
KURIER
SOKOŁOWSKI





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

dobry wybór. Podkarpackie, dzięki za-
angażowaniu tak wielu osób-wolonta-
riuszy, za co jestem im ogromnie
wdzięczny, jest reprezentowane przez
trzech europarlamentarzystów; dwóch
z PIS i jednego z PO. To jest ogromny
sukces dla tego regionu. Zrobię wszyst-
ko, aby ta trójka stanowiła drużynę, któ-
ra będzie skutecznie pracowała na
rzecz naszej społeczności.

Komisja Spraw Gospodar-
czych i Monetarnych ECON
jest jedną z najbardziej wpły-
wowych pośród wszystkich ko-
misji Parlamentu Europejskie-
go, w kadencji 2014-2019 Pol-
skę będą reprezentowali: m.in.
prof. Danuta Hübner, Dariusz
Rosati i Stanisław Ożóg. Czy za-
skoczyła Panów ta nominacja?

– Mieczysław Miazga, radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego: Mnie
osobiście nie zaskoczyła, poseł za-

Stanis³aw O¿óg, pose³ do Parlamentu
Europejskiego.

Mieczys³aw Miazga, radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Podkarpacie
bliżej Unii Europejskiej

Czy Podkarpackie zyska na
tym, że Stanisław Ożóg został
wybrany do Parlamentu Euro-
pejskiego?

– Mieczysław Miazga, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego: Stani-
sława Ożoga poznałem na początku lat
90. ubiegłego wieku. Nasza współpra-
ca rozpoczęła się, gdy byłem członkiem
Zarządu Miasta i Gminy Sokołów Mało-
polski, a on objął funkcję burmistrza.
Wówczas byliśmy bardzo młodymi ludź-
mi. Współpracę kontynuowaliśmy póź-
niej już na poziomie powiatu rzeszow-
skiego; Stanisław Ożóg był starostą,
a ja radnym powiatu. Społeczność do-
ceniła nasze zaangażowanie, ja dwu-
krotnie zostałem wybrany na Radnego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
a Stanisław Ożóg trzykrotnie objął man-
dat posła na Sejm RP. W okresie jego
posłowania wielokrotnie dzieliłem się
z nim moimi pomysłami i obawami doty-
czącymi funkcjonowania regionu, dzię-
ki tym informacjom jeszcze skuteczniej
dbał o sprawy naszego regionu. Przez
ponad 20 lat uzupełnialiśmy się pracu-
jąc na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Ma-
łopolski, powiatu rzeszowskiego, a póź-
niej całego województwa. Wspólnie za-
biegaliśmy o szereg inwestycji, które
zostały zrealizowane i dzisiaj służą lu-
dziom. Znam jego kompetencje, wiem,
że potrafi skupić się wyłącznie na spra-
wach społecznych i dlatego cieszę się,
że został wybrany do Parlamentu Euro-
pejskiego. Jestem przekonany, że jego
lojalność wobec Polski korzystnie wpły-
nie na sytuację gospodarczą kraju
i wzmocni pozycję naszego regionu.

– Stanisław Ożóg, poseł do Parla-
mentu Europejskiego: Na wstępie po
raz kolejny serdecznie dziękuje miesz-
kańcom województwa, którzy tak licz-
nie zagłosowali na mnie. Zostałem ob-
darzony ogromnym zaufaniem spo-
łecznym, czuję olbrzymią wdzięczność
za nie, ale przede wszystkim traktuje to
jako zobowiązanie na rzecz ludzi i re-
gionu. Pamiętam wszystkie obietnice
wyborcze i jeszcze raz podkreślam, że
swoje bogate doświadczenie samorzą-
dowe i parlamentarne wykorzystam dla
dobra tej ziemi. Czy Podkarpackie
może zyskać na polityku, pośle do Par-
lamentu Europejskiego? Tak, dlatego,
że na pewno nie będę oderwany od
rzeczywistości, czyli od problemów re-
gionu. Zamierzam kontaktować się tak
jak dotychczas z samorządowcami,
z mieszkańcami, uczestniczyć w róż-
nych otwartych spotkaniach. W ciągu
dwóch miesięcy od objęcia mandatu
w Parlamencie Europejskim takich spo-
tkań odbyłem już wiele. Na pewno będę
starał się być łącznikiem pomiędzy pro-
blemami tej ziemi, samorządami, Pol-
skim Parlamentem, a Parlamentem Eu-
ropejskim. Zainicjuję działania mające
na celu pozyskanie dodatkowych środ-
ków finansowych, które pomogą wyeli-
minować zapóźnienia występujące
w naszym regionie. Natomiast nie mó-
wiłem o problemach zwykłych pojedyn-
czych ludzi: tak jak dotychczas będę
dostępny dla wszystkich i będę wrażli-
wy na problemy przeciętnych obywa-
teli. Chcę, aby po roku, dwóch, pięciu
latach każda z osób – przynajmniej te,
które na mnie głosowały – mogła po-
wiedzieć: – Nie zwiodłam się na Ożo-
gu. Chciałbym, aby większość miesz-
kańców regionu stwierdziła, że to był

Na temat przyszłości Podkarpacia rozmawiają:
– STANISŁAW OŻÓG, poseł do Parlamentu Europejskiego, czło-

nek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wcześniej
burmistrz Sokołowa Małopolskiego, starosta powiatu rzeszowskie-
go, poseł na Sejm RP trzech kadencji, wiceprzewodniczący komisji
Finansów Publicznych.

– MIECZYSŁAW MIAZGA, radny Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, przewodniczący komisji rewizyjnej, członek Komisji Go-
spodarki i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska, były radny powiatu rzeszowskiego,
członek Zarządu Miasta i Gminy Sokołów Małopolski. Prywatnie
przedsiębiorca – prezes Zarządu Zakładu Mięsnego Smak-Górno.
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pewne powie inaczej, bo znam jego
skromność. Natomiast uważam, że to
było w jego przypadku naturalne dla-
tego, że sprawdził się jako samorzą-
dowiec, burmistrz, starosta, jest eks-
pertem w sprawach finansowych, jest
także politykiem skutecznym w pozy-
skiwaniu środków unijnych. Zasób
wiedzy i jego aktywność spowodowa-
ła, że pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego komisji finansów publicznych,
najważniejszej komisji w Polskim Par-
lamencie. Oddelegowanie Stanisława
Ożoga do prac w ECON było naturalną
konsekwencją wcześniejszych dzia-
łań. To jest bardzo wymagająca komi-
sja, szczególnie pod kątem merytorycz-
nym i fakt, że znalazł się wśród zna-
nych ludzi z tytułami naukowymi,
świadczy o tym, że jego wiedza zosta-
ła doceniona.

– Stanisław Ożóg, poseł do Parla-
mentu Europejskiego: Byłem zasko-
czony, gdy dowiedziałem się o tym, że
z mojej frakcji – delegacji polskiej,
w której jest 19 parlamentarzystów,
część już kolejną kadencję, kierownic-
two zdecydowało się desygnować
mnie do pracy w Komisji Spraw Go-
spodarczych i Monetarnych. Jest to jed-
na z najważniejszych i najtrudniejszych
komisji. Komisja np. budżetu w Parla-
mencie Europejskim zajmuje się tylko
wycinkiem tej problematyki, którą zaj-
muje się ECON. W jej kompetencji są
sprawy gospodarcze, czyli cała polity-
ka fiskalna, podatkowa, sprawy mone-
tarne, m.in. sprawa funkcjonowania
strefy euro, systemów bankowych,
a także problemy związane z funkcjo-
nowaniem systemów gospodarczych
poszczególnych krajów, nie tylko strefy
euro. Pracy będę miał bardzo dużo,
wraz ze mną  w komisji zasiada prof.
Danuta Hübner i prof. Dariusz Rosati,
są to finansiści i ekonomiści. Nie po-
siadam tytułów naukowych, ale jak wi-
dać w ocenie innych dysponuję odpo-
wiednią wiedzą i doświadczeniem nie-
zbędnym do pracy w ECON. Mimo róż-
nic politycznych mam nadzieję, że
współpraca będzie układała się z ko-
rzyścią dla naszego kraju.

Jakie będą najważniejsze
i najtrudniejsze problemy z ja-
kimi będzie musiało zmierzyć
się Podkarpacie, aby pełni wy-
korzystać środki unijne w per-
spektywie finansowej 2014-
2020?

– Mieczysław Miazga, radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego:

Jako radny sejmiku dwóch kadencji,
przewodniczący komisji rewizyjnej
i człowiek zaangażowany w konkret-
ne, merytoryczne działania ugrupowa-
nia zarządzającego obecnie woje-
wództwem tj. Prawa i Sprawiedliwości,
zabiegam o to, aby wszystkie progra-
my, których realizacja będzie zależała
od Urzędu Marszałkowskiego zostały
właściwie przygotowane. Chciałbym
również, aby programy które będą re-
alizowane za pośrednictwem różnych
ministerstw były korzystne dla nas, aby
Podkarpackie rozwijało się we właści-
wym tempie. Ten region ze swoją spe-
cyfiką, czyli problemami rolnictwa, pro-
blemami ochrony środowiska, proble-
mami niedostatecznej infrastruktury
transportowej, infrastruktury opieki
społecznej,  czy ochrony zdrowia
w nowej perspektywie finansowej musi
pokonać zapóźnienia. Mam na uwa-
dze fakt, że po 2020 roku w progra-
mach unijnych nie będzie takich du-
żych pieniędzy dla Polski i dla nasze-
go regionu, a więc perspektywa finan-
sowa 2014-2020 jest ostatnią szansą
na szybkie pokonanie barier rozwojo-
wych. Dla mnie szczególnie ważne jest
rolnictwo, wprawdzie już nie jestem
rolnikiem, bo przekazałem gospodar-
stwo rolne swoim dzieciom, ale jako
prezes zakładów przetwórstwa mię-
snego uważam, że nasi rolnicy zasłu-
gują na godne warunki do pracy, a tak-
że należyty zysk. Podkarpackie jest li-
derem w wytwarzaniu produktów eko-
logicznych i tradycyjnych, ich liczba
sukcesywnie wzrasta. Mamy niski
wskaźnik skażenia środowiska, około
44% powierzchni województwa stano-
wią lasy. Niestety z niepokojem obser-
wuje przebieg negocjacji Polski z Unią
Europejską, chciałbym wierzyć, że rząd
w gestii którego leżą te negocjacje sta-
nie na wysokości zadania.

– Stanisław Ożóg, poseł do Parla-
mentu Europejskiego: Na teraz nie
mogę powiedzieć jak ostatecznie bę-
dzie wyglądała perspektywa finanso-
wa 2014 – 2020, jest na to za wcze-
śnie, ta rozmowa odbywa się w pierw-
szej dekadzie sierpnia, trwają nego-
cjacje rządu polskiego z Komisją Eu-
ropejską, na etapie negocjacji jest
również Regionalny Program Opera-
cyjny. Zgodnie z zapowiedziami w ko-
lejnej perspektywie finansowej powin-
no pojawić się więcej środków na ba-
dania i rozwój. To jest dobra wiado-
mość dla Polski i Podkarpackiego, ale
pod warunkiem, że jesteśmy przygo-
towani na przyjęcie tych pieniędzy
i wykorzystanie ich we właściwy spo-
sób – to znaczy na przedsięwzięcia

prorozwojowe, które będą stymulowa-
ły wzrost gospodarczy na obszarze ca-
łego naszego województwa. Nie wol-
no dopuścić do tego, aby powstały „po-
mniki głupoty”, tak nazywam wprost
językiem samorządowca przedsię-
wzięcia, które nie mają nic wspólnego
z rozwojem, bądź wręcz generują
koszty związane np. z późniejszym
utrzymaniem tych obiektów.

Mam nadzieję, że w nowej per-
spektywie finansowej nastąpi kontynu-
acja Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej w dotychczasowym
kształcie. Program powinien w jedna-
kowym stopniu obejmować całe woje-
wództwo, nie różnicując go na tereny
miejskie i wiejskie.

Chciałbym, aby w programach ope-
racyjnych realizowanych przez mini-
sterstwa nie zapominano o tej części
Polski. Podkarpackie w tej perspekty-
wie, która jest obecnie rozliczana, nie
było placem wielkiej budowy. Zreali-
zowano wiele inwestycji chybionych,
występują również takie, które powin-
ny być już zakończone. Mam tu na
myśli choćby autostradę. Nieprawdą
jest, że Podkarpackie otrzymało rekor-
dowo duże środki finansowe, które
według opinii polityków PO-PSL przy-
czyniły się do rozwoju gospodarcze-
go naszego regionu. Dane GUS nie
pozostawiają wątpliwości, wynika
z nich jednoznacznie, że powiększa się
dystans pomiędzy Podkarpackiem,
a innymi regionami w Polsce. Absolut-
nie nic nie da zaklinanie rzeczywisto-
ści, tłumaczenie, że my dopędzamy
inne regiony w rozwoju, sytuacja jest
odwrotna: zapóźnienie, zaległości po-
głębiają się.

Wracając do pytania chciałbym,
aby nowa perspektywa finansowa była
szansą na rozwój Podkarpackiego.
Jestem realistą i uważam, że przy za-
łożeniach programu lansowanego
przez PO i PSL, polaryzacyjno – dyfu-
zyjnego rozwoju gospodarczego kra-
ju, nasz region straci. Natomiast je-
stem przekonany, że za rok – niewiele
ponad rok, to ktoś inny będzie podej-
mował decyzje i te niezbyt korzystne
tendencje uda się odwrócić. Pamiętaj-
my, że jest to ostania perspektywa fi-
nansowa, w której Polska jest biorcą
netto – beneficjentem tak dużych środ-
ków finansowych. Obawiam się że, po
2020 roku będziemy płacić większe
składki, niż dostaniemy z funduszu
spójności, czy funduszu rozwoju regio-
nalnego. Dlatego jest tak bardzo waż-
ne gdzie i na co wydamy te pieniądze.

Rozmawiała Monika Roman
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Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady

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

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji programu ter-
momodernizacji.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
w dniu 18 czerwca 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2013 rok.
2. Realizacja Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii za
2013 rok.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

w dniu 27 czerwca 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola dotacji udzielonych z budże-
tu gminy podmiotom należącym do sek-
tora finansów publicznych, MGOKSiR
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Soko-
łowie Młp.
2. Kontrola wykorzystania rezerwy ogól-
nej i rezerwy celowej z budżetu gminy
w 2013 roku.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 25 czerwca 2014 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2013 rok.
2. Realizacja Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii za
2013 rok.
3. Podjęcie uchwał:
• w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia

mandatu radnego,
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/

190/2012 Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. z dnia 26 września 2012 r.

• w sprawie podziału Gminy i Miasta
Sokołów Młp. na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każ-
dym okręgu wyborczym,

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/
239/2012 Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. z dnia19 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta
Sokołów Młp. na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych,

• w sprawie zawarcia z Powiatem Rze-
szowskim porozumienia dotyczące-
go powierzenia przez Powiat Rze-
szowski Gminie Sokołów Małopolski
prowadzenia zadań publicznych,

• w sprawie zmiany nazwy Publiczne
Gimnazjum w Trzebusce, Trzebu-
ska196, – w sprawie zmiany nazwy
Publiczne Gimnazjum w Nienadów-
ce, Nienadówka 788,

• w sprawie zamiany gruntu,
• w sprawie zmian w budżecie na rok

2014,
• w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku

długoterminowego kredytu w wyso-
kości 4 000 000,00 zł z przeznacze-
niem na sfinansowanie planowa-
nych spłat rat pożyczek i kredytów
Gminy Sokołów Małopolski oraz de-
ficytu budżetowego,

• w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/367/13 z dnia 30 grudnia
2013 r.

• w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Soko-
łów Małopolski na lata 2014-2019,

• w sprawie przeznaczenia lokali
w najem,

• w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

• w sprawie zamiany gruntu,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzedaży,
• w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie gruntu w Trzebusce,
• w sprawie uchwalenia projektu re-

gulaminu określającego zasady ko-
rzystania z targowiska stałego „Mój
Rynek” w Sokołowie Małopolskim.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

od 30 maja 2014 r.
do dnia 25 czerwca 2014 r.

• w sprawie Instrukcji określającej za-
sady sporządzania, obiegu i kontroli
oraz przechowywania i zabezpiecza-
nia dokumentów księgowych i ksiąg

rachunkowych w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp.,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działek nr 466/18, 466/
25 położonych w Trzebusce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 3400 położo-
na w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 3424 położo-
na w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 5695 położo-
na w Sokołowie Młp.,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 420/6 położo-
na w Trzebosi,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, działka nr 817/36 poło-
żona w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie robót
budowlanych zadania inwestycyjne-
go pn. Przebudowa płyty boiska spor-
towego i ogrodzenia boiska oraz
budowa trybun sportowych, oświe-
tlenia zewnętrznego, instalacji na-
wadniającej boisko sportowe do pił-
ki nożnej w Nienadówce. Termin
przetargu został ustalony na dzień
25.06.2014 r.,

• w sprawie zezwolenia na postawie-
nie reklamy Firmy „STYROBUD”
Trzeboś na działce nr 1357/1 poło-
żonej w Sokołowie Młp. przy ul. Ry-
nek,

• w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zada-
nia: Wykonanie opaski brzegowej na
potoku Nienadówka w km 0+000-
1+890 w miejscowości Trzeboś
i Nienadówka. Termin przetargu zo-
stał ustalony na dzień 01.07.2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zada-
nia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś
Dolna,

• budowa chodnika w km 1+985 –
2+215 w miejscowości Trzebuska
Kąty, Zadanie 2 – Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1367R Trzeboś Gór-
na – Trzeboś Dolna – poszerzenie
jezdni w km 1+985 – 2+215 w miej-
scowości Trzebuska Kąty Termin
przetargu został ustalony na dzień
01.07.2014 r.,

• w sprawie wydzierżawienia części
działki nr 838/4 położonej w Soko-
łowie Młp. ul. Pileckich z przezna-
czeniem pod tymczasowe obiekty
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przeznaczone do garażowania środ-
ków transportu,

• w sprawie zasad opłat za stanowi-
ska handlowe i ich rezerwacji na tar-
gowisku miejskim w Sokołowie Ma-
łopolskim,

• w sprawie zaciągnięcia kredytu krót-
koterminowego na pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku 2014 przej-
ściowego deficytu w wysokości
2 000 000,00 zł,

• w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zre-
alizowanego zadania inwestycyjne-
go pn. „Budowa kolektorów słonecz-
nych oraz pompy ciepła z gruntowym
wymiennikiem ciepła dla budynku
Krytej Pływalni w Sokołowie Mało-
polskim przy ul. Pileckich,

• w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zre-
alizowanego zadania inwestycyjne-
go pn. „Wymiana kotła olejowego na
pompę cieplną, absorbującą ciepło
z wody przepływającej w wodocią-
gu przesyłowym dla budynku Zespo-
łu Szkół w Sokołowie Małopolskim
przy ul. Lubelskiej”,

• w sprawie upoważnienia Kierowni-
ka Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sokołowie Młp.
do przyznania Karty Dużej Rodziny,

• w sprawie wydzierżawienia Miejsko-
Gminnemu Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. nieru-
chomość gruntową składająca się
z części działki nr 480 o powierzchni
0,30 ha położoną w Trzebusce z prze-
znaczeniem na prowadzenie działal-
ności statutowej,

• w sprawie ogłoszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu przetar-
gu na sprzedaż działki nr 3428/47
położonej w Nienadówce. Termin
przetargu został ustalony na dzień
23.07.2014 r.,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do
dzierżawy działka nr 3165 i cz.dz.
3176/3 w Sokołowie Młp. ul. Lubel-
ska na cele usługowo – handlowe,
oraz działka nr 3379/1 w Sokołowie
Młp. ul. Kochanowskiego z przezna-
czeniem na ogródki przydomowe,

• w sprawie wydzierżawienia części
działki nr 838/4 położonej w Soko-
łowie Młp. ul. Pileckich z przezna-
czeniem pod tymczasowe obiekty
przeznaczone do garażowania środ-
ków transportu,

• w sprawie ustalenia wysokości do-
datku funkcyjnego i motywacyjnego
dla nauczycieli na okres od 1 lipca
2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.,

• w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maria Kucia

Kazimierz Smolak

Objazdowe
wakacje

Każdy preferuje jakiś własny, indy-
widualny sposób wypoczynku. Jedni
lubią wodę i wyjeżdżają nad morze, je-
ziora, rzeki czy nad ciepłe wody termal-
ne. Drudzy wolą góry, łazikowanie,
wspinanie się, zdobywanie szczytów
czy nowych szlaków. Jeszcze inni swój
czas powierzają biurom podróży
i jeżdżą na zagraniczne wycieczki bądź
na wypoczynek do ciepłych krajów.
Niektórzy chętnie wybierają się do
miejsc sanatoryjnych, gdzie w dzień
chodzą na zabiegi, a popołudniami
korzystają z innych rozrywek kultural-
nych, takich jak koncerty, wycieczki czy
wieczorki taneczne.

Osobiście za wodą nie przepadam,
góry lubię jako tako, ale bardziej by po-
dziwiać ich piękne widoki niż po nich
chodzić. Wiek i nabyte schorzenia spra-
wiają, że nie mam już odpowiedniej kon-
dycji i nie jestem w stanie sprostać du-
żemu wysiłkowi. Rok temu objechałem
samochodem Polskę południowo-za-
chodnią, przy okazji zwiedzając wiele
ciekawych i pięknych miejscowości.

Tym razem, dwa dni po Festiwalu
Podkarpackich Smaków w Górnie, który
odbył się 15 czerwca 2014 roku, po
czwartej rano, wyruszyłem samochodem
do Warszawy, aby zdążyć na godzinę
11:00 na zebranie do Polskiej Izby Pro-
duktu Tradycyjnego i Lokalnego. Po ze-
braniu wyruszyłem na objazdową trasę
po Polsce. Najpierw w planie miałem
odwiedzenie Lichenia, by zwiedzanie
rozpocząć od modlitwy dziękczynnej za
mijające półrocze i prośby o szczęśliwą
i bezpieczna podróż, w którą się wybra-
łem. Mocno zmęczony do Lichenia do-
tarłem przed samym wieczorem, więc
już nie miałem siły na zwiedzanie, tylko
wynająłem pokój w domu pielgrzyma
i udałem się na spoczynek. Nazajutrz
od samego rana poszedłem na dróżki
drogi krzyżowej, które były blisko domu
pielgrzyma, a rozciągały się na dużym
terenie leśnym położonym około dwa ki-
lometry od głównej bazyliki. Owe dróżki
wytyczone były w gęstym lesie, a usytu-
owane na nich Stacje Drogi Krzyżowej
tworzyły modlitewny nastrój. Chociaż
było to jeszcze przed pełnią sezonu tu-
rystycznego, to przechodziło tam wiele
zorganizowanych grup i przy poszcze-
gólnych stacjach słychać było zbiorową

modlitwę odmawianą w różnych języ-
kach. Cichaczem przykleiłem się do jed-
nej z polskich grup, którą prowadził
ksiądz, więc miałem możliwość obejścia
z nimi stacji drogi krzyżowej. Kiedy wsze-
dłem na teren tegoż lasu, znaki infor-
macyjne wskazywały kierunek porusza-
nia się. Na początku drogi stały rzeźby
przedstawiające objawienie Matki Bo-
skiej chłopu Michałkowi, przy których
zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcia.

Z radością i przyjemnością dość dłu-
go przebywałem na terenie tego kom-
pleksu, ponieważ wcześniej go nie za-
uważyłem, choć Licheń odwiedziłem
dwa razy, 13 i 7 lat temu. Wtedy byłem
tylko przy Bazylice i jej bezpośrednim
otoczeniu.

Gdy byłem pierwszy raz, bazylika
była w wielkiej budowie. Czynna była
tylko część dolna, reszta była jednym
wielkim placem budowy. Stawiano wie-
żę, która wtedy wybudowana była do
połowy wysokości, jaka jest obecnie.
Siedem lat temu czynna była już górna
część bazyliki, ale otoczenie jeszcze
było w trakcie wykańczania i upiększa-
nia. Bazylika zewnątrz i wewnątrz robi
kolosalne wrażenie. Szeroko rozpoście-
rające się ogrody i dziedzińce zaprojek-
towane są z wielkim kunsztem. Każdy
przyległy teren przedstawia i reprezen-
tuje sobą jakąś symbolikę. Wrażenie
robi niezliczona ilość bloków kamien-
nych i wielkich kamieni wkomponowa-
nych w otoczenie bazyliki, które wydaje
się, że chcą coś przekazać pielgrzymom.
Spotyka się tam setki rzeźb, posągów,
płaskorzeźb, które swoim wyglądem
przemawiają do człowieka. Największe
wrażenie zrobił na mnie zbudowany
z kamieni i skał kopiec o nazwie „Gol-
gota”; przechodząc jego szlakiem w nie-
których miejscach czułem mrowienie na
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plecach. Nieomal cały dzień upłynął mi
na zwiedzaniu głównej bazyliki i otacza-
jących ją na dużym terenie wszystkich
zakątków.

Późnym popołudniem z Lichenia
udałem się w stronę Ciechocinka. Wy-
bierałem drogi nie pierwszej ważności,
więc poruszałem się pomiędzy wioska-
mi, małymi miasteczkami, w których po-
dziwiałem i obserwowałem potężne po-
łacie pól uprawnych z bujnymi zboża-
mi, kukurydzą, rzepakiem. Największą
radość sprawiało mi to, że nie widzia-
łem tam ugorów, tak jak są na naszym
terenie. Wioski innego typu niż u nas,
robią wrażenie biednych, ze starą za-
budową, wiele gospodarstw nie ma pło-
tów. Dwa inne światy: nasz i tamten. Jest
to teren Kujaw, co widać po nazwach
miejscowości, np. Piotrków Kujawski
i Aleksandrów Kujawski, przez które
przejeżdżałem do Ciechocinka. Drogę
z Lichenia do Ciechocinka, niecałe 100
km, pokonałem w dwie godziny i przed
wieczorem byłem na miejscu. Wynają-
łem kwaterę i ruszyłem na zwiedzanie
miasta, gdyż osiem lat temu byłem tam
w sanatorium, ale było to w styczniu.
W lecie Ciechocinek jest o niebo pięk-
niejszy, z całymi połaciami kwiatów, ra-
batek, tryskających fontann i działają-
cej tężni. W zimie wszystko było zamar-
znięte, gdyż trafiłem wtedy na mrozy
przekraczające nawet 200C.

Nazajutrz było święto Bożego Ciała
więc wybrałem się na sumę z procesją.
Żałowałem, że nie wziąłem ze sobą szar-
fy jaką noszą podczas uroczystości Ry-
cerze Kolumba, do których również na-
leżę. Miejscowi Rycerze z szarfami na
piersiach uczestniczyli w procesji i też
mógłbym iść razem z nimi. Tego roku
brałem udział w procesji Bożego Ciała
w Ciechocinku zamiast w Górnie, gdzie
tego roku ustawiony był ołtarz przed fi-
gurą, która stoi na moim podwórku. Po
uroczystościach kościelnych poszedłem
na obiad, a po nim wybrałem się na po-
szukanie plakatów, które rozwieszane
są na tablicach informacyjnych lub w bu-
dynkach sanatorów, informujących o wy-

cieczkach i innych atrakcjach turystycz-
nych. Zawsze będąc na terenie sanato-
rium przeglądam oferty wycieczkowe,
gdyż chcę zwiedzić jakieś inne ciekawe

miejsce. Myślałem o To-
runiu, ale w ofercie była
wycieczka do Chełmna,
więc zapisałem się na
nią. Trasa wycieczki do
Chełmna prowadziła
też przez Toruń i jadąc
autokarem widziałem
budynki Radia Maryja.

W Chełmnie zwie-
dzaliśmy zespół klasz-
torny o bardzo bogatej
historii, zbudowany
przez Krzyżaków w XIII
wieku. Oprócz niego
zwiedziłem też stare ka-
mieniczki i duży rynek,

w którym znajdują się emblematy wyra-
żające symbolikę miłości, czyli dwa
duże połączone serca, tonące w czer-
wonych kwiatach, przy których zakocha-
ni robią sobie zdjęcia. Chełmno przez
to nazywają miastem zakochanych. Po-
nieważ nie jestem w sobie zakochany,
zdjęcia tam nie robiłem.

Jako że w czasie mojego pobytu
w Ciechocinku nie było oferty wycieczki
do Torunia, wybrałem się tam pociągiem.
Pogoda sprzyjała, więc pobyt i zwiedza-
nie pięknego Torunia było rajem dla oka
i duszy. Rynek, zabytkowe kamieniczki
oraz kościoły i inne obiekty urzekały
swoim urokiem. A ponieważ Toruń sły-
nie z pierników, na pamiątkę pobytu ku-
piłem słynne pierniki toruńskie. Podczas
spożywania obiadu w centrum rynku
w Toruniu zamówiłem piwo z sokiem
piernikowym, bo po raz pierwszy spo-
tkałem taki sok – i jak tu nie spróbować?
Spacerując po uliczkach, zauważyłem
na jednym z dziedzińców starodawny
wózek i przyszło mi do głowy, żeby zro-
bić sobie zdjęcie, jak go ciągnę. Popro-
siłem przechodzącą młodzież, aby moim
aparatem zrobili mi pamiątkowe zdjęcie.

Młodzieży tak się to spodobało, że też
robili sobie zdjęcie z tym wózkiem, ale
jeszcze dodatkowo na nim siadali. Opłaty
za patent nie brałem, ale za to porząd-
nie się uśmiałem z ich fantazji i pomy-
słów. Szkoda było późnym popołudniem
opuszczać to piękne miasto, jednak

przed wieczorem wróciłem autobusem
do Ciechocinka.

W niedzielę, 22 lipca, postanowiłem
wyjechać z Ciechocinka do Malborka.
Rano pytam gospodarzy, do której go-
dziny mam opuścić pokój. Usłyszałem
suchą odpowiedź, że do 10:00. Pytam,
czy troszkę później byłoby możliwe,
gdyż na 10:00 pójdę do kościoła i po
mszy zabiorę rzeczy, skorzystam z toa-
lety, zrobię sobie kawę do termosu i po-
jadę. Nie szło się dogadać, kazali czy-
tać regulamin pobytu i do niego się sto-
sować, więc zabrałem rzeczy do samo-
chodu. To, że zakwaterowałem się wie-
czorem, a nie od 12:00, jak liczą dobę
hotelową, nie miało znaczenia. Na pew-
no stracili potencjalnego klienta, gdyż
tam nie wrócę, choćbym nawet kiedy-
kolwiek był w Ciechocinku.

Po mszy wyruszyłem w stroną Mal-
borka z zamiarem zwiedzenia Zamku
Krzyżackiego. Nie byłem tam wcześniej,
więc jechałem z nieukrywaną ciekawo-
ścią. Trasa około 150 km z Ciechocinka
do Malborka zajęła mi ponad trzy godzi-
ny, gdyż jechałem drogami lokalnymi
i mogłem podziwiać nieprzebrane łany
różnorodnych zbóż czy innych upraw
rolniczych. Cieszyło się oko, gdy po dro-
dze widziało, że na Kaszubach, podob-
nie jak na Kujawach, pola są ładnie upra-
wiane. Wioski też w przeważającej czę-
ści typowo rolnicze z zabudowaniami
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charakterystycznymi dla większych go-
spodarstw rolnych. Tam nie ma gęstej
zabudowy, odległości jednych domostw
od drugich są dość duże. W większości
są one usytuowane wśród pól, a rzadziej
przy drodze przebiegającej przez wieś.
Miasteczka, podobnie jak u nas, z zabu-
dową zwartą. Budynki i ogrodzenia
w kaszubskich wioskach i miasteczkach
różnią się wyglądem od tych podkarpac-
kich. Tam więcej zwracają uwagę na
funkcjonalność i wygodę, a u nas na
wygląd i estetykę. Ponieważ jest to re-
jon Kaszub, więc spotyka się po drodze
restauracje i reklamy w stylu i gwarze
kaszubskiej.

Kiedy dotarłem już do Malborka, za-
skoczyła mnie cena parkingu – 15 zł, zaś
bilet wstępu do Zamku w miarę przyzwo-
ity (w cenie 35 zł). Nie spodziewałem
się, że Zamek Malbork ma tak ogromną
powierzchnię. Zdziwiła mnie jego wiel-
kość, ilość komnat, pokoi, dziedzińców,
grubość murów i rozwiązania architek-
toniczne. Widziałem duży zamek królew-
ski w miejscowości Sintra w Portugalii,
przy którym Wawel to „kopciuszek”, na-
tomiast przy Zamku Malbork Sintra gó-
ruje przepychem, ale wielkością prze-
grywa całkowicie. Zamek w Malborku to
najpotężniejsza twierdza średniowiecz-
nej Europy. Największy wzniesiony
z cegły gotycki zamek na świecie, po-
mnik niezwykłego kunsztu średniowiecz-
nych budowniczych. Zajmujący obszar
ponad 20 hektarów zespół warowny jest
zadziwiającym kompleksem zespolenia
w jeden organizm trzech zamków połą-
czonych systemem fortyfikacji. Zamek
pierwotnie przez 150 lat pełnił funkcję
stolicy państwa krzyżackiego. Od poło-
wy XV w. przez ponad trzy stulecia Mal-
bork należał do Korony Polskiej – sta-
nowił jedną z rezydencji królów polskich.
Poważnie zniszczony podczas II wojny
światowej, został troskliwie odbudowa-
ny jako bezcenny pomnik historii. Obec-
nie to jedna z największych atrakcji tu-
rystycznych w Polsce. Rocznie Zamek
w Malborku odwiedza ponad pół milio-
na turystów. Na odlanej w brązie tablicy
widnieje napis „Zamek w Malborku zo-
stał wpisany na Listę UNESCO zgodnie
z konwencją o ochronie Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodni-
czego. Stanowi to potwierdzenie wyjąt-
kowej wartości tego zabytku, który za-
sługuje na ochronę dla dobra całej ludz-
kości. Grudzień 1997”. Nie będę opisy-
wał historii zamku, o której opowiadał
przewodnik, a ja słuchałem z zapartym
tchem przez trzy godziny, bo tyle trwało
zwiedzanie. Wydaje się nam, że tylko
teraz możliwe są do wzniesienia potęż-
ne budowle czy drapacze chmur, ale
dawniej bez wysokich dźwigów, kopa-
rek, spychaczy i nowoczesnych urzą-
dzeń też budowano gigantyczne budow-

le ze komplikowanymi rozwiązaniami ar-
chitektonicznymi. Taki zamek służył nie
tylko jako siedziba Wielkiego Mistrza
czy Króla, ale stanowił wielką bazę za-
opatrzeniowa na wypadek wojny, czy-
li: warownię, spichlerze, zbrojownię,
skarbiec oraz inne niezbędne magazy-
ny i siedzibę licznej załogi. Nawet nie
wyobrażałem sobie, że zamek w Mal-
borku jest tak wielki i wspaniały. Zrobił
na mnie ogromne wrażenie i tym bar-
dziej jestem zadowolony, że mogłem
zobaczyć na terenie Polski tak znaną
na całym świecie budowlę.

Późnym popołudniem wyruszyłem
z Malborka do Krynicy Morskiej znajdu-
jącej się na półwyspie oddzielającym
Zalew Wiślany od Bałtyku. Dojechałem
przed wieczorem, wynająłem kwaterę
i ruszyłem na obchód, aby zapoznać się
z terenem. Prawdę mówiąc, kiedy ob-
szedłem część Krynicy Morskiej, byłem
trochę rozczarowany, gdyż spodziewa-
łem się większej miejscowości z wielo-
ma obiektami sanatoryjnymi, a tu takie
„ni to, ni sio”. Ludzie, którzy kochają
morze, wodę, wiatr i piasek, mogą być
zadowoleni, ale ja nie przepadam za
wodą, wiatrem i piaskiem. Po godzin-
nym spacerze po Krynicy wróciłem na
kwaterę. Na drugi dzień poszedłem na
plażę, ale uciekałem z niej szybciej niż
przyszedłem, gdyż wiał zimny, mocny
wiatr i dodatkowo było przeokropnie.
Poszedłem więc zwiedzić latarnię
morską wysoką na 27 metrów, z której
przy dobrej widoczności można zoba-
czyć cały rejon, nawet Kaliningrad i wio-
ski po rosyjskiej stronie. Widoczność
miałem proporcjonalną do pogody, więc
atrakcją było jedynie zaliczenie ponad
100 schodów tam i z powrotem. Drugą
atrakcją na drogach i ulicach Krynicy
Morskiej było spotykanie przebiegają-
cych watah dzików, które wcale nie zwra-
cają uwagi na przechodzących ludzi. Nie

zrobiło to na mnie pozytywnego wraże-
nia, gdyż pomyślałem sobie, co by było,
gdyby mi przyszło nocować pod na-
miotem w towarzystwie takiej watahy
dzików, które nieproszone przyszłyby
i chciałyby podzielić się moimi zapasa-
mi żywności. Były tam wprawdzie tablicz-
ki informujące o zakazie dożywiania dzi-

ków, ale one czytać nie umieją, i nic so-
bie z tych zakazów nie robią, i jak bym
im to wytłumaczył, tego nie wiem.

Miałem zamiar objechać całą linię
brzegową morską od Gdańska do
Szczecina, więc z Krynicy Morskiej wy-
brałem się na zwiedzanie Półwyspu
Helskiego. Po drodze skręciłem w rejon
Zatoki Puckiej. Ruch turystyczny nad
morzem nieomal zerowy. Molo ładne, li-
nia brzegowa też, przy brzegu zatoki
zacumowane statki i kutry rybackie,
oprócz mnie nie widać było żywej du-
szy. Miasteczko Puck jakby wymarłe.
Pokręciłem się chwilę po miasteczku
i obrałem kierunek na Władysławowo.
W międzyczasie nastąpiło załamanie
pogody i ochłodziło się, co chwilę padał
deszcz, dlatego wziąłem kwaterę we
Władysławowie, w której przenocowa-
łem. Ze względu na silny zimny wiatr
z opadami deszczu, rano objechałem
samochodem przez cały półwysep
i zwiedziłem go zza okien samochodu.
Słuchałem prognoz pogody, w których
nie obiecywano poprawy pogody nad
morzem, więc zmieniłem plany i posta-
nowiłem udać się na Pojezierze Mazur-
skie, aby zobaczyć jeziora i zwiedzić
sanktuarium maryjne w Świętej Lipce.

Z Władysławowa przez Elbląg, Do-
bre Miasto, Jeziorany udałem się do
Świętej Lipki, gdzie jest słynne sanktu-
arium maryjne, które już od średniowie-
cza przyciąga pielgrzymów nie tylko
z „Prus” i Warmii, ale nawet z dalekich
stron Polski. Historia tego miejsca jest
bardzo odległa. Nazwa pochodzi od lipy,
na której, według legendy, powieszono
słynącą cudami figurkę Matki Boskiej.
Jak głosi legenda, w zamku Kętrzyńskim
pewien skazaniec oczekiwał na śmierć.
W nocy przed wykonaniem wyroku ob-
jawiła mu się Matka Boska i poleciła
wystrugać z drewna figurkę. Skazaniec,
choć nie umiał rzeźbić, zabrał się do stru-

gania. Rano znaleziono
przy nim piękną figurkę
Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem. Sędziowie uznali to
za znak, że Bóg go ułaska-
wił, więc i oni go zwolnili.
Uwolniony powiesił figurę
na pobliskiej lipie. Wkrót-
ce figura zaczęła słynąc
cudami. Później wybudo-
wano kościół na miejscu
świętej lipy, która dała na-
zwę Święta Lipka. Długa
i ciekawa jest historia

obecnego przepięknego sanktuarium,
niezwykłej wartości, zaliczane do naj-
wspanialszych okazów późnego baro-
ku w Polsce. Zespół architektoniczny
złożony z kościoła, krużganku i klaszto-
ru, posiada zachowane dekoracje bar-
dzo bogate i różnorodne. Składają się
na nie rzeźby w kamieniu i w drewnie
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oraz malarstwo ścienne i na płótnie, jak
i wyroby złotnicze, snycerskie i dzieła
artystycznego kowalstwa. Dodatkowo
coraz liczniejszych wczasowiczów przy-
ciągają okazałe lasy i jeziora. Atrakcja,
która mnie urzekła, to wspaniałe orga-
ny o brzmieniu niczym z leżajskiej ba-
zyliki, na których od maja do września,
8 razy dziennie w dni zwykłe, a w nie-
dziele i święta 5 razy dziennie, odbywa
się 15 minutowa prezentacja. Napraw-
dę warto posłuchać koncertów i potem
w ciszy pomodlić się w pięknym sanktu-
arium. Po zwiedzeniu sanktuarium i spo-
życiu opóźnionego obiadu wyruszyłem
do odległej o 25 km Gierłoży, w której
znajdują się ruiny największych tajnych
hitlerowskich obiektów i słynny „Wilczy
szaniec” – jedna z głównych wojennych
kwater Hitlera. Mury bunkrów w niektó-
rych miejscach miały 8 metrów grubo-
ści. Były to doskonale zamaskowane
obiekty figurujące pod nazwą zakładów
chemicznych, do których dochodziła li-
nia kolejowa znikająca w podziemnych
tunelach. Całość doskonale zamasko-
wana, na dachach obiektów postawio-
ne były sztuczne drzewa, teren obsadzo-
ny kwiatami i drzewami ozdobnymi. Ani
wywiad radziecki, ani aliancki nigdy nie
zdołały zlokalizować jego położenia
i nawet okoliczna ludność nie wiedzia-
ła, co tam się kryło. Potężne betonowe
bloki oraz bunkry do dziś wywołują
dreszcz emocji, choć są one zniszczo-
ne, ponieważ Niemcy, opuszczając je,
zużyli do wysadzenia 200 ton trotylu.
Jadąc tam wyobrażałem sobie, że „Wil-
czy szaniec” nie jest zniszczony, więc
zobaczę tajemne lochy i kryjówki Hitle-
ra. Przed podróżą nie szperałem w prze-
wodnikach i stąd moje lekkie rozczaro-
wanie, iż ujrzałem same ruiny, ale i tak
robią one duże wrażenie. W odrestau-
rowanej restauracji na terenie „Wilcze-
go szańca” zjadłem obiadokolację i oko-
ło 18:00 wyruszyłem w stronę wielkie-
go kompleksu jezior odległych o 10 km.

Były tam Jezioro Dobskie, przy nim
Jezioro Dargin i Jezioro Mamry, przy któ-
rych się zatrzymałem i poszukałem noc-
legu. Rano po śniadaniu spakowałem
się i objechałem jeziora dookoła, w więk-
szości podziwiając je z samochodu.
Była niesprzyjająca pogoda, ponieważ
co chwilę kropił deszcz i wiał zimny
wiatr. W komunikatach pogodowych
lepszą aurę zapowiadali na Lubelsz-
czyźnie, więc po południu wyruszyłem
w kierunku Włodawy nad Bugiem, do
małego, ale za to bardzo urokliwego je-
ziorka, do miejscowości Okuninka. Prze-
jeżdżałem obok największego polskie-
go jeziora Śniardwy, zatrzymałem się na
chwilę, aby zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia. Następnie przez Łomżę, Za-
mbrów, Bielsk Podlaski, Białą Podlaską
wlokłem się powoli, zatrzymując się na

odpoczynki i podziwianie pięknej przy-
rody, uprawnych pól, wielkich ilości pa-
stwisk z pasącymi się stadami bydła. Po
drodze przejeżdżałem koło większych
lub mniejszych akwenów wodnych, któ-
rych nazw nie wymieniam. Przed wie-
czorem dotarłem do Okuninki i tam już
miałem ładną pogodę. Zakwaterowałem
się na dwie noce. Miałem trochę szczę-
ścia, gdyż na drugi dzień na jeziorze
odbywały się jakieś ćwiczenia, w których
brało udział wojsko, policja, straż gra-
niczna i straż pożarna. Z helikoptera
skakali do wody skoczkowie spadochro-
nowi, a poszczególne ekipy ich wyławia-
ły i dowoziły do brzegu. Nad jezioro kil-
kakrotnie zniżał się helikopter, wyskaki-
wali z niego do wody nurkowie; jedni
płynęli do brzegu, a innych zabierały
czekające w pogotowiu bojowym moto-
rówki poszczególnych ekip.

Woda była jeszcze trochę zimna, ale
pierwsi śmiałkowie już się kąpali. Ludzi
dojeżdżało coraz więcej, gdyż zaczynały
się wakacje. Woda w jeziorku bardzo
czysta, zaplecze gastronomiczne i kwa-
terunkowe bardzo rozbudowane. Jeżeli
ktoś lubi wodę, to naprawdę polecam.

Byłem w Okunince pierwszy raz
w 1998 roku i drugi z siedem lat temu.
Naprawdę tam się chętnie wraca. To
miejsce ma takie coś, co przyciąga: jest
specyficzne i chce się tam przebywać.
Od ostatnich moich pobytów w Okunin-
ce nastąpiła ogromna poprawa w bazie
noclegowej i gastronomicznej.

Z Okuninki pojechałem na dwa ostat-
nie dni do Nałęczowa. Z Nałęczowa
wyskoczyłem do Kazimierza nad Wisłą,
tam odbywał się 48. Ogólnopolski Festi-
wal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Było
tam kolorowo i głośno. Stroje ludowe
najróżniejszej maści, dostawało się
oczopląsu. Było głośno i gwarno na ca-
łym rynku, a szczególnie na estradzie.
Trzeba to lubić. Ja to lubię, ale nie aż
tak, abym tam był cały dzień. Po trzech
godzinach wróciłem do spokojnego
Nałęczowa. W Nałęczowie bywałem
wielokrotnie, więc z sentymentem po-
spacerowałem po parku i poszedłem do
kawiarni w Domu Rolnika na fajfy. Z każ-
dym turnusem zmieniają się bywalcy
w kawiarni, ale pewną część osób spo-
tyka się ponownie, są to miejscowi tu-
bylcy. Podaję dla niewtajemniczonych,

że fajfy to odbywające się przy muzyce
mechanicznej od 15:00 do 17:00 mini
dancing. Po południu wiele osób tam
zagląda, jedni przychodzą posłuchać
muzyki, drudzy zatańczyć, inni na kawę
czy ciasto. Ja poszedłem po jedno, dru-
gie i trzecie, bo nie będę siedział przy
pustym stoliku, i siedział jak grają,
a panie zerkają na singli i są chętne do
tańca. Daleko nie szukałem, poprosiłem
do tańca siedzącą najbliżej. Potańczy-
łem z panią, podziękowałem za tańce
i poszedłem na spacer.

Cieszy mnie, że w każdej miejsco-
wości starają się czymś zainteresować
i zaskoczyć. W Okunince był to helikop-
ter, spadochroniarze, nurkowie, moto-
rówki, a w Nałęczowie przelot balonem
nad parkiem. Balon ten wznosił się, opa-
dał, załoga znajdująca się w jego koszu
machała do ludzi, niektórzy w samych
majtkach wychodzili na balkony, aby
zobaczyć, skąd wydobywa się charak-
terystyczny huk, który wywoływał gazo-
wy palnik powodujący unoszenie się
balonu. Na niskich wysokościach sięga-
jących korony drzew było bezwietrznie
i balon wisiał w miejscu. Kiedy poniósł
się w górę, prądy powietrza poniosły go
w inną część Nałęczowa.

W ostatni dzień pobytu, w niedzielę
rano, spakowałem się i podjechałem na
mszę do kościoła na godzinę 9:00. Po
mszy wyruszyłem do Lublina, gdzie zwie-
dziłem rynek i przyległe uliczki w cen-
trum. Byłem wcześniej kilka razy w Lu-
blinie, ale nie zobaczyłem tyle, co teraz.
Lublin ze swoim zamkiem i pięknym ryn-
kiem naprawdę mi się podobał i gdyby
był bliżej, chętnie bym tam wracał. Po
obiedzie wyruszyłem do Zamościa.

W Zamościu rynek przywitał mnie
całą masą ludzi. Byłem pozytywnie za-
skoczony jego pięknem i urokiem. Kilka
lat temu przelotnie zwiedziłem Zamość,
ale teraz wydawał mi się jeszcze pięk-
niejszy. Rynek w Zamościu należy do
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najpiękniejszych w rejonie Polski połu-
dniowo-wschodniej. Dodatkową atrakcją
Zamościa jest ZOO, ale tam się nie wy-
bierałem, bo robiło się już późno i chcia-
łem po drodze do domu jeszcze zwie-
dzić Zwierzyniec ze swoim ośrodkiem
turystyczno-wypoczynkowym na Rozto-
czu. Mieści się tam siedziba Roztoczań-
skiego Parku Narodowego w zabytko-
wym pałacu („Pałac Plenipotenta”). Naj-
bardziej reprezentacyjną budowlą mia-
steczka jest kościół na wysepce pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena
z barokową fasadą z połowy XVIII wie-
ku. Na placu kościelnym odbywał się
przegląd orkiestr dętych i krępowałem
się przechodzić przed zgromadzoną pu-

blicznością, aby odwiedzić ten zabytko-
wy kościół. W Zwierzyńcu jest 68 róż-
nych pomników, tablic oraz figur histo-
rycznych i religijnych, co w przeliczeniu
na liczbę mieszkańców daje jeden
obiekt na około 50 osób. Wśród tych
pomników znajdują się obiekty poświę-
cone m.in. żołnierzom Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich, leśnikom, or-
mowcom, powstańcom styczniowym,
jeńcom francuskim, Węgrom, psu Mary-
sieńki Sobieskiej i wielu innym posta-
ciom czy wydarzeniom. Jedynym w swo-
im rodzaju jest kamień w parku miejskim,
umieszczony dla uczczenia zwalczenia
szarańczy podczas jej nalotu na miasto
w 1711 r.

Ze Zwierzyńca przez Biłgoraj, Sie-
niawę i Leżajsk udałem się do domu.
Spojrzałem na licznik samochodu
i uświadomiłem sobie, że przejechałem
szczęśliwie 2400 km.

ZAKOŃCZENIE WODNEGO
PRZEDSZKOLA 2013/2014

W dniu 27.06.2014 r na Krytej
Pływalni w Sokołowie Młp. odbyło
się uroczyste zakończenie kolej-

nego roku nauki i doskonalenia pływania. Możemy to śmiało
nazwać zakończeniem roku szkolnego na basenie. Dzieciaki
systematycznie i ciężko pracowały na zajęciach szkoły pły-
wania „Sokół” – grupa zaawansowana oraz zajęciach „Wod-
nego Przedszkola” – grupa początkująca.
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Efekty ich ciężkiej pracy mogliśmy śledzić na zawodach
sportowych organizowanych przez Pływalnię, w których mło-
dzi pływacy chętnie uczestniczyli zajmując wysokie lokaty.

Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom składamy ser-
deczne podziękowania za ich systematyczność i zaangażo-
wanie. Bez was te sukcesy nie byłyby możliwe.

Wszystkich, którzy chcieliby nadal uczestniczyć w zaję-
ciach „WODNEGO PRZEDSZKOLA” lub „SZKOŁY PŁYWANIA
SOKÓŁ” zapraszamy na następny rok szkolny 2014/2015. Za-
pisy będą trwały przez całe wakacje, zajęcia rozpoczną się
od września.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wytrwałości i życzy-
my dalszych sukcesów w podwyższaniu swych pływackich
umiejętności.

II ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR DYREKTORA
KRYTEJ PŁYWALNI W SOKOŁOWIE MŁP.

W dniu 28.06.2014 r. na Krytej Pływalni odbyły się zawody
pływackie o Puchar Dyrektora Krytej Pływalni w Sokołowie
Młp. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp Pan Andrzej Ożóg w obecności Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Pasierba i Dyrektora kry-
tej pływalni Pana Romana Kochańskiego.
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Zawody rozegrane były w ramach Dni Sokołowa Małopol-
skiego 2014. Skierowane były do wszystkich chętnych klien-
tów naszej Pływalni i nie tylko. Rozegrane były we wszystkich
kategoriach wiekowych. Począwszy od Przedszkola, Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum, a skończywszy na kategorii OPEN.
W tej właśnie kategorii Puchar Dyrektora zdobyli:
– wśród kobiet: Gabriela Frącz.
– wśród mężczyzn: Dawid Rapczon.

Zawody zgromadziły 52 zawodników oraz sporą liczbę
kibiców. Dziękujemy organizatorom, uczestnikom oraz publicz-
ności za przeżycia i emocje podczas zawodów.

W czasie „Dni Sokołowa 2014” na terenie Pływalni prze-
prowadzana była ankieta na temat naszego Basenu, chęt-
ni którzy wzięli w niej udział otrzymali upominki. Zdaniem
ankietowanych nasza Pływalnia jest bardzo chętnie od-
wiedzanym obiektem, osoby dojeżdżają nawet z odległo-
ści 30 km, a miła atmosfera i obsługa, dużo atrakcji, przy-
stępne ceny, i czystość sprawiły, że obiekt otrzymał od an-
kietowanych wysoką ocenę, dziękujemy wszystkim którzy
wzięli udział w ankiecie za te opinie, dołożymy wszelkich
starań aby wszyscy, którzy nas odwiedzają nadal byli za-
dowoleni z naszych usług.

ZAPRASZAMY DO
PRZYJAZNEJ DLA WSZYSTKICH

KRYTEJ PŁYWALNI W SOKOŁOWIE MŁP

www.basen.sokolow-mlp.pl

VIII Festiwal
Podkarpackich

Smaków w Górnie
Po raz kolejny do Górna w dniu 15 czerwca 2014 roku

zjechała liczna grupa wystawców, zwiedzających i zaproszo-
nych gości na Festiwal Podkarpackich Smaków. Ideą prze-
wodnią organizowania tego typu imprez jest podsumowanie
dotychczasowych działań, które służą do poszukiwania, iden-
tyfikowania, przedstawiania i promowania tradycyjnych pro-
duktów. Zebranie w jednym miejscu wszystkich producentów
i wytwórców jest okazją do ukazania bogactwa kulinarnego
i kulturowego Podkarpacia. Dla wytrawnych smakoszy festi-
wal jest rozkoszą podniebienia. Natomiast esteci zwracający
dużą uwagę na wygląd, kolorystykę i sposób podania potraw
nie mieli nic do zarzucenia wystawcom i ich produktom kuli-
narnym. Zwiedzający, którzy uznają się za tradycjonalistów,
na pewno zadowalały przygotowane potrawy według starych
receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wresz-
cie ludzie chcący się zdrowo odżywiać mieli okazję popróbo-
wać nieraz wyrafinowanych potraw sporządzonych w więk-
szości z prostych, zdrowych i ogólnie dostępnych produktów;
takich jak np. ziemniaki, kasze, twaróg – wytworzonych po-
nadto w zdrowych, ekologicznie nieskażonych środowiskach.
Podczas Festiwalu, oprócz darmowej degustacji, dostępnej
dla wszystkich chętnych, była też możliwość rozmowy z po-
szczególnymi producentami żywności tradycyjnej i ekologicz-
nej, a także zakupu prezentowanych produktów. Dla wielu
uczestników imprezy zaskoczeniem były niektóre potrawy. No
bo przecież nie zdarza się na co dzień, by można było popró-
bować np. serwatkę wielkanocną handzlowską, dżem z zie-
lonych pomidorów, karasiowe pulpety, nalewki ziołowe czy
sok z pokrzywy konserwowany miodem. Urokiem tego typu
wystaw jest to, że nie brakuje chętnych na darmowe degusta-
cje napoi alkoholowych.

O godzinie 14-tej podczas ceremonii przywitania Mieczy-
sław Miazga – Prezes Zakładu Mięsnego „Smak-Górno” po-
wiedział między innymi: „Jako gospodarz i współorganizator
dzisiejszej imprezy, mam honor i przyjemność powitać wszyst-
kich gości, przybyłych na Targi Żywności Tradycyjnej pod
nazwą Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie. Organiza-
torami festiwalu już po raz 8 z rzędu są: Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Małopolski, Zakład Mięsny Smak-Górno, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju i Promocji „ProCarpathia”. Następnie prezes
Mieczysław Miazga bardzo serdecznie przywitał z imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji: Marszałka Woj. Podkar-
packiego Władysława Ortyla wraz z małżonką, Posła Parla-
mentu Europejskiego Stanisława Ożoga wraz z małżonką,
Senatora RP Zdzisława Pupę z małżonką, Posła na Sejm RP
Kazimierza Gołojucha wraz z małżonką, Przewodniczącego
Sejmiku Podkarpackiego, Przewodniczącego Rzeszowskiej
Solidarności Wojciecha Buczaka, Wiceprzewodniczącą Sej-
miku Podkarpackiego Lidię Błądek, Sekretarza Wojewódz-
twa Lesława Majkuta. Następnie prezes przywitał czcigod-
nych księży: ks. proboszcza Jana Liba i ks. Marka Wygonika
dziękując serdecznie za odprawioną Mszę św. w intencji wy-
stawców i uczestników dzisiejszego festiwalu. Powitał bar-
dzo serdecznie aktorów dzisiejszych targów, tj. wszystkich
wystawców, bez których nie byłoby imprezy.

Serdeczne słowa przywitania skierował do gości przyby-
łych z bliźniaczych miejscowości Górno: Przemysława Łysia-
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ka Wójta Gminy Górno z woj. Świętokrzyskiego oraz Wójta
Antoniego Wawryca i Przew. Rady Gminy Ryszarda Wawrzusi-
szyn z Tomaszowa Lubelskiego wraz z zespołami, które swo-
imi występami upiększają naszą uroczystość. Przywitał ser-
decznie Radnych Sejmiku: Stanisława Bartnika, Zygmunta
Cholewińskiego oraz innych samorządowców: Starostę Po-
wiatu Rzeszowskiego, Przewodniczącego Euroregionu Kar-
packiego p. Józefa Jodłowskiego wraz z małżonką, Przewod-
niczącego Powiatu Rzeszowskiego St. Obarę, Wiceprzewod-
niczących Jerzego Bednarza i Tadeusza Chmiela, Starostę Pow.
Leżajskiego Jana Kidę, Wicestarostę Marka Koguta, Przewod-
niczącego Powiatu Leżajskiego Tadeusza Trębacza wraz z mał-
żonką, Starostę pow. Łańcuckiego Adama Krzysztonia. Słowa
przywitania Prezes Mieczysław Miazga skierował kolejno do:
Dyr. Fund. Ochr. Środowiska Waldemara Burzyńskiego wraz
z małżonką, Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie, Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury

Marka Jastrzębskiego dziękując za pomoc przy organizacji Fe-
stiwalu, oraz Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. An-
drzeja Ożoga, współorganizatora FPS w Górnie. Kolejno przy-
witał Burmistrzów i Wójtów z ościennych gmin: Burmistrza Je-
rzego Paula i Wiceburmistrza Andrzeja Rychla z Nowej Sa-
rzyny, Wójta Ryszarda Bugla z Kamienia, Wójta Edwarda Do-
brzańskiego z Czarnej. Prezes serdecznie przywitał wszyst-
kich samorządowców, sołtysów, członków rad soleckich, Dy-
rektorów Urzędów Pracy w Rzeszowie, wszystkich dyrekto-
rów Agencji działających na rzecz Rolnictwa w Rzeszowie,
Radnych Rady Miejskiej w Sokołowie na czele z Przewodni-
czącym Andrzejem Pasierbem i wiceprzewodniczącym Mie-
czysławem Kobiernikiem. Słowa przywitania i podziękowa-
nia za współudział w organizacji Festiwalu skierował też do
Jacka Piekiełka – Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Kolejne słowa przy-
witania skierował do dyrektorów szkół wraz z gronem peda-
gogicznym na czele z p. Lucyną Perlak, wszystkich profeso-
rów uczelni rzeszowskich z p. prof. Kazimierzem Ożogiem na
czele, przedstawicieli służb mundurowych policji, wojska,
i straży pożarnej, wszystkich dyrektorów i prezesów firm
z Górna i okolic, prezesów stowarzyszeń i klubów sporto-
wych, przyjaciół z Warszawy, Lublina, Annopola, Leżajska,
Rzeszowa i Przemyśla, pracowników Zakładu Mięsnego Smak
w Górnie wraz z rodzinami oraz mieszkańców Górna i okolic.
Prezes przywitał też serdecznie przedstawicieli prasy, radia
i telewizji i podziękował TV Rzeszów za relacje na żywo, które
transmitowane były już od godziny 10-tej. Na zakończenie
Prezes przywitał członków kapituły konkursowej i podzięko-
wał im za pracę przy ocenie produktów zgłoszonych do kon-

kursu. Podczas wystąpienia Prezes Mieczysław Miazga po-
wiedział, że „Festiwal jest ważnym przedsięwzięciem i jego
popularność rośnie z roku na rok. W tym roku rekordowa liczba
ponad 130 wystawców, zdecydowała się promować swoje pro-
dukty. Festiwal jest doskonałą okazją do prezentowania i pro-
mowania najlepszych tradycyjnych wyrobów w województwie
podkarpackim, ale przede wszystkim, do okazania bogactwa
kulinarnego i kulturowego rejonu, tzw. dziedzictwo kulinarne.
Prezentowane smaczne i zdrowe potrawy podkreślające naszą
tożsamość – sprawiają, że stają się one wizytówką wojewódz-
twa podkarpackiego i promowanie tych cech i zalet jest jed-
nym z głównych celów Festiwalu Podkarpackich Smaków.
Oprócz tradycyjnego jadła są też do podziwiania wyroby ręko-
dzieła, które świetnie ubarwiają i ubogacają tradycję i wielo-
barwność prezentowanych stoisk. Celem festiwalu jest też in-
tegracja producentów, Kół Gospodyń Wiejskich i wytwórców
produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, także upo-

wszechnienie pozytywnych wzorców
w zakresie produkcji. Na zakończenie
jeszcze raz bardzo serdecznie witam
wszystkich gości i życzę dużo przyjem-
nych wrażeń i miłego popołudnia, aby
ta impreza w Górnie pozostała w ser-
cach wszystkich przybyłych”.

Podczas VIII Targów Żywności Tra-
dycyjnej odbył się konkurs pt. „Najlep-
szy produkt tradycyjny 2014” pod
nazwą „FESTIWAL PODKARPACKICH
SMAKÓW”.

Celem konkursu było: 1) Identyfika-
cja produktów charakteryzujących się
tradycyjną, ugruntowaną w czasie me-
todą wytwarzania. 2) Upowszechnianie
dobrych przykładów w zakresie produk-
cji i promocji produktów. 3) Promocja
produktów tradycyjnych wpisanych na
Listę Produktów Tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konkursie mogli uczestniczyć wszyscy wystawcy, pre-
zentujący produkty tradycyjne wpisane na listę, oraz produk-
ty pretendujące do miana produktu tradycyjnego, reprezen-
tujące osoby fizyczne, Stowarzyszenia, KGW, Firmy. Do Kon-
kursu zgłosiło się 130 wystawców z województwa Podkar-
packiego.

Komisja w składzie:
1) Janina Kamińska – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego,
2) Zofia Kochan – Dyrektor Departamentu Rolnictwa Geode-
zji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego,
3) Mariusz Bednarz – Dyrektor departamentu Programów
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego,
4) Dr inż. Eugeniusz Bernat – Przewodniczący Rady nadzor-
czej ZM „Smak-Górno”,
5) Prof. dr hab. Leszek Woźniak – Prorektor ds. Kształcenia
Politechnika Rzeszowska,
6) Bogusław Kida – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
7) Ewa Szeliga – Dziennikarz Radia Rzeszów,
8) Krzysztof Zieliński – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Podkarpacia „PRO CARPATHIA”,
9) Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Infor-
matyki i Zarządzania.

Przewodniczącym komisji została pani Zofia Kochan. Ka-
pituła konkursowa przyznała następujące nagrody:
1) W kategorii „Produkt wpisany na Listę Produktów Tra-
dycyjnych”
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I miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne Lotnia – Anna
Wójcicka za Różę ucieraną podkarpacką.
II miejsce – KGW Nockowa za Ser Kornaka w zalewie octo-
wej.
III miejsce – Małgorzata Magryś z Handzlówki za serwatkę
wielkanocną handzlowską.
2) W kategorii „Produkt pretendujący do miana produktu
tradycyjnego” laureatami zostali:
W podkategorii: Sery i inne produkty mleczne.
– Gospodarstwo Rolne Kazimiera Smoleń za Ser wołowski.
W podkategorii: Mięso świeże oraz produkty mięsne.
– Smalisz Agnieszka za Kaczkę z pieca.
W podkategorii: Produkty rybołówstwa w tym ryby.
– Kumięga Anna z Koziarni za karasiowe pulpety.
W podkategorii: Nasiona, orzechy, zboża, warzywa, owoce.
– KGW Nowa Wieś za Dżem z zielonych pomidorów.
W podkategorii: Wyroby piekarnicze.
– Kobiernik Wiesław z Wólki Sokołowskiej za Chleb wiejski
z czarnuszką.
W podkategorii: Miody.
– Sebzda Jan z Soniny za Miód pszczeli z pyłkiem.
W podkategorii: Gotowe dania i potrawy dwie równorzędne.
– Idzi Helena z Przędzela za Kogucika z kurką pod chle-
bową chmurką i Giełdon Ewa z Wolicy Piaskowej za Luloki.

W podkategorii: Napoje alkoholowe i bezalkoholowe dwa
równorzędne miejsca.
– Gospodarstwo Ekoturystyczne – Ekochatka za Sok z po-
krzywy konserwowany miodem i KGW Przędzelanki za Na-
lewkę z mięty – „Miętówka”.

Z części artystycznej na Festiwalu najpierw wystawcom
przygrywały kapele „Raniżowianie” z Raniżowa i „Dzikie
wino” z Górna. Natomiast na estradzie mogliśmy podziwiać
występy zespołu „Górnianecki” i „Bęczkowianie” z Górna
koło Kielc i zespołu „Vocantes” z Górna gmina Tomaszów
Lubelski, którzy od kilku lat gościnnie przyjeżdżają na Festi-
wal Podkarpackich Smaków i prezentują swój program arty-
styczny. Przed otwarciem targów o godzinie 14 powitalny
występ zaprezentował zespół pieśni i tańca „Bandoska”
z WDK Rzeszów. Widzowie mogli też podziwiać Recital Pio-
senkarski w wykonaniu Natalii Bednarz z Centrum Kultury
w Kamieniu, oraz Biesiadę Polsko-Ukraińską w wykonaniu
Zespołu wokalno-instrumentalnego „Młody Duch i Przyja-
ciele” z Górna. Gwiazda wieczoru Zespół „Clasic” wystąpił
o godzinie 19-tej. Do godziny 24 trwała zabawa taneczna
z Zespołem „Erato” ze Stalowej Woli. Pogoda dopisała choć
było pochmurno, ale bez deszczu i licznie zgromadzona
publiczność bawiła się znakomicie.

Kazimierz Smolak

Dni Sokołowa
Dni Sokołowa mają swoją tradycję

i renomę. Na obchody tych radosnych
chwil przybywa okoliczna ludność; nie
brakuje ciekawskich, którzy zjeżdżają
z S19 widząc świąteczny nastrój. Dni
Sokołowa to największe wydarzenie kul-
turalne Miasta i Gminy.

28 czerwca (sobota)
Już od samego rana w ramach Dni

Sokołowa 2014 odbyły się Zawody Pły-
wackie o Puchar Dyrektora Krytej Pły-
walni. W tym czasie rozegrano Turniej
Koszykówki Streetball Tour vol. 2, któ-
ry odbył się na obiektach „Orlik 2012”.
Sportową cześć obchodów święta mia-
sta zakończył VI Bieg Sokoła, który
przyciąga nie tylko amatorów biega-
nia, ale również zawodowców z kraju
i zagranicy.

Od godz. 16:00 teatr działań prze-
niósł się na scenę rozłożoną na bo-
iskach sportowych Zespołów Szkół przy
ul. Lubelskiej, gdzie Studio Fama zaba-
wiało dzieci różnymi piosenkami i kon-
kursami. Około godz. 17:30 kiedy zrobi-

ło się już trochę tłoczniej na scenie po-
jawił się Burmistrz GiM dokonał oficjal-
nego otwarcia Dni Sokołowa.

Następnie zaprezentowały się dzie-
cięce grupy taneczne działające przy
MGOKSiR. Część koncertową Dni So-
kołowa rozpoczął zespół Error 404. Za-
raz po nim na scenie pojawił się zespół
Snaut, który ostro ćwiczył przez ostatnie
kilka miesięcy w naszym Ośrodku, aby
pokazać się publiczności z jak najlep-
szej strony. Główną atrakcją sobotniej
sceny była Noc Disco-Polo, podczas któ-
rej publiczność bawiła się razem z ze-
społem Tropic, Scaner i Veegas.

29 czerwca (niedziela)
Pierwszą atrakcją dla najmłodszych

w niedzielne popołudnie był blok za-
baw przygotowany przez animatorów
ze studia Bazyl Art. W tym samym cza-
sie rozpoczął się konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży „Ja, moja rodzi-
na, moje miasto”. Następnie przed pu-
blicznością na scenie zaprezentowały
się dziecięce grupy taneczne działają-
ce przy MGOKSiR, a zaraz po nich
uczniowie Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Sokołowie Młp. Gdy zbli-

żał się już wieczór scena we władanie
została przejęta przez zespół Polytonia,
a następnie przez znany miejscowy
zespół Kuki Pau. O godzinie 20.30 koło
sceny zrobiło się naprawdę tłoczno,
a to na skutek pojawienia się góralskich
gwiazd ogólnopolskiej sceny rozrywko-
wej, czyli zespołu Baciary. Po koncer-
cie na niebie uczestnicy Dni Sokołowa
2014 obserwowali pokaz sztucznych
ogni. Efektowne wybuchy wraz z odpo-
wiednio dobranym podkładem muzycz-
nym zrobił na wszystkich ogromne wra-
żenie i nawet deszcz, który pojawił się
w tej samej chwili w swoisty sposób
skomponował się z całym widowiskiem.
Dla tych, którzy jeszcze czuli niedosyt
wrażeń odbyła się dyskoteka pod
gwiazdami z DJ Silverem.

Dni Sokołowa to moc atrakcji, a mia-
nowicie: gastronomia, wesołe miastecz-
ko „Bastion” z Gorlic, wodzirej imprezy,
czy też pokaz spadochronowy.

Organizatorami Dni Sokołowa 2014
był Burmistrz Gminy Miasta Sokołów
Młp. oraz MGOKSiR. Patronat medialny
sprawowali: Polskie Radio Rzeszów,
TVP Rzeszów, Super Nowości, Polo Info,
Radio Via oraz Kurier Sokołowski.

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 10 paŸdziernika 2014 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y
przekazywaæ na adres redakcji:

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

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

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego
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ZESPÓŁ „POLYTONIA”
Zespół pod tytułem „Polytonia” to ko-

lektyw czwórki przyjaciół pochodzących
ze Stalowej Woli oraz pobliskiego Gór-
na. Muzycy działają dopiero od roku
i podczas swojego koncertu raczyli tu-
tejszą publiczność dźwiękami z pograni-
cza takich gatunków jak Rock, Soul, Jazz
i Funky. Czyli posługiwali się szeroko
pojętym Fusion. Skład zespołu tworzą:
wokalistka – Joanna Karczemna, gitarzy-
sta – Karol Godek, basista – Tomasz Ko-
wal oraz perkusista – Tomek Zawadzki.
Zachęcamy do zapoznania się z twórczo-
ścią zespołu Polytonia.

ZESPÓŁ „SNAUT”
Na początku był chaos, potem powstał

Świat, a na przełomie 2013 i 2014 roku po-
wstał zespół Snaut. Tworzą go faceci wycho-
wani na różnych stylach muzycznych szuka-
jący wspólnych brzmień w klimatach stoner
rock’a. Tworząc muzykę często stosują po-
wolne tempa, psychodeliczne improwizacje,
ciężkie gitarowe riffy i melodyjne wstawki.
Nazwa zespołu nawiązuje do tematyki scien-
ce-ficition, odwołanie do tej tematyki są wi-
doczne również w niektórych tekstach. Ze-
spół działa w składzie: wokal – Arek, git. so-
lowa – Kuba, git. rytmiczna – Norbert, bas
– Adam, perkusja – Marcin. Obecnie zespół
pracuje nad nowymi utworami i przygotowu-
je się do nagrania płyty demo.

W dniu 13 lipca 2014 r. na obiektach
sportowych przy ul. Lubelskiej w Soko-
łowie Młp. odbył się trzeci już „Piknik
Rodzinny”.

Najważniejszymi gośćmi wspólnej
zabawy były Rodziny z gminy Sokołów
Młp. ze swoimi pociechami. Dzieci i ro-
dzice mogli aktywnie spędzić swój wol-
ny czas. W tym celu zostały przygoto-
wane liczne darmowe atrakcje:
• program artystyczny dla naszych mi-

lusińskich zorganizowany przez stu-
dio „Fama” z Dębicy,

• konkurs plastyczny dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowany przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Małopolski pod
kierownictwem pani Henryki Boho,

• pierwszy turniej piłki plażowej pod
okiem naszych bezstronnych sę-
dziów Panów Bogusława Rybaka
i Tomasza Nizioła, za co serdecznie
dziękujemy,

• uzupełnieniem atrakcji była zabawa
na dmuchanych zabawkach firmy
„Styrobud”.
Aby piknik nie był tylko zabawą, ale

również był pomocny w trakcie nieprze-

III Piknik Rodzinny
widzianych sytuacji na naszych dro-
gach, dzielni strażacy z OSP Sokołów
Młp. przygotowali pokaz ratownictwa
drogowego. Bohaterem pokazu było
dziecko dzwoniące po pomoc na nu-
mer alarmowy 112 dla osoby poszko-
dowanej w wypadku drogowym. Była
to improwizacja, z której również my

dorośli mamy szansę nauczyć się, jak
się zachować w tak trudnej sytuacji.
Serdecznie dziękuję wszystkim straża-
kom za ich poświęcenie podczas po-
kazu i całorocznej pracy.

W międzyczasie można było skorzy-
stać ze stoisk gastronomicznych, gdzie
każdy znalazł coś dla siebie.

Gwiazdą wieczoru był występ zespo-
łu Activ. Po zakończeniu występu odby-
ła się zabawa taneczna, do której przy-
grywał sokołowski zespół Ra Quest.
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To już kolejny piknik rodziny. Bar-
dzo się cieszę, że liczba uczestników
zawsze jest tak wysoka. Zainteresowa-
nie piknikiem widoczne jest nie tylko
wśród mieszkańców naszej Gminy
i Miasta, ale też osób z gmin ościen-
nych. Jako Przewodniczący Zarządu
Mieszkańców dokładam wszelkich sta-
rań, by impreza była zawsze zorganizo-
wana na jak najwyższym poziomie. Sło-
wo Rodzina to nie tylko pusty slogan,
lecz nasza przyszłość. Dlatego podej-
mujemy tę inicjatywę.

Dziękuję wszystkim sponsorom
i osobom, które przyczyniły się do zor-
ganizowania tej imprezy.

Paweł Rusin

W dniu 16 sierpnia 2014 r. na obiek-
tach sportowych przy ul. Lubelskiej
w Sokołowie Młp. odbył się czwarty
z kolei Piknik Rodzinny.

Gośćmi wspólnej zabawy były Ro-
dziny z całej gminy Sokołów Młp. oraz
z pobliskich miejscowości.

Program artystyczny dla dzieci zor-
ganizowany został przez Pracownię
Warsztatów Edukacyjnych „FIGARO”.
Odbyła się także Spartakiada dla dzieci
i młodzieży prowadzona przez Barbarę
Rybak i Bogusława Rybak.

W ramach Spartakiady odbyły się
następujące konkurencję indywidualne:
tor przeszkód (Olaf Kozak – I miejsce,
Oliwia Skubin – II miejsce, Marcin Taba-
ka – III miejsce), lekkoatletyczny golf (Ka-
mil Naja – I miejsce, Wojciech Pasierb –
II miejsce, Jan Dec – III miejsce) oraz
rodzinne: gazeta sztafetowa (I – miej-
sce rodzina Skubisz, II – miejsce rodzi-
na Tabaka, III – miejsce rodzina Ożóg),

IV Piknik Rodzinny
letni biathlon (I – miejsce rodzina Taba-
ka, II – miejsce rodzina Ożóg, III – miej-
sce rodzina Barć).

Laureaci konkursów otrzymali nagro-
dy rzeczowe, a zdobywcy I miejsc do-
datkowo pamiątkowe puchary. Prócz
tego dzieci biorące udział w konkursach
otrzymały napoje i słodycze.

Gwiazdą wieczoru był występ zespo-
łu FORTEX.

Podczas pikniku około godziny 21
odbył się pierwszy pokaz laserowy
w naszej miejscowości.

Przy muzyce z filmu „Piraci z Kara-
ibów” można było podziwiać przepięk-
ne wzory, które układały się na sztucz-
nie wytworzonym dymie.

Na zakończenie miała odbyć się za-
bawa taneczna, niestety warunki pogo-
dowe ją uniemożliwiły.

Dziękuję wszystkim sponsorom
i osobom, które dzięki swej bezintere-
sownej pomocy przyczyniły się do zor-
ganizowania tej imprezy. Najpięk-
niejszą nagrodą za cały trud była wiel-
ka radość i uśmiech na twarzach
wszystkich dzieci, które bawiły się na
naszym pikniku.

Paweł Rusin
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W dniu 6 czerwca 2014 r. gimnazja-
liści Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Nienadówce należący
do grupy projektowej Młody Obywatel
uczestniczyli  wraz z opiekunami
w Ogólnopolskiej Prezentacji Projek-
tów Młodzieżowych, która odbyła się na
Zamku Królewskim w Warszawie. Jako
jedna z 77 grup młodzieży z terenu ca-
łego kraju prezentowali efekty opraco-
wanego i zrealizowanego przez siebie
projektu „Razem lepiej” oraz promowa-
li swoją szkołę. Była to dla nich znako-
mita okazja do podzielenia się swoimi
doświadczeniami oraz możliwość za-
inspirowania się działaniami grup z in-
nych szkół. To wydarzenie było ogrom-
nym wyróżnieniem dla wszystkich bio-
rących udział w projekcie.

Nasza przygoda z programem „Mło-
dy Obywatel” rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2013 roku. Jego głównym ce-
lem było promowanie wiedzy na temat
społeczności lokalnej oraz pokazanie
sposobów, dzięki którym młodzi człon-
kowie społeczeństwa mogą aktywnie
działać w swoim najbliższym otoczeniu.
Uczniowie przy wsparciu nauczycieli
podejmowali działania lokalne w swo-
ich miejscowościach i uczyli się współ-
pracować z lokalnymi instytucjami.

„Młody” Obywatel to program prowa-
dzony przez Fundację BGK im. J.K.
Steczkowskiego i Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Na początku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w cyklu
warsztatów przeprowadzonych przez
trenerów CEO z Warszawy oraz w spo-
tkaniach z lokalnymi aktywistami: Panią
Anielą Sroczyk przewodniczącą Para-
fialnego Zespołu „Caritas” w Nienadów-
ce oraz Panem Sebastianem Lesiczką
muzykiem z powołania i wykształcenia,
dyrygentem Chóru Parafialnego z So-
kołowa Młp. Następnie przystąpili do
opracowania własnego projektu, który
nosił tytuł „Razem lepiej”. Teraz najważ-
niejszym zadaniem była realizacja pro-
jektu. W projekcie uczestniczyło 11
uczniów klasy I gimnazjum pod opieką
Iwony Słobodzian i Małgorzaty Sztorc
oraz grono seniorów z Domu Spokojnej
Starości „Leśniówka” w Turzy.

Głównym celem naszych działań
była „konfrontacja dwóch światów” po-
legająca na integracji międzypokolenio-
wej seniorów z młodzieżą. Polegała ona
na wspólnym spędzaniu wolnego cza-
su, wzajemnym poznawaniu się, uczest-

nictwie w warsztatach artystycznych,
wymianie doświadczeń, dzieleniu się
wiedzą, Uczniowie i seniorzy swoim za-
angażowaniem pokazali, że dialog mię-
dzypokoleniowy, choć wydaje się nieła-
twy, jest możliwy i prowadzi do powsta-
nia wartościowych relacji.

Projekt „Razem lepiej” był w swoim
charakterze wyjątkowy i bardzo ważny
z wielu powodów. Przede wszystkim,
dlatego że w całości tworzyli go sami
uczniowie. Spotkania ze starszymi scho-
rowanymi ludźmi stanowiły dla nich
pewnego rodzaju wyzwanie. Wielu
z nich obawiało się, że nie będzie po-
trafiło nawiązać ze starszymi osobami
odpowiednich relacji. Musieli sami zna-
leźć sposób, aby do nich dotrzeć. Nie
obyło się bez lęków, szczególnie pod-
czas pierwszych spotkań, kiedy trzeba
było przełamać stereotypy, opanować
swoją nieśmiałość. Seniorzy okazali się
jednak osobami niezwykle wyrozumia-

łymi i życzliwymi i, co nas mocno pod-
budowało, spragnionymi kontaktu z mło-
dymi. Szybko zaakceptowali naszą mło-
dzież. Podczas kolejnych spotkań chęt-
nie opowiadali o swojej przeszłości,
o pasjach i zainteresowaniach, dzielili
się doświadczeniami życiowymi. Mimo

wielu obaw, nawiązanie relacji i dotar-
cie do osób z innego pokolenia nie było
wcale takie trudne.

Zdaniem samych gimnazjalistów
projekt ten okazał się wyjątkowy, po-
nieważ zmienił ich stosunek do wielu
spraw, zachęcił do aktywnej działalno-
ści na rzecz starszego pokolenia. Był
dobrą okazją do poznania sposobów
współpracy ze starszymi ludźmi. Wyjaz-
dy do DSS „Leśniówka” w Turzy nie tyl-
ko skłoniły młodzież do refleksji nad
ulotnością życia, ale też pokazały, jak
niewiele trzeba, aby sprawić radość dru-
giemu człowiekowi i wywołać uśmiech
na jego twarzy.

„Razem lepiej”
– M³odzi Obywatele w dzia³aniu



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 18

O sukcesie projektu świadczyć może
końcowa lokalna prezentacja, którą gim-
nazjaliści zorganizowali na początku
czerwca w Zespole Szkół Nr 1 w Niena-
dówce. W spotkaniu uczestniczyło bar-
dzo wielu gości. Byli rodzice, dziadko-
wie, przedstawiciele pensjonariuszy
DSS „Leśniówka”, uczniowie naszej
szkoły i nauczyciele. Działania dzieci
zaktywizowały dodatkowo lokalną spo-
łeczność. To dodatkowe fantastyczne
osiągnięcie.

Mam nadzieję, że udział w realizacji
projektu „Razem lepiej” w ramach pro-
gramu Młody Obywatel był dla uczniów
cennym osobistym doświadczeniem.
Tego typu działania to wielka szansa na
rozbudzanie społecznej aktywności
i solidarności. Ufam, że wychowujemy

w ten sposób Młodych Obywateli czu-
łych i wrażliwych na krzywdę i słabości
innych oraz aktywnie reagujących na lo-
kalne problemy. Warto organizować
spotkania młodego i starszego pokole-
nia, aby przełamywać stereotypy, głębiej
się poznawać, konfrontować poglądy,
wymieniać się wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniami i wspierać w tych
obszarach, gdzie młodzi i starsi mogą
się uzupełniać. Brzmi to może banalnie,
ale warto to sprawdzić w praktyce, by
na koniec zobaczyć zapał i chęć mło-
dzieży do działania.

Spotkania w ramach projektu „Ra-
zem lepiej” stały się inspiracją do napi-
sania wiersza przez jednego z pensjo-
nariuszy DSS „Leśniówka”, który poni-
żej zamieszczamy.

RAZEM LEPIEJ

Cóż nam pisać o współpracy
kiedy każdy z nas ladacy
i tak mało – chociaż chcemy,
sami uczynić możemy.

Siły już niewiele mamy
lecz wciąż wiele odczuwamy.
A wizyta młodych gości,
sprawia nam tyle radości.

Dzisiaj my wam dziękujemy.
Jak za młodu było – wiemy.
I każda dziś chwila z Wami
w nas odżywa wspomnieniami.

Przy was młodsza nasza dusza
i serce się miło wzrusza.
I choć blisko wszyscy Święci,
razem z wami, świat wciąż nęci.

Życzymy pełnych uśmiechu
dni miesięcy, bez pośpiechu.
Lat młodości, dorosłości.
Miłości i szczęśliwości.

Leśne dziadki
TURZA – NIENADÓWKA 2014

Na koniec w imieniu uczestników
projektu „Razem lepiej” chciałabym ser-
decznie podziękować Kierownictwu
DSS „Leśniówka” w Turzy oraz Pani Elż-
biecie Watras za życzliwe przyjęcie,
udział w projekcie oraz pomoc w prze-
prowadzeniu naszych działań.

Zapraszamy do obejrzenia naszych
działań na stronie internetowej bibliote-
ki szkolnej https://sites.google.com/site/
biblionka.

Iwona Słobodzian

Kolejny ¿ubr
przyszed³
na œwiat

W zagrodzie pokazowej żubrów
w Mucznem kolejne narodziny – tym
razem na świat przyszła żubrzyczka,
której matką jest krowa Uroa pocho-
dząca ze Szwajcarii. To już piąty żubr
urodzony w zagrodzie.

– Spodziewaliśmy się tych narodzin,
gdyż Uroa już od pewnego czasu trzy-
mała się nieco z dala od stada, a po wy-
cieleniu przez kilka dni tak chroniła swe
potomstwo, że nie mogliśmy nawet okre-
ślić płci cielaka – mówi Ewa Tkacz, za-
stępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Stuposiany. – Młode wygląda zdrowo,
karmione przez matkę, szybko nabiera sił.

M³oda ¿ubrzyca wkrótce po narodzinach.
Fot. T. Ró¿ycki

Nadleśnictwo Stuposiany wraz
z Polskim Radiem Rzeszów ogłosiło
konkurs na imię dla małej żubrzycy. Pro-
pozycje można nadsyłać pocztą e-mail
na adres biwak@radio.rzeszow.pl do
8 sierpnia tego roku. Imię żubrzycy musi
zaczynać się od liter „Pu”, gdyż „P”
oznacza, że jest to żubr urodzony
w Polsce, „u” zaś świadczy o tym, że
pochodzi z linii karpackiej. Przykładem
tego jest świeżo nadane imię „Puder”
dla żubrzyka urodzonego przed miesią-
cem. Lista imion nadanych dotąd żubrom
dostępna na stronie internetowej Nad-
leśnictwa Stuposiany.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonają
członkowie Kapituły Miłośników Biesz-
czadzkiej Przyrody podczas Dnia Żubra
w Lutowiskach 9 sierpnia. Dla autora
zwycięskiej propozycji przewidziano
nagrody niespodzianki.

Zagroda żubrów w Mucznem w cią-
gu dwóch lat istnienia zdobyła sobie już

sporą popularność. Do tej pory odwie-
dziło ją ponad 135 tysięcy turystów.
Obecnie w zagrodzie znajduje się 12
żubrów.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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XIV Nocne Zawody

o Puchar Burmistrza

GiM w Soko³owie M³p.

Z 26 na 27 lipca 2014 r. rozegrano XIV Zawody Nocne
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopol-
skim. Impreza zgromadziła na starcie 25 wędkarzy.

Zawody odbyły się na Zalewie Niedźwiadek w Wólce
Sokołowskiej. Pogoda tradycyjnie już nam dopisała. Łowio-
no w dwóch turach, ryby ważono i wracały do wody.

Po wieczornym ważeniu gościliśmy Pana Burmistrza
Andrzeja Ożoga, spędziliśmy przy ognisku miłe chwile
delektując się specjalnie na tą okazję przygotowanym kar-
piem z grzybami. Po ustaleniu punktacji w niedzielny pora-
nek okazało się, że zwycięzcą został Marek Wyskida – 1008
punktów, drugi był Michał Bezklubyj – 807 punktów, zaś
trzecim okazał się Marcin Rzepka – 792 punkty. Trofeum za
największą rybę odebrał kol. Janusz Kisiel, nasz skarbnik,
łowiąc karpia o długości 45 cm.

Puchary wręczał zawodnikom wiceprezes Koła Bog-
dan Pustkowski. Łowiono głównie metodą spławikową, ze-
stawem skróconym oraz na grunt. Do siatek trafiały głów-
nie płocie, liny, karasie, wzdręgi, okonie, karpie, zdarzały
się sporadycznie ryby innych gatunków.

SZLACHETNA PACZKA
W SOKOŁOWIE

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierw-
szy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy
grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzo-
na przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia
WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLA-
CHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna
akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy
osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokaliza-
cjach w całej Polsce. W tym roku ja jako Lider Rejonu Soko-
łów Małopolski pragnę zorganizować taką pomoc i objąć jak
najwięcej rodzin potrzebujących w naszym miasteczku i oko-
licy. Już teraz wraz z kilkoma osobami rozpoczęliśmy prace
nad tym projektem. SZLACHETNA PACZKA to projekt, który
w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, ro-
dziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.

Wolontariusze, czyli Super W szukają rodzin w potrzebie,
następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają
konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projek-
tu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej
rodziny. Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają swoją ener-
gię dobroci, dzięki której system SZLACHETNEJ PACZKI może
skutecznie działać. Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej po-
mocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.

Pomagamy, by dać szansę na lepsze życie. Wierzymy, że
ci ludzie na razie przegrywają. Nie wiemy też, czy skorzystają
z okazji i uda im się zmienić. Nie oceniamy ich. Dajemy im
szansę. I głęboko w nich wierzymy. Każdy może stać się kimś.

SZLACHETNĄ PACZKĘ już po raz trzeci przygotował pre-
zydent Bronisław Komorowski z żoną Anną, a także piłkarze

Borrussi Dortmund – Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandow-
ski i Łukasz Piszczek, olimpijczycy – Adrian Zieliński i Natalia
Partyka, wielu artystów i sportowców. Mam nadzieję, że i w na-
szym otoczeniu znajdą się osoby i instytucje, które zechcą wziąć
udział w tym szlachetnym projekcie. Dodam że powstały rów-
nież rejony w Kamieniu, Kolbuszowej, Nisku, Tarnobrzegu,
Stalowej Woli i Rzeszowie. Więcej można dowiedzieć się na
stronie www.szlachetnapaczka.pl. Już dziś zachęcam i zapra-
szam wszystkich, którzy czują, że mogą w jakiś sposób pomóc
w naszym działaniu, a także podjąć w swoim życiu wyzwanie
i zostać wolontariuszem lub szlachetnym darczyńcą.

Lider Rejonu Sokołów i okolice
Danuta Łuszczki

Zespó³ Liderów Podkarpacie Pó³noc.



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 20

Patrz¹, widz¹ i maluj¹...

28 czerwca 2014 roku w Głogo-
wie Młp. odbył się finisaż IV Przeglą-
du Twórczości Nieprofesjonalnej „Pa-
trząc i Widząc”. Organizatorem Prze-
glądu jest Miejsko-Gminny Dom Kul-
tury w Głogowie Młp. Przedsięwzię-
cie skierowane jest do dorosłych twór-
ców amatorów zajmujących się ma-
larstwem. Swoje obrazy na wystawie
zaprezentowali twórcy indywidualni
oraz zrzeszeni w klubach czy grupach
malarskich, działających przy domach
i ośrodkach kultury województwa pod-
karpackiego.

Troje członków Klubu „ART-dekor”
działającego przy MGOKSiR w Soko-
łowie Młp. uczestniczyło w Przeglą-
dzie oraz w uroczystym podsumowa-
niu konkursu i zamknięciu wystawy.
Wśród prac konkursowych były obra-
zy: Marii Łuszczki z Sokołowa – „Przy-
drożne głogi”, „Kościółek Św. Ducha”
w Sokołowie”, „Martwa natura z róża-
mi”; Heleny Woźniak z Sokołowa –
„Krajobraz z liliami”; Grzegorza Szo-
ta z Turzy – „Aleja grabowa”. Pani
Maria otrzymała wyróżnienie za ob-
raz olejny pt. „Przydrożne głogi”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali katalo-
gi wystawy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie gratu-
luje Pani Marii oraz dziękuje twórcom
reprezentującym gminę i miasto So-
kołów w IV Przeglądzie „Patrząc i Wi-
dząc”. Nasi artyści amatorzy uczest-
niczą w nim od pierwszej edycji, mniej
lub bardziej licznie, z mniejszymi lub
większymi sukcesami (w I Przeglądzie
wyróżnienie zdobył Grzegorz Szot).
Udział w tego typu przeglądach i wy-
stawach jest okazją do zademonstro-

Cz³onkowie KTS „ART-dekor” na wystawie
w G³ogowie. Od lewej: Helena WoŸniak,
Maria £uszczki (obok m¹¿ p. Marii) oraz Grze-
gorz Szot.

Maria £uszczki odbiera dyplom z r¹k dyr.
MGDK Dariusza Lewandowskiego-Sochy.

Grzegorz Szot, „Aleja grabowa” (olej).

Maria £uszczki, „Przydro¿ne g³ogi”
(olej).

Obrazy: u góry – Marii £uszczki, „Koœció³ek
Œw. Ducha w Soko³owie” (olej); u do³u – He-
leny WoŸniak, „Krajobraz z liliami” (pastel).

wania i podzielenia się swoją twórczością
oraz do wymiany doświadczeń artystycz-
nych. Wielu z tych artystów nieprofesjonal-
nych maluje swoje obrazy w zaciszu wła-
snych domowych pracowni, więc wspólne
przeżywanie artystyczne oraz konfrontacja
sposobu pojmowania świata i wrażliwości
artystycznej jest dla nich – na tego typu wy-
stawach, przeglądach sztuki czy plenerach
– bezcenne.

(mgoksir)

Fot. H. Boho
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Wakacje

Jak co roku MGOKSiR w Sokołowie Młp. przygotował blok
zajęć wakacyjnych skierowanych szczególnie do dzieci i mło-
dzieży pozostającej na terenie gminy i miasta. Ciekawostką
jest to, że podczas tegorocznych wakacji udział w zajęciach
brały również dzieci przebywające na wakacjach w naszym
mieście. I tak tutejszy Ośrodek gościł dzieci z Luksemburga
i USA. Zajęcia odbywały się cyklicznie od 15 lipca, w godz.
10;00-14:00. Łącznie przez ten okres udział w zajęciach wzię-
ło 67 osób, grupa zajęciowa gromadziła codziennie około 30
dzieci. Dzieci i młodzież podczas pobytu w Ośrodku brały
udział w grach i zabawach taneczno-ruchowych, uczestnicy
zajęć startowali w przeróżnych konkursach opartych na rywa-
lizacji fair play. Po za tym dzieci chętnie uczestniczyły w zaba-
wach integracyjnych prowadzonych przy pomocy chusty ani-

macyjnej. Dużą popularnością cieszyły się gry stolikowe, te-
nis stołowy, piłkarzy ki oraz bilard. Oprócz zajęć w budynku
częste były wyjścia na obiekty sportowe „Orlik 2012”, gdzie
rozgrywane były emocjonujące mecze, slalomy na torach prze-
szkód zbudowanych przy użyciu skakanek, hula-hop, pachoł-
ków oraz płotków lekkoatletycznych. Podczas tych wyjść
uczestnicy zajęć wakacyjnych odwiedzili również plac zabaw.
Poza cyklicznymi zajęciami przewidziane zostały dodatkowe
atrakcje w postaci zajęć kulinarnych, na których powstały
smaczne sałatki i desery owocowe oraz w mniemaniu dzieci
mniej smaczne sałatki warzywne. Najmłodszym podobały się
natomiast seanse kinowe, na których wyświetlane były bajki.
Do głównych atrakcji należy zaliczyć wycieczkę do Zatoru,
pokaz ratownictwa medycznego, ognisko integracyjne, które
odbyło się na obiektach SP w Turzy oraz dyskotekę na za-
kończenie wakacji. Dzieci doceniły wakacyjną propozycję
MGOKSiR pozytywnie się o niej wypowiadając, za co im
wszystkim dziękujemy. Oto kilka opinii o nas:

– „Zajęcia w Domu Kultury były bardzo świetne. Najbar-
dziej podobały mi się zajęcia kulinarne. Potwierdzam fakt, że
sałatka owocowa jest bardzo dobra, polecam. Co do prowa-
dzących... bardzo świetni ludzie, szczerzy i wyrozumiali” Mar-
cin, lat 14.

– „Drodzy koledzy i koleżanki zachęcam za rok do przyj-
ścia dlatego, że jest śmiesznie i zabawnie. Nie ma co nudzić
się w domu, tylko przychodzić” Adam, lat 13.

– „Świetnie bawiliśmy się z kumplami przy dobrej muzyce,
chętnie uczestniczyliśmy w różnych zabawach” Mateusz,
lat 14.

– „Podczas wakacji w Domu Kultury powinno być więcej
gier, ale ogólnie jestem zadowolona” Jola, lat 13.

– „Mieszkam w NY, a wakacje w Polsce są lepsze niż Ame-
ryce” Gabrysia, 9 lat.

– „Jak bym nie chodziła do Ośrodka, to bardzo nudziła-
bym się w domu” Maja, lat 8.

– „Prowadzący są bardzo fajni i uczą nas nowych rzeczy”
Andżelika, lat 11.

– „Najbardziej lubię zabawę z chustą” Julia, lat 7.
– „Mam nowych kolegów” Matylda, lat 7.
– „Najbardziej lubię grac w bilarda i dlatego lubię przy-

chodzić” Eryk, lat 8.

– „Najbardziej lubię grać w zbijaka, a w domu nie wiem co
bym robił” Adrian, 7 lat.

Wszystkim uczestnikom zajęć życzymy sukcesów w no-
wym roku szkolnym i zapraszamy za rok.

Marek Kida, Barbara Rybak, Natalia Bęben
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Nagrodzone obrazy:

Agnieszki Cynar Jolanty Szczygie³ Ma³gorzaty Kwolek

Bogus³awa Regu³y Moniki Kwolek Anny Cisek

Agnieszki O¿óg Tomasza Koby

Wystawa poplenerowa

7 czerwca 2014 roku nad zalewem
„Niedźwiadek” odbył się IV Plener ma-
larski z cyklu „Ziemia Sokołowska
w malarstwie i rysunku”, zorganizowa-
ny przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. przy
współpracy Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej
(o Plenerze pisaliśmy w po-
przednim numerze Kuriera).

W Plenerze wzięło udział
24 uczestników reprezentu-
jących placówki gmin i miast
Sokołów Młp. i Głogów Młp.:
Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Sokołowie Młp., MGOK-
SiR w Sokołowie Młp. (kółko
plastyczne i Klub Twórców
Sztuki „ART-dekor”), Miej-
sko-Gminny Dom Kultury
w Głogowie Młp. (Aktywna
Grupa Twórców) oraz Świe-
tlice Wiejskie w Turzy i Trze-
bosi. Wykonali oni 43 prace
plastyczne w technikach ma-
larskich i rysunkowych.

11 czerwca Jury dokona-
ło oceny wszystkich prac
w trzech kategoriach wieko-
wych: I – Dzieci z klas IV-VI
SP, II – Młodzież oraz III –
Dorośli + Niepełnosprawni.
W skład Jury weszli: Kinga
Ziobro-Działo, instruktor pla-
styki w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie – prze-
wodnicząca Jury; Henryka
Boho, instruktor plastyki
w MGOKSiR Sokołów Młp.
i dr Bartosz Walicki, prezes
Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej.

Jury przyznało wszystkim
uczestnikom Pleneru Nagro-
dy i Wyróżnienia. Na wysta-
wę poplenerową zakwalifiko-

wano 37 prac.
I kat. wiekowa
Nagrody równorzędne
– Agnieszka Ożóg, Sokołów Młp.
– Dominika Matuła, Sokołów Młp.
– Magdalena Pustkowska, Sokołów
Młp.

II kat. wiekowa
Nagrody równorzędne
– Anna Cisek, Trzeboś
– Maria Cisek, Trzeboś
– Monika Kwolek, Sokołów Młp.
Wyróżnienia: Aleksandra Boguń, Alicja
Maziarz, Klaudia Chorzępa (Turza);

Zwiedzanie wystawy.
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Marta Nykiel, Katarzyna Kraska, Ad-
rianna Krudysz, Urszula Sosnowska,
Katarzyna Krudysz (Sokołów Młp.)
III kat. wiekowa
Nagrody równorzędne
– Bogusław Reguła, Budy Głogowskie
– Jolanta Szczygieł, Nienadówka
– Katarzyna Kochańska, Sokołów Młp.
Wyróżnienia: Robert Łyczko (Zabajka),
Tycjan Reguła (Budy Głogowskie); He-
lena Woźniak (Sokołów Młp.), Krysty-
na Dorociak (Dołęga)

Bartosz Walicki przyznał trzem oso-
bom Nagrody Prezesa Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej: Agniesz-
ce Cynar z Bud Głogowskich, Tomaszo-
wi Kobie z Wysokiej Głogowskiej i Małgo-
rzacie Kwolek z Sokołowa Młp.

Otwarcie wystawy poplenerowej
i wręczenie nagród miało miejsce 24
czerwca o godzinie 16.30 w sali klubo-
wej MGOKSiR. Nagrody wręczali dyrek-
tor MGOKSiR Jacek Piekiełek oraz Bar-
tosz Walicki.

Organizatorzy gratulują Laureatom
i dziękują za udział w IV Plenerze Ma-

Laureaci. Organizatorzy, Jury...

Wrêczanie nagród.

Grupa reprezentuj¹ca MGOKSiR.

larskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych
pod hasłem „Ziemia Sokołowska w ma-
larstwie i rysunku”.

Wystawę można było oglądać do
końca lipca br.

(mgoksir)

Fot. H. Boho, B. Walicki
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Wycieczka

5 sierpnia br. MGOKSiR zorganizo-
wał wycieczkę do Zatoru, w celu cało-
dniowego wypoczynku w Zatorlandzie,
czyli jednego z najlepszych parków
rozrywki w Polsce. Po długiej podróży
dzieci zastały doskonałą pogodę do
zwiedzania i korzystania z atrakcji par-
ku. Wycieczkowicze swoją przygodę
rozpoczęli od edukacyjnej i fascynują-
cej podróży po prehistorycznym parku
ruchomych dinozaurów. Pani przewod-
nik przekazała dzieciom ogrom wiedzy
dotyczącej tych wielkich gadów, które
królowały niegdyś na ziemi. Na zakoń-
czenie zwiedzania parku dinozaurów
i muzeum skamieniałości pani prze-
wodni pogratulowała i była mile zasko-
czona oczytaniem w tematyce paleon-
tologii naszej młodej uczestniczki Uli
i pogratulowała jej wiedzy na ten temat.
Następnie wycieczka podzieliła się na
dwie grupy. Pierwsza odwiedziła „dom
do góry nogami”, w którym sufit był pod-
łogą  a podłoga sufitem. Nie jednej oso-
bie zakręciło się w głowie widząc takie
rzeczy. Druga zaś odwiedziła kino 5D,

gdzie przez 15 minut można było prze-
żyć ostatnie chwile panowania dino-
zaurów na ziemi. Kino w tej technologii
naprawdę robi kolosalne wrażenie. Po
tym jak już dwie grupy zdążyły zaliczyć
wszystkie opisywane atrakcje wyciecz-
kowicze kolejką udali się do krainy zna-
nych i tych miej znanych bajek. A mia-

nowicie dzieci miały okazję zwiedzić
park pełen figur obfitujących w przeróż-
ne postacie baśniowe. Po tej atrakcji
była krótka przerwa obiadowa i już
z pełnymi brzuchami sokołowscy pod-
różnicy poszli szukać dalszych wrażeń.
Następnym punktem był park mitologii,
który zlokalizowany jest na malowni-
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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

czym stawie, z którego wyłaniają się
sylwetki bogów, herosów i bohaterów
świata antycznego. Niestety z braku
czasu zrezygnowano z rejsu po nim,
aby skorzystać z głównej atrakcji Za-
torlandu, czyli parku rozrywki. A skoro
mowa o nim, to dzieci przez ponad

2 godziny korzystały z nieograniczonej
możliwości jazdy na karuzelach, samo-
chodzikach, łódkach, skokach na tram-
polinach, etc. Wieczór zbliżał się nie-
ubłagalnie  i musieliśmy już odjeżdżać.
Wycieczka była bardzo udana, jednak
niedosyt pozostał, ponieważ nie udało

się nam zobaczyć wszystkiego. I tak
zmęczeni po cały dniu rozrywki lecz
z uśmiechem i dobrym humorem udali-
śmy się  w stronę Sokołowa, gdzie na
miejscu czekali już zniecierpliwieni ro-
dzice.

Marek Kida



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 26



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 27



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 28



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 29

Wiosenny Turniej Tenisa Sto³owego

eliminacje do XV Podkarpackiej

Olimpiady Tenisa Sto³owego

11 maja br. Obiekty Zespołu Szkół im. J. Pawła II
w Sokołowie Młp. gościły uczestników XIII Powiatowego
Wiosennego Turnieju Tenisa Stołowego pod Patrona-
tem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.
W Turnieju na 12 stołach rywalizowało 77 zawodniczek
i zawodników reprezentujących gmin: Kamień, Głogów
Młp., Sokołów Młp., Raniżów, Krasne oraz Miasto Rze-
szów.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Sędzia Głów-
ny Turnieju Andrzej Godek – Radny Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają
się następująco:

I kategoria wiekowa (do 13 lat) Dziewczęta: 1. Za-
jąc Weronika (gm. Tyczyn), 2. Lasota Magdalena (gm.
Tyczyn), 3. Ossolińska Aleksandra (gm. Sokołów Młp.)
Chłopcy: 1. Ślączka Jakub (gm. Tyczyn), 2. Nowak Rafał
(gm. Sokołów Młp.), 3. Wójcik Sebastian (gm. Sokołów
Młp.)

II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat) Dziewczęta:
1. Kasprzyk Karolina (gm. Sokołów Młp.) Chłopcy:
1. Furman Paweł (gm. Sokołów Młp.), 2. Tęcza Łukasz
(gm. Sokołów Młp.), 3. Buczak Radek (gm. Sokołów Młp.)

III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat) Dziewczę-
ta: 1. Prucnal Paulina (gm. Sokołów Młp.), 2. Kobiernik
Adrianna (gm. Sokołów Młp.)

IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat) Kobiety:
1. Prucnal Patrycja (gm. Sokołów Młp.), 2. Nizioł Anna
(gm. Sokołów Młp.), 3 Piersiak Magdalena (gm. Soko-
łów Młp.) Mężczyźni: 1. Stadnicki Jacek (gm. Raniżów),
2. Łukasz Cyrnek (gm. Krasne)

V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat) Kobiety:
1. Genowefa Kopeć (gm. Głogów Młp.) Mężczyźni:
1. Dudzik Władysław (gm. Sokołów Młp.), 2. Rzeszutek Wie-
sław (gm. Sokołów Młp.) 3. Zając Andrzej (gm. Tyczyn)

VI kategoria wiekowa (56 lat i powyżej) Mężczyź-
ni: 1.Aleksjejonek Adam (gm. Głogów Młp.), 2. Pasierb
Kazimierz (gm. Sokołów Młp.), 3. Majka Stanisław (gm.
Sokołów Młp.)

Niepełnosprawne/i Kobiety: 1. Cisek Ewa (gm. So-
kołów Młp.), 2. Koc Katarzyna (gm. Kamień), 3. Szewc
Iwona (gm. Kamień) Mężczyźni: 1. Krasoń Wiesław (gm.
Kamień), 2. Sałek Jacek (gm. Raniżów), 3. Łuszczki
Krzysztof (gm. Sokołów Młp.)

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posi-
łek, napoje zimne i gorące. Za zajęcie I miejsc zawodni-
cy otrzymali okolicznościowe puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe; za II – III miejsca – dyplomy oraz
nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej Godek oraz piszą-
cy te słowa. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji składa serdeczne podziękowania Staroście
Rzeszowskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Dy-
rektorowi Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.
za udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.
Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych oraz niepełnosprawni ruchowo mogących
grać stojąc bez ograniczeń wiekowych będą reprezen-
tować Powiat Rzeszowski na XV Podkarpackiej Olimpia-
dzie Tenisa Stołowego, która odbyła się 15 czerwca
2014 r. w hali sportowej MOSiR-u w Łańcucie (informa-
cja na str. 30).      Jacek Piekiełek

Przedwakacyjny Turniej w Tenisie

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta

Soko³ów M³p. dla osób poni¿ej 18 roku ¿ycia

Przedwakacyjny Turniej w Tenisie pod patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. dla osób poniżej 18 roku życia, który
pierwotnie miał odbyć się 20 czerwca został rozegrany dzień póź-
niej. Przed rozpoczęciem turnieju pogoda nie sprzyjała, ale na szczę-
ście wiatr zelżał, a deszcz przestał padać, dzięki czemu nie było
problemów z rozpoczęciem zawodów. Być może przez mundialową
gorączkę frekwencja nie była aż tak duża jak się spodziewano, ale
dzięki temu turniej został rozegrany systemem rosyjskim, przez co
każdy zawodnik rozegrał co najmniej dwa mecze i mógł jeszcze

zająć nawet trzecie miejsce
w turnieju pocieszenia. Za-
wody stały na wysokim po-
ziomie, pojedynki były za-
cięte, a o ostatecznym roz-
strzygnięciu często decydo-
wały tie breaki. Spotkania
były rozgrywane od stanu
2-2 do 6 wygranych gemów.
Pierwsze miejsce zajął trzy-
nastoletni Kamil Szostecki.
W półfinale pokonał star-
szego od siebie o kilka lat
Marcina Rembisza 6-4. Ten
mecz został okrzyknięty
przedwczesnym finałem.
Marcin pokazał w tym me-
czu charakter broniąc kilka
piłek meczowych jednak

w następnym gemie Kamil zachował zimną krew i wygrał swoje
podanie przechodząc do finału. W ostatnim pojedynku okazał się
zdecydowanie lepszy od Patryka Staniszewskiego pokonując go
6-2. Patryk mimo tej porażki opuszczał korty z podniesioną głową,
bo był to dla niego duży sukces, a występu w finale nikt mu nie
wróżył. W meczu o trzecie miejsce lepszy od Adriana Szuberli oka-
zał się Marcin Rembisz. Zawody skończyły się bardzo późno. Na
zegarach było już po 21 godzinie, a najważniejsze pojedynki zosta-
ły rozegrane przy sztucznym
świetle.

Reasumując można śmiało
stwierdzić, że Przedwakacyjny
Turniej w Tenisie pod patrona-
tem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp. dla osób poniżej
18 roku życia zasłużenie wygrał
Kamil Szostecki, który najwięcej
czasu spośród wszystkich
uczestników spędził na korcie
sumiennie trenując i przygotowu-
jąc się do tych zawodów. Praca
ta nie poszła na marne, a najlep-
si zawodnicy zostali nagrodzeni
pamiątkowymi pucharami oraz
nagrodami rzeczowymi.

Pierwsza piątka najlepszych
zawodników tego turnieju:
1. Kamil Szostecki
2. Patryk Staniszewski
3. Marcin Rembisza
4. Adrian Szuberla
5. Adrian Szostecki

Sebastian Godek Fot. Aleksandra Burek
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XV Podkarpacka Olimpiada Tenisa Sto³owego

£añcut 2014

15 czerwca 283 zawodniczek i zawodników wzięło udział w rozgrywanym
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie finale XV edycji Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Stołowego. Rywalizacja toczyła się w sześciu kategoriach wieko-
wych z podziałem na płeć, a także dodatkowo w trzech kategoriach dla osób niepeł-
nosprawnych; sędziom głównym zawodów był Jakub Kordyś. Naszą gminę repre-
zentowała liczna grupa zawodniczek i zawodników wyłonionych w turnieju gminnym
oraz powiatowym, które corocznie organizuje MGOKSiR w Sokołowie Młp. Bardzo
ładnie zaprezentowały się nasze dziewczęta osiągając całkiem niezłe wyniki.

W grupie niepełnosprawnych mogących grać stojąc: II m. Ewa Cisek, IV m.
Anita Szeliga i V m. Katarzyna Kochańska. W grupie 17-19 lat Paulina Prucnal
II m. i Patrycja Prucnal IV m.

Również grające opiekunki naszej reprezentacji dały dobry przykład młodszym
zawodnikom. Halina Godek zajęła II, a Anna Nizioł V miejsce w swojej grupie.
Najlepsi otrzymali puchary, dyplomy oraz upominki ufundowane przez Podkarpac-
ki OZTS. Natomiast o bezpieczny wyjazd na Turniej oraz żołądki grających zatrosz-
czył się dyr. MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jacek Piekiełek.

Halina Godek

Sportowa rywalizacja

w II edycji Turnieju

Streetball Tour vol. 2

28 czerwca 2014r. na boiskach spor-
towych ORLIK 2012 w ramach przypa-
dających Dni Sokołowa Małopolskiego
rozegrano II Turniej Streetball Tour vol.
2 pod Patronatem Burmistrza Gminny
i Miasta Sokołów Małopolski. Organiza-
torem Turnieju był Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Ani-
matorzy Orlika. W sobotnie przedpołu-
dnie przy sprzyjającej aurze siedem dru-
żyn (m.in. z Rzeszowa, Nowego Żmigro-
du) zjawiło się, by podjąć sportową ry-
walizację w zawodach.

Fazę wstępną Turnieju rozegrano
systemem grupowym. Po pasjonujących
grupowych pojedynkach do dalszego
etapu rozgrywek awansowały cztery
drużyny tworząc pary półfinałowe tj.: NIE
CHCE NAM SIE – PACHOŁY oraz GO-
RILLAZ – HAMMER RZESZÓW. W finale
imprezy zwyciężyła drużyna HAMMERS
RZESZÓW pokonując drużynę o tajem-
niczej nazwie NIE CHCE NAM SIE. Trze-
cie miejsce w Turnieju zajął zespół PA-
CHOŁY pokonując miejscowych GORIL-
LAZ. W trakcie Turnieju rozegrano kon-
kurs rzutów za 3 punkty w którym zwy-
ciężył Pelc Bartek z drużyny PACHOŁY
RZESZÓW.

Sędzią, a co za tym idzie, obserwa-
torem Turnieju był wiceprezes Podkar-
packiego Związku Koszykówki kol. Zdzi-
sław Myrda Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo pierw-
sze trzy zespoły otrzymały wspaniałe
puchary oraz nagrody rzeczowe. Turniej
cieszył się dużym zainteresowaniem,
a sportowa rywalizacja stała na wyso-

kim poziomie. Mamy nadzieję, iż kolej-
na 3 odsłona Turnieju STREETBALL
TOUR VOL.3 w przyszłym roku przycią-
gnie większą liczbę drużyn do sporto-
wej rywalizacji w coraz popularniejszej
odmianie koszykówki jakim jest właśnie
streetball. Wszystkim uczestnikom, dru-
żynom jeszcze raz gratulujemy!!!!!!

Tomasz Nizioł, Bogusław Rybak

Wyniki poszczególnych
meczy grupowych:

GORILLAZ – NIE CHCE NAM SIE 10:15
SOKOŁÓW OSIEDLE – NIE CHCE NAM
SIE 8:15
SOKOŁÓW OSIEDLE – GORILLAZ 13:15
HAMMERS – STARY TEAM 15:2
PACHOŁY – NOWY ŻMIGRÓD 15:11
STARY TEAM – NOWY ŻMIGRÓD 10:15
HAMMERS – PACHOŁY 15:7
STARY TEAM – PACHOŁY 3:15
NOWY ŻMIGRÓD HAMMERS 8:15

Wyniki meczy półfinałowych:
NIE CHCE NAM SIE – PACHOŁY 15:11
GORILLAZ – HAMMERS 0:15

FINAŁ:
HAMMERS RZESZÓW – NIE CHCE NAM
SIĘ 15:13

MECZ O 3 MIEJSCE:
GORILLAZ – PACHOŁY 11:15

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU:

1. HAMMERS RZESZÓW
2. NIE CHCE NAM SIE
3. PACHOŁY RZESZÓW
4. GORILLAZ
5. NOWY ŻMIGRÓD
6. SOKOŁÓW OSIEDLE
7. STARY TEAM
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XV Miejsko-Gminny

Turniej Pi³ki No¿nej

Seniorów o Puchar

Burmistrza GiM

Soko³ów M³p.

W dniu 8 lipca br. w sali klubowej
MGOKSiR w Sokołowie Młp. odbyło się
spotkanie organizacyjne połączone
z losowaniem drużyn-uczestników Tur-
nieju. W wyniku losowania w gr. I rywa-
lizowały następujące drużyny: KS „Zo-
rza” Trzeboś, KS „Plantator” Nienadów-
ka, WKS „Górnovia” Górno. W gr. II KS
TG „Sokół” Sokołów Młp., KS „Techform-
Orzeł” Wólka Niedźwiedzka, UKS „Her-
kules” Trzebuska.

Mecze w grupach odbyły się 20 lip-
ca br. na obiektach sportowych Zespo-
łu Szkół w Trzebusce. W gr. I zwycięsko
z rywalizacji wyszła Trzeboś pokonu-
jąc 2:0 Nienadówkę oraz 2:1 Górno.
II miejsce zajęła drużyna z Nienadówki
wygrywając 3:1 z Górnem. III miejsce
Górno.

W grupie II zwyciężyła drużyna So-
kołowa Młp. pokonując 2:0 Trzebuskę
oraz 1:0 Wólkę Niedźwiedzką. II miej-

sce zajęła drużyna z Trzebuski pokonu-
jąc 2:1 Wólkę Niedźwiedzką. III miejsce
Wólka Niedźwiedzka.

Finał Turnieju odbył się 27 lipca br.
na obiektach sportowych KS „Zorza”
Trzeboś. W meczu o V miejsce Wólka
Niedźwiedzka wygrała z Górnem 8:0,
o III miejsce Nienadówka pokonała Trze-
buskę (1:1 w meczu 4:2 w rzutach kar-
nych). W meczu na szczycie Sokołów
Młp. pokonał Trzeboś 4:2.

Wszystkie drużyny uczestniczące
w Turnieju otrzymały okolicznościowe
puchary, dyplomy oraz piłki nożne. Po-
nadto drużyny otrzymały sprzęt sporto-
wy ufundowany przez Andrzeja Ożoga

Burmistrza GiM Sokołów Młp. na kwotę
cztery tysiące złotych.

Drużyny uczestniczące w obu Tur-
niejach otrzymały gorący posiłek oraz
napoje chłodzące.

Sędziami głównymi byli Andrzej Ma-
tejski, Janusz Anasychin oraz Adrian
Żabiński. Miejsko Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
składa serdeczne podziękowania dla Bur-
mistrza GiM Sokołów Młp. – Andrzeja Ożo-
ga, Dyrektora Zespołu Szkół w Trzebusce
– Edwarda Buczaka, Prezesa KS „Zorza”
Trzeboś – Andrzeja Gnatka za udzielenie
wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

W dniach 08-13.08.2014r. juniorzy
Orła Wólka Niedźwiedzka reprezen-
towali gminę Sokołów Młp. i woje-
wództwo podkarpackie w Finale Cen-
tralnym XXX Jubileuszowego Turnie-
ju Piłki Nożnej Chłopców „Piłkarska
Kadra Czeka” im. S. Tymowicza, któ-
ry rokrocznie odbywa się w Słubicach
w woj. lubuskim. Warto zaznaczyć, że
był to drugi rok z rzędu, kiedy nasi
gracze zaprezentowali się w Słubi-
cach. Niewątpliwie ten rok był zdecy-

dowanie lepszy, bowiem zajęli wyso-
kie 3 miejsce.

W finale brało udział 15 drużyn, któ-
re podzielone zostały na 4 grupy.

Gracze Orła trafili do grupy A, w któ-
rej znalazły się także: Polonia Środa
Wielkopolska (woj. wielkopolskie), LKS
Chlebnia (woj. mazowieckie) oraz LZS
KTSK GOSRiT Luzino (woj. pomorskie).

W pierwszym spotkaniu Orzeł uległ
zwycięscy ubiegłorocznej edycji – Po-
lonii Środa Wlkp. 5:0. Po słabej inaugu-

racji naszedł czas na mecz z GOSRiT
Luzino. Ostatecznie po dobrym meczu
nasi zawodnicy zremisowali 2:2. Dwo-
ma bramkami w tej konfrontacji popisał
się Arkadiusz Bałut. W ostatniej grupo-
wej potyczce dokonaliśmy rzeczy prak-
tycznie niemożliwej. Nasza drużyna mu-
siała bowiem odrobić straty bramkowe
z dwóch poprzednich kolejek (7 bramek)
oraz liczyć na zwycięstwo niepokona-
nej dotąd Polonii Środa Wlkp. Orzeł od-
robił swoją lekcję wzorowo i pokonał

Juniorzy Or³a Wólka NiedŸwiedzka na podium w turnieju „Pi³karska Kadra Czeka”



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/225/2014 str. 32

LKS Chlebnię 8:1 (Rafał Koper 3, Arka-
diusz Bałut 2, Wiktor Śliż 2, Bartłomiej
Kutyła), natomiast w drugim spotkaniu
długo utrzymywał się wynik bezbram-
kowy – niedający nam szans na grę da-
lej. Jednak w doliczonym czasie gry to
Polonia zdobyła bramkę, dając nam
awans, kosztem zespołu z Luzina. War-
to zaznaczyć, że strzelcem decydującej
bramki w naszym meczu był bramkarz –
Bartek Kutyła (rzut karny).

I stało się, ORZEŁ w tym momencie
był w pierwszej ósemce Turnieju „Pił-
karska Kadra Czeka”.

We wtorek 12-stego dnia sierpnia
nadszedł czas na mecz 1/8 finału. Ry-
walem naszych graczy był GZ-LZS Do-
brzeń Wielki (woj. opolskie). Skazywa-
ny na porażkę Orzeł pokazał pazur
i pokonał rywala 2:1. Gole w tym spo-
tkaniu zdobyli Arkadiusz Bałut i Bartło-
miej Słonina. Po tym meczu wiadome
było, że nasi gracze zajmą minimum
3-cie miejsce – bowiem po półfinałach
nie było już meczu o najniższe miejsce
na podium. Automatycznie ekipy prze-
grywające w półfinałach zdobywały brą-
zowy medal.

Tak też było w naszym wypadku, gra-
jący drugie spotkanie w tym samym dniu
Orzeł nie wytrzymał trudów Turnieju kon-
dycyjnie i uległ w półfinale zespołowi
Tomasovii Tomaszów Lubelski (woj. lu-
belskie), występując w rezerwowym
składzie.

Oficjalnie Orzeł po świetnych zawo-
dach pod wodzą trenera Marka Frączka
zdobył 3-cie miejsce na zawodach „Pił-
karska Kadra Czeka”.

Ostatecznie turniej zakończył się
zwycięstwem zespołu LKS Omega Klesz-
czów (woj. łódzkie), który w Finale dość
nieoczekiwanie pokonał Tomasovię To-
maszów Lubelski 2:1 po dogrywce.

W nagrodę za zdobycie miejsca
w pierwszej czwórce gracze Orła wzięli
udział w pokazowym treningu prowa-
dzonym przez trenerów kadry Repre-
zentacji Polski – U15 Bartłomieja Za-
lewskiego oraz U21 Marcina Dorny.

Pozostałe nagrody to: puchar, me-
dale, dyplomy, koszulki indywidualne
z nadrukiem dla każdego zawodnika
oraz komplet strojów piłkarskich.

Wynik uzyskany przez Orła jest
jednym z najlepszych wyników woj.
podkarpackiego w 30-to letniej histo-
rii zawodów.

Trener i zawodnicy juniorów „TECH-
FORM Orzeł” Wólka Niedźwiedzka
pragną podziękować Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. Andrzejowi
Ożogowi za pomoc finansową przy or-
ganizacji wyjazdu oraz Dyrektorowi
MGOKSiR Jackowi Piekiełkowi za opie-
kę i pomoc w kwestiach technicznych.

Marek Frączek

VI Bieg Soko³a
Kolejna edycja Biegu Sokoła w Sokołowie

Małopolskim już za nami. Tym razem odbył się
w sobotę 29 czerwca 2014 r, a nie w niedzielę
jak miało to miejsce w latach poprzednich. So-
botni poranek przywitał nas słońcem i wysoką
temperaturą, za którą biegacze nie przepadają.
Z minuty na minutę przybywało zainteresowa-
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22-23 czerwca w Rytrze koło Nowe-
go Sącza odbyły się zawody na wyma-
gających trasach, organizowanych
przez Stowarzyszenie VISEGRAD MA-
RATON RYTRO. Był to już IX VISEGRAD
MARATONA, oraz pierwsza edycja BIE-
GU WIERCHAMI.

Pierwszego dnia do rywalizacji przy-
stąpili zawodnicy mający do wyboru dwa
dystanse – 28,5 oraz 8,5 km. Obydwie
trasy przebiegały w terenie leśnym, po
górach Beskidu Sądeckiego, co gwa-
rantowało piękne widoki. W wypadku
dłuższej trasy trzeba było pokonać pra-
wie 800 metrów przewyższenia i wbiec
na szczyt Prehyba, wznoszący się na
wysokość 1173 m n.p.m. Przy dobrej

pogodzie ze szczytu można się rozko-
szować piękną panoramą Tatr. Krótsza
trasa oferowała widok na dolinę Popra-
du ze Starym i Nowym Sączem w tle.

Drugi dzień to maraton, również
o charakterze górskim. Początek biegu
rozpoczyna się na terenie Słowacji.
W miejscowości Podoliniec odbywa się
start honorowy, a następnie zawodnicy
przewożeni są kilka kilometrów na start
ostry. Stojąc na starcie, można było rów-
nież podziwiać Tatry. Pierwsza część to
pofałdowany teren o długości 14 km. Po
tej rozgrzewce rozpoczyna się zasadni-
cza część maratonu w postaci pięcioki-
lometrowego podbiegu. Tu maratończy-
cy mają do pokonania około 200 metrów

przewyższenia i wbiegają na przełęcz
Vabec 743 m n.p.m. Następnie dziesię-
ciokilometrowy zbieg do przejścia gra-
nicznego Mniszek-Piwniczna Zdrój. Pol-
ska część to odcinek dość mocno pofał-
dowany, a na zakończenie do pokona-
nia dwu kilometrowy podbieg do mety
wyciskający ostatnie krople potu i zbie-
rający moc ze zmęczonych już mięśni.
Ze względu na trudną trasę maraton po-
konuje corocznie około 200 biegaczy, ale
ceniony jest za panującą tam atmosferę.

Nasze wyniki:
8,5 km. Marcin Tomasiak 01:02:42
OPEN 42/60 brak kategorii wiekowych
28,5 km. Andrzej Słobodzian 03:41:58
OPEN 92/96 M50 14/14
42,195 km. Wacław Tomasiak 03:22:04
OPEN 22/133 M40 9/40

Wacław Tomasik

nych biegiem, tak po stronie biegaczy
i kibiców. Numery startowe odebrane,
stroje założone, wszyscy na start. Jako
pierwsze ruszyły dzieci, do pokonania
miały około 1500 metrów. O godzinie
dziesiątej wystrzałem z pistoletu starto-
wego, burmistrz Sokołowa Małopolskie-
go pan Andrzej Ożóg dał sygnał do star-
tu. Na trasę razem wyruszyli zawodnicy
mający do pokonania 5 i 10 km. Wielo-
barwny sznur biegaczy ruszył w stronę
Turzy, gdzie w okolicy tartaku piątkowi-
cze robili nawrót i podążali w stronę mety.
Mający do pokonania dłuższą trasę wbie-
gali w las, gdzie musieli zrobić około
4 km pętlę, by ponownie powrócić na as-
falt w okolicy tartaku. Do pokonania po-
został łagodny, lecz długi podbieg, bę-
dący najtrudniejszą częścią trasy. Na tra-
sie miejsc zacienionych nie było zbyt
dużo, nawet na leśnej części, więc wspo-
mniane słoneczko i ciepło dawało się we
znaki. Najlepszy na 5 km. był Bogdan
Karkut z Kolbuszowej z czasem 00:16:53
z grupy Tiki Taka, pierwsza kobieta Pau-
lina Szostecka z Nienadówki reprezen-
tująca CWKS Resovia. 10 km. najszyb-
ciej pokonał Jack Żądło z Mielca z cza-
sem 00:33:29 reprezentując LKS Stal
Mielec, a najlepszą kobietą Ewelina Bu-
dyka z czasem 00:45:30 reprezentująca
34 WOG Rzeszów.

Grupa Biegowa Na Zdrowie zazna-
czyła swoją obecność na biegu zdoby-
wając dwa miejsca na podium w kate-
goriach wiekowych. Tadeusz Bazan
w kat. M 50 zajmując drugą lokatę oraz
Wacław Tomasiak zajmując trzecie miej-
sce w kat. M 40. Dla niektórych osób był
to debiut na zawodach biegowych
i mamy nadzieję, że na tym nie poprze-
staną. Wszystkich chętnych do wspól-
nego biegania zapraszamy w każdą nie-
dzielę o godz. 11 pod drewnianym krzy-
żem przy Głogowiance.

NASZE WYNIKI:

10 km
Wacław Tomasiak Open 13/153 M40 3/24 00:40:57
Tadeusz Bazan Open 19/153 M50 2/17 00:42:01
Piotr Słobodzian Open 57/153 M30 14/30 00:45:42
Andrzej Słobodzian Open 98/153 M50 10/17 00:49:43
Marcin Tomasiak Open 129/153 M20 6/8 00:54:25

5 km bez klasyfikacji wiekowej
Iwona Słobodzian Open 54/75 00:26:42
Lilianna Wolińska Open 67/75 00:32:18

1,5 km bez klasyfikacji
Kinga Tomasiak

Wacław Tomasik

Fot. Andrzej Tomczyk

Górski weekend
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III miejsce wœród najlepszych w kolarstwie górskim szosowym w swojej
kategorii M50Ostatnie metry przed met¹ i radoœæ ze da³em radê.

Przestêpstwa

Od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 57 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (8 przypadków), kra-
dzieże z włamaniem (2 przypadki), oszu-
stwo (6 przypadków), uszkodzenie cia-

dotycz¹ca zdarzeñ zaistnia³ych

od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r.

ła (5 przypadków), kierowanie gróźb
karalnych (8 przypadków), fizyczne
i psychiczne znęcanie się (4 przypad-
ki), kierowanie samochodem po drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości
(7 przypadków), uszkodzenie mienia
(1 przypadek), wypadek drogowy (1 przy-
padek), kradzież dokumentów (2 przy-
padki), podrobienie dokumentów (1 przy-
padek), uchylanie się od obowiązku ali-
mentacyjnego (4 przypadki), przywłasz-

czenie rzeczy (2 przypadki), pobicie
(2 przypadki), nieumyślne spowodowa-
nie śmierci (1 przypadek) oraz posiada-
nie środków odurzających (2 przypadki).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 25 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (8 kolizji), w Niena-
dówce (4 kolizje), w Trzebosi (1 koli-
zja),w Górnie (1 kolizja), w Wólce Soko-
łowskiej (1 kolizja), Wólce Niedźwiedz-
kiej (4 kolizje), w Kamieniu (4 kolizje),
w Nowym Kamieniu (1 kolizja) oraz
w Stobiernej (1 kolizja).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

IV Mistrzostwa Polski Amatorów
w górskim maratonie szosowym i Mara-
ton Szosowy Lanckorona Tour odbył się
13 lipca 2014 r. w górzystym terenie
wokół Lanckorony w województwie ma-
łopolskim. Wśród czołowych uczestni-
ków imprezy nie zabrakło pasjonata tria-
tlonisty Wiesława Sondeja, który godnie

III Mistrzostwa Polski Amatorów
Maraton szosowy Sport Wars w górskim

kolarstwie szosowym Lanckorona Tour 2014
reprezentował Sokołowską Grupę Cy-
klistów, https://www.facebook.com/Cy-
klisciSokolow oraz Tim Mors. Pierw-
szych trzech zawodników we wszystkich
kategoriach wiekowych nagrodzonych
zostało pamiątkowymi pucharami. Dy-
stans 70km pokonałem przy długich
podjazdach (to są podjazdy) w czasie

3:33:52 mimo dużego zmęczenia. Ra-
dość i wzruszenie przy odbieraniu pa-
miątkowego pucharu za zajecie III miej-
sca nie miała granic. To nie był koniec
moich wakacyjnych imprez sportowych
następne to Cyklokarpaty.

Fot. M. Sondej
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Cyklokarpaty to cykl maratonów MTB
rozgrywanych w południowo-wschod-
niej Polsce. Prowadzą w ciekawych,
zróżnicowanych terenach odpowied-
nich dla każdego miłośnika MTB. Mój
makrocykl treningowy w okresie waka-
cji obejmuje starty treningowe w rożnych
imprezach sportowych takie jak pływa-
nie długodystansowe na otwartych
akwenach, bieganie, jazda na rowerze
– kolarstwo górskie MTB i szosowe ma-
ratony. Starty przygotowują mnie do za-

Maratony Cyklokarpaty
– Polañczyk, Jas³o, Komañcza 2014

wodów priorytetowych jakim jest start
w IROMAN – Malbork 2014. Pierwszy
start Polańczyk – Poturbowany, poobi-
jany z kontuzją ale szczęśliwy wróciłem
do domu Trasa MTB była wymagająca.
W kategorii open 106/158, M326 miej-
sce czas 01;24:19:194. Drugi start to Ja-
sło – Szczęśliwy powrót do domu w dniu
20 lipca 2014 roku z Jasła z zawodów
MTB-Cyklokarpaty wynik 23 miejsce na
46 startujących w kategorii M-3 od rocz-
nika 1974 Czas 01:29:11. Była lampa

około 30 stopni. Plan treningowy zreali-
zowany. Trzeci start to Komańcza który
był dla mnie najtrudniejszy ponieważ
temperatura powyżej 30 stopni i ścieżki
leśne rozmoknięte po wcześniejszej ule-
wie, błoto woda i słonce to trzeba było
zwalczyć i pokonać siebie samego uda-
ło się. Moje miejsce to 26 w swojej kate-
gorii. Dziękuję wszystkim tym, którzy są
mi przychylni i trzymają za mnie kciuki.

Wiesław Sondej

Polañczyk

KomañczaJas³o

Polañczyk
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