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Witold Kopa

NA DOTARCIU

Wciąż gdzieś staramy się dotrzeć.
Brniemy gdzieś przed siebie.
Do czegoś chwilę ważnego.
Czasem do Niego na niebie.

Jeździmy załatwiamy.
Czekamy w kolejce.
Niby trzymamy cugle.
Chwytamy nowe lejce.

I tak oto świat wokół,
kręci się, lub kolebie.
A w nim, chociaż najbliżej.
Najtrudniej nam dotrzeć,
do siebie.



Witaj Majowa Jutrzenko,Witaj Majowa Jutrzenko,
Świeć Naszej Polskiej Krainie!

Fot. S. Bełz
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Słowa tej popularnej pieśni dawały
nadzieję na lepszą przyszłość kilku po-
koleniom Polaków. Na swojej aktualno-
ści nic nie straciły do dnia dzisiejszego.
Pamięć o Konstytucji 3 Maja sprawia,
że Polacy potrafią rozsądnie pokiero-
wać swoimi losami w najtrudniejszych
nawet warunkach, w czasach zaborów,
wojennych zawieruch, ale też w czasach
obecnych, w czasach normalności.

Zgromadziliśmy się dziś, podobnie
jak w poprzednich latach, na Sokołow-
skim Rynku przed pomnikiem Matki Bo-
skiej Królowej Polski, aby uczcić roczni-
cę Konstytucji 3 Maja, pierwszej euro-
pejskiej konstytucji, która była przygo-
towana i opracowana przez najświatlej-
sze umysły doby oświecenia, przez lu-
dzi, którym na sercu leżało dobro na-
szej ukochanej Ojczyzny.

Mam ogromny honor powitać
wszystkich zgromadzonych, którzy przy-
chodząc na Rynek przed pomnik dają
wyraz przywiązania do patriotyzmu
i wartości zawartych w Konstytucji
3 Maja. Wartości te mają charakter uni-
wersalny i ponadczasowy; wzorowały
się na nim miliony Polaków w kraju i za
granicą. Również i teraz czerpiemy to
co najcenniejsze z zapisanych kart
Ustawy Majowej.

Konstytucja 3 Maja była na ówcze-
sne czasy przykładem dla całego świa-
ta; jej rozwiązania były prekursorskie,
w późniejszych czasach wzorowały się
na niej inne państwa. Celem ustawy było
wyzwolenie się z pod obcej zależności,
a drogą do tego było stworzenie trwałe-
go, sprawnego i praworządnego orga-
nizmu państwowego.

Wstrząs I rozbioru uświadomił Pola-
kom potrzebę reform. Zasadnicze refor-
my przestarzałego już ustroju nie bez
przyczyny rozpoczęto od oświaty,
a myślą przewodnią było: „Takie będą
Rzeczpospolite, jak młodzieży chowa-
nie”. Wychowanie dzieci i młodzieży jest
jednym z priorytetów działania obecnej
Rady Miejskiej. Dlatego duże środki fi-
nansowe przeznaczamy na rozwój
szkolnictwa, na rozwój placówek oświa-
towych. Efekty tych działań będziemy
mogli zaobserwować już w niedalekiej
przyszłości. Nasza młodzież musi być
doskonale wykształcona, aby w Unii
Europejskiej zajmować odpowiednie
miejsca, a nie tylko podawać do stołu.

W naprawie Rzeczpospolitej króla
Stanisława Poniatowskiego wspierali
wielcy myśliciele doby Oświecenia: Sta-

nisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław
Konarski, czy też przyszły Naczelnik In-
surekcji Tadeusz Kościuszko. To oni do-
magali się reformy systemu społeczne-
go, reformy organów państwa i uw-
zględnienia aspiracji mieszczaństwa
i chłopów.

W tych warunkach doszło do zwoła-
nia Sejmu, nazwanego później Cztero-
letnim, który stał się polem starć między
obozem reformatorskim a konserwatyw-
nym. Nastroje patriotyczne były tak ra-
dykalne, że reformatorzy przeforsowali
uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791
roku.

Powszechnie podkreślano jej roz-
sądnie wyważone umiarkowanie, unik-
nięcie drastycznych posunięć, które nie
doprowadziły do zamieszek, tak jak to
miało miejsce we Francji czasu jakobi-
nów.

Niestety, znaleźli się zdrajcy na żoł-
dzie Rosji, czary goryczy dopełniła kon-
federacja targowicka. Wybuchła wojna
polsko – rosyjska, a Rosjan wsparli Pru-
sacy i Austriacy. Rzeczpospolita skaza-
na była z góry na porażkę. Nie urato-
wał jej wybuch powstania Kościuszkow-
skiego. Polska nie była w stanie prze-
ciwstawić się potędze trzech mocarstw.
Po II i III rozbiorze zniknęła na 123 lata
z mapy Europy. Zniknęła z mapy Euro-
py, ale naród przetrwał, a Konstytucja
3 Maja stała się dla Polaków punktem
odniesienia, do którego nawiązywali
uczestnicy wojen napoleońskich, Po-
wstań Listopadowego i Styczniowego,
legioniści Marszałka Piłsudskiego, żoł-

nierze walczący na frontach II wojny
światowej.

Szanowni Państwo!
Dziś świętujemy rocznicę Konstytucji

3 Maja w czasie, gdy mamy już wolną
Polskę, która jest w strukturach Unii Euro-
pejskiej. Wypada tylko żałować, że szczyt-
ne ideały ustawy zasadniczej z 3 Maja
1791 roku nie przez wszystkich są doce-
niane i przestrzegane. Kraj spowity jest
aferami, nadal znajdują się wśród nas lu-
dzie, którym nie leży na sercu dobro kraju
i swojego miasta, a tylko prywata. Potrafi-
liśmy rozsądnie pokierować swoimi losa-
mi w okresach bardzo trudnych dla na-
szego kraju, w okresach zagrożeń bytu
narodowego. Nie zawsze jednak potrafi-
my to robić w czasach normalności.

Jesteśmy już w Unii Europejskiej, do
której wstąpiliśmy z wielkimi nadzieja-
mi na poprawę naszego bytu. Nie miej-
my jednak złudzeń. Nikt nam nie daje
niczego za darmo. Tylko ciężką pracą
możemy zapewnić sobie lepsze warun-
ki życia. Środki unijne stwarzają nam
szanse i możliwości. Uważam że tu na
sokołowskiej ziemi szansę wykorzysty-
wania środków unijnych dla poprawy
warunków życia mieszkańcom w latach
ubiegłych i obecnie wykorzystujemy
bardzo dobrze.

Z okazji Święta 3 Maja pragnę życzyć
wszystkim zgromadzonym wytrwałości
i spełnienia marzeń i spokojnego i ra-
dosnego świętowania.

Burmistrz Andrzej Ożóg

Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, Panie, Panowie,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sokołów Małopolski!

„Witaj Majowa Jutrzenko, Świeć Naszej Polskiej Krainie!”



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/230/2015 str. 4

10 marca br. zmarł w wieku 60 lat
dr inż. Eugeniusz Bernat, pracownik
naukowy i dydaktyczny w Wyższej
Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie oraz w Uniwersytecie
Rzeszowskim. Był przedsiębiorcą,
współzałożycielem i współwłaścicie-
lem firmy Smak-Górno w Górnie, w któ-
rej pełnił funkcję przewodniczącego
rady nadzorczej. Przez pewien okres
czasu, po ukończeniu studiów na Wy-
dziale Ekonomicznym w Akademii Rol-
niczej w Krakowie, Filia w Zalesiu. Pra-
cował w różnych firmach w gminie So-
kołów Małopolski oraz w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie nabył dużego do-
świadczenia w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej.  Miał  obycie
w świecie, kontakty. To wszystko wy-
korzystywał w prowadzeniu zakładu
Smak-Górno. Był wizjonerem i marzy-
cielem, takim na zasadzie „nie mam
nic, ale zbuduję fabrykę”.

Udzielał się jako członek rady nad-
zorczej Rzeszowskiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego oraz w Podkarpackiej
Radzie Innowacyjności. Chętnie dzie-
lił się wiedzą i doświadczeniem z in-
nymi, którzy chcieli podejmować dzia-
łalność w obszarze przedsiębiorczo-
ści. Był zaangażowany w działalność
charytatywną, sponsorską i społeczną.
Starał się wspomagać wszystkich, któ-
rzy takowej pomocy potrzebowali.
Dużo udzielał się na niwie oświaty.
W okresie pełnienia funkcji podkar-
packiego kuratora oświaty miałem
przyjemność w obecności nauczycieli
i uczniów Zespołu Szkół w Górnie uho-
norować go w imieniu Ministra Eduka-
cji Narodowej medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej.

Na uroczystości pogrzebowe, któ-
rym przewodniczył metropolita lwow-
ski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
przybyło kilkaset osób, w tym wiele
osobistości z okolicznych gmin, mia-
sta Rzeszowa i województwa. Wszy-
scy chcieli Eugeniuszowi podziękować
za to co dla ludzi robił. Wszyscy zna-
my go jako człowieka o wielkim sercu.

Szanowna Redakcja Kuriera Sokołowskiego

Przesyłam niżej wspomnienie o dr Eugeniuszu Bernacie z Górna z na-
dzieją, że Redakcja zamieści w swoim piśmie społeczno-kulturalnym, za co
z góry dziękuję. Do tekstu dołączam zdjęcie.

Stanisław Rusznica
Rzeszów, marzec 2015 r.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpio-
nych. Eugeniusza na pewno będzie
brakować, tak w samym zakładzie, jak
i w lokalnej społeczności.

Kazimierz Ożóg

Elegia na odejście przyjaciela
Nasz kolega śp. Eugeniusz Bernat wśród wielu zalet miał szczególne upodo-

banie do wspierania życia kulturalnego na Podkarpaciu. Pamiętam, jak opo-
wiadał mi kiedyś o twórczości Czesława Kondraciuka. Poznałem tego niezwy-
kłego starego już dziś pana, który pisze bardzo dobre wiersze. Eugeniusz
pomagał mu wydać kilka tomików wierszy. Kiedy ukazało się w ostatnim „Ku-
rierze Sokołowskim” wspomnienie o naszym zmarłym przyjacielu, wysłałem to
pismo do pana Czesława. Oto wiersz, który powstał z tej smutnej okazji. Druku-
jemy tekst i wspominamy Eugeniusza – najserdeczniej mówimy: jest wśród
nas inaczej, ale jest!

Czesław Piotr Kondraciuk

Pamięci przyjaciela Dr Eugeniusza Bernata
Trudno uwierzyć,
że Ciebie już nie ma,
wszystko się stało
tak nagle jak burza.
Niczym pióreczko
poniosły Cię wiatry
do Bram Wieczności –
niebiańskie podwórza...
Nie wiem czy piasek
tam będzie jak w Górnie,
czy zapach sosen
też będzie podobny...
Myślę, że sam Bóg
stanie przy Twej trumnie,
a chór aniołów
zagrzmi hymn żałobny.
Umiałeś dzielić
swe serce na części,
żeby starczyło
dla wszystkich w potrzebach,
za to Ci składam
wielki hołd pamięci –
wieczne światełko
na Ołtarzu Nieba...

marzec 2015 r.

Eugeniusz Bernat
– wspomnienie
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Od dłuższego czasu w różnych wy-
powiedziach medialnych można usły-
szeć o ogromnych stratach polskiej
gospodarki, wynikających z ograni-
czenia handlu z Rosją. Ponadto mówi
się o dramatycznych skutkach rosyj-
skiego embarga oraz o ogromnych
rynkach zbytu, które Polska traci na
wschodzie. Jakie są faktyczne skut-
ki rosyjskiego embarga na polskie
produkty? Warto poświęcić temu za-
gadnieniu nie co więcej uwagi.

Statystyki pokazują, że wartość pol-
skiego eksportu w 2014 r. osiągnęła re-
kordową kwotę 163,1 miliarda euro. Ni-
gdy wcześniej Polska nie uzyskała tak
wysokich dochodów. Głównymi rynka-
mi eksportowymi dla Polski w ubiegłym
roku były Niemcy (26,1 proc. polskiego
eksportu), Wielka Brytania (6,4 proc.),
Czechy (6,3 proc.), Francja (5,6 proc.),
Włochy (4,5 proc.) i dopiero na szóstym
miejscu Rosja (4,3 proc.). Co nam
mówią te dane? Po pierwsze to, że zde-
cydowanie największym partnerem dla
Polski były Niemcy, gdzie wyeksporto-
waliśmy towary o ponad sześciokrotnie
większej wartości niż do Rosji.

Po drugie znacznie większym part-
nerem handlowym dla Polski są m.in.
Czechy (10,3 mln mieszkańców), niż
czternastokrotnie liczebniejsza od nich
Rosja! Analogiczna sytuacja jest
w przypadku Holandii, do której Polska
eksportuje mniej więcej tyle samo to-
warów, co do Rosji. Wreszcie po trze-
cie, rozkład procentowy polskiego eks-
portu do poszczególnych państw jest
względnie stały, co oznacza, że rosyj-
skie embargo nie wywołało w tym za-
kresie drastycznych zmian.

Rosja oraz jej agenci wpływu, na
czele z Szefem Rosyjskiej Agencji Nad-
zoru Weterynaryjnego i Fitosanitarne-
go, rozpowszechniają fałszywe infor-

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 10 lipca 2015 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

macje o rzekomych wielkich stratach
polskich firm z tytułu rosyjskiego em-
barga, mówiąc, że sięgają one 800 mi-
liardów dolarów! Podana kwota stano-
wi zsumowaną wartość polskiego eks-
portu za kilka lat. Ministerstwo Gospo-
darki szacuje straty z tytułu nałożenia
embarga na 500 milionów dolarów.

Przyjrzyjmy się teraz wielkości oraz
strukturze polskiego eksportu do Rosji.
Dane statystyczne mówią, że w 2012 r.
przychód z eksportu do Rosji wyniósł
7,7 mld euro, w 2013 8,1 mld euro,
a w 2014 wartość spadła o 1,1 punktu
procentowego i wyniosła 7 mld euro.
Spadek ten jest oczywiście bezpośred-
nio połączony z embargiem, które Ro-
sja nałożyła na szereg polskich produk-
tów żywnościowych. Ponad 50% war-
tości eksportowanych produktów stano-
wiły maszyny, urządzenia i sprzęt trans-
portowy oraz towary przemysłowe. Ok.
14% to żywność i zwierzęta żywe, co
przekłada się na łączny dochód o war-
tości 1,18 miliarda euro. Wziąwszy pod
uwagę cały polski eksport produktów
rolno-spożywczych, wynosi on 16,99
miliarda euro. Tak więc mimo znaczą-
cego spadku wartości eksportu rolno-
spożywczego do Rosji, ok. 30% wzglę-
dem ubiegłego roku, całkowity eksport
produktów żywnościowych wzrósł
o 4,5%. Jak to jest możliwe?

Trzeba przyznać, że główna w tym
zasługa, świetnie spisujących się pol-
skich producentów, którzy wykorzystują
wiele metod omijania rosyjskiego em-
barga głównie poprzez szukanie no-
wych rynków zbytu, dzięki czemu em-
bargo nie wywołało większych nega-
tywnych skutków. Dla przykładu, polski
eksport do Maroka osiągnął pułap 89
milionów euro, czyli pięciokrotnie wy-
ższy, niż w roku 2013, do Hong Kongu
wzrósł w roku 2014 dwukrotnie, osią-
gając wartość 146 milionów euro, na-
tomiast wartość eksportu towarów rol-
nych do Arabii Saudyjskiej wyniosła
265 milionów euro.

Tutaj dochodzimy do bardzo cieka-
wego spostrzeżenia, a mianowicie, być
może nałożone embarga w najwięk-
szym stopniu zaszkodzą samej Fede-
racji Rosyjskiej?

W 2014 roku PKB Rosji, liczone
w miliardach dolarów, spadło do 2057,
w porównaniu do 2096 w roku 2013.
Dochód per capita lokuje Rosję dopie-
ro na 45 miejscu. Tak więc mimo, że
Rosja jest wielkim obszarowo pań-
stwem oraz zrzesza dużą liczbę ludno-
ści jest o wiele mniejszym znaczenio-
wo importerem niż mogłoby się pozor-
nie wydawać. To z kolei sprawia, że wy-
wołane embargiem spadki w zakresie
eksportu części polskich produktów
żywnościowych do Rosji, nie wpływają
w sposób drastyczny na polski eksport
ogółem.

Zatem, czy rosyjskie embargo jest
dla Polski faktycznym zagrożeniem
skoro mimo jego nałożenia w roku
2014 notujemy największy w historii
zysk w kwocie 163,1 miliarda euro,
a całkowity eksport produktów żywno-
ściowych wzrósł ogółem o 4,5%? Od-
powiedź na to pytanie pozostawiam
każdemu z Państwa we własnym za-
kresie.

Osobiście uważam, że sprawa em-
barga ma zatuszować nieudolność
polskiego rządu, złą politykę PO i PSL
wobec polskiego rolnictwa oraz zanie-
dbania na forum Komisji Europejskiej.
Warto prześledzić na spokojnie rzeczy-
wiste dane zanim zacznie się wierzyć
we wszystko, co podaje nam medial-
na propaganda.

Stanisław Ożóg

Rosyjskie embargo – faktyczne
zagrożenie czy medialna propaganda?
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Reprezentatywność tych organizacji
jest różna. Z 915 miast w Polsce, 303
tworzy stowarzyszenie Związek Miast
Polskich (ZMP), z 380 powiatów, 316 jest
członkami Związku Powiatów Polskich
(ZPP). Wszystkie samorządy regionalne
tworzą Związek Województw RP (ZWRP).
Do Związku Gmin Wiejskich RP (ZGWRP)
należą 553 gminy spośród 1566 gmin
wiejskich i 608 gmin wiejsko-miejskich.

Na realizację zadań korporacji człon-
kowie solidarnie się opodatkowują płacąc
składki, których wielkość zależy od ilości
mieszkańców. Składka w ZGWRP oraz
ZMP wynosi 30 groszy, w ZPP – 12 groszy,
a w ZWRP – 3,5 grosza od mieszkańca.

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

w dniu 16 marca 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2014 rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 18 marca 2015 r.

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

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 20 marca 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w So-
kołowie Młp. z wykorzystania przydzielonej dotacji w roku
2014.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 25 marca 2015 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sokołowie Młp. za 2014 rok.
2. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych, woje-
wódzkich i krajowych na terenie miasta i gminy.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań

na wydatki przekraczające rok budżetowy, w celu finanso-
wania czynności serwisowych związanych z użytkowa-
niem pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim.

– w sprawie wrażenia zgody na najem budynku
– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok
2015

– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży
– w sprawie nabycia nieruchomości gruntu
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zmian w budżecie.
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 27 lutego 2015 r.

do 24 marca 2015 r.

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 3362/4 w Nienadówce, z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej –
mechanika pojazdowa,

Zebrane pieniądze są to środki pu-
bliczne, podobnie jak granty uzyskane
przez poszczególne korporacje i powin-
ny być przeznaczone na realizację ce-
lów statutowych. Ale czy tak jest zawsze?

Jako poseł na Sejm RP od 2005 do
2014 roku, członek Komisji Finansów
Publicznych oraz Komisji Samorządu Te-
rytorialnego mam duże wątpliwości, jeśli
chodzi o właściwą reprezentację człon-
ków korporacji. Absencja na posiedze-
niach komisji parlamentu przedstawicie-
li samorządów te wątpliwości potwierdza.
To budzi mój głęboki niepokój, jako byłe-
go samorządowca czterech kadencji:
burmistrza, starosty, współzałożyciela

Czy korporacje samorządowe spełniają pokładane
w nich nadzieje?

Według definicji, korporacja to „stowarzyszenie, związek, zrzeszenie osób prawnych, mające za zadanie realizację
wspólnych zadań”. Na przestrzeni lat powstały różne korporacje samorządowe o zasięgu ogólnokrajowym, gdyż
zadania poszczególnych rodzajów samorządów różnią się od siebie.

a jednocześnie wiceprezesa ZPP oraz
członka Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego.

Wobec trudnej sytuacji finansowej
samorządów terytorialnych oraz wielu
niejasności w zakresie ustrojowym
i kompetencyjnym konieczna jest rzetel-
na debata na temat przyszłości polskie-
go samorządu. Może w obecnej sytu-
acji samorządów terytorialnych niezbęd-
ne jest podjęcie działań, aby stworzyć
jedną, silną organizację samorządową,
która będzie reprezentować interesy
wszystkich rodzajów samorządów oraz
będzie silnym partnerem dla rządu?

Stanisław Ożóg
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• w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości
spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań,

• w sprawie zmian w budżecie,
• w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze

Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 841/8,

841/10 położonej w Sokołowie przy ulicy Pileckich z prze-
znaczeniem pod tymczasowe obiekty przeznaczone do
garażowania środków transportu,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 1406/20, 1406/21, 1406/59
w Sokołowie Młp. na Osiedlu „Pod Lasem”,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 2104/12 w Trzebosi,

• w sprawie zmiany umowy użyczenia z dnia 13 maja
2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Sokołów Młp., a Stowa-
rzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”,

• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 1158/1
położonej w Sokołowie Młp. przy skrzyżowaniu ulicy Par-
tyzantów z ulicą Lubelską, przeznaczeniem na cele usłu-
gowo-handlowe,

• w sprawie zmiany umowy dzierżawy z dnia 18 kwietnia
2013 r. – w związku z wybudowaniem na wydzierżawianej
przez Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Sokołowie Młp.
działce nr 3789/1 położonej w Sokołowie Młp., wiaty
o konstrukcji stalowej i budynku biurowego obsługi klien-
ta typu kontenerowego, o konstrukcji stalowej oraz zjazdu
publicznego z drogi gminnej i placu manewrowego z be-
tonu asfaltowego przekazać w/w obiekty w dzierżawę na
rzecz Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. z siedzibą
w Sokołowie Młp.,

• w sprawie podziału środków finansowych na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy
i miasta w 2015 roku,

• sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 815/13 w Nienadówce, z prze-
znaczeniem na działalność gospodarczą handel-usługi,

• w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc
do publicznej wiadomości,

• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr
3362/4 położonej w Nienadówce właścicielowi Zakładu
ADRENALINA TEAM,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 463/20 położona w Trzebusce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 463/19 położona w Trzebusce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 271/14 położona w Trzebosi,

• w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

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

w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji za 2014 rok.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy
Sokołów Młp.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Sytuacja w rolnictwie.
2. Informacja o pracy Spółek Wodnych.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Kontrola wydatków na budowę, remonty dróg i chodników
w Gminie w 2014 roku.
5. Dokonanie przeglądu w terenie prac drogowych.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. za 2014 rok.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy
Sokołów Młp.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-

nia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania od-
padów komunalnych,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok obrachunkowy 2014 Miejsko Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim,

– w sprawie zbycia nieruchomości,
– w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie nabycia gruntu,
– w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu Gminy

Sokołów Młp. do kategorii dróg gminnych,
– w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/247/2012 Rady Miej-

skiej w Sokołowie Młp. z dnia 29 grudnia 2012 roku
w sprawie wystąpienia przez Gminę Sokołów Młp. o dofi-
nansowanie realizacji projektu systemowego w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007 – 2013, Priorytetu VII Promocja integracji spo-
łecznej, Planu działania dla województwa podkarpackie-
go na rok 2013 PO KL.

– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie ustanowienia służebności,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych,

– w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie nabycia gruntu,
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– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie zmian w budżecie.
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 31 marca 2015 r.

do 28 kwietnia 2015 r.

• w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za rok 2014,

• w sprawie zmian w budżecie 2015 r.,
• w sprawie ogłoszenia wykazu budynku przeznaczonego

do oddania w najem w Sokołowie Młp. ul. Rynek (stara
poczekalnia PKS),

• w sprawie ogłoszenia wykazu mienia komunalnego prze-
znaczonego do dzierżawy w Sokołowie Młp. ul. Rynek
(wieża po byłej OSP). Przedmiotem dzierżawy jest udo-
stępnienie miejsca na dachu wieży celem zainstalowa-
nia anten nadawczo-odbiorczych sieci bezprzewodo-
wych,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek budowlanych, niezabu-
dowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod
Lasem”, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
1406/23, 1406/24. Termin przetargu został ustalony na
dzień 13 maja 2015 r.,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, nieruchomość niezabudowana, poło-
żona w Sokołowie Młp. ul. Lubelska, o numerach działek
2181/1, 2182/6,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, poło-
żonej w Trzebosi oznaczonej w ewidencji gruntów nume-
rem 1408/4.Termin przetargu został ustalony na dzień
13 maja 2015 r.,

• w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr
815/13 położonej w Nienadówce z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą handel-usługi,

• w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaco-
wania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie
gminy w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowa-
ne przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki prze-
zimowania, przymrozki wiosenne powódź, huragan, pio-
run, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich,

• w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych wykonywanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Soko-
łowie Małopolskim oraz ustalenia wykazu rodzajów prac,
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

• w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadań pn.:
Zadanie 1: Remont drogi gminnej ul. Zawale dz. nr ewid.
4084/1, 4063/1, 4063/2, w km 0+000-0+500 wraz z re-
montem kanalizacji na długości 400 mb w Sokołowie Ma-
łopolskim,
Zadanie 2: Remont ulicy Zawale w km 0+500-0+580
w Sokołowie Małopolskim Termin przetargu został ustalo-
ny na dzień 6 maja 2015 r.,

• w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i mo-
tywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 kwietnia
2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.,

• w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek budowlanych, niezabu-
dowanych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod
Lasem” oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
1406/20, 1406/21, 1406/59.Termin przetargu został usta-
lony na dzień 27 maja 2015 r.,

• w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Ob-
wodowej Komisji Wyborczej Nr 11 i Nr 4,

• w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli
ubiegających się o pomoc zdrowotna, w celu racjonalne-
go i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym,

• w sprawie wynajmu budynku w Sokołowie Młp. ul. Rynek
(starej poczekalni PKS), z przeznaczeniem na cele han-
dlowo-usługowe,

• w sprawie wydzierżawienia – udostępnienia miejsca na
dachu wieży zlokalizowanej na działce nr 1330 położonej
w Sokołowie Młp., przy ulicy Rynek, celu zainstalowania
anten nadawczo-odbiorczych sieci bezprzewodowej, Fir-
mie Usługowo-Handlowej „WAVE-NET”,

• w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Ob-
wodowej Komisji Wyborczej Nr 11,

• w sprawie odwołania powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół w Górnie,

• w sprawie sprostowania Zarządzenia nr 90/2015w spra-
wie odwołania powierzenia stanowiska dyrektora Zespo-
łu Szkół w Górnie,

• w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 8 maja 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta za 2014
rok.
2. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie lub nie-
udzielenie absolutorium dla Burmistrza GiM Sokołów Młp.
3. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

w dniu 20 maja 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2014
rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu 21 maja 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2014 rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Maria Kucia
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WYBORY (I TURA) KANDYDATÓW NA PREZYDENTA POLSKI
W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

WYNIKI GŁOSOWANIA

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania: 13185 Liczba głosów ważnych: 6991
Liczba kart ważnych: 7036 Liczba głosów nieważnych: 45
Liczba wysłanych pakietów wyborczych: 0 Frekwencja w regionie: 53,36%

WYNIKI WYBORÓW
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WYBORY (II TURA) KANDYDATÓW NA PREZYDENTA POLSKI
W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

WYNIKI GŁOSOWANIA

Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania: 13168 Liczba głosów ważnych: 7812
Liczba kart ważnych: 7888 Liczba głosów nieważnych: 76
Liczba wysłanych pakietów wyborczych: 0 Frekwencja w regionie: 59,90%

WYNIKI WYBORÓW
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ca przysłowie „cudze chwalicie, swego
nie znacie, sami nie wiecie co posiada-
cie” i wolę zwiedzać rodzime tereny. Dla
równowagi nie pogardzę też jakąś cie-
kawą wycieczką zagraniczną.

Wracając do rozpoczętego tematu
miłości, oprócz fascynacji rodzą się też
często sympatie do ludzi nazywane sza-
cunkiem, podziwem, lubieniem, kolego-
waniem, przyjaźnieniem się. Rodzą się
też sympatie z tłem erotycznym. Mogą
to być sympatie bez wzajemności, z cie-
niem wzajemności albo wzajemnością.
Trwają krócej lub dłużej, nieraz latami,
nie mając pretensji aby uróść do wymia-
ru miłości, tej jedynej, wielkiej, absolut-
nej.

Zdarzają się ludzie, którzy napraw-
dę nie wiedzą, czym jest miłość, którzy
nigdy nie kochali.

Co to jest miłość? To jest uczucie
– mówią jedni; to jest akt woli – twierdzą
inni. A naprawdę jest to przeżycie swo-
istego gatunku, ogarniające całego czło-
wieka, w którym uczestniczy uczucie
i wola. Zaczynają dążyć do siebie jak
magnesy. Zauroczenie, zachwyt sobą.
Chcą być blisko siebie, bo to im daje
radość. Wszystko inne przestaje obcho-
dzić, jest tylko jedna ważna sprawa
– ten człowiek. Prawdziwa miłość zmie-
nia cię – ty otwierasz się, wychodzisz ze
swojej małości i egoizmu – piękniejesz
pod wpływem miłości ku tamtej osobie.
Piszę miłość, bo wiele razy jest to pożą-
danie, nazywane miłością, którego ce-
lem jest zdobycie drugiego człowieka.
Czy ty kochasz, czy twoje zauroczenie
jest autentyczne, czy jest prawdziwe?
Jeżeli ty dajesz siebie, a nie żądasz nic
w zamian – legitymacją jest twój czyn.
Potrzebujemy drugiego człowieka, któ-
ry pomoże, ostrzeże, upomni w imię do-
bra, życzliwości, uratuje od rozpaczy.
Chcemy wiernego, który nie zdradzi, nie
odejdzie, nie opuści gdy zdarzy się czas
próby i niepowodzeń, katastrof życio-
wych, gdy wszyscy się odsuną, który
poda rękę, pozwoli uwierzyć w siebie,
przyniesie nadzieję i radość. Sytuacja
człowieka, który nie zdecydował się na
życie rodzinne, przypominać może ślepy
zaułek, zamkniętą ulicę. Po co kupować,
po co urządzać, po co meblować: tylko
to, co najważniejsze. Komu przekazać
to, co pozostanie? Puste mieszkanie, do
którego się wraca po pracy. Mieszkanie,
w którym nikt nie czeka, nie wita, nie
żegna.

Zakochanie i pokochanie to duża
różnica. Zakochać się to być olśnionym,
zachwyconym pięknem zewnętrznym
czy wewnętrznym drugiego człowieka.
Pozostawać pod jego urokiem. Człowiek
od zakochania powinien przejść do po-
kochania. To nie jest jeden krok, ale
przepaść, którą trzeba przekroczyć. Bo
miłość to bycie do dyspozycji, to goto-

wość do tego, by usłużyć, pomóc, przy-
dać się i zaopiekować się. To chęć by
być potrzebnym. Nie wolno powiedzieć
za wcześnie człowiekowi ukochanemu
słowa kocham. Pod groźbą utraty jego
miłości. W momencie, gdy powiesz za
wcześnie słowa kocham, przegrywasz
– miłość się skończyła. Taki jest już czło-
wiek, że chce być posiadaczem, właści-
cielem rzeczy i ludzi. Chce mieć już ko-
lejną sprawę z głowy: jako zdobytą, i iść
dalej walczyć i zdobywać. A z drugiej
strony, taki jest już człowiek, że nie chce
być posiadany, nie chce być rzeczą,
przedmiotem. I gdy tylko spostrzeże, że
ktoś sobie uzurpuje do niego prawo,
ruchem samoobronnym odcina się od
niego, zamyka się przed nim, ucieka od
niego, broni się. Jeżeli mówisz za wcze-
śnie ukochanemu człowiekowi słowo
kocham, on stwierdza, że cie już ma
i stajesz się dla niego rzeczą. Na widok
dziewczyny lub chłopaka, czyli obiektu
miłości, nie okazuj tego zbytnio, boś prze-
grał sprawę, batalię. Jak się za wcze-
śnie odkryjesz, przepadłeś, jesteś prze-
grany, bo on, ona cię odfajkowała: jesz-
cze jeden ustrzelony.

Słowo kocham można powiedzieć
dopiero wtedy i o tyle, gdy ta druga stro-
na dorosła do przyjęcia tej wiadomości,
gdy na to czeka. Idealnie byłoby gdyby-
ście to powiedzieli jednocześnie i tyle
samo. Miłość to nie tylko twoja sprawa,
ani nie tylko twojego partnera, ale spra-
wa wspólna i nie wolno ci postępować
samowolnie. Nie mów za wcześnie sło-
wa kocham – za wcześnie dla ciebie,
gdy ty jesteś do tego nieprzygotowany,
gdy to słowo nie ma pokrycia – gdy jest
jeszcze w tobie kłamstwem. Bo może
zdarzyć się, że trafisz na podatny grunt,
trafisz na człowieka, który o tobie od
dawna myślał, marzył o twojej miłości.
I też sądząc, że jesteś człowiekiem
uczciwym, wierzy, że ty naprawdę go ko-
chasz. A to jest jedna z największych
krzywd, jakie człowiek człowiekowi
może wyrządzić. Nie zaczynaj więc gry,
gdy nie masz kart. Nie udawaj miłości,
aby kogoś zdobyć. Nie mów o miłości,
gdy jej nie ma w tobie. Nie udawaj zako-
chanego, gdy nie kochasz.

Miłość ma swoje fazy rozwojowe.
Staje się coraz to inna. Jakie są etapy
i jak one przebiegają. Jest ich dziesiątki
i u każdego przebiegają inaczej. Naj-
bardziej typowe są trzy fazy.

Pierwsza to miłość zielona. Najbar-
dziej intensywna, emocjonalna, gwał-
towna, angażująca całego człowieka
– najbardziej niedojrzała. Miłość ma-
rzeń, tęsknot, oczarowań, zachwytów,
radości. Jest to charakterystyczne „od
pierwszego wejrzenia”. Zawiruje świat
i liczy się tylko ta osoba.

Drugi etap – czerwony – zjednocze-
nie się. Posiadanie siebie bez reszty.

Maj – miesi¹c
zakochanych

Jest takie powiedzenie, że maj jest
miesiącem zakochanych. Więc dlatego
też temat tego artykułu będzie o miłości
i o kochaniu. W niniejszych przemyśle-
niach posłużę się wynotowanymi frag-
mentami z książki pt. „Zanim powiesz
kocham” księdza Malińskiego, który po-
rusza i przedstawia wiele zagadnień
dotyczących miłości oraz relacji zacho-
dzących pomiędzy ludźmi. Książka ta
jest skierowana głównie dla narzeczo-
nych, ale i nie tylko, gdyż znaleźć tam
można wiele bardzo pożytecznych uwag
i wskazówek o miłości szeroko pojętej.

Miłość jest konstruktywną cechą czło-
wieka.

Bez miłości człowiek nie jest czło-
wiekiem.

Obowiązuje to każdego, niezależnie
od wieku i sytuacji życiowej. Bez miło-
ści człowiek marnieje, więdnie, niszcze-
je. Staje w miejscu, cofa się, gaśnie,
umiera, usycha. Jest to miłość w najogól-
niejszym tego słowa znaczeniu. Po
pierwsze – istnieje wiele rodzajów miło-
ści. Miłość do pracy, zawodu, do powo-
łania. Po drugie – jest to miłość do świa-
ta. A świat to przyroda ze wszystkimi uro-
kami. Po trzecie – to miłość do ludzi;
zaczynając od dzieciństwa: do rodziców,
rodzeństwa, rodziny, koleżanek i kole-
gów do tej jednej jedynej miłości w na-
rzeczeństwie, później miłości do żony,
męża.

Co jest cechą miłości? Czym ona
się wyróżnia? Cechą miłości jest za-
chwyt, podziw, oczarowanie pięknem,
dobrem, które ujrzałem w tym kimś. Może
to być ruch ręki, kolor włosów, timbre
głosu, wygląd oczu, ust, postać, zacho-
wanie się, sposób bycia, formułowanie
myśli, wypowiadanie zdań. Piękno i do-
bro tego człowieka tak mnie zachwyca,
pociąga, fascynuje, że chcę za nim iść
i uczestniczyć w jego życiu. Zachwyt to
największa siła, która pcha człowieka
w górę.

Rodzą się w nas zafascynowania
różnymi sprawami: zespołem muzycz-
nym, piosenką, osobą, widokiem, oko-
licą itp. Mnie na przykład fascynują wy-
jazdy i zwiedzanie oraz podziwianie
pięknych okolic w Polsce, zwiedzanie
zabytków, miejsc historycznych. Zwie-
dziłem też kilka krajów zagranicznych,
ale Polska ze swymi krajobrazami jest
najpiękniejsza. Wziąłem sobie do ser-

Kazimierz Smolak
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Zwyczajny-niezwyczajny mieszkaniec Trzebuski (cz. 1)

Ludwik Ożóg (1924-2015)

Pragnienie przebywania ze sobą bez
końca. Po okresie zachwytu, które niosą
kolejne wartości ukochanej osoby, po
okresie oczarowania jej urodą, wdzię-
kiem, mądrością i prostotą – czas upo-
dabnia się do tego człowieka, którego
udało nam się spotkać. Czas uciekania
z ukochaną osobą od ludzi, pozostawia-
nia sam na sam, aby się nacieszyć, na-
patrzeć, nasłuchać. Na tym etapie poja-
wiają się zagrożenia. Jest nim chęć po-
siadania ukochanej osoby wyłącznie dla
siebie, zawładnięcia nią, podporządko-
wania jej sobie. Może dojść do scen
zazdrości o każde spojrzenie, jakieś
dobre słowo, nie daj Boże komplement,
uśmiech przesłany do kogoś innego.
Może dochodzić do zdominowania dru-
giego człowieka. Widzimy np. jak profe-
sor biega na drobne zakupy, a dominu-
je w domu żona. Albo odwrotnie: jak pan
mąż przychodzi do domu, siada wygod-
nie w fotelu, a żona zakłada mu panto-
fle, nakrywa do obiadu, nalewa zupkę,
by jeszcze usłyszeć w podziękowaniu
„Kasiu, znowu pięciominutowe opóźnie-
nie’. Jest to droga fałszywa i do nikąd,
która najwyżej prowadzi do nienawiści
za odebraną wolność.

Trzeci okres – złoty – to czas two-
rzenia, budowania domu, pragnienie
dziecka. Jest to czas pokoju, ciepła,
wzajemnego zaufania, poczucia bezpie-

czeństwa. Oparcia w każdej sytuacji.
Miłość dojrzała. Miłość o kolorze złotym.
Występują w niej wszystkie poprzednie
elementy jak podziw, zachwyt, jest pra-
gnienie bycia razem, twórczość i budo-
wanie. Miłość dojrzała – prawdziwa mi-
łość. To czas dawania. Bo pierwszy
i drugi okres mają wyraźne elementy
brania, tak teraz dochodzi do istoty mi-
łości, a jest nią bezinteresowność. Daję
nie dlatego, że już dostałem, ani dlate-
go, że kiedyś dostanę. Nie ma tu żadne-
go przeliczania: ile ja tobie, a ile ty mnie.
Daję dlatego, że cię kocham: za nic.
I każde takie dawanie jest radością. Cie-
szę się, że mogę ci sprawić radość, że
jesteś choć troszkę szczęśliwszy, bo
przecież to jest moim głównym marze-
niem. Najczęściej jest tak, że masz taką
miłość, na jaką cię stać. Wielkość twojej
miłości nadaje rangę twojej osobie.

Miłość do Boga. Daleko odeszliśmy
od właściwego pojmowania Boga. Nie-
stety bywa tak, że Boga wciskamy
w ozdobny kącik, gdzie Mu przynosimy
kwiatuszki, a od święta chodzimy do
kościoła na mszę św., raz do roku spo-
wiedź. Bóg nie ma wstępu w nasze oso-
biste sprawy, a tym bardziej nie ma Go
w naszych najintymniejszych sprawach.
Czy tego nie zauważyłeś, że gdy kogoś
bardzo kochasz, to wtedy modlić się
potrafisz gorąco, dla ludzi jesteś ser-

deczny, pracujesz szybko i intensywnie,
stać cię na przebaczanie i poświęcanie
się, nie czujesz się przygnieciony licz-
nymi pracami i kłopotami? Bywa, że gdy
znajdzie się tego jedynego człowieka,
na którego czekało się całe życie, wte-
dy ten człowiek może stać się dla niego
bogiem. A przecież tak nie wolno. Czło-
wiek, nawet najbardziej uwielbiany, jest
tylko człowiekiem. Nie jest naszym pa-
nem – ani życia, ani śmierci, ani nasze-
go losu. Dla przykładu: nie masz obo-
wiązku zdradzać przed nim wszystkich
swoich tajemnic, nawet gdyby o to pro-
sił, nawet gdyby tego żądał. Są sprawy,
które mogą być wiadome tylko tobie
i Bogu. Nie wolno ci opowiadać o swo-
jej przeszłości erotycznej. Od tego jest
sakrament pokuty. A twój ukochany jest
tylko człowiekiem. Gdybyś powiedział
swojemu ukochanemu to, czego on bez-
względnie żąda, skrzywdzisz go, mo-
żesz spowodować, że wcześniej czy
później odejdzie. I dlatego jest tak bar-
dzo wskazane, aby dużo się modlić, gdy
zaszumi w głowie, gdy przyjdzie czas
wielkiej miłości, wielkiego oczarowania
drugim człowiekiem. Na to, by znaleźć
równowagę. Żeby nie zrobić krzywdy ani
ukochanemu człowiekowi, ani sobie.
Cechą miłości jest szacunek dla drugie-
go człowieka, a przeciwieństwem – po-
garda.

Zwyczajny – niezwyczajny...
W latach 90-tych szczyty popularno-

ści odnosił emitowany w Programie 1
TVP program „Zwyczajny – niezwyczaj-
ny”. Miał on za zadanie ukazać i propa-
gować nadzwyczajne czy wręcz boha-
terskie postawy zwykłych ludzi, którzy
w potrzebie chwili ryzykując własne
zdrowie i życie ratowali czyjeś życie czy
mienie. Prowadzony przez znanego ka-
bareciarza Piotra Bałtroczyka program,
był z jednej strony niezwykle poważny
– z drugiej z nutką sympatii dla bohate-
rów miał i odcienie żartobliwe. Powsta-
ło ok. 150 niezwykłych odcinków...

Dziś w potoku miałkich przesłanio-
wo telewizyjnych programów, z trudem
można doszukać się podobnych tamtym
produkcjom. Wszak najważniejsza jest
oglądalność... Dlatego pewnie, do dziś
pamiętam tamte, niezwykłe odcinki. Nie-
dawno, po wielu latach, po śmierci „zwy-
kłego” mieszkańca Trzebuski, uparcie
w mojej głowie pojawiało się skojarze-
nie jego postaw życiowych z tymi, które
niegdyś ukazywano publicznie za wzór.

Tym człowiekiem był zmarły niedawno
Ludwik Ożóg.

Kim był Ludwik Ożóg? Dla wielu to
zwyczajny, sterany pracowitym życiem
staruszek, taki jak wielu innych. Przy-
garbiona sylwetka i specyficzny chód
podobny do dreptania pięta za piętą, po-
wodował u niejednego śmiech a może
nawet i kpinę, mimo tego że przypadło-
ści te spowodowane były ciężkimi prze-
życiami z lat młodzieńczych. Tenże sta-
ruszek w swej młodości miał kilka kart
historii swego życia, zapisanych męką
i wieloletnim cierpieniem; cierpieniem
w którym rzadko dało się słyszeć z jego
ust słowa skargi czy złorzeczenia na
ciężki los. Niewiele zmieniło się u schył-
ku życia. Mimo słabszej dyspozycji i kło-
potów ze wzrokiem, starał się pogodnie
patrzeć na siebie i otaczającą go rze-
czywistość. Jako osobą głęboko religij-
na i prawdziwy patriota, żywo intereso-
wał się naszą małą Ojczyzną i dziejami
Polski. To przyjaciel książek i mądrej
prasy. A w końcu, to człowiek, który wy-
dany UB u zarania Polski Ludowej, wy-

baczył tym którzy nie omal przyczynili
się do jego śmierci w ciężkim więzieniu
komunistycznym we Wronkach. Odsie-
dział tam w anormalnych warunkach
najlepsze lata swego młodzieńczego
życia. Wrócił wyniszczony i ledwo
żywy..., ale doszedł do siebie, założył
rodzinę i pracował później przez kolej-
ne kilkadziesiąt lat swego życia. Zwy-
czajne – niezwyczajne życie...

Młodość i wojna
Urodzony w 1924 r. Ludwik, ocierał

się o pokolenie słynnych Kolumbów. Był
synem pracowitego rolnika Ignacego
Ożoga, który za chlebem pojechał przed
„wielką wojną” do USA, a po powrocie,
jako że akurat wybuchła I wojna świato-
wa, ruszył na front w szeregach armii
austriackiej. Dostał się z czasem do nie-
woli rosyjskiej – tam pracował przymu-
sowo na wsi, m.in. przy zwózce paszy.
Po szczęśliwym powrocie do rodzinnej
wsi w 1919/1920 r. założył rodzinę, po-
jawiły się dzieci. Dzieciństwo Ludwika
może nie było dostatnie ale też jak na
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warunki galicyjskie także i nie najbied-
niejsze. Szybko malcy uczyli się cięż-
kiej pracy na roli, a z czasem szukali
potrzebnego w dorosłym życiu fachu.
Młody Ludwik uczył się w ten sposób
modnego wówczas w tej wsi fachu szew-
skiego: najpierw u Jakuba Wosia, a póź-
niej u Stanisława Ciupaka. Praca szew-
ca wymagała czasu, więc można było
się jej poświęcić wieczorową porą
i zimą. Ciężka praca przepleciona zo-
stała przez kilka lat edukacją w tutejszej
szkole powszechnej. Na więcej zwykle
ówczesne dzieci nie mogły sobie pozwo-
lić – kształcenie kosztowało, a pomagać
pomoc w pracy na roli wdawała się być
najważniejsza.

Wybuchła wojna. Okupacja przynio-
sła stan ciągłego zagrożenia i uciążli-
we kontyngenty. Szczęśliwie niemieckie
działania pacyfikacyjne przyniosły
śmierć jedynie dwóm przedstawicielom
z rodziny Ciupaków. Liczniejsze były
aresztowania, po których nie zawsze
mieszkańcy Trzebuski powracali do do-
mów. Los dla rodziny Ludwika był łaska-
wy. Bardziej tragiczny miał okazać się
czas wyzwolenia...

Wyzwolenie?
25 lipca 1944 r. Sokołów Młp. i po-

bliskie miejscowości zostały wyzwolo-
ne spod niemieckiej okupacji. 20-letni
Ludwik jak i jego bracia nie należał do
struktur podziemnych. Bardziej jednak
sympatią skłaniał się do AK niż do oto-
czonej ponurą sławą „okradania z żyw-
ności swoich” partyzantów komunistycz-
nej „Iskry”. Co ciekawe, rozgromionym
w obławie w listopadzie 1943 r. pole-
głym partyzantom, przyprowadzony
przez Niemców Ludwik miał się przyglą-
dać – czy rozpoznaje kogoś. Szczęśli-
wie ani on ani nikt z obecnych tam Trze-
buszczan nie był na tyle nierozsądny by
poznawać. W ten sposób uniknęliśmy
krwawszych represji. Wolność przyszła
nagle ale nie sposób było się nią nacie-
szyć. Trzebuskę zapełniły zastępy żoł-
nierzy Armii Czerwonej i funkcjonariu-
szy NKWD, którzy niebawem w drugiej
części wsi założyli znany obecnie dość
powszechnie na terenie Sokołowszczy-
zny obóz. Część jeńców z tego obozu
kończyła śmiercią w pobliskich lasach.
Wyzwolenie mogło więc kojarzyć się
z nie mniejszym zagrożeniem jak w cza-
sach niemieckich. Pojawiły się i gwałty
na młodych dziewczętach jak i kradzie-
że. Jednej z nich doświadczył i Ludwik.
W jego domu zakwaterowało się 3 Ro-
sjan, wszyscy mieli być fryzjerami. Je-
den z nich o imieniu Zygmunt chwalił
się, że od czasu do czasu jeździ do
Mazurów golić Koniewa, drugi Aleksy
Tazon był zwykłym żołnierzem. Trzeci
– najprawdopodobniej spod znaku
NKWD – rozmawiać zwykł tylko ze wspo-

mnianym Zygmuntem. Otóż od czasu do
czasu porozmawiać z kwaterującymi lub
po pomoc szewską Polaków przycho-
dzili żołnierze Armii Czerwonej. Pod-
czas jednej z takich wizyt, zniknął nagle
zawieszony na gwoździu na ścianie ze-
garek Ludwika. Wiadomo jak cenili so-
bie Rosjanie taką zdobycz. Mimo prób
odszukania winnego przez Ignacego
Ożoga – ogromne nasycenie Rosjana-
mi zrobiło swoje. Zegarek nigdy się nie
odnalazł.

W szeregach
Ludowego Wojska...

Jesienią 1944 r. rodzące się polskie
władze komunistyczne pod znakiem
PKWN zarządziły pobór do wojska, któ-
re miało za zadanie pomóc bohaterskiej
Armii Czerwonej dobić Germańca
w Berlinie. Pobór obejmował 4 roczniki
– w tym także i Ludwika Ożoga. Spora
część młodych Polaków zaangażowa-
nych w AK (czy jej sympatyków) unikało
poboru jak mogło. Niezbyt chętnie gar-
nęli się więc i Trzebuszczanie. Ludwik
ostatecznie zdecydował się nako misję
poborową zgłosić. Z Trzbuski zgłosił się
z 2 kolegami – Michałem Nowakiem
i Franciszkiem Ciupakiem (ten ostatni
został szybko zwolniony na skutek sta-
rań matki – później jednak pod koniec
1945 r. został zakatowany na skutek do-
nosu przez UB). Ostatecznie w wojsku
został na dłużej tylko Ludwik – bo Mi-
chał został szybko zwolniony przez
wadę słuchu; nawiasem mówiąc pew-
nie Tyl;ko dlatego się zgłosił. Zgłoszeni
w grudniu 1944 r., zostali wcieleni do
wojska 4 stycznia 1945 r. Po dwóch ty-
godniach pobytu w Rzeszowie zostali
umundurowani i przewiezieni do właści-
wej służby wojskowej w 2 batalionie
Wojsk Wewnętrznych do Lubaczowa.
Oddział ten formowano do walki z UPA
i pacyfikacji ukraińskich wiosek. Nastrój
w jednostce był jednak głównie antyko-
munistyczny, było tam zbyt wielu byłych
żołnierzy AK. W dniu 23 kwietnia 1945 r.
cały oddział Ludwika Ożoga (ok 640 lu-
dzi) zdezerterował z bronią w ręku.
Część z uciekających decydowała się
nie ukrywając tego wcale – na ucieczkę
„do lasu” by walczyć z komunistami (tra-
fili oni najczęściej pod rozkazy słynne-
go Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”
i uczestniczyli wkrótce w nie mniej zna-
nej potyczce z początku maja 1945 r.
w Kuryłówce), spora część zmitygowa-
na rozmyśliła się wracając na powrót do
jednostki, część zaś zdecydowała się na
mozolny i długi pieszy powrót do domu.
Ludwik postawił na ten ostatni manewr.
Zabrał oczywiście jak wszyscy „na pa-
miątkę z wojska” dwie TT – tki i Mausera
z bagnetem. Jeden pistolet porzucił po
drodze, drugi podarował koledze, a nie-

poręczny Mauser dotaszczył do same-
go domu. Dotarł tu po paru miesiącach
z pewnymi przygodami. Oczywiście jako
dezerter z bronią pakował się oczywi-
ste kłopoty. Zdecydował się więc dość
szybko na zgłoszenie na posterunku
milicji w Sokołowie i zdanie broni
(w domu na pamiątkę pozostał tylko ba-
gnet); liczył, że wobec masowych de-
zercji jakoś mu się upiecze – najwyżej
skierują go ponownie do wojska. Los
chciał inaczej...

Akcja w Hucisku
Niedługo po Ludwikowej dezercji,

zainteresowały się nim kręgi dawnych
żołnierzy AK. Uznali go za człowieka
pewnego i zdecydowanego – skoro dał
nogę z komunistycznego wojska. Pew-
nego wieczora przyszedł po niego miesz-
kaniec Trzebuski Franciszek Słonina,
przekazując mu krótko, że „pewien pan
chce z nim rozmawiać”. Szarówka. Gdy
weszli do wiejskiej chałupy panowała
całkowita ciemność. Nikogo nie był w sta-
nie rozpoznać – i o to zapewne chodziło.
Zapytali czy zna Rumaków z Huciska.
Znał. Gajowy Stanisław Rumak oskarżo-
ny o wydanie Niemcom grupy partyzanc-
kiej „Iskra” został później przez niezna-
nych sprawców w tym samym roku 1943
zamordowany. Wszyscy wiedzieli, kto za
tym stał. Ludwik znał synów zabitego.
„Jest nowy leśniczy – zabity komunista
– trza chłopa trochę postraszyć i włożyć
mu na tyłek z 20 kijów.” Ludwik trochę
oponował: „Nie chciał bym za bardzo iść,
bo mnie znają”. Odpowiedź była szyb-
ka: „Nie ma sprawy. Na ubezpieczeniu
będzie Pan”. W tej sytuacji Ludwik zde-
cydował się: „To idę”.

Jak akcja przebiegała Ludwik nic nie
wiedział i nie dopytywał się – wszak był
na ubezpieczeniu. Ponieważ nie było
rozgorączkowania u uczestników – za-
pewne przebiegła bez zakłóceń. Leśni-
czy (wg Ludwika o nazwisku Sokołow-
ski) poniósł więc karę kijów, ale najwy-
raźniej zamiast go uspokoić to go roz-
drażniło. Wprawdzie wg. Ludwika leśni-
czy miał tam raczej nikomu nie doku-
czać i był „raczej w porządku chłop” – to
jednak ktoś musiał o zajściu donieść na
UB. Dość szybko aresztowano powią-
zanych z AK młodych Rumaków. I tak po
nitce do kłębka – najprawdopodobniej
młody Karol Rumak biorący też udział w
akcji wspomniał, że uczestniczył w niej
Ludwik z Trzebuski. A że Ludwików za
wielu młodych nie było a dezerter jeden
– Ożóg znalazł się w nie lada tarapa-
tach. Wkrótce został aresztowany przez
funkcjonariuszy UB. Jego młode życie
zawisło na włosku. Wkrótce czekało go
trudne przesłuchanie, bezwzględny sąd
i wieloletnie ciężkie więzienie...

c.d.n.

Piotr Ożóg
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Wystawa „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej”
w Społecznym Muzeum TMZS

Od 22 marca 2015 r., każdy komu
przeszłość naszej Małej Ojczyzny jest
bliska, może zapoznawać się z wystawą
„Sokołowszczyzna w okresie II wojny
światowej”. Wystawa ta mieści się w sali
wystawienniczej Społecznego Muzeum
Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej, mieszczącego się w nowej sie-
dzibie, w budynku starej szkoły przy uli-
cy Rzeszowskiej, naprzeciwko sokołow-

skiej świątyni parafialnej. Niegdyś, nie-
wielkie muzeum TMZS znajdowało się
w budynku Domu Kultury; po wielu la-
tach przerwy, po przyznaniu TMZS po-
mieszczeń w dawnej starej szkole, spo-
łecznicy i pasjonaci historii po wielomie-
sięcznym ich zaadoptowaniu, a później
segregowaniu, opisywaniu i rozmiesz-
czaniu poszczególnych eksponatów,
można było zaplanować pierwszą eks-
pozycję czasową. Z racji wieloletniej
współpracy ze znanym zbieraczem mi-
litariów i członkiem TMZS Marcinem Bu-
jakiem, postanowiono przygotować wy-
stawę skupiającą się na dziejach na-
szych ziem w czasie ostatniej wojny.

Początkowo pracami przygotowaw-
czymi kierował szef sekcji muzealnej
TMZS Krzysztof Osiniak, który m.in. przy-
gotował półki na publikacje na koryta-
rzu i udostępnił część prywatnych eks-
ponatów. Ostateczny kształt wystawie
nadali jednak inni działacze Towarzy-
stwa. Poza Marcinem Bujakiem, który
postanowił oddać w muzealny depozyt
dziesiątki cennych militariów – m.in. frag-
mentów polskich przedwojennych pojaz-
dów pancernych TKS i Vickers, czy ele-
mentów wyposażenia wojennego pol-
skiego, niemieckiego i radzieckiego,
znaczny wkład mieli Piotr Sidor, Łukasz

Ożóg, i piszący te słowa. Działania Pio-
tra Sidora skupiły się na przygotowaniu
7 posterów (koszty ich wykonania po-
kryła MiGBP w Sokołowie), które sze-
rzej ukazują bardziej interesujące za-
gadnienia czasów II wojny światowej:
np. przedwojenny Sokołów, struktury
zbrojnego podziemia na terenie Soko-
łowszczyzny, zbrodnię turzańską czy
czas wyzwolenia. Łukasz Ożóg i Piotr

Ożóg odpowiadali za koordynowanie
całości prac, rozmieszczenie ekspona-
tów i przygotowanie ich opisów. Plakat
na inaugurację tego wydarzenia, przy-
gotowała członkini Zarządu TMZS Mał-
gorzata Kwolek.

Muzeum oficjalnie zainaugurowało
swoją działalność w dniu 22 marca 2015
roku. Wernisaż wystawy niewątpliwie
uświetnił coroczne walne zebranie

członków i sympatyków TMZS, które tak-
że połączone było z promocja nowej
publikacji Towarzystwa „Rocznika Soko-
łowskiego nr 11”. W dniu wernisażu eks-
pozycję wojenną zwiedziło łącznie 70
osób, które ponad godzinę spędziły na
obcowaniu z pamiątkami przeszłości,
wpisując się na koniec do muzealnej
Księgi Pamiątkowej. Obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych na
czele z burmistrzem Gminy i Miasta An-
drzejem Ożogiem, proboszcz sokołow-
ski Jan Prucnal, oraz dyrektorzy instytu-
cji kultury, nauczyciele, członkowie i sym-
patycy Towarzystwa. Działacze TMZS
postanowili umożliwić indywidualnym
chętnym zwiedzanie wystawy głównie
podczas dyżurów niedzielnych, a gru-
pom zorganizowanym w uzgodnionym
z organizatorami terminie. Zgłoszenia
takiej woli najłatwiej docierały do soko-
łowskiej książnicy, której kierownikiem
jest Prezes TMZS Bartosz Walicki.

Pierwsza zorganizowana grupa
zwiedziła wystawę Towarzystwa w dniu
31 marca 2015 r. W muzeum gościła
wówczas klasa III A LO z ponadgimna-
zjalnego ZS w Sokołowie Młp. kierowa-
na przez opiekunkę Renatę Kotulę. Gru-
pę złożoną łącznie z 12 osób zapoznał
z eksponatami Marcin Bujak i Piotr Ożóg.
Następna zorganizowana grupa poja-
wiła się w pomieszczeniach TMZS z ini-
cjatywy sokołowskiego historyka Stani-
sława Kuli w czwartek 16 kwietnia. Przy-
były z nim 2 klasy gimnazjalistów z ZS
im Św. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Grupę 51 osób oprowadzał Marcin Bu-
jak. Następnego dnia – 17 kwietnia, szef
sekcji muzealnej Krzysztof Osiniak za-
poznał z wystawą 3 pracowników „Eu-
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rogalicji”, którzy sąsiadują z pomiesz-
czeniami TMZS. W poniedziałek 20
kwietnia sokołowskie muzeum zwiedzi-
ło w dwóch turach 75 uczniów z soko-
łowskiego ZS im Jana Pawła II, kie-
rowanych przez Stanisława Kulę
i Agnieszkę Dudzik. Tym razem rolę ku-
ratora wystawy pełnił Piotr Ożóg. W po-
niedziałek 27 kwietnia z wystawą zapo-
znało się 6 bibliotekarzy MiGBP w So-
kołowie Młp. kierowanych przez kierow-
nika Walickiego.

Jak wspomniałem wcześniej, indywi-
dualni chętni, mogli zwiedzać wystawę
o II wojnie światowej w zaplanowanych
niedzielnych dyżurach. Odbyły się one
12, 19 i 26 kwietnia w godzinach 10.00-
13.00 i 14.00-17.00. Podczas pierwsze-
go dyżuru pełnionego przez Prezesa
TMZS wystawę „przed południem” od-
wiedziło 21 osób; dyżur popołudniowy
nadzorowany przez Piotra Sidora odwie-
dziło 51 osób. W dniu 19 kwietnia wysta-
wę odwiedziło łącznie 21 osób: w dyżu-
rze Krzysztofa Osiniaka pojawiło się

TMZS zwiedziły w poszczególnych
dniach niewielkie grupki i pojedyncze
osoby. Tak 18 kwietnia i 23 kwietnia
Krzysztof Osiniak zapoznał z wystawą
odpowiednio – gości z Lubaczowa i Be-
nedykta Popka z Mazurów, 22 kwietnia
i 1 maja, natomiast Prezes Walicki opro-
wadził: najpierw 2 osoby (radnego B. Si-
dora i A. Falandysz), a w drugim terminie
ks. Grzegorza Wójcika z Rzeszowa.

Łącznie do początków maja z wy-
stawą zapoznało się co najmniej 370
osób, co w związku z przerwą na Święta
Wielkanocne jak na miesiąc działalno-
ści daje bardzo przyzwoity wynik. Co cie-
szy, wrażenia zwiedzających są pozytyw-
ne, o czym świadczą przychylne wpisy
do Księgi Pamiątkowej. Ekspozycję od-
wiedziło na własną rękę lub w grupach
zorganizowanych wielu przedstawicieli
dzieci i młodzieży – kolejne grupy zorga-
nizowane z terenu gminy sokołowskiej

z Trzebuski i Nie-
nadówki już za-
p o w i e d z i a ł y
chęć pojawienia
się w Sokołowie.
Pojawiły się
przychylne opi-
nie i spoza Soko-
łowszczyzny, np.
z Rzeszowa i Ra-
niżowa, co nie
wyklucza poja-
wienia się kolej-
nych zwiedzają-
cych spoza na-
szej gminy.
W przyszłości
planowane są
kolejne dyżury
niedzielne, nato-

miast chętne grupy zorganizowane, pro-
szone są o zgłoszenie tego faktu pod
numer 17 77 29 137, gdzie uzyskają
wszelkie potrzebne informacje. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy.

Piotr Ożóg

6 osób, a Łukasza Ożoga – 15 osób.
W niedzielę 26 kwietnia na porannym dy-
żurze Marcina Bujaka pojawiło się 21
osób, a późniejszym członkini Zarządu
TMZS Aleksandry Walickiej 29 osób.
Warto tu nadmienić, że wystawę wojenną

I edycja
Soko³owskiej Nocy Muzeów

za nami
W sobotę 16 maja 2015 r., odbyła

się I edycja Sokołowskiej Nocy Muze-
ów. Wydarzenie to wpisało się w orga-
nizowaną po raz dziesiąty, Europejską
Noc Muzeów.

Zamysł imprezy kulturalnej, która ma
na celu udostępnić chętnym muzea,
galerie i instytucje kultury w godzinach
nocnych, zrodził się w 1997 r. w Berli-

nie. Wobec ogromnego zainteresowa-
nia zwiedzających, w następnych latach
organizowały takie przedsięwzięcia
inne miasta w Niemczech i poza grani-
cami tego państwa. W Polsce pierwsza
Noc Muzeów miała miejsce w 2003 r.
w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Obecnie, jest to już w przypadku miast
zjawisko powszechne.

Wobec uruchomienia przez działaczy
TMZS 22 marca 2015 r. Społecznego
Muzeum Ziemi Sokołowskiej, mieszczą-
cego się w budynku starej szkoły przy
ulicy Rzeszowskiej, pojawiła się myśl
zorganizowania Nocy Muzeów w Soko-
łowie. Oczywiście na miarę naszych,
skromnych przecież możliwości. Pierwsi
rzucili to hasło członkowie Towarzystwa
Marcin Bujak i Piotr Sidor, zapewniając
swoje zaangażowanie w organizację
tego przedsięwzięcia w Sokołowie. Osta-
tecznie podczas obrad Zarządu TMZS,
postanowiono przystać na jej organiza-
cję, opierając ją na przygotowanej wy-
stawie „Sokołowszczyzna w okresie
II wojny światowej”, wspartej projekcja-
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mi filmów o tematyce historycznej, oraz
wystawą malarstwa ze zbiorów tejże or-
ganizacji społecznej. W organizację
Nocy Muzeów zaangażowali się: Krzysz-
tof Osiniak (przygotowanie obrazów na
wystawę malarstwa, ich podpisów i syl-
wetek twórców), Bartosz Walicki (udo-
stępnienie sztalug bibliotecznych z So-
kołowa, druk plakatów na imprezę, po-
moc w przygotowaniu wystawy malar-
stwa), Aleksandra Walicka (wielogodzin-
ny dyżur przy obu wystawach podczas
Nocy Muzeów, służenie informacjami do-
tyczącymi programu imprezy), Marcin
Bujak (przewóz sztalug bibliotecznych
z Trzebuski i Sokołowa, oprowadzanie
zainteresowanych po wystawach), Piotr
Sidor (przygotowanie plakatu i oprowa-
dzanie po wystawach), Małgorzata Kwo-
lek (zadbanie o wystrój wystawy malar-
stwa), Łukasz Ożóg (rozwieszanie pla-
katów na terenie Sokołowa Młp. i pomoc
w przygotowaniu wystawy malarstwa),
Piotr Ożóg (udostępnienie sztalug biblio-
tecznych z Trzebuski oraz filmów na pro-
jekcje, prowadzenie spotkania podczas
projekcji filmów). Szczególne podzięko-

wania należą się proboszczowi sokołow-
skiemu ks. Janowi Prucnalowi, za nagło-
śnienie w niezwykle serdeczny sposób
w kościele sokołowskim tego przedsię-

wzięcia. Wyjątkowe podziękowanie na-
leży się Michałowi Kaliszowi z IPN w Rze-
szowie, za kolejną zgodę na projekcję
kopii roboczej nowego filmu turzańskie-
go, oraz dyrektorowi i pracownikom
MGOKSiR, za udostępnienie sali konfe-
rencyjnej w budynku starej szkoły; szcze-
gólną pomoc udzielił tu pracownik Domu
Kultury Szymon Bełz. Dzięki temu mogli-
śmy po raz drugi (pierwsza okoliczność
to walne zebranie członków TMZS), sko-
rzystać z dużego pomieszczenia sali
konferencyjnej.

I edycja Sokołowskiej Nocy Muze-
ów odbyła się w godzinach 19.00-22.00.
Obydwie wystawy zwiedziło w tym cza-
sie ponad 60 osób. Projekcje filmów:
„Podkarpacki Katyń” (emitowany po raz
drugi, po prapremierze sokołowskiej
w Domu Kultury z jesieni ubiegłego

roku), oraz „Inka 1946. Ja jedna zginę”,
obejrzało odpowiednio 35 i 33 osoby.
Warto tu nadmienić, że na projekcję przy-
był m.in. przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Andrzej Pasierb oraz prze-
wodnicząca sokołowskiego koła Mło-
dzieży Wszechpolskiej Ewelina Chorzę-
pa – której towarzyszyło wielu kolegów
i koleżanek, zarówno z terenu Soko-
łowszczyzny jak i z Dębicy. Warto nad-
mienić, że podczas projekcji filmów pa-
nowała wyjątkowa cisza i duże sku-
pienie, bez względu na wiek oglądają-
cych (dominowała młodzież). Podczas
zwiedzania wystaw pojawili się i ci naj-
młodsi – co szczególnie cieszy. Więk-
szość uczestników wydarzenia, skorzy-
stała z wszystkich przygotowanych form
kulturalnych, część zainteresowana była
niektórymi z nich. Sympatyczne wpisy
do wystawionej Księgi Pamiątkowej,
dają nadzieję na udaną organizację
podobnej imprezy w przyszłym roku.

Piotr Ożóg
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W dniu 2 maja 2015 r. w Kalwarii
Pacławskiej odbyły się wojewódzkie
uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
Jak co roku zastępy ochotniczych
straży pożarnych z województwa
podkarpackiego przybyły w tym dniu
do Sanktuarium Męki Pańskiej i Mat-
ki Bożej Kalwaryjskiej. Obchody Dnia
Strażaka były okazją do wręczenia
odznaczeń i wyróżnień dla zasłużo-
nych druhów.

W tym roku wśród odznaczonych
znaleźli się strażacy ochotnicy z na-
szej gminy:
– Zbigniew Bury – Komendant Miej-

sko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w So-
kołowie Małopolskim,

– Henryk Sidor – członek Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sokoło-
wie Małopolskim,

– Paweł Chorzępa – członek Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sokoło-
wie Małopolskim,

– Jacek Rembisz – członek Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Górnie,

– Tomasz Krudysz – członek Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Górnie.
Nasi strażacy, na wniosek Woje-

wody Podkarpackiego, za zasługi
w ratowaniu życia ludzkiego, zostali
odznaczeni Medalem za Ofiarność
i Odwagę. Odznaczenie to nadał stra-
żakom Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej postanowieniem z dnia
18 marca 2015 r.

Wniosek do Wojewody o nada-
nie odznaczeń skierował Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,
biorąc pod uwagę zaangażowanie
strażaków w akcję gaśniczą Domu
Pomocy Społecznej w Górnie.

W dniu 8 stycznia 2015 r. straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Górnie i Sokołowie Małopolskim
brali udział w akcji gaszenia pożaru,
jaki wybuchł w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Górnie. Odznaczeni stra-
żacy z narażeniem własnego zdro-
wia, a nawet życia ratowali zagrożo-
ne ludzkie życie. W trakcie akcji ra-
towniczej brali bezpośredni udział
w wynoszeniu z płonącego i zady-
mionego budynku pozostałych w nim
pensjonariuszy. Strażacy wynieśli
z pawilonu pięć przytomnych osób
i cztery nieprzytomne. Po ewakuacji
uczestniczyli w długiej i trudnej akcji
resuscytacyjnej.

Dzięki ich ofiarności i odwadze
udało się uratować życie pięciu osób.

Beata Szot

Strażacy z Gminy Sokołów Małopolski
odznaczeni Medalem za Ofiarność i Odwagę
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„Cztery Poru Roku – LATO”

Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny XV Powiatowy
Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA
– NASZ DOM”, organizowany pod patronatem Starosty Rze-
szowskiego przez MGOKSiR w Sokołowie.

Na konkurs wpłynęło 360 prac plastycznych w trzech ka-
tegoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat i 13-19 lat z 38 placó-
wek oświatowo-wychowawczo-kulturalnych powiatu rzeszow-
skiego, oraz jedna praca osoby niepełnosprawnej, którą za-
kwalifikowano do III kategorii.

28 kwietnia obradowała Komisja Artystyczna w składzie
– przewodnicząca Kinga Ziobro-Działo, instruktor plastyki
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, dr Bartosz Wa-
licki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz
Helena Woźniak z Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”, Komi-
sja dokonała przeglądu wszystkich prac i postanowiła przy-
znać 33 osobom nagrody i wyróżnienia.

I kategoria wiekowa
Przyznano 5 nagród równorzędnych i 10 wyróżnień.
NAGRODY
– Amelia Rzeszutek, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
– Adam Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi
– Jakub Pikor, Zespół Szkół w Trzebusce
– Gabriela Staszczak, MGOK w Tyczynie – Dom Ludowy
w Matysówce
– Maja Szpala, Szkoła Podstawowa w Borku Starym
WYRÓŻNIENIA
– Zuzanna Skomra, MGOK w Tyczynie – Dom Ludowy w Ma-
tysówce
– Aleksandra Sotnicka, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
– Martina Śliż, Zespół Szkół w Trzebusce
– Aleksandra Kmieć, MGDK w Głogowie Młp.
– Julia Tasior, Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce
– Agata Siorek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
– Sandra Ceglarz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
– Izabela Surowiec, Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce
– Katarzyna Wiater, Świetlica Szkolna przy SP w Tyczynie
– Milena Bazan, MGDK w Głogowie Młp.

II kategoria wiekowa
Przyznano 8 wyróżnień.
WYRÓŻNIENIA
– Amelia Rogala, MGDK w Głogowie Młp.
– Karolina Rusin, Zespół Szkół w Głogowie Młp.
– Wiktoria Pociask, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
– Agnieszka Krasoń, Zespół Szkół (SP) w Kamieniu
– Dawid Poźniak, Zespół Szkół w Głogowie Młp.
– Katarzyna Tęczar, Zespół Szkół w Jasionce
– Dominik Barłóg, Szkoła Podstawowa w Błażowej
– Agnieszka Ożóg, Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

III kategoria wiekowa
Przyznano 5 nagród równorzędnych i 5 wyróżnień.
NAGRODY
– Filip Bzduń, Zespół Szkół (LO) w Kamieniu
– Barbara Dec, Świetlica Wiejska w Turzy
– Paulina Socha, Zespół Szkół (PG) w Kamieniu
– Julia Kot, Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
– Katarzyna Kochańska, MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Fragment wystawy.

Powitanie uczestników wystawy.
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Uczestnicy zajêæ plastycznych z MGOKSiR nagrodzeni i wyró¿nieni

w Konkursie „Ziemia – Nasz Dom”

Fot. H. Boho

Uczestnicy zajęć plastycznych prowadzonych w MGOK-
SiR – w Sokołowie i Turzy – brali udział w XV Powiatowym
Konkursie „Ziemia – Nasz Dom. Czworo z nich zostało nagro-
dzonych i wyróżnionych. W I kategorii nagrodę zdobyła

Nagrodzone: Amelka Rzeszutek oraz Kasia Kochańska i Basia Dec.

WYRÓŻNIENIA
– Natalia Kołodziej, Zespół Szkół (LO) w Kamieniu
– Agnieszka Puchalska, Zespół Szkół (PG) w Kamieniu
– Paulina Maternia, Zespół Szkół w Chmielniku
– Magdalena Przybyło, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej
– Justyna Kusiak, Zespół Szkół (LO) w Kamieniu

Wyrażamy pełne zadowolenie z dużego zainteresowania
uczestników Konkursem „Ziemia – Nasz Dom”. Nadesłane
na Konkurs prace cechowała olbrzymia różnorodność oraz
wielorakość podejmowanych tematów. Szczególną uwagę Ko-
misja zwróciła na samodzielne prace, płynące prosto z duszy
i serca. Podczas oceny Komisja brała pod uwagę przede
wszystkim walory artystyczne prac, zgodność z tematem Kon-
kursu, kreatywne myślenie oraz precyzję wykonania.

8 maja o godzinie 11.00 w sali klubowej MGOKSiR miało
miejsce otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wrę-
czeniem nagród laureatom Konkursu. Dyrektor Jacek Piekie-
łek powitał przybyłych na tę uroczystość wyróżnionych i na-

grodzonych, ich opiekunów, członków Komisji oraz osoby to-
warzyszące. Bartosz Walicki odczytał protokół obrad Komisji
Konkursowej.

Laureaci otrzymali z rąk dyrektora MGOKSiR i członków
Komisji dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Sta-
rostę Rzeszowskiego. Podziękowania w postaci dyplomów
otrzymali nauczyciele i instruktorzy, pod których kierunkiem
zostały wykonane zwycięskie prace plastyczne. Podziękowa-
nie za pracę w Komisji Konkursowej wręczono również jej
członkom.

MGOKSiR dziękuje Panu Józefowi Jodłowskiemu, Staro-
ście Rzeszowskiemu, za finansowe wsparcie Konkursu „Zie-
mia – Nasz Dom”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wystawy oraz nagro-
dzonym i wyróżnionym.

Wystawa trwała do 1 czerwca; odwiedzali ją mieszkańcy
gminy i miasta Sokołów Młp., a przede wszystkim dzieci i mło-
dzież okolicznych szkół.

(mgoksir)

Amelka Rzeszutek, a wyróżnienie Ola Sotnicka (obie z kół-
ka plastycznego w Sokołowie). Nagrody w III kategorii otrzy-
mały Basia Dec z kółka plastycznego w Turzy oraz Kasia
Kochańska z KTS „ART-dekor”. Serdecznie im gratulujemy!

Ola Sotnicka odbiera dyplom i nagrodę rze-
czową z rąk dyrektora Jacka Piekiełka.

Wręczanie dyplomów i nagród.
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Zespół Szkół w Trzebusce ogłosił konkurs plastyczno-lite-
racki pod hasłem „Nie lękajcie się być świętymi! Rok Św. Jana
Pawła II” w ramach Wiosennych Zmagań Artystycznych orga-
nizowanych pod patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. Kon-
kurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów powiatu rzeszowskiego. Celem konkursu było mię-
dzy innymi przybliżenie uczniom sylwetki Św. Jana Pawła II
jako Wielkiego Człowieka, Papieża i Polaka, ukazanie Go jako
wzorca osobowego i autorytetu moralnego dla współczesne-
go świata oraz oddanie hołdu Św. Janowi Pawłowi II.

Wśród uczestników konkursu w kategorii plastycznej były
dzieci i młodzież z kółek działających przy MGOKSiR w Soko-
łowie i Turzy (Świetlica Wiejska). Pod kierunkiem instruktorki
Henryki Boho przygotowane zostały prace plastyczne w róż-
nych technikach i na różne tematy związane z Papieżem Ja-
nem Pawłem II.

W tej kategorii nagrody równorzędne zdobyli: Patryk Sudoł
(Turza) za prace pt. „Papież Jan Paweł II w Tatrach”, Amelia
Rzeszutek (Sokołów) za pracę „Papież Jan Paweł II wśród
dzieci świata”, Julia Gałgan (Sokołów) za prace pod tym sa-
mym tytułem, Wiktoria Sudoł (Turza) za pracę pt. „Pielgrzym-
ki Papieża Jana Pawła II”, Barbara Dec (Turza) za prace pt.
„Św. Jan Paweł II – człowiek o wielu obliczach”. Wyróżnienie
otrzymała Martyna Chorzępa (Sokołów) za pracę „Papież
Jan Paweł II wśród dzieci świata”.

Œw. Jan Pawe³ II w oczach dzieci

Fot. H. Boho

„Pielgrzymki Papieża Jana Pawła
II”. Rysunek Wiktorii.

Dyrektor Edward Buczak wita gości i otwiera wystawę pokonkursową.

Dyplomy i nagrody rzeczowe odbierają: Basia Dec, Julia Gałgan, Amelka Rzeszutek

22 maja czwórka laure-
atów wraz z instruktorką – re-
prezentantów MGOKSiR
– wzięła udział w uroczystej
gali podsumowującej Wio-
senne Zmagania Artystycz-
ne 2015. Wśród gości hono-
rowych byli m.in. Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów
Młp., Andrzej Ożóg, pro-
boszcz parafii Trzebuska, ks.
Władysław Szwed, dyrektor
MGOKSiR Jacek Piekiełek,
radna Rady Miejskiej Agata
Dec. Nagrody zwycięzcom
konkursu wręczał dyrektor
Zespołu Szkół w Trzebusce,
Edward Buczak.

Młodzież Zespołu Szkół w Trzebusce przedstawiła słow-
no-muzyczny program artystyczny przybliżający sylwetkę
Papieża Jana Pawła II i Jego drogę do świętości.

Dla wszystkich uczestników uroczystości Organizatorzy
przygotowali słodki poczęstunek, soki, wodę mineralną, kawę
i herbatę.

(mgoksir)
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Dzieci i młodzież z kółek plastycz-
nych MGOKSiR w Sokołowie i Świetli-
cy Wiejskiej w Turzy brały udział w trze-
ciej edycji Konkursu Plastycznego
„Kościoły mojej okolicy”, zorganizo-
wanego przez Miejską i Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Sokołowie Młp. pod
patronatem Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej.

Jego celem było przybliżenie mło-
dym twórcom informacji o kościołach
i innych budowlach sakralnych istnie-
jących w regionie, zainteresowanie hi-
storią w wymiarze regionalnym, popu-
laryzacja zabytków kultury materialnej
i krzewienie troski o ich zachowanie,
promocja „małej Ojczyzny”.

Podsumowanie konkursu miało
miejsce w sali spotkań sokołowskiej Bi-
blioteki 26 maja 2015 roku o godz.
1530. Kierownik MiGBP dr Bartosz
Walicki powitał zaproszonych gości
i otworzył wystawę pokonkursową. Lau-
reaci odebrali dyplomy oraz nagrody
książkowe i rzeczowe ufundowane
przez Bibliotekę.

Osobne podziękowania otrzymali
też opiekunowie przygotowujący dzie-
ci i młodzież do konkursu.

Nagrody i dyplomy wręczali: kie-
rownik filii bibliotecznej w Wólce Nie-
dźwiedzkiej, Katarzyna Partyka oraz
wiceprezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej i  bibl iotekarz
w Trzebusce, Piotr Ożóg – członkowie
Jury.

Koœcio³y naszego regionu w malarstwie i rysunku

Wśród nagrodzonych i wyróżnio-
nych byli również uczestnicy zajęć pla-
stycznych z MGOKSiR.

W kategorii dzieci młodszych III na-
grodę zdobyła Wiktoria Baniak z kółka
plastycznego w Sokołowie („Kościółek
Św. Ducha”), wśród dzieci starszych
wyróżnienie otrzymała Wiktoria Sudoł

Wiktoria Baniak odbiera dyplom i nagrodę z rąk Katarzyny Partyki.

Laureaci konkursu. Fot. H. Boho

z Turzy („Kościół parafialny w Wólce
Niedźwiedzkiej”).

W kategorii osób niepełnospraw-
nych nagrodę zdobyła praca Katarzy-
ny Kochańskiej z Klubu Twórców Sztu-
ki „ART-dekor” w Sokołowie („Kośció-
łek Św. Ducha w zimowej szacie”).

(mgoksir)

Trzecia edycja Konkursu Plastycznego „Koœcio³y mojej okolicy”
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Historia, jaka została przedstawio-
na najmłodszym to opowieść dwójki ro-
dzeństwa – Jasia i Małgosi. Opowiada-
na przez Gospodarza z Gospodynią,
którzy przy swoich opowiastkach pieką
przy okazji furę przepysznych i koloro-
wych słodkości. Cała akcja baśni roz-
grywała się w niewielkiej cukierence
w miasteczku. W bajce dzieci zobaczy-
ły przepiękne pacynki i rekwizyty, m.in.
piernikowy domek, mnóstwo przesłod-
kich ciasteczek. Plusem całego przed-
stawienia był również fakt, iż młodzi wi-

Z historii wynika, iż Dzień Matki obchodzony jest w każdym
kraju w innym dniu. Zwyczaj ten swoje początki zawdzięcza
czasom sięgających starożytności Greków i Rzymian. W tam-
tym okresie otaczano boginie – matki, kultem – symbol płod-
ności i urodzaju. Kiedy zabroniono tego typu wyznaniom in-
nych bogów, zwyczaj ten zanikł powracając w czasach sie-
demnastowiecznej Anglii. Przybierając nazwę „niedziela
matki”. W dniu, kiedy odbywały się modły święto to było dniem
wolnym od pracy, a tradycja mówi, że składano matkom po-
darunki głównie z kwiatów i słodyczy, w zamian za błogosła-
wieństwo. Zwyczaj ten przetrwał do XIX w., po czym zanikł,

dzowie mogli uczestniczyć w występie,
poprzez podpowiadanie aktorom, co
powinni zrobić, gdy sami o to poprosili.

Spektakl został bardzo miło przyję-
ty przez dzieci, a najmłodsi widzowie
byli pod wielkim wrażeniem takiego
przestawienia. Aktorzy poprzez swoją
grę aktorską chcieli ukazać, że w życiu
można spotkać się ze złem, ukazując
tym samym, że trzeba nauczyć się ra-
dzić sobie w trudnych sytuacjach.

Nie poddawać się i walczyć o swo-
je szczęście, ponieważ nie wolno po-

a ponowne jego obchodzenie datuje się po zakończeniu
II wojny światowej.

Święto Dnia Matki w Polsce wypada 26 maja, a zwyczaja-
mi, w jaki sposób możemy podziękować naszym mamom jest
obdarowywanie ich własnoręcznymi laurkami, kwiatami oraz
różnego rodzaju prezentami, zrobionymi przez własne dzie-
ci. To święto ukazuje szacunek matkom do ich pracy, a także
podzięki za miłość. Dzięki takim małym gestom ślemy im po-
dziękowania za trud włożony w wychowanie.

Choć serduszko moje małe,
Tobie dziś oddaje całe.
byś na zawsze pamiętała
I podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
Za to żeś mnie urodziła,
I że byłaś mą ostoją,
Za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.

Wszystkim mamom
składamy najpiękniejsze życzenia!

Wszystkiego najlepszego!
Martyna Pokrzywa

Przedstawienie baśni braci Grimm
Dnia 19 maja 2015 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim, odbyło się przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, wystawiony przez Teatr Ma-
ska w Rzeszowie. Spektakl był skierowany do najmłodszych widzów z terenu Gminy miasta
Sokołów, który wywołał na twarzach najmłodszych szczery uśmiech i radość.

zwalać by ktoś nas krzywdził. Trzeba
się bronić.

Przedstawienie obejrzały dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego
Partyki w Górnie; Szkoły Podstawowej
w Wólce Sokołowskiej; Zespołu Szkół
im Jana Pawła II w Sokołowie Młp.;
Przedszkola Niepublicznego w Soko-
łowie Młp. „Ochronka Ducha Św.”;
Przedszkola Samorządowego przy Ze-
spole Szkół w Wólce Sokołowskiej.

Martyna Pokrzywa

A ja kocham swoj¹ mamê
26 maj – dzień na cześć wszystkich matek, które są niesamowitymi kobietami, babcia-
mi, siostrami, ciotkami. Rola, jaką odgrywają w naszym życiu jest niesłychanie ważna.
To dzięki ich miłości możemy być pewni, iż nieważne, co by się działo to zawsze może-
my się do niej zwrócić z prośbą o pomoc. Kto jak nie mama zna rozwiązania na wszyst-
kie problemy i pytania, które nas nurtują?
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W podziêce
za mi³oœæ i troskê

Z pewnością każdy z nas pamięta jak tata uczył nas
jeździć na rowerze, budował domek dla lalek, poma-
gał w trudnych zadaniach z matematyki bądź zabie-
rał nas na niesamowite wycieczki. Każdy z nas ma
różne wspomnienia, dlatego warto podziękować swo-
jemu ojcu za miłość i troskę, jaką nas obdarzył.

W krajach takich jak Wielka Brytania czy USA święto ob-
chodzone jest zawsze w trzecią niedzielę czerwca. Zaś we
Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii świętuje się 19 marca.
W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca, tego dnia
ojcowie w Nikaragui, Indiach i Nepalu także mają swoje święto.

Pierwszy raz jego obchody miały miejsce w USA. Wyczytu-
jąc z historii można dowiedzieć się, iż na początku Dzień Ojca
miał charakter czysto lokalny z czasem wyszedł poza kręgi sta-
wał się coraz bardziej popularny w innych miejscach. Mimo iż
Dzień Matki może wydawać się bardziej charakterystyczny to ta
tendencja ulega zmianie.

Za pomysłodawczynię
Dnia Ojca uważa się Sono-
ry Smart Dodd, która chcia-
ła podziękować swojemu
tacie za wychowanie jej i ro-
dzeństwa. Prawdopodob-
nie wychowywał on samot-
nie szóstkę swoich dzieci.

Tego dnia wszystkie
dzieci dziękują swoim tatom
za trud w ich wychowanie.
Poprzez wyrażanie szacun-
ku, składania życzeń, własnoręcznych laurek i drobnych pre-
zentów. Prezent dany prosto z serca na pewno spotka się
z uznaniem naszego kochanego rodzica.

Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i dziś,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem –
zdrowia, sil i codziennej radości –
wraz ze słowami największej
wdzięczności za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy dzisiaj podziękowania...

Wszystkim tatom składamy najpiękniejsze życzenia!
Wszystkiego najlepszego!

Martyna Pokrzywa

Ka¿dy z nas jest
dzieckiem

Nieważne czy masz cztery, siedemnaście czy dwa-
dzieścia pięć lat, dla rodziców zawsze będziemy
dziećmi. 1 czerwiec to święto Dnia Dziecka, które
obchodzone jest praktycznie na całym świecie. Tego
dnia każde dziecko dostaje drobne upominki, jako
ukazanie miłości, jaką są darzone. W oczach rodzi-
ców nie jest ważne czy dziecko jest małe czy duże.
Każde tego dnia jest docenione.

Święto, mimo iż obchodzone jest na całym świecie ma różne
daty, ale także sposób świętowania. Wynika to z tradycji narodo-
wych i religijnych danego obszaru. Powstanie święta Dnia Dziecka
datuje się od roku 1952, jednak przed tym rokiem można doszu-
kiwać się krajów, w których święto było już obchodzone – Chiny
(1926). Rok później – 1953 roku do obchodów tego święta przy-
łączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych i w wielu kra-
jach święto Dnia Dziecka przypada na dzień 20 listopada – ob-
chodzone, jako Dzień Praw Dziecka. Jest to dzień, w którym
upamiętnia się uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka.

Dla samych zainteresowanych dzień ten kojarzy się z luź-
niejszym dniem w szkole i całą masą prezentów i atrakcji. Dzień
ten w oczach wielu dzieci to czas radosnej zabawy. Szkoły,
przedszkola i ośrodki kulturalne w każdym mieście w kraju
organizują przeróżne imprezy plenerowe. Istnieją również kraje,
w których dzień ten obchodzi się nie tylko poprzez zabawę, ale
też nawiązując do wielowiekowej tradycji.

Przykładem takiego kraju może być Francja, gdzie Dzień
Dziecka to jednocześnie Dzień Rodziny obchodzony 6 stycz-
nia. Jest to nawiązanie do Święta Trzech Króli, którzy jak wiado-
mo przybyli do stajenki i złożyli małemu Jezuskowi podarunki.

Rodzice tego dnia obdarowują prezentami dzieci, piekąc rów-
nież specjalne ciasto zawierające wróżbę. Dziecko oprócz cia-
sta z wróżbą otrzymuje koronę króla albo królowej. Natomiast
w Japonii święto chłopców i dziewczynek obchodzone jest
w bardzo niezwykły sposób. 5 maja obchodzone jest święto
chłopców. Rodzice tego dnia przygotowują z papieru albo tka-
niny latawce w kształcie karpia, zawieszając je na długich masz-
tach przed domem. Ilość wywieszonych karpi symbolizuje ilość
dzieci w danej rodzinie. W Japonii ryba jest symbolem siły
i niezwykłej determinacji. Wynika to z tego, iż w przekonaniu
Japończyków ryba może płynąć pod prąd nawet szybkich stru-
mieni i wodospadów.

Japońskie legendy mówią, że celem karpia jest przeobra-
żenie się w smoka – posiadający cechy niezwykłej dobroci.
Stawianie wspomnianych masztów przez rodziców to życze-
nia pomyślności swoim pociechom, by tak jak te ryby były rów-
nie odważne i dzielne idąc przez życie. Wewnątrz domu z kolei
ustawiane są figurki i lalki przedstawiające słynnych bohate-
rów, a na terenie całej Japonii organizowane są imprezy, które
maja na celu uczczenie święta wszystkich dzieci. Tradycyjne
święto dziewczynek natomiast przypada w trzeci dzień trzecie-
go miesiąca, czyli 3 marca, organizując tym samym Festiwal
Lalek bądź Festiwal Dziewcząt. W tym dniu jest to dzień modli-
twy za zdrowie i szczęście dziewczynek. Rodzice układają tego
dnia papierowe lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje.

W Polsce tak jak zostało to już wspomniane organizowane
są różne imprezy plenerowe i występy, aby uczcić święto
wszystkich dzieci. Dnia 31 maja na stadionie Sportowym
w Zespole Szkół w Trzebusce pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp, odbył się III Międzynaro-
dowy Dzień Dziecka. Po uroczystym otwarciu imprezy przez
Burmistrza BiM Sokołowa Małopolskiego rozpoczęły się bloki
sportowe dla dzieci i rodzin m.in. rzut lotką do tarczy, strzał na
bramkę, prowadzenie piłeczki slalomem. Nie zabrakło rów-
nież innych atrakcji takich jak: występy grupy tanecznej „Fresh”,
Rewii Kabaretowej „Viva Mira” ze Lwowa oraz programu roz-
rywkowego dla dzieci „Figaro”. Całą imprezę zakończyła za-
bawa taneczna z zespołem, „Jacy – Tacy” z Sokołowa Młp.

Martyna Pokrzywa
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VII Powiatowy Wiosenny

Turniej Badmintona

W dniu 11 kwietnia br. obiekty Ze-
społu Szkół im. J.P. II w Sokołowie Młp.
gościły uczestników VII Powiatowego
Wiosennego Turnieju Badmintona pod
Honorowym Patronatem Starosty Rze-
szowskiego Józefa Jodłowskiego.

W Turnieju uczestniczyło 68 zawod-
ników i zawodniczek wraz z osobami
towarzyszącymi, reprezentujących gmi-
ny: Kamień, Trzebownisko, oraz Soko-
łów Młp. (ZS Trzebuska, ZS nr 1 Niena-
dówka, ZS nr 2 Nienadówka, ZS Soko-
łów Młp., ZS Górno).

Sędzią głównym Turnieju był Tade-
usz Bazan-instruktor, sędzia oraz orga-
nizator Sportu na terenie GiM Sokołów
Młp.

Rywalizowano na 4 boiskach w 2 ka-
tegoriach wiekowych dziewcząt i chłop-
ców. Wyniki Turnieju przedstawiają się
następująco:

I Kategoria wiekowa dziewczynki:
1.Niemiec Paulina, 2.Motyl Magdalena,
3.Bieńko Wiktoria, 4.Sidor Olga; chłop-
cy: 1.Wójcik Sebastian, 2.Stec Krystian,
3.Gielarowski Tomasz, 4.Bąk Piotr.

II Kategoria wiekowa dziewczęta:
1.Nowak Izabela, 2.Gałgan Kornelia,

XIV Miejsko-Gminny

Wiosenny Turniej

Tenisa Sto³owego

W dniu 18 kwietnia br. na obiektach
Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokoło-
wie Młp. odbył się XIV Miejsko-Gminny
Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego pod
Honorowym Patronatem Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
– Andrzeja Pasierba oraz Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. – Andrze-
ja Ożoga.

W Turnieju na 12 stołach wzięło
udział 88 zawodniczek i zawodników
reprezentujących: ZS Sokołów Młp.,
ZS nr 1 Nienadówka, ZS nr 2 Nienadów-
ka, ZS Trzebuska, ZS Górno, ŚDS Soko-
łów Młp.

Uroczystego otwarcia Turnieju doko-
nał Edward Buczak-Dyrektor Zespołu
Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trze-
busce, Sędzią Głównym Turnieju był
Wiesław Rzeszutek-Instruktor i Sędzia
Tenisa Stołowego.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:

I kategoria wiekowa (do 13 lat)
Dziewczęta: 1.Jękot Klaudia 2.Zdeb
Paulina, 3.Niemiec Paulina, 4.Zagaja
Beata; Chłopcy: 1.Wójcik Sebastian,
2.Ciupak Sebastian, 3.Bizior Robert,
4.Ożóg Jakub.

II kategoria wiekowa (od 14 do 16
lat) Dziewczęta: 1.Godek Martyna,
2.Wąsik Justyna, 3.Niemiec Adrianna,
4.Naja Karolina; Chłopcy: 1.Krawiec
Mateusz, 2.Szostecki Kamil, 3.Nowak
Rafał, 4.Bąk Bartłomiej.

III kategoria wiekowa (od 17 do 19
lat) Dziewczęta: 1.Kobiernik Adrianna,
2.Kasprzyk Karolina; Chłopcy: 1.Bełz
Miłosz.

IV kategoria wiekowa (od 20 do 39
lat) Kobiety: 1.Prucnal Patrycja, 2.Pruc-
nal Paulina.

V kategoria wiekowa (od 40 do 55
lat) Kobiety: 1.Nizioł Anna; Mężczyźni:
1.Prucnal Bogusław.

VI kategoria wiekowa (56 lat i po-
wyżej) Mężczyźni: 1.Pasierb Kazimierz,
2.Majka Stanisław.

Niepełnosprawne/i Kobiety: 1.Cisek
Ewa, 2.Kochańska Katarzyna, 3.Szeli-
ga Anita; Mężczyźni: 1.Łuszczki Krzysz-
tof.

Aktu dekoracji dokonali: Edward
Buczak, Wiesław Rzeszutek oraz piszą-

3.Niemiec Adrianna, 4.Krzyśko Katarzy-
na; chłopcy: 1.Koc Filip, 2.Sabat Mar-
cin, 3.Krawiec Mateusz, 4.Rapczan Da-
wid.

Uroczystego wręczenia nagród do-
konali: Agata Dec – Radna Rady Miej-
skiej, pracownik MGOKSiR w Sokołowie
Młp. wraz z Tadeuszem Bazanem.

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

Za zajęcie I miejsca uczestnicy
otrzymali pamiątkowe puchary wraz
grawerką, za zajęcie od II-IV miejsca

okolicznościowe dyplomy i nagrody
rzeczowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
składa serdeczne podziękowania Sta-
roście Rzeszowskiemu Józefowi Jo-
dłowskiemu, Burmistrzowi Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp. Andrzejowi Ożogowi
oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w So-
kołowie Młp. Wiesławowi Sondejowi za
udzielenie wsparcia finansowo-organi-
zacyjnego.

Szymon Bełz
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19 kwietnia br. Obiekty Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp. gościły uczestników XIV Powiatowego Wio-
sennego Turnieju Tenisa Stołowego pod Honorowym Patro-
natem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. W Tur-
nieju na 12 stołach rywalizowało 64 zawodniczki i zawodni-
ków reprezentujących gmin: Kamień, Głogów Młp., Trzebow-
nisko, Tyczyn, Boguchwała oraz Sokołów Młp.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Edward Buczak-
Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebu-
sce, Sędzią Głównym Turnieju był Wiesław Rzeszutek-Instruk-
tor i Sędzia Tenisa Stołowego.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się
następująco:

I kategoria wiekowa (do 13 lat) Dziewczęta: 1.Lasota
Magdalena (gm. Tyczyn), 2.Zając Weronika (gm. Tyczyn), 3.Za-
gaja Beata (gm. Sokołów Młp.) Chłopcy: 1.Konkol Wojciech
(gm. Tyczyn), 2.Wierchoł Jakub (gm. Tyczyn), 3.Wójcik Seba-
stian (gm. Sokołów Młp.)

II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat) Dziewczęta: 1.Go-
dek Martyna (gm. Sokołów Młp.), 2.Niemiec Adrianna (gm.
Sokołów Młp.), 3.Naja Karolina (gm. Sokołów Młp.) Chłopcy:
1.Krawiec Mateusz (gm. Sokołów Młp.), 2.Nowak Rafał (gm.
Sokołów Młp.), 3.Szostecki Kamil (gm. Sokołów Młp.)

III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat) Dziewczęta: 1.Ka-
sprzak Karolina (gm. Sokołów Młp.), 2.Kobiernik Adrianna
(gm. Sokołów Młp.)

IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat) Kobiety: 1.Pruc-
nal Patrycja (gm. Sokołów Młp.), 2.Prucnal Paulina (gm. So-

kołów Młp.) Mężczyźni: 1.Ja-
skuła Krzysztof (gm. Głogów
Młp.)

V kategoria wiekowa (od
40 do 55 lat) Kobiety: 1.Ko-
peć Genowefa (gm. Głogów
Młp.) Mężczyźni: 1.Dudzik
Władysław (gm. Sokołów
Młp.), 2.Wilk Andrzej (gm.
Trzebownisko), 3.Zając An-
drzej (gm. Tyczyn)

VI kategoria wiekowa (56
lat i powyżej) Mężczyźni:
1.Bandelak Wojciech (gm.
Głogów Młp.), 2.Pasierb Ka-
zimierz (gm. Sokołów Młp.),
3.Majka Stanisław (gm. Soko-
łów Młp.)

cy te słowa. Wszyscy
uczestnicy Turnieju otrzy-
mali gorący posiłek, napo-
je zimne i gorące. Za zaję-
cie I miejsca zawodnicy
otrzymali okolicznościowe
puchary wraz z grawerką,
dyplom oraz nagrodę rze-
czową; za II i III miejsca
– dyplom oraz nagrodę.

Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekre-
acji składa serdeczne po-
dziękowania Burmistrzowi
Gminy i Miasta oraz Dyrek-
torowi Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. za udzielenie wspar-
cia finansowo-organizacyj-
nego.

Zdobywcy czterech
czołowych miejsc repre-
zentowali Gminę i Miasto
Sokołów Młp. w XIV edycji
Powiatowego Wiosennego
Turnieju Tenisa Stołowego
pod Patronatem Starosty
Rzeszowskiego, który
odbył się 19 kwietnia br.,
również na obiektach Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp.

Jacek Piekiełek

XIV Powiatowy Wiosenny Turniej Tenisa Sto³owego

eliminacje do XVI Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego

Niepełnosprawne/i Kobiety: 1.Cisek Ewa (gm. Sokołów
Młp.), 2.Szeliga Anita (gm. Sokołów Młp.), 3.Kochańska Kata-
rzyna (gm. Sokołów Młp.) Mężczyźni: 1.Młynarczyk Rafał (gm.
Sokołów Młp.), 2.Łuszczki Krzysztof (gm. Sokołów Młp.)

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posiłek, na-
poje zimne i gorące. Za zajęcie I miejsc zawodnicy otrzymali
okolicznościowe puchary wraz z grawerką, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe; za II-III miejsca-dyplomy oraz nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Edward Buczak, Wiesław Rze-
szutek oraz piszący te słowa. Miejsko Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowania Staro-
ście Rzeszowskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Dy-
rektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
za udzielenie wsparcia organizacyjnego.

Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach wie-
kowych oraz niepełnosprawni ruchowo mogących grać stojąc
bez ograniczeń wiekowych będą reprezentować Powiat Rze-
szowski na XVI Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego.

Jacek Piekiełek
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Spotkania z ciekawymi
osobami

Ponoć ciekawość i głód wiedzy dziecka jest nie do zaspo-
kojenia, ale to nie znaczy, że nie należy pomimo tego próbo-
wać chociaż w części go nasycić, dlatego też przedszkolaki
w Sokołowie Małopolskim dnia 17 oraz 27 kwietnia w ramach
spotkań z ciekawymi ludźmi oraz bloku tematycznego: „Sport
to zdrowie” zostały odwiedzone przez pana Wiesława Son-
deja – dyrektora i sportowca. Podczas spotkania emocji nie
brakowało, najpierw dzieci kolorowały obrazki o tematyce
sportowej, własnoręcznie pisały podziękowania, a później

wspólnie wykonały album, który miał być pamiątką dla go-
ścia. Pan dyrektor opowiadał o swojej pasji, wyjaśnił czym
jest triathlon, mówił o zaletach uprawiania jakiegokolwiek
sportu. Przyniósł ze sobą puchary, medale a także zdjęcia
z zawodów i morsowania.

Później ku uciesze zebranych stanął na głowie!
Pokazywał też różne ćwiczenia. Dzieci spontanicznie za-

częły ćwiczyć i deklarowały zamiar bycia sportowcem jak pan
dyrektor. Nasz gość omówił podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, prze-

strzegł dzieci przed wykonywaniem trudnych ćwiczeń bez
rozgrzewki oraz próbach stawania na głowie bez nadzoru
dorosłych. Przedszkolaki były bardzo zafascynowane opo-
wiadaniem i prezentacją. Na koniec było pamiątkowe zdję-
cie, każdy przedszkolak dostał od sportowca wspaniały pre-
zent: piłkę albo medal, który dyrektor otrzymał za udział
w licznych zawodach sportowych i maratonach. W ramach
podziękowania dzieci jeszcze zaśpiewały piosenkę „Spor-
towcem chciałbym zostać”, zaprezentowały rymowankę i wrę-
czyły album z kolorowankami.

* * *

Natomiast 27 kwietnia dwie grupy „starszaków” na spe-
cjalne zaproszenie burmistrza Andrzeja Ożoga wybrały się
na wycieczkę do Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Mało-
polskim.

Przedszkolaki zostały przyjęte z wszelkimi honorami
w gabinecie, gdzie mogły porozmawiać o funkcjonowaniu
urzędu, zaśpiewać ulubione piosenki, pożartować z burmi-

Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.









Odczytanie protokołu.

„ Cztery Poru Roku - LATOCztery Poru Roku - LATO

Laureaci Konkursu z członkami Komisji i dyrektorem MGOKSiR. Fot. H. Boho

Wręczanie dyplomów, nagród i podziękowań.

XV Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA - NASZ DOM”
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

8 maja 2015, MGOKSiR Sokołów Młp.

XV Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA - NASZ DOM”
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

8 maja 2015, MGOKSiR Sokołów Młp.

Komisja przy pracy.

Fragment wystawy.
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SP 2 GÓRNO

strzem, a także usiąść na fotelu zajmowa-
nym zazwyczaj przez gospodarza gminy.

Ponadto dzieci wręczyły własnoręcz-
nie wykonany prezent – serce ze swoimi
odciskami palców, pośrodku którego
umieszczony był herb miasta, namalowa-
ny przez jedną z uczennic. Natomiast
słodką niespodzianką dla dzieci od pana
A. Ożoga były cukierki, które z radością
zjadły.

Gabinet burmistrza nie był jedynym
miejscem, które przedszkolaki zwiedzi-
ły. Dzieci zawitały także do Urzędu Sta-
nu Cywilnego, gdzie mogły wcielić się
w rolę urzędnika udzielającego ślubów
cywilnych i przymierzyć noszony przez
niego na tę okoliczność łańcuch. Na-
stępnie dumnie przespacerowały przez
korytarz uśmiechem witając nie tylko
pracujących urzędników, lecz także in-
teresantów.

Przedszkolaki były zafascynowane odwiedzonym miej-
scem i z ciekawością dopytywały co można w poszczegól-
nych pomieszczeniach „załatwić”. Chętnych do oprowadza-
nia tak miłych i niecodziennych gości było wielu. Na pewno
ta wycieczka zapadła w pamięci przedszkolaków i pozwoli-
ła im lepiej poznać miejscowość, w której uczęszczają do
przedszkola.

Po wyjściu z UGiM na naszych podopiecznych czekała
kolejna atrakcja, gdyż odwiedziliśmy Ogródek Jordanowski

gdzie dzieciaki mogły dać upust swojej energii i pobawić się
na placu zabaw innym niż w przedszkolu.

Jesteśmy przekonane, że te spotkania zapadną na długo
w pamięci dzieci pierwsze: przyniesie pozytywne efekty
w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”, drugie za-
owocuje wiedzą na temat pracy ważnych instytucji w miej-
scowości zamieszkania.

Tekst i fot. Ewa Błazik, Monika Majka,
Karolina Krzanowska

Konkurs Ortograficzny
w Szkole Podstawowej Nr 2

w Górnie
W dniu 22-04-2015 w Szkole Podstawowej nr 2 w Górnie

odbyła się VI edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego dla
uczniów klas III pod honorowym patronatem profesora Kazi-
mierza Ożoga. Konkurs został zorganizowany przez opieku-
na przedszkola panią mgr Elżbietę Zwolińską, którą wspierał
przy opracowywaniu zadań do testu konkursowego nauczy-
ciel j. polskiego pan Grzegorz Tupaj. Do rywalizacji trzecio-
klasistów zgłosiły się 22 osoby z terenu całej gminy Sokołów
Młp. Uczestnicy konkursu to klasowi mistrzowie ortografii, któ-
rzy zostali wyłonieni podczas szkolnych eliminacji.

Przybyłych uczestników oraz ich opiekunów przywitała pani
dyrektor Zofia Marut, a uczniowie klas IV-VI zaprezentowali

program arty-
styczny związa-
ny z patronem
szkoły – Ignacym
Partyką. Następ-
nie pan profesor
K. Ożóg powitał
przybyłych gości
krótkim wykła-
dem związanym
z korzyściami, ja-
kie niesie ze
sobą dobra zna-
jomość zasad ję-
zyka polskiego.

P ó ź n i e j
uczestnicy rozpo-
częli zmagania
z zadaniami te-
stowymi oraz
d y k t a n d e m ,
w którym nie bra-
kowało różnych
ortograficznych
„haczyków”. Po zakończeniu konkursu wszyscy niecierpliwie
oczekiwali na wyniki prac komisji konkursowej. Po wnikliwej
analizie komisja ustaliła następującą kolejność w konkursie:

1 miejsce – Natalia Kołodziej z Zespołu Szkół w Górnie
(opiekun mgr Halina Godek)

2 miejsce – Kinga Kida z Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gór-
nie (opiekun mgr Anna Kiełb)

2 miejsce – Aneta Miazga z Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej (opiekun mgr Grażyna Dec).

Wszystkim uczestników gratulujemy wiedzy i osiągniętych
wyników.

Wiesław Kurcaba
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W dniu 27 marca 2015 r. nasza Szkoła była miejscem
szczególnego spotkania – „spotkania kultur”. Gościliśmy
ponad 40-osobową międzynarodową grupę młodzieży lice-
alnej z Rumunii, Włoch, Turcji i Polski. Młodzież z zagranicy
przebywała w Polsce przez kilka dni w ramach programu Era-
smus Plus – wymiany prowadzonej przez polskie szkoły
z ich odpowiednikami z innych krajów europejskich. Projekt
był finansowany ze środków Unii Europejskiej, a koordyno-
wał go ze strony polskiej Zespół Szkół Elektronicznych z Rze-
szowa. Koordynatorką grupy była nauczycielka w/w Zespołu
Szkół – pani mgr Danuta Faluszczak.

Na to niecodzienne spotkanie zaprosiliśmy przedstawi-
ciela władz samorządowych – wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. pana Mieczysława Kobiernika,
Radę Rodziców naszej Szkoły na czele z przewodniczącą
– panią Martą Cymerys oraz mieszkańców wsi.

Każda z grup przybyłej młodzieży
wystąpiła z pokazem tańców narodo-
wych prezentując jednocześnie tra-
dycyjne, narodowe stroje ludowe. Wy-
stępy przybrały formę barwnego wi-
dowiska ukazującego bogactwo każ-
dej z czterech kultur. Wzbudziły za-
chwyt, dostarczając niezapomnia-
nych wrażeń zarówno dzieciom jak
i dorosłym. Piękno i bogactwo stro-
jów zostało uwiecznione na wspól-
nych fotografiach. Następnie ucznio-
wie wzięli udział w różnorodnych
grach i zabawach, których animato-
rami była przybyła młodzież.

Wszyscy bardzo żywiołowo reago-
wali na szybko zmieniające się ukła-
dy taneczne i byli mocno zaangażo-
wani w tzw. „village dance”. Ta wspól-
na zabawa zbliżyła naszych uczniów
i znacznie od nich starszą młodzież,
a także nauczycieli i pewnie najbardziej
spodobała się najmłodszym dzieciom.

Spotkanie przebiegało w miłej
i przyjemnej atmosferze. Po wystę-
pach, wobec zbliżającej się niedzieli
palmowej, goście zostali obdarowani
palmami wielkanocnymi z wizytówką
naszej Szkoły oraz zaproszeni na po-
częstunek złożony z tradycyjnych pol-
skich wypieków wielkanocnych. Pod-
czas poczęstunku była okazja trochę
podszlifować znajomość języka angiel-
skiego w rozmowie z gośćmi. Po około
dwugodzinnym pobycie niecodzienni
goście opuścili nas i obiecali odwie-
dzić jeszcze w latach następnych, je-
żeli tylko będą w naszym kraju.

Dziękujemy im za przybycie i pre-
zentację, a pani Danusi Faluszczak
za umożliwienie nam uczestnictwa
w tym wydarzeniu. Przybliżyło ono na-
szym uczniom bogactwo kultur róż-
nych narodów oraz pozwoliło lepiej,
pełniej i ciekawiej realizować różno-
rodne elementy podstawy programo-
wej, a także założeń naszych szkol-
nych programów.

Zofia Marut

Niecodzienni goœcie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górnie

Fot. Arkadiusz Biały
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SP 3 TRZEBOŚ

VI Gminny Konkurs
Matematyczny klas trzecich

Już po raz szósty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi odbył się Gminny Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas trzecich szkół podstawo-
wych pod patronatem Burmistrza GiM w Sokołowie Młp.
Andrzeja Ożoga.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy reprezento-
wali 9 szkół z terenu naszej gminy.

Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Paweł Nowak – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św.
F. Kowalskiej w Trzebosi,
II miejsce – Szymon Kiełb – Zespół Szkół
im. ks. M. Lachora w Górnie,
III miejsce
– Gabriela Rycek – Zespół Szkół im. św.
Jadwigi Królowej Polski w Trzebusce,
– Joanna Serafin – Zespół Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie,
– Martyna Surdziel – Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. I. Partyki w Górnie,
– Karol Skowron – Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie,
– Maciej Gielarowski – Zespół Szkół nr 1
im. H. Sienkiewicza w Nienadówce.

Wszystkim uczniom życzymy dalszych
sukcesów w nauce, nauczycielom zaś dzię-
kujemy za zaangażowanie i pracę włożoną
w przygotowanie uczniów do konkursu.

Elżbieta Kurzeja

„Wieziemy kogucika”

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turzy pod kierunkiem
nauczycieli przygotowały miłą niespodziankę dla osób prze-
bywających w DPS „Leśniówka” w Turzy. 01.04.2015 r. zapre-
zentowały przedstawienie „Wieziemy tu kogucika”, w którym
przypomniały o świątecznych symbolach wielkanocnych tj.

SP TURZA
dzieleniu się jajkiem oraz oblewaniu się wodą. Świąteczny
nastrój podkreślały stroje gospodarza i gospodyni, a także
dekoracje – kogucik na patyku w pięknie przystrojonym wo-
zie, koszyczek z pisankami i flakon z baziami. Artyści z klas 0,
I i II prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Dzięki
temu stworzyły wspaniałą świąteczną atmosferę oraz podbiły
serca widzów.

Joanna Wójcik
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ZS GÓRNO

Dnia 29 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół im. ks.
M. Lachora odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Eko-
logiczno-Przyrodniczego „Przyjaciele Przyrody” dla klas III
Szkół Podstawowych. Konkurs ten, organizowany jest w ra-
mach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Tematem przewod-
nim był: LAS – płuca przyrody.

W konkursie wzięli udział uczniowie z 7 placówek Gminy
Sokołów Młp., 2 placówek z Gm. Kamień, 1 placówka z Gminy
Trzebownisko i 1 placówka z Gminy Głogów Małopolski.

1. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kard. S. Wyszyń-
skiego,

2. Zespół Szkół im. ks. M. La-
chora w Górnie,

3. Szkoła Podstawowa im.
Ignacego Partyki w Górnie,

4. Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła w Sokołowie Małopolskim,

5. Zespół Szkół w Trzebosi od-
dział A i B,

6. Szkoła Podstawowa im. Św.
Stanisława Kostki w Trzebosi,

7. Szkoła Podstawowa im. Św.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi,

8. Szkoła Podstawowa w Ka-
mieniu Prusinie,

9. Zespół Szkół im. Św. Stani-
sława Kostki w Kamieniu,

10. Zespół Szkół w Łące,
11. Zespół Szkół w Pogwizdo-

wie Nowym,
Uczniowie w miłej atmosferze

wykonywali poszczególne zada-
nia tj.

– pisali test,

– układali puzzle na czas,
– rozpoznawali korę drzew,
– malowali plakat na temat ochrony lasów
Komisja w składzie: Anna Marszał, Barbara Tupaj, Małgo-

rzata Piekut, Grażyna Dec, Barbara Gołojuch wyłoniła zwy-
cięzców.

I miejsce: uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Kamieniu – Prusinie w składzie:
Marcin Marut, Maksymilian Goclan,
Damian Partyka, opiekun: Małgorza-
ta Piekut.

II miejsce uczniowie Zespołu
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia kard.
S. Wyszyńskiego w Wólce Nie-
dźwiedzkiej w składzie: Kamila Ko-
łodziej, Faustyna Tabaka, Łukasz Iwa-
nicki, opiekun: Grażyna Dec.

III miejsce: uczniowie Zespołu
Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
w składzie: Kinga Burek, Joanna Se-
rafin, Izabela Gut, opiekun: Halina
Godek.

Organizatorzy konkursu serdecz-
nie dziękują wszystkim uczniom
i opiekunom za przybycie i aktywne
uczestnictwo. Dziękujemy również za
pracę w komisji konkursowej, a zwy-
cięzcom gratulujemy. Szczególne po-

dziękowania kierujemy do naszych sponsorów, na których
zawsze możemy liczyć.

Organizatorzy konkursu:
B. Oczkowska, K. Chmiel, H. Godek, B. Tupaj

„Przyjaciele Przyrody”
w Zespole Szkó³ im. ks. M. Lachora w Górnie
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Poprzez nauczanie dwujęzyczne uczniowie zostają nie-
jako „zanurzeni” w języku obcym. Cały pobyt w szkole staje
się dla nich lekcją komunikacyjną. Ellen Białystok, profesor
neurobiologii z University of York w Toronto, która prowadzi
badania nad wielojęzycznością od niemal 40 lat, twierdzi, że
w przypadku małych dzieci nauka dwóch języków naraz jest
równie łatwa, jak jednego. Dzieci, które od wczesnego dzie-
ciństwa stykają się z różnymi językami, nie traktują ich jako
„obcych”, lecz jako naturalny sposób komunikowania się.
Dzięki temu w późniejszym okresie nie mają one barier
w posługiwaniu się językiem obcym. Co więcej, zdaniem prof.
Białystok, konieczność ciągłego wyboru pomiędzy dwoma
systemami lingwistycznymi powoduje, iż osoby dwujęzyczne
mają bardziej wyćwiczony płat czołowy mózgu i sprawniej
niż inni radzą sobie w sytuacjach, kiedy muszą szybko wybie-
rać pomiędzy sprzecznymi informacjami – reagują szybciej
i precyzyjniej. Znajomość dwóch języków pomaga też w na-
uce kolejnego.

26 marca w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Nienadówce odbyła się druga edycja Międzysz-
kolnego Konkurs Matematycznego dla Gimnazjów Dwujęzycz-
nych „MATH CHALLENGE”. Konkurs był objęty patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. Wzięło w nim udział
15 uczniów z klas I i 10 uczniów z klas II z pięciu Gimnazjów
z Oddziałami Dwujęzycznymi z Gminy Sokołów Małopolski.

Główne cele konkursu to: upowszechnianie i uatrakcyj-
nianie wiedzy matematycznej wśród uczniów, inspirowanie
aktywności twórczej, szczególnie wśród uczniów z rodzin
z problemami alkoholowymi i rodzin zagrożonych uzależnie-
niami, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień
uczniów, rozwijanie zdolności twórczego myślenia, stymulo-
wanie pracowitości i wytrwałości wśród uczniów, szczególnie
tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, integrowanie
środowiska uczniowskiego, uaktywnianie i poszerzanie zain-
teresowań młodzieży zagadnieniami matematycznymi, upo-
wszechnianie pojęć matematycznych w języku angielskim.

Konkurs był indywidualny i jednoetapowy. Część zadań
konkursowych napisana była w języku angielskim. W zesta-
wach dla klas pierwszych 15 zadań było napisane w języku
polskim i 5 zadań w języku angielskim. Dla klas drugich 10

zadań było napisane w języku polskim i 10 zadań w języku
angielskim

Nagrodzone zostały 3 prace z klas pierwszych i 3 prace
z klas drugich, które uzyskały największą liczbę punktów. Wy-
niki konkursu są następujące:

I miejsce: Kamil Krzyśko – uczeń klasy 1 Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nienadówce,

Katarzyna Kraska – uczennica klasy 2 Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim.

II miejsce: Kamila Naja – uczennica klasy 1 Publicznego
Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nienadówce,

Dominika Jodłowska – uczennica klasy 2 Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. bł. Br. Markiewicza w Ze-
spole Szkół w Trzebosi.

III miejsce: Izabela Rembisz – uczennica klasy 1 Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Małopolskim,

Szymon Koziarz – uczeń klasy
2 Gimnazjum z Oddziałami Dwu-
języcznymi Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Małopolskim

Podsumowanie konkursu od-
było się w Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce. Uczniowie otrzy-
mali cenne nagrody i atrakcyjne
upominki. Tradycyjnie nagrodą za
zajęcie pierwszego miejsca był ta-
blet.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział i za-
praszamy na następną edycję na-
szego konkursu już w przyszłym
roku.

M. Dymek, B. Mełech

II edycja konkursu

„Math challenge”
Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył
do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.

Jean Duverger
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Matematyka jest drzwiami
i kluczem do nauki.

Roger Bacon

Miêdzygminny Konkurs
Matematyczny

„Ma³y Pitagoras”

W dniu 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 1200 w Zespole Szkół
Nr 1 w Nienadówce odbył się II etap Międzygminnego Kon-
kursu Matematycznego „Mały Pitagoras” pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopol-
skim pana Andrzeja Ożoga. Była to już IV edycja konkursu.
Uczestnikami byli uczniowie klas III i VI szkoły podstawowej,
którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych w poszcze-
gólnych placówkach. Konkurs z roku na rok
cieszy się dużym zainteresowaniem. Celem
konkursu jest rozwijanie zainteresowań oraz
motywowanie uzdolnionych matematycznie
dzieci do podejmowania dalszych wyzwań,
a nauczycieli do dalszej pracy z młodymi pa-
sjonatami nauk ścisłych. W konkursie wzięło
udział łącznie 67 uczniów. Gościliśmy między
innymi szkoły:
– Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
– Szkołę Podstawową w Kamieniu Prusinie,
– Zespół Szkół w Kamieniu,
– Zespół Szkół w Trzebosi,
– Szkołę Podstawową Nr 2 w Trzebosi,
– Szkołę Podstawową Nr 3 w Trzebosi,
– Zespół Szkół Nr 1 w Stobiernej,
– Zespół Szkół w Górnie,
– Zespół Szkół w Jasionce,
– Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej,
– Zespół Szkół w Trzebusce,
– Zespół Szkół w Nowej Wsi,
– Zespół Szkół w Zaczerniu,
– Zespół Szkół w Wólce Podleśnej,
– Zespół Szkół w Trzebownisku.

Konkurs trwał 90 minut, a nad jego prze-
biegiem czuwała komisja. Uczniowie mieli
do rozwiązania 18 niestandardowych zadań
matematycznych, wymagających pomysło-
wości i twórczego spojrzenia na problem co
nie należy do najłatwiejszych.

Dzięki hojności sponsorów został przy-
gotowany obiad oraz słodki poczęstunek dla
opiekunów i ich podopiecznych. Kilka dni po
konkursie Jury zebrało się w celu sprawdze-
nia prac. Byli to nauczyciele z sąsiednich
szkół: p. Maria Bednarz – nauczycielka Ze-
społu Szkół w Nowej Wsi, p. Helena Mazgaj
– nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 1 w Sto-
biernej, p. Małgorzata Kula – nauczycielka
z Zespołu Szkół Nr 1 w Trzebosi oraz p. Jo-
anna Szwaja i p. Adriana Zagaja-Baniak
– nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce i organiza-
torki konkursu.

Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością za-
gadnień z arytmetyki, geometrii i logiki. Była duża rywaliza-
cja, a wynik końcowy jest następujący:
w kategorii klas III:
I miejsce i tytuł Pitagorasa zdobył – Stec Igor – uczeń Zespo-
łu Szkół w Trzebownisku. Opiekunem była p. Małgorzata Ja-
łowiec;

II miejsce – Bielenda Szymon – uczeń Zespołu Szkół w Za-
czerniu. Opiekunem była p. Bożena Nabożny;
III miejsce
– Głaz Maciej – uczeń Zespołu Szkół w Nowej Wsi. Opieku-
nem była p. Maria Bednarz;
– Synoś Antoni – uczeń Zespołu Szkół w Nowej Wsi. Opie-
kunem była p. Maria Bednarz;
– Kiełb Szymon – uczeń Zespołu Szkół w Górnie. Opieku-
nem była p. Halina Godek;
– Zielińska Laura – uczennica Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej. Opiekunem była p. Dec Grażyna;
– Techman Adam – uczeń Zespołu Szkół w Wólce Podle-
śnej. Opiekunem była p. Małgorzata Kowal
Wyróżnienia:
– Bednarz Krystian – uczeń Zespołu Szkół w Nowej Wsi.
Opiekunem była p. Maria Bednarz;
– Lepianka Nikola – uczennica Zespołu Szkół w Trzebosi.
Opiekunem była p. Kuduk Justyna.

w kategorii klas VI:
I miejsce i tytuł Pitagorasa zdobyła Mazgaj
Kinga – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Sto-
biernej. Opiekunami były p. Helena Mazgaj
i p. Małgorzata Uram;
II miejsce – Sierżęga Michał – uczeń Zespołu
Szkół w Trzebownisku. Opiekunem była p. Jo-
anna Cyrnek
III miejsce – Ciupak Sebastian – uczeń Ze-
społu Szkół Nr 1 w Nienadówce. Opiekunem
była p. Bożena Mełech.
Wyróżnienia:
– Aleksandra Chorzępa – uczennica Ze-
społu Szkół Nr 1 w Nienadówce. Opiekunem
była p. Bożena Mełech
– Noworul Mateusz – uczeń Zespołu Szkół
w Zaczerniu. Opiekunem była p. Pokrzywa
Wioleta;
Sponsorami nagród i poczęstunku byli:
– Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Andrzej Ożóg,

– J.K. Firma Handlowo-Usługowa w Trzebownisku
– Firma „Styrobud” w Trzebosi,
– „BETMAR” w Górnie,

– „TTBRUK” – Zakład Betoniarski w Górnie,
– Firma „Albatros” w Trzebusce,
– Zajazd „Sokół” w Nienadówce,
– „Restauracja u Kozła” – Piotr Kozioł w Trzebusce,
– „Gwintmar” Stanisław Marut w Sokołowie Młp.,
– Zakład Mięsny „Małopolska” w Sokołowie Młp.,
– STIHL PPHU „HEDEL” w Sokołowie Młp.,
– Zakład Cukierniczy „Asia” w Wólce Sokołowskiej, Joanna
Nowak-Naja,
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– Sklep „Orzech” w Sokołowie Młp.,
– Sklep „Patro” w Sokołowie Młp.,
– Kwiaciarnia „Anna” w Nienadówce,
– „SABINPOL” – meble w Nienadówce,
– Galeria „Nowy Świat” w Rzeszowie,
– Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Marpis” Sp.
z o.o. w Stobiernej
– Piotr Chorzępa, właściciel sklepu „Premium” w Trzebosi.

Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkurs posze-
rzy swoje grono uczestników i będzie cieszył się jeszcze więk-
szym zainteresowaniem.

Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów,
natomiast uczniom życzymy dalszych sukcesów.

Cieszymy się, że ten konkurs przyciąga wielu uczniów,
którzy pasjonują się matematyką. Serdecznie dziękuję dy-
rektorowi Zespołu Szkół za organizację tego przedsięwzię-
cia, a rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w przygo-
towaniu uczniów do zmagań konkursowych. Wam drodzy lau-
reaci gratulujemy sukcesów, a uczniów klas III w przyszłości
zachęcamy do udziału w naszym konkursie dla klas VI.

Organizatorki konkursu:
Adriana Zagaja-Baniak, Joanna Szwaja

Prawie 19 tys. młodych widzów
z 347 szkół w całej Polsce przyłączyło
się do premiery Internetowego Teatru
TVP dla szkół. Do końca roku szkolne-
go będzie jeszcze sześć sztuk teatral-
nych: od „Proszę słonia” po „Annę Ka-
reninę”.

O skali przedsięwzięcia, jakim jest
Internetowy Teatr TVP dla szkół świad-
czy dotychczasowy bilans. Od pierwszej
transmisji z Teatru im. Słowackiego
w Krakowie w październiku 2012 r. do
lutego 2015 r. zrealizowanych zostało
35 transmisji z 30 teatrów. Spektakle
oglądało ponad milion widzów z ponad
15 tysięcy szkół w całym kraju.

Nasza szkoła przyłączyła się do In-
ternetowego Teatru w tym roku! Pierw-
szy spektakl odbył się 18 marca 2015 r.
Na świetlicy zostały zamontowane dwa
duże ekrany, na których równocześnie
wyświetlono „transmisję na żywo” spek-
taklu „Proszę słonia” dla 160-osobowej
publiczności. I sądząc po emocjach to-
warzyszących naszym najmłodszym
przedszkolakom oraz dzieciom z klas
I-III – było warto!

Dzieciństwo jest okresem decydują-
cym o rozwoju przyszłej osobowości
człowieka. Świat teatru zachwyca nie
tylko dorosłych, ale i dzieci. Teatr ma
duże znaczenie w procesie rozwoju spo-
łeczno-moralnego dziecka, wyostrza
zmysł obserwacji rzeczywistości, potę-
guje uczucia społeczne. Dzięki kontak-
tom ze sztuką dziecko rozwija myślenie,
wyobraźnię, poznaje skutki zachowań

bohaterów, wnika w ich przeżycia.
Warto przypomnieć, że i Teatr prze-

znaczony jest dla uczniów przedszkoli,
szkól podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych całkowicie za
darmo.

Poniżej kolejne transmisje spektakli
teatralnych:

18 marca – „Proszę słonia” z Teatru
im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Autor: Ludwik Jerzy
Kern. Adaptacja i reży-
seria – Arkadiusz Klucz-
nik. Teksty piosenek
– Dariusz Czajkowski.
Scenografia – Dariusz
Panas. Muzyka – Piotr
Nazaruk. Choreografia
– Urszula Pietrzak

Pinio, kilkuletni chło-
piec, jest najmniejszy
w swojej klasie. To wła-
śnie jest olbrzymim
zmartwieniem jego ro-
dziców, którzy codzien-
nie podają mu garść
witamin: „na rośnię-

Atrakcyjna wiosna w Internetowym
Teatrze na ¿ywo TVP dla szkó³!

Wœród nich Nasza Szko³a
– Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II!
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cie!”. Pastylki zamiast do buzi Pinia
wpadają – w tajemnicy przed rodzicami
oczywiście – do trąby porcelanowego
słonia Dominika. W efekcie zamiast wiel-
kiego syna rodzice
zostają posiadacza-
mi wielkiego słonia,
który z każdym
dniem coraz bar-
dziej wypełnia ich
dom... Lubelska re-
alizacja tekstu Lu-
dwika Jerzego Ker-
na jest polską pra-
premierą.

10 kwietnia –
„Brak sensu, Anio-
łek, Żyrafa i Stołek”
z Białostockiego Te-
atru Lalek. Autorka:
Maria Guśniowska.
Reżyseria: Marian Pecko. Scenografia:
Ewa Farkasowa. Muzyka: Robert Man-
kowecky.

Pewna Żyrafa nie różniła się zbytnio
od innych Żyraf – jedynym, co ją wyróż-
niało, był niewyobrażalny, uparty i przy-
czepiony do niej na stałe pech... Z tego
właśnie powodu nikt nie chciał się z nią
przyjaźnić – wszyscy bowiem się oba-
wiali, że ów pech może być zaraźliwy.
Trzymali się więc od niej z daleka, przez
co nasza Żyrafa była bardzo samotna.
Aż pewnego dnia zdarzyło się coś zu-
pełnie niezwykłego... Ciepła, mądra
i zabawna opowieść o poszukiwaniu
sensu w życiu. Bo przecież każdy ma
swój sens, bez względu na to czy jest
dorosłym, dzieckiem, czy może Żyrafą.

20 kwietnia – „Tygrys Pietrek” z Te-
atru Groteska w Krakowie.

Autorka: Hanna Januszewska. Re-
żyseria: Grzegorz Kwieciński. Sceno-
grafia: Barbara Wójcik. Muzyka: Bogdan
Szczepański. Spektakl o lękliwym tygry-
sku, który ze strachu zgubił swoje paski
i wyrusza na wyprawę w po-
szukiwaniu odwagi – chce ją
kupić w sklepie, zdobyć
w wojsku, nauczyć się jej od
Indian... Czy zrozumie, że
boi się każdy, a odwaga po-
lega na pokonaniu strachu,
nie zaś na ubraniu się w jej
„kostium”?

Spektakl wyróżniony cer-
tyfikatem jakości ASSITEJ
(Świadectwo Najwyższej Ja-
kości i Poziomu Artystyczne-
go) przyznawanym przez
Polski Ośrodek Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Te-
atrów dla Dzieci i Młodzieży
„ASSITEJ”.

14 maja „Anna Karenina” z Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego. Adaptacja:
Krzysztof Korwin Piotrowski. Tłumacze-
nie: Kazimiera Iłłakowiczówna. Muzyka:

Andrzej Zarycki. Teksty piosenek: Mi-
chał Chludziński. Reżyseria: Józef Opal-
ski. Kierownictwo muzyczne: Wojciech
Rodek ... olśnienie, chwila spokoju, wej-

ście w wyczarowany na scenie Teatru
Muzycznego w Gliwicach świat tołsto-
jowskiej „Anny Kareniny”, świat namięt-
ności, tragicznych miłości, których fina-

łem może być tylko śmierć. A równocze-
śnie było to wejście w świat teatralnej
poezji, teatralnej metafory, idącej pod

prąd nowych hałaśliwych nurtów. Józef
Opalski, wraz z całą gliwicko-krakowską
ekipą, stworzył przedstawienie w starym,
dobrym stylu, w którym – jak się okazuje
– można sprawnie opowiedzieć pewną

historię i pozwolić na dodatek widzom
samodzielnie wyciągnąć z niej wnioski
– fragment recenzji.

19 maja – „Mała Syrenka” z Teatru
Lalek Arlekin w Łodzi Reżyseria: Wal-
demar Wolański. Scenografia: Anna
Poopek. Muzyka: Krzysztof Dzierma.

Spektakl sceny marionetkowej zre-
alizowany w klasycznej baśniowej kon-
wencji. Wzruszającej historii o małej
mieszkance podwodnych głębin zako-
chanej w księciu towarzyszy prawdzi-
wie podmorska muzyka. Intrygująca
scenografia sugestywnie pozwala wi-
dzom przenieść się do fantastycznego
świata głównej bohaterki. 3 czerwca
„Pręcik” z Teatru Baj Pomorski w Toru-
niu. Autorka: Malina Prześluga. Reży-
seria: Zbigniew Lisowski. Scenografia:
Dariusz Panas. Muzyka: Rafał Skoniecz-
ny i Mateusz Jagielski. „Tekst Maliny
Prześlugi utrzymany jest w konwencji
literatury drogi. Historia to nietypowa, bo
opowiedziana z perspektywy przedmio-
tów codziennego użytku, stąd obecne

w spektaklu elementy te-
atru absurdu i teatru
przedmiotu. Przedsta-
wienie powstało po to,
by pokazać piękno rela-
cji panujących w rodzi-
nie. Nie wiadomo czemu
dziewczynka jest chora
– czy dręczy ją choroba
duszy czy też ciała. Wia-
domo za to na pewno, że
są z nią najbliżsi, którzy
ją kochają i ze wszyst-
kich sił starają się jej po-
móc. „Pręcik” nie jest dla
nas opowieścią o śmier-
ci, mimo że bardzo czę-
sto w ten sposób inter-

pretuje się dramat Prześlugi. Śmierć, po-
dobnie jak w życiu, pojawia się na sa-
mym końcu spektaklu, ale przecież
w obliczu spraw ostatecznych każde
życie jest ostateczne. Jedyną wartością,
która może pokonać śmierć, jest miłość.”
– tak widzi przedstawienie reżyser Zbi-
gniew Lisowski.

19 czerwca – „Zostań moim przyja-
cielem” z Miejskiego Teatru „Miniatura”
w Gdańsku. Scenariusz i reżyseria: To-
masz Man. Scenografia: Anetta Piekar-
ska-Man. Wspólna wyprawa żółwia i pin-
gwina w poszukiwaniu domu staje się
pretekstem do opowieści o przyjaźni,
odmienności i akceptacji. Jeden ucieka
z zoo, drugi zostaje porzucony przez
właścicielkę. Spotykają się i postana-
wiają udać do miejsc swojego pocho-
dzenia. Problem jest taki, że to miejsce
u jednego znajduje się na południu,
a u drugiego na północy. Staną więc
przed dylematem rozstania.

Beata Kraska
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Gminny Konkurs
Czytelniczy

„W krainie baœni”

12 maja 2015 r. w czytelni Biblioteki
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp. odbyła się II edycja Gmin-
nego Konkursu Czytelniczego pt.: W kra-
inie baśni.

Do konkursu przystąpili uczniowie
klas IV z siedmiu szkół naszej gminy tj.:
Wólki Niedźwiedzkiej, Nienadówki (ZS
nr 1), Trzebosi (ZS nr 1 i SP nr 2), Trze-
buski, Górna i Sokołowa Młp. W czasie
trwania zmagań konkursowych zawod-
nicy występowali w przebraniu, wciela-
jąc się w postaci ulubionych baśniowych
bohaterów.

Uczestnicy konkursu pracowali
w dwuosobowych drużynach rozwiązu-
jąc sześć zadań, które treścią obejmo-
wały znajomość przeczytanych baśni
oraz faktów z życia i twórczości H. Ch.
Andersena. Zadania te to: krzyżówka,
test, rozsypanka wyrazowa, układanie
puzzli z rysunkiem ilustrującym baśnio-
wych bohaterów, uporządkowywanie
wydarzeń w baśni, odgadywanie tytu-
łów baśni na podstawie rekwizytów.
W trakcie trwania konkursu odbyła się
parada postaci baśniowych. Uczestnicy
konkursu w przebraniu zaprezentowali
się dzieciom oddziału zerowego. Pre-
zentacja połączona była z rozpoznawa-
niem bohaterów baśni.

Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja w składzie:
p. Donata Drozd – bibliotekarz Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Soko-
łowie Małopolskim, p. Beata Dzwonnik
– nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebosi, p. Małgorzata Sztorc – na-
uczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Niena-
dówce.

Po dokładnym sprawdzeniu prac
i ocenie poszczególnych zadań komi-
sja wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi:

•  I miejsce: Kinga Cisek, Aleksandra
Nosal – Szkoła Podstawowa im. Bł.
B. Markiewicza w Zespole Szkół w Trze-
bosi,

•  II miejsce: Aleksandra Ożóg, We-
ronika Trzeciak – Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Zespole
Szkół Nr 1 w Nienadówce,

•  III miejsce: Agnieszka Kwolek, Se-
bastian Tarnawski – Szkoła Podstawo-
wa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.

Uczestnicy konkursu prezentowali
wysoki poziom wiedzy i umiejętności.
Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody

w postaci książek, oraz
słodycze. Sponsorem na-
gród był p. Ryszard Rem-
bisz, któremu organiza-
torka konkursu składa po-
dziękowanie.

Konkurs był nie tylko
ogromnym przeżyciem
osobistym dla każdego
uczestnika, ale również
dobrą zabawą. Towarzy-
szyła mu miła, pełna zdro-
wej rywalizacji atmosfera.

Małgorzata Pasierb
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Jedni z najlepszych
w województwie

Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 16/307/15 zatwierdził listy rankingowe
wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego pn. Program stypen-
dialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkar-
packiego w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendium zostało przyznane dla 472 uczniów/uczennic szkół gimna-
zjalnych i 708 uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród nagrodzonych osób znalazły się uczniowie Publicznego Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sokołowie Małopolskim:
I Gim. Wiktoria Hudela
II Gim. Szymon Koziarz
II Gim. Aleksandra Kustra
II Gim. Katarzyna Kraska
III Gim. Karolina Pasierb
III Gim. Urszula Król

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Beata Kraska

Na świecie Dzień Liczby Pi obcho-
dzony jest 14 marca. Dla tych, którzy na-
dal nie wiedzą Pi to stosunek długości
obwodu koła do długości jego średnicy.
Zwykle zapamiętuje się Pi jako 3,14. Ale
liczba Pi ma nieskończenie wiele miejsc
po przecinku, a kolejność cyfr wydaje się
całkiem przypadkowa. Liczba Pi jest
jedną z pierwszych odkrytych przez czło-
wieka liczb niewymiernych i nie da się
jej przedstawić ani pod postacią skoń-
czonej liczby, ani jako wynik dzielenia
dwóch liczb. Data 14 marca nie została
wybrana przypadkowo, a wprost przeciw-
nie z powodu skojarzeń z pierwszymi
cyframi rozszerzenia dziesiętnego licz-
by Pi. Data „14 marca” zapisywana jest
w USA, jako „3.14”.

Tegoroczne święto było jednak wy-
jątkowe. Trzecia i czwarta cyfra po
przecinku to kolejno 1 i 5 – czyli koń-
cówka liczby określającej rok 2015.

W związku z tym Dzień Liczby Pi zor-
ganizowany został również w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. Przygotowaniem imprezy zajęli się
uczniowie klasy IA. Za organizację od-
powiadała pani Beata Kraska.

Imprezy nie sposób było przeoczyć.
Dyrektor Szkoły przez radiowęzeł zapro-
sił gimnazjalistów oraz nauczycieli na
świetlicę szkolną, gdzie cała uroczy-
stość miała miejsce.

Świętowanie zaczęło się od wierszy,
poematów na temat liczby Pi przeplata-
nych z prezentacjami multimedialnymi
przygotowanymi w narzędziach: Prezi
(oprogramowanie tworzenia i przedsta-
wiania prezentacji na tzw. wirtualnym
płótnie, wykorzystujące platformę Ado-
be Flash i Adobe AIR) oraz Smilebox’ie
(aplikacja, która jest nastawiona na uży-
wanie i kreowanie wielu produktów typu
slideshow, scrapbooks oraz zaproszeń
a także multimedi), zaprezentowanych
przez uczniów klas IIA. Prezentacje pt:
„Życie i twórczość Alberta Einsteina”,
„Prezentacja życia Wacława Sierpiń-
skiego”, „Prezentacja o Liczbie Pi”.

Dalsza część obchodów Dnia Liczby
Pi to inscenizacja „Kłótnia Liczb z Pi
w roli głównej” oraz część kulminacyj-
na, czyli konkurs pomiędzy II klasami
gimnazjalnymi.

Wśród wielu rund konkursowych
najciekawsze:

• Konkurs na zapamiętanie naj-
dłuższego rozwinięcia liczby Pi (Dekla-
macja rozwinięcia przez lidera grupy).

• Konkurs Pi wyrazy czyli takie,
w których jest ukryte pi (np. pieniądz,
pieszy, pierwiosnek) w określonym cza-
sie (3 min.) wypisują kolejne wyrazy
zwycięża drużyna, która wypisze ich jak
najwięcej.

• Każda klasa przygotowuje okrzyk
matematyczny.

• Każda klasa wykonuje plakat,
o tematyce matematycznej.

• Każda klasa prezentuje (w do-
wolnej formie) wylosowanego wcze-
śniej matematyka (od 2 do 2,5 min)
w dowolnej formie, może zaprezentować
jedna osoba, zespół lub cała klasa.

Zwycięska drużyna: klasa IIA gim-
nazjum.

Celem wydarzenia było popularyzo-
wanie matematyki i przełamanie niechę-
ci do tego przedmiotu. Młodzież wspa-

niale brała udział w wydarzeniu. Wyra-
zem zaangażowania był chociażby czar-
ny strój z symbolem Pi.

Udowodniliśmy wszystkim, że mate-
matyka, to nie tylko trudne zadania, „su-
che liczby” i abstrakcyjne figury, ale rów-
nież znakomita zabawa i pasjonująca
przygoda.

Mamy nadzieję, że tego dnia każdy
uczeń znalazł coś dla siebie interesują-
cego. Nawet na tak poważną naukę,
jaką jest matematyka, warto czasem
spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka.
Święto matematyki niewątpliwie miało
walory dydaktyczne, ale to także cieka-
wy sposób uatrakcyjnienia naszego
szkolnego życia, a więc... przyjemne
z pożytecznym!

Serdecznie gratulujemy wszystkim
klasom, dziękujemy za pełne zaanga-
żowanie i super zabawę.

Beata Kraska

„Miêdzynarodowy Dzieñ Liczby (Pi)”
obchodzony po raz pierwszy w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim

Wyprzedzając wszystkich o jeden dzień 13.03.2015 r. gimnazjaliści z Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. świętowali uroczystość pod hasłem „Pi Day”. Wydarzenie
miało na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale
również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.
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ZS TRZEBOŚ

Obchody
Dnia Polskiej

Niezapominajki
w Zespole Szkó³

w Trzebosi

O tym, że należy dbać o środowisko
naturalne i chronić przyrodę chyba nie
trzeba nikogo przekonywać. Powstało
mnóstwo stowarzyszeń i organizacji dzia-

łajacych na rzecz ochrony środowiska,
np. Ekoskop z Rzeszowa. Wiele jest tak-
że dni i akcji zwracających naszą uwagę
na zagadnienia ekologiczne, jak choćby
Dzień Ziemi (obchodzony 22 kwietnia),
akcja Dzień bez Samochodu (22 wrze-
śnia), czy Sprzątanie Świata (trzeci ty-
dzień września). Ich celem jest przede
wszystkim propagowanie wśród ludzi
postaw odpowiedzialnych względem
środowiska i otaczającej nas przyrody,
a także edukowanie o zagrożeniach wy-
nikających z zanieczyszczania i zatruwa-
nia naszej planety. Apel skierowany jest
nie tylko do ludzi dorosłych, ale przede
wszystkim młodzieży i dzieci-bo to one
chłoną wiedzę i są wrażliwe na potrzebę
ochrony środowiska. Dlatego też i w na-
szej szkole, w Zespole Szkół w Trzebosi
organizujemy różne akcje i wydarzenia
ekologiczne, aby wykształtować w na-
szych uczniach proekologiczne postawy.
Po pierwsze, co miesiąc przeprowadza-
my w klasach zbiórkę zużytych baterii
i akumulatorów, gromadzimy makulatu-
rę, a ponadto uczestniczymy już kolejny
rok w akcji zbierania płyt CD i DVD orga-
nizowanej przez Klub Obrońców Plane-

ty. Nasza szkoła uczestniczy także w pro-
jekcie Alarm dla Bioróżnorodności Pod-
karpacia w ramach którego przeprowa-
dzane są warsztaty ekologiczne, a w ostat-
nim czasie trwają prace nad stworzeniem
łąki, oczka wodnego oraz hoteliku dla
nietoperzy przy szkole. Działania takie są
dla naszej młodzieży wspaniałą okazją
nie tylko do zdobycia wiedzy na temat
roślin i zwierząt, ale także do pracy
w zespole i integracji.

Kolejnym ważnym działaniem podej-
mowanym w Zespole Szkół w Trzebosi
są obchody Dnia Polskiej Niezapominaj-
ki. To święto przyrody zostało zapocząt-
kowane przez redaktora radiowej „Je-
dynki”, Andrzeja Zalewskiego. Pierwsze
obchody miały miejsce 15 maja 2002 r.
Patronem medialnym święta jest Gaze-
ta Wyborcza i Przyroda Polska, a do akcji

co roku przyłącza się coraz szersze gro-
no jej zwolenników. Uczestniczą w niej
już m.in. pszczelarze, szkółkarze, rolni-
cy ekologiczni, wiele czasopism (np.
Gość Niedzielny), Państwowy Instytut
Geologiczny, a przede wszystkim szko-
ły i przedszkola. W Zespole Szkół w Trze-
bosi tegoroczne obchody miały miejsce
12 maja. Organizacją przedsięwzięcia,
już po raz trzeci, zajął się Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami. Naszy-

mi głównymi celami było: kształtowanie
postaw dzieci i młodzieży zgodnych
z edukacją ekologiczną, pogłębianie
i zdobywanie nowej wiedzy ekologicz-
nej, poznawanie problemów ekologicz-
nych bliższego i dalszego otoczenia, po-
znawanie sposobów ochrony środowiska
oraz nauka współdziałania w zespole.

W ramach obchodów Dnia Polskiej
Niezapominajki zorganizowany został
turniej ekologiczny dla uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej, IV-VI Szkoły Pod-
stawowej i 1-3 Gimnazjum. Wszyscy
uczniowie otrzymali papierowe nieza-
pominajki, które nosili przypięte do ubra-
nia. Wykonana została także okoliczno-
ściowa gazetka na dolnym korytarzu.

Obchody rozpoczęły się marszem
przedstawicieli poszczególnych klas
z ekologicznymi transparentami. Zostały
one wcześniej wykonane przez uczniów.
Następnie przystąpiliśmy do właściwych
rozgrywek. Każda klasa wybrała po 3 re-
prezentantów. Drużyny odpowiadały na
pytania zamknięte i otwarte o tematyce
ekologicznej. Nowością w tym roku było
zadanie polegające na rozpoznawaniu
gatunków roślin i drzew. Ponadto, jury
konkursowe oceniało stroje uczestników
(miały one nawiązywać do tematyki ob-
chodzonego dnia) oraz transparent
z ekologicznym hasłem (w klasach IV-VI
SP i 1-3 PG). Wszyscy uczniowie biorący
udział w turnieju wykazali się ogromnym
zasobem wiedzy, a przy okazji wszyscy
się świetnie bawili. Nagrodą dla najmłod-
szych uczniów był słodki upominek i pa-
miątkowe dyplomy, a klasy starsze (IV-VI
SP oraz 1-3 PG) oprócz dyplomów otrzy-
mały punkty w szkolnym plebiscycie na
Super Klasę.

Każda okazja jest dobra i potrzeb-
na, aby zwrócić naszą uwagę na potrze-
bę dbania o środowisko, w którym żyje-
my – o wodę, glebę, powietrze, rośliny
i zwierzęta. Wszystkim nam powinno za-
leżeć na tym, aby nasz Dom-Ziemia był
domem pięknym i zdrowym i aby z jego
wspaniałych bogactw i zasobów mogły
korzystać także przyszłe pokolenia.

Joanna Wąs, opiekun RSU
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

W okresie przedświątecznym dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Wól-
ce Niedźwiedzkiej kultywowały staro-
polską tradycję zbierania jajek. Przed-
szkolaki chodziły w orszaku z koguci-
kiem i koszykami.
Śpiewając:
Wieziemy tu kogucika
Dajcie jajek do koszyka
Dajcie jajek choć ze cztery
A do tego ze dwa sery
Dla kogucika – kukuryku.
Do was tutaj wstępujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy,
Dajcie też co macie dać,

Wieziemy tu kogucika...

Co dobrego nie żałować,
Dla kogucika – kukuryku.
Recytując:
Wiosna przyszła, zima schodzi
nasz kogucik boso chodzi.
Dajcie choć po dwa grosiki,
by kogucik miał buciki.
Placków jajek nie żałujcie,
bo jak nic nie dostaniemy
wszystkie garnki potłuczemy.

Dzieci zbierały czekoladowe jajecz-
ka do koszy-
ków. Nie za-
brakło też tra-
d y c y j n e g o

„lania wodą”. Przedszkolaki z wielką ra-
dością oblewały wodą dyrektora, kole-
gów i koleżanki oraz pracowników szko-
ły. Każdy mógł poczuć atmosferę świąt.

Ewelina Wawrzaszek
Natalia Wrzos
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Kot w kuchni

Jakie właściwości ma olej roślinny? Jak włożyć jajko ze
skorupką do szklanej butelki? Jak wygląda piana, która po-
większa swoją objętość?

Na te oraz wiele innych pytań mogły odpowiedzieć dzieci
z naszego przedszkola po warsztatach, które odbyły się
2 marca 2015 r. Tego dnia sala przedszkola zamieniła się
w laboratorium pełne kolorów – idealne dla małych ekspery-

wych rozwijających koordynację
i poczucie rytmu. Uczyły się na-
śladować, słuchać poleceń. Ro-
dzice mogli miło spędzić czas na
zabawie z dziećmi wzmacniając
przy tym wzajemne więzi oraz oce-
nić gotowość swojego dziecka do
zostania przedszkolakiem. Dzięki
zajęciom adaptacyjnym dzieci na-
turalnie i bezstresowo przygotowa-
ły się do rozpoczęcia przygody
przedszkolnej a rodzice mogli ob-
serwować swoje pociechy. Uzy-
skali też informacje dotyczące or-
ganizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego w przedszkolu.

Ewelina Wawrzaszek,
Natalia Wrzos

mentatorów. Podczas zajęć przedszkolaki zapoznały się
z właściwościami różnych cieczy oraz produktów używanych
w kuchni. Podczas doświadczeń obserwowały jak zachowują
się one w swoim towarzystwie. W niezwykły chemiczny świat
dzieci zostały wprowadzone przez animatorkę przebraną za
kota. Młodzi naukowcy dowiedzieli się także jak należy korzy-
stać z przyborów kuchennych. Wszyscy z ogromnym entuzja-
zmem brali udział w zabawie. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne takie zajęcia.

Natalia Wrzos

Zajêcia adaptacyjne dla dzieci

4, 18 i 25 marca 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym
w Wólce Niedźwiedzkiej odbyły się zajęcia adaptacyjne dla
rodziców i dzieci w wieku od 2 do 4 lat, które nie uczęszczają
do przedszkola. Spotkania miały na celu ułatwić dzieciom
bezstresowo wkroczyć w świat grupy przedszkolnej, pomóc
w stworzeniu atmosfery radości i zaufania, zapewnić poczu-
cie bezpieczeństwa. Ponadto przyczyniły się do nawiązania
kontaktu z dziećmi i ich rodzicami.

W ramach zajęć adaptacyjnych miały miejsce zabawy do-
wolne w wybranym kąciku, według indywidualnych zaintere-
sowań. Dzieci uczyły się zgodnej zabawy w grupie, dzielenia
się zabawkami itp. Odbywały się też zajęcia plastyczne, rozwi-
jające zainteresowania oraz zachęcające do samodzielnego
działania. Dzieci rysowały, malowały, kleiły, wycinały, koloro-
wały, lepiły – ćwiczyły precyzyjne ruchy dłoni i palców. Miały
możliwość uczestniczenia w zabawach muzyczno-ruchowych,
wspólnie śpiewały piosenki, brały udział w zabawach rucho-



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/230/2015 str. 40

Fina³ Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy
Normalizacyjnej

Dnia 28 kwietnia 2015 roku w Zespo-
le Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Nor-
malizacyjnej. Organizatorem konkursu
był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ho-
norowy patronat nad konkursem objęli
Polski Komitet Normalizacyjny oraz Sta-
rosta Rzeszowski. W spotkaniu podczas,
którego odbył się finał konkursu udział

wzięli: Wicestarosta p. Marek Sitarz,
p. Adam Kozak Naczelnik Wydziału Spo-
łeczno-Oświatowego, dr inż. Zygmunt
Niechoda przedstawiciela PKN, mgr inż.
Paweł Górski, p. Dyrektor Antoni Kula,
p. Wicedyrektor Anna Kolano, p. Renata
Woś, p. Maria Zawada, oraz przedstawi-
ciele i młodzież ze szkół, które brały
udział w konkursie: Zespół Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów
Westerplatte w Trzcianie, ZSP nr 3 im.
Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej
Woli, Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka
w Łańcucie, ZS w Sokołowie Młp., Ze-
spół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikor-
skiego w Rudniku, Zespół Szkół Technicz-
nych w Strzyżowie, Liceum Ogólnokształ-

cące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie
Młp., Zespół Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
T. Kościuszki w Stalowej Woli, Liceum
Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie,
Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespół
Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskie-
go w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształ-
cące im. Św. St. Kostki w Kamieniu.

W etapie wojewódzkim udział wzię-
ło 40 uczniów, którzy wcześniej uzyska-
li czołowe miejsca w etapach szkolnych
w naszym województwie. Podczas fina-
łu wojewódzkiego uczestnicy wysłuchali
bardzo ciekawego wykładu na temat
rozwoju normalizacji i jej znaczenia
w życiu codziennym wygłoszonego
przez dr inż. Zygmunta Niechodę przed-
stawiciela PKN.

Laureaci Wojewódzkiego Konkur-
su Wiedzy Normalizacyjnej:

I miejsce – Piotr Fołta Zespołu Szkół
Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie

II miejsce – Elżbieta Łysiak Liceum
Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie

III miejsce – Jarosław Partyka Zespół
Szkół w Sokołowie Młp.

Wyróżnienie – Joanna Jaworek Li-
ceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienie – Aneta Andreasik Li-
ceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienie – Karolina Bielak Ze-
spół Szkół Licealnych im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku

Wyróżnienie – Filip Bzduń Liceum
Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki
w Kamieniu

Wyróżnienie – Adam Jakielaszek Li-
ceum Ogólnokształcące im. KEN w Dy-
nowie

Wyróżnienie – Katarzyna Bury Li-
ceum Ogólnokształcące im. KEN w Dy-
nowie

Celem konkursu było:
– zwiększenie świadomości znacze-

nia normalizacji w życiu codziennym,
praktyce zawodowej oraz w osiąganiu
sukcesu ekonomicznego,

– zapoznanie uczniów z podstawo-
wymi zagadnieniami o normalizacji,

– rozpowszechnianie wiedzy norma-
lizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii
Europejskiej),

– uświadamianie, że to konsument
jest ostatecznym beneficjentem norma-
lizacji, bo między innymi dzięki niej życie
staje się bardziej komfortowe i bez-
pieczne.

Młodzież kształcąca się w Liceach,
Technikach i ZSZ o różnych profilach jak
najwcześniej powinna rozwijać swoją
wiedzę z zakresu normalizacji. W ten
sposób przygotuje się do właściwego
traktowania treści norm, odczytywania
i interpretowania ich zapisów. Wycho-
dząc ze szkoły na rynek pracy młodzież
będzie miała szeroki kontakt z normali-
zacją w przedsiębiorstwach lub instytu-
cjach. Normalizacja sprzyja bowiem roz-
wojowi kreatywności i innowacyjności,
ale także wpływa na kształtowanie po-
staw obywatelskich oraz konsumenc-
kich. W konsekwencji znajomość eko-

nomicznego, technicznego
i społecznego znaczenia norma-
lizacji staje się ważna nie tylko
dla przyszłych pracodawców,
pracowników i konsumentów,
ale i dla całej gospodarki.

Poprzez udział w konkursie
młodzież poszerzyła wiedzę
z zakresu normalizacji i działal-
ności PKN. Dzięki temu wiado-
mości wdrażane w procesie
kształcenia przełożą się na roz-
wój świadomości potencjalnych
(przyszłych) przedsiębiorców
i pracowników. Zagadnienia uję-
te w normach mają swój odpo-
wiednik w życiu codziennym,
dlatego też różnego rodzaju
działania popularyzujące tę wie-
dzę i dające odniesienie do rze-

czywistych sytuacji są potrzebne. Wie-
dza z zakresu normalizacji wdrażana
w procesie kształcenia przełoży się na
rozwój świadomości potencjalnych
przedsiębiorców i pracodawców.

Zagadnienia odnoszące się do uży-
wania norm powinny być kształtowane
we wczesnych etapach kształcenia,
zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, która
się kształci w Liceum, Technikum i ZSZ.
Uczniowie uzyskując tytuł technika
w danym zawodzie i wychodząc po
ukończeniu szkoły na rynek pracy muszą
mieć ukształtowaną świadomość waż-
ności norm i korzyści wynikających z ich
stosowania.

Anna Kolano
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Jak co roku, w ostatni poniedziałek marca odbył się kon-
kurs fizyczny – Lwiątko 2015.

Jest to konkurs dla uczniów których intry-
gują tajemnice natury, którzy lubią myśleć i od-
gadywać, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę,
intuicję i spostrzegawczość.

W ciągu 75 minut w 30 zadaniach trzeba
wybrać jedną z pięciu sugerowanych odpowie-
dzi. Tempo pracy jest szalone i nieuchronnie
prowadzi do przegrzania mózgowego proceso-
ra, ale na tym między innymi ta zabawa polega.

Na pomysł, aby według zasad sprawdzo-
nych w Kangurze zorganizować konkurs z fi-
zyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele „uni-
wersyteckiego” liceum we Lwowie, nawiasem
mówiąc, zajmujący się także organizacją Kan-
gura na terenie Ukrainy. Nazwa LWIĄTKO, po
ukraińsku LEVENJA, właśnie od Lwowa po-
chodzi.

Miło nam poinformować że ucznio-
wie naszej szkoły zajęli pierwsze miej-
sce w finale Kampanii Edukacyjnej
„Świadomy Swoich Praw” która polega
na przygotowaniu i przedstawieniu sy-
mulacji rozprawy sądowej w postępo-
waniu karnym przez zespoły uczniów
z Liceów Ogólnokształcących mniej-
szych miejscowości województwa pod-
karpackiego pod opieką studentów pra-
wa. W rolę uczestników procesu karne-
go wcielili się: z klasy I LO: Aleksandra
Zuba jako sędzia Sądu Rejonowego
w Rzeszowie, Regina Smotryś jako pro-
kurator, Karolina Flis jako pokrzywdzo-
na, Monika Jaskuła oraz Patrycja Sur-
dziel jako obrońcy, Ewelina Walicka oraz
Agata Kania jako policjantki Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Syl-
wia Waberska jako świadek, oraz
uczniowie klasy I AT: Krystian Rzeszu-
tek oraz Arkadiusz Węglarz jako oskar-
żeni. W tegorocznej kampanii wzięło
udział 7 Liceów Ogólnokształcących
z całego województwa podkarpackiego.

30 studentów prawa przygotowało
symulacje rozpraw sądowych z 70
uczniami. Spośród wszystkich szkół, któ-
re brały udział w Kampanii Edukacyjnej
jury wybrało trzy najlepsze zespoły, któ-
re wzięły udział w finale. Celem Kampa-
nii Edukacyjnej „Świadomy Swoich
Praw”, która odbywa się już po raz
czwarty, jest zwiększenie świadomości
prawnej uczniów Liceów Ogólnokształ-
cących mniejszych miast województwa

Pierwsze miejsce w finale Kampanii Edukacyjnej

„Œwiadomy Swoich Praw”
podkarpackiego i zainteresowanych te-
matem mieszkańców Podkarpacia. Kam-
pania po pierwsze ma zwiększyć zain-
teresowanie dziedziną prawa młodych
ludzi biorących aktywny udział w zaję-
ciach prowadzonych przez wolontariu-
szy Programu „Projektor – wolontariat
studencki”, a przede wszystkim pogłę-
bić wiedzę na temat procesu karnego
w sądzie powszechnym. Po drugie ma
odbiorcom akcji pokazać przebieg roz-
prawy sądowej i w jak największym stop-
niu zbliżyć ich do prawa w ujęciu przed-

miotowym, z którym spotykamy się na
co dzień. Organizatorami Kampanii Edu-
kacyjnej „Świadomy Swoich Praw” są
Podkarpackie Centrum Edukacji Praw-
nej oraz Fundacja Generator Inspiracji.
Pragniemy jeszcze raz podziękować za
współpracę studentom – wolontariu-
szom którzy z nami współpracowali:
Patrykowi, Jagodzie, Anecie oraz Karo-
lowi i życzyć im wielu dalszych sukce-
sów w życiu zawodowym i prywatnym.

Magdalena Gajerska-Kozak

Konkurs fizyczny – Lwi¹tko 2015
Pomysł podchwyciło także I Społeczne Liceum Ogólno-

kształcące w Warszawie, któremu ukraińscy organizatorzy za-
proponowali rozszerzenie konkursu na Polskę.

W konkursie z naszej szkoły udział wzięło
8 uczniów:
– Krzyśko Przemysław (I b T)
– Pietrońska Klaudia (I b T)
– Berkowicz Karol (II LO)
– Cisek Magdalena (II LO)
– Holdenmajer Michał (II LO)
– Kula Tomasz (II LO)
– Kuraś Łucja (II LO)
– Mrożkiewicz Wojciech (II LO).

Wyniki poznamy w niedalekiej przyszłości,
ale już teraz dziękujemy wszystkim wymienio-
nym za wysiłek włożony w przygotowania oraz
chęć podjęcia rywalizacji. Mamy nadzieję, że
z roku na rok liczba uczestników konkursu
w naszej szkole będzie rosła.

Tomasz Nowak
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Wizyta studyjna
w Galerii Rzeszów

W ramach projektu unijnego „Podkarpacie stawia na za-
wodowców” młodzież klasy IIA T w liczbie 15 osób uczestni-
czyła w wizycie studyjnej w Galerii Rzeszów. Pan Dyrektor ds.
Marketingu – Sebastian Kielecki zapoznał uczniów z funkcjo-
nowaniem dużego centrum handlowego, jakim jest „Galeria
Rzeszów”. Otrzymaliśmy istotne informacje na temat czynni-
ków wpływających na otwarcie dużego centrum handlowego
i dowiedzieliśmy się, jakie działy występują w Galerii.

Bardzo ważnym działem jest Dział Komercjalizacji, który
zajmuje się planowaniem zagospodarowania przestrzeni cen-
trum przez najemców. Centrum handlowe bardzo dobrze się
rozwija: odnotowano 15% roczny wzrost klientów, dziennie
średnio Galerię odwiedza 19000 klientów, zaś powierzchnia
jest zagospodarowana przez najemców w 99%. Celem Dzia-
łu Marketingu jest reklama i promocja Galerii. W tym celu pla-
nuje się różne eventy (zdarzenia zaplanowane i zorganizo-
wane pod kątem ściśle określonego celu np. sportowe), ma-
jące na celu ściągnięcie jak największej liczby klientów. Po
uzyskaniu ciekawych informacji już sami zapoznawaliśmy się
z planem poszczególnych poziomów Galerii.

Renata Woś

Z Soko³owa do Brukseli
W dniu 17.04.2015 r. w godzinach popołudniowych ucznio-

wie naszej szkoły, którzy osiągnęli w I półroczu najwyższe
wyniki w nauce: Filip Jaskuła, Dorota Dul, Łucja Kuraś, To-
masz Kula oraz Wojciech Mrożkiewicz wraz z opiekunem,
Panem Antonim Kulą, wyruszyli w daleką 5-dniową podróż.
Razem z innymi uczestnikami z 9 szkół z powiatu rzeszow-
skiego kierowali się do Brukseli. Wyjazd został zorganizowa-
ny i sfinansowany przez Pana europosła Stanisława Ożoga.

Wyczerpująca ponad 20-godzinna jazda nowoczesnym
autokarem dla wielu była dużym wyzwaniem. Trudy przejaz-
du zrekompensował wysoki standard pokoi w hotelu Agenda
Louise. Uczniowie zwiedzili wspaniałe miasto Gandawę wraz
z jej pięknymi zabytkami, w tym Katedrą św. Bawona. Ponad-
to wzięli udział we Mszy Świętej niedzielnej odprawionej
w języku polskim w Gandawie. Plan następnego dnia wy-
cieczki obejmował zwiedzanie i spacer po zabytkowych uli-
cach Brukseli, w tym starej dzielnicy Marole. Centralnym punk-
tem programu była wizyta w Parlamencie Europejskim. Uczest-
nicy wycieczki zostali zapoznani min. z tworzeniem prawa
międzynarodowego, procesów jego wdrażania i funkcjono-
wania. Następnie głos zabrali europosłowie: Stanisław Ożóg

i Janusz Wojciechowski. Zwrócili uwagę
na rangę ich stanowisk, ogrom ponoszo-
nej odpowiedzialności oraz skompliko-
waną płaszczyznę ustaleń politycznych.
Uczestnicy wycieczki zobaczyli także salę
plenarną, w której odbywają się obrady
Parlamentu. Wycieczka zakończyła się
przyjazdem we wtorek tj. 21.04.2015 r.
do Rzeszowa.

W zorganizowaniu wyjazdu dużą rolę
odegrało biuro poselskie Pana Stanisła-
wa Ożoga. Przez cały czas z uczestnika-
mi wycieczki przebywali przedstawiciele
biura Pan Michał Wiatr i nasza absolwent-
ka Anna Cymerys. Ten wyjazd na długo
zostanie w naszej pamięci.

Wojciech Mrożkiewicz

Zajêcia z nanotechnologii na
Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniach 4, 17 i 26 marca grupa 15 uczniów z klas Tech-
nikum Informatycznego i Teleinformatycznego naszej szkoły,
brała udział w zajęciach z innowacji z zakresu nanotechnolo-
gii w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrodniczym, w Centrum Dydaktycz-
no – Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

W części pierwszej każdego spotkania uczniowie podzie-
leni na dwie grupy i pod opieką dr Michała Marchewki oraz dr
Dariusza Płocha, obejrzeli laboratoria i urządzenia do bada-
nia nanomateriałów, zapoznawali się z najnowocześniejszym
i specjalistycznym sprzętem z tej dziedziny oraz mieli okazję
pracować na takich urządzeniach jak np. mikroskop sił ato-
mowych AFM czy skaningowy mikroskop elektronowy SEM
itp. W drugiej części każdego spotkania brali udział w wykła-
dach przeprowadzonych przez prof. dr hab. Eugeniusza Sze-
regija, utytułowaną osobowość naukową wielu uniwersyte-
tów. Wyjazdy te uświadomiły uczniom związki nauki z prze-
mysłem, gdyż Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z firma-
mi wytwarzającymi sprzęt lotniczy, a także spowodowały, iż
uczniowie zobaczyli praktyczne wykorzystanie wiedzy nauko-
wej. Ponadto zakosztowali atmosfery uniwersyteckiej (wykład,
obcowanie z autorytetami naukowymi), co być może zaowo-
cuje w przyszłości chęcią podjęcia studiów wyższych. Skła-
damy gorące podziękowanie wyżej wymienionym osobom
za trud, poświęcenie i przede wszystkim zaangażowanie w
przekazywaniu tej jakże ciekawej wiedzy. Życzymy sukcesów
w pracy naukowej, ale także w życiu prywatnym. Mamy na-
dzieję, że nanotechnologia będzie kierunkiem prężnie się
rozwijającym, a prowadzący wykształcą nowe pokolenia bę-
dące częścią nowych nurtów technologicznych.

Anna Kozak
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Zajêcia z fizyki na Politechnice
Rzeszowskiej

W dniu 23.04.2015 r. grupa uczniów technikum uczestni-
czyła w trzecim i zarazem (niestety) ostatnim w tym roku
szkolnym spotkaniu z fizyką na Politechnice Rzeszowskiej
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
Ideą warsztatów była popularyzacja fizyki i pomoc w jej zro-
zumieniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, cie-
kawych, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Eks-
perymenty, które zostały przedstawione były trudne lub wręcz
niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i ta-
kie, które przy pomocy najprostszych środków można wyko-
nać w domu.

Zajęcia były prowadzone przez pana mgr inż. Bogdana
Wosia w budyniach Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale
Matematyki i Fizyki Stosowanej.

Prowadzący w sposób ciekawy i zrozumiały, a także nie-
jednokrotnie zabawny pokazywał piękno przedmiotu jakim
jest fizyka.

Pokazy dotyczyły różnych dziedzin fizyki (m.in. z mecha-
niki, elektromagnetyzmu, elektrostatyki, termodynamiki, pądu
elektrycznego, termodynamiki, hydrostatyki i aerostatyki),
były bardzo widowiskowe, a ich efekty często zaskakiwały
młodzież.

Pomiędzy prezentowanymi doświadczeniami uczniowie
mieli możliwość zapoznania się z ciekawymi anegdotami
i wydarzeniami z życia znanych fizyków. „Zabawa” ciekłym
azotem, obserwacja zjawiska lewitacji, kamienie celtyckie
czy też „gromowładny” transformator Tesli, to tylko niektóre
z pokazów, które na pewno na długo pozostaną w pamięci
uczniów, a także wzbudzą ich zainteresowanie naukami przy-
rodniczymi.

Tomasz Nowak

Interaktywne warsztaty
naukowo-techniczne

W dniu 26.03.2015 r. i 27.03.2015 r. odbyły się warsztaty
naukowo-techniczne w ramach projektu „Podkarpacie stawia
na zawodowców”. Pokazy miały za zadanie pokazania nauki
w jej praktycznym wymiarze, a także rozbudzenie zaintereso-
wań przedmiotami ścisłymi. W pokazach uczestniczyła młodzież
z naszej szkoły. Z zainteresowaniem obserwowali prezentowa-
ne doświadczenia. Uczniowie mogli nie tylko zobaczyć ekspe-
rymenty, ale również wziąć udział w niektórych z nich. Młodzież
podczas warsztatów wzięła udział w zajęciach interaktywnych
z poszczególnych dziedzin matematyczno – przyrodniczych, za-
wodowych. Szkoła dzięki temu miała możliwość przekazania
wiedzy praktycznej w atrakcyjny sposób. Dla szkoły ważne jest
uczenie poszukiwania i przetwarzania informacji w wiedzę, po-

sługiwanie się najnowszymi
osiągnięciami nauki. Podczas
warsztatów młodzież została
zapoznana z nowymi techno-
logiami. Udział w zajęciach był
dla młodzieży formą aktywne-
go zaangażowania się w po-
kazy. Podczas warsztatów na-
ukowych młodzież wzięła
udział w pokazach i doświad-
czeniach z matematyki, fizyki,
chemii, biologii, geografii i in-
nych przedmiotów przyrodni-
czo-technicznych oraz zawo-
dowych. Warsztaty były atrak-
cyjną formą prezentowania
wiedzy z równych dziedzin
matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.
Młodzież szkolna z zaangażowaniem wykonywała doświadcze-
nia, co dostarczało im wiele niezapomnianych przeżyć i emocji.

Anna Kolano
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Kuchnia w³oska

23 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
zorganizowano kolejne zajęcia pozalekcyjne „Kuchnie Świa-
ta” w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
Uczestniczyło w nich 8 uczniów kształcących się w zawodzie
Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Tym razem uczniowie poznali jedną z najbardziej zna-
nych i smacznych kuchni świata – kuchnię włoską.

„Włoskie smaki” to przede wszystkim makarony, pizza na
cienkim chrupiącym spodzie, sos boloński, risotto, gęsta zupa
Minestra, ser mozzarella, parmezan, szynka parmeńska.
Włosi to również wielcy miłośnicy łakoci i twórcy wspania-
łych deserów.

Do najsłynniejszych zaliczamy tiramisu, deser wywodzą-
cy się z Toskanii, czy też panna cotta (gotowana śmietanka).
Jednakże najbardziej rozpoznawalnym i uznawanym na ca-
łym świecie włoskim deserem są lody włoskie. Agata Gielar
i Paulina Dziadura przygotowały spaghetti z owocami morza,
szparagi w szynce parmeńskiej. Magdalena Dudek, Patrycja

Kuchnia orientalna
W ramach innowacyjnego programu „Kuchnie Świata”

20 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp., zor-
ganizowano zajęcia pozalekcyjne dla 8 uczniów kształcą-
cych się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicz-
nych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodow-
ców”. Podczas spotkania uczestnicy poznali jedną z naj-
starszych kuchni świata i najbardziej popularnych w Azji
– kuchnię chińską.

Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy przez
uczestników z zakresu kuchni chińskiej, a także wykonanie
tradycyjnych potraw.

Kuchnia chińska zaliczana jest do najstarszych kuchni
świata, pełna harmonii takich smaków jak słony, słodki, kwa-
śny, gorzki i ostry. To dzięki nim
potrawy mają wyrazisty smak
i aromat. Na różnorodność
kuchni chińskiej ma wpływ za-
równo tradycja jak i ogromne
zróżnicowanie terenu, a jej
doskonałość to efekt ciężkiej
pracy przez tysiące lat. Chiń-
skie dania są zawsze świeże
i naturalne. Prawdziwy chiński
kucharz posługuje się patelnią
wok, w której przygotowuje
większość swoich potraw. Od
zawsze głównym składnikiem
potraw był ryż. Jest on jedzo-
ny na wiele sposobów, z mię-
sem, warzywami, rybami, czy
nawet jako słodki deser. Ulubionym mięsem chińczyków jest
wołowina, jednak cena nie pozwala, aby jeść ją codziennie.
W skład chińskich potraw wchodzą również owoce morza,
kurczak, wieprzowina, kaczka oraz oczywiście warzywa.
Kuchnia chińska to jedyna kuchnia świata, która posiada
tysiące różnych potraw, przygotowywanych na tysiące róż-
nych sposobów. Warto wspomnieć, że opiera się w dużej
mierze na produktach takich jak: tofu (twaróg otrzymany
z mleka sojowego), sos sojowy otrzymany z ziaren soi, pieprz
syczuański otrzymany z łupiny jagody żółtodrzewu pieprzo-
wego o ostrym smaku, z lekką cytrusową nutą. Używany
w azjatyckiej kuchni, szczególnie w prowincji Syczuan jako
przyprawa do kurczaka i kaczki. Razem z anyżem gwiazd-

Drelich, Justyna Ściuk i Agnieszka Puzio sporządziły pizzę
z kurczakiem oraz pizzę z salami. Uczennice Agnieszka Pi-
róg i Marta Prucnal przyrządziły wyśmienite tiramisu i truskaw-
ki w czekoladzie. Wszystkie potrawy były bardzo smaczne,
a uczniowie przygotowując je wykazali się dużą pomysłowo-
ścią i kreatywnością.

Monika Piszcz

kowym, koprem włoskim, goździkami i cynamonem wchodzi
w skład chińskich pięciu przypraw. Wykorzystuje się rów-
nież ocet ryżowy, mleko koksowe, słodko-pikantny sos ho-
sin sporządzany na bazie soi i śliwek.

Pod przewodnictwem nauczycielki przedmiotów zawo-
dowych gastronomicznych Marzeny Sobczuk-Puc, Kamil
Bełżko i Marzena Surdyka wykonali popularną przekąskę
chińską – sajgonki z nadzieniem mięsno-warzywnym.
W zależności od kraju i regionalnych upodobań występują
w bardzo wielu odmianach. Do zawijania farszu służy spe-
cjalne ciasto lub papier ryżowy. Z kolei Magdalena Dudek
i Patrycja Drelich przygotowały makaron chow mein z woło-
winą i warzywami. Pod tą nazwą kryją się dania z mięsa
i warzyw smażonych w woku z dodatkiem makaronu. Kla-
syczne dodatki, tak jak w większości dań kuchni chińskiej

to: imbir, sos sojowy, olej se-
zamowy i chilli. Paulina Dzia-
dura i Justyna Ściuk przygo-
towały japońskie sushi złożo-
ne z gotowanego ryżu zapra-
wionego octem ryżowym
z najróżniejszymi dodatkami
w postaci wedzonego łoso-
sia, wodorostów nori, palusz-
ków krabowych, warzyw oraz
awokado. Tradycyjnie sushi
spożywa się palcami lub pa-
łeczkami. Do sushi podano
sos sojowy do maczania, zie-
lony japoński chrzan wasabi
o intensywnym smaku oraz
marynowany imbir, który spo-

żywa się (w małych ilościach) pomiędzy różnymi rodzajami
potraw dla oczyszczenia kubków smakowych.

Agnieszka Piróg i Izabela Marciniak przygotowały zieloną
pastę curry z kurczakiem w mleku kokosowym. Jako dodatek
do dania wykorzystały marynowane pędy bambusa.

Na deser podano chińskie ciasteczka z wróżbą oraz na-
pój aloesowy.

Eksplozja nowości produktów i smaków sprawiła, że za-
jęcia, chodź intensywne, to jednak pełne wrażeń i emocji,
które mam nadzieję będą inspiracją dla innych w poszuki-
waniu pomysłów na oryginalne potrawy.

Marzena Sobczuk-Puc
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AKTYWNY SAMORZĄD
Program finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2015
o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu

elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co
najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Wnioski przyjmowane będą w terminach:
Moduł I – 01.04.2015-30.04.2015 oraz 01.08.2015-30.08.2015
Moduł II – 01.03.2015-30.03.2015 oraz 01.09.2015-30.09.2015

w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów,

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu:
17 8594823 wew. 7 lub 519585427

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bip.powiat.rzeszow.pl
w zakładce Pliki do pobrania.
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W dniu 13.04.2015 r. przeprowadzo-
ne zostało szkolenie dla wszystkich pra-
cowników Krytej Pływalni.

Szkolenie było z zakresu udziele-
nia pierwszej pomocy przy nagłych
zdarzeniach, ogólnych wiadomości
z B.H.P. oraz wiedzy ogólnej na temat
P.POŻ (zajęcia praktyczne).

Szkolenie zostało przeprowadzone
przez wykwalif ikowaną kadrę, do-
świadczonych przedstawicieli straży
pożarnej, pogotowia ratunkowego, jak
i od spraw B.H.P.

Poszerzyliśmy wiedzę o przepi-
sach i zasadach bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy obowiązujących pracow-
ników w Krytej Pływalni, zapoznaliśmy

Przerwa techniczna
w Krytej Pływalni

W dniach 13-27.04.2015 r. trwała, jak co roku, przerwa technicz-
na. Przeprowadzony został przegląd wszystkich urządzeń służących
przez cały rok do uzdatniania wody basenowej. Naprawiono drobne
ubytki na plaży basenowej, założono kamerę na zjeżdżalni, wymie-
niono filtry central klimatyzacyjnych, zmieniono na lepsze, bardziej
funkcjonalne kratki odbioru wody w szatni męskiej, poprawiono funk-
cjonowanie saun, wymieniono na energooszczędne ledowe oświe-
tlenie nad niecką sportową.

Nie obyło się też bez niespodzianek. W trakcie przerwy nastąpiło
zatrzymanie funkcjonowania przepompowni, jednak dzięki zaangażo-
waniu pracowników z działu dozoru technicznego – awarię usunięto.

Chciałem tą drogą podziękować wszystkim pracownikom Krytej
Pływalni, którzy byli zaangażowani w pracach podczas przerwy tech-
nicznej za ich trud, wysiłek i poświęcenie – byśmy mogli tylko z jed-
nodniowym opóźnieniem uruchomić obiekt.

Zapraszamy wszystkich naszych klientów do dalszego korzysta-
nia z pływalni.

Roman Kochański

SZKOLENIE OGÓLNE PRACOWNIKÓW
W ZAKRESIE B.H.P.; UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY I P.POŻ.

się z zasadami udzielania pierwszej
pomocy w nagłych zdarzeniach oraz
instrukcją bezpieczeństwa pożarowe-
go jak i praktyczne stosowanie gaśnic

różnego rodzaju podczas gaszenia ognia otwar-
tego.

Szkolenie miało na celu zapoznanie pracow-
ników z zagrożeniami występującymi na stano-
wiskach pracy jakie wykonują, sposobami ochro-
ny przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecz-
nego wykonywania pracy.
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8 Rzeszowski
Półmaraton

12 kwietnia o godzinie dwuna-
stej z pod galerii MILLENIUM
Hall wystartował 8 Rzeszowski
Półmaraton.

Na zaproszenie organizatorów do
Rzeszowa przyjechał znany dziennikarz
sportowy Maciej Kurzajewski, który czyn-
nie uczestniczył w półmaratonie.

Jako pierwsze biegały dzieci przed-
szkolne, a rywalizację zakończyła mło-
dzież ponadgimnazjalna.

W biegu głównym wystartowało po-
nad 1000 uczestników oraz 23 cztero-
osobowe sztafety. Do pokonania były
dwie pętle ulicami miasta, bulwarami
wzdłuż Wisłoka, a meta usytuowana była
na dziedzińcu galerii.

Zwycięzcą został KIMAIYO HILLARY
KIPTUM MAIYO z Kenii z czasem
01:03:50, a wśród pań najszybszą była
KIMUTAI HELLEN JEPKOSGEI z czasem
01:15:52 również z Kenii. Najszybszym
Polakiem został KOZŁOWSKI ARTUR
z czasem 01:04:07, a Polką Schab Jo-
anna z czasem 01:26:10.

Wacław Tomasiak

Nasze wyniki

1 Tadeusz Bazan – Open 76 z czasem 01:29:34

2 Wacław Tomasiak – Open 81 z czasem 01:30:08

3 Waldemar Majka – Open 136 z czasem 01:35:47

4 Piotr Słobodzian – Open 191 z czasem 01:39:33

5 Michał Kasprzak – Open 221 z czasem 01:40:54

6 Mariusz Wilczak – Open 339 z czasem 01:46:07

7 Sławomir Kasprzak – Open 480 z czasem 01:51:25

8 Wiesław Sondej – Open 523 z czasem 01:53:23

9 Agnieszka Dobosz – Open 581 z czasem 01:55:24

10 Andrzej Słobodzian – Open 583 z czasem 01:55:26
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Stek po chłopsku

4 steki z polędwicy o grubości około
5 cm
Marynata:
1/4 szklanki oliwy, 3 łyżeczki granulowa-
nego czosnku, 1 łyżka posiekanego ty-
mianku, 1 łyżeczka posiekanego rozma-
rynu, sól, pieprz.

Steki lekko rozbić dłonią. Składniki
marynaty wymieszać i polać nimi mię-
so, wymieszać, odstawić w chłodne
miejsce na kilka do kilkunastu godzin.
Po tym czasie steki odsączyć z nadmia-
ru marynaty. Piec na mocno nagrzanym
grillu do momentu aż się dobrze przyru-
mienią, dopiec w chłodniejszej części
grilla. Przed podaniem na każdym ste-
ku ułożyć kawałek masła utartego
z czosnkiem.

Żeberka z grilla podane
w sosie meksykańskim

2 kg żeberek wieprzowych
Marynata: 2 łyżki brązowego cukru,
2 łyżeczki suszonego oregano, 3/4
łyżeczki mielonego kminku, 1/2 łyżeczki
soli, 1/4 łyżeczki pieprzu.
Sos: 1/3 szklanki sosu z ananasa, 1/4
szklanki oleju, 1/4 szklanki soku z cytry-
ny, 3/4 szklanki mango pokrojonego
w kostkę, 2 łyżki posiekanej naci kolen-
dry, 1 łyżka ostrej papryki, 1/2 łyżeczki su-
szonego oregano, 1/4 łyżeczki soli, 1/2
łyżeczki posiekanego czosnku.

W miseczce wymieszać dokładnie
wszystkie składniki marynaty, natrzeć
nią płat ładnych, grubych żeberek, odło-
żyć zawinięte w folię w chłodne miej-
sce na około 1 godzinę.

Mocno nagrzać grill. Piec żeberka,
obracając przez 30 minut. Składniki
sosu zmiksować, połowę sosu rozsma-
rować na żeberkach i dopiec, przez na-
stępne 30 minut obracając kilkakrotnie.
Pozostały sos podgrzać (można lekko
zagęścić maką, jeśli jest zbyt wodnisty).

Żeberka podzielić na porcje, poda-
wać z ryżem, białym pieczywem lub
ziemniakami z dodatkiem sosu i suró-
wek.

Grillowanie roladki

10 bardzo cieniutkich plasterków bocz-
ku wędzonego, 10 miękkich suszonych
śliwek, 5 łyżek oleju, łyżeczka ziół pro-
wansalskich, 10 wykałaczek.

Na każdym plasterku boczku ułożyć
po jednej śliwce, zrolować i spiąć wyka-
łaczką. Zioła wymieszać z olejem, polać

roladki i odstawić do lodówki na 2-3 go-
dziny. Piec na tackach aż będą ładnie zru-
mienione.

Ryba marynowana z grilla

1 kg świeżej ryby, 2 łyżki świeżo wyci-
śniętego soku z limonki, 1 łyżeczka soli,
1 łyżeczka pieprzu białego, 1/2 szklanki
oliwy, ulubione zioła.

Przygotować marynatę: oliwę wymie-
szać z solą, pieprzem, sokiem z limonki
i mieszanką posiekanych ulubionych ziół
(koperek i natka pietruszki).

Rybę sprawić, umyć i osuszyć, ponaci-
nać boki wszerz co 2 cm, to pozwoli lepiej
przeniknąć marynacie do wnętrza mięsa.
W odpowiednio dużym naczyniu zalać rybę
marynatą, odstawić na kilka godzin. Rybę
odsączyć z marynaty, a jej stałe składniki
umieścić we wnętrzu ryby. Grillować na
mocno rozgrzanym grillu aż ryba będzie
upieczona.

Kaszanka po zbójnicku
z grilla

4 kaszanki – koniecznie w naturalnym,
cienkim jelicie,1 papryka, oczyszczona,
pokrojona w podłużne paski, 4 koktajlo-
we pomidory, sparzone i obrane ze skó-
ry, 2 ząbki czosnku, 2 młode cebulki ze
szczypiorem, sól, grubo mielony pieprz.

Paprykę i cebulę na 1 minutę włożyć
do wrzątku, odsączyć na papierowym
ręczniku. Przygotować dwa prostokąty
z folii aluminiowej. Na każdym ułożyć
dwie kaszanki, połowę papryki, 2 prze-
krojone na połowę pomidory, cebulkę
z przyciętymi na odpowiednią długość
szczypiorem. Posypać odrobiną soli
i dużą ilością mielonego pieprzu. Folię
zawinąć, tworząc z niej „sakiewkę”
z otworem skierowanym do góry. Piec
na dobrze nagrzanym grillu przez około
10 minut.

Pikantne udka z grilla

8 udek z kurczaka, 3 łyżki mielonego chi-
li, 2 łyżeczki mielonej kolendry, 2 łyżeczki
mielonego czosnku, 2 łyżeczki mielone-
go kminku, 3/4 łyżeczki oregano, 1 łyżka
oliwy.
Sposób przyrządzenia:

Udka umyć, osuszyć. Przyprawić
solą. Pomagając sobie trzonkiem łyżki
w kilku miejscach oddzielić skórę od
mięsa. Wszystkie składniki przyprawo-
we dokładnie wymieszać z oliwą. Uzy-
skaną pastą napełnić kieszenie między
skórą a mięsem. Odłożyć do lodówki na

kilka godzin. Piec na dobrze rozgrza-
nym grillu, aż mięso będzie dostatecz-
nie wypieczone. Przed podaniem moż-
na usunąć skórę.

Pory z grilla

Do grillowania przydatne są pory
o średnicy do 15 milimetrów, użycie grub-
szych spowoduje, że zewnętrzna war-
stwa się zwęgli, a środek pozostanie
surowy.
6 porów na porcję, oliwa z oliwek, sól,
pieprz.

Sos: pęczek zielonej cebulki,
1 szklanka twarogu śmietankowego,
1 szklanka jogurtu naturalnego, sól,
pieprz, cukier.

Odciąć z pora białą część, bardzo
dokładnie umyć i osuszyć, przyciąć
korzonki, wyrównać górę. Każdą por-
cję porów nabić na dwa patyczki do
grillowania, tworząc rodzaj maty, lek-
ko przyprawić i posmarować obficie
oliwą. Piec na średnio gorącym grillu
przez 5 do 7 minut, obracając. Poda-
wać z sosem.

Sos: twaróg zmiksować z jogurtem,
dodać bardzo drobno pokrojoną zieloną
cebulkę, przyprawić, wymieszać.

Warzywa z grilla

2 ziemniaki, 6 pieczarek, 1 cebula, 1 pa-
pryka, koperek, sól, pieprz.

Ziemniaki obrać, umyć, osuszyć, po-
kroić w grubą kostkę. Cebulę obrać po-
kroić w kostkę, podobnie paprykę. Grzy-
by oczyścić i pokroić w zależności od
wielkości na 2 do 8 kawałków. Wszyst-
kie składniki wymieszać, dodać łyżecz-
kę masła, oprószyć solą, pieprzem i sie-
kanym koperkiem. Tak przygotowane
warzywa umieścić na odpowiednio du-
żym kawałku folii aluminiowej, dokład-
nie zawinąć. Pakiety umieścić na dobrze
nagrzanym grillu aż składniki zmiękną,
co trwa ok. 40 minut. Można też składni-
ki potrawy blanszować przed ułożeniem
ich na folii, czy też dodać obsmażone
wstępnie mięso.

Sos koperkowy

2 porcje majonezu, 1 porcja koncentra-
tu pomidorowego, 1/2 porcji musztardy,
2 porcje wody, sok z cytryny, zioła (np.
mieszanka prowansalska), cukier
(szczypta), sól, koperek, opcjonalnie kil-
ka kropli ginu.

Koperek posiekać. Wszystkie skład-
niki wymieszać i schłodzić godzinę
przed podaniem. Zamiast koperku moż-
na użyć czosnku.

Agnieszka Mościszko
(Podkarpackie Wiadomości Rolnicze, nr 5/2015)

CZAS NA GRILLA
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1 kwietnia
do 15 maja 2015 r.

Przestêpstwa

Na przełomie miesięcy od 1 kwiet-
nia do 15 maja 2015 r. Komisariat Po-
licji w Sokołowie Młp. zanotował 26

przestępstw popełnionych na terenie
działania tutejszej jednostki. Były to
przestępstwa przede wszystkim z ka-
tegorii przestępstw przeciwko mieniu
tj. kradzieże (6 przypadków), kradzie-
że z włamaniem (2 przypadki), oszu-
stwo (3 przypadki), uszkodzenie ciała
(1 przypadek), kierowanie gróźb ka-
ralnych (1 przypadek), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się (2 przypadki),
kierowanie samochodem po drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości
(3 przypadki), kierowanie samocho-
dem mimo orzeczonego zakazu pro-
wadzenia pojazdów (1 przypadek)
uszkodzenie mienia, (2 przypadki),
wypadek drogowy (3 przypadki), przy-
właszczenie rzeczy (1 przypadek) oraz

nieumyślne spowodowanie śmierci
(1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 30 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (9 kolizji), w Niena-
dówce (7 kolizje),w Górnie (5 kolizje),
w Wólce Niedźwiedzkiej (3 kolizje),
w Trzebusce (2 kolizje), Kąty Trzebuskie
(1 kolizja) i w Kamieniu (3 kolizje).

p. o. Komendanta Policji
w Sokołowie Młp.

asp. sztab. Tomasz Zaskalski

UŒMIECHNIJ SIÊ!
Naczelnik wydziału śledczego mówi

do jednego ze swoich podwładnych:
– Słuchaj, Szymaniak. Jedziesz na

Lazurowe Wybrzeże zbierać informa-
cje o planowanym przerzucie narkoty-
ków. Twoja historia jest taka: jesteś mi-
lionerem, masz piękną żonę, właśnie
kupiliście willę na Lazurowym Wybrze-

żu i pod pozorem zdobywania znajomo-
ści organizujecie wystawne przyjęcia
i zapraszacie bogatych gości. Masz wku-
pić się w łaski lokalnych mafiozów i prze-
kazywać nam informacje. Chwileczkę...
Tu naczelnik podnosi słuchawkę i wybie-
ra numer swojej sekretarki:

– Pani Marysiu, jak stoimy z walutą?
Odkłada słuchawkę:
– Szymaniak, historia się odrobinę

zmienia: jesteś niewidomym żebrakiem...

* * *

– Poproszę opakowanie tabletek na
odchudzanie.

– Hm, pan wybaczy, ale dopiero co
sprzedałam panu dziesięć opakowań.

– No wiem, ale jakoś się nimi nie
najadłem.

* * *

Strażacy założyli zespół muzycz-
ny. Na pierwszej próbie kapelmistrz
zadaje pytanie:

– Jaka jest różnica miedzy fortepia-
nem, a skrzypcami?

Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych
muzyków mówi:

– Fortepian dłużej się pali.
(wybrała: dw)
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VII Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona

XIV Miejsko-Gminny Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

XIV Powiatowy Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

Fot. M. Kida

Fot. M. KidaS. Bełz,

Fot. M. KidaS. Bełz,
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„Papież Jan Paweł II wśród dzieci świa-
ta”. Praca wykonana przez Amelkę
Rzeszutek.

Wiosenne
Zmagania Artystyczne

22 maja 2015 r., Trzebuska

Nagrody i wyróżnienia dla uczestników
Kółek plastycznych z MGOKSiR

Konkurs plastyczny
- „Nie lękajcie się być świętymi!

Rok Św. Jana Pawła II”

Wiktoria Sudoł odbiera dyplom i nagrody rzeczowe z rąk dy-
rektora Zespołu Szkół w Trzebusce, Edwarda Buczaka.

Laureaci Konkursu - reprezentanci MGOKSiR. Stoją od lewej:
Wiktoria Sudoł (Turza), Julia Gałgan (Sokołów), Amelia Rzeszu-
tek (Turza) i Barbara Dec (Turza).

Fot. H. Boho
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Rys. Wiktorii Baniak.Rys. Wiktorii Sudoł. Rys. Kasi Kochańskiej.

Na wystawie. Wiktoria Baniak z instruktorką Henryką Boho.

Międzypowiatowy
Konkurs Plastyczny

„Kościoły mojej okolicy”

Fot. H. Boho

26 maja 2015 r.,
MiGBP w Sokołowie Młp.


