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WIOSNA W PRZYSŁOWIACH
– A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
– Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu.
– Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
– W kwietniu, kiedy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa.
– Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
– Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
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Tak, to już minęły dwa lata od nie-
oczekiwanej i jakże przedwczesnej
śmierci Leszka Walickiego. Przypomnij-
my – bo my dzisiaj szybko zapamiętuje-
my, ale jeszcze szybciej zapominamy –
że drogi nasz Przyjaciel zmarł 10 lutego
2009 i dwa dni później spoczął na soko-
łowskim cmentarzu.

Pejzaż kulturalny Ziemi Sokołowskiej
po jego odejściu już nie jest tak bogaty,
Leszek Walicki wypełniał bowiem
znaczną część tego pejzażu swoją
zwykłą a zarazem niezwykłą Osobą,
swoją pasją poznawania przeszłości tej
ziemi, kultywowania tradycji i populary-
zacji wiedzy. Kiedy myślę o Leszku jako
znakomitym regionaliście, to przypomi-
nają mi się frazy z poematu Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego: Nauczyli cię, sy-
neczku, ziemi tej na pamięć. Rzeczywi-
ście, nauczył się tej ziemi, tak nam
wszystkim drogiej ziemi rodzinnej na pa-
mięć. Dał tego świadectwo w licznych
redagowanych przez siebie „Kurierach
Sokołowskich”, w setkach artykułów,

w przygotowywanych pod jego redakcją
znakomitych „Rocznikach Sokołow-
skich”, wreszcie przy każdej okazji, kie-
dy się z nami spotykał.

Ogromną zasługą Leszka Walickie-
go było przywrócenie pamięci tej ziemi.
Nasza wspólnota lokalna dzięki Leszko-
wi i jego wielkiej pasji poznawania dzie-
jów Sokołowszczyzny jest dzisiaj świa-
doma swoich korzeni i tego wszystkie-
go, co tu się zdarzyło na różnych płasz-
czyznach, w domenie materialnej, reli-
gijnej, historycznej, kulturalnej, także
sportowej. A przecież starsi pamiętają,
jak system komunistyczny starał się prze-
rwać ciągłość tej pamięci.

Leszek przywrócił pamięć Ziemi So-
kołowskiej, będąc inicjatorem wydawa-
nia w roku 1992 pisma lokalnego, wła-
śnie „Kuriera”, który przez wiele lat dzię-
ki jego samozaparciu, ogromnej pracy
społecznej i niezwykłemu uporowi uka-
zywał się co miesiąc. Jako Redaktor „Ku-
riera” podejmował też inne inicjatywy
wydawnicze, najpierw popularne, a ko-

lejno mające dużą wartość merytoryczną
opracowania naukowe, by wymienić tyl-
ko kilka numerów „Rocznika”.

O Sokołowie i jego okolicach wiedział
najwięcej i tą wiedzą się dzielił z innymi.
Dzielił się naturalnie, spontanicznie, zwy-
czajnie. Wykonał też na Sokołowszczyź-
nie setki fotografii, niektóre z nich już są
jedynym świadectwem przeszłości. Le-
szek Walicki, autentyczny regionalista,
miłośnik Sokołowa i jego okolic, człowiek
życzliwy, skromny, odpowiedzialny został
w swoich tekstach i opracowaniach.
Rzecz tylko w tym, abyśmy po te teksty
chcieli sięgać. Umiał nie tylko dostrzec
piękno Ziemi Sokołowskiej wagę jej hi-
storii i kultywowania dorobku kulturalne-
go, ale widział także bieżące ludzkie tro-
ski, którym starał się zaradzić i jako Re-
daktor, i jako długoletni Radny do Rady
Miasta i Gminy.

Leszek Walicki stanowi dla nas wzór
regionalisty. Wyłonił się z tej ziemi
i w pełni się w niej zakorzenił. Ukochał
jej krajobraz, historię, ludzi, zwyczaje, tra-
dycję. Jego działalność powiedziała nam
tak wiele o tym regionie, że czujemy się
dumni, iż stąd się wywodzimy i tu miesz-
kamy. Każdego z nas uczynił bogatszym.
Także Pan Redaktor Walicki uczy nas tej
ziemi na pamięć.

Mimo czasu, który tak szybko biegnie,
pamiętamy o Leszku.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
odbyta w dniu 29 grudnia 2010 r.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał.
•  w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości,
•  w sprawie nabycia gruntu,
•  w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja
Rzeszowska”,
•  w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/460/2010 z dnia 3 listopa-
da 2010 r.
•  w sprawie przyjęcia do realizacji zadań,
•  w sprawie zmian w budżecie na rok 2010,
•  w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego,
•  w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu pożarniczego
jednostce OSP w Szebniach k/Jasła,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Następnie o godzinie 11.00
 
odbyła się

uroczysta sesja noworoczna
Program uroczystej sesji noworocznej:
1. Prezentacja kolęd przez młodzież z Zespołu Szkół im.
J. Pawła II w Sokołowie Młp.
2. Wręczenie nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury fizycz-
nej Panu Andrzejowi Godek i w dziedzinie kultury Panu Grze-
gorzowi Szot w 2010 roku.
3. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski.

4. Wystąpienia Gości.
5. Składanie życzeń.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
odbyta w dniu 2 lutego 2011 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
– odczytanie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
– odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do
Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projek-

Kazimierz O¿óg

Nauczyæ siê rodzinnej
ziemi na pamiêæ
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cie uchwały budżetowej,
– przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w spra-
wie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finan-
sów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– głosowanie nad uchwałą budżetową.
2. Podjęcie uchwał.
– w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Sokołów Młp. na lata 2011-2021,
– w sprawie wystąpienia przez Gminę Sokołów Młp. o dofinan-
sowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddzia-
łania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej,
– w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
– w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gmi-
ny i Miasta Sokołów Małopolski,
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 26 września
2007 r.,
– w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Sokołów Młp. do
Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA”,
– w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji,
– w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2011 rok.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
odbyta w dniu 18 lutego 2011 r.

Porządek obrad:
Podjęcie uchwał:
• w sprawie wprowadzenia zmian do programu pn.: „Program
Rewitalizacji Miasta Sokołów Małopolski na lata 2009-2015.”,
• w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego
2011 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Mało-
polski na lata 2011-2021.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
odbyta w dniu 25 lutego 2011 r.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
2. Podjęcie uchwał:
•  w sprawie nabycia gruntu,
•  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Turzy,
•  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Wólce Sokołowskiej,
•  w sprawie przystąpienia do VI zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Sokołów Młp.
•  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
w Turzy,
•  w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomo-
ści,
•  w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży.

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

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp., w dniu 17 stycznia 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
5. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2011 rok.
6. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 21 stycznia 2011 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
5. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2011 rok.
6. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp., w dniu 26 stycznia 2011 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
5. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2011 rok. 6. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp., w dniu 17 lutego 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Problematyka służby zdrowia na terenie gminy i miasta.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu 18 lutego 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budowy chodników na terenie miasta
i gminy w 2011 roku.
2. Zapoznanie z harmonogramem budowy dróg.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
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Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp., które odbyło się w dniu

22 lutego 2011 r.
Temat posiedzenia:
1. Kontrola dokumentacji z postępowań przetargowych prze-
prowadzonych w 2010 roku, oraz ocena realizacji uchwał
z 2010 roku.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

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

5 stycznia 2011 r. do 2 lutego 2011 r.
•  w sprawie zwołania zebrań wyboru sołtysów i rad sołeckich
oraz członków Zarządu Rady Samorządowej w Sokołowie Młp.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 3360/12 położonej w Niena-
dówce. Termin przetargu został ustalony na dzień 9 lutego
2011 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 246/8 położonej w Wólce
Sokołowskiej. Termin przetargu został ustalony na dzień 9 lu-
tego 2011 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 3362/10 położonej w Niena-
dówce. Termin przetargu został ustalony na dzień 9 lutego
2011 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działek o numerach 2104/7, 1359/15

W dniu 02 lutego 2011 r. Rada Miej-
ska Sokołów Małopolski podjęła uchwa-
łę budżetową IV/16/2011

Uchwała budżetowa ustala:

Plan dochodów gminy i miasta na rok
2011 w wysokości 43682545,12 zł źró-
dłami dochodów są:
•  Subwencje z budżetu państwa
22842119,00 zł
• Udziały w podatkach dochodowych sta-
nowiących dochód budżetu państwa –
3793729,00zł
•  Dochody ze sprzedaży składników
majątkowych – 750000,00 zł
•  Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zdań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami
– 5830472,00 zł
•  Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 557100,00 zł
•  Dotacje na realizację zadań inwesty-

położonych w Trzebosi. Termin przetargu został ustalony na
dzień 9 lutego 2011 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 3362/11 położonej w Niena-
dówce. Termin przetargu został ustalony na dzień 9 lutego
2011 r.,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działki nr 221 położonej w Markowiźnie,
•  w sprawie przekazania w użyczenie na czas nieokreślony na
rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. nieruchomość oznaczoną działką nr 605
położoną w Trzebosi wraz ze znajdującym się na niej budyn-
kiem na cele prowadzenia działalności statutowej,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn:
„Poprawa połączeń terenów gospodarczych z węzłami drogo-
wymi w Sokołowie Młp.:
Zadanie nr 1- Budowa drogi gminnej Sokołów Młp. – Osiedle
pod Lasem w Sokołowie Młp.
Zadanie nr 2- Budowa drogi gminnej Nr 108712 R Turza –
Mazury w Turzy”.
Termin przetargu został ustalony na dzień 7 lutego 2011 r.,
•  w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i moty-
wacyjnego dla nauczycieli,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn:
„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Pileckich, Sportowej,
Partyzantów i Polnej w Sokołowie Młp. w km 0+000-1+315”.
Termin przetargu został ustalony na dzień 11 lutego 2011 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż drzew użytkowych „na pniu” gatunek
jesion w ilości 4 sztuk rosnących na działce oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 3428/13 w miejscowości Nienadówka.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 10 lutego 2011 r.,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miej-
skiej.

cyjnych w ramach programów unijnych
– 4155969.00 zł (Basen w Sokołowie Młp.
Kanalizacja sanitarna Nienadówka i Tu-
rza, Stadion w Trzebosi i Sokołowie Młp.
drogi)
•  Podatki (od nieruchomości, rolny. le-
śny, od czynności cywilno-prawnych,
od środków transportowych) –
3414000,00 zł
•  Opłaty lokalne (opłata targowa) –
165000,00 zł
•  Opłata skarbowa oraz wpływy z tytułu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych – 215000,00 zł
•  Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie kart
podatkowej – 10000,00 zł
•  Wpływy z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości, najmu, dzierżawy
składników majątkowych – 185000,00 zł
•  Opłaty z tytułu odpłatności za żywienie
w szkołach 451000,00 zł oraz opłaty za
pobyt dzieci w przedszkolach i odpłat-
ności za żywienie – 305000,00 zł
•  Wpływy z usług opiekuńczych świad-
czone przez opiekuna społecznego

– 3000,00 zł
•  Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska oraz opłaty produktowej –
102000,00 zł
•  Środki na finansowanie projektów re-
alizowanych z POKL przez Zespoły Szkół
oraz MOPS 832856,12
•  Pozostałe dochody 70300,00

Plan wydatków budżetu gminy i miasta
na rok 2011 wynosi – 48725896,12 zł
z tego:
a. Zadania bieżące – 37191260,12 zł
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
27212465,67 zł
2. Dotacje na zadania bieżące
2094944,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycz-
nych 7006770,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z bu-
dżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez pań-
stwa członkowskie i inne środki pocho-
dzące ze źródeł zagranicznych niepod-
legające zwrotowi 727080.45 zł
5. Obsługa długu 150000,00 zł
b. Wydatki majątkowe 11534636,00 zł

Zadania realizowane z zakresu
oświaty i wychowania (szkoły podstawo-
we, przedszkola, oddziały przedszkolne

I n f ormac ja  w  sprawie  budże tu
gminy  i  m ias ta  na  rok  20 1 1
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w szkołach podstawowych gimnazja,
dokształcanie nauczycieli, dowóz
uczniów do szkół, sport szkolny, ZEAS,
fundusz socjalny dla nauczycieli emery-
tów i), oraz edukacyjnej opieki wycho-
wawczej są przez Zespół Oświatowy
w Sokołowie Młp. kwota z budżetu –
21581915,12 zł

Zadania z zakresu pomocy społecz-
nej (ŚDS, świadczenia rodzinne, ubezpie-
czenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia, zasiłki i pomoc
w naturze, zasiłki stałe, usługi opiekuń-
cze, dożywianie dzieci w szkołach, MOPS)
realizowane przez Miejsko Gminny Ośro-

dek pomocy społecznej w Sokołowie Młp.
kwota z budżetu 7216507,00 zł

Pozostałe zadania (z zakresu rolnic-
twa i łowiectwa, drogi publiczne gminne,
wewnętrzne, dojazdowe, gospodarka
gruntami i nieruchomościami, plany prze-
strzennego zagospodarowania, cmenta-
rze – miejsca pamięci narodowej, admi-
nistracja urzędu, administracja rządowa,
rada gminy, bezpieczeństwo publicz-
ne(OSP), sołtysi, obsługa długu publicz-
nego, przedszkola niepubliczne –
ochronki, realizacja programu przeciw-
działania alkoholizmowi, dodatki miesz-
kaniowe, świadczenia z funduszu ali-

mentacyjnego, zadania z zakresu gospo-
darki komunalnej i ochrony środowiska,
zadania z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu, realizacja docho-
dów gminy i wszystkich inwestycji, rozli-
czanie wszystkich dotacji itp.) realizuje
Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski kwota z budżetu – 19927474,00 zł.

Plan przychodów 7623351,00 zł ty-
tułu zaciąganych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym.

Plan rozchodów 2580000,00 zł spła-
ty zaciągniętej pożyczki na kanalizację
Trzeboś –Trzebuska Katy, Nienadówka –
Turza, oraz spłata kredytów.

Ustalony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa:
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Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych
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WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
W ROKU 2011:
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Polacy nie zdają sobie sprawy w jak
dramatycznym stanie są dziś nasze fi-
nanse publiczne. Nasi Rodacy napraw-
dę uwierzyli w cuda gospodarcze i po-
kochali bajki o zielonej wyspie, a ta zie-
lona wyspa na naszych oczach zmienia
się w ruchome piaski.

Żonglerka liczbami, stosowanie róż-
nego rodzaju sztuczek księgowych,
a zaniechanie niezbędnych reform mu-
siało doprowadzić do wręcz dramatycz-
nej sytuacji. Rok 2010 zakończyliśmy
z długiem publicznym rzędu około 800
mld zł, w 2011 roku zanosi się, że będzie
go około 920 mld zł, a w roku 2012 osią-
gniemy gigantyczną kwotę 1 biliona zło-
tych zadłużenia.

Ta zielona wyspa zaczyna tonąć
w odmętach zadłużenia, mamy dziurę
budżetową, która tylko oficjalnie wynosi
40,2 mld złotych, a realnie, uczciwie po-
liczona ponad 120 mld zł. Dług publicz-
ny jest prawie trzykrotnie większy od rocz-
nych dochodów budżetu państwa. Długi
mają także samorządy (około 50 mld zło-
tych), koleje (ponad 7 mld złotych), szpi-
tale (około 9 mld złotych), kopalnie (7 mld
złotych), ZUS i nawet te rzekomo tak
świetnie sprywatyzowane banki na kwo-
tę ponad 160 mld złotych.

Liberalny dogmat i lekceważenie re-

aliów zaćmiły na tyle zdrowy rozsądek,
gospodarską troskę, że tak zwany suk-
ces gospodarczy zawdzięczamy w du-
żej mierze temu, że zadłużamy się na
potęgę, wyprzedając wszystko co się da,
importując, konsumując i tworząc w na-
szym państwie prawdziwe El Dorado dla
kapitału spekulacyjnego.

W ciągu ostatnich trzech lat dług pu-
bliczny Polski wzrósł o blisko 400 mld
złotych, a zadłużenie samorządów tery-
torialnych o 250%. Zadłużenie gospo-
darstw domowych w latach 2007-2010
przyrosło aż o 200%, blisko 60% Pola-
ków nie ma żadnych oszczędności. Co-
dziennie Państwo Polskie zadłuża się na
kwotę ponad 400 mln złotych. Potrzeby
pożyczkowe sektora finansów publicz-
nych na 2011 rok określone są w budże-
cie państwa na poziomie około 170 mld
złotych. Mamy więc nie tyle dług publicz-
ny co dług kosmiczny. Niestety w dużej
mierze na własne życzenie tracimy kon-
trolę nad polskim złotym. W tym roku
możemy spodziewać się napływu około
20 mld euro kapitału spekulacyjnego.

Dziś już nie warto pytać czy grozi nam
kryzys, ale raczej kiedy będziemy mieli
do czynienia z jego kulminacją, jak wiel-
kie mogą być jego rozmiary i społeczne
skutki oraz czy i kiedy będzie przygoto-

wany poważny plan ratunkowy, bo za taki
trudno uznać tak zwaną „regułę wydat-
kową” czy wyprzedaż reszty majątku
narodowego. Podwyżkami podatków
i likwidacją praktycznie wszystkich ulg nie
uratujemy dramatycznego stanu na-
szych finansów publicznych.

Każda bajka zawiera morał, a niekie-
dy miewa szczęśliwe zakończenie. Baj-
ka o zielonej wyspie opowiadana naro-
dowi od trzech lat nie pokazuje prawdzi-
wego rozwoju wydarzeń w sferze gospo-
darki i finansów w tym okresie. Budżet
państwa na 2011 rok, prognozy budże-
towe na lata następne, podwyżki podat-
ków, wzrost bezrobocia, zmiany progra-
mu w budowie dróg krajowych, zanie-
chanie wszelkich reform nie wskazują –
w przeciwieństwie do bajkowych rozwią-
zań – by nasze problemy gospodarcze
skończyły się bajkowym happy endem.
Jedyna nadzieja w wyborcach, którzy już
w tym roku mogą zmienić scenariusz tak,
by pojawiła się szansa na szczęśliwe
zakończenie.

Stanisław Ożóg
Poseł na Sejm RP

Członek Komisji
Finansów Publicznych

i Komisji Samorządu Terytorialnego

Bajka o zielonej wyspie
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Kazimierz Smolak

Wiadomość o tym, że Niemcy przy
pomocy zachęt finansowych chcą ścią-
gnąć polską młodzież na naukę zawodu
i do pracy zaniepokoiła wszystkich, ale
nie rząd. Niemiecki program powstał
przy ogromnym wsparciu środków unij-
nych.

Czy instytucje rządowe, samorządo-
we, gospodarcze, Minister Rozwoju Re-
gionalnego, Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej mają konkurencyjną propozycję?
My zajmujemy się szkoleniem bezrobot-
nych i rozwijaniem przede wszystkim biz-
nesu szkoleniowego, gdy tymczasem
program niemiecki dotyczy kształcenia
młodzieży. Co proponują nasze wcze-
śniej wymienione ministerstwa w tym
obszarze? Praktycznie niewiele. Przed-
stawiają swoje priorytety i przedsięwzię-
cia jako: „diagnozowanie:, modernizo-
wanie, analizowanie, doradzanie, wdra-
żanie itp. Natomiast wspólną cechą tych
„działań” resortów jest to, że żadna zło-
tówka nie trafia bezpośrednio do mło-
dzieży – głównym beneficjentem są fir-
my realizujące te programy!

Kształcenie zawodowe jest traktowa-
ne w Polsce po macoszemu. Zawodówki
i część techników zlikwidowano wycho-
dząc pewnie z założenia, że fryzjer, elek-
tryk, murarz, szewc czy hydraulik powi-
nien zostać magistrem i później na własną

rękę zdobyć zawód (pewnie w trakcie
szkolenia dla bezrobotnych!). Uczniowie
z Polski, którzy zdecydują się na naukę
w niemieckich ośrodkach szkolenia za-
wodowego otrzymają: zakwaterowanie,
wyżywienie, wynagrodzenie na poziomie
do 1,5 tysiąca euro miesięcznie i gwaran-
cję dobrze płatnej pracy. Czy przy takich
warunkach wrócą oni kiedyś do Polski?
Ilu młodych ludzi wróci? Czy w kolejnym
pokoleniu będą jeszcze Polakami?

Co robi w tej sprawie nasz rząd? Pol-
ski rząd ogranicza w budżecie państwa
środki Funduszu Pracy na aktywizację
bezrobotnych o 70%! Ktoś powie, że są
do wydania środki unijne. Przecież Pro-
gram Operacyjny „Kapitał ludzki” zdaje
się być idealny do tego celu. Na lata
2007-2013 przewidziano w nim aż 11,5
miliarda euro na projekty edukacyjne.
Niestety większość tych środków skiero-
wana jest do dorosłych i przeznaczona
na przeszkolenia osób od dawna zatrud-
nionych w rzemiośle, natomiast oferta dla
młodzieży kończącej gimnazja jest prak-
tycznie zerowa. Rozkwita natomiast szko-
leniowy biznes. W tych szkoleniach nie
chodzi chyba o to, by kogoś czegoś na-
uczyć, lecz żeby podmioty szkolące mo-
gły ciągle szkolić, kształcić, organizować
w drogich ośrodkach tzw. eventy, podsu-
mowania swej szkoleniowej działalno-

ści – zawsze przy suto zastawionych sto-
łach. Oferta szkoleń równie bogata, co
zupełnie nieprzydatna: pobudzanie ak-
tywności, kształtowanie wizerunku ko-
biety sukcesu, czterodniowy kurs masa-
żu i rehabilitacji itd. Pracownicy admini-
stracji rządowej i urzędów skarbowych
mają uczyć się kultury obsługi, zwalcza-
nia stresu, podnoszenia jakości świad-
czonych usług i jeszcze wielu innych tak
bardzo „przydatnych” umiejętności.

Biznes kształceniowy świetnie się
kręci dla wybranych w różny sposób pod-
miotów realizujących te często nikomu
niepotrzebne przedsięwzięcia za duże
pieniądze. Najbardziej przykry jest fakt,
że to nie Unia Europejska, lecz my sami
przyjęliśmy ten szkodliwy wręcz program.
Czy Polska jest przygotowana do stawie-
nia czoła drenażowi naszego rynku pra-
cy? Może jedynie rząd polski (korzysta-
jąc ponoć ze swych świetnych relacji)
może prosić Niemców o obniżenie ofer-
ty finansowej dla polskiej młodzieży?
Prawda jest jednak brutalna. Polska nie
jest przygotowana do stawienia czoła
niemieckiej konkurencji na rynku pracy
pomimo, że wydaje miliardy unijnych
euro z różnych programów na rozmaite
projekty edukacyjne. Zastanówmy się
nad tym problemem na przykład kalku-
lując swoją przyszłą emeryturę. Odpo-
wiedzmy sobie na pytanie: skąd znajdą
się na nią pieniądze, jeśli młodzi ludzie
wyjadą z Polski?

Stanisław Ożóg
Poseł na Sejm RP

Cz³owiekowi
do szczêœcia

Człowiekowi do szczęścia nie po-
trzeba majątku tylko drugiego człowie-
ka. Takie motto obrałem do kolejnego
artykułu. Zdanie to usłyszałem na kon-
ferencji poświęconej roli i działaniu
Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
i Gminnych Centrów Pracy wsparciu
o dotychczasowe doświadczenia, a wy-
głosił je w swoim przemówieniu Adam
Panek dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy. Aby być szczęśliwym, konieczne
jest, aby tym szczęściem można było
podzielić się z drugim człowiekiem. Po-
dzielić się szczęściem można na wiele
sposobów, a najprostszy i najczęściej
spotykany to rozmowa z drugim czło-

wiekiem, gdzie może jedna osoba dru-
giej osobie zwierzyć się i z dobrych i ze
złych spraw, które leżą człowiekowi na
sercu. Aby powiedzieć, że jestem szczę-
śliwy, potrzebny jest drugi człowiek.
Szczęścia nie da się podzielić z pienią-
dzem, bogactwem, urządzeniem, ma-
szyną czy elementem poza ludzkim.
Człowiek choćby objął wszystkie bogac-
twa świata, a został sam czy byłby szczę-
śliwy? Żyć nie znaczy brać wszystko
i z wszystkiego korzystać. Jeżeli chcesz
mieć wszystko i z wszystkiego czerpać
przyjemność, to w końcu nie będziesz
jej w ogóle odczuwał. Egoista nigdy nie
jest zadowolony, a zawsze nieszczęśli-
wy. Jedną z najczęściej spotykanych
form, w których człowiek czuje się szczę-
śliwy to rodzina, udane małżeństwo,
społeczeństwo, dobrzy sąsiedzi, współ-
pracownicy, ludzie którzy nas otaczają.
Cóż może być lepszego jak nie to, że
jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli jesteśmy
szczęśliwi, to wiąże się to z kontaktami
z ludźmi, czyli można powiedzieć, że
przez, dzięki i dla ludzi. Forma szczę-
ścia przez innych ludzi, to taka, że lu-
dzie mający z nami kontakty czynią, że

jesteśmy szczęśliwi. Forma dzięki to
taka, że dzięki innym ludziom staliśmy
się szczęśliwi. Forma dla, jako jedna
z form służebnych czyni, że wtedy czu-
jemy się szczęśliwi, kiedy innym służy-
my i możemy im czynić dobro. Forma
dla, jest to forma, najczęściej spotyka-
na w związkach i rodzinach. Ponadto
związki mogą być małżeńskie, rodzin-
ne, partnerskie, związki grup i organi-
zacji społecznych, sportowych, kultural-
nych i innych, w których do działania
potrzeba więcej niż jedną osobę. Do-
brobyt i szczęście nie spadają po prostu
z nieba. Dobrobyt może wyrosnąć z cięż-
kiej pracy, ale szczęście wyrasta wyłącz-
nie z serca, dobroci i przyjaźni, jednym
słowem: z miłości bliźniego. Phil Bos-
mans w swojej książce „Żyć każdym
dniem” pisze: „Czy znasz receptę na
szczęście? Nie można jej kupić, inaczej
wszyscy bogaci byliby szczęśliwi. Mam
wrażenie, że jest odwrotnie. Nie jest ona
na sprzedaż, nie da się jej zażyć jak piguł-
ki”. Dzisiejszy świat, który dla zysku robi
wszystko, nawet proponuje tabletki
szczęścia, które można kupić w sklepach
z dopalaczami. Z dzisiejszą techniką,

Szkoleniowy biznes
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nowymi technologiami i rozwiniętymi
naukami we wszystkich dziedzinach,
znaleziono przepis na wszystko, co na
ziemi, oprócz recepty na szczęście. Gdy-
by można ja mieć za przyciśnięciem pi-
lota, guzika, wówczas już dawno byliby-
śmy w jej posiadaniu. Recepta na szczę-
ście pochodzi prosto z serca. Ale wyłącz-
nie z serca, które wbrew temu, do czego
przywykliśmy, jest proste i szczere, do-
bre i kochające pokój, które nie stawia
żadnych żądań, lecz zawsze jest goto-
we dawać. Chcesz poznać niezawodną
metodę na to, by nigdy nie zaznać szczę-
ścia? Wspominaj ciągle pełen smutku
i żałości piękne dni, które minęły. Czekaj
wiecznie na szczęście, które kiedyś może
nadejdzie. Nie łudź się, że będziesz
szczęśliwy dopiero wówczas, gdy kogoś
poślubisz, będziesz miał dużo pieniędzy,
piękne mieszkanie i dobre stanowisko.
Jeżeli nie potrafisz być szczęśliwy dziś,
nie sądź, że jutro zdarzy się cud. Szu-
kasz szczęścia zbyt daleko, jak czasami
szukamy okularów, które mamy na no-
sie. Patrz częściej na dzieci, rodziców,
znajomych a rzadziej na tysiące drogich
rzeczy, które podsuwają ci w sklepach.
Patrz częściej na swoich bliźnich, a rza-
dziej oglądaj telewizję. Odpręż się od
wewnątrz, częściej się śmiej. Wtedy bę-
dziesz żył długo i szczęśliwie.

Dar œmiechu
i umiejêtnoœæ
dziêkowania

Dar śmiechu jest to umiejętność wy-
śmiewania naszych własnych błędów.
Powinniśmy w swoim życiu więcej się
śmiać. Śmiech to zdrowie! Słyszałem
nawet takie powiedzenie, że śmiech to
zdrowie, gdyż powoduje ruchy przepo-
ny, która wtedy porusza żołądek i żołą-
dek lepiej trawi. Czy pomyślałeś o tym
aspekcie swojego zdrowia? Śmiech wy-
zwala, poczucie humoru odpręża, roz-
luźnia, daje świadomość, że wszystko
jest względne. Humor może żartować
nawet sam z siebie, to się nazywa auto-
ironia i sprawia, ze znów jesteś jak
dziecko. Śmiech i humor uwolnią cię od
przesadnych trosk i nudy, którą niekie-
dy się dusisz. Śmiech i humor zrobią
w twym sercu nowe miejsce dla ludzi
żyjących wokół ciebie. U niektórych lu-
dzi podziwiamy skromność, wesołość
i serdeczność. Tajemnica ich zaraźliwej
radości i oddziaływania na innych tkwi
w ich prostocie, skromności i dobroci.
Te trzy rzeczy nic nie kosztują, a ich war-
tość jest nieoceniona. Komu wszystko
wydaje się krzywe i brzydkie, tego twarz
staje się skrzywiona i brzydka. Czy
wiesz, że twoja twarz jest przeznaczo-

na przede wszystkim dla innych? Ty sam
nie musisz jej oglądać, co najwyżej pod-
czas czesania i golenia. Szczera,
uśmiechnięta twarz jest dobrodziej-
stwem dla twoich bliskich. Dlatego: za-
cznij się uśmiechać. Uśmiechem może-
my budować mosty zamiast murów,
a jeżeli jesteś młody, zbuduj most wio-
dący do twoich rodziców. Martwią się
o ciebie. Spróbuj ich zrozumieć. Jeżeli
jesteś rodzicem, zbuduj most łączący
cię z twoim trudnym dzieckiem. Kimkol-
wiek jesteś, zacznij jeszcze dziś burzyć
mury i budować mosty. Najlepszym mo-
stem wiodącym do twoich bliźnich jest
przyjazna twarz, uśmiech. Poczucie hu-
moru rozluźnia człowieka. Gdy się wi-
dzi z jaką śmiertelna powaga ludzie
budują własny posag, jak bardzo są za-
rozumiali, jak bardzo troszczą się o swą
opinię i swój wizerunek, to naprawdę
trzeba im współczuć. Oni porzucili praw-
dziwe wartości życiowe, krążą po bez-
drożach i ze śmiertelną powagą upra-
wiają swój egoizm. Widząc takich ludzi,
chciałbym się modlić: Panie, daj nam
wszystkim poczucie humoru. Daj nam
siłę śmiać się z zabawnych błahostek,
z uporu i tępoty ludzi gruboskórnych,
których zsyła nam czasami świat, aby
zabrać nam pokój i radość. Gdy piszę
ten artykuł, zbliżają się święta Bożego
Narodzenia i wkrótce nastąpi czas kar-
nawału, czas zabaw, na których można
się świetnie pobawić. Dlaczego tyle za-
baw musi kończyć się pijaństwem i in-
nymi ekscesami? Każda zabawa powin-
na dać ludziom odczuć radość życia. Je-
żeli zabawa jest tylko zaspokojeniem
chęci użycia i rozrywki, w niczym nam
nie pomoże. Zabawy, które trzeba wspo-
minać z obrzydzeniem, są szkodliwe dla
zdrowia i odcinają nam przewody, przez
które możemy wdychać radość życia.
Musimy postawić sobie pytanie, czy nie
zatraciliśmy sensu zabawy. Może mieli-
byśmy większą radość z zabawy, gdyby-
śmy poznali sens postu i umiaru i nie od-
czuwali takiego przesytu. Można żyć na
dwa sposoby: jeden, to zacząć od
wstrzemięźliwości i skończyć na zaba-
wie. Drugi, to zacząć od zabawy i skoń-
czyć na bólu głowy, przesycie i wszelkie-
go rodzaju nerwicach. Humor i śmiech
to twoi najlepsi towarzysze, których więk-
szość bardzo lubi tak jak zawsze mile
jest widziane magiczne słowo dziękuję.
Wypowiedz bez oporu słowo „dziękuję”
za wszystko, co ktoś inny dla ciebie robi,
za jedzenie, które trafia na stół, za każdą
uprzejmość, która spotka cię w domu,
na ulicy, w autobusie czy gdzie indziej.
Przy odrobinie dobrej woli możesz co-
dziennie, co godzinę naprawiać i upięk-
szać świat. Zacznij to robić od razu, nie
czekaj na gwiazdkę z nieba.

Grudzień 2010 r.

Rymanów

W moich wcześniejszych opisach
miejscowości sanatoryjnych, w których
przebywałem, czy to tylko z krótką wizytą
czy na dłuższym odpoczynku, nie mogę
nie wspomnieć o kurorcie, jakim jest Ry-
manów Zdrój. Jak każda miejscowość
sanatoryjna, ma on swoje specyficzne
położenie i klimaty, które wpływają na
atut uzdrowiska. Rymanów też posiada
kilka takich atutów. Pierwszym najważ-
niejszym, moim zdaniem, atutem jest
specyficzny mikroklimat, na który składa
się: specyficzne ukształtowanie terenu,
albowiem w Rymanowie Zdroju część
uzdrowiskowa położona jest w kotlinie
otoczonej z dwóch stron wzniesieniami
pokrytymi gęstym lasem od strony
wschodniej i pagórkami trochu mniej
zalesionymi od strony zachodniej. Spe-
cyficznego klimatu nadaje też przepły-
wająca przez środek uzdrowiska rzeka
Tabor, na której znajdują się trzy progi
wodne, które mają wysokość sięgającą
blisko dwa metry każdy. Progi wodne
mają ciekawe rozwiązanie architekto-
niczne, albowiem wykonane są w kształ-
cie podkowy. Łagodny i stały szum spa-
dającej wody działa bardzo uspokajają-
co, co wpływa korzystnie na ten specy-
ficzny klimat. Po obu stronach rzeki wy-
konane są szerokie chodniki, które służą
jako deptaki dla przebywających tam
kuracjuszy i pozostałych gości pragną-
cych wypocząć na terenie sanatorium.
Trasa spacerowa jest bardzo długa, al-
bowiem chcąc tylko zatoczyć koło po
deptakach, raz jedna strona rzeki i po-
wrócić drugą, to będzie to odcinek kilku-
kilometrowy. W centralnym punkcie dep-
takowym dodatkowo tworzona jest część
z zadaszeniem i rozstawione są tam
ławeczki do odpoczynku. Przy deptaku
w centrum znajduje się kościół, w którym
wielu uczestników spaceru zatrzymuje
się na przerwę, aby móc podziękować
Bogu za możliwość znalezienia się w tym
uroczym miejscu i prosić o dalsze po-
trzebne łaski. Od kościoła mostkiem
przez rzekę przechodzimy na drugą stro-
nę, gdzie usytuowany jest urokliwy staw,
któremu architektoniczny kształt i wygląd
nadano ostatnimi czasami. W środku sta-
wu posadowiona na palach jest weran-
da czy amfiteatr, w którym zwłaszcza wie-
czorem ładnie prezentowała się pod-
świetlona szopka ze żłóbkiem Maryją
i Józefem. Do tego amfiteatru na wodzie
prowadzi kładka, gdzie też po niej spa-
cerują ludzie, najczęściej obchodząc
amfiteatr w około. Rymanów zwiedziłem
właśnie w styczniu i trafiłem w pierwszej
części na ciepła pogodę i bez śniegu,
ale za to poziom wody spływającej z gór
był wysoki. Drugą część tygodniowego
pobytu natomiast ochłodziło się i spadł
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śnieg, z czego najbardziej cieszyły się
przebywające w czasie ferii zimowych
dzieci. Nowego odświętnego wyglądu
nabrał znowu Rymanów. Drzewa wkoło
nabrały uroku, bowiem wiszący na nich
śnieg stwarzał piękną scenerię. Ziemia
przykryta cienką warstwą puchu też pach-
niała świeżością, a nad rzeką na war-
stwie śniegu bardzo ładnie reprezento-

wały się dzikie kaczki, których jest tam
całe mnóstwo. Kaczki te jedną część cza-
su spędzają w wodzie, a drugą nad brze-
giem i tylko obserwują, czy ktoś się nie
zatrzymuje i nie wyciąga jakiego pieczy-
wa. Na podejrzany ruch reagują w ten
sposób, że ruszają gremialnie w stronę
przechodzących ludzi i podchodzą nie-
omal pod same nogi. Kaczki przebywają
przeważnie w tych miejscach gdzie naj-
częściej chodzą ludzie i może to jest ich
sposób na przetrwanie zimy, gdyż ludzie
dożywiając je pozwolą im przetrwać zimę.
Kolejną ciekawą formą rozrywki i reha-
bilitacji są spacery zbiorowe ze specjal-
nymi kijkami, którymi uczestnicy space-
rów się podpierają. Jak idzie taki tabun
ludzi żwawym krokiem i do tego słychać
delikatne stukanie kijków, to tak jakby
przemieszczał się rój pszczół, słychać taki
tylko delikatny szum wartko poruszają-
cych się ludzi podpierających się każdy
dwoma cienkimi kijkami. Do pewnego
rodzaju atrakcji należą też różnego ro-
dzaju tabliczki informacyjne czy reflek-

syjne, oraz figurki wykonane najczęściej
z drewna. Znaleźć ich można w różnych
punktach na całej trasie spacerowej. Za-
łączam fotografie niektórych
z nich. Choć Rymanów nie nale-
ży do bogatych uzdrowisk i nie
ma tu takiej rewii mody, zwłasz-
cza wśród pań, jak to bywa np.
w Krynicy Zdroju, ale ktoś poku-
sił się o wybudowanie coś w ro-
dzaju dworku, o prowokującej
nazwie „Straszny Dwór”. Ceny
są tam dużo wyższe jak w innych
pensjonatach dlatego najczę-
ściej świeci pustkami. Zewnętrz-
na i wewnętrzna prezentacja
tegoż dworku wygląda całkiem
przyzwoicie, ale przewaga ludzi,
którzy odwiedzają Rymanów, wy-
daje mi się, że należy do klasy średniej
i wolą normalność od przepychu. Kto pra-
gnie zaszpanować, to jedzie już prędzej
do bogatszych sanatoriów lub za grani-

cę. Kolejnym sposobem spędzenia mi-
łego czasu oraz rozrywki, podczas po-
bytu w Rymanowie, zwłaszcza wieczo-
rem po kolacji, jest lokal o nazwie „Zielo-
ny Domek”. Jest takie powiedzenie, że
jak się nie ma co się lubi, to się lubi co
się ma. Podobnie jest z Zielonym Dom-
kiem. Kiedy chce się iść do jakiegoś lo-
kalu na dancing, a nie ma wyboru, bo
zostaje tylko ten lokal, to amatorzy tań-
ców czy posłuchania muzyki, zarówno
panowie, jak i chętne panie tam się naj-
częściej gromadzą. Są wprawdzie też
inne lokale, ale one z reguły świecą pust-
kami w okresie zimowym. Z frekwencją
bywa tam różnie, raz jest duża przewa-
ga pań, a innym razem panów. Gdy było
mniej pań a więcej panów, to panowie,
którym brakło pań do towarzystwa sie-
dzieli sami przy stolikach, popijali napo-
je. Wówczas panie były bardziej zado-
wolone, gdyż miały większą możliwość

wytańczenia się. W takich momentach
kiedy „człowiek orkiestra”(1 osoba) za-
bierał się do grania, czułem podniosłe
poruszenie wśród panów i wydawało mi
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się, że jak bym był na zawodach żużlo-
wych. Panowie, którzy nie chcieli sie-
dzieć przy stolikach sami, tylko woleli
zatańczyć, a mieli wcześniej upatrzone
jakieś panie do tańca, na pierwszy
dźwięk melodii, startowali wówczas jak
żużlowcy od swoich stolików, aby pierw-
szemu znaleźć się przy stoliku, przy któ-
rym siedziały atrakcyjne panie. Kto spóź-
nił się ze startem, to nie tańczył z pania-
mi z „ekstraklasy”, tylko zostawały mu
partnerki niższej ligi lub amatorskiej. Ale
jest też takie powiedzenie, nie to ładne,
co ładne, ale to, co się komu podoba.
Czasami bywało, że bardzo ładne panie
siedziały, panowie pewnie się ich bali, a
tańczyły ładne. Natomiast kiedy była
wyraźna przewaga pań na sali, to pano-
wie mogli sobie wybierać partnerki i wte-
dy prawie każdy pan miał pewne, że mu
panie nie odmówią tańca. Panie też pew-
nie wtedy tak myślą, kiedy ich jest liczeb-
na przewaga, że z braku laku dobry
i wosk, lub w myśl powiedzenia „gdy bra-
kuje koni, zaprzęga się osły”. Zdarzały
się na sali panie, których panowie omi-
jali i nie prosili do tańca, jak i bywają też
tacy panowie, z którymi żadna pani też
nie chce zatańczyć. Panie zatańczą, nie-
kiedy i chętnie, gdy chłop jest tylko
szczyptę ładniejszy od diabła, ale nie
chcą tańczyć, gdy jest głupszy od osła,
lub śmierdzi jak cap, co niestety czasami
się zdarza. Przypomina mi się taka fajna
podsłuchana rozmowa, gdzie pewna
pani do pana, któremu odmówiła pójścia
z nim do tańca, a on dopytywał się dla-
czego ona z nim nie chce zatańczyć,
mówi mu tak „ Słuchaj panie! Nie jesteś
taki głupi jak wyglądasz, – przepraszam
źle to ujęłam – nie wyglądasz na takiego
głupiego jakim jesteś”. Chłop pewno nie
był tak całkiem głupi, bo zrozumiał i przy
tym stoliku już się nie pokazał, ale pa-
niom przy innych stolikach dalej naprzy-
krzał się. Z przyjemnością lubię bywać
na dancingach i innych miejscach, gdzie
gromadzą się ludzie i przyglądać się,
gdyż jest to świetna okazja do obserwa-
cji ludzi i ich zachowań. I na koniec przy-
toczę ciekawy wyczytany fragment, gdyż
Phil Bosmans w swojej książce „Żyć każ-
dym dniem” pisze: „Baw się w karnawa-
le, pofolguj niekiedy sobie, nie zachowuj
się jednak jak spuszczony z łańcucha.
Nałóż maskę na twarz, nie na serce. Mo-
żesz się trochę wesoło powygłupiać, ale
nie popadnij w pijaństwo i hulanki, abyś
po skończonej zabawie nie obudził się
nieszczęśliwy na gruzach zniszczonego
małżeństwa i rodziny. Uważaj na niezna-
jomych, którzy w przebraniu w maseczki
dołączają do zabawy, by łapczywie szu-
kać zdobyczy. Spokojnie baw się w kar-
nawale, ale nie zapominaj, że potem przy-
chodzi czas postu czas dzielenia się
swym chlebem i bogactwem z milionami
ludzi umierającymi z głodu”.

W tym roku mija 23 lata jak Ks. Jan
Ozga wyjechał do Kamerunu, jako mi-
sjonarz. W dowód ofiarnej i pełnej po-
święcenia pracy na Czarnym Lądzie Sto-
lica Apostolska podniosła Go do godno-
ści Biskupa Ordynariusza diecezji Do-
ume Abong-Mbang. Odpowiadając na
kolejne zaproszenie do odwiedzin pa-
sterskich wybraliśmy się w ramach ferii
zimowych do Kamerunu. Organizatorem
całego wyjazdu był Ks. Rektor Michał
Mierzwa. Wraz z Nim podróżowali: Ks.
Jan Szczepaniak, Ks. Jan Lib oraz Ks.
Józef Fila. Wyjazd ten był tym bardziej
bogatszy we wrażenia, gdyż dwóch z nas
było tam po raz drugi. Podróż do Kame-
runu wymaga dłuższego przygotowania,
zarówno ze strony wyjeżdżających jak

i programu przewidzianego przez Księ-
dza Biskupa. Łącznie z wyjazdem byli-
śmy tam 15 dni. Od 14 do 29 stycznia
2011 roku. Oprócz wymaganych wiz wy-
jazdowych, które załatwił Ks. Michał
w Paryżu, każdy z nas musiał wybrać wy-
magane szczepienia. Program naszego
pobytu w Kamerunie przygotował Ks. Bp
Jan Ozga i miał on wybitnie charakter
pastoralny. Obejmował trzy główne
ośrodki posługi misjonarskiej:
1. Kościół – życie religijne;
2. Szkoły przy stacjach misyjnych –
oświata i nauczanie;
3. Tzw. ośrodki zdrowia – pomoc cho-
rym, cierpiącym.

Życie w każdej stacji misyjnej skupia
się na trzech wyżej wymienionych miej-
scach działalności misjonarskiej, które
mogliśmy nie tylko odwiedzić, ale rów-
nież wesprzeć – każdy na swój sposób.
Poprzednia nasza wizyta z Ks. Micha-
łem w 2007 roku i tegoroczna, ubogaciła

nas życiem misyjnym i dostarczyła mi-
łych i niezapomnianych wrażeń z rozwo-
ju i wielkiego postępu pracy polskich
misjonarzy.

Odwiedzaliśmy zarówno placówki
misyjne prowadzone przez Siostry za-
konne: pallotynki, michalitki, siostry od
Aniołów, jak i przez Księży zakonnych:
paulini, marianie oraz Księży diecezjal-
nych. Na obszarze diecezji Ks. Bpa Jana
liczącej 27.000 km2 pracuje 30 księży
oraz 600 katechistów. W rozmowie z nami
Ks. Bp wyrażał wielką wdzięczność Ko-
ściołowi w Polsce za pomoc finansową,
dzięki której wyszedł z długów.

Ks. Bp Jan oddaje się pracy misyjnej
na wielu odcinkach: socjalnym, medycz-
nym, budowlanym (tworzenie nowych

parafii), rozwoju regionalnego. Bardzo
cieszy się ze szkół prowadzonych na
wysokim poziomie, gdzie katechizacją
objętych jest 4.000 dzieci w Jego diece-
zji. Mieliśmy okazję być w wielu szko-
łach, które nas 5 białych księży witali
z wielkim szacunkiem i wdzięcznością.
Poszczególni Dyrektorzy Szkół składali
na nasze ręce podziękowanie dla
wszystkich dobrodziejów, dzięki którym
placówki misyjne żyją i rozwijają się.
Szczególne słowa uznania należą się
Siostrom pallotynkom, które prowadzą
w Doume Szkołę Podstawową i przepięk-
ne Przedszkole. Cztery lata temu, był tam
pusty teren, a dzisiaj jest na najwyższym
poziomie Przedszkole, które Siostry okre-
ślają „Przedszkole Uniwersyteckie”.
Wielki w tym udział ma S. Fabiana, która
jest także prawą ręką Ks. Bpa. Do dzisiaj
jestem pod wrażeniem wspaniałego przy-
jęcia przez Szkołę i Przedszkole prowa-
dzone przez Siostry Michalitki w Nguele-

Największa radość Ks. Bpa misyjnego
J.E. Jana Ozgi to ewangelizacja dzieci
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mendouka. Dzieci witały nas śpiewem
w języku polskim. Była wspaniała aka-
demia, pokaz mody europejskiej, recy-
tacja poezji i muzyka afrykańska. Jestem
pod wrażeniem bardzo ofiarnej i twór-
czej pracy S. Goretti, która w moim mnie-
maniu jest motorem napędowym całej
szkoły. Wszystko było tak piękne, że nie
chciało się odchodzić z placu akademii,
choć Ks. Bp ponaglał nasze przybycie
na poświęcenie placu, pod budowę Sie-
rocińca św. Michała Archanioła. Na na-
sze powitanie była także przygotowana
Szkoła prowadzona przez Siostry od
Aniołów. Z tego zgromadzenia bardzo
ofiarnie dla Ks. Bpa pracuje S. Halina.
Jest Ona jakby na zapleczu misji, bo
w Warszawie, gdzie zajmuje się utrzy-
mywaniem korespondencji z Dobrodzie-
jami misji w Doume Abong-Mbangu.

Byłem bardzo ciekaw wizyty w Di-
mako, gdzie od 2003 roku pracę misjo-
narska prowadzą Siostry Karmelitanki
od Dzieciątka Jezus. Na tej placówce
jest pięć Sióstr: 3 białe i 2 czarne. Tutaj
przybyłem ze względu na serdeczną
znajomość z S. Jacqueline. Gościliśmy
Ją w parafii Trzeboś w 2008 roku. Ze
względu na dobrą znajomość języka
polskiego zdobyła sobie sympatię na-
szych parafian i ma od nich wielką po-
moc. Pokazywała mi zbudowany budy-
nek murowany, wystawiony z ofiar ze-
branych w Trzebosi. Mówiła do mnie, że
to jest własność Trzebosi, z czego by-
łem dumny i szczęśliwy. Siostry apelo-
wały o systematyczną pomoc, gdyż ich
misja jest w dużej potrzebie. W darze
dla nowo zbudowanego Klasztoru
Sióstr, przywiozłem z Polski 2 małe wi-
traże, ufundowane przez: Państwa wi-
trażystów: Czesławę i Ryszarda Siudak
z Wiązownicy i przeze mnie. Kaplica
Sióstr oczekuje na 4 kolejne, na które
już znaleźli się fundatorzy.

Odwiedzaliśmy jeszcze inne Szkoły,
prowadzone m. in. przez Siostry Opatrz-
ności Bożej, spotykając się z bardzo
życzliwym przyjęciem. Jestem bardzo
wdzięczny Ks. Biskupowi za tak bogaty
program naszej dwutygodniowej wizyty.
Mogliśmy podziwiać nie tylko stan mate-
rialny poszczególnych misji, ale uboga-
cać się ofiarną i pełną poświęcenia pracą
dla Kościoła w Afryce. Kościół ten ma
krótką przeszłość historyczną, ale wiel-
kim wezwaniem zarówno dla misjona-
rzy, jak i Ks. Biskupa jest problem rodzi-
mych powołań. Uzdolnionych kapłanów
Ks. Biskup wysyła na studia do Europy,
licząc, że w przyszłości swoim talentem
otrzymanym od Boga przysłużą się Ko-
ściołowi w Kamerunie. W kontakcie z Sio-
strami, był omawiany problem powołań
żeńskich. Stawialiśmy pytanie: „Kto po
misjonarzach białych podejmie dzieło
ewangelizacji i troski o wpajanie wiary?”.
Białym Siostrom bardzo na sercu leży

wychowanie dobrych Sióstr. W tym celu
zakładają ośrodki formacji z nadzieją, że
Pan Jezus zaszczepi i da wzrost rodzi-
mym powołaniom.

Idzie Wielki Post, pamiętajmy o gło-
dujących, niedożywionych dzieciach

w Afryce. Zbierajmy dobre uczynki na
rzecz misji, by stać się pomocnikami dla
misjonarek i misjonarzy, którzy oczekują
na duchowe i materialne wsparcie z Pol-
ski.

Ks. Józef Fila

11 stycznia 2011 roku o godz. 17.00 w Domu Sue Ryder przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie przed pa-
cjentami Zakładu wystąpili utalentowani uczniowie z Niepublicznej Szkoły Muzycz-
nej z Głogowa Małopolskiego. Nasi pacjenci wysłuchali wielu kolęd oraz współcze-
snych utworów o tematyce bożonarodzeniowej. Nie był to zwykły koncert. Młodzież
wystąpiła bowiem w kilkunastoosobowym składzie (m.in. ze skrzypcami, keyboar-

dem, klarnetem, fletem) i zagrała kolędy oraz pastorałki zarówno w tradycyjnych jak
i zupełnie nowych, bardzo ciekawych aranżacjach. I co równie ważne, udało jej się
stworzyć podczas koncertu fantastyczną atmosferę. Było wspólne rytmiczne klaska-
nie, śpiewanie kolęd. Dzięki przychylności młodzieży pacjenci mogli, choć na chwilę
zapomnieć o tym, że okres świąteczny muszą spędzać poza domem.

Występ uczniów został przyjęty entuzjastycznie przez pacjentów, wywołał wiele
wzruszeń i radości. Młodzi wykonawcy otrzymali słodycze w podziękowaniu za wy-
stęp, jednak łzy i wzruszenie pacjentów były najlepszą nagrodą za trud włożony
w przygotowanie koncertu.

Tekst i fot. Joanna Doktor

DZIEŁO MISYJNE SAMARYTANIN
Adres korespondencyjny w Polsce:

Bp Jan Ozga (Diecezja Doume Abong- Mbang, Kamerun)
ul. Broniewskiego 28/30, 05-510 Konstancin-Jeziorna

e-mail: doume@misje.pl
Konto: 53124020341111001000447228

W darze serca...
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Po raz 19 obchodzony był w Górnie
Dzień Chorego. Uroczystości zaczęły się
od odprawienia o godz. 14.00 mszy świę-
tej w kościele parafialnym, dla ludzi cho-
rych i starszych. Msza święta trwała bli-
sko dwie godziny i potrzeba było dużo
zdrowia albo samozaparcia, aby wytrzy-
mać pod koniec mszy, ponad pół godziny
w pozycji klęczącej, ponieważ tyle trwała
adoracja. Ja, który nie poczuwam się ani
za chorego, ani za starego, po adoracji
dość długo rozcierałem kolana, to wyda-
je mi się, że bardziej chorzy i starsi musie-
li być bardziej cierpliwi ode mnie. W ław-
kach z wyścielanym klęcznikiem może
i można długo klęczeć, a ja byłem na chó-
rze i tam podłoga była twarda. Za to,
uczestnicy nabożeństwa, którzy nadwy-
rężyli swoje kolana na mszy, mogli za to
odpocząć i odprężyć, i rozruszać ścierp-
nięte kolana na spotkaniu w budynku
Pawilonu Sportowego na stadionie
w Górnie. Po mszy część chętnych, zo-
stała przewieziona podstawionym auto-
busem na dalszą część uroczystości,
gdzie było coś dla ducha i dla ciała. Sprawą
ducha zajął się ksiądz proboszcz Jan Lib
wraz z wikarym Markiem Wygonikiem, któ-
rzy najpierw przewodzili wspólnej modli-
twie, a proboszcz poświęcił przygotowa-
ny poczęstunek. Dla ciała, dla podniebie-
nia, czekały przygotowane ciepłe kiełba-
ski sponsorowane przez Spółkę Smak,
ciasto pochodziło ze sponsoringu cukier-
ni „Galaxy” Sądej Bożena i Janusz. Były

jeszcze mandarynki i cukierki. Dla ciała,
czyli dla ucha przygrywał Darek Kosak ze
swoim zespołem. Grali: Darek – organy
elektryczne i akordeon, Kamil Niemiec –
skrzypce, Maciej Stec – gitara basowa
i kontrabas, Jakub Stec – perkusja.

Konferansjerkę oraz śpiew i zaba-
wy prowadził Tomasz Januszewski. Cały
czas aktywnie uczestniczyła Zofia Ko-
sak, główna organizatorka tego spotka-
nia, wraz z całą grupą Caritasu Koła Pa-

rafialnego w Górnie. Właśnie Tomek Ja-
nuszewski i panie z Caritasu z Zofią
Kosak na czele, byli motorami napędza-
jącymi całe towarzystwo. Zgromadzeni
ludzie w różnym wieku i kondycji fizycz-
nej, zachęceni
przez wspomnia-
nych „motorów”
dali się wyciągnąć
na parkiet do
wspólnej zabawy,
do tańców przy
muzyce. Zapowia-
dającym repertuar
zespołu muzycz-
nego był Kamil
Niemiec. Tomek
Januszewski sta-
rał się swoim śpie-
wem i zabawami
wciągnąć bardzo
dojrzałą publicz-
ność do wspólnej
zabawy i śpiewu.
Ludzie starsi bar-
dziej ochotnie angażowali się do zabaw,
chętniej dali się porwać do tańca niż
dużo młodsi. Śpiewać i tańczyć każdy
może, trochę lepiej, trochę gorzej, ale
najważniejsze było to, że ludzie bawili
się na luzie, tańczyli jak umieli. Uczest-
nicy byli naprawdę sobą, nikt nie uda-
wał, że jest nie wiadomo kim, jak to się
często zdarza na dancingach w sanato-
riach. Nawet gorzej, a naturalnie, jest

lepsze od udawania. Jest takie powie-
dzenie, że uczciwość zbiera pochwały
i chodzi w dziurawych butach. Tam też
trzeba pochwalić uczestników, iż uczciwie
i z zaangażowaniem szli do tańca, choć-
by tylko kiwanego, mimo, że do dojścia
na parkiet gdzie tańczono, trzeba było nie-
jednej osobie pomóc przyjść na środek
sali. W repertuarze były takie elementy jak
„chusteczka haftowana”, „jedzie pociąg
z daleka”, wąż składający się z wielkiej

Dzieñ chorego w Górnie 6 lutego 2011 r.

ilości chętnych uczestników.
Na wspomnianą imprezę przybyli pen-

sjonariusze Leśniówki, DPS w Górnie
wraz ze swymi opiekunami i Koło Caritas
z Kamienia. Bardzo chwalebnym przykła-

dem było aktywne uczestnictwo Młodzie-
żowego Koła Caritas z Górna, z którego
młode dziewczyny obsługiwały uczestni-
ków spotkania. One też, wcześniej w so-
botę pracowały przy przygotowaniu tej
uroczystości. Każda choćby najfajniejsza
impreza ma swój koniec. Przed zakoń-
czeniem imprezy nastąpiły podziękowa-
nia dla organizatorów tego spotkania. Wy-
głosiły je pani Krystyna Oczkowska, przed-
stawicielka Koła Caritas z Kamienia,
przedstawicielka Markowizny Krystyna
Sobuś, która złożyła podziękowania
w imieniu wszystkich uczestników spotka-
nia. Na szczególną uwagę zasłużył we-
soły monolog wygłoszony przez panią
Annę Szewczyk z Kamienia, który w bar-
dzo wesołym tonie przedstawiał dawne
czasy i gospodynię, która zapragnęła
przynajmniej jeden dzień w roku mieć
swoje święto. Perypetie z tego wynikłe
z udziałem męża, gospodarza rozbawiły
publiczność do łez, za co otrzymała pani
Anna Szewczyk gromkie brawa. Na za-
kończenie przybył ksiądz proboszcz, któ-
ry odmówił stosowne modlitwy, a Darek
Kosak zaintonował Apel Jasnogórski. Po
odśpiewaniu Apelu zgaszono światło
i przy blasku świec, które stanowiły nie-
samowita atmosferę, zaśpiewano jeszcze
„Niebo pełne gwiazd”. Po tym uczestnicy
udali się do szatni po wierzchnie nakry-
cia. Ludzie, tak jak to się mówi do dzieci
po oglądnięciu bajki na dobranoc, „pa-
ciorek, siusiu i spać”, udali się do domu
i pewno szybko przyszedł zdrowy sen po
świetnej gimnastyce ruchowej i chwilach
bogatych we wspaniałe wrażenia.

Kazimierz Smolak
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Koncert rozpoczął się o godzinie
16.30. Muzyków i licznie zgromadzoną
tego dnia publiczność przywitał dyrektor
MGOKSiR, pan Jacek Piekiełek. Następ-
nie głos zabrał proboszcz parafii w So-
kołowie Ks. Jan Prucnal. Wspomniał m.in.
koncerty z lat ubiegłych zorganizowane
w kościele parafialnym i wyraził radość
z tego, że kolejny koncert kolęd ma miej-
sce w naszym mieście.

Po przemówieniach zespół złożony
z kilkunastoosobowej orkiestry, dwudzie-
stoosobowego chóru oraz solistów roz-
począł koncert od XIX-wiecznej polskiej
kolędy „Mędrcy świata”, nawiązując do
Uroczystości Objawienia Pańskiego.
Motywy trzech króli, gwiazdy, darów i dro-
gi do Betlejem pojawiały się najczęściej
w tekstach wykonywanych kolęd oraz
w recytowanych przez Michała Szpilę
fragmentach hymnów brewiarzowych
i psalmów.

Dalszy program koncertu wyglądał
następująco:
1. Mędrcy świata (chór + orkiestra)
2. Cicha noc (śpiew – Beata Kraska,

pianino, flet, skrzypce)
3. Bracia, patrzcie jeno (kwartet wo-

kalny, chór, orkiestra)
4. Anioł pasterzom mówił (kwartet

wokalny, zespół instr.)
5. Wśród nocnej ciszy (chór + orkie-

stra)
6. Przy onej dolinie (chór + orkiestra)
7. Hej w dzień narodzenia (B. Kraska,

S. Tabaka – śpiew, chór, orkiestra)
8. Jezusa narodzonego (chór + orkie-

stra)
9. Lulajże Jezuniu (śpiew – S. Taba-

ka, A. Mazgaj, pianino)
10. Złota Jerozolima (śpiew – S. Lesicz-

ka, chór, orkiestra)
11. Skrzypi wóz (śpiew – Katarzyna

Rybak, zespół instr.)
12. Nie było miejsca (kwartet wokalny

+ kwartet smyczkowy)
13. Pójdźmy wszyscy (chór + orkiestra

+ publiczność)

Większość tych kolęd to utwory do-
brze znane i bardzo stare. Najstarsza wy-
konywana kolęda „Anioł pasterzom
mówił” sięga do czasów renesansu. Jej
piękne słowa są przekładem łacińskie-
go utworu średniowiecznego na Boże
Narodzenie „Dies est laetitiae” („Ange-
lus pastoribus”). Jest to jednocześnie
najstarsza kolęda w kanonie kościelnym.
Piękną i znaną kolędą z okresu późne-

go baroku jest kołysanka „Lulajże Jezu-
niu”, której piękne wykonanie przez Syl-
wię Tabakę i Annę Mazgaj dostarczyło
słuchaczom wielu wzruszeń.

Na szczególną uwagę zasługiwały
kolędy mniej znane, chociażby „Bracia,
patrzcie jeno” – z tekstem Franciszka Kar-
pińskiego czy „Przy onej dolinie” – XVIII-
wieczna kolęda regionu krościeńskiego
zawierająca liczne motywy ludowe, a tak-
że kolęda „Hej, w dzień narodzenia”
z tekstem z przełomu XVII i XVIII w.

Wykonywanie tych kolęd to nie tylko
wspominanie poprzez śpiew dziejów
zbawienia, lecz także pielęgnowanie
pięknej polskiej tradycji.

Ale piękna nie można odmówić
wspó łczesnym
pastorałkom, np.
„Złota Jerozoli-
ma” z repertuaru
zespołu Skaldo-
wie, dlatego też
takie utwory zna-
lazły się w reper-
tuarze koncertu.

Na zakończe-
nie, po przedsta-
wieniu muzyków
i współorganiza-
torów, artyści
wspólnie z pu-
blicznością dwu-
krotnie (na życze-
nie słuchaczy)
wykonali znaną
XIX-wieczną kolę-

dę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i po
gromkich oklaskach opuścili scenę.

Wystąpili:
Sabina Kołodziej (Łukawiec) – skrzypce
Martyna Kulpińska (Rzeszów) – skrzyp-
ce
Małgorzata Fryc (Kolbuszowa) – wiolon-
czela
Maciej Czarnik (Rzeszów) – kontrabas
Elżbieta Falandys (Sokołów) – flet po-
przeczny
Michał Karcz (Rzeszów) – klarnet
Krzysztof Krokosz (Rzeszów) – puzon
Andrzej Zając (Rzeszów) – harmonijka
ustna
Łukasz Rakuś (Sokołów) – akordeon
Sławomir Gonet (Czudec) – instrumenty
klawiszowe
Radosław Piersiak (Sokołów) – gitara
basowa
Maciej Mikłasz (Tomaszów Lubelski) –
instrumenty perkusyjne
Mateusz Rakuś (Sokołów) – perkusja
Sebastian Lesiczka (Sokołów) – gitara
akustyczna, śpiew,
przygotowanie i prowadzenie zespołu
Sylwia Tabaka (Wólka Niedźwiedzka) –
śpiew
Beata Kraska (Trzeboś) – śpiew
Anna Mazgaj (Sokołów) – śpiew

KONCERT KOLĘD „Do Betlejem”
W czwartkowy wieczór, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w sali wi-
dowiskowej Ośrodka Kultury w Sokołowie rozbrzmiewały tradycyjne pol-
skie kolędy i pastorałki w wykonaniu muzyków z Sokołowa i regionu.
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W październiku została ogłoszona
trzecia już edycja konkursu „Patriotycz-
na Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi
Sokołowskiej”. Organiza-
torami konkursu byli: Miej-
ska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Sokołowie
Małopolskim – filia w Trze-
busce oraz Zespół Szkół
im. św. Jadwigi Królowej
w Trzebusce. Patronat nad
konkursem objęło Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi
Sokołowskiej. Celem kon-
kursu było pogłębienie
świadomości i wiedzy
mieszkańców gminy na te-
mat losów jeńców obozu
NKWD w Trzebusce oraz
mordu dokonanego na
nich w Turzy.

Na konkurs wpłynęło
48 prac od osób dorosłych oraz uczniów
szkół z Nienadówki, Sokołowa Małopol-
skiego, Trzebosi i Trzebuski. Rozstrzy-
gnięcie konkursu miało miejsce w sie-
dzibie Biblioteki dnia 4 listopada 2010
roku. W skład Jury weszli na równych
prawach: instruktor plastyki Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Małopolskim – Hen-
ryka Boho, bibliotekarz Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Sokołowie
Małopolskim – Izabela Piekło, nauczy-
ciel historii w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II i przedstawiciel Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej – Stani-
sław Kula, a także nauczyciel języka pol-
skiego w Szkole Podstawowej w Tyczy-

nie – Adam Janiec.
Po wnikliwej analizie wszystkich

prac i burzliwej dyskusji Jury przyznało

22 nagrody i 7 wyróżnień. W kategorii
Stacja Drogi Krzyżowej wśród dorosłych
została nagrodzona Jolanta Szczygieł

z Nienadówki, natomiast wy-
różnienie otrzymała Bernade-
ta Kielar z Trzebuski. W tej sa-
mej kategorii wśród młodzie-
ży nagrodzono: Karolinę Cho-
rzępę z Trzebuski, a wyróżnio-
no Sylwię Chmiel z Sokołowa
Małopolskiego. Najciekawszy
Projekt Plakietki wykonał Da-
mian Flak z Sokołowa. Wśród
Projektów Znaczka Pocztowe-
go największe uznanie otrzy-
mała praca Pawła Antoniego
Ożoga, a pozostali nagrodze-
ni to: Martyna Gielarowska,
Patrycja Marszał, Paweł Ma-
rek Ożóg – wszyscy z Trzebu-
ski. W kategorii Plakat na na-

Katarzyna Rybak (Sokołów) – śpiew
Mateusz Woś (Sokołów) – śpiew
Chór Młodzieżowy z Sokołowa Młp.
Michał Szpila – recytacje

Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania przede wszystkim: Księ-
dzu Proboszczowi, Władzom Miasta,
Pracownikom i Dyrektorowi MGOKSiR,
Dyrekcji Katolickiego Radia VIA, pani Mał-
gorzacie Kwolek za piękny wystrój sali,
panu Marianowi Falandysowi za nagra-
nie koncertu. Słowa podziękowania kie-
rujemy także pod adresem Kamila Ciska
i Przemysława Miguta, którzy nagłaśnia-
li koncert oraz do młodzieży z KSM i nie
tylko, za pomoc organizacyjną. Dzięku-
jemy też wszystkim pozostałym, którzy
mieli swój wkład w organizację tego wy-
darzenia.

Płyta DVD z nagraniem koncertu
była rozprowadzana m.in. po niedziel-
nych Mszach Św. w kościele parafial-
nym, lecz będzie ją jeszcze można na-

być w MGOKSiR w Sokołowie w godzi-
nach od 17 do 21 lub bezpośrednio
u organizatorów.

Sebastian Lesiczka

Trzecia edycja konkursu

„ P a t r i o t y c z n a  D ro g a  K rz y ¿ o wa
–  Ma³y  Katyñ  Z iemi  Soko³owskie j ”
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grodę zasłużyły prace: Jakuba Marsza-
ła, Marceliny Bałamut, Joanny Karaś
oraz Wioletty Watras, natomiast wyróż-
nienie otrzymała Monika Watras (wszy-
scy nagrodzeni z Trzebuski). Najlepsze
prace plastyczne zostały wykonane
przez uczniów z Sokołowa, a byli nimi:
Bernadeta Chruściak, Hubert Kida oraz
Rafał Bzdek. W kategorii Folder wyróż-
niono pracę Bernadety Sołtys z Niena-
dówki. Wśród dzieci najlepszy Wiersz
napisała Małgorzata Chorzępa z Nie-
nadówki, nagrodzono też pracę Sabiny
Szczygieł z Trzebuski. Wśród gimnazja-
listów najlepszą poetką okazała się
Gabriela Baran, następnie Alicja Smół-
ka (obie z Trzebuski) oraz Dominika Pie-
niek z Nienadówki. W kategorii Literac-
ka Droga Krzyżowa na największe uzna-
nie zasłużyła praca Anety Woś, a na-
stępnie Mateusza Chorzępy oraz Kon-
rada Morawskiego (wszyscy z Niena-
dówki). Ponadto wyróżniono prace Kin-
gi Rycek z Trzebuski oraz Jana Mełe-
cha oraz Jakuba Rogali z Nienadówki.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni
otrzymali atrakcyjne nagrody książko-
we, zaś uczestnicy konkursu pamiątko-
we dyplomy.

Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy włączyli się do konkursu: nauczy-
cielom i rodzicom, którzy wspierali mło-
dzież podczas wykonywania prac kon-
kursowych oraz młodzieży, która aktyw-
nie uczestniczyła w konkursie. Równo-

cześnie mamy nadzieję, że kolejne edy-
cje konkursu przyczynią się do lepsze-
go zrozumienia historii przez młodzież
oraz upamiętnienia losów walczących
o naszą małą Ojczyznę.

W dniach 14-21 listopada została
zorganizowana wystawa pokonkursowa
pt. „Ślad pamięci historycznej”. W dol-
nym kościele parafialnym pod wezwa-
niem Matki Bożej Częstochowskiej
w Trzebusce można było oglądać prace
z wszystkich edycji konkursu, a ponad-
to prezentowane były eksponaty z cza-

sów drugiej wojny światowej. Prezento-
wane przedmioty pochodziły z prywat-
nych zbiorów Marcina Bujaka z Wólki
Niedźwiedzkiej, Józefa Krudysza z So-
kołowa Małopolskiego oraz Franciszka
Bełza z Nienadówki. Wystawa cieszyła
się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród dzieci i młodzieży, jak i osób do-
rosłych. Dla młodego pokolenia była to
bardzo ciekawa lekcja historii.

Renata Furman
Piotr Ożóg

W piątek 14 stycznia 2011 roku
w Sokołowie Małopolskim odbył się ko-
lejny już Noworoczny Koncert Galowy.
Tradycyjnie wraz z początkiem nowego
roku kalendarzowego, organizowany jest
uroczysty koncert, na którym prezentują
się wszyscy uczniowie Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie
Małopolskim. Impreza została zorgani-
zowana przez Fundację Wspierania
Edukacji Artystycznej w Sokołowie Ma-
łopolskim wspólnie z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim. Poza ucznia-
mi sokołowskiej szkoły muzycznej wystą-

pili gościnie wychowankowie Zespołu
Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie,
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Leżajsku i wychowankowie Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Rze-
szowie. Zaproszenie do obejrzenia i wy-
słuchania koncertu zamieściła na swo-
ich łamach – ukazująca się w naszym
regionie – Gazeta Codzienna Nowiny.

Punktualnie o godzinie 18.00 Grze-
gorz Wójcikiewicz – dyrektor Niepaństwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokoło-
wie Małopolskim, oraz Jacek Piekiełek –
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie

NOWOROCZNY

KONCERT GALOWY
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Małopolskim powitali zgromadzonych
gości i życząc miłych wrażeń artystycz-
nych zaprosili do wysłuchania prezenta-
cji uczniów. Koncert poprowadziła Anna
Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspie-
rania Edukacji Artystycznej w Sokołowie
Małopolskim.

Imprezę rozpoczął występ zespołu
wokalno-instrumentalnego NSM I st.
w Sokołowie Małopolskim przygotowa-
nego przez Annę Wójcikiewicz. Zespół
zaprezentował dwie kolędy: „Mizerna,
cicha” oraz „Jezus malusieńki”. Następ-
nym wykonawcą była Joanna Wójcikie-
wicz uczennica Agnieszki Zaborniak
z ZSM nr 1 w Rzeszowie. Asia zagrała
popularną kolędę „Przybieżeli do Be-
tlejem”. Duet w składzie: Agnieszka Le-
nart i Magdalena Ożóg – przygotowany
przez Agnieszkę Winiarską – zaprezen-
tował znaną świąteczną melodię „Jin-
gle Bells”. Kolejne kolędy zostały w in-
teresujący sposób wykonane przez duet
uczniów Damiana Malca – Tadeusza
i Karolinę Woś – w opracowaniu na sak-
sofon i gitarę. Duet zagrał popularne ko-
lędy „Gdy się Chrystus rodzi” oraz „Bóg
się rodzi”. Alicja Ożóg i Aleksandra Ra-
domska wystąpiły w duecie z kolędą
„Lulajże Jezuniu”. W pierwszej części
koncertu słuchaliśmy jeszcze Aleksan-
dry Nizioł z utworem „Białe Boże Naro-
dzenie” Irvinga Berlina oraz Alicji Ożóg
i Agnieszki Lenart z kolędą „Anioł pa-
sterzom mówił”.

Wprowadzeniem do drugiej części
były dwa występy wokalistek przygoto-
wanych przez Annę Wójcikiewicz. Be-
ata Kołodziej zaśpiewała „Modlitwę
Esmeraldy” Kasi Kowalskiej, a Katarzy-
na Rybak „Kto wie” zespołu De Su. Na-
stępnie na scenę weszli uczniowie Grze-
gorza Wójcikiewicza; Magdalena Pust-
kowska, która zagrała „U kowala na wsi”
Anny Marii Klechniowskiej i Dominika
Golesz ze „Starodawną piosenką” Spe-
rontesa. Anna Radomska – uczennica
Danuty Wołoszyn – grając na skrzypcach
„Koncert G-dur cz. I” Oscara Riedinga
kontynuowała klasyczną część Nowo-
rocznego Koncertu Galowego. Zmianę
klimatu zaproponował Szymon Szew-
czyk – uczeń Agnieszki Winiarskiej – wy-
konując melodię popularną „W jasny

dzień”. Po Szymku nadszedł czas na trio
gitarowe Damiana Malca. Jego ucznio-
wie: Klaudia Górak, Kamila Kobylarz
oraz Bartosz Kołodziej zagrali „Opo-
wieść żeglarza” – melodię popularną
oraz „Ragtime” – Tatiany Stachak. Pa-
trycja Nowak – uczennica Marty Woś-
Karczmarz – wykonała „Etiudę h-moll”
Stefana Hellera. Pierwszym z dwójki
uczniów ze szkoły muzycznej w Leżaj-
sku był Marek Ćwikła z klasy fortepianu
Grzegorza Wójcikiewicza, który interpre-
tował „Allegro g-moll” Wilhelma Friede-
manna Bacha. Kolejna uczennica dy-
rektora – Małgorzata Kida – zagrała „So-
natinę G-dur cz. I” – Louisa Kohlera.
Zaraz potem wystąpiła dwójka uczniów
Marty Woś-Karczmarz. Pierwszą z nich
była Magdalena Woś reprezentująca

NSM II st. w Sokołowie Małopolskim
z „Etiudą a-moll” – Jana Sibeliusa, a za-
raz po niej można było usłyszeć „Prelu-
dium” Catherine Rolin w wykonaniu
Bartłomieja Szabata. „Mazurek op. 68
nr 3” – Fryderyka Chopina zaprezento-
wała Jolanta Majkut przygotowana przez
Grzegorza Wójcikiewicza. Zaraz po niej
grał uczeń Danuty Wołoszyn – Bartło-
miej Delekta – w którego interpretacji
usłyszeliśmy „Larghetto” G. F. Haendla.
Koncert zakończyła czwórka uczniów
przygotowanych przez Grzegorza Wój-
cikiewicza. Dominika Pieniek zagrała

Polecane zdjęcia ze strony szkoły muzycznej:

• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562166166879263618
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562163142640317154
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562163533425030098
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562163885453981666
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562163979794964210
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562164263940792898
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562164823632422450
• https://picasaweb.google.com/szkola.nsm/NoworocznyKoncertGalowySokoOwMaOpolski#5562164165465780690

„Scherzo” – Augusta E. Millera, Paulina
Pawłowicz „Walc op. 69 nr 1” – Frydery-
ka Chopina, Andżelika Skoczylas w du-
ecie z nauczycielem „The Entertainer”
– Scotta Joplina i Magdalena Woś – rów-
nież w duecie – „Sonatę KV 381 D – dur
cz. 1” – W. A. Mozarta.

Po występach wykonawcom i na-
uczycielom za przygotowanie, publicz-
ności za gorące owacje podziękowała
Anna Wójcikiewicz. Corocznej tradycji
stało się zadość, a podczas ponad go-
dzinnego koncertu nie można był narze-
kać na nudę. Dyrektor NSM I i II st. – Grze-
gorz Wójcikiewicz zaprojektował scena-
riusz koncertu w taki sposób aby każdy
ze słuchaczy znalazł coś dla siebie. Były
więc kolędy, muzyka poważna, rozryw-
kowa – a to wszystko w różnorodnych

składach – instrumentaliści, wokaliści,
składy mieszane.

Nagłośnienie imprezy wykonał Kamil
Cisek, były uczeń NSM I st. w Sokołowie
Małopolskim – aktualnie student Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Przebieg
koncertu uwiecznił na wideo Andrzej
Godek a fotografowała uczestników Aga-
ta Dec. Wybrane materiały audio-wideo
i zdjęcia z koncertu dostępne są na stro-
nie internetowej Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. pod adresem www.mu-
zyczna.com.pl.

Krzysztof Wójcikiewicz
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Wiedza
kluczem do sukcesu” współfinsowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiego
zakresu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych
dla 220 uczniów/-ennic w latach 2010-2012 w LO w Sokoło-
wie Młp.

Czas trwania projektu: od 01.09.2010r. do 31.07.2012r.

Projekt jest programem rozwojowym dla młodzieży Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. W ra-
mach projektu młodzież LO będzie brała udział w bezpłatnych
zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

– Matematyka
– Język angielski
– Język niemiecki
II. Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z zakresu kom-
petencji kluczowych:
– Matematyka
– Język angielski
III. Koła zainteresowań:
– Koło chemiczne
– Koło fizyczne
– Koło biologiczne
IV. Wyjazdy naukowe na uczelnie wyższe
V. Wycieczki edukacyjne do Warszawy i Krakowa

Dla każdego uczestnika przewidziano możliwość skorzy-
stania z zajęć psychologiczno-pedagogicznych i doradztwa
zawodowego.

Dodatkowe korzyści: Młodzież biorąca udział w projek-
cie będzie miała zapewnione materiały biurowe, materiały
edukacyjne (podręczniki, książki, testy), catering podczas
udziału w zajęciach.

W roku szkolnym 2010/2011 do projektu rekrutowano 168
osób (140 Kobiet 28 Mężczyzn)

M³odzie¿ podczas zajêæ w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”.
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Z wiedzą
do lepszej przyszłości” współfinsowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodo-
wego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 210
uczniów Technikum w Sokołowie Młp. w latach szkolnych 2010/
2011 i 2011/2012 poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz
wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Czas trwania projektu: od 01.10.2010 r. do 31.07.2012 r.

W ramach projektu młodzież Technikum będzie brała udział
w bezpłatnych zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:
I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
– Matematyka
– Język angielski
– Język niemiecki
II. Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z zakresu kom-

petencji kluczowych:
– Matematyka
– Język angielski
III. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
– Technikum Ekonomiczne
– Technikum Handlowe
– Technikum Kucharz
– Technikum Informatyczne
– Technikum Elektroniczne
IV. Kursy zawodowe
– Kurs kelnerski
– Kurs małej księgowości
– Asystent w dziale administracji
– Kurs obsługi kasy fiskalnej
– Kurs Grafika wektorowa w programie Corel Draw
– Kurs Edycja w programie Photoshop
– Kurs Komputer PC w środowisku sieciowym
V. Praktyki wakacyjne w przedsiębiorstwach branży gastro-
nomicznej
VI. Wakacyjne wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży
ekonomiczno-handlowej
VII. Wakacyjne wizyty studyjne w przedsiębiorstwach bran-
ży elektroniczno-informatycznej

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
– Zadanie 3 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka
6 grup, 90 osób; język angielski 3 grupy, 45 osób; język nie-
miecki 1 grupa, 15 osób.
– Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z za-
kresu kompetencji kluczowych: matematyka 2 grupy, 30 osób;
język angielski 3 grupy, 45 osób.
– Zadanie 5 Zajęcia dydaktyczne w ramach kół zaintereso-
wań: fizyka 1 grupa, 15 osób; biologia 2 grupy, 30 osób i che-
mia 1 grupa, 15 osób.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem do-
stępnym na stronie projektu p.sukces.zssokolow.edu.pl.
– Zadanie 6 Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Zatrud-
niony psycholog i pedagog prowadzi zajęcia psychologiczno-
pedagogiczne (zajęcia indywidualne). Zajęcia te ukierunko-
wane są na młodzież z deficytami i zaburzeniami rozwoju psy-
chologicznego (harmonogram na stronie projektu).
– Zadanie 7 Zajęcia z doradztwa zawodowego. Młodzież bio-
rąca udział w projekcie może skorzystać z zajęć indywidual-
nych z doradcą zawodowym (harmonogram na stronie projek-
tu p.sukces.zssokolow.edu.pl).
– Zadanie 8 Zajęcia pozaszkolne – Pokazy naukowe z chemii,
fizyki, matematyki we współpracy z Politechniką Rzeszowską.

– Zadanie 9 Zajęcia pozaszkolne – wycieczki edukacyjne.
Poprzez realizację poszczególnych zadań w projekcie osią-

gnięte zostają cele szczegółowe takie jak:
• Zapobieganie pojawieniu się braków w nauce z matema-
tyki, języka angielskiego, języka niemieckiego uniemożliwia-
jących dalszy proces ucznia się wśród uczniów LO.
• Zapobieganie sytuacjom przedwczesnego wypadnięcia
z systemu oświaty oraz popadnięciu w sytuacje patologiczne,
przeciwdziałanie uzależnieniom, wadom uniemożliwiającym
prawidłową edukację dla uczniów biorących udział w projek-
cie.
• Wzmocnienie zajęć z zakresu nabywania kompetencji klu-
czowych – pozalekcyjne zajęcia językowe, przyrodniczo-ma-
tematyczne.
• Promowanie uczniów z ocenami ponad dst w nauce oraz
przygotowanie ich do zdawania rozszerzonej matury – dodat-
kowe zajęcia w postaci kół zainteresowań z chemii, fizyki
i biologii.
• Przygotowanie wszystkich uczniów do poruszania się po
rynku pracy oraz postępowania zgodnie z zasadami równości
szans.

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. cie-
czy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży Liceum.

Anna Kolano

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp., pok. nr 218a, tel/fax: 17 77 29 009

p.sukces.zssokolow.edu.pl, mail: p.sukces.zssokolow@op.pl
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M³odzie¿ podczas zajêæ w ramach projektu „Z wiedz¹ do lepszej przysz³oœci”.

Dla każdego uczestnika przewidziano możliwość sko-
rzystania z:
VIII. Doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej
IX. Szkolenia ogólnego – Planowanie edukacji oraz kariery
zawodowej

Dodatkowe korzyści: Młodzież biorąca udział w projek-
cie będzie miała zapewnione materiały biurowe, materiały
edukacyjne (podręczniki, książki, testy), catering podczas
udziału w zajęciach!

Od października prowadzona była akcja promocyjno-in-
formacyjna. Opracowano i wydrukowano materiały promocyj-
ne. W październiku przeprowadzono rekrutację uczestników
projektu. Opracowano regulamin rekrutacji i zgodnie z nim
zakwalifikowano młodzież do uczestniczenia w projekcie.
W roku szkolnym 2010/2011 do projektu rekrutowano 160 osób
(67 kobiet, 93 mężczyzn).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
• Zadanie 2 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematy-
ka) – 4 grupy (60 osób)
• Zadanie 3 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język an-
gielski) – 3 grupy (45 osób)
• Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język nie-
miecki) – 1 grupy (15 osób)
• Zadanie 5 Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę
z zakresu kompetencji kluczowych (język angielski) – 2 grupy
(30 osób)

• Zadanie 6 Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę
z zakresu kompetencji kluczowych (matematyka) – 2 grupy
(30 osób)
• Zadanie 7 Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodo-
wego Technikum Ekonomiczne – 1 grupa (13 osób)
• Zadanie 8 Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodo-
wego Technikum Handlowe – 1 grupa (12 osób)
• Zadanie 9 Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodo-
wego Technikum Informatyczne – 1 grupa (15 osób)
• Zadanie 10 Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawo-
dowego Technikum Elektroniczne – 1 grupa (12 osób)
• Zadanie 11 Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawo-
dowego Technikum Kucharz – 1 grupa (15 osób)

Dla młodzieży od lutego 2011 roku w ramach projektu re-
alizowane będą Kursy zawodowe. Zakupiono do biblioteki
szkolnej w ramach projektu nowoczesne podręczniki, książki
z których korzystać będzie młodzież kształcąca się w Techni-
kum Handlowym, Technikum Ekonomicznym, Technikum Elek-
tronicznym, Technikum Informatycznym i Technikum Kucharz
(1740 sztuk książek, podręczników). Szkoła zakupiła również
System FRONTER – Otwarta platforma edukacyjna oraz Inte-
raktywny System Edukacyjny z Testico EDU nowoczesne na-
rzędzia efektywnego i innowacyjnego zarządzania placówką.

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. cie-
czy się dużym zainteresowaniem wśród młodzież Technikum.

Anna Kolano

Biuro projektu
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp., pok. nr 218a tel.: 17 77 29 009 fax: 17 77 29 009
p.przyszlosc.zssokolow.edu.pl, mail: p.przyszlosc.zssokolow@op.pl
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W dniu 2 grudnia 2010 r. w naszej szkole odbył się etap
szkolny VI Olimpiady z przedsiębiorczości pod hasłem „In-
westor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia”.
W olimpiadzie uczestniczyło 29 osób, reprezentowanych przez
technikum handlowe i technikum ekonomiczne.

Cele olimpiady przedsiębiorczości:
- uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się
w sposób przedsiębiorczy,
- rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i za-
chowań przedsiębiorczych,
- doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk
zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu pry-
watnym,
- rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego

Dnia 16 grudnia 2010 r. w budynku Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium premiera otrzymują uczniowie, którzy uzyskali

promocję z wyróżnieniem, posiadając najwyższą w danej
szkole średnią. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, któ-
rzy wykazują szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach – wyniki co najmniej dobre.
W tym roku 244 uczniów z podkarpackich szkół otrzymało
stypendia Prezesa Rady Ministrów. Pan Jacek Wojtas – Pod-
karpacki Kurator Oświaty uroczyście wręczył dyplomy sty-
pendystom. Z naszej szkoły stypendia otrzymali: Ewa Pie-
kło z klasy III ALO, Krzysztof Dąbek z klasy III Technikum
Informatycznego.

Bogusława Chrostek

Dnia 10.12.2010 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Konsu-
menckiej. Zorganizowany przez p. mgr Annę Kolano, p. mgr Re-
natę Woś – nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomicz-
nych. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klasy II i IV Techni-
kum Handlowego oraz klasy III Technikum Ekonomicznego.

Celem konkursu było:
• Zapoznanie się z podstawowymi prawami konsumenta.
• Zdobycie wiedzy nt jak reklamować towar lub usługę.
• Wskazanie instytucji zajmujących się ochroną praw kon-
sumentów w Polsce.
• Poznanie zasad ochrony konsumentów w Unii Europej-
skiej.

Przyznano następujące miejsca:
I miejsce Maria Sala
II miejsce Iwona Sudoł
III miejsce Zofia Marciniak
Wyróżnienia: Katarzyna Cisek, Celina Miazga, Joanna Kra-
ska, Nowakowska Aneta

Dzięki uczestnictwu w konkursie młodzież mogła zapoznać
się z zakresem praw konsumenckich oraz z przepisami prawa
ochrony konsumentów. Szkolny konkurs był formą populary-
zowania wiedzy konsumenckiej oraz właściwym sposobem
rozbudowania świadomości młodych uczestników rynku.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Kolano

i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, roz-
wiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego ko-
munikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie
podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz nego-
cjacji,
- tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności bizne-
sowej,
- lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesne-
go świata, do których należą tendencja do integracji i globali-
zacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz
coraz szybszy postęp naukowo-techniczny,
- zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach eko-
nomicznych.

Renata Woś

VI Olimpiada z przedsiêbiorczoœci

Uroczystoœæ wrêczenia
dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów

Szkolny Konkurs Wiedzy
Konsumenckiej
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Szkolny Konkurs
Wiedzy

o dzia³alnoœci
normalizacyjnej

Polskiego
Komitetu

Normalizacji
14.01.2011 r. odbył się Szkolny Kon-

kurs Wiedzy o działalności normalizacyj-
nej Polskiego Komitetu Normalizacji.
Konkurs został zorganizowany przez
p. Annę Kolano, p. Renatę Woś – nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych ekono-
micznych. W konkursie wzięło udział 27
uczniów z klasy II i IV Technikum Han-
dlowego, III Technikum Ekonomicznego.

Celem konkursu było:
• Zapoznanie się z podstawowymi za-
gadnieniami o normalizacji.
• Zdobycie wiedzy nt zadań Polskiego
Komitetu Normalizacji.
• Znaczenie Polskiej Normy.

W konkursie przyznano 3 pierwsze
miejsca:
I miejsce – Renata Walicka
II miejsce – Iwona Sudoł
III miejsce – Maria Sala
Wyróżnienie otrzymali: Zofia Marciniak,
Anna Watras, Miazga Celina, Urszula Ci-
sek, Karolina Marut, Kamila Wilk, Kata-
rzyna Cisek, Magdalena Organiściak.

Udział młodzieży w konkursie roz-
szerzył wiedzę z zakresu normalizacji
i działalności PKN. Wiadomości wdraża-
ne w procesie kształcenia przełożą się
na rozwój świadomości potencjalnych
(przyszłych) przedsiębiorców i pracow-
ników.

Nagrody za udział w konkursie zo-
stały ufundowane przez Polski Komitet
Normalizacji.

Anna Kolano

ZS GÓRNO

Nieodłącznym elementem okresu
bożonarodzeniowego są kolędnicy cho-
dzący od domu do domu, składający
życzenia świąteczne, śpiewający kolę-
dy i pastorałki, umilający gospodarzom
długie, zimowe wieczory. Kolędowanie
było znane w Polsce już od dawien daw-
na, polscy królowie dawali swoim dwo-
rzanom dary kolędowe. W środowiskach
wiejskich, kolędowanie przyjęto nieco
później, naśladując kolędowanie dworu
i mieszczan. Kolędnicy najczęściej wita-
li gospodarzy słowami:
Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok
– żeby się wam rodziła pszenica i groch,
Żeby się rodziło w komorze i w oborze,
żeby stał snopek przy snopku,
kopa przy kopie,
a gospodarz między kopami,
jako miesiąc między gwiazdami.
Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku,
a na piecu troje.

Kolędnicy noszący gwiazdę odwie-
dzali domy dopiero po wizycie kapłana
po kolędzie, którego wyprzedzić w kolę-
dzie byłoby niegrzecznie. Noszenie
gwiazdy, która symbo-
lizuje tę pierwszą – cu-
downą, weszło w zwy-
czaj w XIX wieku. Cho-
dzenie z gwiazdą
utrzymuje się do dzi-
siaj w wielu regionach
kraju.

Wychodząc na-
przeciw kultywowaniu
dawnych tradycji bożo-
n a r o d z e n i o w y c h ,
p. mgr Danuta Ożóg
oraz p. mgr Dariusz
Kosak – nauczyciele
Zespołu Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie,
przygotowali z ucznia-
mi naszej szkoły, „Ko-
lędę z gwiazdą”. Eliminacje gminne, zor-
ganizowane przez MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp., zakwalifikowały nasz zespół
w składzie: Józef Ożóg, Wojciech Wój-
cik, Mateusz Ziemniak, Grzegorz Dudzik,
Sebastian Stec, Norbert Dul, Jakub
Kuryś, do Ogólnopolskiego Przeglądu
Kolędniczo-Jasełkowego w Podegrodziu
k. Nowego Sącza. W dniach 29-30 stycz-
nia 2011 r., już po raz 6 zespól kolędni-
czo-jasełkowy naszej Szkoły (oczywiście
co roku w odnowionym składzie osobo-
wym) reprezentował Gminę Sokołów Młp.
i województwo podkarpackie w przeglą-

dzie ogólnopolskim. Występ naszego ze-
społu (nadmienię, iż w składzie osobo-
wym nie może być żadnej dziewczyny),
bardzo podobał się publiczności i wyso-
ko został oceniony przez jury, z udzia-
łem muzykologa, etnografa, regionalisty.
Szczególnie wyróżniono oryginalność
i archaiczność wypowiadanych tekstów,
w szczególności życzeń. Teksty kolęd,
przy unikatowej nucie muzycznej, zwró-
ciły uwagę (w tym pozytywnym znacze-
niu tego słowa), wszystkich członków
jury. Ostatecznie, występ zespołu zyskał
II miejsce w klasyfikacji ogólnej, dając
prawo do nagrody w kwocie 300,00 zł.
Każdy z kolędników – członków Zespołu,
otrzymał pamiątki oraz słodycze, nasza
Szkoła zaś po raz kolejny – już 6, wzbo-
gaciła się o podegrodzkie serduszko.

30 stycznia – niedziela, dla odreago-
wania stresu występu, obfitowała w wie-
le wrażeń. Dzięki przychylności p. dyr. mgr
Jacka Piekiełka i poniesienia przez
MGOKSiR w Sokołowie Młp., kosztów
przejazdu, kolędnicy z naszej Szkoły
i ze Szkoły w Trzebosi Nr 2, odwiedzili

Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice.
Uczestniczyli w nabożeństwie w wado-
wickim kościele, naocznie przekonali się
o skali przygotowań duchowych i mate-
rialnych przez uroczystością beatyfikacji
Jana Pawła II.

Serdecznie gratuluję uczniom, przy-
gotowanych pod kierunkiem p. mgr Da-
nuty Ożóg i p. mgr Dariusza Kosaka, tak
udanego występu, a p. dyr. MGOKSiR
w Sokołowie Młp., mgr Jackowi Piekieł-
kowi – gorąco dziękujemy za refundację
kosztów przejazdu.

Lucyna Perlak, Danuta Ożóg

„PASTUSZKOWE KOLÊDOWANIE
– PODEGRODZIE 2011 r.”
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Gimnazjum w Sokołowie Młp. od wielu już lat osiąga wyso-
kie wyniki w rywalizacji sportowej szkół powiatu rzeszowskie-
go. Efektem udziału uczniów w zawodach są liczne dyplomy,
puchary oraz pamiątkowe medale.

Również w bieżącym roku szkolnym nasi gimnazjaliści
udanie rywalizują na sportowych arenach.

Dotychczas osiągnęli następujące wyniki:

2010.09.23 Rzeszów
Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych

Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce

Gimnazjalne Mistrzostwa Powiatu Rzeszowskiego w Lek-
kiej Atletyce rozegrano na stadionie Resovii w Rzeszowie. Re-
prezentacja naszego gimnazjum przywiozła z zawodów
6 medali – w tym trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy.

Wyniki reprezentantek naszego gimnazjum:
Bieg na 300m
1 miejsce – Szeliga Wioletta – Gimnazjum Sokołów – 48,94 s

Bieg na 600m
1 miejsce – Bazan Klaudia – Gimnazjum Sokołów – 1;53,36 s

Skok wzwyż
2 miejsce – Kulczycka
Joanna – Gimnazjum
Sokołów – 135 cm

Pchnięcie kulą 3 kg
3 miejsce – Zając Pauli-
na – Gimnazjum Sokołów
– 8,67 m

Wyniki reprezentan-
tów naszego gimnazjum:
Skok w dal
2 miejsce – Bąk Marcin
– Gimnazjum Sokołów –
5,18 m

Bieg sztafetowy 4x100m
1 miejsce – Gimnazjum
Sokołów (Bąk Marcin,
Król Tomasz, Rychel Damian, Tkacz Dominik) – 51,31 s

2010.09.29 Rzeszów
Wojewódzka Gimnazjada w Lekkiej Atletyce

Wyniki reprezentantek naszego gimnazjum:
13 miejsce – Kulczycka Joanna – skok wzwyż (130cm)
17 miejsce – Bazan Klaudia –bieg na 600m (1:55,35s)
19 miejsce – Szeliga Wioletta – bieg na 300m (49,89s)
23 miejsce – Zając Paulina – pchnięcie kulą 3kg (7,96m)

Wyniki reprezentantów naszego gimnazjum:
15 miejsce – Gimnazjum Sokołów Młp. (Bąk Marcin, Rychel
Damian, Tkacz Dominik, Król Tomasz) – bieg sztafetowy 4x100m
(51,70s)
15 miejsce – Bąk Marcin – skok w dal (5,20m)

2010.10.06 Kamień Podlesie
Powiatowa Gimnazjada

w Biegach Przełajowych

Wyniki końcowe w kategorii dziewcząt klas I:
1 miejsce – Bazan Klaudia – Gimnazjum Sokołów Młp.

Wyniki końcowe w kategorii dziewcząt klas II i III:
1 miejsce – Szeliga Wioletta – Gimnazjum Sokołów Młp.

Osiągnięcia uczniów Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w ramach
Gimnazjady na szczeblu: powiatu,
rejonu, województwa w pierwszym
półroczu roku szkolnego 2010/2011.

Ze sportu szkolnego
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Wyniki w kategorii chłopców klas II i III:
15 miejsce – Węglowski Dominik
16miejsce – Pietroński Dominik

2010.10.16 Przemyśl
Wojewódzka Gimnazjada
w Biegach Przełajowych

Wyniki reprezentantek naszego gimnazjum:
8 miejsce – Bazan Klaudia –klasy I – bieg na 1000m
14 miejsce – Szeliga Wioletta – klasy II i III – bieg na 1000m

2010.10.27 Sokołów Młp.
Powiatowa Gimnazjada

w Szachach Drużynowych

Finał powiatu rzeszowskiego Drużynowej Gimnazjady Sza-
chowej rozegrano w budynku naszej szkoły. W zawodach
uczestniczyły 4 drużyny: Nienadówka nr 1, Górno, Trzebuska
i Sokołów Młp. Arbitrem głównym zawodów był mgr Łukasz
Marecki. Drużyna naszego gimnazjum wystąpiła w składzie:
Mazgaj Wojciech – 1 szachownica, Rząsa Maciej – 2 szachow-
nica, Mazgaj Andrzej – 3 szachownica, Król Agata – 4 sza-
chownica. Agata Król wygrała wszystkie pojedynki i zajęła
1 miejsce na szachownicy nr 4. Wojtek Mazgaj odnosząc
2 zwycięstwa i jeden remis zwyciężył na szachownicy nr 1.
Maciek Rząsa i Andrzej Mazgaj wygrywając po dwa pojedynki
zajęli na swoich szachownicach drugie miejsca.

Wyniki końcowe:
1 miejsce – Gimnazjum Górno
2 miejsce – Gimnazjum Sokołów Młp
3 miejsce – Gimnazjum Nienadówka nr 1
4 miejsce – Gimnazjum Trzebuska

Awans do zawodów szczebla rejonowego uzyskały druży-
ny z Górna i Sokołowa Młp.

2010.11.08 Sokołów Młp.
Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym

Dziewcząt

W zawodach wystartowało 12 drużyn z 9 gmin powiatu
rzeszowskiego. Zawody rozegrano systemem rosyjskim. Dru-
żyna dziewcząt naszego gimnazjum występująca w składzie:
Zając Paulina, Szeliga Wioletta kolejno: przegrała 0:3 ze Sto-
bierną, wygrała 3:2 z Tyczynem i przegrała 0:3 z Kamieniem
zajmując ostatecznie 7 miejsce w powiecie rzeszowskim.

2010.11.09 Sokołów Młp
Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym

Chłopców

W zawodach wystartowało 12 drużyn z 9 gmin powiatu
rzeszowskiego. Zawody rozegrano systemem rosyjskim. Dru-
żyna chłopców naszego gimnazjum występująca w składzie:
Kołodziej Krystian, Kuca Hubert, Koc Filip kolejno: wygrała
3:1 z Łubnem, przegrała 1:3 z Łąką, wygrała 3:0 z Kamieniem,
wygrała 3:0 z Dylągową i przegrała 2:3 z Nienadówką nr 2
zajmując 3 miejsce w powiecie rzeszowskim.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce – Gimnazjum Łąka
2 miejsce – Gimnazjum Nienadówka nr 2
3 miejsce – Gimnazjum Sokołów Młp.

Dwie pierwsze drużyny wywalczyły awans do zawodów

rejonowych.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali gorący posiłek za

co składam serdeczne podziękowanie firmie „Małopolska”.

2010.11.15 Widełka
Półfinał Wojewódzki Gimnazjady

w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt

Rejonową Gimnazjadę w Drużynowym Badmintonie Dziew-
cząt rozegrano w Widełce. Drużyna naszego gimnazjum wy-
stąpiła w składzie: Szeliga Wioletta, Pieróg Lidia, Zając Pauli-
na. Dziewczęta nasze wygrały 3:1 z Nienadówką nr 1, 3:0
z Trzebuską i przegrały 0:3 z Widełką zajmując drugie miejsce
w turnieju.

Wyniki końcowe:
1 miejsce – Gimnazjum Widełka
2 miejsce – Gimnazjum Sokołów Młp.
3 miejsce – Gimnazjum Nienadówka nr 1
4 miejsce – Gimnazjum Trzebuska

2010.11.17 Kamień
Powiatowa Gimnazjada w Unihokeju Dziewcząt

Drużyna naszego gimnazjum wystąpiła w składzie: Szeli-
ga Wioletta, Zając Paulina, Boguń Magdalena, Wilczak Aneta,
Motyl Izabela, Jabłońska Katarzyna, Pustkowska Klaudia, Skała
Magdalena, Kwolek Monika, Bazan Klaudia, Jodłowska Pauli-
na, Baszkiewicz Alicja, Kobiernik Adrianna. Dziewczęta w gru-
pie eliminacyjnej zremisowały wszystkie 3 mecze w stosunku
1:1, kolejno z Nienadówką nr 1, Trzebuską i Nową Wsią zaj-
mując trzecie miejsce w grupie (niestety nie uzyskały awansu
do półfinału wojewódzkiego).

2010.11.17 Tarnobrzeg
Półfinał Wojewódzki Gimnazjady

w Badmintonie Drużynowym Chłopców

Rejonową Gimnazjadę w Drużynowym Badmintonie Chłop-
ców rozegrano w Tarnobrzegu. Drużyna naszego gimnazjum
wystąpiła w składzie: Kołodziej Krystian, Koc Filip, Sabat Mar-
cin. Po dwóch porażkach z drużynami z Tarnobrzega oraz zwy-
cięstwie nad zespołem z Trzebuski nasi reprezentanci zajęli
ostatecznie 3 miejsce.

Wyniki końcowe:
1 miejsce – Gimnazjum Tarnobrzeg nr 3
2 miejsce – Gimnazjum Katolickie w Tarnobrzegu
3 miejsce – Gimnazjum Sokołów Młp.
4 miejsce – Gimnazjum Trzebuska

2010.11.24 Sokołów Młp.
Powiatowa Gimnazjada w Unihokeju Chłopców

Drużyna chłopców reprezentująca nasze gimnazjum wy-
stąpiła w składzie: Koc Filip, Matuła Michał, Kołodziej Krystian,
Kuca Hubert, Sabat Marcin, Gałgan Mateusz, Mika Bartosz,
Kania Piotr, Bełz Maksymilian.

Wyniki naszej drużyny:
w meczach grupowych – remis 1:1 z Nienadówką nr 1, wygra-
na 4:1 z Nienadówką nr 2, przegrana 0:1 ze Stobierną nr 2,
w grupie finałowej – remis 1:1 z Nową Wsią i przegrana 0:3
z Kamieniem.

W klasyfikacji końcowej turnieju drużyna naszego gimna-
zjum została sklasyfikowana na 4 miejscu.

Bogusław Rybak
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Jesteœmy wzorem
dla innych

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół
Szkół Nr 1 w Nienadówce przystąpił do
programu „Szkoła Myślenia”. Miał on za
zadanie wypracowanie u uczniów umie-
jętności rozumowania, zadawania pytań
badawczych, rozwiązywania problemów
oraz wykorzystywania wiedzy w prakty-
ce. Uczniowie pod okiem nauczycieli –
opiekunów realizowali projekty przed-
miotowe, które zaprezentowali w czerw-

cu na szkolnym fe-
stiwalu nauki.
W związku z tym,
że program cieszył
się wśród uczniów
p o w o d z e n i e m ,
w nowym roku
szkolnym 2010/
2011 wzięliśmy
udział w kolejnej
edycji akcji pod
nazwą „Szkoła
z klasą 2.0”. Jego
ideą jest wypraco-
wanie wspólnie

z uczniami i nauczycielami zasad korzy-
stania z nowoczesnych technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w szkołach.

W naszej szkole zadania tego podję-
ło się czterech nauczycieli: pani Barbara
Grzesiakowska – koordynator programu,
pani Magdalena Sitarz, pani Marta Dymek
i pani Barbara Kołodziej. W I semestrze
zadaniem naszym było opracowanie wraz
z uczniami szkolnego Kodeksu 2.0, czyli
zasad korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
i uczeniu się. W tym celu w klasach gim-
nazjalnych przeprowadziliśmy debaty, na
których dyskutowaliśmy o tym, jak prawi-
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Zajęcia artystyczne to kolejne działa-
nia realizowane w oddziale przedszkol-
nym w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Niena-
dówce w oparciu o projekt „Wszystko co
trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przed-
szkolu” w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność artystyczna podobnie jak
zabawa stanowi jedną z form aktywności
dziecka. Stwarza dziecku pole do wyra-
żania jego uczuć, daje mu radość i zado-
wolenie, wzmacnia poczucie własnej
wartości.

Konstruowanie, formowanie prze-
strzenne z różnych tworzyw, podobnie jak
malowanie czy rzeźbienie kształtuje i roz-
wija wyobraźnię przestrzenną, przyczy-
nia się do rozwijania inwencji twórczej,
wrażliwości i sprawności manualnej dzie-
ci. Dzieło sztuki zaspokaja u dziecka cie-
kawość świata, sprzyja rozwojowi osobo-
wości i wzmacnia proces tworzenia.

Obcując z dziełami sztuki dziecko
uczy się odczuwać piękno, ale jednocze-
śnie wytwarza się u niego chęć tworze-
nia. Rysunek dziecka jest częścią jego
duszy. Analizując go prawidłowo, może-
my dotrzeć do jej najdalszych zakamar-
ków i w razie potrzeby pomóc dziecku
pokonać trudności. Stąd bierze się na
kartce bogactwo kolorów lub ich ubóstwo,
różnicowanie wielkości przedmiotów lub
rysowanie ich jednakowo dużych, wyraź-

ne i bogate ubarwienie jednej postaci lub
jej całkowite pominięcie.

Nie sam wynik końcowy jest najważ-
niejszy. Ważna jest zabawa kolorami,
łączenie barw. Jednak by ten proces two-
rzenia mógł przebiegać prawidłowo nale-
ży dostarczyć dzieciom to wszystko, co
może je pobudzić do twórczego działania.
Znaleźć się powinny np. papiery o różnej
fakturze, wielkości i kolorze, kleje farby,
kredki oraz „skarby” nagromadzone przez
dzieci tj.: kolorowe wstążki, bibuły, guziki,
widokówki czy materiał przyrodniczy.

Należy tu zaznaczyć, że na dobre re-
zultaty pracy twórczej dzieci ma wpływ

dłowo wykorzystywać TIK w nauce
i w życiu pozaszkolnym, jak bezpiecznie
korzystać z Internetu, co nowego wpro-
wadzić w naszej szkole, aby nauka była
na jeszcze wyższym poziomie niż dotych-
czas. I tym razem uczniowie pozytywnie
zaskoczyli nas swoją kreatywnością. Przy-
gotowali piękne plakaty, burzliwie dysku-
towali nad zagadnieniami Kodeksu 2.0.
W rezultacie tych działań każda z uczą-
cych pań wypracowała wraz ze swoimi
uczniami klasowy kodeks.

Do 12 grudnia na platformie „Szkoły

stosowanie różnych technik plastycznych.
Na zajęciach dzieci posługują się techni-
kami rysunkowymi, malarskimi, tworzą
witraże, wycinanki, wydzieranki, stosują
collage, malują sznurkiem, wykonują
rzeźby z gliny i masy papierowej. Tworzą
swoje małe dzieła sztuki używając rurek
do napojów, robią wyklejanki makaronu,
mozaiki ze skorupek z jajek czy samo-
chody z plastikowych butelek. Drukując
stemplami poznają podstawowe zasady
kompozycji. Dzięki rysowaniu kształtowa-
ne są spostrzeżenia, wyobrażenia, dosko-
nali się u dzieci procesy analizy i syntezy
oraz rozwija się różnorodne ruchy, po-
cząwszy od dużych, zamaszystych, aż do
drobnych, starannych i precyzyjnych po-
ciągnięć kreski. Rysowanie rozwija rów-
nież orientację w przestrzeni, ponieważ
dziecko zmuszone jest przedstawić swo-
je dzieło na pewnej ograniczonej płasz-
czyźnie. Uczy się w ten sposób rozplano-
wywania powierzchni kartki. Dzieci pra-
cują nie tylko przy pomocy pędzla lecz
także eksperymentują, wykorzystując do
tego palce, gąbkę oraz patyki. Ta różno-
rodność stosowanych technik rozwija ich
pomysłowość. Usuwa niepewność, uczy
wiary we własne siły i we własne możli-
wości twórcze.

Anna Osiniak

z klasą 2.0” zamieściłyśmy sprawozda-
nie z realizowanych działań, które były
przedmiotem oceny ekspertów progra-
mu. Tuż przed Nowym Rokiem relacja
z naszej pracy została zamieszczona
w aktualnościach na stronie głównej pro-
gramu jako wzór dla innych szkół, jak po-
winny wyglądać prawidłowo przeprowa-
dzone debaty. Zostaliśmy wyróżnienie
z pośród kilkuset szkół w Polsce, bio-
rących udział w programie. Jesteśmy
dumne z siebie i z naszych uczniów,
a odniesiony sukces zmotywował nas do

dalszej pracy.
Obecnie pracujemy nad realizacją

projektów edukacyjnych, wykorzystują-
cych nowe technologie informacyjno-ko-
munikacyjne.

Zachęcamy do udziału w programie
wszystkich nauczycieli, którzy widzą po-
trzebę edukacji medialnej w szkole i któ-
rzy chcą kształtować u uczniów umiejęt-
ności odpowiedzialnego korzystania
z Internetu i twórczego wykorzystywania
nowych technologii.

B. Kołodziej

http://www.ceo.org.pl/portal/b_szk20_doc?docId=58643

„WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEÆ,
NAUCZY£EM SIÊ W PRZEDSZKOLU”,
czyli jak zadbaæ by moje dziecko

rozwija³o siê wszechstronnie

Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia
Albert Einstein

Zajêcia artystyczne w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkó³ nr 2 w Nienadówce.
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18 stycznia – początek ferii,
w szkole puste korytarze, bo
uczniowie odpoczywają po
intensywnej pracy w pierw-
szym semestrze.

Nigdzie nie widać leżących pod ścia-
nami plecaków a na ławkach książek
i zeszytów. Wydawałoby się, że wokół
panuje niezmącona niczym cisza... ale
tak nie jest. W Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce słychać bowiem śmie-
chy, rozmowy, okrzyki radości. Wszyst-
ko za sprawą zabawy choinkowej, na
której tego dnia bawią się uczniowie
klas „0” i przedszkolaki.

Równo z wybiciem godz. 9 30, na
pięknie przystrojoną salę wchodzą bie-
dronki, motylki, kowboje, księżniczki
i książęta, wróżki, czarownice... Są to
przebrani najmłodsi uczniowie naszej
szkoły. Z radia płynie cichutko muzyka,
z talerzy stojących na stolikach spoglą-
dają na wszystkich „słodcy kusiciele”-
przepyszne wypieki mam. Rozpoczyna
się zabawa choinkowa. Wirują w tańcu
piękne błyszczące suknie, różnokolo-
rowe skrzydełka i różdżki, lśniące pe-
lerynki. Każdy chłopiec chce zostać
królem balu, każda dziewczynka ma-
rzy o tytule królowej. Po tańcach nastę-

pują śpiewy i konkursy. Prowadzą je
dwaj panowie z zespołu muzycznego
„Chicago” zaproszeni przez Panią Dy-
rektor. Pomysłów mają mnóstwo, wspa-
niale bawią wszystkie dzieci. Gdy zmę-
czenie zaczyna ogarniać małych impre-
zowiczów, panie nauczycielki zapowia-
dają przerwę, a w jej trakcie pyszny po-
częstunek. Trzeba przecież nabrać sił
do dalszej zabawy.

Nadchodzi wreszcie oczekiwany
przez wszystkie dzieci moment – wy-
bory króla i królowej balu. Jest to zada-
nie bardzo trudne, gdyż wszyscy wy-
glądają przepięknie. Ostatecznie zwy-
cięża Szymuś, przebrany za Piotrusia
Pana i Zuzia, w uroczym stroju motyl-
ka.

Około południa zabawa dobiega
końca. Brakuje już sił do biegania,
ochoty do jedzenia, bolą nóżki od tań-
czenia. Zmęczone przedszkolaki udają
się na popołudniowe leżakowanie,
a uczniowie „zerówki” wraz paniami na-
uczycielkami wracają do swoich klas, by
cierpliwie oczekiwać zaproszonych
z okazji Święta Babci i Dziadka gości.

B. Kołodziej

Niezapomniany
bal

Król i królowa balu.
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18 stycznia 2011 roku był wyjątko-
wym dniem dla uczniów „zerówki”
w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce.
Na godzinę 1230 tego dnia zaprosili oni
niecodziennych gości – Babcie i Dziad-
ków – z okazji ich Święta oraz panią
Dyrektor Annę Grzebyk. Wraz ze swo-
imi wychowawczyniami – Marią Falan-
dys i Teresą Płoszaj przygotowali pro-
gram artystyczny, w którym każde z trzy-
dzieściorga dzieci obydwu oddziałów
mogło zaprezentować się zebranym
gościom.

Babcie i Dziadkowie, którzy bardzo
licznie przybyli na uroczystość, z dumą
i radością spoglądali na swe wnuki.
Brawami nagradzali każdy wiersz i pio-
senkę. Z zaciekawieniem patrzyli rów-
nież na prezentowane tańce towarzy-
skie, których dzieci nauczyły się pod-
czas zajęć dodatkowych prowadzonych
przez panią instruktor z Podkarpackie-
go Centrum Tańca.

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 8 kwietnia 2011 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazywaæ
na adres redakcji:

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

36-050 Soko³ów M³p., ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com

Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia mate-
ria³ów do druku uwzglêdniaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nade-
s³ane materia³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêpnym numerze Kuriera Soko³owskiego.

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego

Dzieñ Babci i Dziadka w „zerówce”
Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Nienadówce

...Kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy,
w Dniu Babci i w Dniu Dziadka życzenia Wam składamy...

Na zakończenie wnuki złożyły im
serdeczne życzenia i wręczyły przygo-
towane przez siebie upominki. Po wy-
stępie goście zostali zaproszeni na po-
częstunek przygotowany przez mamu-
sie uczniów, które włożyły dużo starań,
aby i od tej strony uroczystość wypadła
jak najlepiej.

Wzruszenie rysujące się na twa-
rzach dostojnych gości oraz kierowa-
ne pod naszym adresem miłe słowa,
utwierdzają nas w przekonaniu, że uro-
czystość Dnia Babci i Dziadka sprawiła
im wiele radości i warto podtrzymać tę
piękną tradycję.

Wychowawczynie klas „0”
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Zapewne niejednemu z nas – doro-
słych wracają czasami w pamięci
obrazy z czasów, kiedy będąc ma-

łymi dziećmi, wchodziliśmy na kolana
umiłowanych przez nas dwojga starusz-
ków i wsłuchani w niezwykłe opowieści
o nieznanym jeszcze nam świecie, za-
sypialiśmy w ich ciepłych i bezpiecznych
ramionach. Tymi staruszkami byli bab-
cia i dziadek. To oni obdarowywali nas
miłością i dobrocią, nigdy się nie gnie-
wali, zawsze cieszyli się z naszych suk-
cesów i pomagali, gdy coś się nie uda-
wało. Im mogliśmy bez obawy powie-
dzieć o marzeniach, rodzących się
w naszych małych główkach.

Chociaż świat nieustannie goni na-
przód, rola tych dwojga osób nie zmieni-
ła się od wieków. Tak jak kiedyś, tak
i dzisiaj niemal wszystkim dzieciom i do-
rosłym słowa: babcia, dziadek kojarzą
się z ciepłem i mądrością. O ich święcie
nie trzeba nikomu przypominać, bo wszy-
scy dobrze wiedzą, że styczeń to mie-
siąc, w którym mamy szczególną okazję
podziękować im za szczęśliwe dzieciń-
stwo i bezgraniczną miłość.

Dnia 20 stycznia br. o godz. 15 00 na
zaproszenie dzieci do Przedszkola Sa-
morządowego przy Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce przyszły właśnie takie ko-
chane babcie i ukochani dziadkowie.
Gości serdecznie powitały panie Małgo-
rzata Ryba i Małgorzata Gałkowska. Uro-
czystość miała miejsce w odświętnie ude-
korowanej sali. Pięknie ubrana i mienią-
ca się różnokolorowymi barwami choin-
ka, odświętnie nakryte stoły i specjalnie
na tę okazję wykonane stroiki sprawiły,
że nasi goście poczuli się wyjątkowo. Nie
zabrakło pysznych słodkości, upieczo-
nych przez mamy przedszkolaków.

Najwięcej radości babciom i dziad-
kom sprawiły występy ich wnuków, do
których z wielkim zapałem przygotowy-
wały się pod opieką swoich nauczycie-
lek. Podczas pięknej recytacji wierszy
i śpiewu piosenek w sali dało się odczuć
atmosferę szczęścia i miłości. Oczy każ-
dej babci i każdego dziadka zwrócone
były w stronę, gdzie ich wnuczęta, w kil-
ku prostych słowach, wyrażały swoją
wdzięczność za każdą poświęconą im
minutę życia, za łakocie, po zjedzeniu
których znikały wszystkie smutki, zrobio-
ny na drutach szalik, bajkę na dobranoc,
dzięki której sny stawały się kolorowe...

Na zakończenie wszystkie dzieci zło-
żyły swoim babciom i dziadkom gorące
życzenia i wspólnie odśpiewały „Sto lat!”.
Wręczyły również własnoręcznie wyko-
nane upominki.

Przy gorącej kawie i herbacie, z wnu-
kami na kolanach, czas upływał bardzo
szybko. Gdy uroczystość dobiegła koń-
ca, wszyscy zadowoleni rozeszli się do
domów.

B. Kołodziej

Babciu! Dziadku!
Dziêkujemy za Wasz¹ mi³oœæ!
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Jak co roku w styczniu obchodzimy piękną uroczystość.
Pamiętamy wtedy o babciach i dziadkach, gdyż to właśnie
w tym czasie oni obchodzą swoje święto. Szczególnie uro-
czyście świętowały przedszkolaki. Małe dzieci kochają dziad-
ków chociaż nie potrafią jeszcze w wyraźny sposób okazy-
wać tego co czują dlatego ważne jest, aby od najmłodszych
lat wpajać dzieciom właściwe postawy wobec osób starszych.
W tym roku ten wyjątkowy dzień w naszym przedszkolu ob-
chodzony był nieco wcześniej niż wynika to z kalendarza bo
14. 01. 2011 r., a to ze względu na ferie zimowe. Cała uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 9. 30. Mimo wczesnej pory przy-
było na to wyjątkowe spotkanie wielu dziadków, niektórzy
spoza terenu naszej miejscowości. Zaproszeni goście i orga-
nizatorzy spotkali się w odświętnie udekorowanej sali gim-
nastycznej naszej szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas: p. dyrektor Lucyna Per-
lak i ksiądz Marek Wygonik. Spotkanie rozpoczęła dyrektor
szkoły, która bardzo serdecznie powitała zebranych gości.
Wyraziła również swoją wdzięczność za ich przybycie oraz
wprowadziła wszystkich w klimat tego święta. Uświadomiła
dzieciom jak wiele w ich życiu znaczą dziadkowie, jak wiele
miłości potrafią ofiarować i jakimi są przyjaciółmi. Po wystą-
pieniu p. dyrektor głos zabrał ksiądz, który również podkreślił
ogromną rolę dziadków w życiu każdego dziecka.

Dzieci kochają swoje babcie i swoich dziadków, a miłość
i wdzięczność wyraziły w przygotowanym specjalnie dla nich
programie artystycznym, na który składały się: jasełka, wier-
sze, piosenki i tańce. Z pewnością w uchu niejednego dziadka
i niejednej babci do dziś brzmią słowa: „Babciu, Dziadziu co Ci
dam, tylko jedno serce mam, a w tym sercu róży kwiat, żyjcie mi
100 lat.”

Przy słodkim poczęstunku dziadkowie podziwiali występy
swoich wnucząt. Na zakończenie programu, po odśpiewaniu
100 lat wnuczki i wnuczkowie wręczyli wszystkim zebranym
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki. Były sło-
wa uznania, podziękowania i łzy wzruszenia. Nasi goście mie-
li możliwość porozmawiania, powspominania i wspólnego śpie-
wania kolęd.

Spotkanie to pozwoliło zapomnieć o codziennych troskach
i kłopotach, zobaczyć swoich wnuków w roli małych artystów
i choć na chwilę oderwać się od zwykłej codzienności. Wnu-
częta najpiękniej jak potrafiły dziękowały przybyłym gościom

za miłość, poczucie, że są kochani i wpajane zasady moralne.
Rozchodząc się babcie i dziadkowie dziękowali za miło spę-
dzone chwile.

Maryla Romańska, Maria Rembisz,
Agnieszka Kołodziej, Małgorzata Cebula,

Anna Kasprzak

DZIEÑ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU W GÓRNIE

Babciu, droga Babciu, to wszystko dla Ciebie
Dziadziu, drogi Dziadziu, bardzo kocham Ciebie.



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/207/2011 str. 34

„Hej kolêda, kolêda...”
Wystêp kolêdniczo-jase³kowy przedszkolaków

w Domu Pomocy Spo³ecznej w Górnie

W ramach Szkolnego Koła Caritas dzieci z przedszkola im.
Ks. M. Lachora w Górnie z grupy 5-latków wraz z wychowaw-
czyniami przygotowały występ jasełkowy dla podopiecznych
DPS-u w Górnie. Występ ten odbył się dnia 21.12.2010 r. tuż
przed świętami Bożego Narodzenia wprowadzając wszystkich
w świąteczny nastrój. Drewniana szopka, dach pokryty słomą,
gwiazda betlejemska jeszcze bardziej przybliżyły wszystkim
dzień Bożego Narodzenia.

Wszyscy, którzy chcieli zobaczyć świąteczne przedstawie-
nie w wykonaniu dzieci zgromadzili się w świetlicy pawilonu.

Jasełka w wykonaniu małych aktorów podobały się, gdyż dzieci
ładnie recytowały swoje role i miały piękne stroje przygotowa-
ne z pomocą rodziców i nauczycieli (Maryja, Józef, Trzej Królo-
wie, anioły, paterze, dzieci w strojach ludowych). Dzieci za swoją
odwagę i występ nagrodzone zostały gromkimi brawami oraz
słodkim upominkiem. Na twarzach słuchaczy można było za-
uważyć zachwyt i łzę wzruszenia. Na koniec wszyscy wspól-
nie śpiewali kolędy, dzielili się opłatkiem i składali sobie świą-
teczne życzenia. Pracownicy DPS-u w Górnie otwarci są na
współpracę z naszym przedszkolem, bardzo chętnie zapra-
szają i przyjmują dzieci. Szczególne podziękowania składa-
my pani Zofii Kiełb, która pomogła w organizacji wyjazdu za-
pewniając transport i udostępniając świetlicę pawilonu na
występ. Spotkania z ludźmi w podeszłym wieku, samotnymi
i chorymi uczą dzieci szacunku i uznania dla tych osób. Ser-
decznie dziękujemy za wszelką pomoc, miłą atmosferę i przy-
jęcie.

Maria Rembisz, Agnieszka Kołodziej, Anna Kasprzak

W karnawale same bale
Zabawa choinkowa w Przedszkolu w Górnie

Luty to kalendarzowa zima, a tak naprawdę ten miesiąc
kojarzy się nam z balowymi sukniami, radością i tańcami. To
pora bali karnawałowych w szkołach i przedszkolach. Dnia
09.02.2011 r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa cho-
inkowa. Dzień wcześniej dzieci wspólnie z wychowawczynia-
mi dekorowały salę balową w serpentyny, balony, bibułowe
wstążki i plakaty księżniczek. W dzień zabawy do pięknie ude-
korowanej sali wchodziły: księżniczki, wróżki, rycerze, piraci,
motyle, koty, żaby, biedronki. Wszyscy wspólnie bawili się przy
przebojach dziecięcych z płyt: „Kaczuszki”, „Pociąg”, „Kra-
snoludki”, „Bal moich lalek”, „Mydło lubi zabawę”, „Cztery sło-
nie” itp. W trakcie zabawy zorganizowano konkurs na najcie-

kawsze przebranie. Wszystkie stroje były piękne i oryginalne,
zasługiwały na pochwałę i uznanie. Każe dziecko otrzymało
symboliczna nagrodę. Zmęczone, ale zadowolone dzieci od-
poczywały przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez
Radę Rodziców. W przerwie zabawy każde dziecko rysowało
swój strój balowy. Wspólnie omówiono prace i zorganizowano
wystawę rysunków. Po wykonaniu prac plastycznych wszyscy
wrócili do wspólnej, wesołej zabawy. Po skończonym balu na
twarzach dzieci widać było radość i zadowolenie. Rozchodząc
się do domów każde dziecko otrzymało paczkę choinkową.
Zabawa choinkowa była zabawą integracyjna dla całego
przedszkola, wszystkie grupy bawiły się w jednej Sali. Pod-
czas całego balu dzieci były bardzo zdyscyplinowane i aktyw-
nie uczestniczyły we wszystkich formach zabawy. Wychowaw-
czynie oraz dzieci pragną serdecznie podziękować Radzie
Rodziców przy Przedszkolu w Górnie za zaangażowanie
i wszelką pomoc w przygotowaniu całej imprezy.

Maryla Romańska, Maria Rembisz, Małgorzata Cebula,
Agnieszka Kołodziej, Anna Kasprzak
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PRZEDSZKOLE SOKOŁÓW MŁP.

Dzieñ Babci i Dziadka

w MGOKSiR
Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora oraz pracowników

MGOKSiR w Sokołowie Młp., tegoroczny program z okazji Dnia
Babci i Dziadka wychowankowie Przedszkola Samorządowe-
go w Sokołowie Młp., mieli okazję przedstawić w tejże placów-
ce. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu jest pięć grup,
do których uczęszcza 126 dzieci, do każdego wychowanka na
taką uroczystość przybywa co najmniej jeden gość, a przed-
szkole nie dysponuje tak dużą salą, aby pomieścić około 300
zaproszonych, dlatego po raz pierwszy uroczystość przedszkol-
na odbyła się na sali widowiskowej MGOKSiR. Dzieci zaprosi-
ły swoich ukochanych dziadków na występy, tuż przed feriami
14 stycznia. Mimo zimowej aury, atmosfera była ciepła i weso-
ła, a zaproszeni goście przybyli bardzo licznie. Na początek
programu wybrane dzieci z każdej grupy w pięknych strojach
przygotowanych przez rodziców, wystąpiły w jasełkach, pt. „Śpij
Dziecino”, które zdobyły wyróżnienie w VIII Miejsko-Gminnych

Prezentacjach Zespołów Kolędniczych „Hej kolęda, kolęda...”.
Po jasełkach dzieci zaprezentowały program artystyczny: tań-
czyły, śpiewały, recytowały wiersze. Na zakończenie dzieci
podarowały swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przy-
gotowane laurki, oraz złożyły najserdeczniejsze życzenia
w podzięce za ciepło, serce, cierpliwość i miłość, które dostają
od wspaniałych dziadków. Goście ze wzruszeniem i uśmie-
chem na twarzy oglądali popisy swoich wnucząt, a po każdym
występie głośno oklaskiwali.

M. Majka

SP NR 2 TRZEBOŚ

RADOŒÆ Z KOLÊDOWANIA
W TRZEBOSKIEJ „DWÓJCE”
W nowy 2011 rok Szkoła Podstawowa nr 2 im Św. Stanisła-

wa Kostki w Trzebosi wkroczyła w kolędniczym nastroju.
Działający w niej pod opieką p. Beaty Dzwonnik zespół

„Kolędnicy z Dwójki” przygotował tym razem „Kolędę z Turo-
niem”. Najpierw zaprezentował ją 13 stycznia podczas orga-
nizowanych przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. Międzygmin-

nych Prezentacji Zespołów Kolędniczych i Widowisk Jasełko-
wych HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA, zdobywając I miejsce w katego-
rii wiekowej kl. IV-VI. Jednocześnie Łukasz Wałczyk otrzymał
indywidualne wyróżnienie jury za rolę Żyda, a cały zespół pre-
stiżowe zaproszenie do reprezentowania województwa pod-
karpackiego w dniach 29-30 stycznia podczas XIV Ogólnopol-
skich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE w Podegrodziu k. Nowego
Sącza, gdzie zajął III miejsce w kat. grup dziecięcych.

W ten sposób chłopcy z „Dwójki” już po raz piąty przywieźli
do szkoły główne trofeum konkursowe w postaci SERCA PO-
DEGRODZKIEGO. W tym roku dodatkową promocją dla SP 2
w Trzebosi i gminy Sokołów Młp. był udział opiekunki zespołu
na antenie Radia Kraków w audycji na żywo, do której została
zaproszona wraz z instruktorami grupy młodzieżowej z Górna.

Przed wyjazdem do Podegrodzia młodzi kolędnicy przed-
stawili swój program 15-tego stycznia w swojej szkole pod-
czas choinki noworocznej, a 16-tego w Kaplicy w Trzebosi na
Podlesiu, w Kościele Parafialnym w Trzebosi i jeszcze raz
w MGOKSiR w Sokołowie Młp., każdorazowo spotykając się
z serdecznym przyjęciem i otrzymując sowitą kolędę. Warto
podkreślić, że występy te stworzyły naturalną okazję do udo-
skonalenia warsztatu aktorskiego, nabrania pewności siebie,
a przede wszystkim do czerpania szczerej dziecięcej radości
z pielęgnowania pięknych polskich tradycji.

Dzięki tym przedsięwzięciom, MGOKSiR w Sokołowie Młp.,
a także indywidualnym sponsorom (ks. Piotrowi Sałkowi oraz
Państwu Bożenie i Zbigniewowi Ciskom) możliwy okazał się
dwudniowy wyjazd grupy do Podegrodzia, a dodatkowo do
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Do sukcesu zespołu przy-
czynili się ponadto nauczyciele oraz pracownicy szkoły, po-
magając w rekonstrukcji strojów i rekwizytów. Wszystkim bar-
dzo dziękuję w imieniu „Kolędników z Dwójki” i swoim wła-
snym.

Tekst i fot. Beata Dzwonnik

Na antenie Radia Kraków.

Od lewej: £ukasz Wa³czyk, Micha³ Cisek, Bartosz Piersiak, Da-
niel Cisek, Kamil Falandysz, Krystian Weremiñski, Dominik Do-
³êga, Marcin Piersiak, Jacek Do³êga, Mateusz Jod³owski.
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SP TURZA

Konkurs plastyczny

„MOJA WYMARZONA
KSI¥¯KA”

Każdy z nas ma swoją ulubioną książkę i bohatera, do
którego przygód zawsze chętnie powraca. W nawiązaniu do
ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w Szko-
le Podstawowej w Turzy odbył się konkurs, który polegał na

własnoręcznym wykonaniu książki przedstawiającej sceny
z ulubionej powieści lub przygody ulubionego bohatera, bądź
wymyśleniu własnej historii. Poprzez przygotowanie prac kon-
kursowych uczestnicy rozwijali swe umiejętności twórcze, roz-
wijali zainteresowania czytelnicze, pobudzali wyobraźnię i fan-
tazję.

W konkursie tym uczestniczyli uczniowie z wszystkich klas.
Najciekawsze prace, wyróżniające ciekawym oraz oryginal-
nym ujęciem tematu, wykonali:
Barbara Dec (klasa IV) – I miejsce,
Anna Czerwonka (klasa II) – II miejsce,
Dominika Chorzępa (klasa V) III miejsce.
Wyróżnienia: Alicja Maziarz (klasa IV), Klaudia Chorzępa (kla-
sa IV), Paweł Dec (klasa V).

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz
dyplomy.

Anna Koziarz

Styczeń zawsze jest dla Wnuków
miesiącem wyjątkowym. Wtedy to Bab-
cia i Dziadek mają swoje wielkie Święto.
Babcia z reguły kojarzy się z czymś bar-
dzo przyjemnym. Najczęściej jest to oso-
ba, z którą wiążemy całą gamę uśmiech-
niętych wspomnień, ciepła. Dziadek, Pan
z siwą głową, który siedzi na ławeczce
przed domem i opowiada wnuczętom
bajki. Sympatyczny staruszek, który za-
wsze służy pomocą. Szczęśliwe dzieciń-
stwo, radość i poczucie bezpieczeństwa,
które zapewniali pod nieobecność rodzi-
ców, jest czymś najcenniejszym. Obok ro-
dziców to oni zajmują najwięcej miejsca
w sercach wnuków.

Te wyjątkowe dni – Dzień Babci
i Dziadka – uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Turzy uczcili 15 stycznia 2011 roku.

Zimowy srebrny Dzieñ Babci i Dziadka
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SP NR 3 TRZEBOŚ

Wydarzenia kulturalne
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Œw. Faustyny Kowalskiej

w Trzebosi

Okres ferii dla uczniów naszej szkoły był bardzo atrakcyjny.
Nasza placówka podjęła się wszelkich starań, aby urozmaicić
dzieciom nudne, zimowe dni podczas ferii. Dla większości
z nich była to jedyna rozrywka.

19 oraz 26 stycznia 2011 roku odbyły się wyjazdy
uczniów na basen w Nowej Wsi. Większość dzieci była na
basenie po raz pierwszy. Od tego czasu wyjazdy odbywają
się co tydzień. Wszyscy „łapią” formę przed otwarciem ba-
senu w naszej gminie.

21 stycznia 2011 roku miała miejsce uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tej imprezie oprócz 70
seniorów, swoją obecnością zaszczycili nas – Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. – p. Andrzej Ożóg oraz radni Trze-
bosi – p. Henryk Kraska i p. Mariusz Mul. Przedszkolaki za-
tańczyły, uczniowie kl. I i II przedstawili scenki z Nawiedzenia
Maryi, Narodzenia Jezusa i wizyty Trzech Króli w betlejem-
skiej stajence. Starsi uczniowie przygotowali „Przygodę cho-
inki”. Natomiast klasa IV kolędowała – prezentując swój re-
pertuar, z którym uczniowie wystąpili na Przeglądzie Zespo-
łów Kolędniczych w Sokołowie Młp., zajmując II miejsce.
Wszyscy bawili się świetnie. Dziadkowie byli dumni ze swych
wnuków, wnukowie natomiast szczęśliwi z przyjścia swoich
najbliższych.

Dnia 25 stycznia 2011 roku szkoła zorganizowała wy-
jazd do sali zabaw „Fantazja” na Podpromiu w Rzeszowie.
To były dwie godziny szaleństwa! Na polu mróz i śnieg,
a nasze dzieci baraszkowały w basenach z piłkami i zjeżdża-
ły z dmuchanych zjeżdżalni.

Mamy nadzieję, że dzieci na długo zapamiętają te ferie!

Urszula Gil
Anna Kurasińska

Fot. Ireneusz Koziarz

Wszystkich uczniów oraz zaproszonych
gości powitał Dyrektor Szkoły p. Irene-
usz Koziarz, który w imieniu społeczno-
ści szkolnej oraz grona pedagogiczne-
go, złożył Seniorom życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, zadowolenia
z wnuków, uśmiechu na co dzień, zapro-
sił również do obejrzenia programów ar-
tystycznych. Ta część uroczystości roz-
poczęła się od obejrzenia jasełek przy-
gotowanych przez p. Martę Czerwonkę
i p. Anetę Jakubek. Następnie ucznio-
wie z poszczególnych klas zaprezento-
wali programy słowno – muzyczne przy-
gotowane wspólnie z wychowawcami.

Babcie i Dziadkowie, w podziękowa-
niu za wielki trud włożony w wychowanie
młodego pokolenia, oprócz najserdecz-
niejszych życzeń, otrzymali wykonane
przez wnuki laurki oraz kwiaty. Po części
artystycznej Rada Rodziców zaprosiła za-
proszonych gości oraz uczniów na mały

karnawałowy poczęstunek. Spotkanie to
stało się okazją do wspomnień, chwil wzru-
szeń, radości wspólnego przebywania.

Uroczystość ta była połączona z cho-
inką szkolną.

Anna Koziarz
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W dniu 27 stycznia 2011 r. o godzinie
8 rano na sali widowiskowej MGOKSiR
w Sokołowie Młp. odbyła się I Edycja Tur-
nieju Winter Cup in Sokołów, na którym
drużyny w 3 osobowym składzie mogły
się zmierzyć w popularną grę Counter
Strike 1.6. Na Turniej zapisało się 8 dru-
żyn, ale z niewiadomych przyczyn dotar-
ło tylko 6. Drużyny, które dotarły na turniej
walczyli o nagrody, które miały łączną
wartość 400 zł.

Mecze rozgrywane były na 6 kompu-
terach a dla drużyn nie grających w danej
chwili meczu został przygotowany projek-
tor, na którym można było obserwować
postępy innych zespołów.

Zwycięskimi drużynami w I Edycji zo-
stały:
– I Miejsce: Night-Players (Zawodnicy:
Gaznik, Bialy, Siwy, Bulsonone),
– II Miejsce: Czujesz to?! (Zawodnicy: na-
iVeR., sKaN, seVen«, KaLi.),
– III Miejsce: Rakiet Fjuel (Zawodnicy:
Adasss, Mef, Zderzak).

Kolejne miejsca zajęli zawodnicy
z zespołów Lejdis, AWP-Team oraz Shock-
Play.

Po turnieju zostały wręczone nagro-
dy oraz złożone gratulacje od organiza-
torów Roberta G. oraz Sławomira J. Orga-
nizatorzy I Edycji WCiS planują następne
edycje turnieju, na których będzie można
zmierzyć się w 5 osobowych zespołach.

Podziękowania:
– Dla całego zarządu MOGKSiR za udo-
stępnienie sali widowiskowej
– Dla graczy za udostępnienie 8 kompu-
terów do gier z akcesoriami
– Dla drużyn, które przybyły na Turniej
Winter Cup in Sokołów

Dziękujemy i zapraszamy na następ-
ne edycje.

Zarząd WCiS
Robert Gazda oraz Sławomir Jacek

Turniej Winter Cup in Sokołów
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W ramach projektu „Wolny czas –
Twój wybór” klub mający siedzibę przy
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
oferuje ludziom młodym w wieku 15 – 25
lat zajęcia z różnych dziedzin tak, aby
każdy mógł spędzić tu wolny czas we-
dług swoich zainteresowań.

W chwili obecnej młodzież ma możli-
wość uczestnictwa w następujących za-
jęciach:
– zajęcia sportowe (tenis stołowy, aikido
oraz gry zespołowe: piłka nożna, koszy-

Klub œrodowiskowy
w Nienadówce

W ramach projektu „Wolny czas –
Twój wybór” klub środowiskowy w Nie-
nadówce, który ma swoją siedzibę
w Zespole Szkół nr 1, realizuje następu-
jące zajęcia: aeropildance, taniec nowo-
czesny, kulinarne oraz sportowe. Zaję-
cia te cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród młodzieży.

Od stycznia rozpoczęły się zajęcia
kulinarne w Zespole Szkół w Trzebusce.
W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się
z potrawami i napojami, które są charak-
terystyczne dla kuchni innych krajów.
Poznają typowe surowce, przyprawy,
sposoby podawania lub formowania
wyrobów. Zapoznają się również ze spo-
sobem dekoracji potraw, stołów, półmi-
sków. Dzięki znajomości kuchni różnych
narodów mogą poznać także kulturę da-
nego kraju. Do tej pory uczestnicy zazna-
jomili się z kuchnią węgierską, japońską,
włoską, chińską, meksykańską, arabską
i grecką.

Dnia 16.02.2011 r., na zajęciach kuli-
narnych gościliśmy Panią Barbarę Ko-
złowską z Polskiego Radia Rzeszów,
Pana Bogusława Kidę Zastępcę Burmi-
strza Gminy i Miasta w Sokołowie Mało-
polskim, Pana Wiesława Sondeja Kie-
rownika Projektu oraz Panią Dorotę Bar-
tyńską, która zajmuje się obsługą finan-
sową. Wszyscy odpowiadali na pytania
Pani Barbary, która bardzo zaintereso-
wała się naszym projektem. Była cieka-
wa co to za przedsięwzięcie, w jaki spo-
sób go realizujemy, na czym ono polega
i co ma na celu. Młodzież uczestnicząca
w zajęciach bardzo pozytywnie wypowia-
dała się na temat zajęć, w których biorą
udział oraz na temat całego projektu.

Młodzież przychodząca do Klubu ma
możliwość korzystania ze sprzętu spor-
towego, stołu bilardowego, stołu do teni-
sa zakupionych w ramach projektu.

Uczestnicy projektu „Wolny czas –
Twój wybór” należący do Klubu Środo-
wiskowego w Nienadówce przeszli do-
datkowe bezpłatne doradztwo zawodo-
we i psychologiczne, które może okazać
się pomocne podczas wyboru kierunku
studiów czy przyszłej pracy.

Edyta Gielarowska

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

WOLNY CZAS TWÓJ WYBÓR

Klub œrodowiskowy w Soko³owie M³p.



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/207/2011 str. 40

Klub Środowiskowy nie przestaje
spełniać swojej roli, nadal gromadzi
młodzież na zajęciach otwartych oraz
organizowanych: taniec towarzyski i no-
woczesny, aerobic, zajęcia sportowe.
Zajęcia fotograficzne cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem dlatego ruszyła
kolejna grupa. Uczestnicy pierwszej
grupy zapoznali się z wieloma intere-
sującymi wiadomościami dotyczącymi
fotografii. Oprócz tego brali udział
w sesjach wyjazdowych, gdzie uczyli się
tajników prawidłowego wykonywania
zdjęć w plenerach dziennym i nocnym,
a na miejscu robili także sesje
studyjne. Zajęcia prowadzi
p. Martyna Kubik z profesjonal-
nej agencji fotograficznej Fo-
topromedia.

13 stycznia br. w MGOKSiR
w Sokołowie Młp. odbyło się
spotkanie opłatkowe, będące
jednocześnie kolejnym spotka-
niem integracyjnym dla osób,
które z zaangażowaniem
uczestniczą w zajęciach finan-
sowanych ze środków prze-

znaczonych na realiza-
cję projektu. Jak po-
przedniego roku,
swoją obecnością za-
szczycili ks. Jan Pruc-
nal – proboszcz parafii
Sokołów Młp., Stani-
sław Ożóg – Poseł na
Sejm RP, Andrzej Ożóg
– Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp.,
Bogusław Kida – Z-ca
Burmistrza Gminy i Miasta, radni Gminy
i Miasta na czele z Przewodniczącym

Rady – Andrzejem Pasierbem, mgr Gra-
żyna Majka – Dyrektor ZS w Sokołowie
Młp oraz Dyrektor MGOKSiR – Jacek Pie-
kiełek.

Po złożeniu życzeń nastąpiła część
artystyczna. Zespół muzyczny z Górna,
pod kierownictwem Dariusza Kosaka za-
prezentował się wspaniale, później prób-
kę swoich możliwości pokazała także
młodzież z Trzebosi. Uczestnicy zajęć
z tańca towarzyskiego zatańczyli i poka-
zali jak dużo zdążyli się nauczyć. Warto
zauważyć, że ta grupa tańczyła dopiero
od trzech miesięcy. Następnie wszyscy
udali się na poczęstunek, przygotowany
przez uczestników zajęć kulinarnych
z Trzebuski oraz Trzebosi. Po części ofi-
cjalnej odbyła się dyskoteka, w której
młodzież uczestniczyła w jeszcze więk-
szej ilości niż w ubiegłym roku. Po za-
kończeniu autobus rozwiózł wszystkich
do swoich miejscowości.

Dzięki takim spotkaniom integracyj-
nym, młodzież ma możliwość wymiany
doświadczeń, oraz swoich poglądów na
temat dotychczasowej realizacji projek-
tu.

Po ilości przybyłych osób, z przeko-
naniem można powiedzieć, że projekt
„Wolny czas – Twój wybór” idealnie speł-
nia swoje zadanie.

Animator Renata Kraska

kówka, siatkówka i piłka ręczna),
– zajęcia taneczne (kurs tańca towarzy-
skiego, kurs tańca nowoczesnego),
– zajęcia wokalne (nauka śpiewu, emisji
głosu, zespoły wokalne, chóry, soliści),
– zajęcia instrumentalne (nauka gry na
gitarze i instrumentach klawiszowych),
– zajęcia aerobiku

Klub, czynny jest od poniedziałku do
piątku od godziny 16 do 21. Jest to cen-
trum kulturalno-rozrywkowe, w którym
młodzież z naszej miejscowości bardzo
chętnie lubi spędzać swoje popołudnia.
Do Klubów zakupiono odpowiedni sprzęt
potrzebny do realizacji zajęć. Centra te
wyposażono dodatkowo w stoły bilardo-
we, stoły do tenisa, gry planszowe
i zręcznościowe.

Animator Magdalena Bandura

Klub œrodowiskowy – Trzeboœ
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Plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. na rok 2011
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Plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. na rok 2011
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O tym, że dzieci i nasza młodzież win-
ny być mądrze otulane duchem tradycji
lokalnej, religijnej i patriotycznej, wyra-
żałem się wielokrotnie w różnych gre-
miach i nie sposób się mi w tym temacie
namolnie powtarzać. Rzecz jasna usiło-
wania te nie mogą być zabarwione przy-
musem i zabiegami siłowymi, gdyż sku-
tek wtedy mógłby być zgoła odwrotny.

Zaniechując tedy naszego opiekuń-
stwa w owym względzie, rychło docze-
kamy się dominacji zachodniowszczyzny
obladzającej serca młodych Polaków
i spustoszenia umysłów nakierowanych
jedynie na wrednie modny „wyścig szczu-
rów”. Dlatego z radością patrzeć nam się
chciało na szerszą, barwną paletę popi-
sów kolędniczych w Sokołowie Małopol-
skim. Zaczęli najmłodsi artyści z Ochron-
ki Ducha Św. Sympatycznie i zgodnie
z tradycyjnym zabiegiem w klimat wido-
wiska wprowadzili nas prologusi, a za-
raz potem Józef i Maryja ładnie to ukrze-
pili wokalnie. Milusińscy zachwycili pięk-
nymi i pomysłowo wykonanymi strojami,
a każdy wie, że ciężko jest dla dzieci wy-
konywać kostiumy sceniczne do odgry-
wania postaci dorosłych. Siostra prowa-
dząca włożyła dużo wysiłku w realizację
ruchu scenicznego i zastosowała sym-
patyczną warstwę muzyczną łącznie
z klasycznymi motywami. Zgładzenie
Heroda nastąpiło poprzez przykrycie go
całunem śmiertelnym, przez co uniknię-
to szamotaniny brutalnej i często oglą-
danej „rzezi” scenicznej. Znakomity więc
to był zabieg teatralny, a co najważniej-
sze, nie wplątujący dzieci w arkana okru-
cieństwa. Ileż tych trupów co dnia przed
oczy nam daje telewizja, gry komputero-
we... Śmierć tyrana zbrodniczego tkwi
w ludowej naszej tradycji jasełkowo-ko-
lędniczej, ale przecież nie zawsze musi
odrażającej, białej kostusze z kosą to-
warzyszyć pisk przestrachu na widowni.
Podobnie rzecz się ma z kolędniczą po-
stacią żyda okładanego nieraz kijem lub
lagą bez litości. Gdy aktorami są najmłod-
si, starajmy się tego unikać z wiadomych
względów, a humor można wydobyć bez
wątków okrucieństwa. Siostra-reżyser
prowadząca te dzieci włożyła wiele ser-
ca i wysiłku w to zbożne dzieło i Bóg niech
Jej za to odpłaca. Inscenizacja jasełko-
wa z Ochronki Ducha Św. w Sokołowie
Młp. mogła być nieco krótsza czasowo,
co z pewnością przydałoby jej jeszcze
większego blasku.

Właśnie krótszą wersją uraczyło nas
Przedszkole Samorządowe też z Soko-
łowa. Na scenie ledwie pomieściło się
22 aniołków, 12 krasnali-maluchów i cała
nieodzowna hierarchia jasełkowych per-
son. Często jak na ten wiek artykułowa-

ne dialogi, wzruszająca spontaniczność
i szczerość wypowiedzi scenicznych,
wreszcie bardzo aktywnie, acz subtelnie
wspomagające realizację panie wycho-
wawczynie sprawiły, że nastrój na widow-
ni nabrał chłonności i życzliwości. Jakże
miło znachodzić się w atmosferze wzru-
szenia i przejęcia płynącego symulta-
nicznie i ze sceny, i z widowni, a tak wła-
śnie wtedy tam było... Jestem pewny, iż
sympatyczna przedszkolna dzieciarnia
z obu placówek sokołowskiej z każdym
Bożym Narodzeniem będzie ową sce-
niczną poprzeczkę coraz wyżej zawie-
szać, a skoro z darami do Jezuska bę-
dzie przychodzić więcej postaci z pol-
skich, pięknych bajek, to nie będziemy
się obawiać o losy kultury polskiej i na-

rodowej pobożności. „Śpij dziecino” za-
tem spokojnie otoczona ciepłotą naj-
młodszych serduszek.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Górna przy-
wiozła dwie wokalne grupki, i wszystko
dobrze, tylko dlaczego tylko po jednej
kolędzie zaprezentowały? „Kolędnicy-
wędrownicy” pobłyskiwali nowym, współ-
czesnym aranżem muzycznym, ale wspo-
mniany niedosyt nam towarzyszył. Talen-
tów tam wszak wokalnych nie brakuje,
co udowodnili.

„Kolęda z turoniem” przygotowana
przez Beatę Dzwonnik w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Stanisława Kostki w Trze-
bosi była pełną gębą rasowa i tęchnąca
duchem tradycyjnego lasowiackiego ko-
lędowania. 9 chłopaków na zasceniu,
czyli w rozumieniu widza przed oknem
chaty, zaanonsowało pragnienie poka-
zania postaci kolędniczych ze stosow-
nym wigorem wiejskim. Gdyby krzynę
wyraźniejszej gwary w całym zwięzłym
i wręcz wzorcowym widowisku zastoso-
wać, byłoby idealnie. Z talentem zapre-
zentował się żyd rozweselając akcję,
bardzo dobrze wystąpił dziad z uświę-
conymi tradycją rekwizytami, a i turoń
wierzgający odegrał swoją rolę. Była sło-
ma dokomponowana do zbiorów kolęd-

niczych i wigor sceniczny, którego nigdy
za dużo w tego typu występach. Żołnie-
rze w barwnych uniformach także ozda-
biali koloryt, co czyni zadość trzebosiow-
skiemu kolędowaniu. Podkreślić wresz-
cie należy kontakt aktorów z widownią,
bo przecież i dziewczynę „na wydaniu”
stamtąd potrafiono do tańca na scenę
wciągnąć finalnego.

Szkoła nr 3 z Trzebosi pokazała ob-
razek sceniczny „Idziemy z kolędą”. Do-
brze przekazane życzenia, także pod-
okienny zaśpiew, tylko później jakby
zgiełku ruchowego brakło. Może to dla-
tego, że w rolach głównych (król, diabeł,
śmierć) wystąpiły dziewczyny. Tak, ciut
za statycznie to wybrzmiało, ale przecież
ukłony i oklaski za całą prezentację.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży z Trzebuski pod wodzą ks. Władysła-
wa Szweda całkiem słusznie zaprezen-
towało „Jasełka na wesoło”. Mieliśmy do
czynienia z pomysłami kabaretowymi,
które znakomicie odzwierciedliły nasze
narodowe przywary, jak opilstwo, plotkar-
stwo, karykaturalną aferomanię. Dalibóg,
ów sposób teatralizacji nieco na opak nie
niszczy klasycznego, czasem zbyt kotur-
nowego klimatu kolędowania w czasie
Godnich Świąt, wszak wesołe są prze-
cież zdarzenia dominujące w świętowa-
niu czasu od Wigilii do Trzech Króli. Ileż
to zbytków wtedy kolędnikom na sucho
uchodzi! Bieg pasterzy na wyprzódki
z królami do cudownej szopy ma swój
walor komiczny, takoż diabeł mieszają-
cy w kadzi. Inny diabeł częstujący swą
młodą czeladkę papierosami też przywo-
dzi uśmiech, choć już innego rodzaju.
Zapewne dzięki inspiracji samych akto-
rów (wśród których sceniczna Jagna oraz
jeden z pasterzy prym wodzą), ku finało-
wi rozgrywają się sceny z funkcjonariu-
szami wyposażonymi w plastikowe ka-
łachy, kajdanki i krótkofalówki. W czar-
nych okularach i militarnych przybra-
niach ślepo wykonują rozkazy. Skoro jest
to robota sceniczna według własnych

„Świąteczna Gwiazda Sokołowska jaśniej zaświeciła”
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pomysłów, musi być iście kabaretowo
wykonana, bo tylko wtedy da rechot
szczery na widowni. Oczywiście nie sta-
wiam tu żadnej tamy ni barier przed ta-
kim pastiszem. Wydobywa się tu klarow-
nie walor ironizowania z zalewającej nas
fali nie tylko tanich seriali, ale i prawdzi-
wych aresztowań jak najprawdziwszych,
groźnych bandytów. Tym nas rozliczne
stacje telewizyjne faszerują co drugi
dzień. Pouczająco więc wybrzmiewają
te sceny i wyrażam uznanie za oryginal-
ne teksty. Tylko tak jakoś... niejasełkowo
się po nich można poczuć. W konwencji
„na wesoło” też trzeba do końca prze-
myśleć każdy detal, bo może być smut-
nawo. Trudno porównywać tradycyjne
w swej ludowości inscenizacje z odważ-
nymi uwspółcześnionymi wersjami, bo są
one „każda z innej bajki”. Organizatorzy

widowisk kolędniczych niebawem będą
zobligowani do konstruowania regulami-
nów uwzględniających tego typu kate-
gorie jasełek. Póki co, takie widowiska
jak najbardziej należy pokazywać poza-
konkursowo w domach kultury, szkołach,
klubach seniora, bo tam zyskają pewny
aplauz i zadziałają aspektami wycho-
wawczymi, pouczą, zmuszą do przemy-
śleń. Ba, może nadejść czas że i w ko-
ściołach trzeba będzie ten styl prezento-
wać? W każdym razie za inwencję, po-
mysłowość podzięka pełna. Relacje gra-
nic: sacrum –profanum, to wciąż w sztu-
ce gorące spory (Ireneusz Iredyński „Ja-
sełka moderne” 1962).

Zespół Szkół im. ks. M. Lachora ma
prawo już być doświadczoną, „obitą”
w swym warsztacie grupą. Tym razem
sprawili nam nieco zawodu. Pani Danuta

Ożóg i „człowiek orkiestra” Dariusz Ko-
sak chcieli zapewne odmienić repertuar
i zaproponowali kolędę z gwiazdą. 6-tka
kolędników z wiechciami w butach i w ko-
żuchach włosiem do góry dziarsko zaczę-
ła, by wkrótce spuścić z tonu. Wprawdzie
kolędowanie z gwiazdą nie ma ze swej
natury większej dramaturgii, ale przecież
można włożyć w ten program pohukiwa-
nia, wykrzykniki wokalne, a i ruchu decz-
ko więcej. „Szczęśliwe czasy” to stare
śpiewanie bożonarodzeniowe i dobrze,
że zostało to przywołane. Dogwarzyć też
koniecznie należy całość, bo takich akto-
rów przecież na to stać.

Nie zagłaskując, ani nie miażdżąc
nikogo, dziękuję opiekunom i wykonaw-
com za dużą, potrzebną i Bogu miłą ro-
botę.

Czesław Drąg

W wyniku wielu interesujących roz-
mów, o problemach i marzeniach pod-
opiecznych świetlic środowiskowych
w Nienadówce, powstał pomysł zorga-
nizowania wyjazdu na lodowisko do
Rzeszowa. Inicjatywa ta spotkała się

ŚWIETLICA NIENADÓWKA

z wielką życzliwością ze strony dyrek-
tora MGOKSiR pana Jacka Piekiełka.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji dofinansował nasz wy-
jazd pokrywając koszty wynajmu auto-
karu.

Był to wyjazd wspólny, integracyjny
trzech świetlic: Nienadówki Górnej i Dol-
nej oraz Trzebuski z opiekunem panią
Małgosią Śliż. Ponadto nad bezpieczeń-
stwem dzieci czuwali również Piotr No-
wak i Łukasz Drozd.

Mimo wielu obaw opiekunów, wyjazd
udało się sfinalizować. Uczestnikami
były dzieci i młodzież w wieku od 10 do
14 lat. Największą obawa opiekunów
były kontuzje, jednak jak się później oka-
zało, nieuzasadnione. Uczestnicy zaba-
wy na lodzie „zaliczyli” wiele upadków,
zwłaszcza ci, którzy nie jeździli wcześniej
na rolkach. Młodzież świetnie się bawi-
ła, o czym świadczył serdeczny śmiech
po każdym upadku i lekkie wypieki na
twarzach.

Zmęczeni, uśmiechnięci i zadowole-
ni z siebie młodzi ludzie posilili się jesz-
cze w „MacDonald” i bezpiecznie wrócili
do domów.

Wycieczka miała na celu oderwać
dzieci od monitora komputera czy tele-
wizora, poprawić ich koordynację ru-
chową, oraz wpłynąć na odporność po-
przez ruch na świeżym powietrzu.

Jolanta Łosak

Wycieczka na lodowisko
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Plener

fotograficzny
Gwałtowne ocieplenie w środku zimy

to nic nadzwyczajnego, ale gdy potem
temperatura gwałtownie spada, to zapo-
wiada niezapomniane zimowe pejzaże.
W takim właśnie dniu odbył się plener
fotograficzny z podopiecznymi świetlicy
środowiskowej z Nienadówki Górnej,
w niewielkim składzie 7 osób, których nie
przestraszył siarczysty mróz. Efektem tej
wyprawy są zaskakujące fotografie.

Trasa pleneru wiodła przez Trzebu-
skę do Turzy, wśród cudownych wręcz
bajkowych krajobrazów malowanych
mrozem. Jasny lazurowy kolor nieba nie-
spotykany o tej porze roku był nadzwy-
czajnym tłem dla roślinności. Reakcja
młodzieży też była niecodzienna, okrzy-
ki zachwytu i zdziwienia przeplatały się
nawzajem. Wrażliwość tych młodych lu-
dzi jest zaskakująca, wskazuje na potrze-
bę organizacji kolejnych tego typu wy-
cieczek. Długo jeszcze przy gorącej her-
bacie dyskutowaliśmy o szczegółach
wyprawy. Mimo sporego mrozu przykro
było wracać do domu. Długo będziemy
wspominać ten mroźny dzień 16.01.2011
roku oglądając fotografie.

Jolanta Łosak
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Młodzież uczęszczająca na zajęcia
świetlicowe w okresie przedświątecznym
przygotowywała własnoręcznie kartecz-
ki z motywami bożonarodzeniowymi.

Kartki te przekazane były przez mło-
dych wykonawców rodzicom. Z nieco
mniejszym zaangażowaniem tego zada-
nia podjęli się chłopcy jednak siła per-
swazji sprawiła, iż wykonali bardzo ładne
kartki. Tworząc w czasie tych zajęć at-
mosferę koleżeństwa i sprawiając wiele
uśmiech na twarzach dziewczyn.

Wykonywanie kartek bożonarodze-
niowych technikom haftu krzyżykowego
przez opiekuna świetlicy wzbudziło zain-
teresowanie wśród dziewczyn. Zaintere-
sowanie to w krótkim czasie przerodziło
się w naukę wyszywania. Jest to bardzo
ciekawe gdzie w dzisiejszym świecie
przepełnionym internetem, sms-ami
dziewczyny chcą umieć wyszywać co nie-
wątpliwie było domeną „innych czasów”
i tworzyć piękne obrazy „nitką malowane”.

W czasie ferii szkolnych na świetlicy
środowiskowej w Trzebusce odbyła się
zabawa choinkowa dla dzieci i młodzie-
ży uczęszczającej w zajęciach.

Już podczas wcześniej organizowa-
nej zabawy tanecznej młodzież zapo-
znała się z regulaminem obowiązującym
podczas takiej imprezy, więc wymaga-
nia opiekuna nie były Im obce. Bardzo
chętnie młodzi ludzie zaangażowali się
w organizację całej imprezy tanecznej.
Dziewczyny przygotowywały dekorację,
chłopcy zaś przygotowywali nagłośnie-
nie, ustawiali stoliki i krzesełka na sali

Pomimo braku warunków na zajęcia
plastyczne można wykorzystać to, co się ma
i z satysfakcją powiedzieć, że się udało.

Opr. Małgorzata Śliż
Opiekun świetlicy w Trzebusce

gimnastycznej.
Dzięki życzliwości Dyrek-

tora szkoły Pana Edwarda
Buczaka mogliśmy korzystać
ze szklonego sprzętu nagło-
śniającego i komputera,
gdzie bez tego sprzętu nie
mogłaby odbyć się zabawa taneczna.

Choinka świetlicowa to również
wspólnie zakupiony i przygotowany po-
częstunek. Na młodzież czekały napoje,
ciastka, paluszki, chipsy czyli to co jej
uczestnicy chcieli mieć na stolikach.

Zabawa przebiegała w miłej i kole-

żeńskiej atmosferze. A co miłe szybko
się kończy. I ten fajny czas wesołej zaba-
wy również dobiegł końca. Gdy ucichła
muzyka czekało nas tylko wysprzątanie
sali i powrót do domów.

Opr. Małgorzata Śliż
Opiekun świetlicy w Trzebusce

ŚWIETLICA TRZEBUSKA

CZAS ADWENTOWY TO PRZYGOTOWYWANIE
KARTEK ŒWI¥TECZNYCH PRZEZ M£ODZIE¯ ZE
ŒWIETLICY ŒRODOWISKOWEJ W TRZEBUSCE

ŒWIETLICOWA ZABAWA CHOINKOWA
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

W TRZEBUSCE
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XIX Fina³

WOŒP
9 stycznia 2011 r. Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy, jak co roku, za-
grała w Sokołowie Młp. Tym razem Fun-
dacja zbierała pieniądze dla urologii
i nefrologii dziecięcej. Sztab mieścił się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Jego szefem był Adam Woś (wspiera-

ny przez Andrzeja Miąsika, Monikę Mią-
sik oraz Agnieszkę Bałut). Na terenie
całej Gminy kwestowało 46 wolontariu-
szy. W MGOKSiR odbyła się aukcja na
rzecz fundacji, podczas, której zlicyto-
wano płyty DVD z Przystanku Wood-
stock, książkę-reportaż z Przystanku
Woodstock, obraz autorstwa Henryki
Boho, dwie koszulki oraz kubek z logo
WOŚP, dwa kalendarze, płyty zespołu
Łukash. Razem udało się zebrać 14 797,
43 PLN (dla porównania w tamtym roku
zebrano 10 807,56 PLN). Dar serca był
ogromny o czy świadczy przekazanie na
rzecz Orkiestry łańcuszka oraz obrącz-
ki ze złota. W ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy MGOKSiR zorga-
nizował koncert zespołu disco-polo Lu-
kash, który stanowił nie lada gratkę dla
fanów tego stylu muzyki.

Za wsparcie finansowe i materiało-
we przy organizacji koncertu MGOKSiR
składa serdeczne podziękowania właści-
cielom:
– PPUH Albatros,
– PHPU Zakład Mięsny „Małopolska”,
– Hotel Sokół,
– Sklep Wielobranżowy w Kątach Trze-
buskich.

Marek Kida

Karnawał zwany dawniej w Polsce
zapustami rozpoczyna się w dniu Trzech
Króli. Jest to okres zabaw, kuligów, bali.
Kończy się on wraz z rozpoczęciem Wiel-
kiego Postu. W czasie karnawału przy-
padają również ferie zimowe. Tradycją już
się stało, że MGOKSiR właśnie w tym
okresie organizuje liczne zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży. Przez cały okres ferii, tj. od
17 do 28 stycznia, Ośrodek proponował
zajęcia sportowo-rekreacyjne w postaci
tenisa stołowego, szachów, piłkarzyków,
gier planszowych oraz bilarda. 17-18
stycznia dzieci brały udział w bloku zajęć
edukacyjno-technicznym „Ferie z klocka-
mi”. Podczas tych zajęć powstały z kloc-
ków konstrukcyjnych bardzo ciekawe
modele robotów oraz futurystycznych
pojazdów naziemnych. Konstrukcje były
skomplikowane, ponieważ większość
z nich posiadała ruchome części. Te dzie-
ła z klocków można było podziwiać pod-
czas wystawy, która trwała od 19 do 28
stycznia. Natomiast 20 stycznia dzieci
brały udział w programie interaktywnym
łączącym muzykę, zabawę, taniec i kon-
kursy pt. „Rudi i Rita dookoła świata”.
Motywem przewodnim tego „przedsta-

wienia” była podróż dookoła świata. Zie-
lonowłosa Rita i lisek Rudii zabrali dzieci
w taneczną podróż po krajach europej-
skich. Dzieci zwiedziły również Azję po-
znając jej mieszkańców i ich zwyczaje.
Ta fascynująca podróż po kontynentach
zakończyła się w Ameryce, do której dzie-
ci dotarły wyimaginowanym samolotem
zrobionym z kolorowej tkaniny. 24 stycz-
nia, tuż przed Balem Karnawałowym,

dzieci podczas zajęć zatytułowanych
„Zrób karnawałową maskę” własnoręcz-
nie wykonały dla siebie stroje oraz maski
na to wielkie wydarzenie. 25 stycznia te
kolorowe dzieła zostały wykorzystane
podczas balu z wodzirejem. Punktem kul-
minacyjnym całych ferii w MGOKSiR był
kulig, który odbył się 27 stycznia. Trasa
biegła poprzez Trzebuskę i Hucisko.
Część dzieci jechało saniami konnymi,
pozostałe „zaprzęgiem traktorowym”.
Oczywiście przed taką podróżą dzieci
wzmocniły się jedząc tradycyjny żurek za-
serwowany w Zespole Szkół im. Św. Ja-
dwigi Królowej w Trzebusce. Główny po-
stój kuligu zlokalizowany był na obiekcie
sportowym w Hucisku. Tam zorganizowa-
ne zostało pieczenie kiełbasek, lepienie
bałwana oraz jazda na sankach dookoła
stadionu. Za wsparcie przy organizacji ku-
ligu MGOKSiR serdecznie dziękuje
Edwardowi Buczakowi – Dyrektor Zespo-
łu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trze-
busce. Przez okres ferii odbywały się tak-
że projekcje bajek dla dzieci. Wszystkie
zdjęcia z zajęć na feriach dostępne są na
stronie Ośrodka www.mgoksir-sokolow.pl
(w Galerii – zdjęcia, w zakładce „Pliki do

Pobrania” – prezentacja multimedialna).
Regularnie na zajęcia w MGOKSiR

uczęszczało około 50 dzieci w wieku od
6 lat.

Na koniec chciałbym również podzię-
kować Pani Paulinie Dec za pomoc i za-
angażowanie przy organizacji oraz prze-
prowadzeniu wszystkich zajęć wymie-
nionych w niniejszym artykule.

Marek Kida

Ferie 2011
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W dniu 12 lutego 2011 r. o godz. 1800

w budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Górnie odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górnie.

Zebranie rozpoczęliśmy wprowadze-
niem na salę obrad sztandaru naszej jed-
nostki, na który to sztandar rotę ślubo-
wania strażackiego złożyło 5 nowo przy-
jętych w 2010 roku w szeregi naszej jed-
nostki członków czynnych.

Po uroczystym ślubowaniu przypadł
mi zaszczyt w imieniu jednostki OSP
Górno przywitać przybyłych na to zebra-
nie wielu znamienitych gości w osobach:
1. Stanisław Ożóg – Poseł na Sejm

RP
2. ks. Jan Lib – Proboszcz naszej Pa-

rafii, członek wspierający OSP Gór-
no

3. Mieczysław Miazga – Radny Sej-
miku Województwa Podkarpackie-
go, Honorowy Prezes OSP Górno,
Prezes firmy Smak z Górna

4. mł. bryg. Witold Wiercioch – przed-
stawiciel Komendanta Miejskiego
PSP w Rzeszowie

5. dh. Jan Kucaj – Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Rzeszo-
wie

6. Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

7. Stanisław Kula – Prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Sokołowie Młp.

8. Zbigniew Bury – Komendant Miej-
sko-Gminny ZOSP RP w Sokołowie
Młp.

9. kom. Paweł Suski – Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie
Młp.

10. prof. Kazimierz Ożóg – Dziekan Filo-
logii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
członek wspierający OSP Górno

11. Delegacja OSP z Woli Zarczyckiej
– na czele z prezesem dh. Janem
Gąska

12. Delegacja OSP Harta – na czele
z sekretarzem dh. Maciejem Pilch

13. Delegacja OSP Wólka Niedźwiedz-
ka – na czele z prezesem dh. Józe-
fem Tabaka

14. dh. Mieczysław Smotryś – honoro-
wy Prezes OSP Sokołów Młp.

15. Mieczysław Kobiernik – Sołtys so-
łectwa Górno, Radny Rady Gminy
Sokołów Młp.

16. Andrzej Godek – Radny Rady Gmi-
ny Sokołów Młp.

17. Jacek Piekiełek – Dyrektor
MGOKSiR w Sokołowie Młp.

18. Andrzej Kuryś – Prezes OSP Mar-

niach przyjęliśmy 4 nowych członków ho-
norowych jednocześnie w ciągu tych
ostatnich 5 lat odeszło na wieczną służbę
10 z nich. Nie brakuje w naszej społecz-
ności lokalnej ludzi bardzo przychylnie
patrzących na naszą jednostkę, wspiera-
jących naszą działalność – jako członko-
wie wspierający – mamy ich 9.
2. W naszej działalności nie mniej waż-
nym jest posiadanie odpowiednio spraw-
nego i niezawodnego sprzętu i wyposa-
żenia. W ostatnich 5 latach na stan jed-
nostki udało się pozyskać: 4 samochody
(w tym: lekkich 3, średnich 0, ciężkich 1,
innych 0.)

W chwili obecnej na stanie naszej
jednostki znajdują się następujące sa-
mochody:
- Ciężki samochód ratowniczo-gaśni-
czy GCBA 5,2/24 na podwoziu IVECO
wyposażony w: zbiornik wody pojemno-
ści 5500 l, autopompę o wydajności
2400 litrów /minutę, agregat prądotwór-
czy z masztem i najaśnicami;
- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu Volkswagen T-4;
- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu Volkswagen T-4;
- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
GLBM 0,8/8 na podwoziu Renault 150;
- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
GLM na podwoziu ŻUK – zarejestrowany
jako zabytek

Ponadto na wyposażeniu jednostki
znajdują się:
- Kuchnia polowa KP 340 – 1 szt.;
- Motopompa PO5 – 2 szt.
- Motopompa szlamowa – 2 szt;
- Pilarka do drewna – 2 szt;
- Pilarka do betonu STIHL TS 400 –
1 szt.;

kowizna, Sołtys sołectwa Markowi-
zna

19. Kazimierz Boguń – Prezes WKS
Górnovia

20. Stanisław Stelmach – Kierownik
drużyny WKS Górnovia

21. Józef Krudysz – Członek wspiera-
jący OSP Górno

22. Robert Smolak – Członek wspiera-
jący OSP Górno

23. Członkowie honorowi i czynni OSP
Górno.

W kolejnej części zebrania uczestni-
cy wysłuchali sprawozdań: z działalno-

ści Zarządu, sprawozdania finansowe-
go i Komisji Rewizyjnej.

W imieniu Zarządu OSP Górno przy-
padł mi zaszczyt przedstawienia spra-
wozdania z działalności Zarządu, w spo-
sób szczególny skupiając się na podsu-
mowaniu całej kadencji:

Od kilkunastu lat jednostka nasza bar-
dzo dynamicznie się rozwija, co widać na
konkretnych przykładach:
1. Jak w każdej działalności, a zwłaszcza
w Ochotniczych Strażach Pożarnych naj-
ważniejsi są ludzie – bezinteresowni
i chętni do niesienia pomocy innym. Dzi-
siaj możemy się poszczycić, że na 50
czynnych członków (15 jest w przedziale
wieku 30 – 50 lat, natomiast 35 nie prze-
kroczyło 30 roku życia). Na koniec 2005
roku było nas 40, natomiast w ostatniej
kadencji zarząd przyjął 22 nowych człon-
ków jednocześnie skreślając z listy 12
członków. Szczególnie zasłużonym dru-
hom z naszej jednostki nadaliśmy status
honorowych członków OSP, na dzień dzi-
siejszy jest ich w naszych szeregach 9.
W ostatniej kadencji na walnych Zebra-

OSP GÓRNO JUŻ WYBRAŁA



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/207/2011 str. 49

- Drabina pożarnicza wysuwana dwu-
przęsłowa – 1 szt.;
- Pompa pływająca NIAGARA1 – 1 szt.;
- Radiotelefon przenośny MOTOROLA
GP 360 – 3 szt;
- Radiotelefon przewoźny samochodo-
wy MOTOROLA – 3 szt;
- Przyczepka do przewozu motopomp
i sprzętu ratowniczego- 1 szt.;
- Sprzęt wyposażenia warsztatowego tj.
sprężarka śrubowa, wiertarka stołowa,
szlifierka stołowa, stół warsztatowy.
- Węże i armatura wodna ;

Poprawiła się sytuacja w zakresie
umundurowania i wyposażenie osobiste-
go strażaków:
- Mundur wyjściowy + koszula +czap-
ka rogatywka + sznur galowy – w sumie
na stanie posiadamy 28 kpl.;
- Ubranie specjalne UPS typu NOMEX
– 16 kpl.
- Ubranie koszarowe strażaka – 24 kpl.
- Rękawice ochronne – 24 par
- Kominiarki niepalne – 20 szt

Poprawiła się również baza lokalowa
naszej jednostki. Od 2007 roku korzysta-
my z tego pięknego obiektu. Budynek jest
wyposażony w system selektywnego
wywoływania i instalację alarmową. Po-
zostaje do zrobienia system odprowadze-
nia spalin z pomieszczeń garażowych.
3. Bardzo ważnym jest, aby tworzyć do-
bry wizerunek naszej jednostki na ze-
wnątrz. Również w tej kwestii podjęto kon-
kretne kroki:
- W roku 2007 byliśmy jako jednostka
współorganizatorem uroczystości, zwią-
zanej z poświęceniem obiektów nowej
remizy wraz z dożynkami gminnymi i fe-
stiwalem „Podkarpackich Smaków”.
- Byliśmy organizatorami pokazów
sprawności strażaków wspólnie z jednost-
kami z OSP Sokołów Młp czy KM PSP
w Rzeszowie (z okazji: Spartakiady Do-
mów Pomocy Społecznej w Górnie czy
Wojewódzkiego Turnieju Samorządow-
ców w piłce nożnej w Górnie)
- W roku 2010 byliśmy jako jednostka
współorganizatorem uroczystości związa-
ne z prymicjami przyjaciela naszej jed-
nostki O. Józefa z Wietnamu.
- Od 2001 roku cyklicznie wydajemy
swój własny „Kalendarz Strażacki”, w któ-
rym staramy się pokazywać najważniej-
sze wydarzenia z życia naszej jednostki
i parafii.
4. W ostatnich latach nasza jednostka
z powodzeniem rywalizuje w zawodach
w sporcie pożarniczym na szczeblu gmi-
ny i powiatu, uzyskując wyniki:
- 2006 rok – Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze w Wólce Podleśnej –
zajmując 11 miejsce;
- 2008 rok – Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze gminy Sokołów Młp.
w Trzebosi – zajmując 7 miejsce;

- 2010 rok – Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze gminy Sokołów Młp.
w Nienadówce – zajmując 1 miejsce, Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
w Hucisku – zajmując 9 miejsce.

Jako Zarząd zdajemy sobie sprawę,
że wszystkiego nie udało się zrealizować
w takim stopniu jakiego byśmy sobie
życzyli, że wspomnę tu choćby o wstą-
pieniu naszej jednostki w szeregi jedno-
stek tworzących Krajowy System Ratow-
niczo-Gaśniczy. Mam jednak nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości będziemy mo-
gli zaprosić Państwa na uroczystą zbiór-
kę z okazji wstąpienia naszej jednostki
w szeregi KSRG.

Chciałbym przy tej okazji bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim: a szcze-
gólności naszym członkom czynnym, ho-
norowym i wspierającym – za zaangażo-
wanie i trud włożony w działalność na-
szej jednostki, naszym sponsorom i sym-
patykom – za pomoc i wsparcie, naszym
„niesympatykom” – za twórczą krytykę.

Po wysłuchaniu sprawozdań druho-
wie na wniosek Komisji Rewizyjnej
udzielili absolutorium dla ustępującego
Zarządu za okres sprawozdawczy.

Kolejnym i najważniejszym punktem
zebrania były wybory nowych władz na-
szej jednostki na kolejną 5-letnią kaden-
cję (Zarządu i Komisji Rewizyjnej). Dru-
howie zadecydowali, że wybory odbędą

się w sposób jawny. Wybrano 11-osobo-
wy skład Zarządu i 3-osobową Komisję
Rewizyjną (zgodnie ze statutem naszej
jednostki). Jako przewodniczący Walne-
go Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze-
go zarządziłem kilkuminutową przerwę
w obradach, na ukonstytuowanie się
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Rzeczywi-

ście po kilku minutach przerwy w zebra-
niu, poznaliśmy nowy skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej na kolejną kaden-
cję, a mianowicie:

Zarząd OSP Górno:

1. Prezes Zarządu – dh. Adam Pier-
siak

2. Wiceprezes Zarządu – dh. Stani-
sław Perlak

3. Wiceprezes Zarządu – dh. Piotr Tu-
paj

4. Wiceprezes – Naczelnik – dh. Ja-
cek Rembisz

5. Z-ca Naczelnika – dh. Józef Rębisz
6. Sekretarz – dh. Rafał Miazga
7. Skarbnik – dh. Jan Drelich
8. Gospodarz – dh. Wiesław Tupaj
9. Kronikarz – dh. Robert Flis
10. Członek Zarządu – dh Wojciech

Cisek
11. Członek Zarządu – dh. Mateusz

Tupaj

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący – dh. Tadeusz Sło-
nina

2. Sekretarz – dh. Grzegorz Prugar
3. Członek – dh. Zdzisław Piersiak

Następnie, po ukonstytuowaniu się
władz naszej jednostki rozpoczęła się

dyskusja. Poruszane były różnorakie te-
maty od tych czysto strażackich po te
nurtujące mieszkańców całej naszej
miejscowości.

Zebranie zakończyliśmy wyprowa-
dzeniem sztandaru jednostki OSP Gór-
no z sali obrad.

Stanisław Perlak

Œlubowanie stra¿aków OSP Górno.
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Mors Rzeszowskiego Klubu
„Sopelek” Wiesław Sondej
w dniu 30.01.2011 r. pod Wawe-
lem przepłyną Wisłę w IV edycji
cyklicznej imprezy pt. „Przecią-
gnij Smoka przez Wisłę”.

Temperatura wody wynosiła ok.
3 stopnie C, a powietrza około -7 stopni
C. Zgromadzeni mieszkańcy Krakowa

Fot. P. Rusin

„Przeci¹ganie smoka przez Wis³ê”
oraz turyści gorąco dopingowali kolej-
nym śmiałkom, którzy zanurzali się w lo-
dowatej wodzie Wisły. Przez Wisłę prze-
płynęło w sztafecie dwanaście par pły-
waków. Każdy mors ciągnął za sobą boję
i nadmuchiwanego smoka. Kiedy jedna
para dopłynęła do brzegu, do wody
wchodziła kolejna para. Średni czas,
w jakim pokonywano dystans – cztery
minuty. Czas przepłynięcia przez Wisłę
morsa Wiesława Sondeja wyniósł
00:02:30 s. Coroczna akcja miała za
zadanie promowanie zdrowego stylu
życia.

Następną imprezą jest PŁYWANIE
W ZIMNEJ WODZIE – SWIMMING IN
COOL WATER – Międzynarodowe Mi-
strzostwa Warszawy.

Przygotowała:
Klaudia Chabko

Przep³ywanie
Wis³y.

Przed
wejœciem
do wody.

Przemarsz ulicami Krakowa nad Wis³ê.
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19 lutego odbyły się IV Zimowe Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie
oraz IV Zimowe Otwarte Mistrzostwa San-
domierza w Triathlonie, w których uczest-
niczyłem. Pierwsza część mistrzostw –
pływanie na dystansie 500 m, została
przeprowadzona w Pływalni Krytej „ Błę-
kitna Fala”. Czas 09:38:1, uplasował mnie
na IX miejscu. Po przepłynięciu wyzna-
czonego dystansu wziąłem udział w dru-
gim etapie mistrzostw, który rozpoczął się
obok Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej, wyruszyłem w rowerową trasę, poko-
nując dystans 13,5 km, w czasie 35:48.
W ostatnim etapie mistrzostw uczestniczy-
łem w biegu pokonując dystans 3,5 km,
w czasie 15:35. Łączny czas jaki pokona-
łem to 51:23;1 uzyskując I miejsce
w swojej kategorii. Łącznie w IV Zimo-
wych Mistrzostwach w Triathlonie wzięło
udział 33 zawodników. W Zimowych Mi-
strzostwach Polski Lekarzy wystartowało
11 triathlonistów, w Zimowych Otwartych
Mistrzostwach Sandomierza 22 osoby.
Wszyscy triathloniści otrzymali dyplomy
okolicznościowe, a zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych puchary

W dniu 28.01.2011 o godz.18 na Si-
łowni „Ewitka” – pod hasłem: „Z nami
poprawisz sylwetkę” odbyły się zawo-
dy w wyciskaniu sztangi leżąc. W konku-
rencji wzięło udział 15 zawodników. Zwy-
cięzcami w poszczególnych kategoriach
zostali: do 20 roku życia: Wojciech
Odżyński, od 20-do 30 roku życia: Jaro-
sław Basior, od 30 roku życia: Łukasz
Marecki.

Impreza stała na wysokim poziomie,
nad bezpieczeństwem wszystkich
uczestników czuwał organizator, instruk-
tor Jacek Oskar, wraz z synem Sław-
kiem. Wszyscy zwycięzcy otrzymali na-
grody oraz dyplomy, natomiast uczestni-
cy, którzy znaleźli się poza podium otrzy-
mali nagrody pocieszenia.

Dziękujemy uczestnikom za przyby-
cie na zawody i zapraszamy na kolejne!

Tekst i fot. Wiesław Sondej

i nagrody rzeczowe. Sponsorem strate-
gicznym triathlonisty jest Okręgowa Sta-
cja Kontroli Pojazdów w Sokołowie Młp.

Rozpoczêcie sezonu

I miejscem triathlonisty
z Soko³owa M³p.

Sportowe ¿ycie w Gminie Soko³ów

Zawodnik podczas wyciskania sztangi le¿¹c.

Pami¹tkowy puchar za I miejsce w zimowym triathlonie wrêczaj¹ w³adze miasta San-
domierz.

w osobach: Pan Marcin Pomianek, Pan
Stefan Popek.

Tekst i fot. Wiesław Sondej
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dotycz¹ca zdarzeñ zaistnia³ych

w styczniu i lutym 2011 r.

Przestêpstwa

Na przełomie stycznia i lutego 2011
roku Komisariat Policji w Sokołowie
Młp. zanotował 42 przestępstwa popeł-
nione na terenie działania tutejszej jed-
nostki. Były to przestępstwa przede
wszystkim z kategorii przestępstw prze-
ciwko mieniu tj. kradzieże, (10 przypad-
ków), kradzieże z włamaniem (3 przy-
padki), kradzież drzewa (2 przypadki),
oszustwo (3 przypadki), uszkodzenie
mienia (3 przypadki), naruszenie miru
domowego (1 przypadek), uszkodze-
nie ciała (2 przypadki), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się nad rodziną
(2 przypadki), kierowanie gróźb karal-
nych (2 przypadki), kierowanie samo-
chodem po drodze publicznej w stanie
nietrzeźwości (5 przypadków) oraz kie-
rowanie rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści po drodze publicznej (4 przypadki).
W omawianym czasie doszło również
na terenie działania naszej jednostki
do 4 wypadków drogowych, w którym
jedna z uczestniczek – rowerzystka
poniosła śmierć, a sprawca zdarzenia
zbiegł z miejsca wypadku.

* * *

3 lutego, policjanci z Sokołowa Ma-
łopolskiego interweniowali, gdy po wej-
ściu do dworcowej poczekalni PKS po-
czuli zapach palonej marihuany. Pod-
czas legitymowania przebywających
tam czterech mężczyzn, u jednego
z nich znaleźli woreczki z suszem ro-
ślinnym przypominającym marihuanę.

Zatrzymany 18-latek, podczas prze-
słuchania przyznał się do zakupu od
mieszkańca pobliskiej miejscowości
marihuany. Z jego wyjaśnień wynikało,
że część narkotyku przekazał do sprze-

dania swojemu koledze.
Na podstawie zebranych informa-

cji policjanci ustalili i zatrzymali jego
20-letniego wspólnika i 21-letniego do-
stawcę narkotyku. Podczas przeszuka-
nia w domu 18-latka, policjanci znaleźli
ponad 70 gramów marihuany przygo-
towanej do sprzedaży. Narkotyk spa-
kowany był w 57 specjalnych worecz-
kach.

Policjanci ustalili także, iż zatrzyma-
ni kilkakrotnie udzielali różnym osobom
posiadany przez siebie narkotyk.
Jedną z osób, którym 18-latek udzielił
narkotyku, był 17-letni mieszkaniec
Sokołowa Małopolskiego.

Wszystkim trzem zatrzymanym, wo-
bec których Prokuratura Rejonowa

w Rzeszowie zastosowała dozór poli-
cyjny, grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

* * *

20 lutego 2011 r. około godz. 10.00,
policjanci zostali powiadomieni o wła-
maniu do stojącego na prywatnej po-
sesji kontenera i kradzieży z niego bu-
tli z gazem propan-butan. Ze wstęp-
nych ustaleń wynikało, że sprawca po
zerwaniu kłódek zabezpieczających
drzwi kontenera skradł butlę z gazem.

Na podstawie zabezpieczonych
śladów na miejscu zdarzenia policjan-
ci już po godzinie od zgłoszenia zatrzy-
mali podejrzanego. Podczas przeszu-
kania, w jednym z pomieszczeń jego
posesji, znaleźli podłączoną do ku-
chenki gazowej skradzioną butlę.

Przesłuchany przyznał się do wła-
mania i kradzieży. Grozi mu kara do 10
lat pozbawienia wolności. Odzyskana
przez policjantów butla wróci do wła-
ściciela.

Żrodło: www. podkarpacka policja.pl

Zdarzenia

drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynno-
ści służbowe na miejscu 17 kolizji dro-
gowych, z których najwięcej miało miej-
sce w Kamieniu (6 kolizji), w Nienadów-
ce (3 kolizje), w Górnie (2 kolizje)
w Sokołowie Młp. (1 kolizja) w Turzy
(1 kolizja), Trzeboś (1 kolizja), w Wólce
Sokołowskiej (1 kolizja), w Wólce Nie-
dźwiedzkiej (1 kolizja) i w Łowisku
(1 kolizja).

W związku z zimą, a także niskimi
temperaturami Komisariat Policji w So-
kołowie Małopolskim, prosi o zwiększe-
nie uwagi i zainteresowanie się ludźmi
starszymi mieszkającymi samotnie jak
również osobami bezdomnymi.
W ostatnich latach na terenie podle-
głym pod tutejszą jednostkę znane były
przypadki zamarznięć, czy też wyzię-
bień skutkujących poważnymi proble-
mami zdrowotnymi.

W okresie zimowym przypominamy
właścicielom posesji o obowiązku od-
śnieżania chodników i obtrącania zwi-
sających sopli z dachów, które mogą
stwarzać zagrożenie dla przechodni
Obowiązek spoczywa na właścicielach
nieruchomości przylegających do nich.

Komendant
Komisariatu Policji

w Sokołowie Młp.
kom. Paweł Suski
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OGŁOSZENIE
Narodowego

Funduszu Zdrowia
Od 1 marca 2011 r. Nocna i Świą-

teczna Opieka Zdrowotna udzielana jest
w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2
w Rzeszowie w Przychodni Rejonowej
w Rzeszowie, w Przychodni Rejonowej
w Sokołowie Młp. (gminy: Głogów Ma-
łopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Młp.
i Świlcza) i w Przychodni Rejonowej
w Dynowie (gminy: Błażowa, Bogu-
chwała, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lu-
benia, Tyczyn) w dni powszednie tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od
18.00 – 8.00, natomiast w soboty, nie-
dziele i święta od 8.00 – 8.00 rano dnia
następnego.

Pacjenci objęci są opieką lekarską
i pielęgniarską w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej – przypadki nagłe.

Wyjazdowa opieka medyczna reali-
zowana jest pod numerem telefonu
17 850-70-92.

OGŁOSZENIE
KRUS PT Leżajsk zaprasza rolników do wzięcia udziału

w IX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony i życia w go-
spodarstwie rolnym. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organiza-
cje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospo-
darstwie rolnym.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Tereno-
wych i Oddziale Regionalnym KRUS, na stronie internetowej KRUS
oraz Biurze Doradcy Rolnego PODR w Sokołowie Młp. Wypełniony
i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Tereno-
wej i Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 15 marca br.

Przy ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę: ład i porzą-
dek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan bu-
dynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części,
podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych
i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt inwentarskich,
stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest
na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w najbliższej Placów-
ce Terenowej i Oddziale Regionalnym KRUS.

Kierownik KRUS PT Leżajsk
Piotr Tokarz
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Ferie z klockami, 17-18 stycznia

Bal karnawałowy, 25 stycznia

Karnawałowa maska, 24 stycznia

Projekcja bajek

Różne sposoby na nudę

Rita i Rudi dookoła świata, 20 stycznia

Kulig, 28 stycznia

Fot. P. Dec, M. Kida
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Druk: „DUET", tel./fax 017 86 35 544, tel. 017 87 11 281; e-mail: duetdruk@onet.pl
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PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

Fot. Ks. J. Fila


