wielkanocne itp. Państwo Janikowie
wychowali i wykształcili trójkę dzieci –
Annę, Stanisława i Kazimierza. Senior
rodu cieszy się szacunkiem i miłością
dzieci ich małżonków, 10 wnuków i 13
prawnuków.

Z okazji 100-lecia urodzin, jubilata
odwiedzili przyjaciele, znajomi, ucznio-
wie, związkowcy, miejscowy proboszcz
ks. Józef Galant, lekarz dr Jan Hadała,
przedstawiciele władz lokalnych, byli
współpracownicy. Dom wypełniły wią-
zanki pięknych wiosennych kwiatów.
Jubilat to encyklopedia minionego stu-
lecia z wiedzy politycznej, zawirowań hi-
storycznych, historii oświaty powiatowej
i gminnej.

Sędziwemu Jubilatowi życzymy na-
stępnych stu lat w dobrym zdrowiu oraz
wszelkiej pomyślności.

Edward Gut
były współpracownik Jubilata
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Dzień 4 maja 2014 r. przejdzie
do historii Ochotniczej Straży
Pożarnej Kąty Trzebuskie.

Właśnie w tym dniu, który jest Dniem
Strażaka, nastąpiło przekazanie i po-
święcenie nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego. Drugim ważnym wy-
darzeniem były obchody 55-lecia Stra-
ży w naszej miejscowości. 55 lat są to
różne okresy w historii XX i XXI wieku,
tak naprawdę jest to historia naszej
społeczności – strażacy ochotnicy są
esencją życia lokalnego. Dziękuję
wszystkim strażakom, którzy działali

przez te 55 lat, nie patrząc na trudy
i różne przeszkody szli z pomocą
w każdej chwili niosąc nie tylko pomoc,
ale i dobre słowo.

Na początku jednostka zaczęła
działać, jako grupa samoobrony, która
walczyła z klęskami żywiołowymi oraz
pomagała mieszkańcom w ich proble-
mach. Cieszę się, gdy widzę ludzi mło-
dych. Jest to naprawdę znakomite, bo
drużyny strażackie, które wychowują
następne pokolenia uczą solidarności,
współpracy, współdziałania, są to te
drużyny, które zasługują na najwyższy
szacunek i uznanie. Zawsze wtedy, kie-
dy drużyny strażackie wzywane są do
działań, a dzisiaj doskonale wiemy, że
pożary to jest tylko ułamek z czym się
borykamy, bo zdarzają się powodzie,
wypadki drogowe, losowe, czy też zwią-
zane z aurą, to zawsze jest taki moment,
kiedy pierwsze sięga się po słuchawkę
i dzwoni po pomoc do strażaków. Są to
okoliczności, które wymagają przygo-

towania, mobilności, sprzętu i oczywi-
ście ludzi, bo są oni najważniejsi.

Świętowanie tego dnia rozpoczęło
się uroczystą mszą świętą w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie

Młp., w której wzięli udział strażacy
z OSP Kąty Trzebuskie, poczty sztan-
darowe z Górna, Nienadówki, Sokoło-
wa Młp. i Wólki Niedźwiedzkiej, dele-
gacja OSP z Trzebuski oraz zaprosze-
ni goście i parafianie. Następnie nastą-
pił przejazd pod Remizę Strażacką
w Trzebusce Kątach, gdzie rozpoczęła
się część oficjalna.

Zawsze tam, gdzie się działa w dru-
żynie sukces jest łatwiej osiągnąć. Dzię-
ki dobrej współpracy ze strażą, jako
sołtys mogłam razem z Zarządem OSP
Kąty Trzebuskie podjąć działania, któ-
re pozwoliły na zakup nowego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego marki
Ford Transit. Wspólne działanie i deter-
minacja w dążeniu do celu pozwoliły na
pozyskanie sponsorów, bez których sfi-
nalizowanie transakcji nie byłoby możli-
we. Fundusze pochodziły od Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp., Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mi-
nisterstwa, Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych oraz Funduszu Sołeckiego
Wsi Trzebuska Kąty.

Zaproszonych gości powitał prezes
OSP Kąty Trzebuskie Janusz Wielgosz.
Uroczystość poprowadził Brygadier Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie druh Stanisław
Perlak i Komendant Gminny OSP Zbi-

Obchody 55-lecia OSP K¹ty Trzebuskie
oraz uroczystoœæ poœwiêcenia i przekazania
nowego samochodu ratowniczo-gaœniczego
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gniew Bury. Wśród zaproszonych go-
ści byli: członek Zarządu Powiatowe-
go Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Rzeszowie – Ko-
mendant Gminny w Kamieniu druh
Adam Zając, ks. proboszcz Jan Pruc-
nal, Burmistrz GiM Sokołów Młp. – An-
drzej Ożóg, Za-ca Prezesa FOŚiGW –
Bogusław Kida, Dyrektor MGOKSiR –
Jacek Piekiełek, Przewodniczący Rady
Miejskiej Sokołowa Młp.– Andrzej Pa-
sierb, Sekretarz GiM Sokołów Młp. –
Beata Szot, radna Rady Gminy – Stani-
sława Hajder, przedstawiciele TUW –
Państwo Elżbieta i Krzysztof Perec.

Z okazji jubileuszu 55-lecia OSP
Kąty Trzebuskie oraz przekazania i po-
święcenia nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP Kąty Trze-
buskie w uznaniu zasług dla ochrony
przeciwpożarowej strażacy tej jednost-
ki otrzymali odznaczenia związkowe:
– brązowe: druh Tomasz Piersiak,

druh Janusz Wielgosz, druh Zbi-
gniew Budzyń,

– wzorowe: druh Bogdan Rzeszutek,
druh Marek Piersiak,

– za wysługę lat: 5 lat – druh Paweł
Stopyra, 10 lat – druh Marek Tęcza,
10 lat – druh Piotr Jacek, 15 lat –
druh Piotr Piwiński, 25 lat – druh
Wiesław Woś.

Uroczystego po-
święcenia nowego sa-
mochodu dokonał ks.
proboszcz Jan Prucnal.
Z woli ludu strażackiego
na matkę chrzestną sa-
mochodu została wybra-
na Anna Kraska, która
w imieniu OSP Kąty
Trzebuskie nadała mu
imię Florian i życzyła by
działał sprawnie, gasił
skutecznie i rozsławiał
imię Kąty Trzebuskie.
Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali matka
chrzestna i opiekun
druh Tomasz Piersiak.
Następnie kierowca
i mechanik dokonali pró-
by technicznej pojazdu,
polegającej na urucho-
mieniu świateł alarmo-
wych, sygnałów dźwię-
kowych i silnika pojaz-
du. Po poświęceniu
głos zabrali zaproszeni
goście.

W tym dniu mogliśmy
także gościć wicewoje-
wodę podkarpackiego
Alicję Wosik, która brała

wcześniej udział w wojewódzkich ob-
chodach Dnia Strażaka w Kalwarii Pa-
cławskiej.

Jako sołtys miejscowości Trzebuska
Kąty jestem dumna z zaangażowania
i wkładu, jaki włożyli w przygotowanie
tej uroczystości strażacy, a także przy-
jaciele Ochotniczej Straży Pożarnej
Kąty Trzebuskie. Szczególne podzięko-
wania kieruję do ks. proboszcza Jana
Prucnal za odprawienie mszy św. w in-
tencji strażaków oraz za poświęcenie
samochodu, Burmistrza GiM – Andrze-
ja Ożóg, Dyrektora MGOKSiR – Jacka
Piekiełek, Radnego Wojewódzkiego
Mieczysławowi Miazga.

Anna Kraska
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Czas biegnie szybko. Zdawało by się, że to przecież nie
tak dawno było gdy ogłaszaliśmy pierwsze zapisy do nowej
szkoły muzycznej w Sokołowie Małopolskim.

A jednak minęło już prawie dwadzieścia lat. Dokładnie
1 października 1994 roku rozpoczęła w Sokołowie Małopol-
skim działalność szkoła pod nazwą Prywatna Szkoła Muzycz-
na I stopnia. Nie była to jeszcze samodzielna placówka, ale
oddział filialny PSM I st. w Tyczynie.

Począwszy od 1998 roku w związku z rozdzieleniem szkoły
na odrębne jednostki działa jako niezależna placówka zare-
jestrowana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych
Ministerstwa Kultury pod nazwą Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Szkoła początkowo prowadziła swoją działalność w bu-
dynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim. Jako niewielka placówka działała
jako szkoła niepubliczna stawiając na działalność typowo
umuzykalniającą skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku
od 7 do 18 roku życia.

Prowadziła nauczanie w oparciu o własną siatkę godzin,
w której dominowały pod względem ilości praktyczne zajęcia
z gry na instrumencie. Przedmioty teoretyczne stanowiły
w niej niewielki udział.

Z czasem pojawili się uczniowie, dla których priorytetem
było przygotowanie się do dalszego kształcenia w szkołach
muzycznych II stopnia, tym samym spowodowali zmianę kon-
cepcji szkoły na typową szkołę muzyczną I stopnia realizu-
jącą dokładnie taki sam plan nauczania i minimum progra-
mowe jak obowiązujące w szkołach publicznych.

Po raz pierwszy egzaminy wstępne do Państwowej Szko-
ły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie zdali uczniowie klasy
trzeciej sokołowskiej szkoły w 1996 roku. Dwójka wówczas
rekrutów, pozytywnie zaliczając egzaminy przetarła ścieżki
absolwentom i uczniom szkoły, chcącym kontynuować naukę
w szkole muzycznej II stopnia.

Od początku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w So-
kołowie Małopolskim prężnie się rozwija, a jej uczniowie czyn-
nie udzielają się niemalże podczas wszystkich wydarzeń
muzycznych w regionie.

Na przestrzeni prawie dwudziestu lat szkoła zintegrowała
się ze środowiskiem. Swoją działalnością wpisała się w kra-
jobraz placówek oświatowych na terenie gminy. Już w 1998
roku Zespół Wokalny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia wystąpił na V OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU KOLĘD
I PASTORAŁEK. Zespół koncertował 10 grudnia w Krakowie
przed jury konkursowym składającym się z profesorów Kra-
kowskiej Akademii Muzycznej.

Tradycją stały się już występy uczniów podczas różnych
uroczystości i wydarzeń takich jak: Święto Polski Niepodle-
głej, Uroczystość Konstytucji 3 Maja, Dni Sokołowa czy udział
w przedsięwzięciu pod nazwą Ogólnopolski Kurs Pianistycz-
ny w Szczecinku na którym uczniowie NSM w Sokołowie
Małopolskim biorą udział w warsztatach i koncercie finało-

wym. Placówka może również pochwalić się dużą ilością
uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę w dziedzinie
wykonawstwa solowego na konkursach o zasięgu regional-
nym i ogólnopolskim. Na szczególną uwagę zasługuje suk-
ces Pauliny Pawłowicz. Uczennica klasy fortepianu Grzego-
rza Wójcikiewicza zajęła I miejsce w V Ogólnopolskim Festi-
walu Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012.

Uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Soko-
łowie Małopolskim uczestniczą również w imprezach organi-
zowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim (Dzień Matki, Dzień Bab-
ci, Dzień Kobiet i inne).

Od 1998 roku NSM I st. wspólnie z MGOKSiR, co roku
przeprowadza imprezę pod nazwą Międzygminny Konkurs
Kultury Muzycznej, na którym prezentują się młodzi adepci
sztuki muzycznej. Szkoła jest również organizatorem własnych
popisów i koncertów uczniowskich. Współdziała także w or-
ganizacji odbywającego się w Leżajsku od 2008 roku Ogól-
nopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Pierwsza edycja od-
była się 28 maja 2008 roku w Leżajsku.

Odrębnym konkursem organizowanym przez Niepań-
stwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokołowie Małopolskim
jest Festiwal Muzyki Elektronicznej, który odbywa się syste-
matycznie od 2008 roku.

Wydarzenia kulturalne z udziałem uczniów i pedagogów
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej są skrupulatnie odnoto-
wywane na łamach lokalnego pisma społeczno-kulturalnego
„Kurier Sokołowski”, a wszelkie informacje dotyczące zarów-
no organizacji jak i spraw bieżących znajdują się na stronie
internetowej szkoły.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie
Małopolskim w roku 2012 rozpoczęła starania o uzyskanie
uprawnień szkoły publicznej, które zostały zakończone suk-
cesem. 1 marca 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego podpisał akt nadanie szkole uprawnień szkoły pu-
blicznej.

26 sierpnia 2013 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia w Sokołowie Małopolskim została włączona do Pod-
karpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych
prowadzonego przez jeden organ pod kierownictwem dyrek-
tora Grzegorza Wójcikiewicza. Od tego dnia organizacyjnie
podlega pod zespół szkół pod względem finansowym, nato-
miast zachowuje pełną autonomię pod względem prowadze-
nia działalności oświatowej.

Na wiosnę 2015 roku planowane są uroczystości jubile-
uszowe upamiętniające dwudziestoletnią działalność szkoły,
na które już dziś serdecznie zapraszamy. W programie uro-
czystości znajdą się prezentacje artystyczne solistów, chóru
szkolnego, wystąpienia zaproszonych gości i koncert kwarte-
tu smyczkowego. Szczegóły obchodów pojawią się tuż po
wakacjach.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor PZNSM

20 lat dzia³alnoœci
Niepañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia

w Soko³owie Ma³opolskim
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Z  H I S T O R I I  S Z K O Ł Y

1999 rok – laureaci II edycji Dzieciêcego Konkursu Kultury Mu-
zycznej w Soko³owie Ma³opolskim.

2000 rok – Zespó³ Wokalny NSM I stopnia w Soko³owie Ma³opol-
skim wystêpuje na koncercie jase³kowym.

10 grudnia 2001 rok – Prezentacja Rocznika Soko³owskiego nr 3.
Przy instrumencie Joanna Partyka.

23 kwietnia 2002 rok – „Poeci i Pisarze Dzieciom” – konkurs
poezji. W konkursie uczestniczy zespó³ wokalny prowadzony
przez mgr Annê Wójcikiewicz.

2003 rok – Inauguracja Roku Szkolnego 2003/2004 w NSM I st.
w Soko³owie Ma³opolskim. W pierwszym rzêdzie nauczyciele:
mgr Anna Wójcikiewicz, Magdalena Psyka³a, Damian Malec, mgr
Agata Mazur.

2004 rok – Karol Walicki na
zajêciach kszta³cenia s³u-
chu.

2006 rok – Magdalena Woœ w trak-
cie wystêpu.

2009 rok – Jubileusz 15-lecia Nie-
pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia w Soko³owie Ma³opol-
skim.

11 listopada 2007 – uroczystoœæ z okazji Naro-
dowego Œwiêta Niepodleg³oœci na rynku
w Soko³owie Ma³opolskim.

Pami¹tkowe zdjêcie po zakoñczeniu roku szkol-
nego 2007/2008
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Niepaństwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia w Sokołowie Małopolskim jest
jedyną szkołą artystyczną działającą
w gminie. Aktualnie kształci się w niej
53 uczniów z Sokołowa Małopolskiego
i okolicznych miejscowości. Przy szkole
działa filia szkoły muzycznej II stopnia
w Leżajsku, w której naukę pobiera
5 uczniów. Zanim powstała Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia w Soko-
łowie Małopolskim nie było w okolicy
szkoły muzycznej a do najbliższej
uczniowie musieli dojeżdżać do odda-
lonego o 25 kilometrów Rzeszowa. Szko-
ła wychodzi naprzeciw zapotrzebowa-
niu środowiska na placówkę rozwijającą
talenty muzyczne dzieci i młodzieży.
Poprzez swoją pracę wpływa na po-
strzeganie tej formy kultury jako istotne-
go elementu w rozwoju społeczności
lokalnej. Staje się niejako centrum kul-
tury muzycznej, które poprzez angażo-
wanie dzieci, młodzieży i rodziców przy-
bliża środowisku „sztukę wysoką”. Ta-
kie działania szkoły wpisują się w jej mi-
sję. Na całokształt pracy szkoły, jej po-
ziom kształcenia i sposób postrzegania
w środowisku wpływ mają przede
wszystkim nauczyciele.

Kadra pedagogiczna szkoły muzycz-
nej to wykształceni specjaliści, zarów-
no pod względem praktycznym jak i pe-
dagogicznym. Aktualnie w szkole pra-
cują:

Marta Woś-Karczmarz – absolwent-
ka Akademii Muzycznej w Krakowie.
Prowadzi w szkole sekcję fortepianu.
Jest wieloletnim nauczycielem rzeszow-
skich i okolicznych szkół muzycznych.
Jej uczniowie zdobywali laury na kon-
kursach o zasięgu regionalnym i ogól-
nopolskim. Współpracowała z placów-
kami: Zespół Szkół Muzycznych nr 1
w Rzeszowie, Prywatna Szkoła Muzycz-
na I st. w Trzcianie, Szkoła Muzyczna
w Jeżowem i Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Sokołowie Małopolskim.

Danuta Wołoszyn – absolwentka
Akademii Muzycznej w Katowicach
i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się pro-

wadzeniem klasy skrzypiec. Posiada
wysokie osiągnięcia artystyczne i peda-
gogiczne na poziomie ogólnopolskim
i międzynarodowym. Poza szkołą mu-
zyczną w Sokołowie Małopolskim pra-
cuje w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Leżajsku i Samorządowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

Natalia Kmita – absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Od nie-
dawna zatrudniona w NSM w Sokoło-
wie Małopolskim jako nauczyciel skrzy-
piec. Młoda nauczycielka z pasją. Jest
członkiem znanego kwartetu smyczko-
wego LEJDIS QUARTET złożonego
z absolwentów akademii muzycznych
w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
Prowadzi również sekcję skrzypiec
w Szkole Muzycznej w Kamieniu.

Wojciech Front – absolwent Akade-
mii Muzycznej w Krakowie. Posiada
specjalizacje w zakresie teorii muzyki
i kontrabasu. W Niepaństwowej Szkole
Muzycznej I st. w Sokołowie Małopol-
skim prowadzi zajęcia z kształcenia słu-
chu i audycji muzycznych. Współpracu-
je również ze szkołami publicznymi
w Stalowej Woli i Ropczycach.

Agnieszka Winiarska – absolwent-
ka Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Rzeszowie. Specjalistka w zakresie
nauczania gry na flecie, klawiszowych
instrumentach elektronicznych i forte-
pianu dodatkowego. Współpracuje ze
szkołą muzyczną w Sokołowie Małopol-
skim praktycznie od początku działalno-
ści. Jej uczniowie dali się poznać jako
godni reprezentanci szkoły na konkur-
sach i przesłuchaniach w regionie.

Stanisław Jaworski – absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach
i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Od dwóch lat pracuje w so-
kołowskiej szkole muzycznej. Pełni obo-
wiązki nauczyciela akordeonu w szkole
muzycznej I stopnia i przedmiotów teo-
retycznych w szkole muzycznej II stop-
nia. Głównym miejscem pracy jest Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Leżajski, gdzie pełni funkcję dyrekto-
ra szkoły.

Monika Witalec – ukończyła Akade-
mię Muzyczną w Gdańsku na Wydziale
Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki.
Prowadzi zajęcia z rytmiki i kształcenia
słuchu z uczniami klas 1-3 cyklu sześcio-
letniego. Jest młodą nauczycielką anga-
żującą się z pasją w swoją pracę. Poza
szkołą muzyczną w Sokołowie pracuje
w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie.

Damian Malec – wieloletni nauczy-
ciel szkoły muzycznej w Sokołowie Ma-
łopolskim. Jest absolwentem Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego i Liceum Muzycz-
nego w Rzeszowie. Prowadzi klasę gi-
tary i saksofonu. Współpracuje aktual-
nie także z Prywatną Szkołą Muzyczną
I stopnia w Nowej Wsi.

Anna Wójcikiewicz – absolwentka
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rze-
szowie. Specjalistka od zespołów wo-
kalnych, chórów i piosenki dziecięcej.
Pracuje w szkole od początku istnienia
placówki. Jest organizatorem szkolnych
imprez i koncertów. Poza szkołą mu-
zyczną w Sokołowie Małopolskim pra-
cuje w Niepaństwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Sieniawie.

Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor
szkoły. Absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie i Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. Specjalista w zakresie gry na
klarnecie i fortepianie. Założyciel Nie-
państwowej Szkoły Muzycznej w Soko-
łowie Małopolskim. Współpracuje z wie-
loma szkołami muzycznymi w Woje-
wództwie Podkarpackim.

Grono pedagogiczne sokołowskiej
szkoły muzycznej dba o odpowiedni
poziom kształcenia przy zachowaniu
szczególnie miłej atmosfery w trakcie
prowadzenia zajęć. Stymuluje do pracy
nad warsztatem muzycznym poprzez
zachęty i nagrody. Stara się integrować
dzieci i młodzież wokół wspólnych
przedsięwzięć artystycznych. Aby się
o tym przekonać warto przyjść do szkoły
i podjąć naukę pod okiem nauczycieli
przyjaznych uczniom.

Grzegorz Wójcikiewicz
Dyrektor PZNSM

Poznajmy się
                bliżej
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Aktywny Samorząd
Program finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
zaprasza do ubiegania się w roku 2014

z dofinansowań w ramach pilotażowego programu
PFRON – Aktywny Samorząd.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-
nia do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnicze-
nia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III pozio-
mie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym.

Wnioski przyjmowane będą w terminach:
Moduł I
– 01.03.2014-30.04.2014 oraz 01.09.2014-30.09.2014
Moduł II
– 01.03.2014-30.03.2014 oraz 01.09.2014-30.09.2014
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów,

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Centrum lub pod numerem telefonu: 17 859 48 23.

Druki wniosków można pobrać ze strony interneto-
wej bip.powiat.rzeszow.pl.

Zapraszamy
do Szkół Muzycznych

w Sokołowie Małopolskim
Uprzejmie informujemy o trwających zapisach do Niepań-

stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopol-
skim na rok szkolny 2014/2015.

Szkoła Muzyczna I stopnia
– dla początkujących

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 16 lat. Kandy-
datów w wieku od 6 do 9 roku życia przyjmujemy na cykl
6-letni, kandydatów w wieku od 10 do 16 roku życia przyjmu-
jemy na cykl 4-letni. Na wniosek rodziców istnieje możliwość
przyjęcia na cykl sześcioletni uczniów starszych w wieku
10-11 lat. Prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach,
gitarze, akordeonie, saksofonie, flecie, klarnecie i trąbce.
Posiadamy uprawnienia do wydawania świadectw na dru-
kach państwowych. Połowę kosztów kształcenia pokrywa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Muzyczna II stopnia
– dla zaawansowanych

filia NSM II st. w Leżajsku
Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych

szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów,
którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia pry-
watnego. Prowadzimy rekrutację do sekcji: klarnetu, sakso-
fonu, fletu, akordeonu, fortepianu, skrzypiec, trąbki i gitary.

Edukacja Artystyczna
– muzyka rozrywkowa

Kurs gry na keyboardzie i nauka śpiewu w sekcji wokal-
nej. Tok nauki dostosowany do indywidualnych zaintereso-
wań i predyspozycji. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
6-18 lat.

Szczegóły rekrutacji
Zapisy odbywają się Zespole Szkół im. Jana Pawła II w So-

kołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej 41. Podania dostępne
są w sekretariacie Zespołu Szkół, na stronie internetowej szkoły
muzycznej lub u dyrektora Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim. Wypełnione podania
należy złożyć najpóźniej w dniu przesłuchań wstępnych.

Przesłuchania wstępne kandydatów:
•  28.06.2014, godz. 11.00 – I termin
•  30.06.2014, godz. 11.00 – II termin (w razie wolnych miejsc)

Dodatkowych informacji udziela dyrektor NSM I i II stopnia
pod numerem tel. 604 888 796.

Strona internetowa szkoły dostępna jest pod adresem:
www.muzyczna.com.pl.
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Bo czas jak rzeka,
jak rzeka płynie...

Program obchodów uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim:

10:00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
11:30 – Część oficjalna w Zespole Szkół ul. Lubelska 37.
13:30 – Poczęstunek dla zaproszonych gości.
14:30 – Spotkania absolwentów w grupach klasowych. Degustacja przekąsek przygotowanych

   przez uczniów naszej szkoły.
18:00 – Zabawa Taneczna w restauracji „Sokół”.

Nasi uczniowie laureatami konkursu „Jestem przedsiêbiorczy”
W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbył się III etap konkursu „Je-

stem przedsiębiorczy”, który był skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Nasi reprezentanci znaleźli się na li-
ście laureatów konkursu: Wojciech Mrożkiewicz (IA LO) zajął
III miejsce, natomiast Karol Berkowicz otrzymał I wyróżnienie.
Organizatorem przedsięwzięcia było Studenckie Koło Nauko-
we Finansów i Rachunkowości „Kapitał” funkcjonujące w In-
stytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu. Głów-
nym założeniem współzawodnictwa
było umożliwienie młodzieży spraw-
dzenia swojej wiedzy, umiejętności
i predyspozycji w przedstawieniu in-
nowacyjnego pomysłu na biznes,
a także rozwijanie przedsiębiorcze-
go myślenia. Konkurs obejmował
3 etapy. Punktem kulminacyjnym było
zaprezentowanie i obronienie swo-
jego biznesplanu przed komisją kon-
kursową w Jarosławiu, co było nie
lada wyzwaniem. Z naszej szkoły do
konkursu przystąpiło 4 uczniów: Ka-
tarzyna Lesiczka (IA LO), Natalia
Bednarz (IA LO), Karol Berkowicz (IA
LO), Wojciech Mrożkiewicz (IA LO).

Komisja konkursowa w składzie:
Dr Tatiana Kożak-Siara – przewod-

nicząca (koordynator konkursu)
Dr Piotr Litwa – wykładowca PWSTE i Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie
Piotr Olejarz – Urząd Skarbowy w Jarosławiu
Joanna Kociumbas – Raiffeisen – Polbank Oddział w Jarosła-
wiu
uwzględniając wymogi konkursowe spośród nadesłanych 66
przedsiębiorczych pomysłów na biznes wybrała 21.

Główne kryteria oceny pracy kon-
kursowej:
– oryginalność pomysłu w stosunku
do rozwiązań istniejących,
– znajomość otoczenia konkurencji,
możliwości rynkowych oraz specyfi-
ki branży,
– adekwatność planowanych działań
w projekcie dla realizacji założonych
celów,
– wiarygodność finansowa i możli-
wość wykorzystania różnych dostęp-
nych źródeł finansowania,
– poprawność merytoryczna.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

Renata Woś

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim
i Komitet Organizacyjny Zjazdu

zapraszają Absolwentów

na Jubileusz 70-lecia
Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w dniu 27 września 2014 r.

Więcej informacji o Zjeździe znajduje się na stronie
www.zssokolow.edu.pl

lub w sekretariacie szkoły (17) 7729 009
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Fina³
Wojewódzkiego

Konkursu Wiedzy
Normalizacyjnej
Dnia 18 marca 2014 roku w Zespole

Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Nor-
malizacyjnej. Organizatorem konkursu
był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ho-
norowy patronat nad konkursem objął
Polski Komitet Normalizacyjny, Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie oraz Staro-
sta Rzeszowski. W spotkaniu podczas,
którego odbył się finał konkursu udział
wzięli: Pan Naczelnik Wydziału Społecz-
no-Oświatowego Adam Kozak, dr inż.
Zygmunt Niechoda przedstawiciela
PKN, p. Dyrektor Antoni Kula, p. Wice-
dyrektor Anna Kolano, p. Renata Woś,
p. Maria Zawada, oraz przedstawiciele
i młodzież ze szkół, które brały udział
w konkursie: Liceum Ogólnokształcące
im. KEN w Dynowie, Zespół Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów
Westerplatte w Trzcianie, Zespół Szkół
Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie, Zespół Szkół Tech-
nicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rze-
szowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej
Woli, Liceum Ogólnokształcące im. ks.

Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., Li-
ceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kost-
ki w Kamieniu, Zespół Szkół w Sokoło-
wie Młp.

W etapie wojewódzkim udział wzię-
ło 22 uczniów, którzy wcześniej uzyska-
li czołowe miejsca w etapach szkolnych
w naszym województwie. Podczas fina-
łu wojewódzkiego uczestnicy wysłuchali
bardzo ciekawego wykładu na temat
rozwoju normalizacji i jej znaczenia
w życiu codziennym wygłoszonego
przez przedstawiciela PKN.

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Normalizacyjnej:
I miejsce – Filip Bzduń Liceum Ogólno-

kształcące im. Św. St. Kostki w Kamie-
niu
II miejsce – Daniel Kuźmik Zespół Szkół
Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie
III miejsce – Marek Król Zespół Szkół
Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie
Wyróżnienie – Jarosław Partyka Zespół
Szkół w Sokołowie Młp.
Wyróżnienie – Aneta Szczepan Liceum
Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi
w Sędziszowie Młp.
Organizatorzy etapu wojewódzkiego:

Anna Kolano, Renata Woś,
Maria Zawada

Byliœmy
w TVP Rzeszów

Po wykładzie pana profesora Miod-
ka dotarliśmy do budynku TVP Rzeszów
i udaliśmy się na poznanie lokalnych
mediów. Pierwszym punktem naszej wi-
zyty w telewizji było spotkanie z panią
Barbarą Majcher, która jest kierowni-
kiem Sekcji Archiwum Programowego.
Kierowniczka tego oddziału przekazała
nam wiele cennych informacji na temat
nagrań zamieszczonych w archiwum.
Mogliśmy dowiedzieć się o tym, że naj-
starszą taśmą nagraną przez TVP Rze-
szów jest pielgrzymka Jana Pawła II po
podkarpackiej ziemi z roku 1995. Zapo-
znaliśmy się również z ewolucją powsta-
nia programów telewizyjnych. Co cieka-
we w rzeszowskiej kolekcji jest około 18
tys. nagrań, z czego niektóre są bardzo
unikatowe i niespotykane w innych ar-
chiwach. Później przeszliśmy do reży-
serki, aby poznać powstawanie progra-
mu telewizyjnego „od wewnątrz”. Była
to bardzo ciekawa i interesująca lekcja,
ponieważ dowiedzieliśmy się w jaki
sposób wygląda praca nad oprawą mu-
zyczną i wizualną całego programu te-

lewizyjnego. Następnie udaliśmy się do
najważniejszej części rzeszowskich
mediów, czyli do studia, w którym na-
grywane są programy informacyjne. Mo-
gliśmy tam sprawdzić swoje możliwości
jako prezenterzy pogody, czy dzienni-

karze programów informacyjnych. Po
dokonanej prezentacji zostaliśmy zapro-
szeni do sali multimedialnej, w której
oglądaliśmy film o pięknie przyrody pod-
karpackich Bieszczadów.

Renata Kotula
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„S³owo jest
w cz³owieku”

– wyk³ad profesora
Jana Miodka

Podczas wycieczki humanistycznej
(grupa rozszerzenia z j. polskiego klasy
II ALO) wzięliśmy udział w wykładzie wy-
bitnego polskiego językoznawcy profe-
sora Jana Miodka. Z tej szczególnej oka-
zji aulę przy ulicy Pigonia 1 odwiedziła
rekordowa liczba profesorów, badaczy
języka, ludzi kultury, filozofów, doktoran-
tów, studentów i uczniów chcących na
żywo wysłuchać pasjonującego przemó-
wienia Pana profesora. Dr hab. prof. UR
Janusz Pasterski serdecznie przywitał
przybyłych gości, a następnie prof. dr hab.
Kazimierz Ożóg, przybliżył postać prof.
Jana Miodka, mówiąc o nim „jest niezwy-
kłym człowiekiem i potrafi wspaniale
mówić o języku polskim, znamy się od
trzydziestu lat”. Pan Profesor niezwykle
wzruszająco, w sposób zmetaforyzowa-
ny tłumaczył sentencję „Słowo jest
w człowieku”, odwołując się do bogate-
go dorobku jego twórczości. W czasie wy-
kładu zatytułowanego „Najważniejsze
zjawiska współczesnej polszczyzny” pro-
fesor Jan Miodek tłumaczył, „że choć ję-
zyk żyje i nieustannie się zmienia, to pew-
nych rzeczy przyjąć na tę chwilę nie moż-
na. Rozwój polszczyzny to proces nie-
ustanny i niemożliwy do zatrzymania, ale
pewne kwestie są nie do przyjęcia. Błę-
dem jest np. całkowite anglicyzowanie w
wymowie wyrazu bussines, wymawiane
całkowicie po angielsku „byznes”.
– A jeszcze 100 lat temu Konopnicka,
Sienkiewicz, Żeromski, mówili „bussi-
nes”, czyli tak jak się pisze. Zatem im bli-
żej współczesności, tym mniej nawiązań
graficznych w wyrazach.” Po tak wspa-
niałych wypowiedziach profesorów po-
sypały się gromkie oklaski. Moi ucznio-
wie stwierdzili, że „chcieliby mówić tak
pięknie jak profesor Jan Miodek”.

Renata Kotula

I edycja Szkolnego
Konkursu

Gastronomicznego
Po długiej zimie nasze ciało budzi

się do życia. Instynktownie czujemy zbli-
żającą się ciepłą porę roku, dlatego
mamy potrzebę wzmocnić nasz orga-
nizm dawką świeżych witamin. Z tej oka-
zji 16 kwietnia 2014 r. w naszej szkole
odbyła się I edycja Szkolnego Konkur-
su Gastronomicznego pt. „Nowalijkowa
uczta – czyli wiosna na talerzu”. W kon-
kursie wzięły udział dwie uczennice
Technikum w zawodzie Kucharz (Ga-
briela Łuszczki i Katarzyna Drapała)
z klasy III BT, sześć uczennic Technikum
w zawodzie Technik żywienia i usług
gastronomicznych (Marta Prucnal Ange-
lika Śliż, Agnieszka Piróg, Gabriela Pli-
zga, Patrycja Drelich, Agata Sakowska)
z klasy I BT oraz dwie uczennice Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej (Justyna Ta-
sior, Marta Rychel) z klasy I A ZSZ. Po-
wstały takie wykwintne dania jak: pael-
la z owocami morza, wiosenne szaleń-

stwo, sałatka wiosenna, śniadanie wio-
senne oraz papryki faszerowane. Nad
sprawnym przebiegiem konkursu czu-
wały nauczycielki przedmiotów zawodo-
wych – gastronomicznych: pani Marze-
na Sobczuk-Puc oraz pani Monika
Piszcz. Zadaniem młodych kucharzy
było przygotowanie wybranej przez sie-
bie potrawy nowalijkowej w czasie 120
minut. Pracę młodzieży i potrawy oce-
niało jury w składzie: pani Anna Kolano
oraz pani Joanna Baszkiewicz – Macek.
Uczniowie byli oceniani przede wszyst-
kim za kreatywność potrawy, smak, de-
koracje stolika i estetykę podania. Wer-
dykt był bardzo trudny ponieważ wszy-
scy uczestnicy stanęli na wysokości za-
dania.
I miejsce otrzymały uczennice ZSZ Ju-
styna Tasior i Marta Rychel klasa I az za
„Wiosenne szaleństwo”
II miejsce zajęły Gabriela Łuszczki i Ka-
tarzyna Drapała z klasy III bt za „Paella
z owocami morza”
III miejsce zajęły Marta Prucnal i Angeli-
ka Śliż z klasy I bt za „Sałatkę wiosenną”

Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Sobczuk-Puc

Wycieczka do
Fabryki Farb

i Lakierów Œnie¿ka
Dnia 29 kwietnia 2014 r. i 30 kwietnia

2014 r. w ramach realizowanego w na-
szej szkole projektu „Być przedsiębior-
czym – nauka przez praktykę” uczniowie
klasy IA LO i I AT odbyli wizytę studyjną
w Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka”
w Brzeźnicy (koło Dębicy). Celem wizyty
było zapoznanie się z funkcjonowaniem
nowoczesnego przedsiębiorstwa pro-
dukcyjnego, jego działalnością marketin-
gową i ofertą firmy. Uczniowie zwiedza-
jąc m.in. halę produkcyjną w Pustkowie
zobaczyli krok po kroku na czym polega
proces technologiczny zakładu. Duże
wrażenie zrobiła na nich ogromna zauto-

matyzowana aparatura chemiczna, dzięki
której fabryka produkuje tony farb dzien-
nie przy niewielkim udziale człowieka.
Uczniowie dowiedzieli się również, iż
Śnieżka oprócz produkcji farb i lakierów
zajmuje się również wykonywaniem ana-
liz i badaniem powłok lakierowych oraz
gotowych produktów takich jak: farby, la-
kiery, impregnaty, kleje i rozcieńczalniki.
Korzystając z wyjazdu uczniowie mieli
także możliwość przeniesienia się w cza-
sie – prawie 1000 lat wstecz i poczucia
prawdziwie średniowiecznej atmosfery.
W małej miejscowości – Stobierna koło
Dębicy, na szczycie wzgórza, w malow-
niczym otoczeniu zbudowano osadę sło-
wiańską. Uczniowie na początku zwie-
dzili gród pod przewodnictwem „żony
kasztelana Ziemowita”, która ubrana
w piękny, dawny strój opowiadała o życiu
i kulturze naszych przodków Słowian.
Gród składa się z kilku chat pokrytych

strzechą i otoczony jest palisadą. Każda
chata mieści w swoich izbach inny ro-
dzaj narzędzi i przedmiotów codzienne-
go użytku. Uczniowie zobaczyli m.in. ręcz-
nie robioną biżuterię, gliniane naczynia,
wyroby kowalskie, tkackie, dawne uzbro-
jenie, tarcze, kolczugi, strzały itp. Nato-
miast spacer wzdłuż palisady poprowa-
dził ich do wieży wartowniczej, z której
roztacza się piękny widok na okolicę.
Dużo emocji dostarczył wszystkim pokaz
walk wojów, uczniowie gromkimi okrzy-
kami zagrzewali do walki swoich fawory-
tów i gratulowali im zwycięstwa.

Renata Woś, Anna Kolano



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 25

IV Dyktando Uniwersyteckie
W dniu 31.03.2014 r.

uczennice klasy II ALO
(Aleksandra Błajdo, Aga-
ta Kołodziej i Joanna Ro-
gala) Zespołu Szkół
z Sokołowa Młp. uczest-
niczyły w „IV Dyktandzie
Uniwersyteckim” zorga-
nizowanym przez Instytut
Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego,
Koło Naukowe Poloni-
stów oraz Koło Naukowe
Antropologów Kultury
w ramach „VII Tygodnia
Polonistów”.

Tekst dyktanda dykto-
wała Monika Szela, dy-
rektor Teatru Maska.
W dyktandzie uczestni-
czyło ponad 130 osób.

Tekst o „Niebagatel-
nym sukcesie Wawrzyń-
ca” przygotowały polo-
nistki, doktorantki na języ-
koznawstwie – Anna An-
tas i Karolina Krzysztoń.

Po dyktandzie uczest-
nicy orzekli, że trudna
była pisownia łączna i od-
dzielna, zwłaszcza z takimi wyrazami jak: pseudo, quasi i niby. Udział w tym dyk-
tandzie sprawdzał nie tylko wiedzę z zakresu ortografii i interpunkcji, ale odwoły-
wał się do rozległej wiedzy humanistycznej i zagadnień.

Renata Kotula

Matura 2014
5 maja 2014 r. rozpoczęły się w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. egzaminy

maturalne. W naszej szkole do egzaminów maturalnych przystąpi 95 abiturientów
z Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Informatycznego, Technikum Kucharz.
Młodzież w najbliższym czasie będzie zdawała egzaminy maturalne z poszczegól-
nych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ponadto abiturienci
Technikum będą jeszcze zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W oczekiwaniu przez maturzystów na wyniki i kolejne egzaminy, życzymy wszyst-
kim zadającym najwyższych wyników i trafnego wyboru przyszłych szkół i uczelni
oraz sukcesów w dalszej nauce.

Anna Kolano

Coœ koñczy siê,
¿eby coœ mog³o

trwaæ...
– po¿egnanie
absolwentów

Piątek, 25 kwietnia 2014 r. był nie-
zwykle uroczystym dniem w murach Ze-
społu Szkół w Sokołowie Młp., gdyż
w tym dniu pożegnaliśmy tegorocznych
absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła Msza Świę-
ta w kościele pw. Ducha Świętego w So-
kołowie Młp. Po powrocie z kościoła
wszyscy spotkali się na sali gimnastycz-
nej. Pożegnanie uczniów było okazją do
podsumowań, refleksji i zadumy.

Serdeczne życzenia szczęścia na
czas matur i wchodzenia w dorosłe życie
uczniom klas trzecich LO oraz czwartych
Technikum złożył Dyrektor Szkoły, który
wraz z wychowawcami poszczególnych
klas wręczył uczniom, którzy otrzymali
średnią 4,75 i wyższą, świadectwa z wy-
różnieniem oraz pamiątkowe statuet-
ki. Nagrody w postaci książek otrzymali
także uczniowie za inne osiągnięcia:
m.in. za pracę społeczną w samorzą-
dach klasowych i samorządzie szkol-
nym, osiągnięcia w konkursach przed-
miotowych, pracę w organizacjach
szkolnych oraz wzorową frekwencję.
Nagrody w postaci pucharów, i nie tyl-
ko, otrzymali również uczniowie, którzy
często reprezentowali szkołę w zawo-
dach sportowych.

Głos zabrała także Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Monika Jaskot, któ-
ra przekazała życzenia absolwentom
oraz podziękowała za kilkuletnią współ-
pracę. Młodsi koledzy skierowali do ab-
solwentów ciepłe słowa z życzeniami,
podziękowali im za wspólne lata spę-
dzone w murach naszej szkoły oraz ob-
darowali każdego z nich pamiątkową
podkową, symbolizującą szczęście oraz
powodzenie w życiu, a przede wszyst-
kim przypominającą im chwile spędzo-
ne w naszej szkole.

Absolwenci podziękowali Dyrektoro-
wi Szkoły oraz nauczycielom za trzylet-
nią i czteroletnią pracę. Pożegnanie
przygotowali, zgodnie z tradycją, ich
młodsi o rok koledzy, głównie ucznio-
wie klasy II A LO wspomagani przez
przedstawicieli klas II A T. Atmosfera uro-
czystości ulegała zmianom: od chwil
podniosłych, związanych z przemówie-
niami, wręczeniem nagród, świadectw
z wyróżnieniem, po żywiołowe reakcje
wywołane zabawnym charakterem czę-
ści artystycznej.

Agnieszka Bałut
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„Bajkowy poci¹g”
– z wizyt¹

u najm³odszych
mi³oœników ksi¹¿ek

W XXI wieku, gdy dominuje kultura
obrazu, ikony, nad kulturą słowa, warto
w sentymentalny sposób powrócić do czy-
tania książek. Z okazji Obchodów Roku
Czytelnictwa w dniu 05.05.2014 r. ucznio-
wie klasy II ALO (grupa rozszerzenia z ję-
zyka polskiego) z Zespołu Szkół przygo-
towali inscenizację słowno – muzyczną.
Program zatytułowany „Bajkowy pociąg”
skierowany był dla przedszkolaków
i uczniów z Zespołu Szkół Jana Pawła II
z Sokołowa Młp. Uczniowie podczas in-
scenizacji zaprezentowali się w strojach,
które przedstawiały postacie z baśni i le-
gend. Po przedstawieniu uczniowie zada-
wali przedszkolakom pytania związane
z fabułą bajek i charakterystyką postaci.

Najmłodsi miłośnicy książek i bajek
wspaniale odpowiadali na zadawane

„Biblioteka chroni
przesz³oœæ i tworzy

przysz³oœæ”
Podczas zwiedzania gmachu Biblio-

teki Uniwersytetu Rzeszowskiego zosta-
liśmy zapoznani z ofertą księgozbioru
z różnych dziedzin wiedzy. Pani Alicja
Bułdak z Informacji Naukowej oprowa-
dzająca nas przekazała nam wiele cen-
nych informacji związanych z organi-
zacją pracy Biblioteki UR między inny-

P³atne sta¿e
wakacyjne

W okresie wakacyjnym od 01.07.
2014 r. do 29.08.2014 r. odbywać się
będą staże uczniowskie w ramach pro-
jektu finansowanego ze środków unij-
nych: „Podkarpacie stawia na zawo-
dowców” z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego.
W okresie wakacji 57 uczniów Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp. będzie odby-
wać czterotygodniowe, płatne staże
u 38 pracodawców.

W stażach będzie uczestniczyła mło-
dzież z Technikum Kucharz, Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych,
Technikum Informatycznego, Techni-
kum Teleinformatycznego oraz Techni-
kum Handlowego.

Anna Kolano

pytania, wykazując się dużą wiedzą
i oczytaniem. Myślę że warto powrócić
do czytania książek, które nie tylko roz-
wijają język, pamięć i wyobraźnię, ale
wskazują ważne wartości moralne i po-
magają we wskazaniu właściwych au-
torytetów tak potrzebnych w XXI wieku.

Serdecznie dziękuję moim uczniom
za trud i pracę społeczną podczas przy-
gotowania przedstawienia. Sądzę, że
uśmiechy dzieci, wspaniała atmosfera
jest dla nas najpiękniejszym wyrazem
podziękowania.

Renata Kotula

mi dowiedzieliśmy się, że biblioteka jest
jedną z kilku w kraju udostepniającą
zasoby otrzymane od Polskiego Forum
Migracyjnego w ramach projektu „Migro-
teka” i współpracuje z International Mar-
tial Ars and Combat Sports Scientific
Society. Następnie odwiedziliśmy Pra-
cownię Polonistyczną „Pigonianum”.
Kustosz Krystyna Walc podczas wykła-
du przybliżyła nam postać prof. Stani-
sława Pigonia, który interesował się li-
teraturą jako przekazem doniosłych tre-
ści poznawczych, ideowo-wychowaw-
czych i filozoficznych. Profesor szcze-
gólnie interesował się okresem roman-

tyzmu, a przede wszystkim postacią
i twórczością Adama Mickiewicza. Na
końcu odwiedziliśmy Czytelnię Czaso-
pism Bieżących, Czytelnię Humanistycz-
nej i Czytelnię Czasopism Naukowych.
Po wycieczce w Bibliotece UR doszli-
śmy do wniosków, że „książka... – to dla
wielu czytelników możliwość poznania
prawdy o sobie, znalezienie wyrazu dla
własnych tęsknot, pragnień i ideałów”.

Renata Kotula
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W dniu 8 maja 2014 r. w Czy-
telni Biblioteki Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. został zorganizowany
I Gminny Konkurs Czytelniczy
„W krainie baśni”, który był
przeznaczony dla uczniów klas
czwartych.

Celem konkursu było: rozwijanie
zainteresowań czytelniczych uczniów,
kształtowanie zasad zdrowego współ-
zawodnictwa i przyjaznej rywalizacji jak
również integracja środowiska uczniow-
skiego i nauczycielskiego.

W konkursie uczestniczyły dwuosobo-
we drużyny: ze SP w Zespole Szkół im.
Ks. M. Lachora w Górnie, SP Nr 2 w Gór-
nie im. I. Partyki, SP im. Henryka Sienkie-
wicza w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadów-
ce, SP im. Marii Konopnickiej w Zespole
Szkół Nr 2 w Nienadówce, SP w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.,
SP Nr 2 w Trzebosi im. Św. St. Kostki, SP
w Zespole Szkół
w Wólce Niedź-
wiedzkiej im. Ks.
Kardynała S. Wyszyń-
skiego. Uczestni-
ków konkursu bar-
dzo serdecznie po-
witał pan dyrektor
Wiesław Sondej,
zaprosił do współ-
zawodnictwa oraz
wspólnej zabawy,
życząc wszystkim
powodzenia.

Konkurs został
przeprowadzony
w formie pisemnej,
ustnej oraz plastycz-
nej, w której uczest-
nicy wykazywali się
znajomością faktów
z życia H. Ch. Ander-
sena oraz znajomo-
ścią treści jego utwo-

Gminny Konkurs Czytelniczy
„W krainie baœni”

rów. Uczestników konkursu oceniała ko-
misja w składzie: p. Lucyna Perlak, p. Mał-
gorzata Sztorc, p. Małgorzata Pasierb.

W wyniku wspaniałej rywalizacji
I miejsce zajęła drużyna z ZS Nr 1

w Nienadówce w składzie: Martyna Dra-
pała, Magdalena Budzyń, II miejsce
– drużyna z ZS Nr 2 w Nienadówce
w składzie: Gabriela Kniaź, Wioletta Kul-
bida, III miejsce – drużyna z ZS w Soko-
łowie Młp. w składzie: Magdalena Pust-
kowska, Dominika Matuła.

Wszyscy uczestnicy konkursu wyka-
zali się wysokim poziomem wiedzy
i umiejętności.

Za osiągnięte wyniki otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe, ufun-
dowane przez GKPiRPA w Sokołowie Młp.
oraz sponsora p. Ryszarda Rembisza.

Konkurs W krainie baśni był okazją
do zacieśnienia więzów współpracy
oraz wymiany doświadczeń zarówno

w środowisku nauczycielskim jak
i uczniów klas czwartych. Mamy nadzie-
ję, że wejdzie on na stałe do kalenda-
rza imprez gminnych.

Małgorzata Pasierb
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Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji patronem konkursu

„Moja miejscowość
i region są piękne”

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w Ze-
spole Szkół Nr 2 w Nienadówce odbyło
się uroczyste wręczenie nagród w XI
edycji konkursu wojewódzkiego „Moja
miejscowość i region są piękne”.

Honorowy patronat nad konkursem
po raz kolejny objęli: Pan Stanisław
Ożóg – Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej
Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp., Pan Bogdan Kaczmar – Dyrek-
tor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Wielkim wyróżnieniem i zaszczytem
dla XI edycji konkursu był patronat ho-
norowy Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji. Połączenie tradycji i nowocze-
sności, poznawanie rodzimej historii,
kultury, legend, obyczajów i prezento-
wanie ich z wykorzystaniem najnow-
szych technologii to nie tylko znak na-
szych czasów, ale także sposób na za-
interesowanie młodzieży swoją małą
ojczyzną, jej pięknem i różnorodnym
bogactwem. Prace konkursowe można
było nadsyłać także drogą elektroniczną
poprzez stronę internetową.

Do udziału w konkursie zostali za-
proszeni uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjów z terenu województwa
podkarpackiego.

Na konkurs wpłynęło łącznie 188
prac z 18 szkół, a były to: ZS w Sokoło-
wie Młp., ZS w Trzebosi, ZS w Górnie,
ZS w Wólce Niedźwiedzkiej, ZS w Trze-
busce, ZS w Pogwizdowie Nowym, ZS
w Łowisku, ZS w Stanach, ZS w Bojano-
wie, ZS w Zaczerniu, ZS Nr 1 w Stobier-
nej, ZS Nr 1 w Nienadówce, ZS Nr 2
w Nienadówce, SP w Trzebownisku, SP
w Kamieniu Prusinie, SP w Medyni Gło-
gowskiej, SP nr 2 w Trzebosi, Gimna-
zjum w No-wym Kamieniu.

Zgłoszone na konkurs prace zostały
ocenione przez znawców regonu: Pana
dra Bartosza Walickiego – historyka, re-
gionalistę, kierownika Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.,
prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej, Pana Łukasza Ożoga –
pracownika Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie, Pana Piotra Ożoga – na-
uczyciela historii w ZS w Trzebusce,
Pana Andrzeja Pasierba-Przewodniczą-
cego Rady Gminy i Miasta w Sokołowie

ZS NR 2
NIENADÓWKA

14 marca br. dwaj uczniowie 3 klasy
gimnazjum Zespołu Szkół im Jana Paw-
ła II w Sokołowie Małopolskim brali
udział w III Podkarpackim Konkursie In-
formatycznym z Ele-
mentami Matematyki,
który został przepro-
wadzony w dniu
„Święta Liczby PI”. Or-
ganizatorem konkursu
było Akademickie Li-
ceum Ogólnokształcą-
ce w Rzeszowie. Kon-
kurs miał charakter za-
wodów indywidual-
nych, a wzięło w nim
udział 57 uczniów re-
prezentujących 21
gimnazjów z woje-
wództwa podkarpac-
kiego. Konkurs był

przeprowadzony w dwu etapach. Na
początek uczniowie rozwiązali test za-
wierający 60 pytań dotyczących znajo-

Gimnazjaliœci laureatami konkursu
informatyczno-matematycznego

mości budowy komputera, urządzeń
komputerowych, sieci komputerowych,
grafiki komputerowej oraz rozwiązywali
zadania z matematyki. Natomiast w dru-

giej części uczniowie już
w formie praktycznej wyka-
zali się znajomością narzę-
dzi komputerowych oraz
umiejętnością logicznego
myślenia. Cztery pierwsze
miejsca promowane były ty-
tułem laureata konkursu.
Trzecie i czwarte miejsce
wywalczyli uczniowie Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła
II w Sokołowie Małopolskim
Marek Darocha oraz Hu-
bert Drewniak.

Andrzej Pasierb

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony internetowej
http://alo.rzeszow.pl Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
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Młp., znawcę i miłośnika Ziemi Sokołow-
skiej, Panią Alinę Jarosz, Panią Annę
Osiniak – nauczycielki ZS Nr 2 w Niena-
dówce oraz Panią Małgorzatę Sztorc na-
uczycielkę ZS Nr 1 w Nienadówce.

Członkowie komisji podkreślili zgod-
nie bardzo wysoki poziom wykonanych
prac, co świadczy o dużym zaangażo-
waniu autorów i ich opiekunów. Ucznio-
wie zastosowali wiele niekonwencjo-
nalnych pomysłów w przedstawianiu
tradycji, dorobku kulturalnego, historii
oraz wybitnych postaci naszej małej Oj-
czyzny.

W konkursie nagrodzono 49 ucz-
niów, a wyróżniono 39.

Chcąc nagrodzić autorów najlep-
szych prac, zwróciliśmy się z prośbą
o wsparcie finansowe do właścicieli lo-
kalnych firm. Po raz kolejny otrzymali-
śmy pomoc dzięki, której mogliśmy zor-
ganizować konkurs i uhonorować nagro-
dami jego zwycięzców, a do grona ofia-
rodawców należą:
Państwo Danuta i Arkadiusz Łuszczki,
właściciele firmy CERAMIX,
Państwo Małgorzata i Robert Sadowy,
właściciele firmy Rekord II,
Pan Bogdan, Krzysztof, Tomasz Radom-
scy, właściciel firmy Styrobud,
Pani Danuta Helena Niemiec, właściciel-
ka firmy transportowej,
Pan Szymon Nowak, właściciel firmy
Sigma Rzeszów,
Panu Paweł Putyło, właściciel firmy
SKORPION,
Pani Danuta Ożóg,
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2
w Nienadówce.

Coroczną tradycją konkursu jest wi-
zyta gościa specjalnego. Zapraszani
goście to artyści, sportowcy jednym sło-

wem pasjonaci, którzy swoimi działania-
mi promują nasz region poza jego gra-
nicami. Tę edycję uświetniały występy
zespołu „Sens Dance” z Akademii Tań-

ca Jazzowego, działającego przy Osie-
dlowym Domu Kultury na Podwisłoczu
w Rzeszowie. Zespół odniósł już wiele
sukcesów na arenie krajowej i miedzy-
narodowej, z czego największym jest dla
nich 2 miejsce na Międzynarodowym

Festiwalu Twórczości Artystycznej –
Nessebar'2011 – w Bułgarii. Grupa
współpracuje również z drużyną siatkar-
skiego Mistrza Polski – Asseco Resovia.

Dziękujemy tancerkom za wspania-
ły występ, który uświetnił naszą uroczy-
stość, słowa wdzięczności kierujemy
także do wszystkich naszych przyjaciół,
uczestników konkursu, uczniów, na-
uczycieli, rodziców, którzy poprzez swo-

ja pracę i zaangażo-
wanie na rzecz kon-
kursu zasiewają
w młodych sercach
ziarna miłości do na-
szej małej ojczyzny.

Drodzy Państwo
„Czasami wdzięcz-
ność trudno jest ubrać
w słowa...Wtedy pro-
ste dziękujemy – za-
wiera wszystko co
chcemy wyrazić”.

Organizatorki
konkursu:

Iwona Słobodzian,
Elżbieta Nowak,

Krystyna Ożóg
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ZS TRZEBUSKA

Wiosenne
Zmagania

Artystyczne 2014
w Zespole Szkó³

w Trzebusce
– obchody Roku
Oskara Kolberga

Rok 2014 został ogłoszony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem
Oskara Kolberga z okazji upamiętnie-
nia 200 rocznicy urodzin badacza do-
kumentującego kulturę i sztukę ludową.

Rocznica ta stanowi okazję do bliż-
szego zapoznania się z dokonaniami
twórczym folklorysty o najbogatszym

dorobku w XIX – wiecz-
nej Europie. Utrwalił on
bowiem, w wydanych
za życia 33 tomach mo-
nografii regionalnych,
wierny obraz polskiej
sztuki i kultury ludowej.
Sądził, że zachowanie
tradycji stworzy funda-
ment sprzyjający odro-
dzeniu niepodległej
Polski. Świadczy o tym
m.in.: tytuł jego najwy-
bitniejszego dzieła:
Lud, jego zwyczaje,
sposób życia, mowa,
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, za-
bawy, pieśni muzyka i tańce.

W ciągu półwiecza pracy, prowadzo-
nej w latach 1839-1890 i obejmującej te-
reny całej przedrozbiorowej Rzeczypo-
spolitej, Kolberg zgromadził gigantycz-
ne archiwum dokumen-tujące wszelkie
aspekty szeroko rozumianej kultury tra-

dycyjnej, w tym zapisy muzyki, co w jego
czasach było zjawiskiem niezmiernie
rzadkim. Za ową dokumentacją, nie ma-

jącą precedensu pod względem rozmia-
ru i charakteru, stała oryginalna koncep-
cja całościowego, wiernego utrwalania
kultury duchowej, społecznej, material-
nej i artystycznej konkretnych wspólnot
lokalnych oraz regionalnych, głównie hi-
storycznych ziem Rzeczpospolitej.

Jego praca to cenna skarbnica wie-
dzy o naszej przeszłości, ponieważ pol-
ska muzyka, kultura i tożsamość zawsze
kształtowały się poprzez obecność tra-
dycji ludowej rodzącej patriotyzm otwar-
ty na Europę i cały świat.

Dzieło Oskara Kolberga stanowi źró-
dło stale żywej inspiracji dla nauki oraz
sztuki amatorskiej, masowej i profesjonal-
nej. Zapisy muzyki i tekstów folkloru, uka-
zane w kontekście życia i kultury wspól-
not lokalnych, do dziś wykorzystywane są
przez kompozytorów, nauczycieli muzyki,
muzyków folkowych, zespoły amatorskie,
badaczy i wszystkich pragnących poznać
kulturę wsi polskiej XIX wieku.

W działania upamiętniające życie
i literacki dorobek Oskara Kolberga włą-
czyli się uczniowie ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z powiatu rzeszow-
skiego. Wykonali prace w formie pla-
stycznej i literackiej, tworząc portret, ilu-
strację, projekt okładki czy plakat oraz
pisząc opowiadanie, list, rozprawkę,
wywiad lub kartkę z pamiętnika.

Na konkurs wpłynęło 115 prac pla-
stycznych i 44 prace literackie z 9 pla-
cówek: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp., Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Nienadów-
ce, Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konop-
nickiej w Nienadówce, Zespołu Szkół
im. bł. Bronisława Markiewicza w Trze-
bosi, Zespołu Szkół im. ks. Mieczysła-
wa Lachora w Górnie, Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Górnie, Szkoły Podstawo-
wej w Kamieniu Krzywej Wsi, Szkoły
Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Kamieniu Prusinie oraz Zespołu Szkół
im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce.

Opiekę nad uczestnikami konkursu
sprawowało 26 nauczycieli plastyki
i języka polskiego.

Komisja w składzie: Edward Buczak
– dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce,
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Marta Janiec – nauczyciel języka pol-
skiego, Anna Koziarz – nauczyciel języ-
ka polskiego, Jolanta Szczygieł – na-
uczyciel plastyki oceniła prace w trzech
kategoriach wiekowych i nagrodziła 21
prac plastycznych i 18 literackich oraz
wyróżniła 30 prac plastycznych i 10 prac
literackich.

Kryteriami oceny były: zawartość
merytoryczna pracy, forma wykonania,
estetyka i staranność wykonania, bogac-
two wykorzystanych źródeł informacji,
wkład własny oraz oryginalność.

Komisja konkursowa wyraziła uzna-

nie dla uczestników konkursu za ogrom-
ne zaangażowanie przy przygotowywa-
niu prac. Doceniła pomysłowość
uczniów i obfitość prezentowanego ma-
teriału. Laureatom konkursu wręczono
pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Organizatorzy Wiosennych Zmagań
Artystycznych serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom konkursu i ich
opiekunom za zaangażowanie i trud
włożony w przygotowanie niezwykle
ciekawych i bogatych artystycznie prac;
Panu Burmistrzowi za objęcie tej impre-
zy życzliwym patronatem, a niezawod-

nym sponsorom – Radzie Rodziców,
panu Burmistrzowi, panu Bogdanowi
Pustkowskiemu – Firma „Crunchips” za
pomoc w zorganizowaniu uroczystości
finałowej.

Mamy nadzieję, że organizując ten
konkurs, stworzyliśmy uczniom możli-
wość bliższego poznania sylwetki twór-
czej Oskara Kolberga, rozwijaliśmy za-
interesowania plastyczne i literackie
oraz uwrażliwiliśmy młodych ludzi na
aktywne uczestnictwo w kulturze.

Marta Janiec, Anna Koziarz,
Jolanta Szczygieł

W środę 21 maja 2014 r., miała miej-
sce wycieczka rowerowa 9 uczniów kla-
sy III gimnazjum do Sokołowa Młp., zor-
ganizowana przez tutejszego historyka
i bibliotekarza oraz panią wychowaw-
czynię Elżbietę Rembisz. Cele wyciecz-
ki były tożsame z tymi, jakie już w po-
przednich latach zostały „wypracowa-
ne”, podczas podobnych wypraw do
pobliskiego miasteczka. Ogólnie przy-
świecać miała zasada znanego po-
wszechnie powiedzenia; „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie...”. Obecnie
w związku ze zbliżającą się rocznicą ko-
ronacji wizerunku Pani Sokołowa, klu-
czowym wydawało się nawiedzenie
świątyni parafialnej w Sokołowie Młp.
Ponadto zwiedziliśmy także kościół pw.
Św. Ducha, Urząd Gminy i Miasta w So-
kołowie Młp., kirkut żydowski, ohel na
dawnym starym cmentarzu żydowskim,
siedzibę TMZS oraz MiGBP w Sokoło-
wie Młp. Uzupełnieniem sokołowskiego
planu zwiedzania był las w Turzy i tu-
rzańska szkółka leśna.

Tuż po godzinie 800 wyruszyliśmy
sprzed budynku ZS w Trzebusce w kie-
runku Sokołowa Młp. Odwiedzając po
drodze ważne miejsce pamięci histo-
rycznej w lesie w Turzy. W ten sposób
uczniowie mogli uzupełnić sobie infor-
macje przekazane kilka dni wcześniej
podczas prelekcji turzańskiej z piątku 16
maja. Wprawdzie centralne miejsce pa-
mięci z grobowcem i pomnikiem pomor-
dowanych jest im dobrze znane, ale np.
rejon tzw. „małego krzyża poza wyjąt-
kami już nie. Po chwili zadumy i zapale-
niu zniczy ku czci pomordowanych tam
ludzi, udaliśmy się w dalszą drogę do
Sokołowa – zatrzymując się koło pleba-
nii. Tam powitał nas ks. Proboszcz Jan
Prucnal, który z radością przyjął prośbę
o oprowadzenie wycieczki z Trzebuski
po sanktuarium sokołowskim. Ks. Pro-
boszcz po wejściu do świątyni, zaryso-
wał nam jej dzieje, oraz przedstawił
wystrój wewnętrzny kościoła z ołtarza-

mi, freskami i elementami wyposażenia.
Dzięki uprzejmości ks. Kustosza, gimna-
zjaliści mogli wejść do środka kaplicy,
gdzie mogli z bliska podziwiać ukoro-

nowany wizerunek Pani Sokołowa.
Uczniowie i opiekunowie wycieczki
otrzymali od ks. pamiątkowy obrazek,
przedstawiający łaskami słynący wize-
runek Matki Bożej Sokołowskiej. Po
wspólnej modlitwie, w której młodzi lu-
dzie mogli zawierzyć swe losy Opiekun-
ce Ludzkich Dróg, zwiedziliśmy każdy
zakątek świątyni. Dzięki uprzejmości ks.
Proboszcza, mieliśmy możliwość udać
się także do drugiego najważniejszego
obiektu sakralnego Sokołowa – kościo-
ła Św. Ducha. Tam ponownie z dużym
zaangażowaniem, ks. Prucnal przedsta-
wił nam losy świątyni i scharakteryzo-
wał jej wyposażenie.

Po krótkiej modlitwie i podziękowa-
niu za poświęcony nam czas ks. Pro-
boszczowi, udaliśmy się na sokołowski
kirkut. Tam gimnazjaliści poznali zarys
dziejów społeczności żydowskiej z So-
kołowa Młp, oraz ich wpływu na życie
mieszkańców miasteczka i okolic w prze-
szłości. Nakreślona też została historia
cmentarzy żydowskich w Sokołowie, tak
nowego cmentarza, na którym zachowa-
ło się wiele macew, jak i starego – po
którym praktycznie nie ma śladu – a je-

Gimnazjaliœci z Trzebuski odkrywali przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ
Soko³owa M³p.
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dynym jego wyznacznikiem jest ohel,
czyli postawiony w 1995 r. grobowiec
nad grobami cadyków. Oczywiście, sko-
rzystaliśmy z okazji, nawie-
dzając ohel, dzięki czemu
młodzież mogła na własne
oczy zobaczyć groby cadyków
i elementy wyposażenia gro-
bowca.

Po przejściu w kierunku
rynku, poprzez park sokołow-
ski z piękną figurą Matki Bo-
żej, udaliśmy się do dawnego
galicyjskiego magistratu, a dziś
siedziby UGiM w Sokołowie
Młp. Dzięki pomocy i pośred-
nictwu pani sekretarz Beaty
Szot, poprzez poszczególne
pomieszczenia i referaty pro-
wadziła nas z dużym odda-
niem pani Monika Śliż. Oczy-
wiście zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od pomieszczenia Sekre-
tariatu i gabinetu Burmistrza Andrzeja
Ożoga, który mimo natłoku pilnych spraw,
choćby w związku ze zbliżającymi się
wyborami, przyjął nas chętnie, poświę-
cając na rozmowę z młodzieżą kilka mi-
nut. Następnie przemierzyliśmy wszyst-
kie pomieszczenia Urzędu, które uzmy-
słowiły uczniom jak wiele różnorakich
spraw w poszczególnych referatach jest
załatwianych. Młodzież ze wzrastającym
podziwem patrzyła na pracujących urzęd-
ników, tym bardziej, że na skutek prze-
mierzonych już kilometrów i wzrastają-
cego upału, najwyraźniej zaczęło „od-
cinać im prąd”. Mimo więc otwartości
i życzliwości pracowników UGiM, rzad-
ko byli w stanie zadać urzędnikom ja-
kieś pytanie czy wejść w konwersację.
Mimo to, było to niezwykle pożyteczne
spotkanie, otwierające młodym ludziom
oczy na to jak praca burmistrza, czy
urzędników wygląda – oczywiście
w pigułce. Gimnazjaliści dzięki tej wy-
cieczce, mogli też się oswoić z tutej-
szym urzędem; można mieć nadzieję,

że gdy tu wrócą samodzielnie, śmielej
będą poruszać się po korytarzach UGiM
w Sokołowie Młp. Wszystkim pracow-

nikom którzy poświęcili nam swój czas,
należą się słowa podziękowania.

Po krótkim odpoczynku w parku
i mini zakupach, udaliśmy się do wyre-

montowanego świeżo budynku MiGBP
w Sokołowie Młp. Tam uczniowie zwie-
dzili przygotowaną staraniem członków
Zarządu TMZS Łukasza Ożoga i Piotra
Sidora wystawę o powstaniu stycznio-
wym i udziale w nim ochotników z tere-
nu Sokołowszczyzny. Następnie ucznio-
wie obejrzeli prezentację multimedialną
dotyczącą Sokołowa Młp. W dawnych
czasach i dziś, połączona z komenta-
rzem wygłoszonym przez Kierownika
sokołowskiej książnicy Bartosza Walic-
kiego; pomocy technicznej udzielił tu
również pracownik sokołowskiej biblio-
teki Piotr Rafiński. Po odwiedzinach
w bibliotece, skierowaliśmy swe kroki do
siedziby TMZS – która od ubiegłego roku
znalazła swe lokum w pomieszczeniach
dawnej starej szkoły. Tam uczniowie
zobaczyli pomieszczenie biurowe,
w którym są wystawione m.in. publika-
cje Towarzystwa oraz pomieszczenie
muzealne TMZS, gdzie obecnie trwają
prace nad powstaniem pierwszej wysta-
wy dotyczącej II wojny światowej.

Ponieważ dawno już minęło połu-
dnie, nadszedł czas na odpoczynek
i posiłek. Z Sokołowa udaliśmy się na
teren szkółki leśnej w Turzy, gdzie za
pozwoleniem leśniczego Łukasza No-
waka w odpowiednim miejscu rozpalo-
ne zostało ognisko i przygotowano kieł-
baski z grilla. Wspólnym ogniskiem za-
kończyliśmy nasza wyprawę rowerową
krótko po godzinie 1500. Jak można było
wywnioskować z twarzy gimnazjalistów,
przyniosła ona dużo korzyści; uświado-
miła bliskość ciekawych poprzez swoją
historię i ofertę miejsc, poznali prze-
szłość sokołowskich świątyń i społecz-
ności żydowskiej oraz funkcjonowanie
UGiM w Sokołowie Młp. Powracając do
Pani Sokołowa, w przyszłości niejeden
gimnazjalista, będzie miał w pamięci, to
niezwykłe majowe spotkanie...

Tekst i fot. Piotr Ożóg



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 33

W dniu 1 czerwca 2014 r. na obiektach spor-
towych Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Kró-
lowej w Trzebusce odbył się uroczysty Dzień
Dziecka. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp., Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. oraz Zespoł Szkół im. Świętej Jadwigi
Królowej w Trzebusce.

Swoją obecnością zaszczycili znakomici
goście: Europoseł – p. Stanisław Ożóg, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. – p. Andrzej
Ożóg, radny Rady Powiatu – p. Tadeusz Chmiel,
radna Rady Miejskiej – p. Grażyna Pacyna-Ta-
sior, radny Rady Miejskiej – p. Mariusz Mul, rad-
ny Rady Miejskiej – p. Henryk Kraska, przedsta-
wicielka Izb Rolniczych – p. Anna Kraska, pre-
zes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS – p. Józef

Krzywonos, współwłaściciel firmy Styrobud – p. Bogdan Ra-
domski, sołtys Trzebuski – p. Marian Krzyśko, dyr. MGOKSiR
– p. Jacek Piekiełek, dyr. ZS nr 3 w Trzebosi – p. Genowefa
Kraska oraz dyr. ZS w Trzebusce – p. Edward Buczak.

Jednak najważniejszymi uczestnikami spotkania były licz-
nie przybyłe dzieci wraz z rodzicami oraz młodzież z terenu
gminy.

To dla nich – młodszych, starszych i dorosłych – przygoto-
wano szereg atrakcji:

•  występ grupy cyrkowej „Szok” z Ukrainy,
•  pokaz grup tanecznych ze Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi oraz świetlicy MGOKSiR
w Trzebusce,
•  program dla dzieci „Z przymrużeniem Oka” – pokaz iluzji,
zabawa, konkursy prowadzone przez Zespół KOP z Krakowa,
•  loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami,
•  blok sportowy – rzut lotką do tarczy, strzał na bramkę, rzut
granatem do celu, przeciąganie liny, bieg w workach, rzut do
kosza, strzały na celność z wiatrówki,
•  zabawa taneczna z zespołem „Erato” ze Stalowej Woli.

Dodatkowe atrakcje zapewniła firma Styrobud, sponsoru-
jąc m.in. dmuchane zjeżdżalnie, urządzenia pneumatyczne,
przeciąganie liny. Chętnych do zabawy i sprawdzenia wła-
snych umiejętności nie brakowało. Emocjom nie było koń-
ca... Osłabione siły fizyczne można było pokrzepić na sto-
iskach gastronomicznych z kiełbaskami, zimnymi i gorącymi
napojami, watą cukrową czy popkornem.

Ta wyjątkowa uroczystość nie byłaby możliwa bez ogrom-
nego zaangażowania i finansowego wsparcia: Burmistrza GiM
Sokołów Młp. – p. Andrzeja Ożoga, p. Bogdana Radomskie-
go, p. Bogdana Pustkowskiego, p. Grażyny Pacyny-Tasior,
MGOKSiR-u w Sokołowie Młp., Podkarpackiego Zrzeszenia
LZS, Rady Rodziców i sklepiku szkolnego z Zespołu Szkół
w Trzebusce.

Mamy nadzieję, że świętowanie Dnia Dziecka w takiej for-
mie stanie się lokalną tradycją. Zapraszamy za rok!

Marta Janiec, Anna Koziarz

II Miêdzygminny Dzieñ Dziecka w Zespole Szkó³
im. Œwiêtej Jadwigi Królowej w Trzebusce
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Dzieñ Ziemi
„Światowy Dzień Ziemi” został po

raz pierwszy zorganizowany w części
Stanów Zjednoczonych, a obecnie
obejmuje 144 państwa świata. W Pol-
sce po raz pierwszy tę cenną inicjaty-
wę podjęto w Warszawie w 1990 r. Na
całym świecie ten dzień przypada na

okres wiosny. Podczas festynów jest
zbierana makulatura, zużyte baterie
i świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny. W zamian są rozdawa-
ne sadzonki drzew i krzewów do posa-
dzenia w swojej okolicy.

W Zespole Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej prowadzone są akcje
„Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”,
zbieranie zużytych baterii, makulatury

oraz plastykowych za-
krętek, których celem
jest popularyzacja
ochrony środowiska.

W tym roku „Dzień
Ziemi” obchodziliśmy
22 maja, z tej okazji
Samorząd Uczniowski
zorganizował akcję pt.
„Raz na zielono”.

Wszyscy nauczy-
ciele i uczniowie, któ-
rzy pragnęli wziąć
udział w akcji ubrali się
w tym dniu na zielono.
Dodatkowo w szkole

miał miejsce apel pt. „Zielono Mi”, przy-
gotowany przez p. Reichert opiekuna
Koła Przyrodniczego oraz uczniów kl.
VI, którzy w wesoły sposób przypomnieli
potrzebę dbania o ziemię, o poprawę
środowiska w którym żyjemy.

Oprawę muzyczną stanowiły pio-
senki mówiące o bogactwie i pięknie
świata przyrody „Pamiętajcie o ogro-
dach”, „Pięknie żyć”.

A.R.

SP NR 3 TRZEBOŚ

V Gminny Konkurs
Matematyczny
Klas Trzecich

W dniu 9 maja 2014 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Św. Faustyny Kowal-
skiej w Trzebosi odbył się V Gminny
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas
trzecich szkół podstawowych pod patro-
natem Burmistrza GiM w Sokołowie Młp.
Andrzeja Ożoga.

W konkursie wzięło udział 22
uczniów, którzy reprezentowali 9 szkół
z terenu naszej gminy.

Decyzją Komisji Konkursowej przy-
znano następujące miejsca i wyróżnie-
nia:
I miejsce – Jakub Wójcik (Zespół Szkół
nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadów-
ce),
II miejsce – Kinga Cisek (Zespół Szkół
im. bł.B.Markiewicza w Trzebosi),
– Miłosz Chorzępa (Zespół Szkół nr 1
im. H. Sienkiewicza w Nienadówce),
– Jakub Olszowy (Zespół Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie),
– Gabriela Ożóg (Zespół Szkół im. Jana

Pawła II w Sokołowie
Młp.),
III miejsce – Emilia Popek
(Zespół Szkół im. bł. Bro-
nisława Markiewicza
w Trzebosi).

Wszystkim uczestni-
kom życzymy dalszych
sukcesów w nauce, na-
uczycielom zaś dziękuje-
my za wprowadzanie
uczniów w ciekawy świat
matematyki.

A. Kurasińska,
E. Kurzeja
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Niedziela 27 kwietnia br. była dla
Polaków szczególna; oto nasz
rodak, papież Jan Paweł II zo-

stał ogłoszony świętym. Urodził się 18
maja 1920 r. w Wadowicach. Ochrzczo-
ny został przez ks. Franciszka Żaka 20
czerwca 1920 r., który nadał mu imię
Karol Józef wybrane przez rodziców
Emilię i Karola Wojtyłów na cześć ostat-
niego władcy Cesarsko-Królewskich
Austro-Węgier Karola Habsburga oraz
cesarza o wielkim poważaniu u swoich
poddanych Franciszka Józefa. Wojty-
łowie żyli skromnie, ponieważ jedynym
źródłem utrzymania była pensja ojca,
który był wojskowym urzędnikiem w Po-
wiatowej Komendzie Uzupełnień
w stopniu porucznika. Jednak to nie
przeszkadzało w dbaniu o staranne wy-
kształcenie dzieci. Edmund, starszy brat
Karola, ukończył medycynę i został le-
karzem. Jednak umiera 1932 r. dwa lata
po ukończeniu studiów medycznych,
zaraziwszy się w szpitalu szkarlatyną.
Wojtyłowie mieli jeszcze córkę Olgę,
która zmarła zaraz po urodzeniu. Los
nie szczędził rodziny Wojtyłów, ponie-
waż w 1929 r. zmarła matka Karola.

1926 r. Karol Wojtyła zaczyna
uczęszczać do męskiej szkoły podsta-
wowej. Kontynuuje naukę w Państwo-
wym Gimnazjum Męskim im. Marcina
Wadowity w Wadowicach. Tu rozpoczę-
ła się jego przygoda z teatrem oraz
pierwsze pielgrzymki. Według kateche-
tów Karola wyróżniała ogromna wiara.
Łączył życie chrześcijańskie z nauką.
Zdając maturę z najlepszymi ocenami.
1939 r. Wojtyła zapisał się na Wydział
Filozofii (kurs polonistyki) Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie. I w tym
roku wraz z ojcem przeniósł się do Kra-
kowa. Na pierwszym roku studiów przy-
łączył się do eksperymentalnej grupy
teatralnej „Studio 38”, której założycie-
lem był Tadeusz Kudliński. Oprócz te-
atru, Karol interesował się piłką nożną
kibicując swojej ulubionej drużynie
Cracovii. W tym okresie wstępuje do
Solidacji Studentów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (sekcja eucharystyczna
i dobroczynność). Również w tym okre-
sie Karol uczestniczy w szkoleniu woj-
skowym dla studentów w Ozomkach.
Niestety wybucha II wojna światowa.
Profesorowie usiłują prowadzić normal-
ne zajęcia mimo okupacji hitlerowskiej,
zostają jednak rozstrzelani lub wywie-
zieni do Sachsenhausen.

W tym trudnym czasie spotyka oso-
bę ważną dla swojego rozwoju ducho-
wego Jana Tyranowskiego, który pro-
wadzi dla młodzieży męskiej koło wie-

dzy religijnej. Zapoznaje on Karola
z pismami Jana od Krzyża i Teresy
z Avila. Uczestniczy również w pod-
ziemnym teatrze kierowanym przez Ta-
deusza Kudlińskiego. W celu uniknię-
cia deportacji pracuje w kamienioło-
mach w Zakrzówku. O wielkości i od-
wadze Karola świadczy fakt, iż mimo
krwawej wojny, w której nie obowiązują
żadne zasady utrzymywał kontakt z za-
przyjaźnionymi Żydami, m.in. Jerzym
Klugerem i Anną Weber. Pewnego dnia
uratuje Edith Schiere, która cudem ucie-
kła z Oświęcimia, niosąc ją na własnych
plecach do pociągu. 18 lutego 1941 r.
po długiej chorobie zmarł ojciec Karo-
la. Był to cios dla młodego człowieka,
który w wieku 21 lat został zupełnie
sam, bez najbliższej rodziny. Jednak
Karol nie poddawał się.

W roku 1942 zostaje przeniesiony
do fabryki chemicznej Solvay (oczysz-
czalnia sody). Do tego momentu Karol
udzielał się aktywnie jako aktor w kon-
spiracyjnym Teatrze Rapsodycznym
(teatr ów działał pod auspicjami pod-
ziemnej organizacji narodowo-katolic-
kiej Unia); wystąpił m.in. w przedsta-
wieniu „Król Ducha” Juliusza Słowac-
kiego, główna rola w „Samuelu Zborow-
skim” Słowackiego. U Karola przejawił
się nie tylko talent aktorski, ale i poetyc-
ki; utwory, które stworzył publikowane
były później pod pseudonimem Andrzej
Jawień, AJ, Piotr Jasień, a od 1961 r.
Stanisław Andrzej Gruda.

W 1942 r. Karol wstąpił do tajnego
Metropolitalnego Seminarium Ducho-
wego w Krakowie. W tym okresie jako
reprezentant krakowskiej społeczności
akademickiej udawał się do Często-
chowy, by odnowić Śluby Jasnogórskie.
Na początku roku 1944 r. Karol został
potrącony przez ciężarówkę i został
poddany rekonwalescencji. W sierpniu
tego roku wybuchło powstanie war-
szawskie i w związku z nim terror nazi-
stów się nasilił, tylko 6 sierpnia 1944 r.
Niemcy aresztowali ponad 7 tys. męż-
czyzn. W celu ratowania przyszłych
kapłanów kardynał Sapieha zdecydo-
wał, iż alumi zamieszkają w pałacu ar-
cybiskupim. Znalazł się i tam Karol

Wojtyła. Pozostał tam już do końca
wojny, do czasu odbudowy krakowskie-
go seminarium. Do czasu wyzwolenia
Krakowa przez czerwonoarmistów Ka-
rol otrzymuje pierwsze dwa niższe
święcenia. W 1945 r. wybrano Wojtyłę
na wiceprzewodniczącego organizacji
studenckiej „Bratnia pomoc” na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, pełnił ją do maja
1946 r. W tym okresie otrzymał dwa
kolejne święcenia niższe.

W październiku 1946 r. alumn Me-
tropolitalnego Seminarium Duchowego
w Krakowie Karol Wojtyła został sub-
diakonem, a tydzień później diakonem.
1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan
Sapieha wyświęcił Karola na księdza.
Msza prymicyjna odbyła się w krypcie
św. Leonarda na Wawelu. Następnie
wraz z klerykiem Stanisławem Staro-
wiejskim poprzez Paryż wyjechał do
Rzymu w celu nauki na Uniwersytecie
Angelicum (obecnie Papieski Uniwer-
sytet św. Tomasza z Akwinu). Podczas
nauki zamieszkał w Papieskim Kole-
gium Belgijskim na Via Quirinale 26
dzięki czemu poznał wielu duchownych
krajów frankońskich oraz USA. W tym
czasie razem z ks. Starowieyskim pod-
różuje po Francji, Holandii i Belgii dla
poznania tamtejszych metod duszpa-
sterskich.

W 1948 r. Karol Wojtyła broni pracy
„Doktryna wiary według świętego Jana
od Krzyża” po czym wraca do kraju.
Następnie Karol zostaje skierowany
jako wikariusz do pracy w parafii Nie-
gowić. W tym samym roku praca dok-
torska Karola zostaje przyjęta na Wy-
dziale Teologicznym UJ, a tytuł magi-
stra teologii za studia na UJ (1942-
1946) wraz z nadaniem doktoratu „sum-
ma cum laude”. W 1949 r. przeniesiony
zostaje na wikarego do krakowskiej
parafii św. Floriana.

Podczas pracy duszpasterskiej na-
wiązuje doskonały kontakt z młodzieżą,
która nazywa go „wujkiem” oraz publi-
kuje w Tygodniku Powszechnym swoją
poezję pod pseudonimem. Tuż przed
śmiercią kard. Adam Sapieha zleca Ka-
rolowi Wojtyle tymczasową rezygnację
z pracy duszpasterskiej i zajęcie się je-
dynie działalnością naukową. Decyzję
tę podtrzymał również następca Sapie-
hy abp Eugeniusz Baziak. W 1953 r.
broniąc pracy „O możliwości budowa-
nia etyki chrześcijańskiej według sys-
temu Maxa Schelera” zdobywa habili-
tację i tym samym przyjmuje posadę
profesora etyki społecznej w semina-
rium krakowskim. Jednak przyznany
przez Radę krakowskiego Wydziału
Teologii tytuł został odrzucony przez
Ministerstwo Oświaty i tytułu docenta
Karol Wojtyła nie uzyskał (aż do roku
1957). W roku 1956 objął za to katedrę
etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

Jan Pawe³
II wpisany
w poczet
œwiêtych
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skiego, którą kierował do dnia wyboru
na Papieża. W 1958 r. Karol Wojtyła
został nominowany przez Papieża Piu-
sa XII biskupem pomocniczym Krako-
wa i biskupem tytularnym Umbrii. Sa-
krę biskupią otrzymał z rąk metropolity
krakowskiego i lwowskiego arcybisku-
pa Eugeniusza Baziaka; współkonse-
kratorami byli biskup Franciszek Jop
i biskup Bolesław Kominek. Jako hasło
przewodnie swej posługi, zgodnie
z obyczajem, przyjął słowa Totus Tuus
(łac. „Cały Twój”).

W roku 1960 publikuje esej filozo-
ficzny „Miłość i odpowiedzialność” oraz
jako Andrzej Gruda sztukę „Przed skle-
pem jubilera”. W 1962 r. Wojtyła zosta-
je krajowym duszpasterzem środowisk
twórczych i inteligencji. Po śmierci ar-
cybiskupa Baziaka zostaje wybrany wi-
kariuszem kapitulnym w Krakowie. Na
okres biskupstwa Karola przypadły tak-
że obrady Soboru Watykańskiego II,
w których aktywnie uczestniczył. W tym
okresie brał również udział w piel-
grzymce do Ziemi Świętej z biskupami
różnych narodowości. 1963 r. celebru-
je Mszę o północy na wolnym powie-
trzu w Bieńczycach – Nowej Hucie
(Nowa Huta jako modelowe miasto so-
crealistyczne nie posiadało w tedy ko-
ścioła, co było sprzeczne z oczekiwa-
niami robotników) dla robotników.

Karol Wojtyła na początku roku
1964 zostaje arcybiskupem metropo-
litą krakowskim. Podczas konsystorza
26 czerwca 1967 r. został nominowany
kardynałem. 29 czerwca 1967 r. otrzy-
mał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża
Pawła VI czerwony biret, a jego kościo-
łem tytularnym stał się kościół św. Ce-
zarego Męczennika na Palatynie. W tym
okresie Wojtyła opublikował dramat
„Rozważania o ojcostwie” pod pseudo-
nimem Andrzej Jawień. Również w tym
okresie nasiliła się jego aktywność
podczas Soboru Watykańskiego II.
W duchu soborowym powstał wówczas
list Pojednania Biskupów Polskich do
Biskupów Niemieckich ze znanym sfor-
mułowaniem „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”. Władze państwowe
uznały orędzie za niedopuszczalne. Za-
atakowały episkopat zarzucając mu
zdradę racji stanu. Szykanowano Ko-
ściół, np. odmówiono zgody prymaso-
wi S. Wyszyńskiemu na wyjazd do Rzy-
mu na otwarcie roku milenijnego, nie
wyrażono zgody na przyjazd papieża
Pawła VI do Polski.

W tak nieprzyjaznej atmosferze roz-
poczęły się przygotowania do obcho-
dów 1000 rocznicy Chrztu Polski.
W 1966 r. powołana zostaje Komisja
Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich
i arcybiskup Karol Wojtyła zostaje mia-

nowany jej przewodniczącym. W tym
właśnie roku przewodniczy uroczysto-
ścią milenijnym w ponad 50 miejscowo-
ściach, nawet poza swoja diecezją. Był
obok Prymasa Tysiąclecia najważniejszą
postacią Episkopatu Polski. W latach
70-tych Wojtyła działa bardzo aktywnie,
wygłasza różne odczyty, publikuje, wy-
jeżdża za granice, troszczy się o bieżą-
ce sprawy Kościoła w Polsce.

W 1978 r. Wojtyła uczestniczy w po-
grzebie Pawła VI. Nowym papieżem zo-
staje Jan Paweł I, który po zaledwie 33
dniach pontyfikatu umiera.

14 października 1978 r. rozpoczy-
na się więc drugie w tym roku konkla-
we. 16 października 1978 r. w siódmym
głosowaniu metropolita krakowski kar-
dynał Karol Wojtyła został wybrany pa-
pieżem. O godz. 18.44 na placu św. Pio-
tra słychać było słowa kardynała Peric-
le Feliciego: „Nuntio vobis gaudium
magnum, habemus Papam: Eminentis-
simum ac Reverendissimum Dominum
Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Wojtyla qui sibi nomen im-
posuit Joannem Paulum Secundum”.
Nastepnie Jan Paweł II udzielił błogo-
sławieństwa „Urbi et Orbi”.

22 października odbyła się na Pla-
cu Świętego Piotra uroczysta inaugu-
racja pontyfikatu. Msza św. inaugurują-
ca pontyfikat była transmitowana przez
media na wszystkie kontynenty. Władze
komunistyczne w Polsce zezwoliły na
jej transmisję (pierwsza Msza transmi-
towana od czasów przedwojennych).
Jan Paweł II był pierwszym po 455 la-
tach biskupem Rzymu nie będącym
Włochem. Papież pochodzący z „kraju
demokracji ludowej” wywarł ogromny
wpływ na losy nie tylko swojego kraju,
ale również całego świata.

Pontyfikat, który trwał 26 lat był drugi
co do długości w dziejach Kościoła.
Papież pielgrzym przebył ponad 1,6 mi-
liona kilometrów (odbył 102 pielgrzym-
ki zagraniczne, odwiedził 135 krajów,
odbył 142 podróże po terenie Włoch,
z 334 istniejących rzymskich parafii od-
wiedził 301, mianował 232 kardynałów,
ogłosił 1318 błogosławionych (w tym
154 Polaków) i 478 świętych, napisał 14
encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji
oraz 43 listy apostolskie, zapoczątkował
tradycje Światowych Dni Młodzieży.

Jan Paweł II był człowiekiem po-
godnym, ale jednocześnie znał co to
ból i cierpienie. Począwszy od zama-
chu na swoje życie przeprowadzone-
go przez Mehmeta Ali Agcę (drugi za-
mach na życie Jan Pawła II przeprowa-
dził 1982 r. niezrównoważony mężczy-
zna lekko go raniąc nożem), który prze-
żył tylko dzięki opiece Matki Bożej Fa-
timskiej (w tym dniu obchodzono rocz-

nicę objawień). Od lat 90-tych Jan
Paweł II cierpiał na postępującego Par-
kinsona. Od lutego 2005 r. stan zdro-
wia Papieża bardzo się pogorszył. Kie-
dy medycyna nie mogła już pomóc,
uszanowano wolę Papieża, który chciał
pozostać w domu.

Podczas Mszy Św. sprawowanej
przy jego łożu, którą Jan Paweł II kon-
celebrował z przymkniętymi oczyma,
kardynał Marian Jaworski udzielił mu
sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia
2005 r. o godz. 7.30 Papież zaczął tra-
cić przytomność. W tym czasie w poko-
ju umierającego czuwali najbliżsi,
a przed oknami, na Placu św. Piotra mo-
dlił się wielotysięczny tłum. Relacje na
cały świat nadawały wszystkie media.
Wieczorem, przy łóżku chorego odpra-
wiono Mszę Św. wigilii Święta Miłosier-
dzia Bożego. Ok. godz. 19.00 Jan
Paweł II wszedł w stan śpiączki. Moni-
tor wykazał postępujący zanik funkcji
życiowych. O godz. 21.37 osobisty pa-
pieski lekarz Renato Buzzonetti stwier-
dził śmierć Jana Pawła II.

Jan Paweł II odszedł do domu Ojca
po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego,
w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię
Święta Miłosierdzia Bożego, które sam
ustanowił, w 9666 dniu swojego ponty-
fikatu. Pogrzeb Ojca Świętego odbył się
8 kwietnia 2005 r. Hołd naszemu wiel-
kiemu rodakowi oddało 200 prezyden-
tów i premierów, duchowni niemal
wszystkich wyznań świata oraz tłumy
zebrane podczas nabożeństwa żałob-
nego. Jan Paweł II został pochowany w
krypcie bł. Jana XXIII, beatyfikowanego
w 2000 r. 13 maj 2005 Benedykt XVI ze-
zwolił na natychmiastowe rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła
II. Na przykład w procesie stwierdzono,
że za stawiennictwem Jan Pawła II
uzdrowiona została francuska zakonni-
ca Marie Simon-Pierre.

1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI
beatyfikował papieża Jana Pawła II. Li-
turgiczną datą wspomnienia bł. Jana
Pawła II wybrano dzień 22 październi-
ka, przypadający w rocznicę uroczystej
inauguracji pontyfikatu naszego roda-
ka. 30 września 2013 r. papież Franci-
szek wyznaczył datę kanonizacji na
niedzielę Miłosierdzia Bożego w 2014
roku. I tak 27 kwietnia 2014 r. Jan Paweł
II wraz z bł. Janem XXIII zostali wynie-
sieni do chwały świętych.

Fragmenty biografii
wybrał Marek Kida

Źródło za:
http://www.opoka.org.pl
http://www.radiomaryja.pl
http://pl.wikipedia.org (30.05.2014 r.).
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Œwiêty Jan Pawe³ II
w malarstwie

Felicji Mroczki
W dniach 25 kwietnia – 9 maja 2014 r. odbyła się wystawa

„Święty Jan Paweł II w Malarstwie Felicji Mroczki” pod patro-
natem Burmistrza Sokołowa Małopolskiego Andrzeja Ożoga
oraz Burmistrza Głogowa Małopolskiego Paweł Baja. Orga-
nizatorem wystawy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Miejsko Gminny Dom
Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim.

Okolicznościowa wystawa znanej coraz bardziej w regio-
nie artystki była wyrazem hołdu złożonego Wielkiemu Pola-
kowi Janowi Pawłowi II. Pani Felicja jest samoukiem obda-
rzonym wielkim talentem plastycznym i w niebywały sposób
postarała się wyrazić, poprzez obrazy wykonane w różnych
technikach, drogę życiową jaką kroczył nasz Jan Paweł II.
W portretach pędzla Felicji Mroczki widać pogodę ducha
i uśmiech na twarzy, który towarzyszył Papieżowi na co dzień.
Widać również grymas bólu, zatroskania i cierpienia, które
również towarzyszyły życiu Świętego. W obrazach widać rów-
nież zamiłowanie Jana Pawła II do przyrody oraz pieszych
wędrówek. Wreszcie i co najważniejsze widać w nich głę-
boką pobożność Jana Pawła II. Wystawę odwiedziło wiele
grup zorganizowanych oraz pojedynczych zwiedzających
kontemplujących sztukę oraz zadumanych nad życiem, twór-
czością, nauką Jana Pawła II.

Magiczne brzmienie harmonijek

W sąsiedniej Gminie Kamień, jak co roku odbył się Kon-
kurs Gry na Harmonijkach Ustnych „HARKAM 2014”. W skła-

dzie Jury zasiadł w tym roku znakomity Zespół
ANIMATO ze Szczecina. Zespół ten przyjął za-
proszenie od Dyrektora Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i gościnnie
wystąpił 25 kwietnia br. o 19.30 w naszym Ośrod-
ku. Scena na sali widowiskowej rozbrzmiała
wspaniałymi utworami muzyki klasycznej (Vival-
di, Bizet, Moniuszko, Piazzolla), przebojami mu-
zyki rozrywkowej (Niemen, Abba, Bony M, The
Beatles) oraz muzyką latynoamerykańską. Pu-
bliczność nie szczędziła gromkich braw po każ-
dym utworze i ciągle chciała więcej. Wieczór

„Na chwa³ê Trójcy Przenajœwiêtszej, dla wywy¿szenia katolic-
kiej wiary i wzrostu chrzeœcijañskiego ¿ycia, na mocy w³adzy
naszego Pana Jezusa Chrystusa, œwiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a, a tak¿e Naszej, po uprzednim dojrza³ym namyœle, po
licznych proœbach o pomoc Bo¿¹ i po wys³uchaniu opinii na-
szych Braci w biskupstwie orzekamy i og³aszamy œwiêtymi
b³ogos³awionych Jana XXIII i Jana Paw³a II i wpisujemy ich
w poczet œwiêtych i polecamy, aby w ca³ym Koœciele byli oni
czczeni z oddaniem poœród œwiêtych. W Imiê Ojca i Syna
i Ducha Œwiêtego”. – formu³a kanonizacyjna (http://www.tvp.in-
fo 30.05.1014 r.).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji skład
wyrazy uznania dla twórczości p. Felicji oraz dziękuje za udo-
stępnienie wystawy, którą w tak szczególnym okresie zwie-
dziło wielu mieszkańców Sokołowa i okolic.

Marek Kida

upłynął w znakomitej atmosferze i chce się powiedzieć – trze-
ba nam takich koncertów więcej.

Zespół Harmonijek Ustnych „ANIMATO” został założony
w 1978 r. w Szczecinie przez Jerzego Grzesiukiewicza. Od
1992 roku jego skład tworzy czterech muzyków grających na
różnego typu harmonijkach: Jerzy Grzesiukiewicz (chroma-
tyczna i diatoniczna), Marek Jaroszyński (chromatyczna), Piotr
Bieliński (akordowa) i Piotr Włodarczyk (basowa).

Zespół posiada w swoim repertuarze kilka godzin różne-
go rodzaju muzyki. Większość z tych aranżacji napisana zo-
stała specjalnie na kwartet i trio przez muzyków grupy. Nie-
które z nich zostały zamieszczone na wydanej w 2000 roku
płycie kompaktowej.

W ciągu swojego istnienia „Animato” koncertował w kraju
oraz poza jego granicami: w Bułgarii, w Szwecji, w Estonii
oraz wielokrotnie w Niemczech i we Włoszech. Zespół na co
dzień działa przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
prezentując na jego gościnnych scenach podczas cyklicz-
nych koncertów swój bogaty dorobek artystyczny.

Agata Dec
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14-15 maja w Gminnym Centrum
Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie po raz
jedenasty zebrali się dziennikarze pra-
sy lokalnej woj. podkarpackiego, samo-
rządowcy, działacze społeczni, aby po-
dzielić się doświadczeniami na polu
działalności publicystycznej. Doroczne
podkarpackie święto prasy otworzy Wójt
Gminy Świlcza Wojciech Wdowik. Przy
stole prezydialnym zasiadali między in-
nymi Marek Jastrzębski – Dyrektor WDK
w Rzeszowie, Magdalena Kłak – Dyrek-
tor Biura PSST w Rzeszowie, Zygmunt
Nowak – emerytowany Dyrektor Biura

PSST w Rzeszowie, Adam Majka – Dy-
rektor GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcia-
nie, Józef Kawałek – prezes Regional-
nego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Rzeszowie, Tadeusz Pachorek – rad-
ny i członek Zarządu Powiatu Rzeszow-
skiego, Czesław Drąg – Kierownik Dzia-
łu Upowszechniania Sztuki i Współpra-
cy z Samorządami w WDK w Rzeszo-
wie, Bogdan Romaniuk – członek Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego, Grze-

gorz Bartnik – Zastępca Dyrektora De-
partamentu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego.

Program forum był bogaty, dlatego
został podzielony na część meryto-
ryczną i warsztatową. Pierwsza część
składała się z kilku bloków tematycz-
nych. Pierwszy prelegent o. Micheasz
Okoński z racji ustanowienia roku 2014
rokiem św. Jana z Dukli w kilku słowach
opowiedział o żywocie tego świętego
pustelnika, franciszkanina, a pod koniec
życia bernardyna. Patron roku 2014
wybrany jest nie bez kozery, ponieważ

to właśnie teraz przypada 600 rocznica
urodzin świętego. Kolejnym podjętym
zagadnieniem był folklor Podkarpacia.
Mówiła o nim kustosz kolbuszowskiego
Muzeum Kultury Ludowej Jolanta Dra-
gan. W 40 minutowej prezentacji stara-
ła się zwrócić uwagę na bogactwo et-
nograficzne regionu (przejawia się ono
np. w mnogości strojów regionalnych
o rozmaitym kroju, kolorze i ornamenty-
ce). Bogactwem województwa podkar-

packiego jest jego różnorodność kultu-
rowa i właśnie to może być towarem eks-
portowym, który przyczyni się do zrów-
noważonego rozwoju gałęzi usług tury-
stycznych w całym regionie. Ostatnie
referaty pt. „Unijna Perspektywa Finan-
sowa na lata 2007-2013 – Realizacja”
oraz „Nowa Unijna Perspektywa Finan-
sowa na lata 2014-2020 – Zamierzenia”
wygłosili Bogdan Romaniuk oraz Grze-
gorz Bartnik. Te zawiłe tematy można
podsumować krótko, mianowicie wyko-
rzystaliśmy ponad 1 mld euro unijnej
kasy w poprzednim budżecie, a w no-
wym do rozdysponowania jest ponad
2 mld euro. Pieniędzy jest sporo, więc
samorządy maja o co zabiegać.

Po części teoretycznej, czas przy-
szedł i na praktyczne wykorzystanie
swoich umiejętności. Uczestnicy warsz-
tatów dziennikarskich podzieleni zosta-
li na 3 grupy tematyczne folklor (kierow-
nik zespołu Jolanta Dragan), kronikar-
stwo (kierownik Władysław Kwoczyński),
aktualia (kierownik Bogdan Biskup) oraz
tajemniczo brzmiąca grupa w folklorze
ukryte, w jadle zachowane (Zbigniew
Lis). W ekspresowym tempie, w ciągu
popołudnia powstała jednodniówka
podkarpackiego forum prasy samorzą-
dowej pt. „Nasz Głos 2”. Wydrukowano
ją w nocy, a już rano cały skonstruowa-
ny naprędce zespół redakcyjny roz-
począł dyskusję nad całością i detalami
czasopisma poddając go surowej oce-
nie. Na pierwszy ogień poszła okładka,
która przyjęła twarz typowo reklamową.
Jej najgorętszym zwolennikiem był, jak
to zwykle bywa, jej autor instruktor WDK
Marek Banat, zaś ja osobiście wolałbym
tradycyjną związaną z wydarzeniami
i uczestnikami forum. Następnie redak-
tor Bogdan Biskup doświadczony w swo-
jej pracy ocenił jakość zamieszczonych
artykułów pod względem formalnym
i merytorycznym. Zwrócił również uwagę
na to jak zaciekawić czytelnika i ująć my-
śli w słowa. Dalej toczyła się luźna rozmo-
wa podczas, której dziennikarze podzieli-
li się nawzajem swoimi doświadczeniami
w pracy, opisem funkcjonowania czaso-
pism oraz obawami o stan prasy obecnie.
Z ramienia Kuriera Sokołowskiego na XI
Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Sa-
morządowej udali się Jacek Piekiełek,
Agata Dec oraz piszący te słowa.

Moderatorem spotkania był Czesław
Drąg. Gospodarzami forum byli: Podkar-
packie Stowarzyszenie Samorządów
Terytorialnych, Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Rzeszowie, Gminne Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Świlczy z sie-
dzibą w Trzcianie.

Marek Kida

XI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorz¹dowej

Fot. Z. Lis
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Podkarpacie.

Co nas ³¹czy, co nas dzieli
Województwo podkarpackie powstało na skutek reformy

administracyjnej w 1999 r. Ten twór, nie posiadający wspól-
nej tradycji historycznej, powstał na skutek połączenia daw-
nego woj. przemyskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego,
wschodniej części woj. tarnowskiego oraz tarnobrzeskiego.
Wskutek tego teren ten stanowi koktajl kulturowy, który stano-
wi ewenement w skali kraju.

Idąc od północy ku dołowi województwa można wymienić
następujące grupy etnograficzne i etniczne: Lasowiacy (Le-
sioki), Posaniacy, Borowiacy, Rzeszowiacy, Pogórzanie, Doli-
nianie, grupy kresowe, Łemkowie, Bojkowie; do tego konglo-
meratu należy dodać jeszcze bardzo silnie odciśnięte ślady
kultury romskiej i żydowskiej, a także wyraźnie odróżniające
się elementy kultury osadników niemieckich. Czy w tym tyglu
etnograficznym i narodowościowym możliwe jest znalezienie
wspólnego elementu, łączącego wszystkich?

Najłatwiej jest zdefiniować różnice między grupami, które
są widoczne na pierwszy rzut oka. Głównymi elementami de-
cydującymi o odrębności dla każdej grupy etnicznej są różni-
ce językowe oraz strój. Jeszcze kilkanaście lat temu były one
bardzo widoczne. Dość łatwo był np. rozpoznać mieszkańca
z terenu dawnej Puszczy Sandomierskiej (Lasowiaka), szcze-
gólnie mieszkającego w okolicach Raniżowa i Kolbuszowej,
który posługiwał się charakterystyczną gwarą:

Panie gospodarzu nie doj sie dziwować,
Przyśliśmy tu koledować.

Marysiu kochanie, uotwórzże nom wrota,
Bo my ci niesiemy wionecek ze złota.
Rumian, rumianecku, w swojem uogródecku
Stałaś rumiana.

Zakukała kukułecka, zakukała ji kuje,
Powidzze my nowinecke, dzie mój Jasio nocuje.

uOj nie bede jo płakała, nie bede narzykała,
jak jo tupne prawom nózkom, dziesieciu bede mioła.

Język był niezawodnym wyróżnikiem, dzięki któremu moż-
na było bez większych trudności odróżnić od siebie miesz-
kańców różnych regionów, zajmujących obszar obecnego woj.
podkarpackiego. Jarmarki, targi, odpusty, miejsca pątnicze –
to swoiste „Wieże Babel”, gdzie można było usłyszeć rozma-
ite języki czy lokalne gwary.

Mieszkańców różnych regionów świetnie odróżniały ele-
menty stroju, aczkolwiek już w okresie międzywojennym XX
wieku była to cecha charakterystyczna dla mieszkańców te-
renów dawnej Puszczy Sandomierskiej, przez etnografów
nazywanych „Lasowiakami”. Niemniej jednak pamięć o cha-
rakterystycznych elementach przetrwała w opisach źródło-
wych, na starych fotografiach oraz w pamięci starszych miesz-
kańców lokalnych społeczności. Pozwoliło to w wielu przy-
padkach na wierne odtworzenie jego wyglądu (np. strój strzy-
żowski). Do cech różnicujących można dodać np. różne style
architektoniczne czy typy osadnictwa. Przy takim zróżnico-
waniu niemal niemożliwe wydaje się znalezienie cech wspól-
nych, jakichś elementów łączących tak różne na pierwszy rzut
oka regiony. Z pomocą przychodzi folklor, który – jak się oka-
zuje – jest płaszczyzną, na bazie której można budować
i pokazywać wspólne elementy kulturowe, z pozoru różne,
a jednocześnie bardzo sobie bliskie. Najbardziej jest to wi-
doczne w obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Za przykład
niech posłuży cykliczna impreza pn. „Wesele Rymanowskie”,

organizowane rokrocznie na przełomie lipca i sierpnia. Jej
założeniem jest pokazanie przebiegu tradycyjnego obrzędu
weselnego, w czym uczestniczą zespoły obrzędowe z róż-
nych regionów etnograficznych. Ku zdumieniu licznej widow-
ni, widowisko tworzy spójną, zwartą całość, ponieważ istotą
obrzędu, niezależnie od miejsca zamieszkania jest wszędzie
taka sama: strój – wyróżnik, nadal pełni swoją funkcję, ale
jednocześnie nie jest istotną przeszkodą w prezentacjach we-
selnych z różnych regionów. Wszystkich jednoczy też śpiew
pieśni weselnych czy wspólne tańce, do których zachęcają
skoczne melodie, grane przez muzykantów, wykonywanych
przez rozbawionych uczestników wesela oraz widzów – go-
ści weselnych. Każdego roku wesele pokazują coraz inne
zespoły obrzędowe, w tym roku pokaże się tam także Zespół
Pieśni i Tańca „Pułanie” z Trzciany – zdradza dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z sie-
dzibą w Trzcianie – Adam Majka.

Jednym z najbardziej kolorowych, spektakularnych, wido-
wiskowych, osadzonych głęboko w tradycji ludowej jest zwy-
czaj organizowania tzw. Straży Grobowych, funkcjonujących
w wielu miejscowościach Podkarpackiego. Trzymają one od
Wielkiego Piątku do Rezurekcji w Wielką Niedzielę wartę,

Stra¿ Grobowa w Soko³owie M³p.

Fot. druh M. Kida
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wcielając się w rolę rzymskich legionistów pilnujących grobu
Jezusa Chrystusa. Pierwsze skrzypce w kultywowaniu tej jak-
że oryginalnej tradycji ludowej obecnie odgrywają młodzi
mężczyźni działający w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Stroje w zależności od regionu, czasu kultywowania tradycji
straży grobowych bardzo się różnią. Najstarsze ze straży (np.
Raniżów, Dzikowiec, Pruchnik, Dębowiec) nawiązują do tra-
dycji niepodległościowych. Przejawia się to w takich akceso-
riach jak kosy, kontusze, sukmany czy żupany. Czasami pre-
zentowane stroje przyjmują formy komiczne, ale to świadczy
o tym, że folklor jest stale żywy i się rozwija. Wyjątkowym
wydarzeniem na skalę ogólnopolską jest cykliczne wydarze-
nie kulturalne, które w roku bieżącym odbyło się w Radomy-
ślu nad Sanem pt. XI Ogólnopolska i XXII Podkarpacka Para-
da Straży Grobowych „Turki”.

Prezentowane obrzędy mogą być towarem i marką eks-
portową Podkarpacia, a jednocześnie wspaniała wizytówką,

która może zachęcić do wizyty tutaj potencjalnych turystów.
Centralne położenie Rzeszowa względem pozostałych

regionów buduje poczucie wspólnej tożsamości młodego wo-
jewództwa poprzez przenikanie się dorobku kultury material-
nej i duchowej wszystkich grup etnograficznych i narodowo-
ści od wieków zamieszkałych opisywany obszar. Z drugiej
strony Rzeszów jako centrum administracyjne, edukacyjne
i kulturalne województwa stwarza możliwości poznania wła-
snego dziedzictwa kulturowego, co powoduje wzajemne prze-
nikanie się tradycji regionalnych. Z pewnością taki stan rze-
czy powoduje efekt zacierania się różnic między poszczegól-
nymi grupami etnograficznymi, ale jednocześnie umożliwia
wyrabianie poczucia własnej wartości i poczucia dumy z by-
cia mieszkańcem wyjątkowego w swoim rodzaju zakątka Pol-
ski południowo-wschodniej.

Jolanta Dragan, Marek Kida,
Agata Dec, Jacek Piekiełek

Koło Wędkarskie Nr 33 w Sokołowie
Młp. Polskiego Związku Wędkarskiego,
przy współpracy Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. zorganizowało po raz
drugi Konkurs Plastyczno-Fotograficz-
ny dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu było propagowanie
wędkarstwa w środowisku dzieci i mło-
dzieży szkolnej, rozwijanie miłości do
otaczającego świata, kształtowanie
wzajemnych, prawidłowych stosunków
człowieka i przyrody, promowanie bez-
piecznego i kulturalnego wypoczynku
na łonie natury, rozwijanie uzdolnień
artystycznych dzieci i młodzieży.

Konkurs był adresowany do dzieci
i młodzieży szkolnej (szkoły podstawo-
we i gimnazja) z terenu gminy i miasta
Sokołów Małopolski.

Każdy uczestnik konkursu mógł na-
desłać maksymalnie 2 prace plastycz-
ne lub 2 prace fotograficzne.

Prace konkursowe powinny zawie-
rać tematykę związaną z wędkarstwem,
wyrażającą pasję, emocje oraz osobi-

ste spojrzenie na hobby, jakim jest węd-
karstwo.

Na konkurs wpłynęło ogółem 66 prac:
53 prace plastyczne i 13 prac fotogra-
ficznych z 9 placówek oświatowo-kultu-
ralnych gminy i miasta Sokołów Młp.:
Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Ze-
społu Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespołu
Szkół w Trzebusce, Zespołu Szkół w Trze-
bosi, Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie, Szkoły Podstawowej nr 3
w Trzebosi, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
oraz Świetlicy Wiejskiej w Turzy.

Komisja w składzie: prezes Koła PZW
Nr 33 w Sokołowie Młp. – Andrzej Sztorc,
instruktor plastyki w MGOKSiR – Henry-
ka Boho oraz sekretarz Koła – Tomasz
Nizioł, po wnikliwej analizie wszystkich
nadesłanych prac postanowiła nagro-
dzić i wyróżnić następujących uczniów
w trzech kategoriach wiekowych:

I kat. klasy 0-III szkół podstawowych

I NAGRODA – Oliwia BZDEK (MGOKSiR
w Sokołowie) za pracę plastyczną

„Moja przygoda z wêdk¹”
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Dzieci i młodzież z kółek plastycz-
nych MGOKSiR w Sokołowie oraz Świe-
tlicy Wiejskiej w Turzy brały udział w dru-
giej edycji Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego „Kościoły mojej okolicy”,
zorganizowanego przez Miejską
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Soko-
łowie Młp. pod patronatem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Jego celem było przybliżenie mło-
dym twórcom informacji o kościołach
i innych budowlach sakralnych istnieją-
cych w regionie, zainteresowanie histo-
rią w wymiarze regionalnym, populary-
zacja zabytków kultury materialnej i krze-
wienie troski o ich zachowanie, promo-
cja „małej Ojczyzny”.

Podsumowanie konkursu miało miej-
sce w sali spotkań sokołowskiej Biblio-
teki 5 czerwca 2014 roku o godz. 1530.

Kierownik MiGBP dr Bartosz Walic-
ki powitał zaproszonych gości i otwo-
rzył wystawę pokonkursową. Laureaci
odebrali dyplomy oraz nagrody książ-
kowe i rzeczowe ufundowane przez Bi-

II NAGRODA – Urszula SKRZYPEK (ZS
im. Jana Pawła II w Sokołowie) za pacę
plastyczną
III NAGRODA – Karol CISEK (SP nr 3
w Trzebosi) za pracę fotograficzną
WYRÓŻNIENIA
– Piotr BĄK (ZS w Trzebusce) za pracę
plastyczną
– Alicja BOGUŃ (ZS w Trzebusce) za
pracę plastyczną
– Weronika GRYGIEL (ZS w Trzebosi)
za pracę plastyczną

II kat. klasy IV-VI szkół podstawowych

I NAGRODA – Agnieszka OŻÓG (MGOK-
SiR w Sokołowie) za pracę plastyczną
II NAGRODA – Dominika MATUŁA
(MGOKSiR w Sokołowie) za pracę pla-
styczną
III NAGRODA – Marcin SMOŁA (ZS nr 1
w Nienadówce) za pracę plastyczną

III kat. klasy I-III gimnazjum

I NAGRODA – Klaudia CHORZĘPA
(Świetlica Wiejska w Turzy) za pracę pla-
styczną
II NAGRODA – Wioletta NIEMIEC (ZS
nr 2 w Nienadówce) za pacę plastyczną
III NAGRODA – Wiktoria OŻÓG (ZS nr 1
w Nienadówce) za pracę fotograficzną

1 czerwca 2014 roku nad zalewem
„Niedźwiadek” w Wólce Sokołowskiej
miało miejsce uroczyste ogłoszenie wy-
ników konkursu i wręczenie laureatom
dyplomów i nagród rzeczowych, które

ufundowało Koło Wędkarskie. Nagrody
wręczali prezes Koła Andrzej Sztorc
i sekretarz Koła Tomasz Nizioł. Doku-
mentację fotograficzną wykonała in-
struktor Henryka Boho. Laureaci po od-
biór nagród przybyli z rodzicami bądź
opiekunami.

W tym samym dniu nad zalewem,
z okazji Dnia Dziecka, odbywały się za-
wody wędkarskie dla dzieci, zorganizo-
wane przez Koło Wędkarskie nr 33.
Wzięło w nich udział ponad 40 młodych
wędkarzy, w wieku od kilku do kilkuna-
stu lat. Wędkowanie trwało od dziewią-
tej rano do dwunastej w południe. Po-
tem ryby zostały zważone i wypuszczo-
ne z powrotem do wody. Prezes Koła
ogłosił zwycięzców, którym wręczono
dyplomy, nagrody i słodycze. Dla wszyst-
kich uczestników zawodów, laureatów
konkursu plastyczno-fotograficznego
oraz osób towarzyszących wędkarze
z Koła przygotowali poczęstunek: kiełba-
ski i kaszankę z grilla, napoje, słodycze.

Pogoda w tym dniu, mimo niezbyt
optymistycznych prognoz, dopisała;
młodzi wędkarze i młodzi artyści oraz
organizatorzy byli zadowoleni; rodzice
i opiekunowie zaś dumni ze swoich pod-
opiecznych.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękuje-
my pozostałym uczestnikom i ich opie-
kunom, życząc jednocześnie wszystkim
dzieciom dużo radości, samych szóstek
na świadectwach szkolnych, uśmie-
chów na twarzy przez cały rok oraz miło
spędzonych wakacji.

(mgoksir) Fot. H. Boho

Koœcio³y naszego regionu w malarstwie i rysunku

Pawe³, Klaudia, Basia, Katarzyna i Matylda z instruktork¹ Henryk¹ Boho na otwarciu
wystawy.
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bliotekę. Osobne podziękowania otrzy-
mali też opiekunowie przygotowujący
dzieci i młodzież do konkursu.

Nagrody i dyplomy wręczali: kierow-
nik fili i bibliotecznej w Wólce Nie-
dźwiedzkiej Katarzyna Partyka oraz
sekretarz Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej i pracownik Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, Łukasz
Ożóg – członkowie Jury.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych
byli również uczestnicy zajęć plastycz-
nych z MGOKSiR.

W kategorii dzieci młodszych nagro-
dy równorzędne otrzymały: Matylda Sło-
nina z Sokołowa („Kościół parafialny

w Górnie”) i Wiktoria Sudoł z Turzy („Ko-
ściół parafialny w Wólce Niedźwiedz-
kiej”).

W kategorii starszych dzieci III na-
grodę zdobyła Agnieszka Ożóg z Soko-
łowa („Figura św. Józefa z ołtarza bocz-
nego w kościele parafialnym w Sokoło-
wie Małopolskim”).

W kategorii młodzieży nagrodę spe-
cjalną otrzymał Paweł Dec z Turzy („Ko-
ściół parafialny w Wólce Niedźwiedz-
kiej” malowany na szkle).

Dwie I nagrody zdobyły: Klaudia
Chorzępa z Turzy („Kościół parafialny
w Górnie”) i Aleksandra Boguń, również
z Turzy („Figura św. Jana Apostoła z fron-

tonu kościoła parafialnego w Sokołowie
Małopolskim”).

II nagrodę otrzymała Alicja Maziarz
z Turzy („Kościół parafialny w Trzebosi
w zimowej szacie”).

Wśród wyróżnionych była także Bar-
bara Dec z Turzy („Kościół parafialny
w Sokołowie”).

W kategorii osób niepełnospraw-
nych nagrodę zdobyła praca Katarzyny
Kochańskiej z Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor” w Sokołowie („Św. Filip –
malowidło na sklepieniu w kościele pa-
rafialnym w Sokołowie”).

(mgoksir)

Fot. H. Boho

N a g r o d z o n e  i  w y r ó ¿ n i o n e  p r a c e :

Matyldy S³oniny Wiktorii Sudo³ Agnieszki O¿óg

Paw³a Deca

Klaudii Chorzêpy

Oli Boguñ

Alicji Maziarz

Katarzyny
Kochañskiej

Barbary Dec
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Klub Twórców Sztuki

„ART-dekor”
W styczniu 2014 roku zajęcia klubowe przeniesione zo-

stały do nowo wyremontowanej części dawnego budynku
Szkoły Podstawowej przy ulicy Rzeszowskiej. W pracowni
plastycznej odbywają się zajęcia malarskie (we wtorki) i zaję-
cia rękodzieła artystycznego (w czwartki) w godzinach 16.00-
18.00.

Oprócz zajęć przeprowadzanych zgodnie z harmonogra-
mem, mają miejsce także kilkugodzinne tematyczne warszta-
ty, na których uczestniczki poznają nowe techniki rękodzielni-
cze i plastyczne.

20 lutego zorganizowane zostały warsztaty pt. „Podstawy
decoupage – pisanki wielkanocne”. Przeprowadziła je pani
Bożena Mrożkiewicz, członkini KTS-u. Swoim koleżankom za-
prezentowała ciekawą technikę zdobniczą, polegającą na
przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię,
w tym wypadku styropianowe jajko, wzoru z serwetki papie-
rowej (technika serwetkowa). Słowo decoupage pochodzi od
francuskiego czasownika „decouper” – wycinać. Do zdobie-
nia tą techniką wykorzystać można praktycznie każdą po-
wierzchnię: drewno, metal, szkło, tkaninę, plastik, ceramikę.

Panie wykonały po dwie pisanki: jedną – klasyczną techniką
serwetkową, drugą z wykorzystaniem specjalnego medium do
postarzania w celu uzyskania spękań na powierzchni jajka.

W warsztatach uczestniczyły: Marzena Koryl, Dorota Po-
krzywa, Małgorzata Kula, Krystyna Rzucidło, Danuta Kwie-
cień, Katarzyna Kochańska, Danuta Olszowy, Jolanta Szczy-
gieł, Halina Piekło, Zofia Piersiak, Alina Szczygieł, Maria
Murdza, Henryka Boho.

* * *
31 maja w warsztatach rękodzielniczych pt. „Recykling –

biżuteria ze skóry” wzięły udział: Izabela Kurcek, Halina Pie-
kło, Zofia Piersiak, Józefa Kołodziej, Helena Woźniak, Danu-
ta Olszowy, Krystyna Rzucidło, Marzena Koryl, Jolanta Szczy-
gieł, Alina Szczygieł, Małgorzata Kwolek, Zofia Walicka, Hen-
ryka Boho. Warsztaty poprowadziła Bożena Mrożkiewicz.

Tym razem pani Bożena pokazała, w jak prosty sposób,
wykorzystując resztki skóry, ozdobne guziki i koraliki, wyko-
nać oryginalną biżuterię – wisiorki, kolczyki, broszki, branso-
lety, a nawet przedmioty użytkowe, jak np. breloczki do klu-
czy. Paniom ta technika bardzo się spodobała, wykonały pięk-
ne wisiorki, bransoletki, broszki.

* * *

Na zajęciach panie poznały także proste sploty „papiero-
wej wikliny”. Instruktorka Henryka Boho, która poznała tę tech-
nikę na warsztatach zorganizowanych przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, wykorzystując tanie i ogólnie dostępne
tworzywo, jakim są stare gazety – pokazała swoim podopiecz-
nym, że bardzo łatwo można zrobić „coś’ z „niczego” – koszy-
ki, miski, różnego rodzaju pojemniki, osłonki na doniczki oraz
inne przedmioty dekoracyjne i użytkowe, nawet proste meble
czy biżuterię. Technika wyplatania z gazet jest identyczna jak
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wyplatanie przedmiotów z wikliny, ale prostsza, gdyż „papie-
rowe patyki” (paski gazet zwinięte w ciasne rurki) łatwiej pod-
dają się podczas pracy, a do łączenia ich wystarczy trochę
kleju typu wikol. Gotowe przedmioty można malować farbami
akrylowymi, a do utrwalenia i wzmocnienia wykorzystuje się
bezbarwny lakier do drewna.

Obecnie panie wyplatają dekoracyjne wianki, które potem
zostaną pomalowane i ozdobione kwiatami z bibuły.

* * *

Z kolei na zajęciach z malarstwa uczestnicy rysują paste-
lami, węglem, ołówkiem, piórkiem; malują farbami akrylowy-

mi, olejnymi, tem-
perami, akwarela-
mi. Tematem ich
prac jest martwa
natura, kwiaty, pej-
zaże, abstrakcja
itp.

Do klubu KTS –
Malarstwo należą:
Maria Łuszczki,
Katarzyna Ko-
chańska, Małgo-

rzata Kula, Helena
Woźniak, Wiesława
Pałka, Grzegorz
Szot, Jolanta Szczy-
gieł, Alina Szczygieł,
Małgorzata Kwolek,
Monika Kwolek.
Ostatnio do Klubu
dołączyła Krystyna
Dorociak z Dołęgi.

7 czerwca większość człon-
ków Klubu brała udział w IV Ple-
nerze Malarskim z cyklu „Ziemia
Sokołowska w malarstwie i ry-

sunku”, który
odbył się nad
zalewem „Nie-
dźwiadek” (pi-
szemy o tym
w osobnym ar-
tykule). Troje
malarzy ama-
torów – Maria
Łuszczki, Hele-
na Woźniak
i Grzegorz Szot
– bierze udział
w IV Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej „Patrząc
i Widząc”, który organizuje Miejsko-Gminny Dom Kultury
w Głogowie Młp. Podsumowanie wystawy będzie miało miej-
sce 28 czerwca w MGDK w Głogowie (więcej w następnym
numerze Kuriera).

(mgoksir)
Fot. H. Boho
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Basia z r¹k burmistrza Paw³a Baja i dyrektora MGDK Dariusza
Lewandowskiego-Sochy odebra³a dyplom i nagrodê rzeczow¹
za pracê pt. „Poznañskie kozio³ki”.

Fot. H. Boho

Basia wœród pozosta³ych laureatów konkursu, z burmistrzem G³ogowa... ...oraz z instruktork¹ Henryk¹ Boho.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie zorganizował po raz trzeci Powiatowy Konkurs
Plastyczny dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełno-
sprawnych pt. „PISANKA WIELKANOCNA”.

Przedmiotem konkursu były prace przestrzenne i płaskie
– pisanki i jajka wielkanocne – dowolnej wielkości, wykonane
i zdobione różnymi technikami, malowane i rysowane na kar-
tonie, o tematyce zdobienia nawiązującej do symboliki Świąt
Wielkiej Nocy. Każdy uczestnik mógł dostarczyć na konkurs
jedną pracę przestrzenną lub jedną pracę płaską.

Do udziału w konkursie zgłosili się uczestnicy w pięciu
kategoriach: I – dzieci przedszkolne od 4 lat i z klas I-III szkól
podstawowych, II – dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych,
III – gimnazjaliści, IV – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli
oraz V – osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).

W tym roku na konkurs wpłynęło 481 prac przestrzennych
i 136 prac płaskich z 35 placówek oświatowo-kulturalno-wy-
chowawczych powiatu rzeszowskiego.

Prace oceniała Komisja w składzie:
– Przewodnicząca Małgorzata Kula, nauczyciel w Zespole
Szkół w Trzebosi;
– dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej;
– Helena Woźniak, twórca nieprofesjonalny z Sokołowa.

Komisja obejrzała wszystkie nadesłane prace i do nagród
i wyróżnień wytypowała 59 prac w kat. I-IV (osobno prace
przestrzenne i prace płaskie) oraz 31 prac do nagród zbioro-
wych w V kategorii (razem prace przestrzenne i płaskie).

PRACE PRZESTRZENNE

I kategoria
I Nagroda – Adam Bazan, Zespół Szkół Głogów Młp.
II Nagroda – Gracjan Sołtys, Publiczna Szkoła Podstawowa
Sióstr Nazaretanek Bzianka
III Nagroda – Wiktoria Styka, Szkoła Podstawowa nr 1 Mrowla

Dzia³alnoœæ kó³ek plastycznych

Malowane na szkle

legendy i baœnie polskie
Młodzież z kółka plastycznego ze Świetlicy Wiejskiej

w Turzy brała udział w XIV Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Na szkle malowane”, organizowanym prze Miej-
sko-Gminny Dom Kultury w Głogowie pod patronatem burmi-
strza Głogowa Młp. W tym roku tematem prac była interpreta-
cja znanych polskich baśni i legend. Uczestnicy zajęć wybrali
technikę tradycyjnego malarstwa na szkle – malowanie na
odwrocie szkła z zachowaniem wyraźnego konturu i plamy
barwnej, kontrastowości oraz szerokiego operowania barwa-
mi. Drugą kategorią by0 malarstwo witrażowe.

W konkursie wzięli udział: Paweł Dec, Barbara Dec, Klau-
dia Chorzępa, Alicja Maziarz i Ola Boguń. Komisja oceniają-
ca prace przyznała III miejsce Basi Dec w kategorii malarstwa
tradycyjnego. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród lau-
reatom miało miejsce 31 marca w głogowskim Domu Kultury.

(mgoksir)

Konkurs Plastyczny „PISANKA WIELKANOCNA”
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Wyróżnienia
– Joanna Warzocha, Szkoła Podstawowa nr 2 Niechobrz
– Kacper Gunia, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Kamil Gwizdała, Zespół Szkół Chmielnik
– Mateusz Sołtys, Zespół Szkół nr 2 Nienadówka
– Magdalena Mach, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Przemysław Pikor, Zespół Szkół Sokołów Młp.
– Beata Ożóg, Zespół Szkół nr 1 Nienadówka
– Natalia Bryś, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Oliwia Bijoś, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazare-
tanek Bzianka
– Oliwia Jaremko, Zespół Szkół Trzciana
– Aleksander Gumieniak, Szkoła Podstawowa Turza
– Maryla Kozioł, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Amelia Ożóg, Zespół Szkół nr 2 Nienadówka
II kategoria
I Nagroda – Natalia Szczur, Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa Bratkowice
II Nagroda –Aneta Bryś, Zespół Szkół Głogów Młp.
III Nagroda – Karolina Salach, Zespół Szkół Rudna Wielka
Wyróżnienia
– Paulina Kulig, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Adam Kozak, Szkoła Podstawowa Kamień Prusina
– Maciej Kowal, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Julia Trawka, Zespół Szkół Chmielnik
– Sandra Styka, Szkoła Podstawowa nr 1 Mrowla
– Jakub Augustyn, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Paulina Bazan, Zespół Szkół Głogów Młp.
– Jacek Chaber, Szkoła Podstawowa Kamień Prusina
III kategoria
I Nagroda – Marta Nykiel, Zespół Szkół Sokołów Młp.

II Nagroda – Alina Szczygieł, Zespół Szkół nr 1 Nienadówka
III Nagroda – Wojciech Ożóg, Zespół Szkół Sokołów Młp.
Wyróżnienia
– Dominika Piersiak, Zespół Szkół Sokołów Młp.
– Kamil Łuszczki, Zespół Szkół Górno
– Natalia Salach, Zespół Szkół Rudna Wielka
– Patrycja Rząsa, Zespół Szkół Kamień
– Gabriela Batóg, Zespół Szkół Świlcza
IV kategoria
I Nagroda – Marzena Koryl, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
II Nagroda – Bernadeta Gąska, Chmielnik
III Nagroda – Jolanta Szczygieł, KTS „ART-dekor” Sokołów
Młp.

PRACE PŁASKIE

I kategoria
I Nagroda – Jagoda Wiśniewska, Przedszkole Publiczne
Pogwizdów Nowy
II Nagroda – Szymon Ożóg, Zespół Szkół Sokołów Młp.
III Nagroda – Dominika Żak, Szkoła Podstawowa Kamień
Prusina
Wyróżnienia
– Kamila Niemiec, Zespół Szkół Rudna Wielka
– Julia Tasior, Zespół Szkół nr 2 Nienadówka
– Mateusz Radziwiński, Przedszkole Publiczne Pogwizdów
Nowy
– Oliwia Bzdek, MGOKSiR Sokołów Młp.
– Matylda Słonina, MGOKSiR Sokołów Młp.
– Klaudia Nędza, MGOKSiR Sokołów Młp. (kółko plastyczne
w Górnie)
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– Natalia Nowicka, Zespół Szkół Gło-
gów Młp.
II kategoria
I Nagroda – Martyna Chorzępa,
MGOKSiR Sokołów Młp. (kółko pla-
styczne w Turzy)
II Nagroda – Daniel Sączawa, Szko-
ła Podstawowa Kamień Prusina
III Nagroda – Marcin Łuszczki, Ze-
spół Szkół Sokołów Młp.
Wyróżnienia
– Jakub Winiarski, Zespół Szkół Trze-
buska
– Magdalena Pustkowska, Zespół
Szkół Sokołów Młp.
– Dominika Matuła, MGOKSiR Soko-
łów Młp.
III kategoria
I Nagroda – Barbara Dec, MGOKSiR
Sokołów Młp. (kółko plastyczne
w Turzy)
II Nagroda – Alicja Maziarz, MGOKSiR So-
kołów Młp. (kółko plastyczne w Turzy)
Wyróżnienia
– Aleksandra Boguń, MGOKSiR Sokołów
Młp. (kółko plastyczne w Turzy)
– Klaudia Chorzępa, MGOKSiR Sokołów
Młp. (kółko plastyczne w Turzy)
– Paweł Dec, MGOKSiR Sokołów Młp. (kół-
ko plastyczne w Turzy)
V kategoria – PRACE PRZESTRZENNE
I PŁASKIE
Nagrody zbiorowe dla instytucji
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

Komisja oceniając prace stwierdziła, że trzeci już z kolei
konkurs „Pisanka Wielkanocna” zyskał dużą popularność
wśród uczestników w każdej grupie wiekowej. Na wyróżnie-
nie zasługuje grupa dzieci najmłodszych (kategoria I), która
wykonała najwięcej prac przestrzennych i płaskich. Zadanie
Komisji oceniającej pisanki w formie przestrzennej i płaskiej
było niezmiernie trudne ze względu na bogactwo ilościowe
prac i jakościowe – wszystkie były piękne i bardzo różnorod-
ne w formach oraz ekspresji twórczej. W pierwszej kolejności
uwagę przykuwały efektowne pisanki zdobione błyszczący-
mi cekinami, koralikami i innymi gotowymi dekoracjami. Po
chwili pierwszego zachwytu dostrzeżone zostały te skrom-
niejsze, mozolnie wypracowane z nici, bibuły czy kolorowe-
go papieru, które powstawały w ciągu wielu godzin. Pojawiły
się także ciekawe formy zdobnicze, jak decoupage, filcowa-
nie, batik, patchwork. Niezwykle urocze były jajka-wydmusz-
ki zdobione tradycyjną techniką wydrapywanki, które wyma-
gały precyzji i delikatności przy tworzeniu.

Większość wzorów nawiązywała do tradycji wielkanoc-
nych i motywów wiosennych, jak kwiaty, bazie, kurczątka,
baranki i inne. Kilkoro twórców sięgnęło po motywy regional-
ne i wplotło elementy charakterystyczne dla ziemi sokołow-
skiej – wieżę kościoła czy budynek magistratu. Te najciekaw-
sze zostały wysoko ocenione przez Komisję. Oryginalność
i niepowtarzalność oraz własnoręcznie wykonane ozdoby to
cechy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.

14 kwietnia w sali klubowej MGOKSiR miało miejsce otwar-
cie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród
i dyplomów zwycięzcom konkursu. Protokół z obrad Komisji
odczytała jej przewodnicząca, Małgorzata Kula. Nagrody wrę-
czali dyrektor MGOKSiR Jacek Piekiełek i Helena Woźniak.

Gratulujemy laureatom – małym i dużym, opiekunom, na-

uczycielom i instruktorom oraz życzymy kolejnych sukcesów
na twórczej drodze. Serdecznie dziękujemy pozostałym
uczestnikom konkursu.

(mgoksir)
Fot. S. Bełz
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Wodne impresje nad

„NiedŸwiadkiem”
7 czerwca w sobotę, nad zalewem

„Niedźwiadek” odbył się IV Plener ma-
larski z cyklu „Ziemia Sokołowska
w malarstwie i rysunku”, zorganizowa-
ny przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
przy współpracy Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej.

Wzięły w nim udział dzieci w wieku
od 10 lat, młodzież szkolna, osoby do-
rosłe (artyści profesjonalni i amatorzy)
oraz osoby niepełnosprawne, reprezen-
tujący gminę i miasto Sokołów Młp. oraz
gminę i miasto Głogów Młp. Z naszego
terenu byli to uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie – Magda-
lena Pustkowska, Marta Nykiel, Kata-
rzyna Kraska, Adrianna Krudysz, Ur-
szula Sosnowska, Katarzyna Krudysz;
uczestnicy zajęć plastycznych z MGOK-
SiR – Dominika Matuła i Agnieszka
Ożóg; Świetlicy Wiejskiej z Turzy – Alek-
sandra Boguń, Alicja Maziarz, Klaudia
Chorzępa; Świetlicy Wiejskiej z Trzebo-
si – Maria Cisek i Anna Cisek; członko-
wie Klubu Twórców „ART-dekor” – Kata-
rzyna Kochańska, Małgorzata Kwolek,
Krystyna Dorociak, Jolanta Szczygieł,
Helena Woźniak i Monika Kwolek. Gmi-
nę Głogów Młp. reprezentowali dorośli
członkowie Aktywnej Grupy Twórców
działającej przy Miejsko-Gminnym
Domu Kultury w Głogowie Młp. –
Agnieszka Cynar, Tomasz Koba, Ro-
bert Łyczko, Tycjan Reguła i Bogusław
Reguła.

Swoją obecnością zaszczycił nas
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Plener trwał w godzinach od dzie-
wiątej do piętnastej. Około 12.30 była
przerwa na obiad – kiełbaski z grilla.
Przez cały czas trwania imprezy artyści
mogli korzystać z plenerowego bufetu
zaopatrzonego w ciastka, paluszki, chip-
sy, herbatę, wodę, soki.

I młodzi twórcy, i dorośli wykonali po
kilka prac w różnych technikach malar-
skich i rysunkowych, inspirowanych
żywiołem wody czy strukturą wody, na
tle wiosenno-letniego krajobrazu i wio-
sek otaczających zalew „Niedźwiadek
– Wólki Sokołowskiej, Wólki Niedźwiedz-

Reprezentanci g³ogowskiej Grupy Twórców.

Najm³odsze uczestniczki pleneru.

Uczestnicy pleneru.

kiej, Dołęgi. W swoich obrazach starali
się uchwycić ciągle zmieniające się
światło, odbicie, wrażenie, poszukiwali
barwy, jej natężenia, temperatury.

Pogoda w tym dniu była wymarzona
– po błękitnym niebie przemykały obłoki,
przeglądając się w lekko zmarszczonej
wiatrem i wysrebrzonej słońcem wodzie.

Wszystkie obrazy i rysunki wykona-
ne podczas pleneru będą ocenione
przez Jury, które przyzna w każdej z ka-
tegorii nagrody i wyróżnienia. Wystawę
poplenerową będzie można oglądać na
przełomie czerwca i lipca (o dokładnym
terminie poinformujemy na stronie inter-
netowej Ośrodka).

(mgoksir)
Fot. H. Boho

Klaudia z Turzy.

Sztuka i rekreacja...

M³odzie¿ z soko³owskiego Gimnazjum.

Przedstawicielki KTS „ART-dekor”.
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Już po raz czternasty młodzi twórcy
spotykają się na otwarciu wystawy prac
plastycznych konkursu z cyklu „Ziemia
– Nasz Dom”, którego hasłem w tym roku
była WIOSNA, pierwsza z czterech pór
roku jakie będą towarzyszyć najbliższym
jego edycjom. Konkurs organizuje Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji pod patronatem Starosty Rze-
szowskiego.

Na konkurs wpłynęło ogółem 417
prac plastycznych wykonanych różny-
mi technikami, w trzech kategoriach
wiekowych: 5-9 lat (przedszkole i klasy
I-III szkół podstawowych), 10-12 lat (kla-
sy IV-VI szkół podstawowych) i 13-19
lat (gimnazja i szkoły ponadgimnazjal-
ne) z 30 placówek oświatowo-wycho-
wawczo-kulturalnych powiatu rzeszow-
skiego.

Komisja Artystyczna w składzie –
przewodnicząca Kinga Ziobro-Działo,
instruktor plastyki w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, dr Bartosz Walic-
ki, prezes Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej oraz Maria Łuszczki
i Helena Woźniak z Klubu Twórców Sztu-
ki „ART-dekor” – w dniu 8 maja dokona-
ła przeglądu wszystkich prac i postano-
wiła przyznać 43 osobom nagrody i wy-
różnienia, biorąc pod uwagę wartości
plastyczne oraz czytelne przesłanie ha-
sła konkursu.
I kategoria wiekowa
I NAGRODA – Weronika Jasion, Zespół
Szkół w Pogwizdowie Nowym
II NAGRODA – Julia Radoń, Zespół
Szkół nr 5 w Dylągowej
II NAGRODA – Sabina Surowiec, Ze-
spół Szkół w Trzebusce
II NAGRODA – Aleksandra Partyka,
MGOKSiR w Sokołowie Młp.
III NAGRODA – Julia Kita, Zespół Szkół
w Głogowie Młp.
III NAGRODA – Hubert Radziwiński,
Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
III NAGRODA – Milena Węglowska,
Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Aleksandra Kubicz, Zespół Szkół
w Pogwizdowie Nowym

– Matylda Słonina, MGOKSiR w Soko-
łowie Młp.
– Agnieszka Kwolek, Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
– Aleksandra Kmieć, Zespół Szkół
w Głogowie Młp.
– Amelia Nowak, MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp.
– Agata Siorek, Szkoła Podstawowa nr
2 w Niechobrzu
– Lilianna Jagieła, Publiczne Przed-
szkole w Pogwizdowie Nowym
– Mateusz Radziwiński, Publiczne
Przedszkole w Pogwizdowie Nowy
– Krystian Cymerys, MGOKSiR w So-
kołowie Młp.
– Agnieszka Olechowska, MGOKSiR
w Sokołowie Młp.
II kategoria wiekowa
I NAGRODA – Natalia Przybyło, Zespół
Szkół w Wysokiej Głogowskiej

II NAGRODA – Dominika Gniewek, Ze-
spół Szkół w Głogowie Młp.
III NAGRODA – Aneta Bryś, Zespół
Szkół w Głogowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Agnieszka Ożóg, MGOKSiR w Soko-
łowie Młp.
– Agata Grygiel, Zespół Szkół w Głogo-
wie Młp.
– Bartosz Pastuła, Zespół Szkół w Gło-
gowie Młp.
– Martyna Tereszkiewicz, Zespół Szkół
w Chmielniku

– Agnieszka Krasoń, Zespół Szkół
w Nowym Kamieniu
– Dominik Śliż, Zespół Szkół nr 1 w Nie-
nadówce
– Gabriela Rzewnis, Zespół Szkół
w Wysokiej Głogowskiej
– Natalia Szczur, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Bratkowicach
– Adrian Bednarz, Zespół Szkół w No-
wym Kamieniu
– Dominika Matuła, MGOKSiR w Soko-
łowie Młp.
– Wojciech Piróg, Zespół Szkół w No-
wym Kamieniu
– Martyna Chorzępa, Świetlica Wiejska
w Turzy
III kategoria wiekowa
I NAGRODA – Hubert Chorzępa, Zespół
Szkół w Trzebusce
II NAGRODA – Aleksandra Boguń,
Świetlica Wiejska w Turzy

III NAGRODA – Paweł Dec, Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Kamil Płoszaj, Zespół Szkół w Trzebu-
sce
– Gabriela Marszałek, Gimnazjum
w Hyżnem
– Karolina Story, Zespół Szkół w Nowym
Kamieniu
– Klaudia Chorzępa, Świetlica Wiejska
w Turzy
– Marcin Bolko, Zespół Szkół w Górnie
– Anna Wróbel, Zespół Szkół w Górnie

XIV Powiatowy Konkurs Twórczoœci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y

„ZIEMIA – NASZ DOM”
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– Alicja Maziarz, Świetlica Wiejska
w Turzy
– Agnieszka Kobylarz, Zespół Szkół
w Nowym Kamieniu.

Komisja wyraża pełne zadowolenie
z rosnącego zainteresowania uczestni-
ków oraz ze zwiększającej się z roku na
rok liczby chętnych. Komisja gratuluje
wszystkim uczestnikom wystawy oraz
nagrodzonym i wyróżnionym, zaś na-
uczycielom i instruktorom dziękuje za

przygotowanie i dostarczenie prac kon-
kursowych. Zauważa się olbrzymią róż-
norodność nadesłanych prac, wysoki
poziom oraz wielorakość podejmowa-
nych technik – od pasteli, kredek po far-
by, o różnych rozwiązaniach formalno-
kompozycyjno-kolorystycznych.

Wernisaż – otwarcie wystawy i wrę-
czanie nagród – odbył się 27 maja
w sali klubowej MGOKSiR. Gości powi-
tał dyrektor Jacek Piekiełek. Protokół
odczytał Bartosz Walicki. Laureaci od-
bierali dyplomy i nagrody z rąk Jacka
Piekiełka i Heleny Woźniak. Opiekuno-
wie, pod których kierunkiem dzieci i mło-
dzież wykonały nagrodzone i wyróżnio-
ne prace, otrzymali dyplomy-podzięko-
wania za zaangażowanie i wkład pracy
włożony w przygotowanie swoich pod-
opiecznych do konkursu. Dyplomy z po-
dziękowaniem za udział przy ocenie na-
desłanych na konkurs prac otrzymali
również członkowie Jury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji serdecznie dziękuje
Panu Józefowi Jodłowskiemu, Staroście
Rzeszowskiemu, za ufundowanie na-
gród dla laureatów konkursu.

(mgoksir)
Fot. S. Bełz

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od lat 12, młodzieży
szkolnej oraz osób dorosłych. Celem konkursu jest popularyzacja jednej z dziedzin
sztuki – fotografiki oraz ukazywanie piękna polskiej natury, niezwykłych wydarzeń
i zjawisk przyrodniczych.

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.

Tematem XI edycji konkursu jest:
Trzy Żywioły – Woda, Ogień, Powietrze

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Młodzież 12-19 lat II. Dorośli

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie dziewięć zdjęć. Do każdego zdjęcia powinna być
dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa (I lub II), adres (wraz
z numerem telefonu), tytuł zdjęcia, data i miejsce wykonania. Format każdego zdjęcia nie może być
mniejszy niż A-4. Prace fotograficzne (wydruki + na płycie CD) należy nadsyłać (lub dostarczać osobiście)
pod adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp., tel.
17 77 29 053.

Termin składania prac fotograficznych upływa 3 października 2014 roku.
Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny: poziom artystyczny i techniczny wykonanej fotografii, oryginalne ujęcia tematu. Najlepsze prace zostaną

nagrodzone i wyróżnione oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na
własność Organizatora. Pozostałe można odbierać w ciągu miesiąca od zakończenia wystawy.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organi-

zatora danych osobowych autorów i ich prac w celach promocyjnych.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl.

Regulamin XI Powiatowego Konkursu Fotograficznego

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

W S P O M N I E N I A  Z  W A K A C J I
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Rozpoczêcie

sezonu

na Orliku
30 kwietnia animatorzy bo-

iska Orlik 2012 przy ul. Spor-
towej w Sokołowie Małopol-
skim zorganizowali cykl imprez
sportowych rozpoczynający
na dobre sportową rywaliza-
cję wśród dzieci i młodzieży
z gminy i miasta Sokołów Młp.

Już od godziny 14 rozegra-
ny został Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Mieszanych. Blisko 50
osób (5 drużyn) rywalizowało
pomiędzy sobą systemem
„każdy z każdym”. Zacięta wal-
ka, ale zgodna z przepisami i
zasadą” fair play” wyłoniła zwycięzcę całego Turnieju.

Bezkonkurencyjną drużyną okazał się zespół TG Sokół
wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce przypadło dru-
żynie FC Redbulls, natomiast o trzecim miejscu decydowała
większa ilość strzelonych bramek w całym Turnieju. Obie dru-
żyny tj. FC Plażowiczki i Katalończycy zakończyły rywalizację
z taką samą ilością punktów.

Bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużyna-
mi zakończył sie remisem a na dodatek różnica bramek stra-
conych i strzelonych była taka sama. O końcowej kolejności,
a co za tym idzie, zajęciu 3 miejsca decydowała więc większa
ilość strzelonych bramek w całym Turnieju. Radość drużuny
FC Plażowiczki nie miała granic (jedyna drużyna, którą więk-
szość stanowiły dziewczęta z pobliskiego gimnazjum).

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody a drużyny
z miejsc I-III dyplomy oraz puchary ufundowane przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. pana Andrzeja Ożoga.

W trakcie trwania Turnieju piłki nożnej, na sąsiednim bo-
isku dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy sprawno-
ściowe, tory przeszkód. Blisko 30 osób sprawdzało swoje
umiejętności w:
• sprawnościowym torze przeszkód,
• konkurenci rzutów do celu,
• skoków na skakance.

Turniej deblowy

30 maja odbył się turniej deblowy w tenisie z okazji dnia dziecka pod
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. W rozgryw-
kach uczestniczyło 7 par deblowych.

Wyniki turnieju:

1. Kamil Szostecki i Mateusz Krawiec
2. Adrian Szostecki i Arkadiusz Perlak
3. Patryk Piersiak i Jarosław Piekut
4. Dominik Szewczyk i Krystian Piersiak
5. Kamil Matuła i Andrzej Dudzik
6. Karol Tupaj i Piotr Kida
7. Jakub Piersiak i Rafał Nowak

Sebastian Godek

Suma tych trzech konkurencji decydowała o końcowej
kolejności i tak pierwsze miejsce zajął Olszowy Hubert, dru-
gie miejsce przypadło Dominikowi Magnuckiemu, natomiast
trzecie zajął Jan Dec. Wszystkie osoby otrzymały pamiątko-
we dyplomy, słodycze oraz soczki ufundowane przez miej-
scowy MGOKSiR a zwycięzcy z pierwszych trzech miejsc oka-
załe statuetki.

Późnym popołudniem rozegrano dla dorosłych Turniej
Koszykarski Trójek na zasadzie „Streetbasketu”. Turniej ro-
zegrano systemem „każdy z każdym”. Siłowa uliczna koszy-
kówka przeplatała się z finezyjnymi technicznymi zagrania-
mi. Rywalizacja pomiędzy drużynami była bardzo zacięta,
a o zwycięstwie decydowały pojedyncze akcje.

Turniej zakończył się w blasku zachodzącego słońca.
Najlepszą drużyną okazał się zespół pod tajemniczą nazwą
GORILLAZ. Drugie miejsce przypadło zespołowi NAJLEPSZA
NAZWA a trzecie OBYREMIZ. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy, nagrody ufundowane przez miejscowy
MGOKSiR, a zwycięzcy z pierwszych trzech miejsc okazałe
puchary ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Soko-
łów Młp.

Ze sportowym pozdrowieniem animatorzy boiska Orlik 2012
Nizioł Tomasz, Rybak Bogusław
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3 czerwca animatorzy Wiejskiego
Ośrodka Kultury mieszczącego się przy
ul. Centralnej 64 w Górnie zorganizo-
wali imprezę sportową z okazji Dnia
Dziecka. Bez żadnych przeszkód przy
pięknej pogodzie dzieci przybyły by ry-
walizować w zmaganiach sportowo-re-
kreacyjnych.

O godzinie 15.30 nastąpiło rozpo-
częcie imprezy. Najważniejszymi gość-
mi były oczywiście dzieci, które mogły
aktywnie spędzić swój czas wolny.
W tym celu zostały zorganizowane
sprawnościowe tory przeszkód oraz gry

i zabawy dla dzieci i młodzieży. Zostało
przygotowanych 8 konkurencji: spraw-
nościowy tor przeszkód, rzuty do celu,
bieg na 2 nogi (w parach), bieg w wor-
kach, tor przeszkód z piłką, przeciąga-
nie liny, wyścig wróbelków oraz rzuty do
kosza. W konkurencjach występował
podział uczestników ze względu na wiek
a co za tym idzie stopień trudności.

Nagrody dla zwycięzców, ufundowa-
ne przez MGOKSiR w Sokołowie Młp.,

Lista zwyciêzców

w poszczególnych

konkurencjach:

Tor przeszkód I

1. Karol Tupaj
2. Konrad Serafin
3. Kamil Szostecki

Rzuty do celu

1. Rafał Nowak
2. Aleksandra Piersiak
3. Kamil Szostecki

Bieg na 2 nogi (w parach)

1. Mateusz Krawiec
1. Rafał Nowak
2. Kamil Szostecki
2. Adrian Szostecki
3. Kamil Dudzik
3. Krystian Dudzik

Bieg w workach

1. Michał Rembisz
2. Rafał Nowak
3. Łukasz Miazga

Tor przeszkód II

1. Aleksandra Piersiak
2. Adrian Szostecki
3. Rafał Nowak

Wyścig wróbelków

1. Mateusz Krawiec
2. Kamil Dudzik
3. Konrad Serafin

Kosz „36”

1. Adrian Szostecki
2. Kamil Szostecki
3. Maksymilian Miazga

Rzuty do kosza

1. Jarosław Piekut
2. Rafał Nowak
3. Karol Tupaj

Grupa maluszków

1. Joanna Serafin
2. Edyta Serafin
3. Monika Serafin

wręczyli animatorzy Sebastian Godek
i pisząca te słowa. Wszystkie osoby
otrzymały pamiątkowe dyplomy, słody-
cze oraz soczki, a zwycięzcy z pierw-
szych trzech miejsc w poszczególnych
konkurencjach medale oraz nagrody.
W zmaganiach sportowych wzięło udział
blisko 80 osób. Rywalizacja była bardzo
zacięta ale między zawodnikami pano-
wała miła sportowa atmosfera. Dzieci
wykazały się sporymi umiejętnościami.
Zmagania przebiegały w atmosferze
sportowej rywalizacji zgodnie z zasada-
mi fair play.

Impreza sprawiła uczestnikom wie-
le radości, zabawy i satysfakcji. Zado-
woleni z uśmiechem na twarzach wra-
cali do domów.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim
za organizacje i umożliwienie dzieciom
aktywnego spędzenia czasu. Dziękuje-
my również dzieciom za wspólną zaba-
wę i aktywny udział.

Barbara Rybak

Dzieñ Dziecka
3 czerwca 2014 r.

obiekty Wiejskiego Oœrodka Kultury w Górnie



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 53

VII Pó³maraton

Rzeszowski

6 kwietnia w Rzeszowie odbył się ko-
lejny Półmaraton Rzeszowski, który
w tym sezonie jest jednym z biegów
w ramach Pucharu Rzeszowa w Biegach.
W ramach Pucharu zostanie rozegranych
6 biegów na dystansach od 5 do ponad
100 kilometrowego ultramaratonu.

W pierwszej kolejności biegały dzie-
ci ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Wśród tych
ostatnich, w kategorii dziewcząt na 800
m zwyciężyła Klaudia Bazan. Na star-
cie półmaratonu stanęło 852 biegaczy,
w tym z Ukrainy i Słowacji. Pierwsze

Orlen Warsaw

Maraton 2014

W dniu 13 kwietnia odbyła się druga
edycja Orlen Maratonu. W ramach im-
prezy rozegrano trzy biegi na dystan-
sach: 4,6, 10 i 42 km. We wszystkich bie-
gach udział wzięło około 31000 biega-
czy. Organizatorom udało się zaprosić
biegaczy afrykańskich legitymujących
się czasami od 02:04:49 do 02:08:16
co gwarantowało zaciętą rywalizację.

Zwycięzcą został TADESSE Tola
z Etiopii z wynikiem 02:06:55.

miejsca w kategorii mężczyzn jak i ko-
biet zajęli zawodnicy z Ukrainy. Uzy-
skali odpowiednio czas 01:07:32,
01:16:39

W czasie biegu jeden z naszych ko-
legów pełnił rolę pacemakera. Jego za-
daniem było prowadzenie biegu w okre-

ślonym tempie i dotarciu do mety w za-
łożonym czasie.

Nasze wyniki:
Bazan Tadeusz 01:49:11
Wacław Tomasiak 01:49:30
Słobodzian Andrzej 01:52:10 (rekord
życiowy)

Na starcie nie zabrakło również ze-
szłorocznego pechowca Henryk Szost
(najszybszy Polak 02:07:39), który
z powodu kontuzji musiał zejść z trasy.
W tym roku wszystko ułożyło się dobrze
i bieg ukończył na trzecim miejscu z cza-
sem 02:08:55, równocześnie zdobywa-
jąc Mistrzostwo Polski w maratonie. Naj-
szybszą kobietą została EHILE Bizuay-
ehu z wynikiem 02:30:30 również z Etio-
pii. Najlepsza Polka stanęła na drugim
stopniu podium tracąc do zwyciężczyni
2 minuty i 12 sekund.

W biegu na 10 km zwyciężył Kenij-
czyk MUKULE Martin z czasem 0:29:03,
a wśród kobiet Białorusinka KUDELICZ
Svetlana, – 0:32:43

Nasze wyniki w maratonie:
Tomasiak Wacław 03:03:41 Open
261/5812 M40 60/1439 (rekord
życiowy)
Bazan Tadeusz 03:31:43
Open 1185/5812 M50 101/469
10 km.
Marcin Tomasiak 0:59:02
Open 5792/8812
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13 Cracovia

Maraton

18 maja po raz kolejny odbył się Cra-
covia Maraton z udziałem naszych
przedstawicieli. Również w tym roku
został pobity rekord frekwencji, osiąga-
jąc 5378 zawodników sklasyfikowanych
na mecie. Duże problemy organizatorzy
mieli z trasą, którą z powodów remon-
tów drogowych w Nowej Hucie zmienio-
no na dwa okrążenia wokół centrum. Na
dwa dni przed startem obfite opady desz-
czu spowodowały podniesienie pozio-
mu Wisły i jednoczesne zalanie bulwa-
rów wiślanych, co skutkowało kolejna
modyfikacja. Start i meta znajdowały się

szczęśliwy na mecie odebrał medal
oznaczający ukończenie biegu. Chwila
wytchnienia, około dwukilometrowy
marsz do samochodu na parking przy
stadionie Wisły Kraków. Opuszczając
Kraków, siedząc wygodnie w fotelach
mijaliśmy ostatnie osoby zmierzające do
mety, którym pokonanie trasy zajęło
sześć godzin.

Nasze wyniki:
Wacław Tomasiak czas 0 3 : 0 9 : 4 0
miejsc 224/5378 M40 69/1279
Andrzej Słobodzian czas 0 4 : 1 8 : 4 8
miejsce 3679/5378 M50 355/543

na rynku krakowskim, co zaowocowało
dużym zainteresowaniem ze strony ki-
biców, których również nie zbrakło
wzdłuż trasy. Bieg wygrał KIRUI Edwin
z czasem 02:15:17, najszybszą kobietą
została CHEMWENO Elizabeth Jeruiy-
ot z czasem 02:38:06.

Naszą grupę reprezentowały dwie
osoby, przy czym Andrzej Słobodzian to
debiutant na dystansie maratonu. Bieg
ułożył Mu się pomyślnie i meta została
osiągnięta w dobrym stanie fizycznym,
z nienajgorszym czasem jak na Jego
możliwości. Po 42,195 km zmęczony, ale
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W dniu 14 czerwca 2014 roku w miej-
scowości Balatonfured na Węgrzech
odbyły się zawody triathlonowe na dy-
stansie Ironmen. Dla mnie był to pierw-
szy start w imprezie zagranicznej takiej
rangi. Aby dystans pełnego Ironmena tj,
pływanie 3,8 km, jazda na rowerze 180
km, i bieg maraton 42,195 km ukończyć
w czasie limitowanym to moje morder-
cze treningi zaczęły się już we wrześniu
ub. roku. Słaba zima pokrzyżowała moje
plany i dlatego już w okresie lutego zin-
tensyfikowałem treningi poprzez starty
zagraniczne w maratonach biegowych
w Neapolu, Rotterdamie., maratonach
rowerowych MTB, maratonach pływac-

Urodzeni by walczyæ – Wies³aw Sondej
Soko³owski triathlonista

Ironman Eredmenyek – Balatonman 2014
kich na dystansie 10 km – OTYLIADA.
Marzec to starty w biegach na orienta-
cję 70 km, kwiecień, maj to pierwsze star-
ty w zawodach triathlonowych na ˝ iron
mana – Triathlon Amazonek, później
start w Lublinie w triathlonie „Urodzeni
by walczyć”. Ostatnim sprawdzianem
przed Ironmanem był udział w I Podkar-
packim ultra maratonie na dystansie
70 km. Mimo, że zapowiadano upały
w czasie startu nawet powyżej 35 stopni
C, moja psychika i przygotowanie fizycz-
ne pomoc i doping kolegów był silniej-
szy od wszystkiego. Nareszcie start: pły-
wanie dystans 3,8km dwie pętle po
1900m i bardzo liczebna ilość startują-

cych ponad 500 zawodników pokona-
łem z czasem 1;23;52 zajmując 41 miej-
sce na 100 startujących, mordercza jaz-
da na rowerze na dystansie 180 km, przy
podjazdach o nachyleniu 8 stopni
w upale i dużej wilgotności powietrza,
dala mi czas 8:06:57 s plasując mnie
na 67 miejscu, szybkie dotarcie do bok-
su zmiana obuwia i bieg na dystansie
42 km w tempie z czasem 4;56:59 s
uprasował mnie na 62 miejscu z wyni-
kiem 14:37:15s. W swojej kategorii wie-
kowej zająłem IV miejsce.

Teraz odpoczynek i przygotowanie
do następnych zawodów Ironman.

Zdjęcia Ł.M, WS

Wies³aw Sondej z medalem Ironmana.
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O kaszach,
kaszkach...

„Nie da sobie w kaszę dmuchać” – przed
laty mawiano, a znaczyło to, że lepiej go
nie zaczepiać!, bo... Dziś powiedzenie to
wychodzi zupełnie z użycia, bo jada się
bardzo mało kasz, a szkoda, bo kasze są bardzo zdrowe, ale
pogardzane.

Kipi kasza, kipi groch, lepsza kasza niż ten groch,
bo od grochu boli brzuch a od kaszy człowiek zdrów!

Takie motto na początek – chwalby kaszy to początek.
Czemuś z menu nam wywiało, jej potęgi radość całą.

Oprócz walorów smakowych kasze dostarczają naszemu
organizmowi bardzo ważnych dla zdrowia składników. Warto
więc po obżarstwie wielkanocnym sięgnąć po kasze. Samotni
i zakochani nie znają z praktyki kasz dlatego, że gotowanie
i wypiekanie ich wymaga czasu, a oni go nigdy nie mają. Wy-
jątek stanowią płatki owsiane i kasza manna. To można ugoto-
wać w ciągu kilku minut.

Kasza to ulubiona w starosłowiańskiej kuchni potrawa, star-
sza niż chleb. Jadano je „na rzadko”, jako pożywne zupy lub
„na sypko”, ze skwarkami, z kwaśnym albo słodkim mlekiem,
przyrządzane na słodko z rodzynkami i śliwkami suszonymi.

A jakie magiczne właściwości ma kasza. Sprzyja zakocha-
nym! Zaręczyny nazywano „karmieniem kaszą młodych”, swa-
tanie – „babską kaszą”!

Kasze wyrabiano z pszenicy, prosa, jęczmienia, hreczki
i owsa. Najcenniejsze są kasze grube, ponieważ nienaruszo-
na zostaje ich otoczka bogata w witaminy B1, B2, B 6, PP oraz
fosfor, żelazo, cynk, mangan, miedź, krzem.

Czy gryczana, czy jaglana, czy jęczmienna – ta psom znana
W zupie, w mięsie, czy z okrasą, niech znów kasza będzie naszą

Najcenniejsza jest kasza gryczana. Sto-
sowano ją w medycynie ludowej, np. wywar
z kaszy stosowano jako lek przeciw biegun-
kom, przeciw krwotokom. Posiada rutynę,
która wzmacnia naczynia krwionośne. Za-
leca się ją zatem osobom cierpiącym na nad-
ciśnienie, niedokrwistość i anemię. Wszy-
scy, którzy żyją w ciągłym stresie, napięciu
ze skłonnościami do depresji – powinni jeść
kaszę gryczaną. Kasza gryczana nie zakwa-

sza organizmu. Ale gotujemy ją ok. półtora godziny.

Obiad zwykle bywał z kaszą, wraz z kapustą i okrasą
Spałaszował spalił w pracy, tak zdrowo żyli rodacy!

Kasza jaglana z łuskanego prosa pozytywnie wpływa na
stawy, wygląd skóry, paznokci i włosów. Ma dużo witamin
z grupy B. Gotuje się ją w wodzie wymieszanej pół na pół
z mlekiem. Podaje się do mięs, można na słodko z owocami,
można zagęszczać nią zupy. Kasze jęczmienne z ziaren jęcz-
mienia można podzielić na 3 rodzaje: pęczak, kasza perłowa
i jęczmienna łamana. Zawierają one witaminę PP, która obniża
poziom cholesterolu, zapobiegają wzdęciom i zaparciom. Go-
tujemy je ok. półtorej godziny.

Kasza manna (grysik) najczęściej stosowana w dietach
małych dzieci. Gotujemy ją 15-20 minut. Jest lekkostrawna,
stosujemy ją w dolegliwościach przewodu pokarmowego.

Kasza kukurydziana – polecana jest osobom cierpiącym
na alergie i sercowcom. Ma lekko gorzki smak, jest źródłem
błonnika, witamin: B i PP.

Kipi kasza – ona nasza! Bardzo zdrowa każda kasza.
Niech powróci nam na stoły i niech uczą o tym szkoły.

(J. Szopek-Stefaniak)

Ryż to importowany z Korei i Chin „produkt jednostronny”
(wg słownictwa unijnego). Gdy wzbogacimy go tłuszczem, so-
sem, dżemem itp. będzie to kasza pełnowartościowa... ale
i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu.

Kucharz – „produkt wszechstronny”

(przedruk „Trzcionka” nr 69/2013)

Unowocześnienie produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych z Górna
ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.  rozpoczął realizację projektu w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki

Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, polegającego na zakupie nowoczesnych i wydajnych maszyn służących do
produkcji wyrobów tradycyjnych w słoikach.

Źródła finansowania projektu: wsparcie szwajcarskie 79 500,00 zł (60%), środki własne 53 000,00 zł (40%).
Realizacja projektu będzie skutkować m.in. zwiększeniem wydajności produkcji wyrobów tradycyjnych w słojach

takich jak: Golonka z Górna, Pasztet z Górna czy Kiełbasianka w słojach z Górna.

ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.
36-051 Górno ul. Centralna 4 tel. 17 7728 715
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dotycz¹ca zdarzeñ zaistnia³ych

od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r.

Przestêpstwa

Od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 42 przestępstwa popełnione na
terenie działania tutejszej jednostki.

Były to przestępstwa przede wszyst-
kim z kategorii przestępstw przeciwko
mieniu tj. kradzieże (13 przypadków),
kradzieże z włamaniem (3 przypadki),
oszustwo (1 przypadek), uszkodzenie
ciała (4 przypadki), kierowanie gróźb
karalnych (5 przypadki), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się (1 przypadek), kie-
rowanie samochodem po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości (3 przy-
padki), uszkodzenie mienia, (5 przypad-
ków), wypadek drogowy (1 przypadek),
kradzież dokumentów (3 przypadki),
narażenie na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo na utratę zdrowia i życia
(1 przypadek), podrobienie dokumen-
tów (1 przypadek), oraz zakaz sądowy
(1 przypadek).

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. (13 kolizji), w Niena-
dówce (5 kolizji), w Trzebosi (1 kolizja),
w Górnie (3 kolizje), w Wólce Sokołow-
skiej (1 kolizja), w Łowisku (1 kolizja),
oraz w Kamieniu (6 kolizji).

W związku z rozpoczętym okresem
wakacyjnym apelujemy do dzieci, mło-
dzieży, ich rodziców i opiekunów o zacho-
wanie rozsądku w trakcie wypoczynku
nad akwenami wodnymi oraz nie pozo-
stawianie dzieci bez opieki. Pozostawio-
ne bez opieki dzieci i młodzież kąpiące
się najczęściej w rzekach, oraz dzikich
i niestrzeżonych kąpieliskach ryzykują
utratę życia, bowiem każda taka przygo-
da może zakończyć się utonięciem.

Komendant Komisariatu Policji
w Sokołowie Młp. kom. Paweł Suski

10
przykazañ...
ekologicznych

Będziesz miłował Matkę Ziemię,
będziesz zmieniał swoje złe przyzwy-
czajenia i będziesz przestrzegać 10
podstawowych zachowań proekolo-
gicznych.
1. Będę kupować rozsądnie.
2. Zakupy pakować do ekologicznych
toreb.
3. Będę zmieniał samochód na rower.
4.Uwierzę w recykling i obowiązkową
segregację odpadów.
5. Elektroodpady będę oddawał do wła-
ściwych punktów zbiórki.
6. Baterie zużyte (zawierające rtęć, ołów,
kadm) będę wrzucać do odpowiednich
pojemników.
7. Będę oszczędzać energię elektryczną.
8. Zakręcać cieknącą wodę.
9. Drukować ekologicznie.
10. Będę wraz z najbliższymi ekologicz-
ny na co dzień – świadomie i systema-
tycznie.

Wykazujmy wszyscy troskę o wła-
sne środowisko naturalne!

(przedruk „Trzcionka” nr 69/2013)
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Święty Jan Paweł II w malarstwie Felicji Mroczki
25.04.2014 r. - 09-05.2014 r.
Święty Jan Paweł II w malarstwie Felicji Mroczki
25.04.2014 r. - 09-05.2014 r.

Rozpoczęcie sezonu na „Orliku”, 30.04.2014 r.Rozpoczęcie sezonu na „Orliku”, 30.04.2014 r.

XI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy
Samorządowej, 14-15.05.2014 r.
XI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy
Samorządowej, 14-15.05.2014 r.

II Międzygminny Dzień Dziecka
01.06.2014 r.
II Międzygminny Dzień Dziecka
01.06.2014 r.

Fot. Z. Lis

Fot. H. Boho

Fot. A. Dec

Fot. S. Bełz
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