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Uroczystości ku pamięci pomordowanych
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16.09.2018 r.

Fot. S. Bełz

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 3

Przemówienie burmistrza
Gminy i Miasta Soko³ów M³p.
Andrzeja O¿oga
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim przybyłym
na dzisiejsze obchody mordu ofiar terroru sowieckiego.
To tutaj, w turzańskim lesie wykonywano wyroki śmierci
na żołnierzach Armii Krajowej, schwytanych polskich partyzantach i żołnierzach innych narodowości. Więzieni
byli w pobliskiej Trzebusce, gdzie stacjonował oddział
NKWD. Obóz założony został 26 sierpnia 1944 r. (74 lat
temu) na pastwisku gminnym. Obóz składał się z 5 ziemianek i domu spółdzielczego. Był szczelnie ogrodzony
i dokładnie pilnowany. Ziemianki były prostokątnymi
dołami o wymiarze 6 na 4 m, i głębokości ponad 2 m,
zabezpieczone były drewnianymi okrąglakami i zadaszone ponad poziomem ziemi. W dachu był jeden otwór,
przez który wpuszczano drabinę. Otwór ten był jednocześnie jedynym źródłem świeżego powietrza. W obozie
odbywały się przesłuchania, tortury. Warunki, w których
przetrzymywano więźniów były straszne: brud i wilgoć
w ziemiankach woda po kolana, ciasnota. Więźniowie byli
stłoczeni jeden na drugim. Do obozu trafili między innymi żołnierze Armii Krajowej ze Lwowa i Ropczyc. Każda
z ziemianek mieściła około 20 ludzi, zaś w Domu Spółdzielczym stłoczono w czterech pomieszczeniach około
150-200 więźniów. Przebywali oni w obozie około jednego miesiąca.
To co działo się w obozie i lesie turzańskim otaczane
było ścisłą tajemnicą. Skazani w lesie sami kopali sobie
groby. Skazańców zabijano strzałem w tył głowy lub podrzynano im gardła, robiono to z oszczędności, bo naboje kosztowały 5 kopiejek za sztukę. Przez obóz mogło
przewinąć się 1700 ludzi, natomiast Las Turzański może
być grobem nawet 700 osób. Zbrodniarze, którzy dokonali tej okropnej zbrodni, zabrali pomordowanym ubrania i inne rzeczy mogące ich identyfikować. Dziś ponad
wszelką wątpliwość są tu pochowani AK-owcy z Ropczyc:
podporucznik Eugeniusz Zymróz ps. „Macedończyk”,
podporucznik Zdzisław Brunowski ps. „Cygan” i kapral
Zdzisław Łaskawiec ps. „Monter”.
Pamiętamy, że na terenach: Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i powiatu kolbuszowskiego, terror sowiecki
wobec niepodległościowego podziemia był najsroższy
w całym kraju. Tu zginęło najwięcej żołnierzy podziemia
i najwięcej było poddanych represjom, zsyłkom i nieludzkim prześladowaniom.
Armia Krajowa nagłośniła działanie obozu w Trzebusce, ulotkami rozrzuconymi po okolicy. To spowodowało
przyjazd Iwana Koniewa, który zadecydował o likwidacji
obozu i zatarciu wszelkich śladów po nim.
Pierwszych odgrzebań mogił pomordowanych dokonała Armia Krajowa jeszcze w 1944 roku, potwierdzając
wcześniejsze doniesienia o szczegółach tego ludobójstwa.
Podczas ekshumacji prowadzonych w latach 90.
w Turzy odnaleziono 5 grobów ze szczątkami 17 osób.

Godne podkreślenia jest, że Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął w ubiegłym roku badania archeologiczne
turzańskiego lasu. Za kilka dni, rozpoczną się badania
archeologiczne na terenie obozu w Trzebusce. Instytut
Pamięci Narodowej będzie prowadził badania pozostałości po niesławnych ziemiankach, w których przetrzymywano więźniów. Wykonana zostanie też wizualizacja
obozu w Trzebusce w technologii 3D. Słowa podziękowań należą się Wice Prezesowi IPN prof. Krzysztofowi
Szwagrzykowi, oraz przedstawicielom IPN-u w Rzeszowie zaangażowanym w prace archeologiczne: panu Dariuszowi Iwaneczko Dyrektorowi Oddziału IPN w Rzeszowie oraz Panu Bogusławowi Kleszczyńskiemu. Serdecznie dziękuję.
Odkrywanie Historii przez IPN, pokazuje zapomnianą
prawdę. Warto rozważyć upamiętnienie obozu w Trzebusce, na wzór upamiętnienia rodziny Ulmów z Markowej,
w postaci muzeum.
Należy się cześć, chwała i wieczna pamięć bohaterom takim jak „Macedończyk”, „Cygan” i „Monter” i innym bezimiennym patriotom pochowanym w tym lesie.
Pamięć o tym, co się tu działo była pielęgnowana przez
księży katolickich, prałata Mieczysława Wajdę. Była pielęgnowana przez rodziców, którzy przekazywali tę pamięć
swoim dzieciom, przez nauczycieli, którzy opowiadali
o wydarzeniach w turzańskim lesie. Pamięć tę pielęgnujemy My wszyscy, którzy dzisiaj oddajemy hołd pomordowanym i modlimy się nad ich grobami.
Wobec wszystkich tu przybyłych, wyrażam głęboki szacunek za pamięć o swojej historii i pamięć o pomordowanych w tym miejscu ofiar.
Dziękuję, że po raz kolejny na Uroczystościach na Grobach Turzańskich, tak licznie uczestniczą przedstawiciele
organizacji kombatanckich, szczególnie z Armii Krajowej.
Dziękuję wszystkim księżom, którzy co roku tak licznie uczestniczą w uroczystościach Turzańskich.
Jestem bardzo wdzięczny Księdzu Biskupowi Janowi
Wątrobie za przewodnictwo w dzisiejszej mszy.

Czeœæ i chwa³a bohaterom!
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Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 4 września 2018 r.
Podjęcie uchwał:
– w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania dla projektu Gminy Sokołów Małopolski pn.:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania
wody w aglomeracji Sokołów Małopolski” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
– w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla
osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu
17 września 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Kontrola wydatków szkół na koniec I półrocza 2018 roku.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu
18 września 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br.
2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
3. Informacja o przedszkolach na terenie gminy Sokołów
Małopolski.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

Komisja do Spraw
Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim
w dniu 19 września 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br.
2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
3. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w 2018 roku.
Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
w gminie.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu
25 września 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 27 września 2018 r.
Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br. – pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
2. Sprawozdanie z działalności MGOKSiR i świetlic na terenie gminy Sokołów Małopolski.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołów
Małopolski „Osiedle Piaski”,
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Północ V”
w Sokołowie Małopolskim,
- w sprawie oceny studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej ozn. działką nr 1794/2 położoną
w Trzebusce,
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej ozn. działką nr 1794/3 położoną
w Trzebusce,
- w sprawie ustanowienia służebności przez działkę nr
1002 położoną w Trzebusce,
- w sprawie ustanowienia służebności przez działkę nr
3360/19 położoną w Nienadówce,
- w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim przy ul. Mazurskiej,
- w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres
przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski” w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej ozn. działką nr 2104/13 położoną
w Trzebosi,
- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. działką nr 3341/9
położoną w Trzebosi, z przeznaczeniem pod drogę.
- w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2018.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.
od 28 czerwca 2018 r.
do 26 września 2018 r.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

Zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania
Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2018 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania
rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start.
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2018 r.
Zarządzenie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/396/
2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2018-2024.

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)
24)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 2136/3 o pow.
5,60 ha, położona w Górnie, z przeznaczeniem na cele
produkcji rolnej.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 718/2018
z dnia 25.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów
Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w km 0+000
– 16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 lipca 2018
roku.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działka nr 409/8
o pow. 0,0722 ha położona przy ul. Pileckich w Sokołowie Młp. oraz działki nr 839/9 o pow. 0,0384 ha, 839/10
o pow. 0,0440 ha położone przy ul. Partyzantów w Sokołowie Młp., z przeznaczeniem pod tymczasowe obiekty
do garażowania środków transportu.
Zarządzenie w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: „Zakup samochodu strażackiego średniego dla OSP Nienadówka”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 31 lipca 2018 r.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 705/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia
23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie zezwolenia na postawienie baneru informacyjnego firmy: „RESTAURACJA Sól Pieprz i
Gorczyca” na ogrodzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie prawa pierwokupu działki nr
5330/12 o pow. 0,0973 ha, położonej w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części
działki nr 3176/3 o pow. 0,0082 ha, położonej w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej, na cele usługowohandlowe.
Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 lipca 2018 r.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce
Sokołowskiej.
Zarządzenie w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu.
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2018 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.:
Zadanie I: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Trzebuska, działki o nr ew. 467
i 1001; Zadanie II: Przebudowa drogi wewnętrznej
nr 467 i 1001 w miejscowości Trzebuska w km 0+000
– 0+350.
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25) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.:
Zadanie I:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108748R ulicy Pelca
w km 0+000 – 0+425 w miejscowości Sokołów Małopolski;
Zadanie II:
Przebudowa drogi gminnej nr 108708R Trzeboś Mościny w km 0+450 – 1+200 w miejscowości Trzeboś;
Zadanie III:
Przebudowa drogi Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury
dz. nr ewid. 3033/1 w km 0+180 – 0+480 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka. Otwarcie ofert odbyło się w dniu
17 sierpnia 2018 r.
26) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Młp.” Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018 r.
27) Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części
działek nr 839/9, 839/10 o łącznej pow. 0,0015 ha, położonych w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem pod
tymczasowe obiekty do garażowania środków transportu.
28) Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części
działki nr 2136/3 o pow. 4,06 ha, położonej w Górnie,
z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej.
29) Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części
działki nr 815/10 o pow. 0,2023 ha, położonej w Nienadówce wraz ze zlokalizowanym na niej obiektem betonowym, z przeznaczeniem na cele składowe.
30) Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za I półrocze 2018 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
31) Zarządzenie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 20182024.
32) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działka nr 837/3
o pow. 0,0227 ha, położona przy ul. Pileckich w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem pod tymczasowe
obiekty do garażowania środków transportu.
33) Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej.
34) Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej.

35) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Gminy
Sokołów Małopolski. Termin otwarcia ofert ustala się na
dzień 15 października 2018 r.
36) Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2018 r.
37) Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części
działki nr 837/3 o pow. 0,0021 ha, położonej w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem pod tymczasowe
obiekty do garażowania środków transportu.
38) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów
Małopolski w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.”.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 września 2018 r.
39) Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w dniu 4 września 2018 r.
40) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy. Termin składania ofert upływa 27 września 2018 r.
41) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 409/8 o pow.
0,0722 ha, położona przy ul. Pileckich w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem pod tymczasowe obiekty
do garażowania środków transportu.
42) Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części
działki nr 839/16 o pow. 0,0006 ha, położonej przy ul.
Pileckich w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem
pod tymczasowe obiekty do garażowania środków transportu.
43) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Markowiźnie i Górnie”.
44) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi
gminnej Nr 108725R Trzeboś Podlas-Trzeboś Mościny w km 0-000 – 0+770 w miejscowości Trzeboś Podlas. Termin otwarcia ofert ustala się na 10 października
2018 r.
45) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka budowlana
nr 420/33 o pow. 0,0886 ha, położona w Trzebosi oraz
działka nr 420/38 o pow. 0,0362 ha położona w Trzebosi, jako przyległa do działki nr 418.
46) Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 r.
Karolina Cisek

Informacja o podjęciu uchwały w sprawie
scalenia i podziału nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski działając zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje
do publicznej wiadomości, że podjęta została uchwała nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim przy ulicy Mazurskiej.

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 7

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 8

OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Powiatu Rzeszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,
1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rzeszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
(wyciąg)
Okręg wyborczy Nr 1
Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1.
OŻÓG Krzysztof, lat 46, zam. Wólka Niedźwiedzka
2.
WOLIŃSKA Lilianna Katarzyna, lat 49, zam. Sokołów Małopolski
3.
PŁODZIEŃ Zbigniew, lat 58, zam. Nowy Kamień
4.
MISIEK Wioletta Barbara, lat 41, zam. Wólka Sokołowska
5.
PARISI Aneta Jadwiga, lat 40, zam. Trzebuska
Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
PERLAK Lucyna, lat 51, zam. Górno
2.
BEDNARZ Jerzy, lat 52, zam. Kamień
3.
CHMIEL Tadeusz, lat 56, zam. Trzeboś
4.
KULA Stanisław Władysław, lat 55, zam. Sokołów Małopolski
5.
SZTABA Marta, lat 41, zam. Kamień
6.
BIERNAT-ORZECH Danuta Ewa, lat 46, zam. Nienadówka
Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Rzeszowie
Semira Kaniuczak

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp.
z dnia 4 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska
Komisja Wyborcza w Sokołowie Młp. podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na
burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. KIDA Bogusław Tadeusz, lat 57, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. OŻÓG Andrzej Mariusz, lat 46, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Nienadówka, zgłoszony
przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Młp.
Andrzej Sztorc
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp.
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Młp. podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Okręg wyborczy Nr 1
1. PASIERB Witold, lat 44, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. SIDOR Bogdan, lat 49, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA SOKOŁOWA – Lista nr 13
3. JODŁOWSKI Marcin Karol, lat 35, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW „SOKÓŁ” – Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 2
1. PŁOSZAJ Stanisław Robert, lat 41, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. KRUDYSZ Józef Franciszek, lat 58, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA SOKOŁOWA – Lista nr 13
3. HOLDENMAJER Piotr Paweł, lat 45, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW „SOKÓŁ” – Lista nr 14
4. MAJKA Grażyna Ewa, lat 65, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
5. CISEK Roman Stanisław, lat 70, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW NASZE OSIEDLE – Lista nr 20
6. KRASKA Ryszard Stanisław, lat 43, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW RYSZARD KRASKA RAZEM ZBUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ – Lista nr 21
Okręg wyborczy Nr 3
1. OŻÓG Sławomir Tomasz, lat 41, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. SUMIŃSKI Jerzy Wojciech, lat 62, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA SOKOŁOWA – Lista nr 13
3. PASIERB Andrzej, lat 59, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
4. WALKOWICZ Marcin, lat 35, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW CZAS ZMIAN – Lista nr 18
5. PRZYBYŁO Piotr Daniel, lat 35, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW JEDNA GMINA-WSPÓLNE CELE – Lista nr 19
Okręg wyborczy Nr 4
1. ŁAPIŃSKA Barbara Małgorzata, lat 37, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. RUSIN Paweł, lat 40, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA SOKOŁOWA – Lista nr 13
3. NAJA Stanisław Antoni, lat 61, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW „SOKÓŁ” – Lista nr 14
4. CEBULA Grzegorz Wojciech, lat 32, zam. Sokołów Małopolski,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 5
1. KURYŚ Andrzej, lat 54, zam. Markowizna,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. SZOT Bronisława, lat 71, zam. Turza,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 6
1. NICPOŃ Małgorzata Zofia, lat 41, zam. Górno,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. KIDA Paweł Krzysztof, lat 30, zam. Górno,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 7
1. KOBIERNIK Mieczysław, lat 53, zam. Górno,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2. KRAWIEC Andrzej, lat 50, zam. Górno,
zgłoszony przez KWW STOP BEZPRAWIU – Lista nr 12
Okręg wyborczy Nr 8
1. BURSZTA Marek, lat 54, zam. Wólka Niedźwiedzka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. KWOLEK Janusz Stanisław, lat 57, zam. Wólka Niedźwiedzka,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 9
1. TKACZ Franciszek, lat 56, zam. Wólka Sokołowska,
zgłoszony przez KWW STOP BEZPRAWIU – Lista nr 12
2. KOZIOŁ Edward, lat 54, zam. Kąty Trzebuskie,
zgłoszony przez KWW „SOKÓŁ” – Lista nr 14
3. KOT Czesław, lat 83, zam. Kąty Trzebuskie,
zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP – Lista nr 15
4. KRASKA Anna, lat 49, zam. Kąty Trzebuskie,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 10
1. CISEK Krzysztof, lat 59, zam. Trzeboś,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. ZDEB Sławomir Marek, lat 30, zam. Trzeboś,
zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP – Lista nr 15
3. JODŁOWSKI Jan, lat 46, zam. Trzeboś,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 11
1. KRASKA Henryk Józef, lat 59, zam. Trzeboś,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 12
1. WIERCIOCH Zbigniew, lat 54, zam. Nienadówka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. PIKOR Edward, lat 62, zam. Nienadówka,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 13
1. GIELAROWSKI Zbigniew Jan, lat 63, zam. Nienadówka,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 14
1. GIELAROWSKI Wojciech, lat 65, zam. Nienadówka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. BUDZYŃ Stanisław, lat 58, zam. Nienadówka,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16
3. JEDYNAK Jerzy, lat 68, zam. Nienadówka,
zgłoszony przez KWW DOBRA ZMIANA – Lista nr 17
Okręg wyborczy Nr 15
1. OŻÓG Stanisław, lat 64, zam. Trzebuska,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10
2. KRZYŚKO Marian, lat 58, zam. Trzebuska, zgłoszony przez KWW
ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – Lista nr 16

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Młp.
Andrzej Sztorc
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Decyzje o warunkach zabudowy i Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego
W latach 2014-2018 wydano łącznie 714 decyzji o warunkach zabudowy oraz 124 decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego między innymi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę
sieci wodociągowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę dróg oraz rozbudowę sieci gazowej średniego
ciśnienia i budowę linii energetycznej nN, SN i stacji transformatorowych.
Liczba wydawanych decyzji w poszczególnych latach była coraz większa:
od 105 w roku 2015 do 189 w roku 2017,
natomiast w latach następnych ilość
wydanych decyzji w niedużym stopniu
się wahała. Jednak zainteresowanie inwestowaniem w poszczególnych miejscowościach było zróżnicowane i wahało się w poszczególnych latach,
z wyjątkiem miasta Sokołowa Małopolskiego, gdzie wzrost ten był systematyczny i szybko rosnący.
Należy zwrócić także uwagę na fakt,
że na terenie miasta Sokołowa Małopolskiego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie
budowy realizowane są na podstawie
tych planów.
Pod względem przestrzennym rysowała się wyraźnie tendencja do lokalizowania budownictwa wzdłuż dróg,
a także w nawiązaniu do istniejących
skupisk zabudowy.
Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego opracowane
w latach 2014-2018
1) I zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tere-

nu Osiedla „Północ II” w Sokołowie Małopolskim uchwalona Uchwałą Nr XLIII/
427/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. z dnia 30 maja 2014 rok opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia
27 czerwca 2014 r. poz. 1842 – teren
o powierzchni 1,50 ha.
2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu produkcyjnoskładowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim – część 1 położonego w Sokołowie Młp. uchwalony Uchwała Nr
XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 24 września 2014 rok,
opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z dnia
2 grudnia 2014 rok poz. 3238 – teren
o powierzchni 73,38 ha.
3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu produkcyjnoskładowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim – część 2 położonego w Sokołowie Młp. uchwalonym Uchwałą Nr
XLVI/ 466/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 22 października 2014 r.
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
z dnia 2 grudnia 2014 rok poz. 3239
– teren o powierzchni około 43,59 ha.

Obecnie realizowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
„Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim. Powstaną tam ok. 42 działki budowlane.

4) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla „Piaski III” w Sokołowie Młp. – etap I uchwalony Uchwałą Nr XVII/175/2016 Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia
30 marca 2016 r. opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia
2016 r. poz. 1459 – teren o powierzchni
około 4, 11 ha.
5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla „Słoneczne II” w Sokołowie Młp. uchwalony
Uchwałą Nr XVII/174/2016 Rady miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia
30 marca 2016 r. opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia
2016 r. poz. 1522 – teren o powierzchni
około 14,39 ha.
6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla „Za
Górką” w Sokołowie Małopolskim – etap
I uchwalony Uchwałą Nr XXV/263/2016
Rady miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia
29 listopada 2016 r opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 grudnia
2016 r. poz. 4336 – teren o powierzchni
około 2,37 ha.
7) II zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla „Pod Lipą” w Sokołowie Młp.
uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/353/
2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
z dnia 25 października 207 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2017 r. poz. 3605 – teren o powierzchni około 0,50 ha.
8) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla „Północ IV” w Sokołowie Małopolskim
uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/400/
2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
z dnia 28 grudnia 2017 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia
23 stycznia 2018 r. poz. 324 – teren
o powierzchni około 9,60 ha.
9) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Południe I” w Sokołowie Młp. uchwalony
Uchwałą Nr XXXVIII/3999/2017 Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia
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28 grudnia 2017 r. opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 stycznia
2018 r. poz. 325 – teren o powierzchni
około 5,90 ha.
10) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla
„Piaski IV” w Sokołowie Młp. uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/469/2018 Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia
27 czerwca 2018 r. opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia
2018 r. poz. 3469 – teren o powierzchni
około 3,42 ha.
Ogólna powierzchnia MPZP opracowanych w okresie 2014-2018 to 158,78
ha.

Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego w trakcie opracowań:
1. MPZP terenu Osiedla Północ V
w Sokołowie Młp. o powierzchni 8,10 ha
– uchwalony we wrześniu 2018 r.
2. MPZP terenu Osiedla Zachód I
w Sokołowie Młp. o powierzchni 3,76 ha
– do uchwalenia w październiku 2018 r.
3. MPZP terenu Osiedla Słoneczne
III o powierzchni 5,19 ha – do uchwalenia w październiku 2018 r.
4. MPZP terenu Osiedla Kwiatowe
w Sokołowie Młp. o powierzchni 4,80 ha
– na etapie zbierania wniosków, przewidywany termin uchwalenia marzec
2019 r.
5. MPZP terenu Osiedla Kwiatowe

2 w Sokołowie Młp. o powierzchni 7,0
ha – na etapie opracowania ekofizjograficznego, przewidywany termin uchwalenia kwiecień 2019 rok.
6. I zmiana MPZP terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie
Młp. o powierzchni około 68 ha – na etapie wystąpienia do RDOŚ I PPIS o zwolnienie z opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Ogółem powierzchnia planów nowych w trakcie opracowań – 28,85 ha
oraz teren objęty zmianą to 68 ha.
Małgorzata Surowiec, inspektor ds.
budownictwa i planowania
przestrzennego w UGiM
Sokołów Małopolski

Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2014-2018

Wykaz ważniejszych inwestycji na terenie
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
1. „Podniesienie standardów
nauczania w jednostkach
oświatowych Gminy Sokołów Młp.”
Projekt zealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
Wartość całego projektu to ponad
1,2 miliona zł, z czego dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wyniesie bisko 900 000 zł.
Projekt dotyczy wszystkich 12 gminnych placówek oświatowych tj.: szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Sokołów Małopolski i w ramach
projektu zrealizowano szereg działań,
tj.:
1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych na potrzeby edukacyjne dla

wszystkich 12 szkół, w tym komputery,
sprzęt multimedialny, wyposażenia
pracowni biologicznych, chemicznych
2. Zmiana oświetlenia w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Sokołowie
Młp. i w Zespole Szkół nr 2 w Nienadówce.
Łącznie zakupiono i zainstalowano
ponad 820 szt. opraw oświetleniowych,
128 pomocy dydaktycznych, 10 komputerów stacjonarnych, 87 laptopów,
17 tablic multimedialnych, 8 innych zestawów multimedialnych, 98 szt. oprogramowania, zestaw mebli do pracowni chemicznej.
3. Budowa zadaszenia wejścia
głównego, zainstalowanie rolet przy sali
gimnastycznej i przebudowa schodów
ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
4. Przebudowa sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Górnie
Zaborzu.

Realizacja projektu zakończyła się
w marcu 2018 r.

2. „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski”.
Na realizację projektu Gmina Sokołów Młp. uzyskała dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności
i dostępności e-usług.
Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 2,2 miliona złotych,
w tym zapewnione dofinansowanie wynosi ok. 1,8 miliona zł.
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W ramach projektu ujęto szereg inwestycji, tj.:
1. Zakup usług oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu budowy
i aktualizacji e-usług wraz z integracją
i konfiguracją,
2. Zakup infrastruktury sprzętowej
niezbędnej do wdrożenia e-usług,
3. Wdrożenie, testowanie i uruchomienie 15 e-usług, w tym 13 na 4 poziomie e-dojrzałości, tj.:
• e-płatność – podatek rolny od osób
fizycznych
• e-płatność – podatek rolny od osób
prawnych
• e-płatność – podatek od nieruchomości od osób fizycznych
• e-płatność – podatek od nieruchomości od osób prawnych
• e-płatność – podatek leśny od osób
fizycznych
• e-płatność – podatek leśny od osób
prawnych
• e-płatność – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• e-płatność – podatek od środków
transportu
• e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• e-zaświadczenie podatki – wydanie
zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
z systemów podatkowych
• e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
lub zaleganiu w podatkach
• usługa e-powiadamiania – moduł
komunikacyjny w obszarze A2B i A2C,
• e-płatność – opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie
ścieków
• e-odczyt – wprowadzenie odczytu
wodomierza i dostarczanie faktur
z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
• e-dziennik – umożliwi sprawne
i szybkie zarządzanie procesem

edukacyjnym, umożliwi prowadzenie analiz i tworzenie raportów o postępach w nauce, osiąganych wynikach, frekwencji, itp.
Projekt rozpoczęto, zakończenie
przewidziane jest na wrzesień 2018 r.

3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski”.
Na realizację projektu Gmina Sokołów Młp. uzyskała dofinansowanie ze
środków finansowych Unii Europejskiej
– z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na dokumentację techniczną dla projektu Gmina
również uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie ok 112 tys. zł.
Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 30 milionów złotych, w tym
zapewnione dofinansowanie wynosi ok.
11 milionów zł z możliwością zwiększenia do blisko 16 milionów zł – złożono
wniosek o zwiększenie dofinansowania.
W ramach projektu ujęto szereg inwestycji, tj.:
1. Rozbudowę i doposażenie miejskiej oczyszczalni ścieków – zwiekszenie mocy przerobowych wymiana instalacji, przykrycie reaktorów – koszt ok.
23 miliony zł.
2. Rozbudowę gminnej stacji uzdatniania wody, w tym m.in. budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności
300 m3 odstojnika popłuczyn pojemności 100 m3 stacji transformatorowej i przebudowa istniejącego budynku fluorkowni – koszt ok. 2 miliony zł.
3. Budowę 3 nowych ujęć wody
i modernizację 5 istniejących – koszt ok.
2,5 miliona zł.
4. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na terenie Sanatorium w Górnie – budowa kanalizacji sanitarnej
– koszt ok. 2,5 miliona zł.

Realizowana inwestycja rozbudowy gminnej stacji uzdatniania wody.

Projekt rozpoczęto, zakończenie
przewidziane jest na 2020 r.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Turza, Markowizna, Sokołów Młp. i sieci wodociągowej na os. Północ II
w Sokołowie Młp.”.
Na realizację projektu Gmina Sokołów Młp. uzyskała dofinansowanie ze
środków finansowych Unii Europejskiej
– w ramach PROW 2014-2020 w kwocie
ok. 2 miliony zł.
Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 9,5 milionów złotych, w tym
zapewnione dofinansowanie wynosi ok.
2 milionów zł tj. cały dostępny limit dofinansowania na jedną gminę.
W ramach projektu ujęto szereg inwestycji – łącznie ok. 40 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, tj.:
1. Budowę kanalizacji sanitarnej
i fragmentu sieci wodociągowej na osiedlu Północ II w Sokołowie Młp.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Piaski w Sokołowie Młp.
3. Budowę kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Piaski II w Sokołowie Młp.
4. Budowę kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Słoneczne w Sokołowie Młp.
5. Budowę kanalizacji sanitarnej
w Turzy.
6. Budowę kanalizacji sanitarnej
w Markowiźnie.
Projekt rozpoczęto, zakończenie
przewidziane jest na 2020 r.

5. „Zaopatrzenie w wodę
w gminie Sokołów Małopolski”.
Gmina Sokołów Młp. złożyła wniosek
o dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa, działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa.
Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 0,7 miliona zł, w tym wnioskowane dofinansowanie to ok. 0,5 miliona zł.
W ramach projektu ujęto szereg inwestycji, tj.:
1. Doposażenie stacji uzdatniania
wody i ujęć wody w Turzy-Górnie.
2. Doposażenie stacji uzdatniania wody
i ujęć wody w Wólce Niedźwiedzkiej.
3. Budowę sieci wodociągowych
w Sokołowie Młp.
Projekt rozpoczęto, zakończenie
przewidziane jest na 2020 r.
Grzegorz Dec, kierownik Referaru
Rozwoju Gospodarczego w UGiM
Sokołów Małopolski
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Wspólne dobro zawsze ludzi bardziej łączy niż dzieli
O największych osiągnięciach, o tym co cieszy, o zarządzaniu i o tym jakie sposoby na stres ma
burmistrz Andrzej Ożóg.
– Które osiągnięcia mijającej kadencji cieszą Pana najbardziej?
– Najbardziej cieszą wydatki na drogi i zakres rzeczowy wykonanych zadań. Namacalnym sukcesem mijającej
kadencji jest to, że w latach 2015-2018
na drogi wydatkowano: 24,30 mln zł,
w tym dofinansowanie: 8,50 mln zł. Obrazowo można pokazać, że w mijającej kadencji, dzięki wydatkom na drogi
w naszej gminie i mieście można by
wybudować drogę od Sokołowa Młp.
do Rzeszowa. Myślę, że najważniejszą
obecnie inwestycją jest modernizacja
oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim, rozbudowa gminnej stacji
uzdatniania wody Turzy oraz budowa
trzech nowych studni i modernizacja
pięciu istniejących. Przedsięwzięcia te
są oparte na najnowocześniejszych
w Polsce technologiach, a ich koszt
szacuje się na ok. 30 mln zł, w tym dofinansowanie, które stanowi ok. 15,5
mln zł. Przedsięwzięcie to zabezpieczy
dostawę wody na kolejne lata i pozwoli
na utrzymanie jednych z najniższych
w województwie opłat za wodę. Ciągła
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych. Obecnie realizowany jest projekt
dotyczący budowy kanalizacji dla Turzy, Markowizny i Sokołowa Młp. Łączny
koszt przedsięwzięcia szacuje się na
ok. 9,5 mln zł, w tym dofinansowanie
ok. 2 mln zł. Sukcesem jest funkcjonowanie basenu krytego w Sokołowie Małopolskim, który od 7 lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych
basenów na Podkarpaciu. Satysfakcjonuje bardzo dobry stan oświaty na terenie Gminy i Miasta. W bieżącym roku
zrealizowano projekt dotyczący „Podniesienia standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów
Młp.”. Wartość projektu wyniosła to 1,2
miliona zł, z czego dofinansowanie stanowiło prawie 900 tys zł. Dzięki dofinansowaniu dla każdej szkoły zakupiony został sprzęt komputerowy i sprzęt
multimedialny, który jest na poziomie
uczelni wyższych. Wprowadzone zostało całkowicie bezpłatne nauczanie
w przedszkolach.
– Czy nasza Gmina jest atrakcyjna dla
inwestorów i potencjalnych nowych
mieszkańców?
– Gmina, a w szczególności miasto
rozwija się bardzo szybko. Jednym
z priorytetów jest dla mnie pozyskiwa-

nie nowych terenów budowlanych we
wszystkich miejscowościach i działania
zmierzające do uzbrojenia osiedli
mieszkaniowych i terenów pod zabudowę. W latach 2014-2018 wydano
łącznie 714 decyzji o warunkach zabudowy, więc myślę, że ta liczba sama się
broni. Dzięki dobrej infrastrukturze gmina staje się atrakcyjna dla przedsiębiorców. Przykładem tego jest realizowana inwestycja ZELMOTOR w Sokołowie Młp. polegająca na produkcji silników elektrycznych do sprzętów AGD.
Inwestycja ta stworzy nowe miejsca
pracy dla naszych mieszkańców. Popieram inwestycje, które opierają się na
nowych technologiach. Zgodnie z opinią mieszkańców nigdy nie zgodzę się
na inwestycje, które mogą powodować
odór i inne uciążliwości, bo te wpłynęłyby m.in. na pogorszenie komfortu
życia mieszkańców
– Co jest najważniejsze w dobrym
zarządzaniu?
– Uczciwość, przejrzystość, konsekwencja, równomierny rozwój i współpraca z ludźmi żeby wiedzieć jakie
mają potrzeby. Należy ich słuchać, bo
to pomaga szybko reagować i rozwiązywać pojawiające się problemy. Nie
da się zrozumieć ludzi nie rozmawiając z nimi. Trzeba mieć stale z nimi
kontakt, często szukać kompromisu, bo
zdarza się, że zdania są podzielone,
ale jestem przekonany, że wspólne
dobro zawsze będzie ludzi bardziej
łączyło niż dzieliło.
– Czy niezależność pomaga czy
przeszkadza w rozwoju Gminy?
– Rządowe pieniądze wydatkowane są zgodnie z prawem, a nie zgodnie
z preferencjami politycznymi. Czy należenie do jakiejś partii wpływa na oceny merytoryczne składanych wniosków?
Oczywiście, że nie. Zasady są jasno
określone w składanych wnioskach
i z pewnością nie ma tam punktów za
orientacje polityczne. Najważniejsze
żeby została naprawiona dziura w drodze czy wybudowane oświetlenie tam
gdzie go nie ma. Samorząd zawsze
„rządził się sam”, bo taka jest idea samorządu. Ludzie, którzy na miejscu zarządzają, znają realne problemy i potrzeby mieszkańców, są ich najbliżej.
Ważna jest umiejętność współpracy ze
wszystkimi dla dobra Gminy i Miasta,

bycie ponad podziałami, bo to owocuje pozyskaniem dodatkowych środków
pozabudżetowych na realizację ważnych inwestycji infrastrukturalnych służących mieszkańcom.
– Jest pan prawnikiem z ukończoną
aplikacją sądową i praktykującym radcą
prawnym. Dlaczego zdecydował się Pan
studiować prawo i w czym pomaga znajomość prawa w życiu codziennym?
– Prawo od zawsze mnie interesowało. Szybko zdałem sobie sprawę
z tego, że „nieznajomość prawa szkodzi”,
a jego znajomość pomaga w życiu. To,
że nie znamy prawa, nie zwalnia nas
z obowiązku wiedzy o istnieniu norm, które obowiązują. Znajomość prawa bardzo
pomaga mi przede wszystkim w pracy,
ale także w życiu prywatnym. W dzisiejszych czasach ciężko byłoby zarządzać
instytucją bez płynnego poruszania się
w przepisach.
– Z pewnością praca na stanowisku
burmistrza jest bardzo stresująca, ale
też i czasochłonna. Jaka jest recepta
na odstresowanie się po ciężkim dniu
w pracy?
– Jesienią lubię zbierać grzyby. Kontakt z naturą pozwala się wyciszyć, złapać oddech. A jeśli w koszyku przybywa grzybów to jeszcze bardziej cieszy.
Może to zabrzmi abstrakcyjnie, ale po
intelektualnym wysiłku fizyczna praca
pozwala zapomnieć.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Śliż
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Kazimierz Smolak

Wycieczka
do Petersburga
Nie kryję tego, że lubię podróżować,
dlatego chcę też podzielić się swoimi
spostrzeżeniami i refleksjami z ostatniego wyjazdu na Litwę, Łotwę, Estonię
i do Petersburga. Podróż nie zaczyna
się w momencie, kiedy ruszamy w drogę i nie kończy, kiedy dotrzemy do mety.
W rzeczywistości zaczyna się dużo
wcześniej, bo przygotowujemy się do
niej i praktycznie nie kończy się nigdy,
bo taśma pamięci kręci się w nas dalej,
mimo że fizycznie nie ruszamy się z miejsca. Jest coś takiego jak „zarażenie podróżą” i jest to rodzaj choroby nieuleczalnej. Cieszę się, że i mnie ona dotknęła,
choć pragnąłbym, aby to była jedyna
choroba nieuleczalna, jaka mnie może
spotkać. To mogę też określić jako nałóg zwiedzania. Ten nałóg jest lepszy
od innych nałogów, z którymi też można
było zetknąć się na wycieczce.
Sobota, 28.04.2018 roku, godzina
3 rano. Wsiadam na przystanku w Górnie do autokaru, który zabiera mnie na
wycieczkę turystyczną na Litwę, Łotwę,
Estonię i do Petersburga. Wkrótce zaczyna się rozwidniać i przez okno widać budzącą się do życia na drzewach
i polach cudowną zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń. Łany pól i połacie łąk przedzielone są pasami drzew, są to najczęściej brzozy, posadzone ręką człowieka, a wszystko to poprzecinane jest uregulowanymi rzeczkami i strumykami. Podwórka ładnie utrzymane – drzewa
ozdobne zgrabnie uformowane.
Las – przebijające się słońce przez
korony drzew – gra promieni słonecznych – wyjeżdżamy z lasu na otwartą
przestrzeń, połacie pól świeżo zaoranych i niekiedy samotnie rosnące drzewa jak grusze polne na miedzach.
W okolicach Lublina pierwszy postój
i chwila na załatwienie najpilniejszych
potrzeb. Pani Zofia Lisik, przewodnik wycieczki, wita wszystkich serdecznie,
przedstawia kierowców, którzy nas
wiozą, a są to: Wiesław i Janek.
Droga 19 Lublin – Białystok. Ruch
mały, droga dobra, tereny płaskie jak
stół, które też mają swoją urodę i urok,
gdyż w autokarze siedzi się wysoko
i daleko widać. Zauważamy place handlowe ze sprzętem rolniczym – kompleks

budynków pewno po chlewniach. Kościół i cerkiew z krzyżem z ukośną belką
na dole. Gospodarstwa usytuowane
wśród pól z kompletem budynków gospodarczych – stodoły, obory. Lasy
w większości mieszane z dużym udziałem brzozy. Sady i drzewa owocowe
w pełnym kwiecie. Gaiki brzozowe za
Białymstokiem i lasy sosnowe.
Granicę z Litwą mijamy w biegu. Litwa – tereny nieco pofałdowane, w większości pola uprawne. Niektóre wioski
podobne do naszych polskich. Wjeżdżając do Litwy przestawiliśmy zegarki
o jedną godzinę do przodu i taki czas
mieliśmy w Łotwie, Estonii i Petersburgu.

wahadła i przestoje. Na całej Litwie bardzo dużo domów starszych krytych jest
eternitem. W większości droga prowadzi przez pustkowia – w oddali widać
wioski i rejony przemysłowe. Spotyka
się też opuszczone i niszczejące budynki rolnicze, pewno po istniejących kiedyś kołchozach.
Po 15.00 wjeżdżamy w Łotwę. Budownictwo jest tam bardzo różnorodne.
Domy częściowo zbudowane w stylu
z okresu komunistycznego pomieszane
ze stylem nowszym, ale innym od naszego. Przypominają trochę budynki
naszych ziem zachodnich, gdzie dominuje wpływ stylu budownictwa niemiec-

Litwa liczy 3 mln mieszkańców,
2 miasta mają ponad 300 tys., a 6 miast
ponad 50 tys. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego to 6 ha. Litwa nowocześnieje, widzę to z perspektywy czasu,
gdyż odwiedziłem ją dwukrotnie 3 i 8 lat
temu. Około 16.00 docieramy do Wilna
i zakwaterowani jesteśmy w hotelu.
O 17.00 zbiórka i zwiedzamy Kościół św.
Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Most
z kłódkami i odbywamy krótki spacer po
Wilnie dla rozruszania zastygłych kości.
Powrót około 20.00 i obiadokolacja
złożona z litewskich potraw, następnie
zasłużony odpoczynek po mało przespanej nocy.
Drugi dzień w Wilnie: zwiedzanie
cmentarza na Rossie z grobem, w którym złożono serce Piłsudskiego, Ostra
Brama, Starówka, zamek i dziedziniec
prezydenta, kilka ciekawszych kościołów i miejsc związanych ze słynnymi
postaciami, takimi jak Adam Mickiewicz.
O 12.00 wyjazd z Wilna do Rygi. Tereny płaskie, w większości obsiane
i zagospodarowane, częściowo zalesione w olbrzymiej większości brzozami.
Niekiedy mi się wydawało, że to kamuflaż i sprytne skrywanie rzeczywistości
za zwartym lasem brzozowym. Niektóre
odstępy leśne to jodła czy świerki. Przy
granicy Litwy i Łotwy roboty drogowe,

kiego. Kraj protestancki ze zborami
w innym stylu niż kościoły. Słupy elektryczne na Litwie, Łotwie i Estonii takie
same jakie widywałem na Ukrainie, kwadraciki – pozostałość po ZSRR. Przy drogach dużo mokradeł z enklawami wymokłych i obumarłych drzew. Teren bagienny, mokry. Na rejonie Łotwy i Estonii opóźnienia w wegetacji roślin w stosunku do naszego jakieś 2 do 3 tygodni.
Ryga – zaskakująco piękne miasto,
a szczególnie starówka z bardzo licznymi i pięknymi kamienicami w stylu secesyjnym, z kościołami luterańskimi i Zamkiem Ryskim. Katedra z organami romantycznymi, plac, z którego widać wyniosłe ważne stare zamki, warownie z kogutami na szczytach wież. Wśród budowli nowoczesnych wyróżnia się budynek Biblioteki Narodowej. Jej budynek przypomina nasz Pałac Kultury
i Nauki w Warszawie, a służy nie tylko
jako biblioteka, ale również instytucja
kultury z salą koncertową i wystawami
stałymi oraz czasowymi.
W południe wyjazd z Rygi do Tallina.
Odległość około 300 km. Obrzeża Rygi
to strefa przemysłowa pomieszana z budownictwem mieszkalnym, gdzie można rozróżnić budownictwo z lat 50. i 80.
XX w., nieocieplone, z białych silikato-
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wych cegieł. Po drodze wiele km lasów
sosnowych, w mojej ocenie wiek drzew
to od 30 do 50 lat, nie widać grubych
drzew, ale trafiają się połacie młodnika.
Przez jakiś czas jechaliśmy nadbrzeżem
Bałtyku. Kiedy trafiały się przestrzenie
bez lasu, wśród pól pojawiały się przycupnięte budynki kryte eternitem. Był to
kiedyś jedyny dostępny materiał pokryciowy. Wśród starych budynków przebijają się też nowe, kryte blachą. Widać
też podupadające budynki z okresu komuny. Przy trasie nie napotkałem żadnych przydrożnych krzyży ani kapliczek.
W rejonie większych skupisk ludzkich
na poboczach dróżki dla rowerzystów.
U nas pełnia wiosny, a przed Tallinem
na drzewach zaczynają się pojawiać
pierwsze pąki.
Zbliżamy się do Tallina. Przedmieście schowane jest w gąszczu drzew
sosnowych, które okupują cały ten teren i nie widać, kiedy zaczyna się prawdziwe miasto. Sosna króluje w całym
rejonie Tallina. Z lasu wyłaniają się zwarte zabudowy, z których wjeżdżamy w starówkę z górną i dolną częścią miasta,
które tak mnie, jak i pozostałych uczestników wycieczki nie zachwyciły. Zwiedzamy starówkę Tallina. Dowiadujemy
się, że tu często Szwedzi z nieodległej
Szwecji przyjeżdżają na imprezy, a imprezują bardzo długo i hałaśliwie. Z gór-

nej części miasta z placu widokowego widać w oddali
pomieszane
stare zabudowy z nowoczesnymi bez jakiegoś ładu
i składu. Spodziewałem się,
że będzie co
zwiedzać i zachwycać się,
a tu nic. Jedyne, co było pozytywne, to
przewodnik,
z pochodzenia
Polak, mieszkający od kilkunastu lat w Estonii.
Kwaterujemy się, jemy
obiadokolację
i mamy chwilę
odpoczynku,
aby nabrać sił
na dalszą podróż. Mieszkamy
w hotelu na
uboczu, hotel
jako taki, ale
dzielnica, budynki i zabudowa pod psem.
Komuna w tym
miejscu wyłazi
jak chłopu słoma z butów. Bez
planu porozrzucane są nowoczesne budynki
ze szkła i stali
oraz nowoczesne bloki mieszkalne.
W czwartym
dniu rano wyruszamy do granicy z Rosją. Tam
musimy przejść
odprawę i ruszyć do Petersburga. Po drodze spotykamy
puste połacie
pól i domy w oddali, a tak to lasy,
lasy i lasy... Na
bardzo długiej
przestrzeni widziałem jeden
kirkut, jeden zakład przemysłowy ze stojącymi

okrągłymi silosami. Widać w oddali jakieś gospodarstwo rolne z budynkami
gospodarczymi. Świeżo zaorane połacie pól czarnej barwy i łany ozimin, które jeszcze nie ruszają z wegetacją,
a w Polsce trwa ona już od czterech tygodni. Na świeżo zaoranych polach stada ptaków podobnych do małych dzikich kaczek. Do granicy z Rosją mamy
300 km, a do Petersburga dodatkowo
jeszcze 250 km. Docieramy tam na
16.00. Przejmuje nas bardzo sympatyczna, wiekowa przewodniczka Raisa.
Na początek przejazd Prospektem Moskiewskim, którego cała długość wynosi 12 km. Raisa tłumaczy, że Petersburg,
miasto w Rosji, położone w delcie Newy
nad Zatoką Fińską, leży na ponad 40
wyspach, posiada 90 rzek i kanałów, 384
mosty, 150 fontann, prawie 6 mln mieszkańców i zajmuje 1439 km2. Miasto-kolos wydarte terenom bagiennym, które
zasypywano i utwardzano kamieniami
sprowadzanymi z bardzo odległych terenów. Z okien autobusu podziwiamy
budynki Admiralicji i Sztabu Generalnego w stylu empire, Pałac Marmurowy,
Pole Marsowe i wiele wspaniałych i wyniosłych budowli, pomników. Zwiedzamy też katedrę św. Izaaka z 1703 roku
zbudowaną za Cara Piotra I. Następnie
zakwaterowanie, obiadokolacja.
Drugi dzień po śniadaniu: wyjazd na
zwiedzanie Ermitażu, gdzie, o dziwo,

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 16

spotykamy ulice prawie puste od pieszych. Po drodze mijamy Instytut Smolny, Klasztor Elżbiety, Cerkiew Zbawiciela na Krwi, Twierdzę Petersburską, Katedrę Piotra i Pawła oraz słynny okręt
Aurora. Zbliżamy się do Ermitażu. Są to
potężnych rozmiarów budowle z okresu
panowania carów rosyjskich. Widzimy
ogrom, przepych, bogactwo i zgromadzenie w jednej przestrzeni. Już samo
wejście, schody, ogromne powierzchnie,
dekoracje ścian, robią wrażenie. Zwiedzamy kolejno: salę wielką balową, salę
kawalerską, salę do kawy, herbaty, spotkań, komnatę bursztynową, zielony pokój, pokój dla służby i kelnerów i wiele
pomniejszych sal i przejść wkomponowanych w kompleks budowli. Każda sala
w innym stylu, a bogactwo wyposażenia zatyka dech w piersiach i dostaje się
kolorowego zawrotu głowy. Po całym
kompleksie rozlokowane są dzieła sztuki
z najwyższej półki, zabytkowe obrazy
słynnych mistrzów malarstwa, czy rzeźby antyczne sprowadzone z nieomal
całego świata.
Przychodzi mi taka myśl, że abyśmy
mogli dziś oglądać tego rodzaju dzieła
sztuki, jakie znajdują się w Ermitażu, to
musiało wcześniej być coś takiego jak
panujący na tych terenach carat, który
miał władzę absolutną, i pomysł, aby mogły powstać takie dzieła. Późniejsze po-

kolenia otrzymały
w nagrodę wybudowane wówczas potężne dzieła sztuki
budowlanej, w których umieszczono
zbiory dzieł sztuki
i kultury. Same
obiekty są sztuką
przez wielkie S, ponieważ projektowali
je wybitni architekci
i budowali znakomici zagraniczni budowniczy. Wykończenie i wyposażenie wnętrz oraz materiały w większości
sprowadzano z zagranicy
Ambicją panujących carów czy
caryc było to, aby
mieć coś: naj...”,
czyli największe,
najładniejsze, najmodniejsze. Trwały
wyścigi i nikt nie
patrzył na koszty,
a były one ogromne.
Ile to łącznie milionów ludzi przez
setki lat musiało
pracować i ginąć, bo
z poddanymi nikt
się nie liczył i nie przejmował, na to, aby
powstały te wszystkie obiekty, które teraz możemy zwiedzać. Miasto powstało
i wyrosło na krwi i pocie ludzkim. Szczęściem dla nas i naszych potomnych pokoleń jest też to, że nie uległo zniszczeniu w okresie rewolucji, komunizmu
i drugiej wojny światowej.
Trudno scharakteryzować Petersburżan, ponieważ jest się tam jak w wieży Babel, gdzie wszędzie słychać różne
języki, przewija się wiele nacji i ras ludzkich z racji turystycznego zwiedzania
i nie wiadomo, kto jest kto. Poruszaliśmy
się w grupie i przemieszczali autokarem
i z takiej pozycji mogłem robić obserwacje. W miejscach, które były obiektem
zwiedzania, przewijały się ogromne rzesze ludzi. Choć ulice, nawet te główne,
szczególnie w miejscach mało odwiedzanych przez turystów wiały pustką, tzn.
pieszych było tam bardzo mało w porównaniu do innych metropolii. Co ciekawe
rowerzystów też jak na lekarstwo. Ulice
czyste, zadbane. Nie zauważyłem ludzi
bezdomnych wałęsających się po ulicach
i grzebiących w koszach na śmieci. Miasto na pokaz. Ulice są tam proste, bardzo szerokie i długie, nawet na kilkanaście kilometrów. Główne ulice mają po
trzy pasy ruchu w jedną stronę, a boczne po dwa pasy w jedną stronę. Ruch
na ulicach jest swobodny bez zatorów

z racji szerokości ulic. Bloki mieszkalne
i inne budynki bardzo duże, przeważnie od 100 do 200 m długości.
03.05.2018 r. Po śniadaniu wyjazd
na zwiedzanie Carskiego Sioła w miejscowości Puszkin. Jedziemy Traktem
Moskiewskim, po drodze widzimy Klasztor św. Praksedy, patronki abstynentów,
Klasztor Żeński, Brama Zwycięstwa, budynki w stylu konstruktywizmu z symboliką proletariatu, Park Zwycięstwa i Bohaterów, stację metro z tłumami ludzi
obok. Dużo nowo wybudowanych hoteli
i osiedli mieszkaniowych, Instytut Rolniczy i Gleboznawczy oraz wiele innych
ciekawych i pięknych budowli, obiektów
i placów.
Dotarliśmy do Carskiego Sioła. Jest
to barokowy kompleks pałacowo-parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja
carów, ok. 25 km od Petersburga. Tam
też przepych, wspólną cechą są złocenia wszystkich pomieszczeń. Jedynie
sala przeznaczona dla obsługi nie zawierała nadmiaru złoceń. Carskie Sioło
uważane jest za jedną z najznakomitszych barokowych carskich rezydencji
na terenie całej Rosji. Największą
atrakcją pałacu jest słynna Bursztynowa Komnata (zrekonstruowana po zniszczeniach II wojny światowej). Oprócz
Pałacu Katarzyny w skład Carskiego
Sioła wchodzą także m in. neoklasycystyczny Pałac Aleksandryjski, Ermitaż,
Liceum, Grota oraz liczne malownicze
ogrody i parki. W ciągu całej swojej historii Carskie Sioło stanowiło centralny
punkt i główne miejsce wielu wydarzeń
wielkiego cesarstwa rosyjskiego. Ponadto znajduje się ono na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Z Carskiego Sioła jedziemy do parkowo-pałacowego zespołu Peterhofu,
założonego przez Piotra I. Był on reprezentacyjną carską rezydencją nad brzegiem morza. Wzorowany na francuskim
Wersalu, a nazwany po niemiecku – od
razu widać, w jakim kierunku chciał prowadzić swoje imperium car-reformator!
„Dwór Piotra” to zarówno misterna architektoniczna ozdoba, jak i pomnik sławy, symbolizujący zdobycie przez Imperium Rosyjskie dostępu do Bałtyku. Wedle zamysłu cara wszystko jest tu podporządkowane morzu i żywiołowi wody.
Swoją sławę Peterhof zawdzięcza jednak przede wszystkim fontannom, których jest tu prawie 150!
Obciążony wrażeniami i napawany
widokiem carskiego przepychu, wracam
do hotelu, aby naładować akumulatory
na jutrzejszy dzień.
Dzień 7 wycieczki zaczyna się jak
zwykle śniadaniem, po nim pakowanie
bagaży i wyjazd w stronę Polski przez
Psków. Petersburg żegna nas ładną
pogodą. Wyjeżdżamy z Petersburga
i wjeżdżamy w inny świat oraz inną epo-
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kę. Po drodze wioski jak u nas 30-40 lat
temu. Niektóre opuszczone, widać rozwalające się budynki, zwłaszcza rolnicze, po byłych kołchozach. W środku
wioski dwa średniej wielkości nowe minimarkety. Po blisko godzinie jazdy ujrzałem figurkę z jakimś świętym trzymającym krzyż. Mnóstwo lasów około
20-40 letnich przy drodze i mnóstwo terenów zielonych, podmokłych, z wymokniętymi połaciami lasów. W lesie pierwsze wiosenne kwiatki, choć trawa się
jeszcze nie zieleniła. Jeżeli nawet trafiają się jakieś połacie pól, to wszystko
przesłonięte jest pasem drzew zasadzonym na szerokości około 20 m.
Po dwu i pół godzinie jazdy pierwsze kwatery uprawnych pól. Wjeżdżamy w Psków, miasto liczące około 200
tys. mieszkańców. Bloki przeważnie
4 piętrowe średniej jakości. Podjeżdżamy pod najstarszą część miasta, Krom
(Kreml) z XIII wiecznymi obwarowaniami. Zwiedzamy sobór, cerkiew pw. Świętej Trójcy z pięcioma kopułami, która
wewnątrz robi wrażenie, a zwłaszcza
bardzo wysoka ściana z obrazami
przedstawiającymi świętych, czy różnego gatunku sceny rodzajowe od podłogi aż po sufit. Potężnych rozmiarów
piękny żyrandol, który z racji misternej
roboty i mnogości elementów wyróżnia
się swoim wyglądem i rozmiarem.
Z Pskowa ruszamy w stronę przejścia
granicznego Rosji i Łotwy. Droga szeroka, w miarę dobra. Przejeżdżając
przez wioski i małe miasteczka, obserwuję zabudowę taką, jak u nas 50 lat
temu. Trafia się też część zabudowy
nowej, choć w stylu trochę innym od
naszego. Droga się wlecze, bo ciągnie
się wśród monotonnych lasów i wiosek,
które nie napawają dobrym samopoczuciem. Drogi boczne i lokalne po wioskach piaskowe i żwirowe, z kałużami
wody.
Jeszcze na terenie Rosji, przed granicą, zaczynają się pojawiać przydrożne krzyże i figurki. Przekraczamy granicę. Sprawdzanie paszportów w obie
strony, wszystko ok. Rosjanie prześwietlili nam wszystkie bagaże i w jednym
przypadku, w torbie podróżnej, było kilka butelek piwa, wina i wódki, dlatego
sprawdzili, ale mieściło się to w normie, więc nie czepiali się więcej nikogo. Łotysze losowo sprawdzili 4 torby,
ale wszystko było w porządku. Z granicy wyruszamy o 19.00 i na 21.00 jesteśmy w hotelu dobrej klasy, gdzie czeka
na nas obiadokolacja. Po kolacji i przed
wyjazdem na drugi dzień uzupełnianie
zakupów w markecie przed wyjazdem
do Polski.
8 dzień wycieczki: wyjazd z hotelu.
Udajemy się w stronę Druskiennik
– miejscowości uzdrowiskowej. Po drodze widzimy dość duże jezioro i od razu

odczuwamy zmianę klimatu, widzimy
zieleń traw i drzew, lasy mieszane
z przewagą brzozy. Pola uprawne podobnie jak u nas. Przy drogach zaskakująco dużo krzyży i figurek struganych
w pniu drzewa. Około 14.00 docieramy
do Druskiennik i z przewodniczką zwiedzamy kurort. Odwiedzamy miejsce,
gdzie na wypoczynek przyjeżdżał
w latach 30. Józef Piłsudski. Co mnie
zaskoczyło, to patrol policjantów na hulajnogach na deptaku w Druskiennikach. Po obiedzie z daniami kuchni litewskiej zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi ruszamy w stronę Polski. Po drodze podsumowanie wycieczki odbywało się w podgrupach i było kontynuacją
integracji uczestników tej wspaniałej
wyprawy.

Podsumowanie
Tak się składa, że żyjemy w czasach
zdjęciowych i obrazkowych, i coraz więcej korzystamy z broszur biur turystycznych oraz Internetu, gdzie bez wychodzenia z domu można zobaczyć zdjęcia
wszystkich najważniejszych miejsc na
ziemi. Ale broszury biur turystycznych
nie pokazują brzydoty miejsc, które możemy ujrzeć na własne oczy podczas
osobistego zwiedzania. Dla pełnego
obrazu i osądu warto widzieć i ciekawe,
piękne rzeczy, i skrywaną brzydotę. Skoro posiadam instynkt ciekawości, który
ciągnie mnie do podróżowania, to nabieram apetytu do zwiedzania. Jak wiemy, apetyt wzrasta w miarę jedzenia,
maleje zaś w miarę postu, a póki co apetyt na zwiedzanie mi nie przechodzi.
Humorystycznie chciałam zauważyć, że na wycieczkę czy na wczasy,
mężczyźni jeżdżą jako koguty, jako lwy,
jako barany lub osły. Na czym to polega: kogut jedzie sam, samotnie, lew bierze ze sobą kociaka, baran bierze ze

sobą żonę, a osioł żonę i dzieci. Na tej
wycieczce było różnie, bo znalazł by
koguta, pewno i jakiś lew się też wkradł,
było też kilku baranów. Z grzechów głównych znalazł by nieomal wszystkie, ale
najbardziej mnie śmieszyła zazdrość,
a drażniło nieumiarkowanie w piciu.
Wspomniałem na wstępie o nałogu
podróży, ale na wycieczce mieliśmy towarzysza podróży, któremu nadaliśmy
przydomek papieża i nazwaliśmy go
„Pijus I”. Jego nałóg kłócił się z moim
nałogiem zwiedzania. Oprócz tego „Pijus I” miał drugi nałóg. Czuł się jak święty
i lubił przebywać w obłokach niebieskiego dymu, zarówno pod otwartym niebem, jak i w pokoju. Jego towarzysz
musiał znosić zapachy dymowego obłoku, dlatego dawał wyraz swojemu niezadowoleniu i dezaprobacie. Mnie zwiedzanie tak nie męczyło jak „Pijusa I”,
gdyż na zwiedzanie wybierałem się codziennie, czego mój towarzysz nie może
powiedzieć o sobie.
Wycieczka jak wycieczka, ogólnie
bardzo udana. Jak to bywa na wycieczkach, towarzystwo samo się integruje,
tworzą się grupy towarzyskie, co dało
się zauważyć w czasie posiłków, jak
i wieczornych spotkań integracyjnych.
Znakomitą osobą integrującą wszystkich była pani Zosia – organizator, pilot
i przewodnik w jednej osobie. Dobrze,
że grupa była zorganizowana i zdyscyplinowana, to było łatwiej nią zawiadywać, ku zadowoleniu wszystkich. Wyżywienie moim zdaniem było bardzo dobre, porcje smaczne i solidne. Na śniadania przy szwedzkim stole to tylko niejadek albo grymaszący mógł narzekać,
bo reszta nie miała prawa.
Dla mnie była to wycieczka marzeń,
gdyż od dawna pragnąłem zobaczyć kraje nadbałtyckie, a zwłaszcza Petersburg
z jego całą okazałością i historyczną spuścizną. I ja tam byłem, co widziałem i słyszałem, w relacji umieściłem.

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 18

W cieniu tajemnic Trzebuski i Turzy
1. Poszukiwania pomordowanych w Turzy
(lipiec 2018)
Po ubiegłorocznych, październikowych pracach poszukiwawczych w turzańskim lesie, prof. Krzysztof Szwagrzyk,
wiceprezes IPN odpowiadający za działalność Biura Poszukiwań i Identyfikacji tej instytucji, zapowiadał kontynuowanie tych prac w 2018 r. Wszyscy mieli nadzieję, że nadejdzie
długo wyczekiwany przełom – czyli odkrycie kolejnych jam
grobowych pomordowanych w Turzy. Z drugiej strony, wszyscy zaangażowani w poszukiwania, dobrze sobie zdawali
sprawę, że nie musi on nadejść już w tym roku, kto wie,
może przyjdzie on za kilka lat. Bezcenne jest jedno, teren
sprawdzony przez pracowników IPN jest już na pewno „czysty”, a to oznacza kontynuacje prac metr po metrze dalej.
Konsekwencja tak prowadzonych prac gwarantuje, że nic
się nie przeoczy i powinna przynieść z czasem pozytywne
efekty. W tej sytuacji bezcenna jest cierpliwość, a największym wrogiem – pośpiech.

Saperzy z Niska. Ich codzienna solidna praca przynosiła każdego
dnia jakieś żniwo w postaci artefaktów, nie zawsze związanych
z II wojną światową.

tym razem przez sprzęt ciężki sprowadzony i obsługiwany
przez żołnierzy z 16. Batalionu Saperów z Niska. Zainteresowanie podjętymi w tym roku pracami jest spore – najlepiej
o tym świadczy ekipa TVP, która ponownie odwiedziła las
w Turzy. Wszyscy sobie życzyli, by miała powody odwiedzać
go codziennie...

Michał Siemiński z warszawskiej centrali Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN co dzień bacznie nadzorował pracę saperów w turzańskim lesie; na zdjęciu przy żmudnych odwiertach.

Poszukiwania w Turzy – dzień drugi (3 VII 2018 r.)
Od samego wtorkowego rana, prace poszukiwawcze
w Turzy nabrały rozpędu. Do pracującej od poniedziałku archeolog Róży Dylewskiej dołączyli pozostali znawcy tej dziedziny nauki: Michał Siemiński – odpowiadający za całość
prac archeologicznych w Turzy oraz Adrianna Wojciechowska z Torunia. Tradycyjnie z ramienia rzeszowskiego IPN
prace te wspierali Bogusław Kleszczyński i Małgorzata Gliwa (z rzeszowskiej centrali) – wszyscy są pracownikami Biura Poszukiwań i Identyfikacji podlegającymi pod kontrolę
wiceprezesa IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Pod ich
nadzorem przybyli z Niska saperzy mieli ręce pełne roboty.
Blisko wschodniej strony obrzeża lasu, w rejonie miejsca

Poszukiwania w Turzy – dzień pierwszy (2 VII 2018 r.)
Od samego rana 2 lipca 2018 r. rozpoczęto prace wstępne do drugiego etapu poszukiwań pomordowanych w 1944
roku jeńców z trzebuskiego obozu NKWD w turzańskim lesie. Najpierw pojawili się saperzy z Niska, którzy dokonali
rekonesansu w lesie, zapoznając się z terenem przyszłych
prac. Tylko część żołnierzy pracowała tu w ubiegłym roku,
większość wraz z dowódcą przybyła tu po raz pierwszy. Nieco później pojawiła się archeolog IPN z Lublina Róża Dylewska oraz pracownicy IPN z Rzeszowa: Bogusław Kleszczyński, Małgorzata Gliwa i Stanisław Stopyra. Poza ogólnym rekonesansem zdążono w tym dniu wstępnie przebadać przez saperów sąsiedztwo ściętego kilka lat temu drzewa, w którym właściciel odkrył pociski radzieckie z czasów
II wojny światowej. Nazajutrz do lasu turzańskiego miał przybyć Michał Siemiński (odpowiadający za badania archeologiczne w Turzy) i archeolog Adrianna Wojciechowska, co
gwarantowało rozpoczęcie prac ze zdwojoną energią. Wówczas pojawić się miały nowe leśne wykopy, wykonywane

Las turzański niemal codziennie odwiedzali jacyś goście. Na zdjęciu
wizyta bibliotekarek pracujących w sieci MiGBP w Sokołowie. Zapoznanie z wykrywaczem metali jest fascynujące...
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wskazanego przez świadka z Sokołowa, pojawił się sporych rozmiarów wykop – wykonany koparką. Ponadto saperzy spenetrowali jego sąsiedztwo
i pobliskie rejony lasu, odnajdując kilka
łusek zarówno pasujących do Mausera,
jak i tych poradzieckich. Ponieważ
i w tym roku jeden z właścicieli nie dał
zgody na spenetrowanie jego działki leśnej, co jest bardzo uciążliwe dla ekipy, a wiele na to wskazuje, że jest to
działka kluczowa, Michał Siemiński
podjął decyzję o dokonaniu regularnych odwiertów wiertłami geodezyjnymi w sąsiedztwie tej działki, na całej
długości od alejki wiodącej do grobowca aż do drogi od strony zachodniej graniczącej z lasem państwowym. Niestety, wtorkowe prace nie przyniosły odnalezienia obszaru z ziemią przemieszaną na większej głębokości, pomimo
tego że zaangażowanie było duże,
a ilość odwiertów szła w dziesiątki. Saperzy zakończyli pracę o godz. 14:30.
Ekipa archeologów pracowała w lesie
znacznie dłużej, wymierzając miejsca
kolejnych odwiertów. Wyjechali z lasu
po godz. 17:00, a czekała ich jeszcze
codzienna praca dokumentacyjna... Postawa godna uznania i szacunku! A nazajutrz czekał ich nie mniej pracowity
dzień poszukiwań...

o czym świadczy okresowe podniesienie tempa prac przy odwiertach. Po wyjeździe saperów, archeolodzy z Bogusławem Kleszczyńskim z IPN Rzeszów,
pozostali w lesie klika godzin dłużej, by
wytyczyć miejsca odwiertów na następny dzień. Nazajutrz czekała wszystkich
kolejna próba złamania tajemnic mordu z 1944 roku...

Poszukiwania w Turzy – dzień czwarty
(5 VII 2018 r.)
Od czwartkowego poranka archeolodzy kończyli wyznaczanie kolejnej
siatki odwiertów dokonywanych później
przez saperów. W związku z tym, że
i w tym roku nie mogą oni spenetrować
„zakazanej działki” (na co wszyscy po
cichu liczyli), Bogusław Kleszczyński
i Michał Siemiński podjęli decyzję
o sprawdzaniu innych fragmentów lasu,
gdzie jest zgoda na badania. PostanoWiertło geodezyjne co dziennie zagłębiało się
wiono więc o dalszym rozszerzeniu tew turzańską ziemię setki razy. Niestety w lipcu
renu badanego z użyciem wykrywaczy
2018 r. nie natrafiono na przestrzeń ziemi zmiemetali, obejmując obszar za drogą odszanej.
dzielającą lasy państwowe od lasów
chłopskich. Zarówno w tej sprawie jak
też w rozwiązaniu problemów logistycznych, duże zasługi położył leśniczy turzański Kazimierz Białas, któremu
należą się szczególne podziękowania,
tym bardziej, że od pierwszego dnia
zgodził się wziąć pod opiekę na czas
nocy (na swoją posesję) część sprzętu
Poszukiwania w Turzy – dzień trzeci
wykorzystywanego przez wojsko do
(4 VII 2018 r.)
prac poszukiwawczych – co też niezwyW środę 4 lipca kontynuowano prakle ułatwiało codzienną pracę w lesie.
ce z dnia poprzedniego. Dzięki wysiłPraca saperów na terenach objętych
kom ekipy archeologów, którzy dzień
badaniami, przyniosła wymierne efekwcześniej wytyczyli gęstą siatkę na odwierty wiertłami geodezyjnymi, od rana W lesie można odkryć różne artefakty, np. za- ty. Poza guzikami (w tym milicyjnym
– czyżby strażnika grobów z lat komusaperzy mieli pełne ręce roboty. Do gadkowy pierścionek...
nizmu?), pierścionkiem, skorodowanygodz. 14:00 wykonali ich około 150 pod
mi fragmentami metali, odkryli oni spore skupisko – bo 23
bacznym okiem Michała Siemińskiego. Cel ich wykonania
łusek kalibru 7.62 mm, wystrzelonych najprawdopodobniej
jest niezwykle ważny: wykopy z października 2017 r. pozoz pepeszy. Warto będzie to miejsce solidniej przebadać.
stawiły przestrzenie które też trzeba zweryfikować, a nie
Rano w lesie turzańskim pojawili się przedstawiciele urzęchciano tam, gdzie było bardziej gęste poszycie leśne, je
du sokołowskiego, którzy dokonali oględzin leśnego groniszczyć. Stąd tego rodzaju mozolna praca, którą trzeba wybowca – co jest niejako etapem przygotowawczym do plakonać – jedno jest pewne, teren przebadany jest na pewno
„czysty”. Panie archeolog przyglądały się pracy koparek,
poszerzających wykop w rejonie charakterystycznego dębu,
koło którego świadek Maria Szofer jako młoda dziewczyna
widziała dużą przestrzeń zruszonej ziemi. Niestety nic podejrzanego nie udało się w tym dniu wykryć. Z powodu gorszego samopoczucia, świadek nie przybyła w środę do lasu
– pojawił się natomiast jej mąż Tadeusz, przekazując interesujące informacje. Tego dnia pojawiła się też decyzja, wykluczająca penetrowanie „zakazanej działki”, co mocno
skomplikowało tegoroczne plany działań ekipy poszukiwaczy. Saperzy odnaleźli kilka łusek i pocisków z różnego okresu oraz guziki wojskowe. Miłym akcentem tego dnia, było
pojawienie się w lesie turzańskim pierwszej mini wycieczki,
na którą składały się trzy bibliotekarki pracujące w sieci sokołowskiej książnicy. Mogły one zapoznać się nie tylko
z zarysem dziejów mordu w Turzy (opowiadał o nich Bogusław Kleszczyński), z charakterem prac archeologa (mówił
Michał Siemiński), czy sapera (tu zaangażował się dowodzący żołnierzami z Niska por. Igor Redos), ale nawet osobiście jej popróbować. Wrażeń było sporo po obu stronach,
Akcja „Muffinki dla poszukiwacza II” w toku realizacji...
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śliwie w tym dniu w lesie turzańskim pojawił się też Wojciech Ciupak z Rzeszowa (z dziećmi Joasią i Kacprem), który pomagał w pracach poszukiwawczych w 2008 roku
– mogliśmy odświeżyć sobie atmosferę tamtego grudniowego dnia. Szczególnym gościem w lesie turzańskim tego dnia
był zastępca dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów
w Nisku mjr Adam Bieniek. Cieszymy się, że osobiście zapragnął doglądnąć pracy swoich żołnierzy na terenie badań
prowadzonych przez IPN, oraz spotkać się z przedstawicielami ekipy poszukiwaczy. Trzeba przy tej okazji podkreślić,
że zaangażowanie żołnierzy w tych odpowiedzialnych leśnych pracach jest niezwykle duże, część z nich pojawiła
się tutaj drugi rok z rzędu „na ochotnika”, mimo okresu urlopowego, który zachęca nas wszystkich właśnie podczas wakacji do odpoczynku. Cóż, miłośników historii wśród żołnierzy także nie brakuje.
Bogusław Kleszczyński z IPN w Rzeszowie opowiada saperom
i uczennicom z Trzebuski o tajnikach prac poszukiwawczych w turzańskim lesie.

nowanego w tym roku otworzenia grobu i próby pobrania ze
złożonych w nim szczątków materiału genetycznego; miejmy nadzieję, że przyniesie to później pomyślną weryfikację
tożsamości ludzi tam pogrzebanych. Pracownik urzędu przekazał nam też garść niezwykle istotnych informacji, dotyczących pochówku ofiar mordu NKWD po pracach ekshumacyjnych w 1990 roku. Zakończono bez szczęśliwych efektów
prace w prowadzonym przez ostatnie 3 dni leśnym wykopie,
który nabrał już sporych rozmiarów; nazajutrz miała zapaść
ostateczna decyzja, czy go jeszcze poszerzać. Tego dnia
las turzański odwiedził też pracownik Radia Rzeszów Jerzy
Pasierb, przygotowujący materiały do audycji dotyczącej leśnych prac poszukiwawczych. Nazajutrz – miał być kolejny
dzień zmagania się archeologów z tragiczną leśną ziemią,
która nadal niechętnie odsłania swe tajemnice...

Poszukiwania w Turzy – dzień szósty (9 VII 2018 r.)
Po dwóch dniach przerwy w zasadniczych pracach poszukiwawczych (sobota była poświęcona przez archeologów na prace dokumentacyjne i planowanie dalszych prac
oraz na wieczorne „Spotkanie z historią” w sokołowskim
Ośrodku Kultury), w poniedziałek 9 lipca wznowiono je pełną
parą. Kontynuowano odwierty na zachodnim krańcu działki,
leżącej po lewej stronie od alejki wiodącej do leśnego grobowca. Saperzy penetrowali dokładniej pas lasu przy granicy z działkami chłopskimi, co było kontynuacją prac z końca
ubiegłego tygodnia; i w tym dniu wydzierali zazdrosnej ziemi kolejne porcje łusek... Panie archeolog skupiły się na
wykopach w rejonie metalowego krzyża. Szybko ukazały się
interesujące, regularne zarysy wcześniejszych wykopów. Jeden z nich to dół sondażowy z 2008 roku – drugi jest póki co
zagadką – bo praktycznie styka się z poprzednim. W tym
miejscu niegdyś stawiano małe krzyże – czyżby wcześniej
to miejsce dokładnie przekopano – być może zrobiono to
podczas prac poszukiwawczych w 1990 roku? Wiele na to
wskazuje. Postanowiono, że wykopy te będą drobiazgowo
sprawdzane w dniu następnym. Miłym akcentem tego dnia była reaktywacja akcji „Muffinki dla poszukiwaczy”: 4 dziewczyny trzebuszczańskiej
Szkoły Podstawowej – Wioletta Bieńko, Dagmara Chorzępa, Marta Matras
i Martyna Suszek – „wyprodukowały”
z własnej chęci ponad 100 pysznych
muffinek w 4 smakach, którymi wkrótce mogli delektować się wszyscy zaangażowani w leśne prace: żołnierze, archeolodzy i historycy IPN. W rewanżu dziewczyny zostały oprowadzone po terenie poszukiwań i mogły
posłuchać bardziej szczegółowo
o charakterze prac wszystkich specjalizacji wcześniej wymienionych. Dla
obydwu stron – słowa uznania!

Poszukiwania w Turzy – dzień piąty
(6 VII 2018 r.)
Piątkowe poszukiwania zamknęły
pierwszy tydzień prac archeologicznych i saperskich, w tegorocznych wysiłkach ludzi pracujących w lesie turzańskim. Po pojawieniu się saperów
i przydzieleniu im zadań, część z nich
pod okiem Michała Siemińskiego wykonała kolejnych 120 odwiertów; inni
pomagali w porządkowaniu pierwszego sporych rozmiarów wykopu, blisko
wschodniej granicy lasu. Większość
saperów kontynuowała w sposób jeszcze bardziej drobiazgowy przeszukiwanie dalszego pasa lasu, przylegającego do granicy lasów chłopskich od
strony zachodniej. Co raz wykrywacze,
popiskując, dawały znać o następnych
Poszukiwania w Turzy – dzień siódmy
znaleziskach... Obydwie panie arche(10 VII 2018 r.)
olog: Róża Dylewska i Adrianna WojWe wtorek 10 lipca kontynuowaciechowska, podzieliły się zadaniami
no prace poszukiwawcze z dnia poprzy wykopach – jeden zasypywano
przedniego. Archeolodzy zweryfiko– a drugi pojawił się w sąsiedztwie dużego metalowego krzyża, gdzie Przewodniczący sokołowskiej Rady Miejskiej An- wali negatywnie regularne zarysy
w 2008 roku ekipa red. Sikorskiego od- drzej Pasierb owocnie odwiedzał miejsce prac przemieszanej ziemi w rejonie metakryła poważną anomalię. Wkrótce też poszukiwawczych w Turzy. Takich odwiedzin ni- lowego krzyża – zapewne były to pogdy dość. Na zdj. z Bogusławem Kleszczyńskim
zostałości po wykopach i dołach sonodsłonięto miejsce wówczas spenetro- (BPiI IPN Rzeszów).
dażowych po poszukiwaniach z lat
wane wykopem (jego skromne rozmia1990 i 2008. Wykonano też wykop na zachód od tego krzyry przypominały dół sondażowy); niestety w jego sąsiedzża; mimo iż ciągle go poszerzano, nie natrafiono tam na
twie nie odnaleziono innych śladów ziemi zruszonej. Szczę-
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Archeolodzy i pracownicy IPN podczas prac dokumentacyjnych:
dokonywanie pomiarów oznaczających np. wykopy czy miejsca znalezienia artefaktów jest niezwykle ważne dla efektywnych prac poszukiwawczych.

struktury przemieszanej ziemi. Kontynuowano też odwierty
– podobnie niestety bez pożądanych rezultatów. Znacznie
więcej powodów do zadowolenia dała żmudna praca saperów, podobnie jak w piątek (wówczas odkryto mocno skorodowanego naganta), odnaleźli oni w lesie na niewielkiej
głębokości rewolwer – czyżby broń ta była ukryta w pośpiechu przez otaczanych w tym lesie żołnierzy AK mających iść
na pomoc powstaniu warszawskiemu? We wtorkowe przedpołudnie w lesie turzańskim, pojawiły się dwie wycieczki:
z biblioteki w Trzebusce (8 dzieci i młodzieży wspartych bibliotekarzem i panią Anetą Rumak) oraz z Sokołowa i Kamienia (13 młodych ludzi i 4 dorosłych, pod bezcennym przewodnictwem Beaty Głowali). Warto tu podkreślić, że najmłodszy uczestnik wyprawy Wiktorek Bieńko miał zaledwie 3,5
roku, a już porozumiał się z por. Igorem Redosem, że pójdzie w jego ślady „na sapera”. Tradycyjnie uczestnicy wycieczek, połączonych w bratni zespół, mogli zapoznać się
z pracą archeologów i saperów, a potrzebnych informacji
udzielili: wspomniany por. Redos, archeolog Michał Siemiński, historyk IPN Bogusław Kleszczyński. Dodatkową atrakcją
była wizyta w lesie Patrolu Saperskiego z Rzeszowa. Niezwykle miłym akcentem tego dnia były odwiedziny w lesie
turzańskim pracownika Radia Rzeszów red. Andrzeja Zajdla, który przed laty stworzył świetnie ocenione i nagradzane w Polsce słuchowisko „Las turzański woła”. Nagrywał on
kolejny materiał dla radia, a po południu wsparł pomocą
Bogusława Kleszczyńskiego, nagrywając w Trzebusce relację świadka życia obozowego Stefanii Kubat. Co miał przynieść dzień następny?
Poszukiwania w Turzy – dzień ósmy
(11 VII 2018 r.)
Środa 11 lipca, była kolejnym dniem uporczywych zmagań z odsłanianiem tajemnic turzańskiego lasu. Pod bacznym okiem archeologa Michała Siemińskiego, saperzy dokonali kolejnych ok. 120 odwiertów, poszukując ziemi przemieszanej na większej głębokości – bez rezultatu. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że ta żmudna praca jest konieczna.
Tylko dzięki niej możemy mieć pewność że dany fragment
leśnej działki jest „czysty”. Panie archeolog kontynuowały
prace w wykopach na zachód od metalowego krzyża. Zakończono penetrację jednego z nich, ale po południu rozpoczęto prace nad kolejnym wykopem – postanowiono, że prace
w nim kontynuowane będą w dniu następnym. Znacznie
bardziej interesujące znaleziska odkrywali saperzy na terenie objętym poszukiwaniami. Poza pociskami, łuskami i łód-

kami nabojowymi pasującymi do austriackiego Mannlichera, pojawiła się rosyjska bądź carska saperka (co wszystko
świadczy o okresie I wojny światowej); wszystko na to wskazuje, że w tymże lesie odbyła się poważniejsza potyczka
oddziałów rosyjskiego i austriackiego. Miłym akcentem tego
dnia, była wizyta w lesie przewodniczącego sokołowskiej
Rady Miejskiej Andrzeja Pasierba, który przekazał Bogusławowi Kleszczyńskiemu z IPN Rzeszów kasetę magnetofon
o
w
ą
z nagraniami relacji świadków dotyczącymi dziejów obozu
NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy, która szczęśliwym trafem znalazła się w jego rękach. Najprawdopodobniej pochodzi ona z materiałów zbieranych niegdyś przez ks. Pelca. Dodatkowo podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi
swojej wiedzy o lesie w Turzy, począwszy od lat dziecięcych
aż po lata 90., kiedy pracowano nad utworzeniem miejsca
pamięci w Turzy, jakie dziś znamy. Andrzej Pasierb wskazał
też m.in. rejon „Cieślikowego lasu”, pojawiający się w relacjach wielu świadków wydarzeń z 1944 roku. Za wszystkie
te informacje pięknie dziękujemy. Z otwartością czekaliśmy
na odwiedziny innych osób, które mają coś interesującego
do przekazania.
Poszukiwania w Turzy – dzień dziewiąty (12 VII 2018 r.)
Czwartek 12 lipca był ostatnim dniem bardziej zaawansowanych prac poszukiwawczych w turzańskim lesie. Zakończono weryfikację wykopów na zachód od metalowego
krzyża, prowadzonych w tym rejonie pod okiem archeologów Róży Dylewskiej i Adrianny Wojciechowskiej – niestety
bez powodzenia. Podobnym efektem zakończyła się następna seria ponad 100 odwiertów dokonywanych wiertłami geodezyjnymi. Tak jak co dzień, można było liczyć na efekt pracy saperów pracujących wykrywaczami metalu: ponownie
odkryli oni garść artefaktów z czasów Wielkiej Wojny. Cieszymy się, że w lesie pojawiali się praktycznie co dzień jacyś
goście. Tym razem, rano odwiedzili miejsce poszukiwań
mocno zaangażowani w życie społeczne i kulturalne miasteczka Ożogowie z Sokołowa: Łukasz z rodziną, jego brat
Sławomir i ojciec Czesław. Mogli oni zapoznać się z codziennym charakterem prowadzonych tu żmudnych badań. Las
w Turzy odwiedził też ponownie przewodniczący sokołowskiej Rady Miejskiej Andrzej Pasierb, dzieląc się kolejnymi
informacjami i udostępniając m. in. trzy fotografie autorstwa
jego brata Mieczysława, ukazujące pogrzeb pomordowanych w tymże lesie z 24 czerwca 1990 r. Tego rodzaju materiałów źródłowych nigdy dość. Po zakończonej pracy i wyjeździe saperów, archeolodzy pozostali w lesie wiele godzin dłużej, kontynuując tym razem jakże ważną pracę do-

„Rodzinne zdjęcie” zaangażowanych w prace poszukiwawcze w turzańskim lesie w 2018 r.

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 22
kumentacyjną; trzeba było choćby dokładnie określić, położenie wykonanych w tym roku wykopów. Nazajutrz miał być
ostatni dzień prac. Przyjęto, że poświęcony on będzie
w dużej mierze na prace porządkowe i uzupełnianie dokumentacji...

kierujący rzeszowską strukturą BPiI w Rzeszowie Bogusław
Kleszczyński. Tymczasem odchodzili kolejno bezcenni świadkowie wydarzeń z 1944 r. Mieszkający bliżej obozu zaawansowani wiekiem Trzebuszczanie, którzy pamiętali obóz jako dzieci,
np. Józef Gut czy Władysław Rumak, nie wszystko zapamiętali
– co jest zrozumiałe, od tego tragicznego roku upłynęły już 74
lata. Pozostawały otwarte pytania co do ilości ziemianek, granic obozu, dokładnego położenia i rozmiarów domu spółdzielczego, ilości artefaktów po jeńcach czy oprawcach – które mogły kryć w sobie ziemianki czy teren obozu... Odpowiedzi na te
pytania mogła przynieść jedynie archeologia...

Poszukiwania w Turzy – dzień dziesiąty (13 VII 2018 r.)
Piątek 13 lipca, był ostatnim dniem II etapu prac poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Ten rok nie przyniósł wprawdzie oczekiwanego przełomu, czyli odkrycia następnych po 1990 roku jam grobowych
pomordowanych jeńców z Trzebuski, ale pozwoliły uczynić
Prace archeologiczne w Trzebusce – dzień pierwszy
kolejny krok w poznaniu tajemnic tego lasu. Tereny przeszu(25 IX 2018 r.)
kane w tym roku zawężają stopniowo obszar, który pozostaje
We wtorek 25 września, od samego rana rozpoczęły się
do przebadania w następnych latach – trzeba tu bowiem nazorganizowane przez Bogusława Kleszczyńskiego z Biura
stawić się na pracę wieloletnią i konsekwentną, i tylko taka
Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddziału w Rzeszowie, długo
może przynieść pożądane efekty. Piątkowy dzień zamykał
wyczekiwane prace archeologiczne na terenie byłego obozu
więc kolejny, drugi krok w działaniach, następny na podobną
NKWD w Trzebusce. Prace te wykonuje wynajęta przez IPN
skalę zapewne będzie postawiony w przyszłym roku. Jak
Pracownia Archeologiczna Mirosława Mazurka z Rzewspomniano wcześniej, dzień ten poszowa; poza szefem firmy, sprawującym nadzór nad
święcony był głównie na prace pocałością prac archeologicznych, pracuje tu drugi arrządkowe. Archeolodzy kończyli dokucheolog, Jakub Pałys „Hubercik” i student archeologii
mentację związaną z pomiarami odz Uniwersytetu Rzeszowskiego Eryk Wisz. Na ogłoległości dotyczącymi nanoszenia nie
szony apel, wzywający chętnych wolontariuszy do potyle wykopów (co zrobiono, poświęcając wiele godzin popołudniowych
mocy przy pracach archeologów w Trzebusce, odpodnia poprzedniego), co poszczególwiedział pozytywnie mieszkaniec Trzebosi, przywożąc
nych miejsc z leśnymi artefaktami. Sado pracy w pierwszym tygodniu swych krewnych
perzy w większości równali teren ob– trzech młodzieńców Golcowej. Jako że cała ekipa
jęty wykopami oraz, w mniejszej ilowspomagana przez obsługującego dużą koparkę Jóści, dokonywali jeszcze rekonesansów
zefa Szczygła (mieszkańca Trzebuski) z Zakładu Koz wykrywaczami. Pomagali też histomunalnego w Sokołowie Małopolskim jest niezwykle
rykom IPN z Rzeszowa w odnajdywapracowita, już na koniec pierwszego dnia pojawiły się
niu miejsc, które należało udokumenodsłonięte pierwsze dwie ziemianki... Ile będzie natować. Tego dnia, po raz ostatni w tym
stępnych, czas miał pokazać...
roku, pojawił się w lesie w Turzy Patrol Saperski z Rzeszowa, zabierając
Prace archeologiczne w Trzebusce – dzień drugi
odnalezione w tym dniu naboje z cza- Okulary jeńca Trzebuski – wy- (26 IX 2018 r.)
sów konfliktów światowych. Nadszedł mowny materialny ślad jego przeW środę 26 września, kontynuowano prace zwiączas na pamiątkowe, „rodzinne” zdję- bywania w Trzebusce, nie daje zane z odsłanianiem drugiego pasa ziemi na terenie
cia i słowa pożegnania. Za ten rok nam niestety odpowiedzi kim był. byłego obozu NKWD w Trzebusce, tym razem od strowszystkim zaangażowanym w prace
ny zachodniej, jednocześnie doczyszczając teren
poszukiwawcze w lesie turzańskim należą się słowa podzięw obrębie i sąsiedztwie ziemianek wcześniej odkrytych. Ku
kowania Jest też duża szansa, że z historykami z BPiI IPN
zaskoczeniu wszystkich okazało się, że granice obozu były
z Rzeszowa spotkamy się jeszcze w tym roku: być może uda
nieco przesunięte w kierunku południowym, stąd kłopot
się właśnie w 2018 roku dokonać badań archeologicznych
w odkryciu kilku układających się w rząd ziemianek, które
miejsca byłego obozu NKWD w Trzebusce, pobrać materiał
spodziewano się ujrzeć dobrych kilka metrów poniżej – bliżej
genetyczny ze szczątków pomordowanych złożonych w tudrogi biegnącej od strony północnej. Na koniec dnia po dorzańskim grobie (oby w tym roku), skończyć badać jedną
czyszczaniu terenu wykopu, wreszcie ukazały się zarysy ziez działek leśnych w Turzy, na której już niewiele zostało do
mianek; też pojawiło się zaskoczenie – bo były znacznie mniejsprawdzenia. Trzymajmy kciuki, by to się udało... Do zobasze rozmiarowo niż się spodziewano. W pobliżu obelisku,
czenia!
znaleziono artefakt, który pasuje do tego miejsca – tuż obok
był budynek domu spółdzielczego a w nim przez długie lata
sklep: była to nieźle zachowana polska moneta z okresu międzywojennego. Co miał przynieść kolejny dzień prac?
2. Prace archeologiczne w Trzebusce

(wrzesień-październik 2018)
Przez całe dziesięciolecia okresu PRL można tylko było
pomarzyć o pracach archeologicznych na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce. Później gdy było to możliwe, skupiono
się na poszukiwaniach pomordowanych w Turzy, choć i to gdy
zabrakło konkretnych wskazań świadków, zahamowało prace
poszukiwawcze na długie lata. Dopiero po powstaniu Biura
Poszukiwań i Identyfikacji w strukturach IPN, znalazły się środki, by poważniejsze badania przeprowadzać w sposób kompleksowy. Dzięki temu, pojawiła się możliwość przebadania
także miejsca pamięci historycznej w Trzebusce, o co zadbał

Prace archeologiczne w Trzebusce – dzień trzeci
(27 IX 2018 r.)
Czwartkowe, intensywne prace archeologiczne w Trzebusce, prowadzone jak co dzień od godz. 7:00 do 17:00, przyniosły kilka kolejnych interesujących odkryć. Na koniec dnia poprzedniego udało się wreszcie odsłonić 3 kolejne ziemianki,
których położenie teoretycznie powinno być najłatwiejsze, bo
były wskazania – jak się okazało, były one nieco wyżej, bliżej
środka obozu. Po ich oczyszczeniu, kiedy pokazały się zarysy
dwóch z nich i fragment trzeciej, powrócono jednak do tych
odsłoniętych najwcześniej. Zaczęto stopniowo wgryzać się
w głąb obu. Jak się szybko okazało, w każdej z nich zachowało
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się oszalowanie ich ścian, sporządzane przez NKWD na zastrzał. Rysujące się w środku ziemianek zarysy desek i pali
zdają się sugerować, że ich drewniany strop mógł zostać przez
Rosjan załamany i wpadł do środka. Niemal na górze odsłanianych ziemianek znaleziono też pierwsze artefakty: okulary
– zapewne jednego z jeńców Trzebuski i pocisk z karabinu
Mannlicher – a więc pasujący bardziej do okresu I wojny światowej. Być może znalazł się w środku jako śmieć – wrzucony
przez funkcjonariuszy NKWD. To już zdaje się sugerować, że
można będzie się spodziewać w ziemiankach znacznie więcej
znalezisk. Oby tak było. Jest to tym bardziej prawdopodobne,
że na samym środku jednej z ziemianek odczyszczonych wstępnie tego dnia znaleziono także interesujące znalezisko – rączkę radzieckiego granatu RGD 33... Pod koniec czwartkowych
prac Trzebuskę odwiedził po raz kolejny Bogusław Kleszczyński z IPN Rzeszów (organizujący i nadzorujący ich przebieg,
zadowolony z dotychczasowych efektów), burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg oraz Kazimierz Chorzępa.
W piątek był dzień przerwy w pracach poszukiwawczych.
Wszystkich nurtowało, co przyniesie dzień sobotni...

Prace poszukiwawcze w Trzebusce opierają się nie tylko na pracy
archeologów ale i też zaprzyjaźnionych z nimi „wykrywaczowców”:
na zdjęciu Jakub Pałys i Krzysztof Zdebik podczas konsultacji.

Już pierwszego dnia prac archeologicznych, odsłonięto spory fragment terenu byłego obozu NKWD w Trzebusce. Koparka właśnie
wgryza się w teren odnalezienia pierwszych ziemianek...
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg i Kazimierz
Chorzępa z wizytą u archeologów

Prace archeologiczne w Trzebusce – dzień czwarty
(29 IX 2018 r.)
W sobotę 29 września do godz. 14:00, kontynuowano prace archeologiczne na miejscu byłego obozu NKWD w Trzebusce. Eksploracja dwóch, najwcześniej odkrytych ziemianek, zaskakująco szybko zmierzała do końca. To, co dotychczas wyglądało na górę ziemianek, okazało się być ich
spodem, o czym najlepiej zaświadczały pozostałości słomy,
którą więzieni tam ludzie mieli pod stopami. To zaskakujące,
bo żaden świadek tego sowieckiego obozu nie pamiętał poważniejszych prac ziemnych przy likwidacji obozu. Jest duże
prawdopodobieństwo, że teren ten niwelowano wielokrotnie
w latach powojennych oraz że ziemianka wystawała jednak
częściowo ponad powierzchnię ziemi – choć większość relacji zdaje się temu zaprzeczać. Taki obrót sprawy jest bardzo
smutny, bo nie poznamy pełnych wymiarów ziemianek i co
znacznie gorsze – trudno będzie teraz liczyć na więcej artefaktów. Miejmy jednak nadzieję, że pracujący z dużym zaangażowaniem archeolodzy oraz współpracujący z nimi członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja
na czele z Krzysztofem Zdebikiem, wydrą jeszcze tej ziemi
kolejne garście tajemnic. Około południa zaczęto eksplorować jedną z ziemianek w drugim wykopie, gdzie też szybko
pokazała się słoma... Czy poniedziałek miał przynieść pomyślniejsze wiadomości?
Prace archeologiczne w Trzebusce – dzień piąty
(1 X 2018 r.)
W poniedziałek (1 października) prace archeologiczne na
miejscu byłego obozu NKWD w Trzebusce były kontynuowa-

Na spodach ziemianek zachowały się fragmenty słupów ich konstrukcji oraz deski z oszalowania ścian...

ne. Po południu koparka wgryzała się w ziemię dokoła obelisku, natrafiając na pozostałość po fundamentach dawnego
budynku spółdzielczego. Z kolei w pierwszej z odkrytych
i eksplorowanych ziemianek dokopano się do calca pod dawnymi słupami podtrzymującymi konstrukcję ziemianki; w dołkach szybko zaczęła się zbierać woda, co zdaje się potwierdzać relacje przetrzymywanych tu ludzi – podchodząca do
ziemianek woda była powtarzającym się problemem...
W pogodny poniedziałek 1 października na teren prac archeologicznych w Trzebusce przybyły dwie wycieczki ze Szkoły Podstawowej w Trzebusce. Tuż po godz. 9:00 udało się
tam na piechotę, pod opieką 5 nauczycieli, 43 uczniów z klas:
I, II, IV, V i VI. Po dotarciu na miejsce uczniowie mieli możliwość zapoznać się z krótkim zarysem historii tego miejsca,
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Stopniowe wgryzanie się w głąb ziemianek dawało nadzieję na odkrycie artefaktów po więzionych tu w nieludzki sposób ludziach...

a następnie zapoznać się z charakterem prac poszukiwawczych, które nakreślił im archeolog Jakub Pałys „Hubercik”.
Jako, że objawił on spory talent dydaktyczny, bardzo przystępnie i ciekawie zapoznali się wszyscy z tajnikami pracy
zarówno archeologii jako nauki, jak i konkretnych prac prowadzonych w Trzebusce. Niezwykłą gratką dla wszystkich
była też możliwość spotkania się z Krzysztofem Zdebikiem ze
Stowarzyszenia Eksploratorów „Galicja”, który dał dzieciom
możliwość zapoznania się z pracą z wykrywaczem metali,
także w praktyce. Emocji i wrażeń było sporo – teraz nie wiadomo, kto bardziej się skłania do pracy w przyszłości jako
archeolog, a kto jako pełny pasji „wykrywaczowiec”... Ledwo
do szkoły wróciła jedna wycieczka, krótko po obiedzie na
miejsce byłego obozu wyruszyła rowerami pod opieką 4 nauczycieli kolejna – tym razem stanowiło ją 29 uczniów z klas:
VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Zwiedzanie
terenu oparło się na sprawdzonym scenariuszu; tym razem
„Hubercika” wsparł szef pracujących w Trzebusce archeologów Mirosław Mazurek. Za możliwość podglądnięcia ich pracy należą im się wielkie słowa podziękowania (podobne
należą się panu Krzysztofowi!); oczywiście po raz kolejny niezwykle ważna jest tu otwartość w takich przedsięwzięciach
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Dla wszystkich
była to niezwykła, żywa lekcja historii, miejmy nadzieję, że
zapadnie w pamięć młodych ludzi na długo...
Prace archeologiczne w Trzebusce – dzień szósty
(2 X 2018 r.)
We wtorek 2 października, prace archeologiczne w Trzebusce zakłócił koło południa deszcz; w tej sytuacji postano-

wiono skupić się na pracy dokumentacyjnej i zakończyć prace ziemne wcześniej. Mimo to udało się w ciągu kilku godzin przedpołudniowych doczyścić dwie najwcześniej odkryte ziemianki, odrywając na ich dnie kilka artefaktów: m.in.
podeszwę z buta, czy mocno skorodowany metal przypominający skobel – czyżby z klapy ziemianki? Dzięki pracy archeologów już wiemy, że obydwie ziemianki miały taką samą
konstrukcję, opierającą się na 9 słupach. We wtorek udało
się też doczyścić sąsiedztwo obelisku, odsłaniając prawą
stronę fundamentów dawnego domu spółdzielczego: wyraźnie rysują się tam dwa pomieszczenia – od strony południowej sklepu, od strony północnej małego magazynu.
Resztę fundamentów przykrywa póki co zwał ziemi z wykopalisk. Poza fundamentami od strony południowej – czyli
„za sklepem” rysują się pozostałości czegoś co dziś nikt
póki co nie pamięta – ale tę zagadkę być może uda się rozwikłać przy pomocy świadków i archeologów. W pobliżu remizki, zaczęto odsłaniać kolejny pas ziemi, po jego doczyszczeniu, można będzie określić, czy coś interesującego dla
dziejów obozu tam się znajduje...

„Hubercik” z całą pewnością mógłby być nauczycielem – niezwykle
przystępnie tłumaczy właśnie uczestnikom wycieczki ze szkoły
w Trzebusce tajniki prac archeologa w Trzebusce.

W środę, przy korzystnej aurze, prace miały być kontynuowane od rana. Jak się okazało podjęto ich próbę, ale deszcz
natychmiast je udaremnił. Postanowiono go przeczekać do
dnia następnego, skupiając się na pracy dokumentacyjnej.
Jak się później okazało, był on jednak interesujący w wydarzenia; dzięki staraniom Bogusława Kleszczyńskiego, miejsce obozu w środę odwiedził świadek Jan Surowiec. Przekazał on kilka interesujących informacji, za co należą mu się
wielkie słowa podziękowania.

Post Scriptum
Ze względu na zamykanie tego numeru gazety, autor
umieścił w tym wydaniu tylko opis pierwszych sześciu dni
prac archeologicznych w Trzebusce. Prace te wspierane
przez znacznie szersze grono zarówno archeologów, zaprzyjaźnionych z nimi „wykrywaczowców”, czy operatorów
koparki (przez kilka dni zaangażowani byli do tej ostatniej
pracy mieszkańcy Trzebuski Andrzej Chorzępa i jego syn
Łukasz) mogą trwać nawet do końca listopada. Stąd też ich
kontynuacja zostanie ukazana w kolejnym numerze Kuriera
Sokołowskiego. Zapewne na ich koniec, odkrytych zostanie
kilka następnych tajemnic obozu NKWD w Trzebusce...
Praca pod nadzorem archeologów, trwała często w dwóch odkrytych
ziemiankach na raz.

Tekst i fot. Piotr Ożóg
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Nauczyciele, którzy uczą i wychowują
Kto był dla nas „zastępczą mamą”, a kto nauczył nas samodzielnego myślenia? Komu Jan Kościółek
po raz pierwszy pokazał Tatry, a kto burmistrza nauczył, że historia jest podstawą wszystkiego?
O tym wszystkim opowiadają pracownicy UGiM w Sokołowie Małopolskim.

Beata Szot, sekretarz GiM, Sokołów Małopolski
Matematyka – królowa nauk, a nauczyciel, który potrafi jej nauczyć – mistrz
świata. Dla mnie takim mistrzem/mistrzynią była nieżyjąca już od wielu lat Pani
Pietryga, która w szkole podstawowej
nauczyła mnie ułamków w sposób prosty, ale skuteczny. Drugim mistrzem
w tej dziedzinie był też już nieżyjący Marian Osiniak. Matematyka na jego lekcjach była jasna jak słońce. Są nauczyciele, którzy doskonale przekazują wiedzę i tacy, którzy zaszczepiają w nas
pasję na całe życie. Dla mnie taką pasją
stały się Tatry, które po raz pierwszy pokazał nam na szkolnej wycieczce Jan
Kościółek – nauczyciel fizyki. Fizykę lubiłam też, ale trochę mniej niż góry.

wania mnożenia i liczenia na siebie.
W mojej pamięci do dzisiaj pozostały
lekcje historii prowadzone przez
Krzysztofa Bazylskiego dzięki, któremu zainteresowałem się historią. To on
jako pierwszy opowiadał prawdę
o Katyniu w czasach kiedy było to zabronione. Nauczyłem się, że historia
jest podstawą wszystkiego. Kto nie zna
historii, nie potrafi myśleć o przyszłości. W sokołowskim liceum duży wpływ
na kształtowanie mnie miała nieżyjąca dzisiaj, wychowawczyni Teresa Popiołek – Walicka. Była ona bardzo dobrym nauczycielem biologii. Jeśli chodzi o języki obce to Bogusława Bełz
miała podejście do uczniów, dzięki któremu nauczyłem się posługiwać językiem rosyjskim w bardzo dobrym stopniu. Ze studiów prawniczych w pamięci zapadły mi ćwiczenia u prof. Zdzisława Gawlika, który uczył prawa cywilnego, a w szczególności jego praktycznego wykorzystania i rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów
prawnych w oparciu o prawo międzywojenne. Pamiętam jego wykłady
o Kodeksie zobowiązań i zajęcia z prawa cywilnego.

Jego nauczycielska pasja sprawiła, że
mimo swojej dalszej edukacji nie związałam z przedmiotami humanistycznymi, zawsze z sympatią będę wspominała zajęcia z języka polskiego w sokołowskim liceum.

Janusz Nizioł, podinspektor ds. księgowości UGiM
Czas edukacji w życiu każdego człowieka to czas kiedy kształtuje się nasza
osobowość. Wspominam ten moment
z wielką sympatią. Pamięcią przywołuje postać nauczyciela pedagoga, z którym współpraca to duża przyjemność.
Pani Marcjanna Dec, nauczycielka języka angielskiego posiada cechy, które
powinien posiadać każdy, dobry nauczyciel: merytoryczne przygotowanie lekcji,
systematyczność w weryfikacji naszych
umiejętności z minionych zajęć oraz
świetna współpraca w relacji nauczyciel
– uczeń.

Monika Lichota, skarbnik GiM, Sokołów Małopolski

Andrzej Ożóg, burmistrz GiM, Sokołów Małopolski
Ze szkoły podstawowej do dzisiaj
pamiętam Józefę Baniak nauczycielkę matematyki. To ona nauczyła mnie
solidnych podstaw matematyki; doda-

Nauczyciel, którego bardzo miło
wspominam to Grzegorz Macek, nauczyciel języka polskiego w LO w Sokołowie Małopolskim. Z usposobienia człowiek miły, uprzejmy, wymagający. Na
jego twarzy zawsze gościł uśmiech. Potrafił sprawić, że lekcje były zabawne
i interesujące. Traktował wszystkich poważnie i zachęcał do rozwijania swoich
umiejętności i samodzielnego myślenia.

Sylwia Przybyło, podinspektor ds. podatków UGiM
O tym jak duży wpływ na naszą przyszłość i życie mieli nauczyciele, jeste-
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śmy w stanie ocenić po latach z perspektywy czasu. Już pierwszy nasz kontakt z pedagogami na etapie szkoły podstawowej jest bardzo ważny. Na tym etapie ma on największe znaczenie dla sfery emocjonalnej, naszego podejścia do
szkoły i nauki w przyszłości. Dziecko
rozpoczynające swoją przygodę ze
szkołą jest często zagubione w nowym
otoczeniu i rzeczywistości. To, czy na
początku otrzymamy wsparcie, odpowiednią opiekę i motywację, wpływa na
nasze nastawienie do nauki, naszą wiarę w siebie i swoje umiejętności, nasze
ambicje. Jeżeli widzimy, że ktoś docenia nasze wysiłki, chcemy więcej z siebie dawać. To wtedy możemy otrzymać
odpowiedni podmuch, który ułatwi nam
rozpostarcie skrzydeł na dalsze lata
edukacji lub te skrzydła podetnie.
Z okresu szkoły podstawowej bardzo
pozytywnie wspominam mojego nauczyciela fizyki Jana Kościółka. Pomimo, że
zawsze byłam humanistką, a nauki ścisłe przychodziły mi o wiele trudniej, lek-

cje fizyki były dla mnie przyjemnością.
Jan Kościółek potrafił omawiany temat
przedstawić w tak ciekawy i zrozumiały
sposób, że nawet humaniści nie mieli
z nim problemu. Przy tym wszystkim
wspominam go jako bardzo sympatyczną
i dowcipną osobę. Był bardzo wymagający, ale przy tym sprawiedliwy. Wszyscy
darzyli go dużym szacunkiem.
W liceum moją wychowawczynią
była prof. Renata Czudec, która uczyła
niemieckiego i traktowała nas jak „zastępcza mama”. Martwiła się o nas czy
przypadkiem nie jesteśmy zbyt lekko
ubrani i się nie przeziębimy, interesowała się nami, gdy byliśmy chorzy. Zmartwiona bladością mojej cery wymogła na
mnie wykonanie morfologii krwi pod kątem anemii. Jako nauczyciel j. niemieckiego zawsze starała się nauczyć nas
jak najwięcej. Zawsze można było poprawić ocenę. Nigdy nie straciła nadziei,
że będę chciała się tego języka nauczyć
i oferowała, że jeśli kiedykolwiek będę
zainteresowana, ona będzie mnie uczyć.
Koleżankę z klasy już po
skończonym liceum przygotowała do egzaminu językowego, kończącego się
zdobyciem certyfikatu TELC
(oczywiście robiła to bezinteresownie). Interesowała
się nami nawet po ukończeniu szkoły. Była na naszych
ślubach ciesząc się naszym
szczęściem. Była dla naszej
klasy spoiwem i wsparciem.
Do dzisiaj mamy ze sobą
kontakt i wiem, że gdybyśmy kiedykolwiek potrzebowali jej pomocy, jeśli tylko będzie w stanie nam jej
udzielić nigdy nie odmówi.

Podsumowanie
Szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje. Czasem niestety „óczy i wyhowóje”. To w szkole spędzamy dużą część
naszego życia. To tu nauczyciele uczą
nas samodzielnego myślenia. Dla mnie
to jedno z kluczowych wartości w moim
życiu. Nauczyciele pełnią jedną z pierwszych ról, o ile nie pierwszorzędną
w kształtowaniu w nas poczucia własnej
wartości i umiejętności posiadania własnego zdania. To oni dają nam instrumenty (wiedzę), a my możemy ją wykorzystać i zrobić z niej właściwy użytek.
Dobry nauczyciel to taki, który pokaże
„Bitwę pod Grunwaldem” w taki sposób,
że będzie ona także instrumentem do
dzisiejszych sytuacji. Nie jest problemem nauczyć się dat i wykuć na pamięć
formułki. Chodzi o to żeby wiedza nas
nie ograniczała tylko poszerzała nasze
horyzonty. Żeby nie uczyła nas „umysłowej ciasnoty” tylko merytorycznej dyskusji i konstruktywnej krytyki. W tym
wszystkim nie zapominajmy też o „czuciu i silnej wierze”, które bardziej przemawiają do gawiedzi niż „mędrca szkiełko i oko”.
Bycie nauczycielom dzisiaj to trudne zadanie.

Życzę wszystkim nauczycielom żeby byli także nauczycielami życia i posiadali umiejętność kierowania na właściwe
ścieżki. Byli siewcami i siali
dobre ziarna w swoich wychowankach.
Monika Śliż

Konferencja Naukowo-Historyczna
„O Wolną Wieś i Wolna Polskę”
35 rocznica Powstania Duszpasterstwa Rolników w Sokołowie Małopolskim
23 września 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolski odbyła się Konferencja Naukowo-Historyczna „O Wolną
Wieś i Wolna Polskę” z okazji 35 rocznicy Powstania Duszpasterstwa Rolników
w Sokołowie Małopolskim, honorowy patronat nad wydarzeniem objął ks. Bb.
Edward Białogłowski. Konferencja rozpoczęła się od Mszy św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela
w Sokołowie Małopolskim, Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg. W MGOKSiR Konferen-

cje otworzył i powitał gości Kazimierz
Chorzępa wraz z Burmistrzem Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski Andrzejem
Ożogiem. Prelegentami byli ks. prof. Henryka Borcz – omawiał „genezę duszpasterstwa rolników od 1982 r.”, Robert
Majka – Sędzia Trybunału Stanu referował o „konsekwencji formuły gen. Kiszczaka z 31.08.1988 r.”, Marcin Bukała
– IPN Rzeszów przedstawił „stosunek
gen. Kiszczaka do Duszpasterstwa Rolników”, przedstawiono również wspomnienia i świadectwa organizatorów
i uczestników Duszpasterstwa Rolników:

ks. Jerzego Śliża, ks. Jana Szaro, ks.
Adama Dararza, ks. Jerzego Jakubca,
Kazimierz Chorzępy, Roman Sroki, Czesław Kota, zakończył Wieńczysław Nowacki – omawiał „powołanie Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników i oddziaływanie na Duszpasterstwo Rolników”. Na konferencję przybył również
Senator RP prof. Aleksander Bobko.
Od tego numeru na łamach Kuriera Sokołowskiego ukaże się cały cykl
artykułów i materiałów dotyczących
działalności opozycyjnej.
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18.09.2018 r.
W 35 rocznicę powstania „Duszpasterstwa
Rolników” w Sokołowie Młp., łączę się duchowo
z wszystkimi przeżywającymi tę uroczystości.
Kiedy modlę się i rozważam o tych wszystkich, którzy narażali siebie i rodziny za las Turzański, mały Katyń i poległych tam. Podziwiam
tych, którzy nie patrząc na konsekwencje, uczestniczyli na comiesięcznych spotkaniach, narażając na prześladowania siebie i swoje rodzin.
Podczas bandyckich przesłuchań przez komendanturę MO w Sokołowie Młp., byli bici, katowani... połamane szczęki, rozbite głowy, a nie
wyrzekali się uczestnictwa we wspólnocie.
Pamiętam, że zespół muzyczny z Rzeszowa,
który nam grał podczas spotkań, był prześladowany, zastraszany i psychicznie doręczony.
Dzisiaj podziwiamy tych wszystkich, którzy
stawiali krzyż na miejscu pomordowanych – wybrali zachmurzony, mglisty dzień żeby nie byli
zauważeni, trzy raz zdjęto tablicę z krzyża przez
UB, MO. Raz takiego ścigaliśmy z ks. Janem Szaro aż do Trzebuski.
Pamiętam też konspiracyjne poświęcenie
krzyża wraz z 30-toma osobami w lesie Turzańskim. Solidaryzuję się z tymi, którzy ponieśli konsekwencje, psychika nadszarpnięta, nerwy zszargane, zakaz wyjazdu za granicę. Mnie nawet odmówili wyjazdu do Rzymu, ale jak im podziękowałem w Kolbuszowej, że będę miał więcej pieniędzy na działalność podziemną, w ostatniej
chwili dali mi paszport.
Ciekawi mnie co Ci wszyscy ludzie, którzy nas
prześladowali teraz robią? Jedno wiem, że żyje
im się dobrze dlatego, że byli prześladowcami,
jeśli chodzi o nich to znam ich kilku i wiem, że
dobrze funkcjonują w obecnych władzach.
Przypomina mi się jak niektórzy z Was narażali się drukując ulotki i rozprowadzając je w terenie, byli i są to ludzie wartościowi i uczciwi
Polacy. Łączę się z Wami w modlitwie, bo do tej
pory stoją mi przed oczami niektóre prześladowania Was.
Nie mogę zatrzeć w pamięci jak UB przed wyborami planowało napad, był to czas kiedy zginął
ks. Jerzy Popiełuszko. Wiem z miarodajnych
źródeł o podsłuchu, że na czele tej regionalnej
decyzji stał sam oficer co i nad ks. Popiełuszko,
(Pękala).
U nas bezpośrednio tą akcją kierowało UB
przy pomocy MO i ORMO do tej pory nie wytłumaczono mi tej sytuacji. To co opisałem to są
tylko niektóre sytuacje, które nadal mnie z wami
łączą.
Składam Wam wyrazy wdzięczności i podziękowania za to, że byliście przy mnie. Kiedy skreślam tych kilka słów, nadal jak w kalejdoskopie
przypominają mi się jeszcze sceny, ale nie czas
na to.
Pragnę, aby Wam wszystkim żyło się lepiej
w Wolnej Ojczyźnie, a NMP miała Was w swej
Opiece.
Z błogosławieństwem kapłańskim.
Szczęść Wam Boże
Ks. Jerzy Śliż
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Gminne święto plonów. Dożynki 2018
„Jakie żniwa, takie i dożynki. A, że żniwowało się w deszczu, to i bawimy się w deszczu”
– powiedział jeden z młodych rolników. I coś w tym jest, gdyż okres zbiorów był swoistym
wyścigiem rolnik-przyroda. Słońce do południa i już się wydawało, ze kombajny mogą jechać
w teren, a tu nagle deszcz. I tak przez cały lipiec. U nas wody nie brakowało, a w innych
rejonach panowała susza. Jednak dobry Bóg dał nam to błogosławieństwo, że pomimo trudności
udało się zebrać zboże na chleb i napełnić spichlerze.
W dziękczynnym korowodzie za dar
siły, zdrowia, wytrwałości, mądrości
i roztropności w gospodarowaniu, ziemi
która rodzi chleb powszedni rolnicy udali
się 26 sierpnia 2018 r. do Kościoła
w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Trzebusce. Mszę Święta Dziękczynną koncelebrował ks. Proboszcz
Władysław Szwed wraz z ks. Zygmunt
Mularski (ksiądz senior był pierwszym
proboszczem w Parafii Trzebuska po jej
erygowaniu). Oprawa Uroczystości była
niecodzienna. Rolnicy u stóp ołtarza złożyli wieńce dożynkowe, starostowie dożynek Marian Krzyśko i Bernadeta Ożóg
nieśli chleb w podzięce, gospodarze
i gospodynie inne dary ołtarza wino, dojrzałe owoce, miody pszczele oraz kwiaty. Po Mszy korowód udał się pod scenę, która mieściła się na boisku sportowym KS „Herkules” Trzebuska, gdzie
pozostawiono wieńce do prezentacji.
A ze względu na strugi padającego deszczu zdecydowano, że kolejne elementy
programu dożynkowego odbędą się na
sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzebusce. Tam też wystąpiły zespoły dożynkowe, a była to pokaźna reprezentacja
sołectw naszej gminy w liczbie trzynastu. Za piękne występy, za stroje, za własnoręcznie wykonane wieńce z rąk dobrego gospodarza naszej gminy Burmistrza Andrzeja Ożoga otrzymały one listy gratulacyjne, duże kosze wypełnione pachnącą swojską kiełbasą z Nienadówki oraz idąc z duchem czasu roboty
kuchenne. Dodatkowo nagrody indywidualne otrzymali:
– Zespół p. Słoniny z Trzebuski (od
Radnego Rady Powiatu Stanisława Kuli
oraz Radnego Rady Miejskiej Mariana
Krzyśko)
– Zespół Wólka Niedźwiedzka (od
Radnego Rady Powiatu Stanisława Kuli
oraz Radnej Rady Miejskiej Stanisławy
Hajder)
– Zespół Trzeboś Mościny (od Radnego Rady Powiatu Tadeusza Chmiela
oraz Radnych Rady Miejskiej Henryka
Kraski i Jana Jodłowskiego)

– Zespół Mała Kalina (od Radnego
Rady Powiatu Tadeusza Chmiela oraz
Radnych Rady Miejskiej Henryka Kraski i Jana Jodłowskiego)
– Zespół p. Kosak z Górna (od Burmistrza Gminy i Miasta Andrzeja Ożoga)
– Zespół z Trzebosi Środkowej (od
Radnego Rady Powiatu Tadeusza
Chmiela, Radnych Rady Miejskiej Henryka Kraski i Jana Jodłowskiego oraz
Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Bogusława Kidy)
– Zespół z Nienadówki (od Radnych
Rady Miejskiej Zbigniewa Gielarowskiego, Edwarda Pikora, Stanisława Budzynia oraz Burmistrza Gminy i Miasta Andrzeja Ożoga)
– Zespół p. Kruczek z Trzebosi Górnej (od Radnego Rady Powiatu Tadeusza Chmiela oraz Radnych Rady Miejskiej Henryka Kraski i Jana Jodłowskiego)
– Zespół p. Chmiel z Trzebuski (od
Radnego Rady Miejskiej Mariana Krzyśko)
– Stowarzyszenie Aktywni Razem
z Wólki Sokołowskiej (od Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej Andrzeja Pasierba)
– Zespół z Trzebosi Górnej (od Radnego Rady powiatu Tadeusza Chmiela
oraz Radnych Rady Miejskiej Henryka
Kraski i Jana Jodłowskiego)
– Zespół z Wólki Sokołowskiej (od
Radnego Rady Powiatu Stanisława Kuli
oraz Firmy Handlowo-Usługowej Wiesław Hajder).
Było też tradycyjne dzielenie chleba
przez starostów dożynkowych. I strumień
ciepłych słów w stronę rolników, od działaczy politycznych różnych szczebli poczynając, od radnych lokalnych do parlamentarzystów.
Po za tym w ten deszczowy dzień
było bardzo miło. Na sale gimnastyczną
przeniesiono część nagłośnienie. Przygrywała kapela „Iskierczanie” z Dębicy.
Niestety ze względu na ciągle padający
deszcz i bardzo śliska podłogę do tańczenia przy scenie planowany wieczorny festyn Zespołu „Cebula Band” i koncert grupy „Bahamas” został odwołany.
I tak zakończyły się te jakże oryginalne
w swojej formie Dożynki z 2018 r.
Marek Kida
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Być jak homo sapiens
Wkrótce wybory. Skąd wiemy? Bo politycy z plakatów i banerów uśmiechają się do nas. Bo kolejki
do przecinania wstęg coraz większe, a brawa są tak głośne, że często zagłuszają głos rozsądku.
Każdy przekonuje każdego, że tak wiele zrobił dla nas
przeciętnych zjadaczy chleba. Nie ważne czy to kandydat na
radnego, burmistrza, kandydat do sejmiku czy powiatu. Obietnice to słowa, a te nawet najpiękniejsze zawsze słowami pozostaną. Przykładam ucho tu i tam i słyszę o kłótniach w rodzinie, wśród znajomych przez politykę sic! Nie dajmy się
zwariować.

Samolotem polecieć na pole golfowe
Jedni wolą Dżem na Dniach Sokołowa, inni chcą oglądać
pokazy wędrownych sokołów. Komuś marzą się dobre drogi,
innemu lotnisko, a jeszcze komuś pole golfowe. A mi się marzy chodnik przy moim domu. Lotnisko? Może kiedyś będę tak
bogata, że będę miała swój prywatny samolot odrzutowy jak
Robert Lewandowski i będę latała nim po bułki. Na razie niestety nie stać mnie nawet na weekendowy karnet golfa za
790 zł. Marzy mi się też basen odkryty i ścianka do wspinaczki. Ścianka to coś przystępnego dla przeciętnego zjadacza
chleba, którym jestem. Myślę, że z pewnością znalazłaby
zwolenników. Karnet na 10 wejść to koszt około 110 zł. I mielibyśmy tylu wysportowanych mężczyzn w naszej gminie.

„Nie chodzę na wybory. 1 głos jest nic nie
wart – powiedziało 15 mln ludzi w Polsce”
Poznajmy ludzi, którzy chcą zarządzać naszą gminą. Którzy chcą być radnymi i decydować o naszym najbliższym otoczeniu. Ważne żebyśmy wybrali tych, którzy dla nas są autentyczni i spełnią nasze oczekiwania. Dotyczy to tak samo radnych do naszej Rady Miejskiej, jak i tych, którzy kandydują do
sejmiku czy powiatu. A przede wszystkim przyszłego gospodarza naszej gminy. O ile w lokalnym środowisku w większości mamy swoje preferencje to już powiat i sejmik są dla wielu
z nas jak kosmos. Nie dziwi mnie to, bo przeciętny mieszkaniec ma niewiele wspólnego z tymi instytucjami. Ale warto
przeanalizować listy. Uczciwość, pracowitość, realność obietnic – mnie to przekonuje. Karierowiczów przekreślam od razu.

Jeden głos jest nieważny? Jeden z moich ulubionych profesorów mawiał, że najważniejszym głosem jest nasz głos.
Najważniejsza decyzja to ta podjęta przez nas samych. Ciągle chcemy żeby inni podejmowali za nas decyzje, bo wtedy
rozmywa się odpowiedzialność. Bo wtedy łatwiej scedować
odpowiedzialność na innych. Bo inni wiedzą lepiej co dla nas
ważne? W życiu decyzje są konieczne. Jedne są lepsze, inne
gorsze. Niektóre opłakane w skutkach. Jedno jest pewne:
dobre decyzje to takie, które podjęliśmy sami, które przemyśleliśmy, zaangażowaliśmy się w nie, myślimy, że są słuszne.
Często tu i teraz nie znamy wszystkich konsekwencji, ale
musimy je podejmować, bo są konieczne. Bo bez podejmowania decyzji, nie ma nas. Miejmy swoje zdanie. Nie jedyne,
słuszne, ale po prostu swoje, bo przecież nie jesteśmy tylko
zbitką tkanek i kości.

Homo sovieticus
uciekający przed wolnością
Jeśli nie potrafimy podejmować decyzji jesteśmy jak homo
sovieticus. W interpretacji ks. Józefa Tischnera homo sovieticus to: „zniewolony przez system komunistyczny klient komunizmu – żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował. Trzy
wartości były dla niego szczególnie ważne: praca, udział we
władzy, poczucie własnej godności. Zawdzięczając je komunizmowi, homo sovieticus uzależnił się od komunizmu... Homo
sovieticus to postkomunistyczna forma ucieczki od wolności...”
Wspólnym celem Lenina i Stalina było stworzenie człowieka, który ślepo wykonuje rozkazy i nie potrafi logicznie myśleć.
Patrzę na to z boku: w XXI wieku homo sovieticus przegrywa
z kablówką i kacem. Połowa z nas nie pójdzie na wybory, bo
przegra z kablówką, kacem i ogólnym hejtem na wybory. Część
zachowa się jak homo sovieticus – „bo oni kazali tu postawić
krzyżyk”, bo obiecali, bo przyrzekali i wszystkie inne -li,-li,-li.
Nie uciekajmy od odpowiedzialności. Bądźmy jak homo
sapiens, a nie homo sovieticus. Chodźmy na wybory. Nasza
decyzja, nasz głos są najważniejsze.
Monika Śliż

Dni Patrona Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce
Nienadówka, 19 sierpnia 2018 r.

Tegoroczne obchody Dni Patrona Parafii w Nienadówce połączone zostały ze szczególną rocznicą
dla piłkarzy i działaczy Klubu Sportowego „Plantator” Nienadówka, gdyż właśnie wtedy przypadł
zacny jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia zorganizowanej piłki nożnej pod klubowymi barwami
biało-niebieskimi.
Niedzielne rodzinne świętowanie
rozpoczęło się od towarzyskiego meczu pomiędzy byłymi zawodnikami,
działaczami i sympatykami „Plantatora” z Nienadówki górnej i dolnej. Drużynę „seniorów” prowadził były zawodnik i działacz klubowy, a obecny Burmistrz GiM Andrzej Ożóg. Mecz był jak

najbardziej towarzyski i wśród publiczności było wesoło i gwarno w dopingowaniu swoich faworytów, zarówno tych
z drużyny „seniorów” jak i „młodych”
(im przewodził Lesław Ożóg). A zdarzało się, że i niektórzy zawodnicy mieli swoich prywatnych fanów. Nawet
w trakcie meczu na szybkości została

przez kibiców wymyślona nazwa dla
dwóch grających zespołów. Wynik był
tu najmniej istotny liczyła się tylko dobra zabawa zarówno dla tych co grali,
jak i dla tych co ten pełen pozytywnej
energii mecz oglądali. Jednocześnie na
placu sołeckim, gdzie była ustawiona
scena, trwały zabawy dla dzieci z ani-
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matorami z MGOKSiR. Po meczu oficjalna część połączonych uroczystości
rozpoczęła się od przekazania przez
starostów dożynek sołeckich na ręce
Burmistrza Andrzeja Ożoga i ks. proboszcza Józefa Galanta chleba upieczonego z tegorocznego zbioru. Chleb
jak to we wspólnocie sprawiedliwie podzielono między wszystkich uczestników uroczystości. Zaprezentował się
również zespół dożynkowy wraz z wykonanym przez siebie wieńcem. Sporym
zainteresowaniem cieszyła się rewia
Renox, która przybyła aż ze Lwowa.
Bardzo ważnym momentem w obchodach było uhonorowanie medalami LZS zasłużonych działaczy oraz zawodników klubowych, którzy przyczynili się w znaczny sposób swoją społeczna pracą na rzecz rozwoju Plantatora, a byli to:
1. Jagusiak Jan
2. Nowak Józef
3. Maziarz Stanisław
4. Ożóg Stanisław
5. Stachowicz Mieczysław
6. Prucnal Marian
7. Drapała Franciszek
8. Chorzępa Ryszard
9. Ciupak Stanisław
10. Tasior Jan
11. Kraska Czesław
12. Bełz Józef
13. Wilk Dariusz
14. Ożóg Lesław
15. Krzanowski Piotr

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ożóg Andrzej
Gielarowski Zbigniew
Chorzępa Wojciech
Osetek Mariusz
Woś Ryszard
Ożóg Krzysztof
Kus Stanisław
Lepianka Stanisław
Kania Bogdan
Ożóg Leszek
Do dyspozycji przez cały czas były
liczne atrakcje miedzy innymi: urządzenia pneumatyczne do zjeżdżania i skakania, balony, zabawki, popcorn, wata
cukrowa, słodycze, lody, potrawy z grilla oraz przeróżne napoje. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z ze-

społem „Pro Dance”, na której bawili się
i starsi, i młodsi. A trwała ona, aż do późnych godzin wieczornych. Co najważniejsza – pogoda dopisała, a na obchody przyszły całe rodziny by wspólnie
razem spędzić czas.
Marek Kida

OBECNY ZARZĄD KS „PLANTATOR”
NIENADÓWKA:
Wilk Dariusz – Prezes
Kraska Czesław – Z-ca Prezesa
Bełz Józef – Skarbnik
Ożóg Lesław – Sekretarz
Chorzępa Jarosław – Członek Zarządu
Krzanowski Piotr – Członek Zarządu

100 rocznica niepodległości
W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji w całym kraju odbywają
się różne uroczystości, imprezy i koncerty uświetniające to wydarzenie. W tych szczególnych dniach
powinniśmy się zastanowić, jak rozumieli słowa Ojczyzna, patriotyzm, wolność nasi przodkowie.
Jednocześnie powinien to być czas refleksji nad tym, czym dla nas jest Ojczyzna i patriotyzm oraz jak
dziś rozumiemy wolność.
Z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości również w Sokołowie
Małopolskim odbyły się uroczystości
upamiętniające tamte wydarzenia. Miały one miejsce 30 września 2018 r.,
a o ich organizację zadbał Stanisław
Kula przy współpracy z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Sokołowskiej i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji.
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
odprawiona przez ks. Jana Prucnala.
Następnie zgromadzeni przeszli na rynek, gdzie pod Pomnikiem Wdzięczności za Odzyskaną Wolność złożyli kwiaty. Towarzyszyła im melodia Roty grana
przez Filipa Koziarza. Kolejny etap uroczystości miał miejsce w Ośrodka Kul-

tury, Sportu i Rekreacji, do którego przybyli mieszkańcy miasta i gminy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg, jego zastępca Grzegorz Kwiecień, przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Pasierb, wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Bogusław Kida, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego
Jerzy Bednarz oraz regionalista z Mazur – Benedykt Popek.
Po krótkim powitaniu zebrani wysłuchali pięknego koncertu w wykonaniu
zespołu wokalnego „Mała Kalinka”
z Zespołu Szkół w Trzebosi, który zaprezentował znane pieśni patriotyczne
z tamtego okresu oraz kilka pieśni ludowych. Zespół ten prowadzą panie: Ju-

styna Kuduk i Lucyna Piersiak. Piosenki
były przeplatane wierszami, które przypominały te ważne dla Polaków wydarzenia, recytowanymi przez uczniów
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim: Alicję Matułę, Tymona Ożoga, Wiktorię Patro, Jakuba
Handenmandera, Sebastiana Tarnowskiego, Magdalenę Pustkowską i Oliwię
Hudelę. Uczniowie zostali przygotowani przez panie: Agnieszkę Dudzik i Barbarę Dobrzańską.
Drugą część, seminaryjną, poprzedziło wystąpienie Burmistrza Andrzej
Ożoga. Następnie swój referat zaprezentował dr Jerzy Majka, który omówił
dzieje Legionów. Sytuację na ziemi sokołowskiej w latach 1914-1918 przed-
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Fot. J. Kotula

stawił mgr Łukasz Ożóg, zaś dr Bartosz
Walicki omówił losy sokołowian opisane w literaturze na przykładach Jakuba
Darochy, Franciszka Kałużyńskiego
i Jana Pudełka. W tej części jako ostatnia zabrała głos Maria Kałużyńska-Pickering z Waszyngtonu, bratanica Franciszka Kałużyńskiego.

W ostatniej części spotkania została
zaprezentowana broszura „Sokołowianie
w walce o wolną i niepodległą Polskę”.
Broszurę opracował Stanisław Kula. Składają się na nią zdjęcia przedstawiające
legionistów i żołnierzy – naszych rodaków,
którzy walczyli na frontach I wojny światowej. Broszura została wydana przez Miej-

sko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie w ramach programu
Niepodległa, do którego projekt napisali
Marek Kida i Adrianna Szot-Warzocha.
Częścią artystyczną i seminaryjną kierował dr Sławomir Ożóg, zaś dekorację wykonała Małgorzata Kwolek.
Stanisław Kula
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Klub Seniora

Wycieczka do Zamościa
26 września w Klubie Seniora odbyła się wycieczka do Zamościa. Po dotarciu na miejsce pierwszym punktem
naszej wycieczki było spotkanie z przewodnikiem, dzięki któremu poznaliśmy
najważniejsze zabytki Zamościa m.in.
Rynek Wielki – najbardziej reprezentacyjną część miasta z ratuszem, kamienicami ormiańskimi i arkadowymi podcieniami, Starą i Nową Brame Lwowską,
Bastion VII, Nadszaniec, Dawny Kościół
Klarysek, Katedrę, Bramę Szczebrzeską,
Dawny Pałac Zamoyskich, Pomnik Jana
Zamoyskiego, Rynek Solny czy Kościół
Św. Katarzyny. Zamość, nazywany jest
„Perłą Renesansu” i „Padwą Północy”,
to wspaniały przykład renesansowego
miasta. To Stare Miasto ze swoimi licznymi zabytkami zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Nasi Seniorzy mieli niebywałą okazję zobaczyć niezwykły, zapierający dech w piersiach, renesansowy
świat, który na szczęście przetrwał do
dnia dzisiejszego. Każde z miejsc, które zwiedzaliśmy zachwycało i zaskakiwało jednocześnie. W Muzeum Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ podziwialiśmy
starą broń, a w Prochowni na temat Zamościa obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Historia twierdzy i miasta
Zamość”, która przedstawiona była
w przepiękny i ciekawy sposób. Po kilku
godzinach intensywnego zwiedzania,
już w czasie wolnym każdy
ruszył w miasto by ze smakiem zjeść obiad.
Następnym punktem
naszej wycieczki było ZOO.
Widzieliśmy tam wspaniałe
okazy niespotykanych
w Polsce zwierząt. O niektórych usłyszeliśmy pierwszy
raz. Podziwialiśmy różne
rodzaje małp, puchaczy
i mniejsze oraz większe dzikie „koty”. Byliśmy w motylarni, gdzie wśród egzotycznych roślin bytują kolorowe,
większe i mniejsze motyle.
Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się gady, które
w środowisku naturalnym
są niebezpieczne a w ZOO
mogliśmy je oglądać na wyciągnięcie ręki. Podziwialiśmy również gwiazdy ZOO
czyli żyrafy, lwy oraz niedźwiedzie. Ogród zoologiczny jest uroczym miejscem do spędzenia wolne-
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go czasu na świeżym powietrzu jak
i skarbnicą wiedzy przyrodniczej całego świata.
I tak oto zakończyła się nasza wyprawa. Wycieczka okazała się wspaniałym przeżyciem. Myślę, że wspomnienia z tej wycieczki zapadną na zawsze
w naszej pamięci.
Barbara Rybak
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Klub Seniora

Zajęcia Tai Chi
W Klubie Seniora rozpoczęły się zajęcia Tai Chi. Tai Chi jest doskonałym
systemem profilaktyki zdrowotnej stworzonym przez człowieka. Ćwiczenia
mogą skutecznie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia, zwiększyć elastyczność i równowagę oraz zmniejszyć stres i niepokój. Tai Chi to przypominająca powolny taniec, niezwykła

forma ruchu. Łączy w sobie sztukę walki i gimnastykę zdrowotną, może być
sposobem na rozluźnienie i uspokojenie umysłu, rodzajem medytacji. Jest
to system spokojnych ruchów, nie wymagających napięcia mięśni i możliwych do wykonania przez wszystkich,
bez względu na wiek i kondycję. Istnieje wiele form Tai Chi – mniej i bardziej

dynamicznych, można dobrać formę
odpowiednią dla siebie. Dzięki regularnemu treningowi Tai Chi wzmacniamy
układ oddechowy. W czasie treningu
poprawia się ukrwienie wątroby i perystaltyka jelit. Regularne praktykowanie
Tai Chi wpływa pozytywnie na przemianę materii. Ćwiczenia poprawiają działanie układu krążenia. Są polecane
osobom z chorobami serca oraz z nadciśnieniem. To doskonałe narzędzie do
poprawy zdrowia, relaksacji ciała
i umysłu.
Barbara Rybak

Klub Seniora

„Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”
W Klubie Seniora odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Od
przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia” realizowanego przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie. Spotkanie z policjantem było pierwszym z cyklu działań skie-

rowanych do seniorów. Podczas spotkania poruszane zostały tematy związane
z bezpieczeństwem osób starszych. Zostały udzielone praktyczne wskazówki
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oraz przedstawione zadania poszczególnych służb i policji. Ponadto omówiona została problematyka w zakresie
oszustw oraz innych niebezpieczeństw
mających odzwierciedlenie w sytuacjach dziejących się w rzeczywistości.
Następnie w Klubie Seniora na zajęciach odbyło się spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazje dowiedzieć
się o formach pomocy dostępnych dla
osób w podeszłym wieku. Pracownik
socjalny udzielił praktycznych wskazówek jak skorzystać z pomocy finansowej, socjalnej czy specjalistycznych
usług opiekuńczych przez osoby starsze czy samotne. Kolejnym spotkaniem
było spotkanie z psychologiem. Celem
spotkania było zwiększenie poczucia
własnej wartości, nauka zachowań asertywnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych.
Barbara Rybak

Nowość w Domu Kultury

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci
metodą Edwina E. Gordona stają się
coraz bardziej popularne i coraz bardziej

dostępne, stąd pomysł żeby odbyły się
również w naszej Gminie.
Zajęcia mają na celu rozwój muzycz-

ny małego szkraba i kształtowanie jego
języka muzycznego. Ma to doprowadzić
też do ogólnego rozwoju dziecka. Na
zajęciach jest dużo śpiewanek i rytmiczanek. Bardzo ważna jest tu obecność
rodzica, opiekuna, który bierze czynny
udział w zajęciach – śpiewa, pokazuje.
Dziecko może naśladować osobę dorosłą. Ma też pełną swobodę ruchu.
25 września we wtorek w budynku
MGOKSiR przy ul. Rzeszowskiej odbyły
się pierwsze z pięciu zajęć dla dzieci od
2 do 5 lat. Wzięło w nich udział 22 dzieci. Podczas zajęć prowadząca zachęcała do wspólnego śpiewania i angażowania maluchów poprzez ruch, dźwięk,
oraz rekwizyty. Okazuje się, że wszystko może być pretekstem do śpiewu!
Przyda się zarówno pluszowy zwierzak,
kolorowe chusty, miękka piłeczka czy
proste instrumenty muzyczne.
Okazało się, że muzyczne rymowanki, bardzo przypadły dzieciom do gustu.
Jeśli zajęcia przyjmą się, będą się
dzieciom podobać oraz będzie taka wola
rodziców MGOKSIR w Sokołowie obowiązuje się do kontynuowania zajęć.
Małgorzata Szot
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Dzia³ania artystyczne w
Plener Malarski 2018 – „To, czego nie widzimy na co dzieñ”
W dniach 23-25 sierpnia 2018 roku
odbył się na terenie Sokołowa Młp.
i Medyni Głogowskiej VI Plener Malarski „Sokołów Małopolski i okolice 2018”
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga. Wzięło w nim udział 29 malarzy – amatorów
i profesjonalistów – działających w klubach twórczych oraz niezrzeszonych
z terenu województwa podkarpackiego.
Wśród nich był również rzeźbiarz z Rzeszowa. Plener zorganizował MiejskoGminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Komisarzem pleneru był artysta malarz z Rzeszowa, pan Andrzej Korzec, nauczyciel
rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Rzeszowie.
Plener rozpoczął się od uroczystego powitania artystów przez dyrektor
MGOKSiR Agatę Dec, burmistrza Andrzeja Ożoga oraz komisarza Andrzeja
Korca.
W pierwszym dniu pleneru artyści
poszukiwali malarskich motywów wśród
pejzażu miejskiego – uliczek, starych
domów, kościołów i rynku w Sokołowie
Młp.; w drugim – na terenie Zagrody
Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
– gdzie czas jakby się zatrzymał, przywołując w pamięci urok i malowniczość
dawnej polskiej wsi.
Uroczysty obiad w restauracji
„Sokół” zakończył trzydniowe zmagania
artystyczne. Burmistrz Andrzej Ożóg podziękował artystom za udział w plenerze, zapraszając jednocześnie na wernisaż wystawy i na kolejny, przyszłoroczny plener.

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 38
W plenerze wzięli udział: Henryka
Boho z Turzy, Wioletta Cielecka z Rzeszowa, Halina Cisak z Rzeszowa, Anna
Cisek z Trzebosi, Józefa Czachor z Kolbuszowej, Zuzanna Drozdowska z Rzeszowa, Maria Drzał-Grych z Rzeszowa,
Jolanta Inglot z Głogowa Młp., Maria
Kania z Bud Głogowskich, Andrzej Korzec z Rzeszowa, Jadwiga Kupiszewska
z Rzeszowa, Małgorzata Kwolek z Sokołowa Młp., Monika Kwolek z Sokołowa Młp., Maria Łuszczki z Sokołowa
Młp., Robert Łyczko z Zabajki, Aleksandra Mrozowska z Głogowa Młp., Ma-

riusz Ożóg z Rzeszowa, Anna PacułaCyzio z Rzeszowa, Józef Pałac z Rzeszowa, Halina Rogozińska z Głogowa
Młp., Grażyna Sordyl z Rzeszowa, Alina
Szczygieł z Nienadówki, Jolanta Szczygieł, z Nienadówki, Stanisław Śliwa ze
Strzyżowa, Maria Witt z Bud Głogowskich, Emilia Wołoszyn z Rzeszowa,
Helena Woźniak z Sokołowa Młp., Małgorzata Wójcik z Nowej Sarzyny, Diana
Żarów z Rzeszowa.
Podsumowaniem pleneru będzie
wystawa poplenerowa i wernisaż w dniu
13 października o godzinie siedemnastej, na który serdecznie zapraszamy
uczestników sierpniowych zmagań artystycznych.
Fot. H. Boho
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Podsumowanie Wakacyjnych Warsztatów Plastycznych 2018
30 sierpnia 2018 roku zakończyły się
Wakacyjne Warsztaty Plastyczne 2018.
Warsztaty trwały w dniach 23, 24, 26,
30, 31 lipca oraz 2, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 27
i 29 sierpnia. Wzięło w nich udział
18 uczestników, mieszkańców gminy
i miasta Sokołów Młp.: dzieci i młodzież
w wieku 10-15 lat, osoby dorosłe oraz
członkowie KTS „ART-dekor”, którzy jednocześnie byli instruktorami prowadzącymi warsztaty w różnych technikach
plastycznych – grafika (linoryt i gipsoryt), batik (malowanie woskiem na tkaninie), malarstwo akrylowe, modelowanie w glinie (rzeźba, płaskorzeźba, ceramika). Były to: Anna Cisek, Małgorzata Kwolek, Jolanta Szczygieł, Alina
Szczygieł i Henryka Boho. Wśród pozostałych uczestników warsztatów były:
Oliwia Bzdek, Katarzyna Guzek, Martyna Guzik, Urszula Skrzypek, Barbara
Sieczkowska, Weronika Bieńko, Sabina
Surowiec, Alicja Boguń, Izabela Basamon, Elżbieta Matuła, Julia Chorzępa,
Maja Słonina i Matylda Słonina.
Warsztaty zakończyły się wręczeniem
dyplomów uczestnikom i podziękowań
instruktorkom oraz wspólnym grillowaniem na placu dawnej szkoły podstawowej. Pracownicy MGOKSiR przygotowali
dla wszystkich poczęstunek – kiełbaski
z grilla, soki, paluszki, słodycze.
Podsumowaniem warsztatów i pracy twórczej uczestników była wystawa
mieszcząca się w budynku MGOKSiR
przy ulicy Rzeszowskiej.
Fot. H. Boho, Sz. Bełz
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KTS „ART-dekor” z wizyt¹ w G³ogowie M³p.
Sokołowski Klub Twórców Sztuki
został zaproszony na wernisaż wystawy Roberta Łyczki, członka Aktywnej
Grupy Twórczej z Miejsko-Gminnego
Domu Kultury w Głogowie Młp. Wernisaż miał miejsce w Galerii Pod Ratuszem w dniu 31 sierpnia 2018 roku
o godzinie siedemnastej. Artyści z Sokołowa od dawna sympatyzują i współpracują z głogowską grupą, jeżdżąc na
wspólne plenery, uczestnicząc w wystawach malarskich, fotograficznych, przeglądach i konkursach.
Wystawa Roberta prezentowała jego
dorobek artystyczny z ostatnich kilku lat.

W obrazach tych można dostrzec jego
niezwykłą wrażliwość na kolor. Przeważały nastrojowe, stonowane bądź ekspresyjne pejzaże; była również architektura i akty. Wystawa cieszyła się uznaniem zaproszonych gości; wśród nich
był Burmistrz Głogowa Młp., który wraz
z dyrektorem MGDK gratulował i składał życzenia artyście.
W wernisażu wzięły udział członkinie KTS: Małgorzata Kwolek, Jolanta
Szczygieł i Henryka Boho.
Gratulujemy Robertowi ciekawej
wystawy i udanego wernisażu!
Fot. H. Boho

„Glinolepy 2018”
– dla uczczenia
100. Rocznicy
Odzyskania
Niepodleg³oœci
W sobotę, 29 września 2018 roku,
MGOKSiR przeprowadził XVII Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie „Glinolepy
2018” im. Leszka Walickiego pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa
Jodłowskiego, przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej
oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.
W Warsztatach wzięły udział dzieci
w wieku od 10 do 16 lat i troje najmłodszych w wieku 4, 6 i 7 lat z placówek
oświatowo-kulturalnych powiatu rzeszowskiego: miasta i gminy Sokołów
Młp. oraz gminy Trzebownisko – Zespołu Szkół im. J.P.II w Sokołowie Młp., Zespołu Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie, Szkoły Podstawowej w Trzebusce,
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp., MGOKSiR w Sokołowie Młp. i Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Zaczerniu. Ogółem w Warsztatach uczestniczyło 28 osób.
Warsztaty otworzył dr Bartosz Walicki, prezes TMZS, kierownik sokołowskiej
Biblioteki. List gratulacyjny od Starosty
Rzeszowskiego odczytała prowadząca
Warsztaty, instruktorka Henryka Boho.
W liście Pan Starosta pisze między innymi: (...) Cieszę się, że mogę sprawować honorowy patronat nad tym wydarzeniem, tym bardziej że tegoroczna edycja, z tematem przewodnim dotyczącym
portretu Józefa Piłsudskiego, wpisuje się
także w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Serdecznie dziękuję za organizację tego wydarzenia
i cenną pracę, która wnosi tak wiele dobrego w życie tutejszych mieszkańców.
Życzę, byście Państwo jak najdłużej
kontynuowali swoją działalność na tak
wysokim poziomie. Niech dopisuje Państwu kreatywność oraz determinacja
w realizowaniu wytyczonych sobie celów. (...)
Temat „Glinolepów 2018” związany
jest z obchodzoną w 2018 roku 100.
Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Młodzi rzeźbiarze mieli za
zadanie wykonać z gliny płaskorzeźbę
– portret Józefa Piłsudskiego, polskiego działacza społecznego i niepodległościowego, żołnierza, polityka, męża
stanu. Uczestnicy z pełnym zaangażowaniem podjęli się trudnego zadania
i w efekcie kilkugodzinnej twórczej pra-
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cy powstało kilkadziesiąt płaskorzeźbionych wizerunków Piłsudskiego. Wszystkie prace po wyschnięciu zostaną wypalone w piecu garncarskim i wezmą
udział w konkursie, w którym powołana
przez Organizatora Komisja wyłoni najlepsze portrety Józefa Piłsudskiego.
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, która będzie
miała miejsce w sali klubowej MGOKSiR
na przełomie listopada i grudnia 2018
roku. „Glinolepy 2018” zakończą się
w dniu 14 grudnia o godzinie 13.00 Finisażem – podsumowaniem Warsztatów
i konkursu oraz wręczeniem dyplomów
i nagród laureatom.
Fot. H. Boho
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„Przedwiośnie”
lekturą
Narodowego
Czytania 2018

w Zespole Szkół w Sokołowie
Młp. zorganizowała konkurs
czytelniczy dla uczniów klasy
IVA i IVB technikum.
Uczniowie zainspirowani
wcześniejszym spotkaniem
z poezją z ogromną radością
tym razem zgłębiali znajomości
tekstu literackiego.
Realizacja konkursu odbyła
się na zasadzie Wielkiej Gry,
a jej uczestnicy wykorzystując
swoją wiedzę i refleks udzielali
poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcami
konkursu z bardzo dokładnej znajomości lektury „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego zostali:
I miejsce – Klaudia Gumieniak z klasy
IVB
II miejsce – Aneta Ożóg z klasy IVB

III miejsce – Kamil Stolarz z klasy IVA
Serdecznie gratuluję zwycięzcom
i podziwiam wszystkich uczestników
konkursu zaangażowanych w tą ogólnopolską akcję związaną z rozwijaniem
pasji humanistycznych.
Renata Kotula

– „Przedwiośnie” to, jak powiedział
śp. prof. Tomasz Burek, powieść pytań,
na które trzeba szukać odpowiedzi
– mówił Prezydent Andrzej Duda, tłumacząc wybór lektury. – Wiele tych pytań
jest dzisiaj w Polsce nadal aktualnych,
dlatego właśnie ta powieść wydaje nam
się tak ważna i w 2018 r. warto ją przypomnieć i przeczytać – zachęcał.
W związku ze zbliżającą się ogólnopolską akcją Narodowego Czytania
p. Renata Kotula w dniu 06.09.2018 r.

Międzynarodowy Dzień Kawy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy, przypadającego
na 29 września, Kreatorzy Smaków wraz z klasą II bT przygotowali dla całej społeczności szkolnej kawowy poczęstunek,
dzięki realizowanemu w tym roku projektowi „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet
IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego. W roku szkolnym
2018/2019 w zajęciach kulinarnych bierze udział stałych
ośmiu uczestników; z klasy III aT Artur Kościółek oraz z klasy

II bT Ożóg Karolina, Puzio Marta, Rodzeń Magdalena, Socha
Paulina, Tabor Małgorzata, Tupaj Kinga i Zastawny Łukasz.
Podczas długiej przerwy na korytarzach unosił się zapach
świeżo mielonej kawy oraz wypiekanych ciast, ciastek i rogalików. Młodzież serwowała kawę na kilka sposobów, między
innymi podając klasyczne espresso, cappuccino (składa się
z równych trzech
części espresso,
ciepłego mleka
i mlecznej piany),
caffe latte (espresso z mlekiem), latte
macchiatto (łagodna kawa składająca
się z trzech warstw:
mleko, espresso
i mleczna pianka).
Dzień ten był
świetną okazją do
odkrycia bogactwa
smaku i aromatu,
który kryje się w filiżance „małej czarnej”.
Marzena
Sobczuk-Puc
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Zajęcia z chemii żywności
na Uniwersytecie Rzeszowskim
We wrześniu, uczniowie naszego
Technikum, kształcący się w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyli w zajęciach z chemii żywności na Wydziale BiologicznoRolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Spotkania rozpoczęły się wykładem
nt.: „Związki organiczne w żywności”
przeprowadzonym przez Panią dr hab.
inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan oraz
Panią dr Annę Pasternakiewicz.
Uczniom zostały przedstawione związki organiczne zawarte w substancjach
odżywczych, omówiono ich rolę w organizmie człowieka, podano źródła pochodzenia i zobrazowano metody wykrywania tych substancji w produktach żywnościowych. Uczniów bardzo zainteresował również wykład nt. substancji nieodżywczych w żywności, źródeł skażenia żywności i skutków spożycia substancji toksycznych.
Podczas kolejnych pięciu wyjazdów
na Uniwersytet uczniowie uczestniczyli
w zajęciach praktycznych w profesjonalnie i nowocześnie wyposażonym laboratorium chemicznym. Mieli możliwość
samodzielnie wykonać wiele doświadczeń, pracować ze sprzętem laboratoryjnym i poznać techniki analizy chemicznej, które zastosowali m.in. do:
• analizy zawartości witaminy C w produktach surowych i po ich obróbce,
• badania zawartości azotanów i azotynów w różnych wędlinach,
• badania zawartości jonów tiocyjanianowych w wybranych warzywach surowych i po obróbce cieplnej,
• analizy zawartości soli kuchennej
w produktach żywnościowych,
• wykrywania skrobi, białka i cukrów
redukujących w żywności.
Odbyte warsztaty pozwoliły uczniom
na zapoznanie się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi takimi jak: miareczkowanie, filtracja, strącanie osadu
i jego sedymentacja, pomiar absorbancji za pomocą spektrofotometru. Być
może niektórzy będą mogli wykorzystać
nowe umiejętności w przyszłości, pracując w przemyśle spożywczym.
Udział w zajęciach z chemii żywności uświadomił młodzieży przygotowującej się do zawodu technik żywienia,

jak bardzo ważną rolę w uzyskaniu dobrego produktu spożywczego pełnią
procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w żywności od etapu jej produkcji,
przez magazynowanie, obróbkę
wstępną po przetworzenie termiczne

i wykończenie potrawy. Większa świadomość i rozumienie tych procesów być
może zainspiruje młodzież do dalszego
samodzielnego poszukiwania powiązań chemii z gastronomią.
Anna Smotryś

Plener kulturalny
W dniach 19-20 września 2018 roku uczniowie klasy I Liceum uczestniczyli
w XIV Plenerze Kulturalnym: 1918-2018 Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W pierwszym dniu odwiedziliśmy Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach, Cmentarz Legionistów Polskich w Łowczówku, następnie
Fort 51 1/2 Swoszowice oraz Muzeum Spraw Wojskowych i Kopiec Piłsudskiego
w Krakowie.
W drugim dniu rozpoczęliśmy zwiedzanie od Muzeum Armii Krajowej im. Gen.
Emila Fieldorfa „Nila” gdzie poznaliśmy historię Polskiego Państwa Podziemnego.
Następnie odwiedziliśmy Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie – Dom Jana
Matejki w którym zapoznaliśmy się z życiorysem i kolekcją niezwykłych obrazów
Jana Matejki. Ostatnim punktem XIV Pleneru Kulturalnego była wizyta na Cmentarzu Rakowickim, gdzie odwiedziliśmy groby najznamienitszych Polaków. Serdecznie Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za zorganizowanie niniejszego Pleneru i zaproszenie uczniów naszej szkoły.
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Projekt „Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”
W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie
Młp. będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu
„Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z naszej szkoły 56 uczniów/uczennic
weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii, Hiszpanii (Sewilla) i Portugalii (Lizbona) w kwietniu i maju 2019 r. Działania projektowe będą
skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne oraz ZSZ zawód
kucharz. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz
poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego,
hiszpańskiego, portugalskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.
Działania zaplanowane w projekcie:
– Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku.
– Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
– Kurs językowy dla 56 osób.
– Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.
– Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.
– Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i oso-

–

–
–
–
–

–
–
–

bista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).
Zajęcia nt. „Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami
stawianymi przez pracodawców z Austrii, Hiszpanii i Portugalii).
Zajęcia nt. „Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną w Austrii, Hiszpanii i Portugalii”
Zajęcia z równości szans.
Realizacja programu stażu w Austrii, Hiszpanii i Portugalii.
Uroczyste zakończenie projektu.
Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:
certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
dokument Europass Mobilność,
certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:
– zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
– zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
– nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla
możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
– dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb
zmieniającego się rynku pracy,
– opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
– wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
– wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej
na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
– podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
– wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku
lokalnym,
– nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
– poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii,
Hiszpanii i Portugalii.
Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością
jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia
zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po
ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć
praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.
Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
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Dodatkowa oferta edukacyjna dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od
kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki
egzaminów maturalnych, znacznie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze w powiecie rzeszowskim.
Pomimo tego przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów
Liceum Ogólnokształcącego. Realizowana ona będzie poprzez projekt pt.
„Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie nr 9.2.

Specjalna oferta edukacyjna obejmować będzie w roku szkolnym 2018/
2019:
I. Zajęcia dla młodzieży
– Zajęcia eksperymentalne z fizyki,
chemii, biologii, geografii
– Wyjazdy na uczenie wyższe z fizyki,
chemii, biologii, geografii
– Zajęcia praktyczno-terenowe
II. Warsztaty naukowo-techniczne
– Koło z języka angielskiego
– Koło z analizy matematycznej
– Warsztaty techniki zapamiętywania
i uczenia się
– Warsztaty Trening twórczego myślenia
– Warsztaty Analityczne myślenie

–
–
–
–
–
–
–
III.

Warsztaty Sztuka planowania
Warsztaty Gier symulacyjnych
Koło z biotechnologii
Koło z anatomii
Warsztaty z elektrotechnologii
Warsztaty efektywna praca zespołowa
Warsztaty z robotyki
Stworzenie dwóch mobilnych pracowni lekcyjnych (zakup nowoczesnych
laptopów, tablic interaktywnych)
IV. Wyposażenie pracowni chemicznej,
biologicznej, geograficznej, fizycznej w nowoczesne pomoce do zajęć
eksperymentalnych.
Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.

Projekt „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych”
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował realizację projektu pt. „Szkoła
profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji
w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa
jakości kształcenia zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 999 552,70
zł. Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.
2019 r. jakości szkolnictwa zawodowego w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Formy wsparcia w projekcie Szkoła
Profesjonalnych Kompetencji Zawodowych:
I. Studia podyplomowe i szkolenia dla
10 nauczycieli.
II. Wejście absolwentów na rynek pracy – dodatkowe uprawnienia, wiedza
i umiejętności zawodowe. Kursy:
- Kelnerski
- Kucharski kuchnie świata
- Carving owoców i warzyw
- Baristyczny
- Cukiernik – klasyczne desery Europy
- Kurs pełna księgowość – bilansista
- Lakiernik samochodowy

-

Blacharz samochodowy
Videokurs: budowa stron w html5
Videokurs: html5 – zaawansowany
Videokurs: programowania w java
script
- Videokurs: java script – zaawansowany
- Videokurs: efektowne strony z css3
- Videokurs: css3 – zaawansowany
- Videokurs: Programowania w PHP5
- Videokurs: PHP5 – zaawansowany
- Videokurs: Tworzenie stron ASP.NET
- Videokurs: PHP – Tworzenie CMS
- Videokurs: Bazy danych MySQL
- Videokurs: Android – tworzenie aplikacji
III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi
- Wyjazdy naukowe na uczelnie (analiza matematyczna, chemia żywności, podstawy elektrotechniki i elektroniki, technologia żywienia, nanotechnologia).
- Kursy przygotowujące na studia wyższe: nt. związki organiczne w żywności, z zakresu analizy matematycznej, z grafiki komputerowe.
IV. Staże dla uczniów/uczennic
V. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
- Wizyty studyjne w przedsiębiorstwie.
- Cykl warsztatów – spotkań uczniów
z pracodawcami i pracownikiem
Urzędu Pracy lub OHP.
- Konferencja podsumowująca z pra-

codawcami i pracownikiem Urzędu
Pracy lub OHP.
VI. Innowacyjne formy kształcenia zawodowego
- Innowacyjne zajęcia z doradcą zawodowym, Innowacyjne zajęcia
z dietetyki, Innowacyjne zajęcia „Kreatorzy smaków”, Innowacyjne zajęcia z zakresu kelnerstwa, Wykorzystanie rezultatów projektów PO KL,
Zajęcia pokazowe dla zawodowców,
Warsztaty naukowo-techniczne dla
młodzieży Technikum i ZSZ, Wyjazdy praktyczne dla informatyków.
VII. Doposażenie pracowni samochodowej, informatycznej i gastronomicznej.
Realizacja działań w projekcie przyczyni się do podniesienia u uczniów
kompetencji zawodowych, jak też kształtowanie właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, innowacyjności.
Jednocześnie zaplanowane zadania mają
na celu rozwój współpracy Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. z pracodawcami
i uczelnią wyższą, przede wszystkim
w zakresie organizacji wysokiej jakości
staży pozwalających młodzieży na praktyczną naukę w miejscu pracy.
Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.
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ZS TRZEBUSKA
Narodowe Czytanie
„Przedwioœnia”
w Zespole Szkó³
w Trzebusce
Kolejny już raz Zespół Szkół w Trzebusce włączył się w ogólnopolską akcję
Narodowego Czytania, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Jej główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie
poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami
polskiej literatury.
Tegoroczna odsłona Narodowego
Czytania odbywa się w roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.
Oprócz Przedwiośnia Para Prezydencka proponuje czytanie tekstów Antologii Niepodległości, która zawiera bardzo ważne utwory w dziejach naszej
literatury i kultury. Dzieła te powstały na
przestrzeni wielu wieków, zawierają
szczególny przekaz i są zaliczane do
kanonu polskiej literatury patriotycznej.
Również wybór Przedwiośnia Stefana
Żeromskiego nie jest przypadkowy.
Znajdują się w nim bowiem przemyślenia na temat pierwszych lat niepodległości Polski i chęci odbudowy państwa, co wpisuje się w tegoroczne uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości.
W naszej szkole Narodowe Czytanie odbyło się w poniedziałek 17 września 2018 r. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej
oraz III gimnazjum, którzy najpierw obejrzeli prezentację multimedialną o Stefanie Żeromskim i jego dziele oraz poznali 44 teksty z Antologii
Niepodległości, przygotowanej z myślą o tym jubileuszowym roku.
Później
wybrani
uczniowie czytali na głos
fragmenty Przedwiośnia,
a na zakończenie akcji
wszyscy uczestnicy otrzymali w zeszytach do języka polskiego pamiątkowe
odbitki pieczęci potwierdzające udział w Narodowym Czytaniu.
Marta Janiec
Małgorzata Krupa

KURIER SOKO£OWSKI nr 4/248/2018 str. 47

Chcieć to móc...
Z racji wykształcenia interesuje się historią. Z racji wykonywanego
zawodu lubię kulturę i sport... a z zamiłowania jestem fanem
piękna otaczającej nas przyrody.
Długo szukałem formy łączącej
wszystkie te elementy, aż w końcu wskoczyłem na rower i tak po prostu ruszyłem w świat. Najpierw nogi kręciły
10 km, potem 30, 50... mój dotychczasowy rekord długości trasy wynosi 180
km jazdy bez przerwy, ale nie o tym
mowa. A dlaczego? Bo jadąc tak przed
siebie zakochałem się w polskiej przyrodzie, a skręcając w jakieś leśne boczne szutrowe ścieżki zacząłem zauważać mnóstwo zabytków i pozostałości po
naszej przeszłości, czy były to kapliczki
przydrożne, czy też kościoły, czy cerkwie, czy też ruiny zamków. Tak obudziła się we mnie pasja rowerowej turystyki kulturowej. Jest ona przystępna dla
każdego, gdyż po zakupie roweru lub
solidnym remoncie starszego jednośladu w praktyce nic, a nic nie kosztuje.
Nie potrzebne są tutaj jakieś mega nakłady finansowe, a i kondycja fizyczna
wzrasta niepomiernie. Z roweru można
zobaczyć naprawdę bardzo dużo, gdyż
poruszamy się szybko z punktu do punktu pozostając bardzo mobilni. Nie trzeba szukać żadnego parkingu. W przeciągu ostatniego miesiąca tak dla przykładu z bliższej okolicy odwiedziłem
Pałac Tyszkiewiczów w Weryni (przykra
rzecz się tam dzieje, budynek znowu
opustoszał), czy też Pałac Myśliwski
Ressegnierów w Morgach (tu natomiast
widać progres, trwa tam remont). Są
i miejsca, do których żadne biuro turystyczne wycieczki nie zorganizuje, wiec
mam tą przewagę, że pojawiam się
w miejscach czasem nieznanych pisanym przewodnikom turystycznym. Jeśli
chodzi o dalsze wyjazdy też jest na to
sposób, aby w kieszeni zostało kilka zaskórniaków, np. na smaczny obiad w trasie. Zabieram rower ze sobą do pociągu, a opłata za jego transport w specjalnym wagonie w POLREGIO kosztuje tylko 7 zł niezależnie od ilości przejechanych kilometrów. Wygodny jest też samochód jeśli ktoś posiada bagażnik na
rowery. Niestety nie mam takiego, ale
radzę sobie z tym problemem w ten sposób: odkręcam przednie koło i rower
transportuje w częściach w bagażniku,
po czym składam go do kupy z powrotem na miejscu. Nawet raz tak trzy rowery dałem radę dowieść do miejsca startu rajdu. Z dalszych eskapad sierpniowo-wrześniowych bardzo zadowolony
byłem z wizyty na pięknym przyrodniczo Roztoczu, gdzie podziwiałem niesa-

mowite kaskady wodne rzeki Tanew, czy
też wodospadu Jeleń.
Chcieć to móc... Udowodnił mi to mój
brat Paweł, który jest rolnikiem, a znalazł czas, aby tam ze mną pojechać.
I jeśli on znalazł na to czas i siły, a wiadomo przy gospodarstwie ciężko się
oderwać od obowiązków i zostawić obejście, to sądzę, iż każdy może.

Co wyniosłem z tych moich podróży.
Hmm... nie doceniamy tego co już mamy,
ba za dużo krytykujemy. Na przykład
nasze drogi przez poszczególne sołectwa wyglądają niczym autostrady w porównaniu do stanu nawierzchni dróg
krajowych, czy powiatowych województwa lubelskiego jadąc w kierunku Suśca. I po naszych drogach jeździ też przez
Turzę, Markowiznę, Nienadówkę, Trze-

boś, dwie Wólki mnóstwo kolarzy
– zwłaszcza z Łańcuta i Głogowa. W ramach rewizyty odwiedzili mnie znajomi
z Krakowa, z którymi amatorsko próbowałem wspinaczki na Jurze, i nie mogli
wyjść z zachwytu z tak dla mnie zwyczajnej rzeczy jak „kranówka”. A niby
zwykła woda. Szczególną dumę z przywiązania do mojej małej Ojczyzny poczułem na rajdzie rowerowym z Dynowa do Przemyśla – szlakiem nadsańskich umocnień – kiedy to po drodze
zwiedzaliśmy opuszczone cerkwie, temat zszedł „co można robić w Rzeszowie”. Gadka, gadka... i pewien pan
(mieszkaniec Rzeszowa), który niemiał
pojęcia kto skąd jest: ripostuje „... ale
najlepszy basen jest blisko w Sokołowie”. Naprawdę takie słowa
są miłe dla ucha jak wypowiada je obca dla nas osoba, gdzieś tam daleko od rodzinnego domu.
Chcieć to móc... zaskoczyli mnie raz bardzo pozytywnie również rodzice dzieci sokołowskiej podstawówki organizując się i prosząc
o nauczenie ich pociech tej
gry, szachów. Jako, że jestem
byłym zawodnikiem tej królewskiej gry oraz instruktorem
szachowym zgodziłem się
na ten eksperyment. Kłopot
był taki, że nie mieliśmy
sprzętu do gry. W posiadaniu miałem trochę swojego
prywatnego, ale za mało jak
na taka grupę. Ale pomysł
istnienia drużyny szachowej
w Sokołowie trafił na podatny grunt i przy wsparciu samorządu braki udało się uzupełnić. I teraz z nowym sezonem rozgrywkowym ruszamy dalej z treningami, bo
dzieciakom się chce. Czasami jeździmy na turnieje szachowe. I przypomniało się mi
ile dzieci miały radochy jak
jechaliśmy do Brzozowa,
a one widząc pagórkowate
krajobrazy krzyczały „o góry,
góry, jesteśmy w górach!”.
A uśmiech na ich twarzach
jest dla mnie największą nagrodą za włożoną pracę.
Chcieć to móc... widać
ten sportowy Sokołów wszędzie. Mamy
dużą liczbę biegaczy w różnym wieku,
piłkarzy i tych klubowych, i tych amatorskich na Orliku, i tych najmilejszych
z Akademii Piłkarskiej. Mamy nowoczesny basen, mamy fajną i tanią siłownię
(50 zł karnet za cały miesiąc). Mamy renomowane zawody biegowe i triathlonowe na terenie gminy. A wystarczy tylko chcieć coś robić dla siebie.
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Chcieć to móc... takie jest moje przesłanie.
Podróże, aktywny styl życia, działanie dla dobra innych może splendoru
i pieniędzy nie przynoszą, ale na pew-

no poszerzają horyzonty. Zmieniają
punkt patrzenia na wiele spraw.
Dlatego warto żyć aktywnie i szukać
form zajęć pasujących do nas samych,
a korzyści dla zdrowia, dla samopoczu-

cia, dla wiedzy o świecie, dla zmiany nastawienia do drugiego człowieka popłyną same.
Marek Kida
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dotycz¹ca zdarzeñ
zaistnia³ych
od 1 sierpnia
do 30 września 2018 r.

Przestępstwa
Od 1 sierpnia do 30 września 2018 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. zanotował 15 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mieniu tj. kradzież (1 przypadek), kradzież
z włamaniem (1 przypadek), oszustwo
(5 przypadków), fizyczne i psychiczne
znęcanie się nad rodziną (1 przypadek),
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (1 przypadek), groźby karalne
(1 przypadek), kierowanie samochodem
w stanie nietrzeźwości (1 przypadek),
uszkodzenie ciała (1 przypadek), przywłaszczenie mienia (1 przypadek),
zniszczenie mienia (1 przypadek) oraz
posiadanie środków odurzających
(1 przypadek).

Zdarzenia drogowe
W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu przy 24 kolizjach
drogowych, z których najwięcej miało
miejsce w Sokołowie Młp. (13 kolizji),
w Górnie (5 kolizji), Wólce Niedźwiedzkiej (2 kolizje), w Wólce Sokołowskiej
(1 kolizja), w Trzebosi (1 kolizja), w Turzy
(1 kolizja) oraz w Kamieniu (1 kolizja).
Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.
podinsp. mgr Paweł Suski
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Szybkie dania z dyni
Dynia jest niskokaloryczna,
zawiera dużą dawkę betakarotenów oraz mnóstwo
witamin i minerałów, a dania
z dyni są niezwykle proste do
wykonania. Przekonaj się!

Zapiekanka z dyni i warzyw
Dynię myjemy, kroimy w kostkę. Dobieramy do niej warzywa, które lubimy,
ale mogą to być też ziemniaki, cebula,
marchewka, seler, brokuły, kalarepka.
Cebulkę warto chwilę podsmażyć dla
lepszego smaku.

Warzywa kroimy w kostkę, zalewamy jajkiem wymieszanym z odrobiną
śmietany i pieczemy w temperaturze 180
stopni przez około 30 min. Na koniec
można zapiekankę posypać tartym żółtym serem.

Placuszki dyniowe
Dynię ścieramy na tarce, aby uzyskać
około pół szklanki startego miąższu.
Następnie dodajemy do niej około
4 łyżek mąki i pół szklanki mleka. Na
koniec dokładamy jajko i mieszamy.
Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. Smażymy na rozgrzanej patelni
z obu stron. Placuszki można polać
kwaśną śmietaną.

Prażynki dyniowe

Zupa krem z dyni

Dynię kroimy na paseczki i suszymy w piekarniku przez ok. 3 godziny,
w temperaturze 60 stopni. Można jeść
same jako czipsy lub zrobić do nich dipy
serowe.

Dynię kroimy w kostkę, zalewamy
wodą do 3/4 wysokości. Do gotującej się
dyni dodajemy kostkę rosołową, imbir,
czosnek, trawę cytrynową. Na koniec
zabielamy śmietaną i miksujemy na
gładką masę.
(Źródło: beszamel.se)

Gminne Święto Plonów. Dożynki 2018
26.08.2018 r.

Fot. B. Rybak, S. Bełz

Dni Patrona
Parafii w Nienadówce
połączone z obchodami

50-lecia KS „Plantator” Nienadówka
19.08.2018 r.

Fot. S. Bełz, M. Kida

