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Szanowni Państwo. Kończy się rok
2012. Mimo kryzysu nie był to zły rok dla
naszej gminy. Zrobiliśmy wiele inwesty-
cji poprawiających życie mieszkańców.
Pozwólcie państwo, że podam tylko kil-
ka danych o stanie finansów naszej
gminy:
Dochody ogółem  – 50 722 206,38
dochody bieżące – 44 139 514,41
dochody majątkowe – 6 582 691,97
środki pozyskane z dotacji (Urząd Mar-
szałkowski, Starostwo, Budżet Państwa)
– na inwestycje – 1 210 569,30
środki pozyskane z programów UE (pla-
nowane) – 5 680 760,33
Wydatki ogółem – 51 357 206,38
wydatki bieżące – 40 898 703,07
wydatki majątkowe – 10 458 503,31
wydatki majątkowe stanowią 20,36%
wydatków ogółem
wynik budżetu (deficyt) – -635 000,00
rok 2011 – -6 339 375,84

Są to bardzo dobre wskaźniki bo-
wiem dalej udało się w tym roku utrzy-
mać dochody na przyzwoitym poziomie,
wydatki majątkowe stanowiły aż 20,36%
budżetu, a deficyt ograniczyliśmy do 600
tys. Co przy skali realizowanych zadań
jest naprawdę niewielką kwotą.

Cieszy stan dróg w naszej gminie.
W tym roku wydaliśmy na drogi gminne
2 724799,72 zł wykonano 6,75 km no-
wej nawierzchni asfaltowej. Praktycznie
w każdej miejscowości coś na drogach
wykonano. Szczególnie cieszy pozy-
skana pod koniec roku dotacja na dro-
gę w Górnie Dołęga, za co należą się
słowa wdzięczności Mieczysławowi

Miazdze. Wspólnie z Województwem
podkarpackim wykonano chodniki przy
drodze wojewódzkiej w Trzebosi.

Zrealizowano remont budynku w Gór-
nie, wyremontowano starą szkołę w So-
kołowie Młp.

Najważniejszą inwestycją dla miesz-
kańców naszej gminy jest moderniza-
cja ujęcia wody, wykonano już magistra-
lę pomiędzy ujęciem wody a Sokoło-
wem, wybudowane są dwa nowe zbior-
niki, trwają prace nad modernizacją
urządzeń SUW-u. Inwestycja jest o tyle
ważna, że tak jak bez innych rzeczy,
o których mówiłem możemy się obejść,
bez wody nie. I jak ocenialiby naszą pra-
cę mieszkańcy gdybyśmy mieli piękne
szkoły, basen, stadiony a brakowałoby
wody. Ważne jest to, że dzięki moderni-
zacji, zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii na SUW uda się zaoszczędzić
środki na uzdatnianie wody.

Ważną rzeczą, jest fakt, że w naszej
gminie mimo tak napiętego budżetu,
wielu potrzeb, wydatków mamy jedne
z najniższych podatków lokalnych (rol-
ny, od nieruchomości, od środków trans-
portu), ceny wody, ścieków i odpadów
komunalnych są jednymi z najniższych
w województwie, a to też nie bierze się
samo z siebie. To efekt oszczędności,
i dbania o interes mieszkańców, dla któ-
rych pracujemy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do sukcesów w tym roku: dzięku-
ję Posłowi Stanisławowi Ożogowi, Rad-
nemu Wojewódzkiemu Mieczysławowi
Miazdze, Radnym powiatowym Piotro-

wi Hadale i Tadeuszowi Chmielowi.
Dziękuję Radzie Miejskiej na czele
z przewodniczącym Andrzejem Pasier-
bem, dziękuję pracownikom Urzędu
i jednostek gminy, a szczególnie pani
Skarbnik Teresie Kołodziej.

W tym miejscu należy podziękować
wszystkim, którzy wsparli naszą gminę:
Marszałkowi Województwa Mirosławo-
wi Karapycie, Wicemarszałkowi Zyg-
muntowi Cholewińskiemu, Staroście
Józefowi Jodłowskiemu, Prezesowi
WFOŚ Janowi Tomace.

Wystąpienie burmistrza GiM Sokołów Młp. Andrzej Ożoga
podczas uroczystej sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.
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W latach 2010-2011 na realizację
Programu przeznaczono ok 1 miliarda
zł (kwotę 986,8 mln zł) za te pieniądze
przeprowadzono „ileś tam programów”
i oczywiście „ileś tam szkoleń i konfe-
rencji”. Wykazano w papierach super
wskaźniki. A realnie osoby 50+ mają
jeszcze większe problemy ze znalezie-
niem pracy.

Nie ma chyba dnia, aby któryś z po-
lityków koalicji nie wypowiadał się
z troską na temat działań w ramach po-
lityki prorodzinnej i wyrażał „zaniepo-
kojenie” losem przyszłych pokoleń. Co
Pan sądzi o tych działaniach rządu?

Wymyślane są ciągle nowe progra-
my polityki prorodzinnej, opracowywa-
ne działania osłonowe, trwa wyścig kto
ile zaproponuje „kobietom za urodze-
nie dziecka”. Dowiadujemy się o no-
wych placówkach przedszkolnych, żłob-
kach itd. Wszystko to jest niewątpliwie
bardzo ważne i potrzebne. Jednak w tym
wszystkim chyba gubimy rzecz najważ-
niejszą z punktu widzenia młodej rodzi-
ny – stabilność finansową. A tą daje tyl-
ko i wyłącznie stabilna i dobrze płatna
praca. Praca w której kobieta nie boi się,
że po urodzeniu dziecka nie ma gdzie
wrócić do pracy, praca która jest na czas
nieokreślony która pozwala na plano-
wanie działań w dłuższej perspektywie
aniżeli 3 miesiące (umowy na czas okre-
ślony), praca która pozwala na wzięcie
nawet małego kredytu. Takiej stabiliza-
cji nie da żaden nawet najbardziej hoj-
ny system socjalny. Nikt o zdrowych
zmysłach nie planuje dzieci siedząc
przed TV i słuchając „ile dadzą na jed-
no dziecko”. A znalezienie pracy jest
coraz trudniejsze. Takiego wysokiego
poziomu bezrobocia nie było w naszym
województwie od 7 lat. Są powiaty gdzie
bez pracy jest co 4 osoba. W oczywisty

Podkarpacie nie jest
„Zielon¹ Wysp¹”

Rząd Donalda Tuska chwali się osiągnięciami poprawiającymi byt Po-
laków. Słynne są już opowieści premiera o zielonej wyspie, której
kryzys się nie ima. Szef rządu odwiedzał również Podkarpacie i pod-
kreślał, że wniósł wkład w rozwój naszego regionu, ale czy rzeczywi-
ście mieszkańcom Podkarpacia żyje się coraz lepiej?

Od kilku lat słyszymy od partii rządzą-
cej, przedstawicieli samorządowej wła-
dzy wojewódzkiej, parlamentarzystów
PO i PSL, że Podkarpacie rozwija się, że
mamy większą dynamikę rozwoju niż
wiele innych polskich regionów oraz, że
znacząco wzrasta jakość życia i że do-
ganiamy już średni krajowy poziom roz-
woju. Czy jest to prawda? Otóż nie. Mało,
że nie zbliżamy się do średniego rozwo-
ju kraju, to na dodatek tracimy z każdym
rokiem i powiększamy dystans.

Dlaczego tak się dzieje, skoro
mamy duże inwestycje na Podkarpa-
ciu w różnych dziedzinach, począwszy
od infrastruktury (budowa A4 i rozwój
lotniska), a kończąc na inwestycjach
realizowanych przez uczelnie?

Inwestycje są realizowane także
przez samorządy. Zapomina się albo nie
chce się o tym głośno mówić, że inne
regiony nie śpią, tylko również wykorzy-
stują swoją szansę i czynią postępy
a jeszcze inni rozwijają się znacznie szyb-
ciej niż my. I efekt jest taki, że biorąc pod
uwagę PKB na 1 mieszkańca tracimy
dystans i coraz mocniej przynależymy do
tzw. Polski C. Wystarczy przeanalizować
oficjalne dane statystyczne publikowa-
ne przez Główny Urząd Statystyczny
w zakresie bezrobocia, PKB i poziomu
wynagrodzeń, aby zobaczyć, że poziom
rozwoju województwa jest jednym z naj-
niższych w Polsce. Zatem bardziej zakli-
namy rzeczywistość niż zbliżamy się do
średniego rozwoju kraju. Co do inwesty-
cji infrastrukturalnych, niestety nieprawi-
dłowości przy budowie autostrady po-
zbawiły majątków wielu podkarpackich
przedsiębiorców.

Mamy najwyższe bezrobocie od 7 lat
na Podkarpaciu. W styczniu br. zareje-
strowanych było 163 013 osób bez pra-
cy. Jest to najwyższy poziom bezrobocia
od 2006r. W samym tylko styczniu przy-
było 9 206 osób (przewidywana stopa
bezrobocia za styczeń br. ok. 18,4%). Jak
możemy zauważyć porównując styczeń
2011 oraz styczeń 2013 okazuje się, iż
wielkie pieniądze oraz specjalne progra-
my rządowe tudzież samorządowe nie
mają żadnego przełożenia na zmiany
w strukturze bezrobotnych w naszym wo-
jewództwie. Szczególnie niepokojący
jest wzrost bezrobotnych w grupach:

– kobiet, które nie podjęły zatrudnie-
nia po urodzeniu dziecka do 19 208 (po-
lityka prorodzinna)

– bezrobotni powyżej 50 roku życia:
do 28 366 (program Michała Boniego
50+)

– długotrwale bezrobotni: do 90 407.
– młodzi ludzie w grupie do 25 roku

życia: 36 900 (mimo dużego odpływu
młodych ludzi za granicę), tj. prawie 1/4
ogółu bezrobotnych.

W ostatnim okresie długo dyskuto-
wano nad potrzebą wydłużenie wieku
emerytalnego Polaków. Wynikiem prac
koalicji PO-PSL mimo wielkich sprze-
ciwów społeczeństwa jest podwyższe-
nie tego wieku. Oczywiście wszystkie
te działania motywowano chęcią lep-
szego zabezpieczenia nas obywateli na
„stare lata”, a czy to jest właściwa for-
ma zabezpieczenia?

Argumenty koalicjantów wydawały się
logiczne: dłużej pracujemy, więcej odło-
żymy na emeryturę. Jednak „diabeł” tkwi
w szczegółach. Aby więcej odłożyć trze-
ba więcej pracować to logiczne. Ale jak tu
więcej zarobić kiedy tej pracy po prostu
nie ma. Jak wynika z danych statystycz-
nych w naszym województwie liczba bez-
robotnych osób 50+ w ostatnich latach
znaczenie wzrosła (z 24 058 do 28 366).

Alarmujące są dane GUS. Podkarpa-
cie w latach 2010-2012 opuściło około
200 tys. mieszkańców wyjeżdżając na
stałe z Polski. Około 75% tych ludzi to
osoby poniżej 39 roku życia. Musi prze-
rażać uzasadnienie wyjazdu większości
tych osób: „nie widzimy tu dla siebie miej-
sca ani przyszłości”. Wszyscy (ponad
podziałami politycznymi) musimy podjąć
działania aby to zmienić! Nikt ani nic nie
zwolni nas z odpowiedzialności i obo-
wiązku działania na rzecz rozwoju tej
naszej Ziemi, od innych nam droższej
i bliższej. Zadaniem na dzisiaj jest opra-
cowanie dobrej strategii rozwoju woje-
wództwa i założeń do RPO, a nie zajmo-
wanie się tylko i wyłącznie sobą.

W tym samym czasie rząd wprowa-
dził, a następnie ogłosił wielki sukces
programu „Solidarność pokoleń. Dzia-
łania dla zwiększenia aktywności zawo-
dowej osób w wieku 50+”. Czy działa-
nia przyniosły zamierzony efekt?
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sposób przekłada się to na wielkie pro-
blemy młodych matek, które po urodze-
niu dziecka nie mają gdzie wracać. Już
prawie 20 000 takich kobiet jest zareje-
strowanych w PUP w naszym wojewódz-
twie. W grupie osób do 25 roku bezrobo-
cie nie spadło i dalej utrzymuje się na
bardzo wysokim poziomie, pomimo du-
żej zagranicznej i wewnętrznej emigra-
cji zarobkowej. Młodzi ludzie stanowią
prawie 25% wszystkich bezrobotnych.
Gdyby młodzi ludzie, którzy wyjechali
z naszego województwa do pracy za gra-
nicę, nagle powrócili, to mielibyśmy po-
ziom bezrobocia jeden z najwyższych
w całej Unii Europejskiej. Trzeba pamię-
tać, że przynosi to same negatywne zja-
wiska. Płacą podatki poza wojewódz-
twem, spada sprzedaż artykułów i dóbr,
zmniejsza się liczba dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli i szkół, co przekłada
się na zamykanie placówek oświato-
wych i redukcję zatrudnienia, zmniejsza
się przyrost naturalny i tak dalej.

Porównując PKB na 1 mieszkańca
wyraźnie widać, że tracimy dystans do
średniego PKB w kraju. Obecnie na
mieszkańca Podkarpacia przypada
24 973 zł podczas gdy średnia dla kra-
ju to 37 096 zł. Oznacza to, że gdyby-
śmy się 2 razy szybciej rozwijali od
średniego poziomu w kraju to dopiero
po 23 latach osiągnęlibyśmy średni
poziom Polski. Jakie będą skutki takie-
go zapóźnienia regionu?

Gdybyśmy chcieli „dogonić” najszyb-
ciej rozwijające się województwa – przy
założeniu że rozwój naszego regionu
przyśpieszy 2-krotnie, to potrzebujemy
na to ponad 50 lat. To świadczy o pozio-
mie rozwoju Podkarpacia i dystansie
dzielącym nas od średniej i najlepszych
regionów w kraju. Jest również główną
przyczyną faktu, że młodzi, dobrze wy-
kształceni ludzie wyjeżdżają w poszuki-
waniu pracy i lepszego życia, a najlepsi
maturzyści w przeważającej większości
wybierają uczelnie poza województwem
– w mocnych ośrodkach: Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu i innych gwarantu-
jących zatrudnienie. W konsekwencji
rzadko po ukończeniu studiów wracają
z powrotem. Do tego nakłada się fakt, iż
mamy najniższe wynagrodzenia. Nie
podejmuje się doraźnych ani długofalo-
wych działań, które mogłyby zmienić ist-
niejącą sytuację.

Czy można odwrócić te tendencje?
Czy jest nadzieja na lepszą przyszłość
dla Podkarpacia i jego mieszkańców?

Tak, ale potrzeba determinacji, cięż-
kiej pracy ponad podziałami polityczny-
mi i perspektywicznego spojrzenia na
innowacyjny rozwój regionalny. Poza tym
nie powinno dochodzić do sytuacji, że
posłowie posiadający mandat z tego re-

gionu nie zawsze głosują wspólnie za
środkami finansowymi dla Podkarpacia.
Brak efektywnej współpracy rozmaitych
instytucji na poziomie województwa, brak
ściśle określonych kilku najważniejszych
celów i determinacji w ich wdrażaniu,
brak współpracy parlamentarzystów
wszystkich opcji powoduje, że coraz bar-
dziej tracimy dystans i tracimy młodych
i wykształconych ludzi, którzy nie widzą
tutaj szans na założenie rodziny oraz
rozwój zawodowy i osobisty.

Wydawać by się mogło, że Fundusz
Pracy służy przede wszystkim pomocy
bezrobotnym, tzn. skutecznie przeciw-
działa bezrobociu i sprzyja tworzeniu
miejsc pracy. Czy tak jest faktycznie?

Analizując działania Ministra Rostow-
skiego należy stwierdzić, iż Fundusz Pra-
cy za rządów obecnej koalicji nie służy
pobudzaniu rynku pracy a zapychaniu
dziury budżetowej. Ponadto koalicja rzą-
dowa nie ma pomysłów na to jakie roz-
wiązania wprowadzić, aby zwiększyć
efektywność zatrudniania młodych ludzi,

zaczynając od ważnej chronologicznie
ścieżki kariery jaką są staże, na które fun-
dusze znacznie ograniczono. Miejmy
nadzieję, że w najbliższym czasie środki
z Funduszu Pracy będą przeznaczone
na aktywizację bezrobotnych oraz, że
zostaną podjęte działania reformujące
gospodarkę w celu tworzenia nowych
miejsc pracy. Wierzę, że interes Woje-
wództwa Podkarpackiego zostanie na-
reszcie dostrzeżony, a problemy miesz-
kańców rozwiązane, czego sobie i Pań-
stwu życzę.

Z Posłem na Sejm RP Stanisławem
Ożogiem – członkiem Komisji Finan-
sów Publicznych, Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Podkomisji stałej ds. monitorowania
wykorzystania środków unijnych oraz
Podkomisji stałej ds. finansów samo-
rządowych. Członkiem Prawa i Spra-
wiedliwości, Prezesem Zarządu PiS
Okręgu nr 23 – Rzeszów oraz człon-
kiem Rady Politycznej PiS rozmawiała
Monika Roman.
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 11 grudnia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2013 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 17 grudnia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2013 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 19 grudnia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2013 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjecie protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Informacja o realizacji projektu systemowego w 2012 roku
pt. „Czas na
aktywność w Gminie Sokołów Młp”.
6. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 19 grudnia 2012 r.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał:
– w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych,
– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty,
– w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie ka-
pitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Sokołów
Małopolski działającej pod nazwą Zakład Komunalny w So-
kołowie Małopolskim Sp. z o o.,
– w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świad-
czonych przez Gminę Sokołów Małopolskim w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz
wysokości cen za te usługi,
2. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 20 grudnia 2012 r.

Temat posiedzenia:
Kontrola stanu utrzymania dróg.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 29 grudnia 2012 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy So-
kołów Młp. na lata 2013-2019
2. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2013 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 pro-
jekcie uchwały budżetowej,
– przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta
w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej,
– głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. Podjęcie uchwał.
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie wystąpienia przez Gminę Sokołów Młp. o dofi-
nansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Pod-
działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Pla-
nu działania dla województwa podkarpackiego na rok 2013
PO KL.
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rze-
szowskiemu na realizację zadania,
– w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
– w sprawie zmian w budżecie.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Następnie o godzinie 11 00 odbyła się uroczysta sesja nowo-
roczna.
Program uroczystej sesji noworocznej:
1.Prezentacja kolęd przez młodzież
2.Wręczenie nagrody burmistrza za działalność sportową
Panu Stanisławowi Dec
i działalność kulturalną Pani Danucie Ożóg w 2012 roku.
3.Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski.
4.Wystąpienia Gości.
5.Składanie życzeń.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. od 28 listopada 2012 r.

do 27 grudnia 2012 r.

– w sprawie zmian w budżecie 2012 r.,
– w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 68,93 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności usługowej w obiekcie Kryta Pływalnia w Sokołowie
Młp. przy ulicy Pileckich 5. Przetarg ogłoszony na dzień 12
grudnia 2012 r. nie odbył się ponieważ nikt nie wpłacił wa-
dium,
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– w sprawie zmian w budżecie 2012 r.,
– w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do
użytkowania zrealizowanych projektów objętych zadaniem
pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę w gminie Sokołów Mało-
polski,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych intere-
sów Gminy Sokołów Małopolski wraz z jednostkami organi-
zacyjnymi i instytucjami kultury”. Przetarg odbył się w dniu
20 grudnia 2012 r.
– w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy za grunt,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu działki nr 3214/5 poło-
żonej w Sokołowie Młp. przy ul. Rynek, na cele usługowo-
handlowe,
– w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty
pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Trzebuska i osiedla przy ul. Rze-
szowskiej w Sokołowie Młp.”,
– w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do
podpisania wniosku oraz realizacji projektu systemowego pt.
„Czas na aktywność w gminie Sokołów Młp.” w ramach POKL,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nej do dzierżawy część działki nr 1146/1 położonej w Wólce
Sokołowskiej (pastwisko),
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 68,93 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności usługowej w obiekcie Kryta Pływalnia w Sokołowie
Młp. przy ulicy Pileckich 5.
Przetarg ogłoszony na dzień 21 grudnia 2012 r. nie odbył się
ponieważ nikt nie wpłacił wadium,
– w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów
Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. i w jednostkach
OSP na terenie gminy,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działki nr 2104/12 położonej w Trzebosi,
– w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali oddanych
w najem na rzecz Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w Rzeszowie, w budynku zlokalizowanym na działce
4082 położonej w Sokołowie Młp. przy ul. Rzeszowskiej,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę gruntu położonego w Sokołowie
Młp. oznaczonego w ewidencji gruntów numerami działek:
1457/5, 1459, 1460, część działki nr 1490.
Termin przetargu został ustalony na dzień 23 stycznia 2013 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 68,93 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności usługowej w obiekcie Kryta Pływalnia w Sokołowie
Młp. przy ulicy Pileckich 5.
Termin przetargu został ustalony na dzień 10 stycznia 2013 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek budowlanych, niezabudo-
wanych położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod La-
sem” oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1406/152,
1365/10,1406/153 i 1365/11.
Termin przetargu został ustalony na dzień 23 stycznia 2013 r.
– w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i moty-
wacyjnego dla nauczycieli,
– w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali oddanych
w najem na rzecz Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Sokoło-
wie Młp.
– w sprawie skierowania projektu uchwał na sesję Rady Miej-
skiej.

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

w dniu 21 stycznia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2013 rok.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 22 stycznia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2013 rok.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 23 stycznia 1013 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2013 rok.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 6 lutego 2013 r.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2013 rok.
2. Podjęcie uchwał.
– w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za
pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych
miejscowości Górno.
– w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świad-
czonych przez Gminę Sokołów Małopolski w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz
wysokości cen za te usługi,
– w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/254/2012 r. z dnia
29 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania,
– w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na te-
renie Gminy Sokołów Młp., udostępnianych dla operatorów
i przewoźników warunków i zasad korzystania z tych przy-
stanków i stawki opłat,
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– w sprawie nabycia gruntu,
– w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody rosnącego
w granicach administracyjnych miejscowości Wólka Nie-
dźwiedzka,
– w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyj-
no-składowo-usługowego w Sokołowie Młp.,
– w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji pro-
jektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.
4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2013 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. od 1 stycznia 2013 r.

do 5 lutego 2013 r.

– w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Urzędu
Gminy i Miasta,
– w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy
i Miasta,
– w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzę-
du Gminy i Miasta,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działek nr 819,
817/61 położonej w Nienadówce z przeznaczeniem na
cele drobnych upraw rolnych,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działki nr 3509/50 położonej
w Nienadówce.
Przetarg został ustalony na dzień 6 lutego 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania
pn.”Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1211R
w miejscowości Wólka Sokołowska w km 10 +073 – 11+200”.
Przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działki nr 420/4 położonej
w Trzebosi,
Przetarg został ustalony na dzień 6 lutego 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży działek nr 5249/1, 1129/4 położo-
nych w Sokołowie Młp. ul. Boczna,
– w sprawie najmu lokalu – budynku usytuowanego na dział-
ce nr 1339 w Sokołowie Młp. przy ul. Kazimierza Wielkie-
go,
– w sprawie ustalenia zasad zwrotów kosztu przejazdu
ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkol-
ny, któremu dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub
opiekunowie prawni,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku za-
plecza przy stadionie sportowym w Trzebosi”.
Przetarg został ustalony na dzień 6 lutego 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic
Garncarskiej i Kochanowskiego w Sokołowie Młp. w km
000-0+583”.
Przetarg został ustalony na dzień 12 lutego 2013 r.,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy, lokal wydzielony w budynku base-
nu krytego w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem na rehabi-
litację lub odnowę biologiczną,
– w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłaty za korzysta-
nie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim,
– w sprawie wynajmu lokalu usytuowanego w budynku na
działce nr 426/3 położonej w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działki nr 2104/12 położonej
w Trzebosi.
Przetarg został ustalony na dzień 27 lutego 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy lokal nr 2 i 4 w budynku przystanku PKS
w Sokołowie Młp. ul. Rynek na cele usługowo-handlowe,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na dzierżawę gruntu położonego w Wolce
Sokołowskiej działka nr 1146/1.
Termin przetargu został ustalony na dzień 27 lutego 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego
o powierzchni 94,88 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowej w obiekcie Kryta Pływalnia w So-
kołowie Młp. przy ulicy Pileckich 5.
Termin przetargu został ustalony na dzień 13 lutego 2013 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego
o powierzchni 68,93 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowej gastronomicznej w obiekcie Kryta
Pływalnia w Sokołowie Młp przy ulicy Pileckich 5.
Termin przetargu został ustalony na dzień 20 lutego 2013
roku,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej,

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 25 lutego 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o dożywianiu uczniów z terenu gminy i miasta.
Dofinansowanie z MGOPS. Dożywianie w przedszkolach.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne
4. Objazd stołówek.

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

w dniu 27 lutego 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy różne.
3. Zapoznanie z funkcjonowaniem obiektu starej szkoły
w Sokołowie Młp. po przeprowadzonym remoncie.

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

w dniu 1 marca 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o zakończeniu pierwszego etapu inwestycji
związanych z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej
i ujęcia wody.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
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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 maja 2013 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

Uchwała Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r z późniejszymi zmianami i art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych, obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowią-
zujących w 2013 r. Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawki podatku określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów, z tym że w zależności od ilości miejsc do siedzenia stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Sokołów Młp.

§ 3
Traci moc uchwała XIII/114/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia
28 października 2011 r.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta Sokołów Małp. oraz w prasie lokalnej „Kurier Sokołowski”.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. z dnia 29 października 2012 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

środków transportowych

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. z dnia 29 października 2012 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

środków transportowych

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. z dnia 29 października
2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych
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Opracowała Maria Kucia
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych
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Projekt pt. „Partnerstwo czystych
gmin. Adaptacja szwajcarskich rozwią-
zań w zakresie gospodarki odpadami do
warunków polskich” realizowany był
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „EUROGALICJA” z siedzibą
w Trzebownisku w okresie od listopada
2012 r. do lutego 2013 r. w ramach Fun-
duszu Study Tour współfinansowanego

ze środków Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy.

Projekt zakładał zdobycie informacji
dotyczących zagospodarowania odpa-
dów komunalnych na terenie Federacji
Szwajcarskiej, zapoznanie się z dobry-
mi praktykami i dokonanie analizy moż-
liwości ich wykorzystania w warunkach
polskich zgodnie z wymogami nowej
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach.

Ogromna różnorodność towarów
sprawia, że żyjemy w kulturze masowe-
go konsumpcjonizmu. Pochłonięci sza-
leństwem zakupów nie zauważamy
oprócz ubywającej zawartości portfela
góry śmieci, jaką w związku z tym wy-
twarzamy i składujemy. Wytwarzamy
coraz więcej odpadów a to narzuca po-
trzebę prowadzenia odpowiedniej go-
spodarki odpadami, która zapewni wła-
ściwą ochronę środowiska. Nowa usta-
wa zobowiązuje gminy do przejęcia
obowiązków właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy
w zakresie odbierania i zagospodaro-
wywania odpadów komunalnych. Gmi-
ny odpowiadają także za zapewnienie
osiągnięcia określonych poziomów od-
zysku i recyklingu poszczególnych grup
odpadów, a także za ograniczenie skła-
dowania odpadów ulegających biode-
gradacji. Samorządy w całej Polsce
mają problemy z wdrożeniem tych obo-

Szwajcarskie praktyki w zakresie
gospodarki odpadami

wiązków, gdyż niektóre kwestie w usta-
wie nie są klarownie określone a w Pol-
sce brakuje dobrych praktyk, które były-
by wzorem. Rozwiązania jakie muszą
być wprowadzone w naszym kraju, od
dawna są realizowane w krajach UE
i Szwajcarii. W Federacji Szwajcarskiej
podobny system, który ma funkcjonować
w Polsce wprowadzono już w latach 90.

Usuwanie odpadów w Szwajcarii
jest kompetencją gmin. Tutaj, 80 % od-
padów komunalnych trafia do spalarni,
gdzie podczas spalania objętość odpa-
dów ulega zmniejszeniu o 9/10, a waga
o 3/4. Powstająca w spalarni energia po-
winna być wykorzystywana do produk-
cji energii elektrycznej i ciepła. Pozo-
stający po spaleniu żużel trafia na skła-
dowisko, a osady z filtrów, które są od-
padami niebezpiecznymi podlegają dal-
szej utylizacji.

LGD „Eurogalicja” podjęła współpra-
cę z instytucją szwajcarską Swiss Re-
cycling, która zajmuje się interesami
wszystkich szwajcarskich organizacji
recyklingowych zajmujących się segre-
gacją odpadów.

W związku z powyższym, czworo de-
legatów z naszej gminy uczestniczyło
w dniach 28.01.2013 r. – 02.02.2013 roku
w wyjeździe do Szwajcarii. Podczas wy-
jazdu w dniu 30.01.2013 r. braliśmy
udział w seminarium, w czasie którego
szwajcarscy eksperci zaprezentowali
rozwiązania stosowane na terenie Kon-
federacji w następujących obszarach:

1. „Logistyczne i finansowe aspekty
zagospodarowania odpadów w prakty-
ce z przykładowymi realizacjami”.

2. „Prawny system zagospodarowa-
nia odpadów w Szwajcarii.

3. „Metody budowania świadomości
ekologicznej wśród mieszkańców”.

W kolejnym dniu wizyty odwiedzili-
śmy i zapoznaliśmy się z działalnością:
– spalarni odpadów,
– oczyszczalni ścieków,
– punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Oczyszczalnia ścieków Limeco zosta-
ła wybudowana przez związek ośmiu
samorządów i przyjmuje ścieki w ilości
35 000 m3 od około 80 000 mieszkań-
ców. Oczyszczanie ścieków odbywa się
tu wieloetapowo. Pierwszy etap to
oczyszczanie mechaniczne. Następnie
ścieki są przepompowywane na wyso-
kość 12 metrów do trzypoziomowego
budynku, gdzie następuje dalsze oczysz-
czanie metodą buforową, metodą wchła-
niania przez cząsteczki w końcowym eta-
pie przez piasek. Cały proces jest napo-
wietrzany. Temperatura ścieków wykorzy-
stywana jest do ogrzewania mieszkań,
fabryk i budynków biurowych. Po uzdat-
nianiu woda odprowadzona jest do prze-
pływającej obok rzeki natomiast osad
spalany w znajdującej się w pobliżu spa-

larni. Spalarnia wytwarza
energię elektryczną dla 18
500 gospodarstw domo-
wych oraz ciepło.

Wizytowany przez nas
Punk Selektywnej Zbiórki
Odpadów w małym mia-
steczku Geroldswil zloka-
lizowany jest blisko auto-
strady i łatwo dostępny
dla mieszkańców. Pra-
cownik obsługujący
PSZO w godzinach od
8.00 do 14.00 przyjmuje
w zadaszonej i ogrodzo-
nej wiacie: oleje spożyw-

cze, tektura, plastiki i elementy metalo-
we. W tej części znajduje się również
waga i prasa. Na placu nieogrodzonym
znajduje się dziewięć pojemników na
surowce segregowane (szkło białe, zie-
lone, brązowe, PET, aluminium itd.) Po-
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jemniki mają pojemność 5 m3 i są wko-
pane na głębokość 1,5 m poniżej grun-
tu. Obok znajduje się parking dla osób,
które dostarczają surowce.

Szwajcarskie rozwiązania zasługują
na aprobatę. Jednak w Polsce nadal
brakuje odpowiedniej edukacji miesz-
kańców dotyczącej segregacji odpadów
i zmiany sposobu myślenia. Największą
barierą, która odróżnia nas od Szwaj-
carii jest kwestia finansowa – możliwość
posiadania nowoczesnych instalacji do
zagospodarowania odpadów; spalarni
czy sortowni odpadów.

Rozwiązania zastosowane w gospo-
darce odpadami w Szwajcarii mają szan-
sę zastosowania w Polsce. Jednak to od
każdego z nas zależy jak będzie wyglą-
dała segregacja odpadów w naszej gmi-
nie. Przykład Szwajcarii, uznawanej za
jeden z najbardziej ekologicznych i czy-
stych krajów Europy, pokazuje, że cele
są możliwe i warte poświęcenia.

Monika Śliż
* W artykule wykorzystano informacje za-
warte w Raporcie końcowym, udostępnio-
nym przez LGD „EUROGALICJA”.

Serdeczne podziękowania dla Prezesa Lokalnej Grupy Działania
„EUROGALICJA” Pana Jerzego Mełecha
za możliwość uczestniczenia w projekcie

pt. „Partnerstwo czystych gmin. Adaptacja szwajcarskich
rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków polskich”

składa
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz uczestnicy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

www.rpo.podkarpackie.pl
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Gmina Sokołów Małopolski przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108698 R Wólka
Niedźwiedzka przez wieś etap I: Remont drogi gminnej nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś w miejscowości
Wólka Niedźwiedzka”.

Projekt jest realizowany w ramach działania 7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo
oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, osi priorytetowej nr 7, „Spójność wewnątrzregionalna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dnia 17 lipca 2012 r. Gmina Sokołów Małopolski podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o dofinanso-
wanie ww. projektu środkami z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończe-
nie realizacji projektu przewidziano na październik 2013 r.

Z uwagi na pozyskanie dofinansowania, możliwość połączenia zamówień (potencjalne obniżenie kosztów) i względy
praktyczne wykonawstwa, Gmina zdecydowała się na wykonanie razem z etapem I etapu nr II tj. zadania pn.: Przebu-
dowa drogi gminnej Nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś etap II: Wykonanie prawostronnego przydrożnego
rowu krytego z zastosowaniem rur strukturalnych polipropylenowych na działce o nr ew. 2730 w miejscowości Wólka
Niedźwiedzka. W wyniku realizacji etapu I i II uzyska się kompleksową renowację i przebudowę drogi.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i po uwzględnieniu kosztów zadania wynikających z rozstrzygnięcia
przetargu, koszt robót budowlanych etapu I wyniesie 492 846,98 zł brutto z czego dofinansowanie ma wynieść ok.
319 tys. zł, koszt etapu II to: 426 189,35 zł brutto, razem koszt wszystkich robót budowlanych to 919 036,33 zł.
brutto.

W zakres rzeczowy projektu, czyli etapu I wchodzą następujące roboty budowlane na długości 1,4 km:
1. Odtworzenie podbudowy z lewej strony drogi od strony pobocza.
2. Remont nawierzchni bitumicznej, położenie nowej nawierzchni, tj. warstwy wiążącej i ścieralnej.
3. Remont istniejących zjazdów od strony lewej, wymiana rur pod zjazdami odtworzenie profili i nawierzchni

zjazdów.
4. Remont – wyprofilowanie, odmulenie rowów, uzupełnienie tłuczniem pobocza od strony lewej.
W ramach etapu II przewidziano wykonanie rowu krytego wraz z odtworzeniem zjazdów na długości 1,4 km,

w tym samym kilometrażu co etap I, tj. od drogi wojewódzkiej 875 do okolicy szkoły.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

www.rpo.podkarpackie.pl
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Gmina Sokołów Małopolski realizuje projekt pn.: „Poprawa zaopatrzenia w wodę w gminie Sokołów Małopolski”.
Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, osi priorytetowej nr 4, „Ochrona

środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dnia 22 grudnia 2011 r. Gmina Sokołów Małopolski podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie
ww. projektu środkami z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie realizacji
projektu przewidziano na lipiec 2013 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i po uwzględnieniu kosztów zadań wynikających z rozstrzygnięcia przetar-
gu, koszt całkowity projektu to 5 327 418,14 zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 3,5 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu stanowią następujące roboty budowlane:
1. Przebudowa, rozbudowa SUW w Turzy, w tym: remont istniejącego obiektu, wymiana urządzeń technologicznych

i kontrolno pomiarowych, budowa dwóch dodatkowych zbiorników na wodę o pojemności 300 m3 każdy.
2. Wymiana urządzeń tłoczących SUW w Wólce Niedźwiedzkiej, w tym: wymiana urządzeń technologicznych i kontrolno

pomiarowych.
3. Przebudowa, rozbudowa wodociągu od SUW w Turzy do Sokołowa Młp. – cała główna magistrala długości ok. 3,8 km.
4. Budowa wodociągu na osiedlu „Piaski”: całość o długości ok. 4 km.
5. Budowa wodociągu na osiedlu „Piaski II”: całość o długości ok. 3,5 km.
6. Budowa wodociągu na osiedlu „Słoneczne”: całość o długości ok. 2,7 km.

Poniedzia³ek, przedostatni
dzieñ pielgrzymki

Pobudka jak zwykle o 4.30, aby
o 6.15 wyjść z obozu i przebyć 10 km
odcinek do kościoła na mszę św. W nocy
było zimno, temperatura spadła do kil-
ku stopni. Było chłodno i dostałem dresz-
czy. Rano osłabiony zwlokłem się z prze-
okropnymi bólami w nogach. Szczegól-
nie bolały mnie odciski pod stopami. Na
śniadanie nie miałem smaku, napiłem
się tylko herbaty i wziąłem suchy pro-
wiant. Nie miałem siły, aby pójść się
ogolić. Ruszyliśmy z obozu, ale wytrzy-
małem tylko godzinę i organizm odmó-
wił posłuszeństwa. Wyruszyłem na cze-
le pielgrzymki, jak wyszliśmy z obozu,
ale „peleton” mnie wchłaniał i po godzi-
nie marszu znalazłem się na samym
końcu Tam jechał samochód sanitarny
i poprosiłem o zabranie mnie do niego.
Zmierzono mi temperaturę, dostałem
polopirynę na obniżenie gorączki i ja-

Kazimierz Smolak

Pielgrzymka
(cz. II)

kieś tabletki do ssania. Dojechaliśmy do
miejsca, gdzie odbywała się msza świę-
ta, ale nawet nie byłem w stanie jej wy-
słuchać w samochodzie, bo łamał mnie
sen i zmęczenie. Po mszy samochód
zawiózł nas (uzbierało się takich jak ja
sześć osób) do obozu. Tam już były roz-
łożone namioty, a w nich bardzo ciepło,
bo świeciło w nie słońce. Usnąłem na-
tychmiast i przebudziłem się po czterech
godzinach już w lepszej formie. O 18.00
wszyscy doszli do obozu. Wstałem, po-
szedłem na obiadokolację, którą zja-
dłem ze smakiem, potem ponownie do
namiotu sanitarnego i znów dołożono
mi na noc polopirynę, więc walnąłem się
do łóżka i spałem do rana snem spra-
wiedliwego. Byłoby jeszcze lepiej, gdy-
by nie trzeba było w nocy wstawać do
sikania, ale w moim wieku już jestem do
tego przyzwyczajony.

Wtorek – ostatni
dzieñ pielgrzymki

Pobudka o 6.00. Msza święta odby-
ła się w kościele w Przeprośnej Górce,
przy którym rozłożony był obóz. Na mszę
świętą przyjechał Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego Józef Guzek, który prze-
wodniczył mszy wraz w biskupem po-
mocniczym Armii Amerykańskiej Richar-
dem Spencerem. Duży kościół był pe-
łen ludzi: zarówno żołnierzy, jak i cywil-
nych grup pielgrzymkowych. Na ostat-

nią mszę i na wejście do Częstochowy
na Jasną Górę przyjechało trochę wier-
chuszki wojskowej z generałami włącz-
nie. Więc i na mszy powitań z tego tytułu
było wiele. Przybyli też przedstawiciele
innych armii, które pielgrzymowały wraz
z Wojskiem Polskim. Największe brawa
zebrała uczestnicząca w pielgrzymce
żołnierka ukraińska, która pięknym
i donośnym głosem zaśpiewała ukraiń-
skie pieśni narodowo-religijne. Około
11.00 uformowali się pielgrzymi w szy-
ku wojskowym. Do 21. Podkarpackiej
Brygady Strzelców Podhalańskich do-
jechała grupa żołnierzy Podhalańczy-
ków w ozdobnych kapeluszach z piór-
kami i w pelerynach. Reprezentowali się
najładniej ze wszystkich formacji woj-
skowych. Żołnierze nieśli figurkę Matki
Boskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego
w płaszczu ustrojonym emblematami
jednostek wojskowych.

Od Przeprośnej Górki, gdzie mieli-
śmy ostatni obóz, do Jasnej Góry zosta-
ło 12 km. Kiedy wchodziliśmy na obrze-
ża Częstochowy, zrobiono postój, na któ-
rym można było dostać kompot i posilić
się zapasami suchego prowiantu. Po
wyruszeniu już do ostatniego odcinka
drogi ksiądz kapelan intonował pieśni
żołnierskie, które żołnierze i pielgrzymi
cywilni idący z żołnierzami chętnie po-
dejmowali. Naprawdę ściskało mnie
w gardle, kiedy widziałem liczne grupy
witających mieszkańców Częstochowy,
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którzy na widok wojska śpiewającego
piosenki żołnierskie ocierało łzy ze
wzruszenia. Nawet dla tego widoku war-
to było trudzić się przez dziesięć dni piel-
grzymki. Im bliżej klasztoru, który wi-
doczny był z odległości 6 km, tym więk-
sze wzruszenie i większa radość, że
człowiek donosi do cudownego obrazu
swoje intencje, z którymi pielgrzymował
przez całą trasę.

Podsumowanie

Ja, oprócz intencji ogólnej, którą
mogę nazwać dziękczynną za przeżyte
60 lat, rodzinę, wspólników, zakład, co-
dziennie obierałem sobie inną intencję,
w której szedłem. Uważałem, że bardzo
dużo jestem winien Matce Boskiej i dla-
tego od dłuższego czasu nosiłem się
z myślą udania się do Częstochowy na
piechotę. Na pielgrzymim szlaku wyda-
je się, że ludzie szukają Boga, a to Bóg
szuka nas i dostaje się powołanie do
pójścia na pielgrzymkę.

W innych latach chodziła za mną tyl-
ko myśl i ochota, a jak należało się zapi-
sać, to zawsze pojawiały się jakieś inne
przeszkody. Tego roku myśl o pielgrzym-
ce dręczyła mnie od wczesnej wiosny,
a decyzja o uczestnictwie zapadła po
pewnych przeżyciach, kiedy uznałem,
że będzie to najlepsza pomoc z mojej
strony dla tej osoby, o którą szczególnie
się modliłem.

Podjęcie trudu pielgrzymowania to
pokonanie siebie, pokonanie pewnych

oporów, słabości: czy podołam, czy dam
radę. Prawdę mówiąc, to na pielgrzym-
ce czułem się jakbym został rzucony na
głębokie morze i uczył się dopiero pły-
wać. Tyle kilometrów w jeden dzień zro-
biłem może jak miałem 20 lat, kiedy ora-
łem pole cały dzień i chodziłem boso za
pługiem konnym. Ale to było 40 lat temu.
Wtedy też czułem się zmęczony, ale jesz-
cze wieczorem była siła, aby z kolega-
mi chwilę pograć w piłkę. Każdy wysiłek
w życiu to niesienie własnego krzyża,
gdyż każde życie jest pod znakiem krzy-
ża. Tylko czy zechcemy ochotnie nieść
ów krzyż przez życie, jak to czynimy na
pielgrzymce. Jeśli się będziesz bunto-
wał, to w twym sercu urośnie zgorzknie-
nie, a krzyż stanie się jeszcze cięższy.
Nie mamy wyboru. Musimy się ugiąć
przed tajemnicą cierpienia, przed Bo-
giem, który nawet podczas ciemnych
nocy potrafi sprawić, by świeciły gwiaz-
dy. Coraz mniej ludzi sobie z tym radzi.
Nie masz wyboru: albo będziesz niósł
swój krzyż, albo ten krzyż cię przygnie-
cie. Będziesz potrafił go nieść, jeśli poj-
miesz sens i misję krzyża. Jest on ni-
czym antena, za pomocą której możesz
odbierać posłannictwo Boga.

Z człowiekiem jest jak z przyrodą:
ciągłe zmiany, dzień i noc, wiosna i je-
sień, przypływ i odpływ. Kto nie zazna
trosk, ten nigdy nie odkryje prawdziwej
radości. Kto przeżyje trudy pielgrzym-
ki, ten dopiero zrozumie i dozna rado-
ści z jej przebycia. Żeby w życiu do cze-
goś dojść nie wystarczy mieć trochę

W dniu 4 luty 2013 roku nastąpiło
uroczyste otwarcie odnowionego bu-
dynku po byłym Ośrodku Zdrowia
w Górnie, który jest przeznaczony jako
nowy Ośrodek Kultury. Uroczyste otwar-
cie poprzedziło otwarcie i poświęcenie
nowej drogi na ulicy Polnej, która wy-
konana była końcem roku 2012. Cho-
dzi o drogę przez pola na Dołegę, gdzie
został położony tłuczeń i asfalt oraz
rowy i pobocza. Drogę tą wykonano
w ekspresowym tempie (około 2 tygo-
dnie). Po wykonaniu wkrótce spadł
śnieg i uroczyste otwarcie połączono
z otwarciem Ośrodka Kultury. Na uro-
czystość przybyli: Poseł na Sejm RP
Stanisław Ożóg, Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski, Burmistrz i jego za-
stępca Andrzej Ożóg i Bogusław Kida,
główny inicjator tej inwestycji Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Mieczysław
Miazga, właściciel firmy wykonywują-
cej remont Domu Kultury Kazimierz
Szewczyk. Ponadto przybyli profesor
Kazimierz Ożóg z żoną Danutą, Dyrek-

oleju w głowie i zdrowe nogi, trzeba
mieć jeszcze ołów w tyłku, czyli być pra-
cowitym, systematycznym i upartym.
Jeżeli przejdzie się szmat drogi z inny-
mi uczestnikami, zwanymi braćmi czy
siostrami, to można powiedzieć: „Czło-
wieku, lubię cię! Jesteś w tym miejscu
taki sam jak ja. Podążasz tą samą
drogą, do tego samego celu. Zagonio-
ny, spokojny, szczęśliwy, bojaźliwy –
sam nie wiem. Jesteś tak samo wrażli-
wy i samotny jak ja”.

Co dzień biegamy po tym świecie jak
po supermarkecie: zobaczyć, wyszukać,
wziąć, kupić, dać, wyrzucić. Z czasem
staje się to przerażająco nudne i bez-
sensowne – jeżeli drzemiące w nas pra-
gnienie brania i dawania miłości zagłu-
szamy rzeczami, za które można zapła-
cić pieniędzmi. Na pielgrzymce choć na
dziesięć dni człowiek oderwie się od
tych spraw, zostaje sam ze sobą i swo-
im krzyżem, który pragnie donieść do Ja-
snogórskiej Pani i ofiarować go u Jej
stóp. Pielgrzymkę do Częstochowy moż-
na porównać do drogi życiowej, którą
codziennie pielgrzymujemy do kresu
swojego życia. Zarówno na pielgrzym-
ce, jak i w życiu modlitwa powinna być
podobna i brzmieć: „Boże, jeżeli nie da
się zmniejszyć ciężaru krzyża, który nio-
sę, to przynajmniej wzmocnij mi plecy”.
Na pewno z pielgrzymki nie wracamy
z rozwiązanymi problemami, ale ze
wzmocnionymi plecami i wiarą oraz za-
ufaniem, że te zawiłe i ciężkie sprawy
dnia codziennego da się pokonać.

tanie zaproszonych gości, a następnie
młodzież z Zespołu Szkół z Górna wy-
stąpiła z krótkim programem artystycz-
nym, za który została nagrodzona grom-
kimi brawami.

Po wystąpieniu Mieczysława Ko-
biernika kolejno głos zabierali: Poseł
Stanisław Ożóg, Burmistrz Andrzej
Ożóg, Starosta Józef Jodłowski, Radny
Wojewódzki Mieczysław Miazga, pro-
fesor Kazimierz Ożóg, lekarz rodzinny
Marta Stelmach, Dyrektor Zespołu Szkół
w Górnie Lucyna Perlak, Przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Pasierb.
Podczas degustacji przygotowanych
posiłków czas umilała kapela z Górna
pod dyrekcją Dariusza Kosaka. Po po-
częstunku i chwilowym pobycie, pod-
czas którego odbywały się dyskusje
pomiędzy poszczególnymi uczestnika-
mi oraz po zwiedzeniu w oddanym bu-
dynku odrestaurowanych pomiesz-
czeń, goście z zewnątrz odjechali,
a miejscowi mogli dłużej cieszyć się
nową inwestycją. Mówią, że sukces ma

tor MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jacek
Piekiełek, Kierownik MiGBP w Sokoło-
wie Młp. Bartosz Walicki, Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.
Paweł Suski, Radni Gminy: Andrzej
Pasierb (Przewodniczący Rady), Gra-
żyna Tasior, Stanisława Hajder, Andrzej
Godek, Skarbnik Gminy Teresa Koło-
dziej, Kierownik Referatu Rozwoju Go-
spodarczego Urzędu Gminy i Miasta
Marek Śliż, Dyrektor DPS Górno Józef
Kiełb, Dyrektorki Szkoły w Górnie i na
Zaborzu Lucyna Perlak i Zofia Marut,
właściciele zakładów i firm z Górna Ma-
rek Miazga, Tadeusz Tupaj, Dariusz
Zdeb, przedstawiciele OSP Stanisław
Perlak i Adam Piersiak.

Zagajenia i słowo wstępne dotyczą-
ce otwarcia dokonał Mieczysław Ko-
biernik sołtys wsi Górno a zarazem Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy. Po-
święcenia drogi i Ośrodka Kultury do-
konali ks. proboszcz Jan Lib i wikariusz
ks. Marek Wygonik. Po dokonaniu po-
święcenia nastąpiło uroczyste przywi-

Otwarcie Oœrodka Kultury w Górnie
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wielu ojców, a porażka nawet matki nie
ma, więc podczas luźnej dyskusji oce-
niającej występy przedmówców zajmu-
jących głos podczas oficjalnej uroczy-
stości, gdzie wymieniano osiągnięcia
i zasługi poszczególnych oficjeli, przy
powstaniu otwieranych inwestycji, uży-
to skojarzenia, że budynek ten jest jak-
by dzieckiem kobiety lekkich obycza-
jów ponieważ ma tak wielu ojców suk-
cesu. Kiedy ten budynek niszczał przez
wiele lat, wtedy obchodzono się z nim
jak z gorącym kartoflem, parzył w rękę,
nie było nim zainteresowania. Można
powiedzieć, że nawet nie miał matki.

Gdyby nie lokalni działacze z Gór-
na, którzy z determinacją bronili tego
obiektu przed zakusami pozbycia się
go przez starostwo, czy nikłym zainte-
resowaniem, co do jego nabycia na
własność gminy, to dziś nie miałby kto
dziękować, tylko sypałyby się gromy na
władze, że zaprzepaściły i zbyły go jako
coś zawadzającego.

Przy okazji rozmów i podziękowań
wyszło, że pierwszym inicjatorem, któ-
ry poddał myśl przerobienia byłego
Ośrodka Zdrowia na Ośrodek Kultury
była długoletnia działaczka Zofia Ko-
sak, która tym pomysłem zaraziła Mie-
czysława Miazgę. Mieczysławowi po-
mysł się spodobał, więc już nie odpu-
ścił i szczęśliwie dopiął swego.

Bardzo dużym zaangażowaniem
wykazał się sołtys Mieczysław Kobier-
nik, który jednocześnie jako Radny
Gminy zabiegał o przygotowanie i do-
prowadzenie do końcowego etapu tej
inwestycji, za co należą mu się grom-
kie brawa i podziękowania. Ludziom,
którzy nie interesują się sprawami spo-
łecznymi i nic od siebie nie dają dla
społeczeństwa, a najczęściej jeszcze
mają fałszywe mniemanie o działa-
czach, trzeba powiedzieć, że jedyną
zapłatą dla działaczy bywają oklaski.
Przeważnie bywa to przy okazji odda-
wania do użytku jakiejś inwestycji. Taki,
który nic za darmo nie zrobi, nie może
uwierzyć, że drugi poświęca czas, sa-
mochód i paliwo dla spraw ogółu. Je-
żeli samemu nie chce się ruszyć d... to
mu się wydaje, że inny też tak samo
myśli jak on. Ale największe pretensje
do wszystkiego i wszystkich mają wła-
śnie ci co nic nie robią. Uważają, że im
się wszystko należy za darmo.

Wszystkim, którzy w jakimkolwiek
wymiarze przyczynili się do powstania
tej inwestycji składam gorące podzię-
kowania, szczególnie dla działaczy
z Górna i dodaje, że kto nie walczy nie
zwycięża.

Przy tego typu inwestycjach zwy-
cięzców jest wielu, zarówno władza jak
i społeczeństwo.

Kazimierz Smolak

Jak to obyczaj stary każe, że po wy-
budowaniu jakiegokolwiek dobra to trze-
ba go poświęcić, tak i w Górnie zebrali-
śmy się w tak wspaniałym gronie gości,
aby poświęcić i podzielić się radością
z wszystkimi, a także podziękować za
wszelką pomoc przy realizacji inwesty-
cji pod nazwą najpierw za inwestycję –
droga gminna Górno-Górno Dołęga
i modernizacja budynku po byłym ośrod-
ku zdrowia.

Uroczystość rozpoczęła się od po-
święcenia drogi oraz budynku wraz

z zapleczem sportowym którego doko-
nał ks. Jan Lib – Proboszcz Parafii. Uro-
czystego przecięcia wstęgi poświęcone-
go budynku dokonali: poseł RP Stani-
sław Ożóg, Radny sejmiku woj. Mieczy-
sław Miazga, Starosta Rzeszowski Jó-
zef Jodłowski, Burmistrz GiM Andrzej
Ożog, wykonawca Kazimierz Szewczyk,

oraz uczeń z najlepszymi wynikami
w nauce w Zespole Szkół w Górnie jako
przedstawiciel młodzieży uczennica
gimnazjum – Patrycja Zdeb.

Następnym punktem uroczystości był
program muzyczny wykonany przez
młodzież szkolną, przygotowaną przez
nauczycieli Danutę Ożóg i Dariusza Ko-
saka oraz biesiada przy dźwiękach ka-
peli z Górna. W imieniu społeczności
lokalnej chciałbym podziękować za po-
moc przy pozyskaniu środków Posłowi
na Sejm RP Stanisławowi Ożogowi,

Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Mie-
czysławowi Miazga, że mimo trudności,
choroby tak ogromnie się przyczynił do
otrzymania dotacji na wykonanie tej dro-
gi, Burmistrzowi Andrzejowi Ożóg, że
tak powiem manewr z przetargiem że
zdążyliśmy z wykonaniem nawierzchni
tydzień przed opadami śniegu, także

Poœwiêcenie – podziêkowanie

Przeciêcie wstêgi na drodze – pose³, radny wojewódzki, burmistrz.

Uroczystego przeciêcia wstêgi poœwiêconego budynku dokonali: pose³ RP Stanis³aw
O¿óg, Radny sejmiku woj. Mieczys³aw Miazga, Starosta Rzeszowski Józef Jod³owski,
Burmistrz GiM Andrzej O¿og, wykonawca Kazimierz Szewczyk oraz uczeñ z najlepszy-
mi wynikami w nauce w Zespole Szkó³ w Górnie jako przedstawiciel m³odzie¿y uczen-
nica gimnazjum – Patrycja Zdeb.
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nawet opatrzność nad tą inwestycją czu-
wała. Ja mogę tylko powiedzieć dla pa-
nów: Posła, Radnego i Burmistrza oby
jak najwięcej takich inwestycji gdzie
otrzymujemy 750 tys. zł. a gmina wyda-
je tylko 50 tys. zł. To podziękowanie
mogę wyrazić także w imieniu całej gmi-
ny bo przez takie decyzje w zamian coś
innego, a potrzebnego można zrobić dla
gminy.

Drugą jakże ważną inwestycją dla
naszej małej ojczyzny Górna była mo-
dernizacja byłego Ośrodka Zdrowia na
budynek Biblioteki, Ośrodka Kultury
wraz z zapleczem sportowym tj. boisko
do gry w kosza i siatkę, kort do tenisa
ziemnego wraz z placem zabaw. Muszę
tutaj sięgnąć trochę do historii. Był to
budynek Gromadzkiej Rady Narodowej
w Górnie, wybudowany w czynie spo-
łecznym mieszkańców Górna, potem
mieścił się tutaj ośrodek zdrowia. Gdy
kilka lat temu budynek ten opuścili leka-
rze rodzinni Marta i Ryszard Stelmach,
budując nowoczesny ośrodek zdrowia,
społeczność lokalna przychyliła się do
wniosku Rady Sołeckiej i radnych z Gór-
na, aby zmodernizować ten zdewasto-
wany budynek. Od tego momentu za-
częła się dla nas, że tak powiem droga
przez mękę, najpierw problem z wyku-
pem tego budynku od Starostwa Powia-
towego, gdzie nawet były problemy
z własnością gruntu, ale Starostwo Po-
wiatowe i z tym sobie poradziło. Były
takie momenty, że tak powiem, że posą-
dzano nas o sprzedaż obcej osobie tego
budynku. Gdy Gmina wykupiła budynek
na własność udało się pozyskać środki
na modernizację i w ubiegłym roku roz-
począł się remont, jak widzimy zakoń-
czona sukcesem.

Pragnę w tym momencie podzięko-
wać za ogromne wsparcie Posłowi na
Sejm RP Stanisławowi Ożogowi, Staro-
ście bez którego wsparcia nie pozyska-
libyśmy tego budynku, Radnemu Sejmi-
ku Wojewódzkiego Mieczysławowi Mia-
zga za pomoc w pozyskaniu środków,
Radzie Miejskiej w Sokołowie Młp.
i Burmistrzowi GiM Andrzejowi Ożóg za
podjęcie jakże słusznej decyzji, i pomoc
za pozyskanie środków na wyposaże-
nie.

Pragnę podziękować wykonawcy
Firmie Zakład Handlowo-Usługowy Ka-
zimierz Szewczyk z Jeżowego; z per-
spektywy wieloletniej pracy samorządo-
wej mogę stwierdzić, że dawno nie spo-
tkałem się z tak solidną firmą, która nie
tylko dobrze wykonała swoje zadanie
ale wiele razy służyła nam swoim do-
świadczenie i podpowiadała nam dobre
rozwiązania.

Dziękuję inspektorowi nadzoru Sła-
womirowi Szypuła, który sumiennie wy-
konał swoje zadanie, choć muszę po-
wiedzieć, że nie to, że mu nie wierzyli-

śmy, ale raz w miesiącu na budowie był
społeczny, pragnę podkreślić społecz-
ny nadzór budowlany z Górna w oso-
bach: Mieczysław Miazga, Andrzej Go-
dek oraz moja skromna osoba; nie ukry-
wam, że mieszkańcy też nadzorowali
budowę bo często zwracali nam swoje
uwagi i muszę tu powiedzieć, że nie było
problemów z wyegzekwowaniem na-
szych wniosków z firmą budowlaną.

Tylko dzięki pracy w zespole można
osiągnąć sukces, ja taką wspólnotę
mam – takim zespołem mogę się po-
chwalić. Przy tym projekcie, przy wykoń-
czeniu i doposażeniu tego obiektu były
zaangażowane wszystkie grupy – czy to
moi koledzy samorządowcy Miazga Mie-
czysław i Andrzej Godek, Rada Sołec-
ka, Ochotnicza Straż Pożarna, Księża
z naszej Parafii, Klub Sportowy Górno-
via, Koło gospodyń z p. Zosią Kosak na
czele, a także Zespół Szkół im. ks. Pra-
łata Mieczysława Lachora w Górnie
z p. Dyr. Lucyną Perlak na czele oraz
Dyr. MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Pragnę również podziękować za
wsparcie dzisiejszej uroczystości oso-
bom i firmom takim jak:
Firmie, która budowała ten obiekt, Za-
kład Handlowo-Usługowy Kazimierz
Szewczyk;

p. Jacek Piekiełek – Dyrektor MGOKSiR
w Sokołowie Młp.;
Zakład Mięsny Smak Górno;
p. Kazimierz Smolak – Smak Górno;
Zakład Cukierniczy Galaxy p. Bożena
Sądej i p. Andrzej Krawiec;
Piekarnia Zuza p. Bogusława Tupaj;
Zakłady Betoniarskie p. Marek Miaz-
ga – BETMAR i p. Tadeusz Tupaj –
TT BRUK;
Firma Centrolas p. Józef Ziemiański;
Sklep Firmowy p. Zygmunt Krawczyk
i p. Dariusz Zdeb – Sklep Rolnik;
pp. Lucyna i Stanisław Perlak;
Podkarpacka Spółdzielnia Producentów
Trzody Chlewnej Tucznik w Górnie;
Obsłudze uroczystości – pracownikom
Zespołu Szkół w Górnie.

Dziękuję za aranżację i wykonanie
wspaniałych upiększających otoczenie
budynku skalniaków, Emilii i Józefowi
Ożóg przy wsparciu finansowym Kazi-
mierza Szewczyk i Mieczysława Miazga.

Wszystkim, którzy się przyczynili do
realizacji tych inwestycji i uświetnienia

naszej uroczystości jeszcze raz dzięku-
ję, ludziom którym nasza ziemia gór-
niańska, czy sokołowska jest im najbliż-
sza, którzy są zawsze z nami, dbają
o nasze potrzeby i życzę szczęść Boże.

Mieczysław Kobiernik

Fot. S. Be³z
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szów)
Skrzypce – Piotr Ogorzelec (Tarnów)
Wiolonczela – Joanna Paluch (Rze-
szów)
Kontrabas, gitara basowa – Wojciech
Front (Kolbuszowa)
Klarnet – Michał Karcz (Rzeszów)
Harmonijka ustna – Andrzej Zając (Rze-
szów)
Instrumenty klawiszowe – Sławomir
Gonet (Czudec)
Akordeon – Dariusz Kot (Ropczyce)
Gitara klasyczna – Marcin Miziołek
(Rzeszów)
Flet poprzeczny– Elżbieta Falandys
Gitara akustyczna – Sebastian Lesicz-
ka
Instrumenty perkusyjne – Mateusz Ra-
kuś.

Przygotowaniem i poprowadzeniem
zespołów oraz opracowaniem kolęd
zajął się Sebastian Lesiczka.

Koncert poprowadziła Pani Jolanta
Dragan – etnograf z Muzeum Kultury

Ludowej w Kolbuszowej. Po jej
krótkim wprowadzeniu, w imie-
niu kapłanów sokołowskiej pa-
rafii wszystkich zgromadzonych
przywitał ks. Łukasz Szpyrka –
wikariusz sokołowski. W swoim
przemówieniu wyraził też radość
z tego wydarzenia i wdzięcz-
ność wszystkim wykonawcom
za jego organizację.

Na widowni, oprócz wspo-
mnianego księdza Łukasza
Szpyrki, zasiedli również m.in.:
ks. Paweł Ciba, ks. Włady-
sław Szwed – proboszcz pa-
rafii Trzebuska, Pan Burmistrz
Andrzej Ożóg, Z-ca Burmistrza
Pan Bogusław Kida, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan
Andrzej Pasierb, a także dy-
rektorzy okolicznych szkół

i ośrodków kultury.
Koncert rozpoczął się od staropol-

skich życzeń „Na sceście, na zdrowie...”
wypowiedzianych piękną lasowską
gwarą przez Panią Dragan. Prowadzą-
ca posługując się językiem gwarowym
zapowiadała także poszczególne kolę-
dy przybliżając ich historię i autorów oraz
przedstawiała wykonawców każdego
utworu.

Bogaty repertuar koncertu zawierał
tradycyjne i współczesne polskie kolę-
dy i pastorałki, a także kolędy ludowe
pozostające w żywej tradycji naszego
regionu. Warianty melodyczne niektó-
rych kolęd zaprezentowane zostały
zgodnie z lokalną ludową tradycją.

Program koncertu przedstawiał się
następująco:
1. A wczora z wieczora (chór, ze-
spół),
2. Mizerna cicha (W. Drozd, kwartet
smyczkowy),

KONCERT KOLÊD
I PASTORA£EK

„PASTUSZKOWIE, HEJ!”
SOKO£ÓW MA£OPOLSKI, 06.01.2013 r.

W niedzielę 6 stycznia 2013 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego
mieszkańców Sokołowa i okolic zgromadziło wspólne kolędowanie
w Ośrodku Kultury. W to niedzielne popołudnie odbył się bowiem, po
raz piąty, Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Chór Mło-
dzieżowy i muzyków z Sokołowa.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
– Trzech Króli, obchodzona w liturgii
6 stycznia, to jedna z najstarszych zna-
nych uroczystości kościelnych, znana na
Wschodzie prawdopodobnie już w III w.
jako Epifania – czyli zjawienie się Boga
na ziemi. Pokłon Mędrców ze Wschodu
złożony Jezusowi w stajence, opisywa-
ny w Ewangelii przez św. Ma-
teusza symbolizuje pokłon
wszystkich ludzi, którzy oddają
cześć Bogu Wcielonemu.

W Trzech Królach do dziś
upatrujemy siebie, całą ludz-
kość, pośród której zjawił się
Chrystus, a która w swoich
„przedstawicielach” przychodzi
z krańców świata złożyć Mu po-
kłon.

Nasze wyrazy czci, szacun-
ku i miłości do Bożej Dzieciny
wyrażamy najchętniej poprzez
śpiewanie kolęd, które w naszej
kulturze pojawiły się prawdopo-
dobnie już przed XV stuleciem.
Ponieważ pierwsze kolędy wy-
kształciły się z popularnych w XIII
wieku pieśni tanecznych – caro-
les, ich melodie są wesołe, a tek-
sty proste, powiązane z wy-
obraźnią ludową.

Przez wieki powstało także wiele
poważnych i dostojnych kolęd, do któ-
rych teksty i muzykę pisali znani artyści,
jak chociażby Piotr Skarga, Franciszek
Karpiński czy Teofil Lenartowicz.

Bogactwo i różnorodność polskich
kolęd oraz ich niezwykłe wartości arty-
styczne to ogromny dorobek dziejowy
naszego narodu.

Nieprzypadkowo więc organizowa-
ne co roku 6-go stycznia koncerty kolęd
i pastorałek przyciągają tak wielu miesz-
kańców całego regionu – osoby młode,
dorosłych i najstarszych. Ci ostatni prze-
kazali nam tę piękną kolędniczą trady-
cję, którą pielęgnujemy między innymi
poprzez organizowanie koncertów ko-
lęd.

Tegoroczny Koncert Kolęd i Pasto-
rałek zorganizowany po raz piąty przez
Chór Młodzieżowy i muzyków z Sokoło-

wa odbył się pod hasłem „Pastuszko-
wie, hej!”.

Na scenie sali Widowiskowej Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
wystąpili muzycy i wokaliści z Sokoło-
wa oraz zaproszeni goście – instrumen-
taliści oraz soliści.

Najbardziej liczebną i najważniejszą
grupę wykonawców stanowiły połączo-
ne chóry: Chór Parafialny z Trzebuski,
Chór Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II st. w Sokołowie Małopolskim
oraz Sokołowski Chór Młodzieżowy.
Z połączenia tych trzech zespołów po-
wstała sześćdziesięcioosobowa grupa
chórzystów, których zaangażowanie, ta-
lent i współpraca znacząco podniosły
walory artystyczne koncertu.

Oprócz chóru śpiewali także soliści:
Jolanta Dragan (Kolbuszowa),
Sylwia Tabaka (Nowa Sarzyna),
Marcin Miziołek (Rzeszów),
Wioletta Drozd,
Izabela Piersiak,
Katarzyna Rybak,
Sebastian Lesiczka.

Wszystkim śpiewającym towarzyszył
zespół instrumentalny w składzie:
Skrzypce – Katarzyna Szetela (Rze-
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3. Dnia jednego o północy (S. Lesicz-
ka, chór, zespół),
4. Zaśnij Jezuniu (I. Piersiak, kwar-
tet smyczkowy, flet),
5. Przy onej dolinie (chór, zespół),
6. Jezus malusieńki (chór, zespół),
7. Jezusa narodzonego (chór, ze-
spół),
8. Hej, byliśwa bracia (J. Dragan,
S. Lesiczka, chór, zespół),
9. Skrzypi wóz (K. Rybak, chór, ze-
spół),
10. Złota Jerozolima (M. Miziołek,
S. Lesiczka, chór, zespół),
11. Przybieżeli do Betlejem (chór, ze-
spół),
12. Pójdziemy bracia (S. Tabaka,
M. Miziołek, S. Lesiczka, chór, zespół),
13. Gore gwiazda (K. Rybak, chór,
zespół),
14. Pastuszkowie, bracia mili (S. Ta-
baka, M. Miziołek, S. Lesiczka, chór,
zespół),
15. Uciekali – z musicalu „Metro”
(S. Tabaka, W. Drozd, I. Piersiak, M. Mi-
ziołek, S. Lesiczka, chór, zespół),
16. Życzenia – „Nowy roczek nadcho-
dzi” (Jolanta Dragan, zespół),
17. Pastuszkowie, hej – (chór, ze-
spół),
18. Pójdźmy wszyscy do stajenki
(chór, zespół, publiczność),
19. Bóg się rodzi (chór, zespół, pu-
bliczność).

Zdecydowana większość kolęd to
utwory o długiej historii, drukowane
w Kantyczkach i śpiewnikach religijnych,
znane i śpiewane do dzisiaj.

Pojawiły się też utwory nowsze, tu-
dzież dawne z nowymi melodiami: Zło-
ta Jerozolima (z repertuaru zespołu
Skaldowie), Skrzypi wóz, Pastuszkowie,
bracia mili (z nową melodią w opraco-
waniu zespołu Golec Orkiestra) oraz
Uciekali (z musicalu „Metro”, muz.
J. Stokłosa).

Uwagę zwróciły także kolędy ludo-
we, opracowane na podstawie nagrań
melodii lokalnych: Hej, byliśwa bracia
i Pójdziemy bracia (melodie z Mazurów)
oraz kolęda życząca Nowy roczek nad-
chodzi.

Tuż przed zakończeniem koncertu,
po przedstawieniu wykonawców, głos
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Pan
Andrzej Ożóg, który w imieniu swoim
i wszystkich obecnych podziękował ar-
tystom za piękny koncert i złożył nowo-
roczne życzenia.

Dwie ostatnie kolędy Pójdźmy wszy-
scy do stajenki i Bóg się rodzi wykona-
ne zostały na życzenie publiczności
i to widzowie w głównej byli ich wyko-
nawcami.

Na koniec pozwolę sobie przypo-
mnieć te osoby i instytucje, dzięki któ-
rym koncert mógł się odbyć:
Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal i Księ-

ża Wikariusze parafii w Sokołowie,
Pan Burmistrz Andrzej Ożóg i Z-ca
Burmistrza Pan Bogusław Kida,
Pan Jacek Piekiełek, Dyrektor Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim,
Sławomir Osiniak, Szymon Bełz, pra-
cownicy MGOKSiR – pomoc organiza-
cyjna, oświetlenie,
Pani Małgorzata Kwolek – wystrój sce-
ny (własnoręczny, wg własnego pomy-
słu),
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II
st. w Sokołowie Małopolskim,
Zakład Eko-Smak Górno – sponsor
wędlin,
Kwiaciarnia „Lavender” Pani Magda-
leny Ciupak – róże dla wykonawców,
Młodzież z oddziału Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży w Sokołowie –
pomoc organizacyjna oraz przygotowa-
nie posiłku dla muzyków, przygotowa-
nie sceny,

Damian Flak – projekt plakatu oraz
okładki na płyty DVD oraz przygotowa-
nie sceny,
Firma FOTOOLECH – nagranie koncer-
tu,
Dominik Matuła – zdjęcia,
Tomasz Dec – udostępnienie sprzętu
nagłośnieniowego,
Kamil Cisek i Przemysław Migut – na-
głośnienie koncertu, rejestracja dźwię-
ku.

Za wszelką pomoc i okazane dobro
serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim, któ-
rzy nie zostali tu wymienieni, a którzy
w jakiś sposób pomogli przy organiza-
cji koncertu.

Płyta DVD z nagraniem koncertu
była rozprowadzana w styczniu w ko-
ściele parafialnym oraz w Ośrodku Kul-
tury w Sokołowie. Można ją jeszcze
nabyć u organizatorów.

Sebastian Lesiczka
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Kolejny cykl znanych i tych mniej znanych przysłów oraz
ich interpretacja, zaczerpniętych ze Słownika Przysłów
„Przysłownik” Katarzyny Kłosińskiej.

Zmieniają się czasy, zmieniają się przysłowia. Zawsze sta-
nowią one świadectwo rzeczywistości, w której powstają. Bez-
pośrednio po II wojnie światowej wśród Polaków krążył dwu-
wierszyk „Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziec-
ki”, który wyrażał żartobliwy dystans nie tylko wobec historii,
lecz także wobec martyrologicznego stereotypu Polaka.
W latach 50. przypomniano sobie znane z okresu wojny po-
wiedzenie „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie ofice-
ra”, które w warunkach błyskawicznego i „skokowego” awan-
su działaczy partyjnych nabrało nowego znaczenia. W krzy-
wym zwierciadle były prezentowane różne aspekty życia
w socjalistycznym państwie – nowy etos pracy na przykład
doczekał się podsumowania w postaci przysłowia „Czy się
stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”, a postawa przedsta-
wicieli władzy – „Punkt widzenia zależy od punktu siedze-
nia”. Nawet podniosłe „Polak potrafi !”, które wyrażało po-
czątkowo (w latach 70. w dekadzie Gierkowskiej propagandy
sukcesu) dumę z potencjału twórczego Polaków i miało ich
do „dalszej wytężonej pracy na rzecz socjalistycznej ojczyzny”,
z czasem stało się ironiczną kwintesencją takich poczynań na-
szych rodaków, które powodem do dumy na pewno nie są.

Można rzec – jakie czasy, takie przysłowia. Dawniej wykpi-
waliśmy lenistwo, niegospodarność i cwaniactwo; dziś,
w epoce „wyścigu szczurów”, próbujemy sobie ulżyć, naśmie-
wając się z szefów („Szanuj szefa swego, możesz mieć gor-
szego”) czy zwalniając tempo pracy – choćby werbalnie
(„Odłóż do jutra to, co możesz zrobić dziś”).

Chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniędzy.
Mówimy: Chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pienię-

dzy, by dać do zrozumienia, że ludzie, którym pożyczono ja-
kieś pieniądze, często ich nie oddają, nawet jeśli wiedzą, że
stracą przez to zaufanie czy przyjaźń innych.

Można do tego dopisać jeszcze – „Gdy bieda tłoczy, przy-
jaciel odskoczy”.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pie-
niądze.

Powiedzenia używamy w sytuacji jakiejś niejasności, by
dać do zrozumienia, że jej przyczyną są zapewne konflikty na
tle finansowym, a ogólniej – że to zwykle pieniądze różnią
ludzi.

Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą.
Mówimy tak, by opisać ludzką obłudę, szczególnie taką,

która polega na tym, że ktoś, kto jest złym człowiekiem, zacho-
wuje się tak, aby inni sądzili, że jest bardzo pobożny.

Pokorne cielę dwie matki ssie.
Ironiczne przysłowie: Pokorne ciele dwie matki ssie mówi

o ludziach, którzy czerpią zyski, korzyści z różnych źródeł,
choć może to budzić wątpliwości moralne.

Prawo jak pajęczyna: bąk się przebije, a mucha uwięźnie.
Mówiąc tak wyrażamy przekonanie, że na świecie nie ma

sprawiedliwości, gdyż prawo jest łaskawe dla ludzi możnych,
wpływowych, a surowe dla tych, którzy nie mają znajomości,
wpływów itp.

Wybrała Agata Dec

Kilka zasad
eleganckiego
zachowania

w restauracji

W restauracji jesteśmy zobowiązani do zostawiania okry-
cie wierzchnie w szatni, ale w kawiarni nie jest to konieczne.
Mało eleganckie jest odkładanie okrycia na krzesło obok.

Kieliszki z winem trzymamy zawsze za nóżkę. Tylko ko-
niak ogrzewamy ciepłem własnych rąk.

Siedzimy prosto, ale nie sztywno. O blat stołu opieramy
się nadgarstkami, a nie łokciami. Kobieta, siedząc, musi pa-
miętać o tym, żeby mieć złączone kolana. Wygodnie usado-

wieni czekamy, aż
kelner poda nam
kartę. Każdy powi-
nien dostać ją dla
siebie.

Siedząc przy sto-
liku serwetkę rozkła-
damy na kolanach,
kiedy potrawy zo-
staną podane gdy
chcemy obetrzeć

usta np. by napić się wina, podnosimy serwetkę z kolan
i delikatnie przykładamy do ust (w ten sposób nie ubrudzimy
kieliszka).

Przywołujemy kelnera dłuższym spojrzeniem lub skinię-
ciem głową. Jeżeli mamy uzasadnione zastrzeżenia do da-
nia, możemy prosić o jego wymianę.

Zupę nawet w filiżance z dwoma uszkami jemy łyżką. Gdy
zostanie jej nieco na dnie, łyżkę można odłożyć na talerzyk,
a barszczyk czy bulion wypić. Głębokiego talerza nie wypada
przechylać. Nóż i widelec od momentu, gdy zostaną wzięte
do ręki, nie mogą dotknąć obrusa.

Podczas rozmów pamiętajmy o ściszeniu głosu i łagod-
nym tonie.

Zasady dobrego zachowania
na co dzieñ

Ogólna zasada to nie przepychamy się – w sklepie, auto-
busie, na chodniku, na przejściu, przy wejściach itp. – po pro-
stu nigdzie. Na chodniku i podczas przechodzenia na świa-
tłach przez przejście trzymamy się prawej strony. W szatni,

w sklepie, banku czy na po-
czcie zawsze cierpliwie stoimy
w kolejce. Zawsze wychodzą-
cy mają pierwszeństwo.
W wejściach przepuszczamy
kobietę, przytrzymując drzwi.

Używajmy słów: proszę,
dziękuję, przepraszam. Sto-
sujmy łagodny ton. Utrzymu-
jąc kontakty z ludźmi nie po-

winniśmy tylko mówić, ale i słuchać. Każdy ma przecież coś
do powiedzenia. Rozmawiajmy ze wszystkimi, ponieważ
uprzejmość to równe traktowanie wszystkich. Bądźmy zawsze
punktualni, uśmiechajmy się i bądźmy życzliwi, pomagajmy
sobie nawzajem, bądźmy dyskretni.

Na powitanie podajemy rękę. Najlepszy jest lekki, serdecz-
ny uścisk całej dłoni. Kobieta pierwsza podaje rękę mężczyź-
nie, starszy młodszemu, przełożony podwładnemu.

Agata Dec

O m¹droœciach zapisanych

w przys³owiach
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Zalety gimnastyki leczniczej w wodzie

• Zwiększony zakres ruchu bez obciążania stawów i kręgosłupa
• Wzmocnienie mięśni
• Obniżenie napięcia mięśniowego
• Działanie przeciwbólowe
• Korygowanie postawy
• Zwiększenie elastyczności układu ruchu
• Zwiększenie ogólnej wytrzymałości organizmu
• Poprawa koordynacji ruchowej
• Poprawa kondycji dzięki zwiększeniu wydolności układu krążeniowo-odde-
chowego
• Wydzielanie podczas wysiłku endorfin (hormon szczęścia)
• Łagodzenie stresu i napięcia
• Łagodzenie odczucia bólu dzięki łagodnemu masażowi całego ciała
• Modeluje sylwetkę
• Redukuje tkankę tłuszczową
• Umożliwia wykonanie ćwiczeń trudnych lub wręcz niemożliwych do wykona-
nia na lądzie
• Aktywne i przyjemne spędzenie czasu w gronie przyjaciół i znajomych
• Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną rehabilitantkę – mgr Annę Nizioł
• W trakcie zajęć wykorzystywane są atrakcyjne przybory zwiększające atrak-
cyjność zajęć jak również skuteczność wykonywanych ćwiczeń

Przeciwwskazania

• zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, astma z częstymi napada-
mi duszności,
• wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wiru-
sowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych,
• niewydolność krążenia migotanie przedsionków, wady serca wrodzone, za-
krzepowe zapalenie żył, i inne,
• nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadner-
czy,
• ostre zapalenie ucha wewnętrznego, ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam
bocznych nosa, zapalenie migdałków,
• zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, od-
warstwienie siatkówki,
• ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki
podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia,
• stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z krwawieniami,
• inne: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek,
choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym
i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą
ciała.

GIMNASTYKA

LECZNICZA

W WODZIE
Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.

organizuje zajęcia gimnastyki leczniczej
w wodzie.

Prowadzimy zajęcia dla wszystkich
grup wiekowych. Rehabilitacja w wodzie
to szeroki wachlarz ćwiczeń. Wykwalifi-
kowany personel i odpowiednie warun-
ki (temperatura wody, rozmiary basenu,
kameralny charakter), a przede wszyst-
kim środowisko wodne pozwalają nam
prowadzić zajęcia rehabilitacyjne
w schorzeniach, w których są one wska-
zane.

Oferta kierowana jest praktycznie dla
wszystkich chętnych, a w szczególności
do:
• Osób w każdym wieku
• Kobiet w ciąży i po porodzie
• Osób po urazach narządu ruchu
w okresie rekonwalescencji
• Osób po przebytych chorobach ukła-
du krążeniowo-oddechowego
• Osób ze schorzeniami kręgosłupa
• Osób po leczeniu chirurgicznym na-
rządu ruchu

PROMOCYJNE WARUNKI
UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA W CENIE 4 zł
Ćwiczenia w wodzie nie wymagają
umiejętności pływania.
Pozwalają przekonać się, że środowi-
sko wodne jest dla nas przyjazne.

ZAJĘCIA JUŻ TRWAJĄ NA PŁYWALNI
w Sokołowie Młp. W KAŻDY CZWARTEK
W GODZINACH 7.00 – 7.45.
INFORMACJE w kasie pływalni lub te-
lefonicznie, tel. 509 670 121.

WOŒP w Krytej P³ywalni

W dniach 12-13.01 2013 r. w trakcie trwania Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy ratownicy Krytej Pływalni w So-
kołowie Młp. przeprowadzili akcję wspomagającą zbiórkę pie-
niędzy na cele WOŚP. Celem akcji było również propagowa-
nie zdrowego stylu życia jak też wspieranie akcji towarzyszą-
cej WOŚP – Policz się z cukrzycą. Cała inicjatywa odbyła się
na Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. Ratownicy w składzie:
Katarzyna Ożóg, Łukasz Krasowski, Karol Nowak, Piotr Błą-
dek, Tomasz Kucharczyk, Piotr Socha, Sławomir Jacek, przy
wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. p. Andrze-
ja Ożoga i Dyrektora Zespołu Szkół im. J.P. II w Sokołowie

CO S£YCHAÆ W KRYTEJ P£YWALNI?
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p. Wiesława Sondeja oraz p. Oskara Jacka, na jednym z to-
rów basenu sportowego pływali na zmianę przez 24 godziny.
W tym czasie prowadzono również zbiórkę pieniędzy wśród

klientów pływalni. Cała akcja rozpoczęła się o godzinie 19.30
w sobotę (12.01.2013) a zakończyła o 19.30 w niedzielę
(13.01.2013). Łączny dystans jaki pokonali to 66 km 325 m,
a dochód uzbierany to 770 zł.

III edycja konkursu „Ma³y Samarytanin”

6.02.2013 r. w Europejskiej Galerii Sztuki w Milenium Hall
odbyła się uroczysta gala konkursu „Mały Samarytanin”. Galę
honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama RP. Anna Ko-
morowska. Celem konkursu było „wyłowienie” i nagrodze-
nie podkarpackich dzieci i młodzieży do 16-tego roku życia,
które wyróżniają się wyjątkowymi cechami charakteru i do-
konaniami na rzecz innych osób. W kategorii do 12 lat zwy-
ciężyła uczennica Zespołu Szkół im. J.P.II w Sokołowie Młp.
Aleksandra Kustra. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statu-
etki od p. Anny Komorowskiej, a także wiele innych nagród

od sponsorów w tym pamiątki od Krytej Pływalni w Sokoło-
wie Młp.

Ferie 2013

Przez okres ferii zimowych w godzinach od 600-1600 dzieci
i młodzież mogła korzystać z atrakcji Krytej Pływalni płacąc
za wstęp tylko 3 zł. Nasi ratownicy zadbali o to żeby nikt się
nie nudził. Na basenie rekreacyjnym przygotowali dla naj-
młodszych wodny tor przeszkód, a na basenie sportowym
każdy chętny mógł zagrać w piłkę siatkową. Chętnych nie

brakowało, w pierwszym tygodniu
codziennie odwiedzała nas mło-
dzież z Obozu Sportowego z pa-
nem Rybakiem. Przez całe ferie
przyjeżdżały do nas grupy zorga-
nizowane spoza terenu naszej
Gminy, m.in. z Jeżowego Łowiska
i Rzeszowa. Dopisali również klien-
ci indywidualni, którzy przyjeżdża-
li z całymi rodzinami. Okres ferii
uważamy za bardzo udany, mamy
nadzieję, że wszyscy którzy nas
odwiedzili są zadowoleni z na-
szych usług i wrócą tu ponownie. W okresie ferii odwiedziła
nas rekordowa grupa młodzieży aż 1334 osoby.

ZAPRASZAMY do naszej PRZYJAZNEJ

DLA WSZYSTKICH p³ywalni.

Opracowała B. Dec
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Nie musisz szukać lub zamieszczać
ofert na dziesiątkach portali interneto-
wych. Wszystko dostępne jest pod jed-
nym adresem – WWW.LCOI.PL. To re-
wolucyjna platforma internetowa dla
przedsiębiorców i każdego, kto chce zro-
bić dobry biznes w województwach Pol-
ski Wschodniej.

Taką perspektywę daje realizowany
w pięciu regionach: lubelskim, podla-
skim, podkarpackim, świętokrzyskim
i warmińsko-mazurskim unijny projekt
„Lokalne Centra Obsługi Inwestora –
Eastern European Gateway”, którego
beneficjentem jest Stowarzyszenie „Lo-
kalna Grupa Działania – Wokół Łysej
Góry”. Jego fundamentem jest vortal
WWW.LCOI.PL.

DRZWI DO BIZNESU
– To innowacyjne narzędzie, które

błyskawicznie zdobywa rynek i zaufanie
użytkowników. Służy do komunikacji biz-
nesowej, dotarcia i pozyskania klientów,
kojarzenia partnerów oraz uzyskania nie-
zbędnych i cennych informacji o rynkach
inwestycyjnych i rynkach zbytu. Przed-
siębiorcom i wszystkim mieszkańcom
Polski Wschodniej, którzy chcą zrobić
biznes, dajemy możliwość prezentacji
swoich ofert, usług oraz propozycji inwe-
stycyjnych – mówi Michał Tomaszewski,
specjalista do spraw PR projektu.

WWW.LCOI.PL
to brama do wielkiej bazy ofert z terenu
Polski Wschodniej. Użytkownikiem vor-
talu może zostać każdy – przedsiębior-
ca, który poszukuje partnera do współ-
pracy bądź też chce sprzedać lub wy-
promować swój produkt, oraz każdy, kto
ma do zbycia na przykład działkę albo
myśli o założeniu biznesu czy też kup-
nie nieruchomości. Vortal stanowi także
doskonałe narzędzie do promocji dla
gospodarstw agroturystycznych, hoteli,
restauracji albo SPA.

Już dziś vortal pełen jest ogłoszeń
w zakresie ofert dotyczących importu,
eksportu, rynku nieruchomości, terenów
inwestycyjnych, wsparcia technologicz-
nego dla biznesu, a nawet konsultingu
i współpracy na zasadach franczyzy.

Innowacyjnym narzędziem pomaga-
jącym odnaleźć się w gąszczu ofert jest
tak zwany „Polski Atlas Gospodarczy”.
To interaktywna mapa elektroniczna, na
którą naniesiono w bardzo czytelny
i przejrzysty sposób wszystkie zgroma-
dzone ogłoszenia. Po kliknięciu na kon-
kretną ofertę wyświetla się komplekso-
wa informacja wraz ze zdjęciem na przy-
kład hotelu, w którym chcemy zabuko-
wać pokój, działki, do kupna której się
przymierzamy, czy produktu, który chce-
my sprzedać.

ŚCIĄGNĄĆ INWESTORÓW
Projekt „Lokalne Centra Obsługi

Inwestora – Eastern European Gate-
way” to jednak coś więcej niż sam vor-
tal WWW.LCOI.PL. – Naszym celem

jest stworzenie innowacyjnego pro-
duktu „LCOI System”, który będzie słu-
żyć sprawnej i efektywnej komunikacji
biznesowej, kojarzeniu partnerów, wy-
mianie informacji oraz promocji eko-
nomiczno-gospodarczej Polski
Wschodniej – opowiada Michał Toma-
szewski.

Na terenie pięciu województw funk-
cjonuje sześć lokalnych centrów obsłu-
gi inwestora. Biura zatrudniają wysoko
wykwalifikowaną kadrę pracowników.
Zespół odpowiada za promocję projek-
tu w Polsce i poza granicami kraju,
współpracuje z zagranicznymi organi-
zacjami otoczenia biznesu i ambasada-
mi. De facto ściąga potencjalnych inwe-
storów z innych regionów kraju oraz
z Europy i całego świata.

– Chcemy wzbudzić zainteresowa-
nie wśród zagranicznych inwestorów
ofertami z Polski, ułatwić im do nich do-
stęp, umożliwić kontakt i wymianę infor-
macji oraz zaoferować turystykę bizne-
sową – podkreśla Tomaszewski.

KONTAKT:
LCOI Region Podkarpacie

ul. Rzeszowska 31
36-050 Sokołów Małopolski

tel. +48 17 772 91 99
tel. kom. +48 535 579 553

www.lcoi.pl

Daj się skojarzyć
Szukasz partnera biznesowego z Polski lub Europy?

Chcesz kupić lub sprzedać atrakcyjną działkę?
A może skutecznie wypromować własną firmę?
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Tradycją w naszej Parafii jest orga-
nizowanie Dnia Chorego, który bł. Jan
Paweł II ustanowił 11 lutego 1992 r.
w św. Matki Bożej z Lourdes jako Świa-
towy Dzień Chorego.

U nas ten dzień jest obchodzony
zawsze w niedzielę najbliższą ustalo-
nego święta. Organizatorami tych uro-

czystości zawsze są: Parafialny Zespół
Caritas i Szkolne Koła Caritas. Już od
2 lutego rozprowadzano 300 szt. zapro-
szeń do wszystkich emerytów, rencistów
i chorych z opiekunami.

W niedzielę 10 lutego już od godzi-
ny 13.00 kapłani sprawowali posługę
sakramentu pokuty. Specjalny autobus

podwoził chętnych z dalszych zakątków
Parafii.

O godz. 14.00 w Kościele Parafial-
nym rozpoczęła się uroczysta Msza św.
Oprawę liturgiczną prowadziły członki-
nie PZC i SKC. Homilię wygłosił ks. Jan
Lib – proboszcz, a po niej nastąpił ob-
rzęd Namaszczenia Chorych.

Na zakończenie wystawiono Naj-
świętszy Sakrament i po stosownych
modlitwach udzielono „Błogosławień-
stwa Lourdzkiego”. Kolejny punkt pro-
gramu to spotkanie integracyjne w bu-
dynku Wiejskiego Domu Kultury w Gór-
nie, na które zaprosił wszystkich obec-
nych ks. Proboszcz. Dalsza uroczystość
rozpoczęła się około godz. 16.00.
Wszystkich przybyłych powitała Kapela
z Górna (Dariusz Kosak, Kamil Niemiec,
Jakub, Maciej, Sebastian Stec).

Na gości oczekiwały również uprzed-
nio przygotowane stoły ze słodkim upo-
minkiem.

Spotkanie rozpoczęto pieśnią „Po
górach dolinach” i powitaniem przyby-
łych. Następnie głos zajął ks. Jan Lib,
który omówił symbol Dnia Chorego i roz-
począł modlitwę przed posiłkiem. Poda-
no ciepły bogracz sponsorowany przez
Zakłady Mięsne „Smak” w Górnie oraz
herbatę z cytryną.

W tym roku zaszczycili nas swoją
obecnością: ks. J.Lib i ks. M. Wygonik,
prof. Kazimierz Ożóg z małżonką Da-
nutą, Państwo Mieczysław i Danuta Mia-
zga, p. Lucyna Perlak – dyrektor Zespo-
łu Szkół, sołtys – p. Mieczysław Kobier-
nik, Państwo Marek i Kazimiera Miazga,
mieszkańcy DSS „Leśniówka” z Turzy,
mieszkańcy DPS z Górna oraz parafia-
nie w liczbie około 120 osób. Obsługą
zajęli się członkowie Caritas.

Kolejnym punktem programu był
występ młodzieży gimnazjalnej z ZS im.
ks. M. Lachora w Górnie z programem,
w którym znalazły się tradycyjne piosen-
ki z Górna i Regionu Rzeszowskiego.
Program opracował p. Dariusz Kosak,
a opiekę nad strojami i młodzieżą spra-
wowała p. Danuta Ożóg.

Następnie Kapela rozpoczęła zaba-
wę, podczas której nie zabrakło znanych
utworów i tańców integracyjnych. Mło-
dzież bawiła się wspólnie ze starszymi.
Dzięki temu ci drudzy poczuli się znowu
młodszymi o kilka lat. W przerwie nie za-
brakło również podziękowań i życzeń
dla miłych gości.

Na zakończenie odśpiewano Apel
Jasnogórski i pieśń „Niebo już pełne
gwiazd”. Dobry humor nie opuszczał
wszystkich. Żegnając się, zadowoleni,
autokarem wrócili do swoich domów.
Dziękuję wszystkim za wsparcie finan-
sowe i pomoc w organizacji XXI Dnia
Chorego.

W imieniu Parafialnego Koła Caritas
Zofia Kosak

XXI DZIEŃ CHOREGO W GÓRNIE
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te słowa Platona były myślą przewodnią podczas I spotkania
profilaktyczno-edukacyjnego zorganizowanego przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej w Górnie, które odbyło się 19.11.2012 r.
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim, przy współfinansowaniu gmin So-
kołów Małopolski oraz Trzebownisko.

Wśród adresatów spotkania znaleźli się przede wszyst-
kim członkowie zespołów interdyscyplinarnych z terenu gmin
Sokołów Małopolski, Trzebownisko i Kamień, oraz kuratorzy
zawodowi pracujący na tym terenie. W spotkaniu także udział
wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
na czele z Panem Markiem Sitarzem – Wicestarostą Rzeszow-
skim, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Rzeszowie, przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej w Górnie oraz kierownicy i pracownicy ośrodków po-
mocy społecznej.

Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy instytu-
cji działających w obszarze ograniczania zjawiska przemocy
domowej, przybliżenie działalności Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w Górnie, w tym oferowanych form wsparcia i pracy
z osobami dotkniętymi przemocą oraz podsumowanie podej-
mowanych działań profilaktycznych.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wspólne-
go poszukiwania najlepszych rozwiązań w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie, głównie dzięki wymianie do-
świadczeń, prezentacji działań zespołów interdyscyplinarnych
oraz przedstawieniu działalności Fundacji „Znaczenie”.

Spotkanie rozpoczął spektakl teatralny pt. „Początek”, któ-
rego reżyserem jest Piotr Ślęzak, a pomysłodawcą Fundacja
„Znaczenie” z Dąbrowy Tarnowskiej. Jego celem było, po-
przez sztukę, uświadomić widzom że spojrzenie na historię
rodziny i dokładne jej przeanalizowanie może dać szansę na
wyjście z patologii, która
jest przenoszona od poko-
leń.

Spektakl przedstawił
problem patologii w rodzi-
nie oraz mechanizmy dzie-
dziczenia tej dysfunkcji.
Ukazał jak ciężko prze-
rwać toksyczne dziedzic-
two, wyjść z trudnej sytu-
acji życiowej spowodowa-
nej np. alkoholizmem, pro-
blemem przemocy w rodzi-
nie, kryzysem w małżeń-
stwie i jak stać się innym
człowiekiem.

W dalszej części spo-
tkania odbyła się dyskusja
z udziałem zaproszonych
gości. Przedstawiciel Fun-
dacji „Znaczenie” Pan
Mariusz Węc podzielił się
dobrymi praktykami dzia-
łań na rzecz reintegracji rodziny, przede wszystkim pracy
w diadach asystenckich. Mając już pewne doświadczenie
oraz widząc wymierne efekty pracy tą metodą, zachęcał do
jej stosowania. Przedstawił korzyści płynące z pracy w takiej
formie zarówno dla rodziny jak i dla osób pomagających.

„Najwa¿niejszy
w ka¿dym dzia³aniu jest pocz¹tek”

Podczas spotkania omówiono także problematykę z za-
kresu edukowania osób pracujących na rzecz rodziny, rozpo-
wszechniania nowatorskich metod pracy i terapii z różnymi
grupami odbiorców (np. dogoterapii), przeciwdziałania wy-
paleniu zawodowemu u pracowników socjalnych oraz innych
osób zaangażowanych w systematyczną pomoc rodzinie wie-
loproblemowej, rozpowszechniania idei interwizji i superwi-
zji także sposobów pozyskiwania i wykorzystywania fundu-
szy unijnych.

Ponadto podczas dyskusji zostały poruszone takie tematy
jak profilaktyka zachowań agresywnych skierowana do mło-
dzieży szkolnej, prowadzenie spotkań grupy wsparcia Orchi-
dea w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, oraz stan realizacji
zadań z zakresu asystentury rodziny w gminach Powiatu Rze-
szowskiego.

Spotkanie było pierwszym tego typu przedsięwzięciem
profilaktyczno – edukacyjnym zorganizowanym przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek In-

terwencji Kryzysowej w Górnie, jednakże widząc duże zain-
teresowanie wśród zaproszonych gości, a także otrzymując
liczne pozytywne opinie po spotkaniu z pewnością nie było
ostatnim.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie
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CZĘŚĆ TRZYNASTA
Kłopoty z ewidencją dzieci zobowiązanych do nauki szkolnej,

pogłębianie się niedoborów w Funduszu budowy szkoły
(czerwiec 1927 r. – październik 1928 r.)

Z A R Y S  D Z I E J Ó W  S Z K O L N I C T W A  W  T R Z E B U S C E

Ostatnie posiedzenie Rady szkolnej miejscowej (dalej
R.s.m. – przyp. O.P.) w Trzebusce w 1927 r., odbyło się
24 czerwca. W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczą-
cy Leon Bałamut i pozostali członkowie tej instytucji oświa-
towej – nauczyciel Roman Baczyński, Wojciech Zdeb
i Józef Ukowski. Baczyński podpisując się pod protoko-
łem określił się jako sekretarz tejże instytucji oświatowej.
Warto też podkreślić, że po raz kolejny członkowie stawili
się po wysłaniu pisemnego zaproszenia. Na porządku
dziennym zebrania postawiono dwa punkty: rewizję me-
tryki szkolnej oraz ułożenie preliminarza na 1928 r.

Najpierw zajęto się kwestią metryki szkolnej. Nauczy-
ciel odczytywał imiona i nazwiska dzieci zobowiązanych
do uczęszczania do tutejszej szkoły w roku szkolnym 1927/
1928, a obecni członkowie sprawdzali, czy dzieci wykaza-
ne przez „Urzędy parafjalne w Sokołowie i w Nienadówce”
znajdują się w miejscowej gminie, czy też gdzie indziej,
lub na „oddalonych przysiółkach Zmysłówce lub Kątach.
Wówczas zaznaczano sprawdzone szczegóły w odnośnych
rubrykach księgi metrykalnej. Zaznaczano też, gdzie któ-
re dziecko przesiedliło się, celem pociągnięcia dzieci do
uczęszczania na naukę szkolną w Trzebusce. Przy okazji
prowadzonej pracy, z przykrością stwierdzono, że tutej-
szy urząd gminy w Trzebusce, nie prowadzi ewidencji dzieci
nie urodzonych w miejscowej gminie ale w niej przebywa-
jących, dlatego też „Zwierzchność gminna” nie nadesłała
wykazu tych dzieci. Zdarzało się więc, że Zarząd szkoły
„chwytał obce dzieci na ulicy i pociągał do uczęszczania,
dowodem nałożona grzywna pieniężna na tych gospoda-
rzy którzy mają u siebie na służbie takie dzieci co są
w wieku szkolnym, czynią to wszędzie, tylko niestety u
nas nie i dlatego to powiększa liczbę analfabetów.”

Można więc stwierdzić, że R.s.m. podjął starania dążą-
ce do objęcia obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci
które podlegały gminie Trzebuska: w tym przysiółki –
Zmysłów i Kąty Trzebuskie. Wszystko na to wskazuje, że
trzebuszczański obwód szkolny obejmował też i część
Nienadówki; sugerują to niektóre protokoły późniejsze
i wspomnienia starszych mieszkańców wsi. Problemem była
sytuacja tych dzieci, które z biedy w ich rodzinnym domu,
pracowały u bogatszych gospodarzy – a ich obowiązki
związane z ta pracą uniemożliwiały przychodzenie na lek-
cje. Trudno się dziwić, że R.s.m. podjął decyzję, o postra-
szeniu bogatych gospodarzy grzywną, w przypadku za-
trzymywania u siebie na służbie biednych dzieci w czasie
nauki szkolnej. Wydaje się, że dotąd praktykowano mało
skuteczne „łapanie” dzieci na ulicy i przymuszanie ich do
wejścia do sali lekcyjnej – to oczywiście budziło pewne
nieporozumienia. Do tego mniej chętne do nauki dzieci,
prowadziły swoistą zabawę w „policjantów i złodziei”.
W tej sytuacji trudno się dziwić, że w okresie międzywo-
jennym, analfabetyzmu w II RP nie udało się zwalczyć...

Po załatwieniu sprawy metryki szkolnej, obecni prze-
szli do drugiego punktu zebrania. Nauczyciel przedstawił
projekt preliminarza szkolnego na rok 1928 dla szkoły
w Trzebusce. Po przedyskutowaniu projektu, wspólnie
uchwalono następujące rozłożenie potrzeb (zapis wg ory-
ginalnego tekstu – przyp. O.P.):
„1. Wewnętrzne utrzymanie sal: 70
2. Usługa dwu klas 100
3. Opał dwu klas 200
4. Podwody 170
5. Wynajęcie dwu klas szkol i mieszkania naucz. 380
6. Drenowanie pola szkolnego 300
7. Sprawienie szafy stołu 100
8. Przyrządy piśmienne Z. S. i R. s. m. 40
9. Prenumerata Dzienników Urzęd. 10
10. Bibljoteka dla dzieci 30
11. Pomoce naukowe 40”

Razem dawało to kwotę 1 440 zł.; R.s.m. uchwalił
takie rozdysponowanie finansów jednogłośnie. Po pod-
jęciu uchwały zamknięto posiedzenie a członkowie
R.s.m. złożyli podpisy. Ciągle najwyższe sumy pochła-
niały koszty wynajmu pomieszczeń na klasy szkolne.
Nie po raz pierwszy starano się też załatwić sytuację
gruntów szkolnych – tym razem chodziło o drenaż pola
szkolnego, na który przeznaczono sporą sumę 300 zł.
Spore wydatki stanowiły też zobowiązania dotyczące
gromadzenia opału dla szkoły i opłata za podwody. Za-
gadkowo prezentuje się zapis dotyczący sprawienia „sza-
fy stołu”. Zapewne pomiędzy oboma wyrazami powi-
nien być przecinek, stąd nie powinna zastanawiać po-
trzeba do szkoły nowego sprzętu w postaci: szafy i sto-
łu. Tradycyjnie należy podkreślić utrzymanie pozycji
dotyczących zakupu pomocy naukowych i książek do
biblioteki dla dzieci szkolnych.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trzebusce odbyło się
już w następnym roku; miało ono miejsce 18 kwietnia
1928r. Obradowali: przewodniczący Leon Bałamut, na-
uczyciel Roman Baczyński, Józef Ukowski i Wojciech
Zdeb (członkowie R.s.m.). Na porządku dziennym ob-
rad postawiono sprawę zamknięcia rachunków za okres
„1 IV 1927 – 1. IV 1928”, oraz udzielenie przewodniczące-
mu „absolutorjum”. Oto jak obrady posiedzenia ukazują
karty księgi protokołów:

„Na rok 1927 preliminowano 1010 zł. Ta suma zapewne
byłaby wystarczyła, gdyby gmina była swoim kosztem
sprawiła inwentarz do drugiej sali naukow, gdyby rok ra-
chunkowy nie przedłużono o 1 kwartał. Gmina nie sprawi-
ła inwentarza do drugiej sali, chociaż na niej ciążył obo-
wiązek, szkoła musiała swoim kosztem sprawić inwentarz
natomiast nie ogrodzono parceli budowlanej. Na ogro-
dzenie wstawiono było do preliminarza 300 zł. tyle kosz-
tował i inwentarz do drugiej sali.”
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Tak więc po raz kolejny gmina wiejska ociągając się
z wywiązaniem ze swych zobowiązań, wpędziła w kłopoty
R.s.m., który pokrywając pilne wydatki nie był w stanie
z brakujących funduszy zrealizować wszystkich planów. Tym
samym, swoistą „ofiarą” powolności gminy, stało się pla-
nowane ogrodzenie parceli, gdzie planowano stawiać bu-
dynek szkolny. W tej sytuacji nie tylko nie było ogrodze-
nia, ale trudno było nadal liczyć na wystawienie upragnio-
nej szkoły...

Następnie przewodniczący Bałamut odczytał pozycje
przychodów, których było łącznie 1 250 zł. W przycho-
dzie tym znajdowała się obiecana pożyczka 400 zł., którą
zaciągnięto na fundusz budowy szkoły. Po potrąceniu tej
pożyczki – rzeczywiste przychody wynosiły więc 850 zł.
Tyle też gmina Trzebuska złożyła; zalegała zatem jeszcze
jak stwierdzono z kwotą 160 zł.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie poszczegól-
nych pozycji wydatków. Okazało się, że wynosiły one
w sumie 1 287 zł. 78 gr. Tu także odliczono owe 300 zł.,
które gmina pożyczyła – stąd rzeczywista wysokość wy-
datków sięgnęła kwoty: 987 zł. 78 gr. Stwierdzono więc
niedobór w gotówce w wysokości 137 zł. 78 gr. Po doda-
niu do tego zaległych wydatków w kwocie 370 zł., otrzy-
mano sumę niedoboru – 507 zł. 78 gr. (łącznie: w gotówce
i zaległościach – przyp. O.P.). Obecni stwierdzili też, że
gmina winna dać na pokrycie I kwartału 370 zł. i 160 zł.
zaległych – razem: 530 zł. W ten sposób okazało się, że
pokryto niedobór roku ubiegłego. Tu jednak nadal nie moż-
na było mieć pewności, kiedy te zaległości ze strony gmi-
ny wpłyną.

Po kwestiach związanych z wydatkami, zebrani zajęli
się funduszem budowy szkoły. Za rok 1926, gmina zale-
gała kwotą 900 zł. Na rok 1927 nie uchwalono nic. Malo
tego; gmina wypożyczyła z funduszu budowy szkoły 300
zł. i nie oddała, chociaż miała oddać do końca września
1927 r. Na koniec marca 1927r., fundusz budowy szkoły
miał w gotówce 1 992 zł. 42 gr. Po dodaniu do tego odse-
tek za rok 1927 w kwocie 154 zł. 43 gr. otrzymano sumę
2 146 zł. i 85 gr. Stwierdzono, że do funduszu utrzymania
szkoły, gmina powinna była wpłacić 530 zł. Ogółem więc
zalegała R.s.m. w Trzebusce na kwotę 1 730 zł. Zaistniałą
sytuację podczas posiedzenia, ostro skrytykował nauczy-
ciel Baczyński. Stwierdził on, że gmina nie wykonała swe-
go obowiązku, bo nie złożyła całej preliminowanej kwoty
i zalega z płatnościami za 1927r, gdzie nie dała ani grosza
na pokrycie I kwartału. Baczyński podkreślił, że szkołę
utrzymuje gmina a mało tego – „widzimy tu wprost śmiesz-
ne rzeczy”. Bo szkoła gminie udzieliła 300 zł. pożyczki
w sytuacji, gdy gmina szkole powinna dać finanse. Czyli
nie dość że nie daje szkole, to jeszcze bierze od niej po-
życzki. „Nic dziwnego, że gmina dłużna jest szkole 1730
zł. Kiedy odda to Bóg raczy wiedzieć”.

Po tym stwierdzeniu, R.s.m. w Trzebusce zamknął ra-
chunki z niedoborem na sumę 507 zł. 78 gr. Nauczyciel
zakwestionował na koniec w rozchodach wysokość wy-
datków dotyczących – jak się wydaje z kontekstu – pod-
wodów po księdza na religię. Przewodniczący Bałamut
tłumaczył te wysokie wydatki tym, że „drogi w jesieni były
zepsute” i że „trudno było tańszej furmanki wyszukać.”
W tej sytuacji, zgromadzeni rachunki powyższe „do za-
twierdzającej wiadomości” przyjęli i posiedzenie zakoń-
czono złożeniem podpisów.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trzebusce odbyło się już
następnego dnia po poprzednim – 19 kwietnia 1928 r.,
„o godz. 5tej popołudniu”. Tym razem obradowali w niepeł-

nym składzie – bez nauczyciela: przewodniczący Leon Ba-
łamut, Wojciech Zdeb i Józef Ukowski. Brak Baczyńskiego
nie był przypadkowy. Na porządku dziennym obrad figuro-
wała sprawa wydania opinii „o kompetencie na Kierownika
szkoły 2Kl. (2 klasowej – przyp. O.P.) w Trzebusce”. Prze-
wodniczący odczytał pismo R.s.p. (Rady szkolnej powia-
towej – przyp. O.P.) w Kolbuszowej z dnia 12 kwietnia
1928 r. N. 735, oraz przedstawił „listę kompetentów”. Na-
stępnie wszyscy zgromadzeni jednogłośnie uchwalili:

„Pragniemy żeby P. Roman Baczyński był mianowany
kierownikiem naszej szkoły nie tylko dlatego że on sam
tylko komputuje o nadanie mu posady kierownika, ale
dlatego że On jest jedyny i idealny kierownik.”

Po tym krótkim ale bardzo dobitnym stwierdzeniu, po-
siedzenie zostało zakończone a protokół przez zebranych
podpisany. Może zastanawiać powód zapytania R.s.p.
w Kolbuszowej o kompetencje nauczyciela w Trzebusce.
Czyżby ktoś zasugerował organowi oświaty w tym mie-
ście, że u Baczyńskiego są one nie wystarczające? Zatar-
gi R.s.m. z gminą i ostre wypowiedzi Baczyńskiego na
temat gminy z poprzedniego posiedzenia, zdają się suge-
rować, że wśród władz gminy Trzebuska nie miał on sym-
patyków. To zaś mogło doprowadzić do próby usunięcia
Baczyńskiego z posady nauczyciela w tejże wsi. Jak za-
świadczają o tym następne protokoły, Baczyński póki co
na stanowisku został. Wszystko na to wskazuje, że silna
osobowość pedagoga była solą w oku przedstawicieli
władz gminnych; jego usunięcie więc, zapewne byłoby im
na rękę...

Ostatnie posiedzenie R.s.m. w Trzebusce w 1928r. od-
było się 12 października tegoż roku. Tym razem obrado-
wano w pełnym składzie tego organu oświatowego, wraz
z nauczycielem Baczyńskim, pełniącego funkcję sekreta-
rza. Na porządku dziennym obrad, postawiono sprawę
ułożenia preliminarza na rok szkolny 1929 – 1930. Po otwo-
rzeniu posiedzenia, przewodniczący udzielił głosu panu
Kierownikowi Baczyńskiemu, celem przedstawienia po-
trzeb szkoły w Trzebusce na tenże okres czasu. Nauczy-
ciel przedstawił je a zgromadzeni punkt po punkcie prze-
dyskutowali. Uchwalono przyznać poszczególnym potrze-
bom następujące kwoty:
„1. Utrzymanie budynku szkol. 80 zł
2. Wewnętrzne utrzymanie urządz. szkol. 100
3. Usługa szkoły 100
4. Opał szkoły ze zwózką i rąbaniem 300
5. Podwody 200
6. Najem sali szkol. najem mieszkania dla kier. 400
7. Prenumerata Dzien. Urzęd. 10
8. Materjały pisarskie 40
9. Prenumerata „Płomyka” dla dzieci 21
10. Nieprzewidziane 50
11. (?–tu wyraz dopisany nieczytelny – przyp. O.P.) 15”.

Razem dawało to kwotę 1316 zł. W porównaniu z po-
przednimi latami, daje się zauważyć wzrost cen. Nadal naj-
większe sumy, szły na wynajem sal szkolnych i mieszkania
dla Baczyńskiego, na opał, oraz podwody po księdza na
religię. Warto tu podkreślić utrzymanie pozycji związanej
z prenumeratą „Płomyka” dla dzieci. Powyższe kwoty
uchwalono jednogłośnie. Na wniosek Baczyńskiego,
w sprawie budowy szkoły, uchwalono „uprosić Władze
szkol. o wydanie planu i kosztorysu szkoły by móc rozpi-
sać konkurencję na budowę szkoły.” Tą uchwałą zakoń-
czono posiedzenie. Wszystko na to wskazuje, że tym sa-
mym podjęto próbę finalizacji dążeń budowy szkoły w Trze-
busce. Czy miała ona szanse na powodzenie?
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CZĘŚĆ CZTERNASTA
Zaostrzenie konfliktu Zwierzchnością gminną, zabranie Funduszu

budowy szkoły na budowę „Domu Ludowego” w Trzebusce
(kwiecień 1929 r. – październik 1930 r.)

Pierwsze posiedzenie Rady szkolnej miejscowej (da-
lej R.s.m. – przyp. O.P.) w Trzebusce w 1929 r., odbyło
się 16 kwietnia. W posiedzeniu uczestniczyli: przewod-
niczący Leon Bałamut i pozostali członkowie tej instytu-
cji oświatowej – nauczyciel Roman Baczyński, Wojciech
Zdeb i Józef Ukowski. Przewodniczący zdał sprawoz-
danie z rachunków R.s.m. w Trzebusce za rok budżeto-
wy 1928/29. Stwierdził, że z końcem roku 1927/28 było
niedoboru 137 zł. 78 gr. w gotówce i 160 zł. w zaległo-
ściach. Niedobór powstał przez to, że dodano do roku
1927 pierwszy kwartał roku 1928 – a na jego pokrycie
„nie dano źródła dochodu”; stąd też tychże 137 zł.
78 gr. nie pokryto do dnia posiedzenia w ogóle. Na ten
cel zaciągnięta była pożyczka w funduszu budowy szko-
ły, której „do dziś dnia nie oddano”. Zaległość 160 zł.
wpłynęła w dwóch ratach wciągu 1928r.: dnia 23 sierp-
nia – 140 zł. i 4 października – 20 zł.

Na rok 1928/29 preliminowano kwotę 1 440 zł.; na jej
pokrycie wpłynęło dotąd tylko 430 zł. W dniu 4 paź-
dziernika 1928r. wpłynęło 230 zł., a w dniu 22 listopada
tegoż roku – 200 zł. Razem dało to właśnie kwotę
430 zł. Nadal więc gmina zalegała na sumę 1 010 zł.

Przychodów było odpowiednio: 160 + 430 zł. Otrzy-
mano więc razem 590 zł. Rozchodów było 608 zł. 49 gr.
w gotówce i 1 010 w zaległościach. Zebrani po odczy-
taniu pojedynczych pozycji rozchodów, bez zmian
wszystkie przyjęli.

Fundusz budowy szkoły na koniec roku 1928 miał
zgromadzone 2 152 zł. 77 gr. Z kwoty tej gmina w dniu
6 lipca 1927r. pożyczyła 300 zł.; ponadto na utrzymanie
szkoły przewodniczący Bałamut „wypożyczył” 100 zł.
W ten sposób ubyło z funduszu 400 zł. i jego stan wyno-
sił 1 752 zł. 77 gr. Za rok 1928 prowizja od tej sumy
wynosiła 175. 27, więc z końcem roku 1928 na koncie
było 1928 zł. 4 gr. Po dodaniu do tego 400 zł. pożyczo-
nych – osiągnięto kwotę funduszu budowy szkoły się-
gającą: 2 328 zł. i 4 gr.

Wszystkie powyższe rachunki po dokładnym spraw-
dzeniu przyjęto „do zatwierdzającej wiadomości”. Na-
stępnie zgromadzeni uchwalili co następuje:

„(...) uprosić R.S.P. (Radę Szkolną Powiatową w Kol-
buszowej – przyp. O.P.) by użyła swej powagi i zmusiła
Zwierzchność gminną wpłacić należne kwoty, bo w prze-
ciwnym razie R.S.M. zrezygnuje ze swych mandatów.

Gmina zalega do funduszu budowy z roku 1926 zł
900 a z roku 1927 nie zwróciła pożyczki 300 zł. Razem
do funduszu budowy zalega 1200 zł.

Na utrzymanie szkoły gmina zalega za rok 1928/29
zł. 1010 ogółem winna wpłacić do kasy R.S.M. kwotę
2210 zł.

Na tem posiedzenie zamknięto i protokół podpisa-
no.”

Jak nie trudno zauważyć, narastające zaległości
w płatnościach ze strony gminy Trzebuska mocno fru-
strowały. Ponieważ problem narastał, członkowie R.s.m.
zdecydowali się na formę szantażu. Liczyli, że po wy-

punktowaniu zwierzchności oświatowej w Kolbuszowej
zaległości gminnych, R.s.p. wpłynie „swą powagą” na
tyle na nią skutecznie, że zaległości zaczną spływać.
Jak się później okazało, nadzieje te były płonne...

Nabrzmiały konflikt z gminą, odbił się poważnie na
jednym z członków trzebuszczańskiego organu oświa-
towego. Jego członek – Józef Ukowski, nie złożył pod-
pisu pod protokołem z 16 kwietnia 1929r. a z powyżej
podanego składu obradujących został wykreślony. Pod-
pisy złożyli więc tylko (i to dopiero na następnym po-
siedzeniu – przyp. O.P.): Baczyński, Zdeb i Bałamut. Co
się stało? Zapewne w zaistniałej sytuacji, Ukowski zde-
cydował się złożyć swój mandat członka R.s.m.; trudno
dziś wyrokować, czy powodem był sam długotrwały
konflikt z gminą, czy też Ukowski nie chciał podpisać
pisma do R.s.p. w Kobuszowej, które dolewało jeszcze
oliwy do ognia? Faktem jest jednak to, że Ukowski już
nigdy więcej w obradach R.s.m. nie uczestniczył.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trzebusce, odbyło się
6 października 1929 r. Obradowano już bez Ukowskie-
go, w okrojonym składzie: przewodniczący Leon Bała-
mut, Wojciech Zdeb i nauczyciel Roman Baczyński. Na
dziennym porządku obrad, postawiono 2 punkty. Pierw-
szy dotyczył odczytania protokołu z burzliwego, ostat-
niego posiedzenia R.s.m. Drugi punkt dotyczył ułoże-
nia preliminarza na rok 1930/31. Po odczytaniu proto-
kołu z poprzedniego posiedzenia, „(...) nikt głosu nie
zabrał. Protokół podpisano”. Te lakoniczne słowa do-
brze oddają atmosferę, jaka musiała wówczas istnieć.
W wyniku zatargu z gminą i odejściu Ukowskiego, nikt
specjalnie gadatliwy nie był. Szybko, więc obecni prze-
szli do punktu drugiego obrad. Przewodniczący przed-
stawił projekt preliminarza szkolnego na rok 1930/31.
Po przedyskutowaniu go uchwalono:
„1. Utrzymanie budynku szkol. 160
2. Wewnętrzne utrzymanie bud. 150
3. Obsługa szkoły 200
4. Opał szkoły 580
5. Podwody 200
6. Kupno ławek dwu siedz. 400
7. Kupno szafy, stołu, (... – wyraz nie czytelny
– przyp. O.P.) i krzesła 200
8. Pomoc naukowa 30
9. Prenumerata Dzien. Urz. 10
10. Prenumerata „Płomyka” dla dzieci 21
11. Na zagospodarowanie gruntu szkol. 50
12. Na ogrodzenie 200”

Razem dawało to kwotę bardzo poważną: 2 201 zł.
W porównaniu do poprzedniego preliminarza gdzie
uchwalono 1316zł., suma ta jest wręcz zatrważająca. Co
ciekawe jednak, zebrani przyjęli je dość gładko:

„Powyższe kwoty uchwalono jednogłośnie. Na tem
posiedzenie zakończono i protokół podpisano”.

Czyżby nacisk R.s.p. w Kolbuszowej na gminę Trze-
buska przyniósł efekt i zdecydowano się na zgłoszenie
wyższych potrzeb? Wiele na to wskazuje; to by zaś ozna-
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czało, że R.s.m. w Trzebusce postanowiła w swych żąda-
niach finansowych pójść za ciosem. Taka zdecydowana
postawa była „vabank” i mogła przynieść długo oczeki-
waną realizację budowy szkoły w Trzebusce. Z drugiej
strony, w sytuacji gdy gmina nie zamierzała ustąpić, mo-
gła powstać sytuacja w tym momencie nie przewidy-
walna a nie korzystna dla R.sm. Po ostatnich wydarze-
niach, zwierzchność gminna najchętniej ograniczyła by
wydatki na szkolnictwo, do niezbędnego minimum. Tym-
czasem trzebuszczański organ oświatowy jakby tego nie
zauważał, najwyraźniej przymierzając się do budowy
szkoły; stąd planowano wydatki na wyposażenie klasy
szkolnej (szafa, stół, krzesła itd. – przyp. O.P.), na zago-
spodarowanie gruntu szkolnego, czy na ogrodzenie.
Konflikt który pozornie przycichł, gorzał po cichu jak
wulkan przed wybuchem...

Ten swoisty wulkan w końcu wybuchł. Zaświadcza
o tym najlepiej protokół z następnego posiedzenia
R.s.m. Odbyło się ono 22 kwietnia 1930r.o godz. 18.
Podobnie jak poprzednio, obradowano w pomniejszo-
nym składzie osobowym; obecni byli: przewodniczący
Bałamut, Zdeb i Baczyński. Zaznaczono w protokole
nieobecność Józefa Ukowskiego. Po sprawdzeniu ra-
chunków, R.s.m. przyjęła sprawozdanie Bałamuta z ad-
ministrowania powierzonymi mu funduszami. Suma przy-
chodów w roku 1929/30 sięgnęła 1 076 zł. Suma roz-
chodów natomiast, wraz z niedoborem z roku 1928/29
wyniosła 987 zł. 95 gr. Saldo na rok 1930/31 wynosiło
więc na plus: 88 zł. 5 gr. Zaznaczono jednak, że za rok
budżetowy 1929/30, gmina dłużna była 930 zł. Mimo to
zdawać by się mogło, że sytuacja uległa poprawie. Nic
bardziej mylnego. Po przeglądnięciu przez zebranych po-
szczególnych pozycji i przyjęciu rachunków za rok 1929/
30, oraz udzieleniu przewodniczącemu absolutorium, pro-
tokół ukazuje z całą powagą niezwykle ważny problem:

„Na wniosek p. Wojciecha Zdebia w sprawie fundu-
szu budowy szkoły który wynosił 2328 zł 04gr., a który
to fundusz zabrała gmina na swój „dom Ludowy” R. S.
M. uprasza R. S. P. (Radę Szkolną Powiatową w Kolbu-
szowej – przyp. O.P.) by ten fundusz budowy szkoły za-
bezpieczyła w ten sposób, że R. S. M. zaintakuluje się
na „Domie Ludowym” w Trzebusce, o przeprowadzenie
tej intakulacji R. S. M. uprasza o interwencję R. S. P.

Na tem posiedzenie zakończono i protokół podpisa-
no.”

Gmina Trzebuska zdecydowała się więc na równie
zdecydowany krok co R.s.m. nieco wcześniej. Przypo-
minać to może swoistą wojnę, gdzie żadna ze stron nie
chce ustąpić, podejmując coraz bardziej zdecydowane
kroki. Zastanawiające jest, w jaki sposób gmina mogła
przejąć pieniądze funduszu budowy szkoły – fakt jest
jednak faktem – jakoś ten fundusz przejęła. Pieniądze
gmina postanowiła wykorzystać na konkretny cel: bu-
dowę „Domu Ludowego”. Zapewne chodzi tu o zbudo-
wany w okresie międzywojennym budynek z pustaków,
znany później jako dom spółdzielczy. Budynek ten po-
wstał na pastwisku gromadzkim; składał się z jednej dużej
sali i kilku małych pomieszczeń. Z czasem salę wyko-
rzystywano na potrzeby np. zebrań wiejskich a mniejsze
pomieszczenie zaadoptowano na sklep – zapewne funk-
cjonowała tu filia sklepu Kooperatywy wiejskiej w Trze-
busce. Czyżby więc pod pozorem utworzenia „Domu
Ludowego” oraz działającego przy nim sklepu, posta-
nowiono utrzeć nosa R.s.m. w Trzebusce i zabrać jej

Fundusz budowy szkoły? Wiele na to wskazuje. Oczy-
wiście to musiało rodzić ostre protesty części miesz-
kańców i samego lokalnego organu oświatowego, i tak
zapewne było. Zapewne zapytania w tej poważnej spra-
wie musiała wystosować R.s.p. w Kolbuszowej, niestety
nie pozostały po nich ślady. Gmina prawdopodobnie
wytłumaczyła się pilną potrzebą budowy Domu Ludo-
wego dla wsi i różnorakich korzyści wynikających z jego
istnienia. Zapewne zapewniała też o nie porzucaniu kwe-
stii budowy szkoły – którą odsunięto tylko w czasie.
W tym świetle, działania, apele i protesty R.s.m. mogły
się wydawać za przesadzone.

Z punktu widzenia R.s.m., działania Zwierzchności
gminnej były sporym nadużyciem. Zabór Funduszu bu-
dowy szkoły w momencie, kiedy wydawało się, że są
o krok od rozpoczęcia prac nad budową szkoły, był
zapewne szokujący. Bez pieniędzy, nadzieje działaczy
oświatowych prysły jak bańka mydlana. A przecież ze-
brania wiejskie czy inne przedsięwzięcia inicjowane
przez Zwierzchność gminną, mogły być realizowane
w wybudowanym budynku szkolnym a nie w „Domu
Ludowym”. Zapewne w zaistniałej sytuacji, stawiano so-
bie pytanie – co dalej? Można też się domyślać, że
u silnie zaangażowanego w sprawy oświaty w Trzebu-
sce nauczyciela Baczynskiego, pojawiły się myśli o re-
zygnacji z posady nauczyciela. Tymczasem jednak,
członkowie R.s.m. postanowili jeszcze poczekać, jak
się sytuacja rozwinie...

W dniu 26 października 1930 r., organ oświatowy
w Trzebusce przeprowadził kolejne posiedzenie. Miało
ono miejsce w sali szkolnej o godz. 17. Poza przewod-
niczącym Bałamutem i nauczycielem Baczyńskim, po-
jawił się Wojciech Zdeb i Wojciech Kozioł. Na porządku
dziennym obrad, postawiono sprawę wyboru nowego
przewodniczącego R.s.m. w Trzebusce i jego zastępcy
– stąd obecność dodatkowo Kozła. Kierownik szkoły
odczytał rozporządzenie R.s.p. w Kolbuszowej z 31 paź-
dziernika 1930 r. Nr 2007, po czym zarządził imienne
głosowanie najpierw na przewodniczącego. Oto jak prze-
bieg wyborów ukazuje protokół:

„Rezultat tego głosowania był następujący:
P. Leon Bałamut oddał swój głos na p. Wojciecha Zdeba
- „ - Wojciech Zdeb - „ „ „ - p. Leona Bałamuta
- „ - Wojciech Kozioł - „ „ „ - p. Leona Bałamuta
- „ - Roman Baczyński - „ „ „ - p. Wojciecha Zdebia.

Ciągnięto losy, pełny los wyciągnął p. Bałamut. Wsku-
tek tego przewodniczącym został wybrany p. Leon Ba-
łamut.”

Tak więc los zadecydował, o wyborze „starego” prze-
wodniczącego Bałamuta. Wybór jego zastępcy był już
bez dodatkowych emocji. Bałamut, Kozioł i Baczyński
zagłosowali na Wojciecha Zdebia, co przy jednym gło-
sie Wojciecha Zdebia na Kozła przesądziło sprawę. Wsku-
tek tego, zastępcą Bałamuta został Wojciech Zdeb. Po
dokonaniu wyborów, posiedzenie zakończono i proto-
kół przez zebranych został podpisany.

Przed uzupełnionym o Wojciecha Kozła składem
R.s.m. w Trzebusce, stanęło nie lada wyzwanie. Należa-
ło przede wszystkim jak najszybciej rozwiązać problem
„budowy nowej szkoły”. Jak się okazało, rozwiązano go
w sposób którego wcześniej nie zakładano.

Piotr Ożóg
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Wystawa o „Ma³ym Katyniu” w Ropczycach
Wystawa Trzebuska – Turza „Mały

Katyń Ziemi Sokołowskiej” powędrowa-
ła w 2012 r. roku do kolejnej już miejsco-
wości. Warto przypomnieć, że na począt-
ku 2012 r. gościła dzięki staraniom za-

stępcy prezesa TMZS Łukasza Ożoga
w Muzeum Miasta Rzeszowa, a na po-
czątku września w Nowej Wsi k. Rzeszo-
wa. Po tegorocznych uroczystościach
w lesie turzańskim, gdzie co roku wysta-
wa jest eksponowana, podjął ze mną
dość długą rozmowę Józef Hendzel
z Ropczyc. Hendzel jest krewnym jedne-
go z zamordowanych w Turzy żołnierzy
AK z tej miejscowości – Eugeniusza Zym-
roza „Macedończyka”. W rozmowie, wy-
sunął on propozycję możliwości wypo-
życzenia wspomnianej wystawy, do ro-
dzinnego miasta; przy czym nie ukrywał,
że możliwość realizacji przedsięwzięcia
będzie możliwa przy wsparciu działa-
czy Solidarności z Ropczyc. Po kilkukrot-
nych telefonach Hendzla, skontaktował
się ze mną w listopadzie Andrzej Czo-
chara – przewodniczący
Oddziału Regionu NSZZ
„Solidarność” w Ropczy-
cach. Zaproponował on
wypożyczenie wystawy
od 13 grudnia 2012 r. do
końca tegoż roku; przy
okazji poprosił o możli-
wość przeprowadzenia
wykładu dotyczącego
kwestii obozu NKWD
w Trzebusce i mordu
w Turzy. Po ustaleniu
szczegółów, w ponie-
działek 10 grudnia 2012
r. wystawa została udo-
stępniona przez kierow-
nika filii bibliotecznej
w Trzebusce i przewiezio-
na do Ropczyc.

W 31 rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego w Polsce, ropczycka
„Solidarność” zorganizowała spotka-
nie dotyczące „Małego Katynia Rze-
szowszczyzny”. Spotkanie poprzedzi-

ła Msza Św. w tutejszej farze o godz.
1800. Eucharystii przewodniczył i homi-

lię wygłosił proboszcz Stanisław Ma-
zur. Bezpośrednio po obrzędach litur-
gicznych, wierni przeszli pod tablicę
upamiętniającą ks. Jerzego Popiełusz-
kę, która jest wmurowana w zewnętrzną
ścianę świątyni. Działacze Solidarno-
ści złożyli tu wiązankę kwiatów a zgro-
madzeni odśpiewali pieśń „Boże coś
Polskę”. Tuż po godz. 19, chętne oso-
by przeszły do pomieszczeń siedziby
Oddziału Regionu NSZZ „Solidarność”
przy ulicy Mickiewicza. Tam w jednej
z sal, na ścianach umieszczona zosta-
ła wystawa o Małym Katyniu, wzboga-
cona dodatkową tablicą ukazującą trój-
kę żołnierzy AK z Ropczyc, przygoto-
waną przez tutejszych działaczy we
współpracy ze mną. Na stolikach z tyłu
tego pomieszczenia, umieszczone zo-
stały publikacje TMZS: m.in. Roczniki
Sokołowskie (nry: 6, 7, 9), tomik wier-
szy „Skazani na zapomnienie”, fotogra-
fie ukazujące poszukiwania w lesie
w Turzy z grudnia 2008 r., tekst „Patrio-
tycznej Drogi Krzyżowej Parafii Trzebu-
ska”, plakaty informujące o przedsię-
wzięciach związanych z tematyką Trze-
buski i Turzy – np. o konkursie plastycz-

no literackim „Patrio-
tyczna Droga Krzyżo-
wa – Mały Katyń Zie-
mi Sokołowskiej” –
organizowany nie-
dawno przez trze-
buszczańską filię bi-
bl ioteczną po raz
piąty.

Niedługo po
godz. 19, historyk
i bibliotekarz z Trze-
buski rozpoczął wy-
kład dotyczący tra-
gicznych wydarzeń
z 1944 r. Połączony
był on z prezentacją
zdjęć ekshumacyj-

nych z 1990 r. i kilku zdjęć obrazują-
cych działania w sprawie turzańskiej
po tymże roku. Wśród zgromadzonych
słuchaczy, poza Józefem Hendzlem
i działaczami Solidarności, nie zabra-
kło proboszcza ks. Stanisława Mazu-
ra oraz przedstawicieli lokalnych me-
diów: Roberta Kisiela – dziennikarza
„Głosu Powiatu” i  Wojciecha Naję
z „Reporter – Gazeta”. Wykład zakoń-
czył się krótko przed godz. 21. Prze-
wodniczący Czochara zapewnił, że
wystawa eksponowana w Ropczycach
do końca roku, będzie zwiedzana
przez uczniów ropczyckich szkół oraz
wszystkich chętnych w godzinach
otwarcia biura Solidarności, bądź po
ustaleniu indywidualnym czasu otwar-
cia z działaczami tutejszych struktur.

Otwarcie wystawy w siedzibie ropczyckiej Solidarnoœci 13 grudnia 2012 r. – przemawia
przewodnicz¹cy Andrzej Czochara.      Fot. Robert Kisiel

Publikacje TMZS i dokumenty ¿ycia spo³ecznego na wystawie
w siedzibie ropczyckiej „Solidarnoœci”.           Fot. P. O¿óg

Wystawa o Ma³ym Katyniu w siedzibie ropczyckiej „Soli-
darnoœci”.    Fot. P. O¿óg
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Już na początku 2013 r., społeczni-
cy ropczyccy kontaktowali się ze mną,
z prośbą o przedłużenie turzańskiej eks-
pozycji w ich mieście. Przejawiali tu tro-
skę o jak najszersze zapoznanie się
z nią mieszkańców miasta; zwłaszcza
dzieci i młodzieży z 10 szkół z terenu
Ropczyc. Równocześnie ponownie po-
proszono o mój przyjazd na dzień 27
stycznia, z prośbą o wygłoszenie jesz-
cze jednego wykładu dotyczącego kwe-
stii turzańskiej.

Spotkanie styczniowe odbyło się tuż
po Mszy Św. sprawowanej w ropczyc-
kiej farze o godz. 10.30. Bezpośrednio
po niej, po zachęcie ks. proboszcza Sta-
nisława Mazura, chętne osoby udały się
do pobliskiego Domu Parafialnego, do
którego z siedziby Solidarności prze-
transportowano całość wystawy:
7 plansz wystawy Trzebuska – Turza
„Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”, publi-
kacje TMZS, itd. W dużej Sali Domu pa-
rafialnego zgromadziło się ok. 30 osób,
które po wprowadzeniu ks. proboszcza
Mazura i przewodniczącego Solidarno-
ści ropczyckiej Andrzeja Czochary, wy-
słuchały 50 min. wykładu regionalisty
z Trzebuski. Szczególne zainteresowa-
nie dotyczyło zwłaszcza losów trzech
żołnierzy z placówki ropczyckiej: ppor.
Zdzisława Brunowskiego „Cygana”,
chor. Eugeniusza Zymroza „Macedoń-
czyka” i kpr. Zdzisława Łakawca „Mon-
tera”(dwóch pierwszych było rodowity-
mi Ropczyczanami). Po nim nastąpił
czas na pytania i wypowiedzi obecnych.
Wówczas pojawiła się prośba o przed-
łużenie ekspozycji wystawy turzańskiej
o jeszcze dwa tygodnie, ponieważ spo-
ra część szkół do których dotarło zapro-
szenie, zareagowała w ostatniej chwili;
w tej sytuacji przychylając się pozytyw-
nie do tej prośby, wystawa turzańska
wróciła do Trzebuski dopiero w połowie
lutego.

Warto podkreślić, że wystawa trafiła
do Ropczyc z inicjatywy Józefa Hendz-
la, krewnego zamordowanego w Turzy
żołnierza AK z Ropczyc Eugeniusza
Zymroza „Macedończyka”, który od wie-
lu lat bierze udział w uroczystościach
turzańskich. Oficjalnie zaproszenie wy-
stosował silnie zaangażowany w przy-
gotowania, przewodniczący ropczyckiej
Solidarności Andrzej Czochara. Nie spo-
sób też pominąć serdeczności i pomocy
w rozpropagowaniu informacji o wysta-
wie ks. proboszcza Stanisława Mazura,
który podjął decyzję o przeniesieniu
wystawy do znacznie obszerniejszej sali
Domu Parafialnego i zaangażował się
w możliwość jej dalszej ekspozycji jako
gospodarz tego miejsca.

Wystawą i obydwoma wykładami hi-
storyka i bibliotekarza z filii w Trzebu-
sce, zainteresowały się lokalne media.
Po pierwszym spotkaniu dziennikarz

Robert Kisiel zamieścił artykuły w Nowi-
nach i Serwisie Informacyjnym Biulety-
nie NSZZ Solidarność Regionu Rze-
szowskiego (podobna w treści informa-
cja znalazła się na stronie internetowej
rzeszowskiej Solidarności). Z prośbą
o artykuł do historyka z Trzebuski zwró-
cił się Wojciech Naja – redaktor naczel-
ny Reporter – Gazeta; artykuł ten w tym
czasopiśmie ukazał się na początku
stycznia – gazeta obejmuje swym zasię-
giem ziemię sędziszowsko – ropczycką.
Artykuł dotyczący wystawy i spotkania
grudniowego ukazał się prasie religij-
nej: w Niedzieli Rzeszowskiej (tekst Bar-
tosza Walickiego), oraz we Wspólnocie
Królowej Rodzin (piśmie ropczyckich pa-
rafii). Po spotkaniu styczniowym, chęć
ponownego artykułu w tym ostatnim pi-
śmie, zadeklarowała obecna na wykła-
dzie redaktorka gazety. Warto nadmie-
nić, że 27 stycznia miejsce obozu NKWD
w Trzebusce i miejsce pamięci historycz-
nej w Turzy, odwiedził przewodniczący
Andrzej Czochara.

Z dużym zainteresowaniem spotka-
ły się publikacje TMZS, kilkanaście sztuk
Rocznika Sokołowskiego nr 7 i tomiku
wierszy „Skazani na zapomnienie”, po
złożeniu zamówienia znalazło swych
nabywców. Warto tu podkreślić, że opro-
wadzający po wystawie działacze Soli-
darności, bądź wiceprezes Stowarzy-
szenia Regionalnego Ziemi Sędziszow-
skiej Stanisław Wójciak, czerpali wiedzę
dotyczącą obozu NKWD w Trzebusce
i mordu turzańskiego właśnie z tych pu-
blikacji. Teksty tam zawarte były żywo
komentowane podczas spotkań i spo-
tkały się z życzliwym przyjęciem a na-
wet uznaniem zwiedzających. Dzięki
obu spotkaniom, obecności wystawy tu-
rzańskiej w Ropczycach, zainteresowa-
niu publikacjami i odzewie lokalnych
mediów, tajemnice Trzebuski i Turzy cią-
gle są żywe a wiedza o tragicznych wy-
darzeniach z końca II wojny światowej,
dociera do sporej grupy ludzi, którzy jesz-
cze z nią się nie zetknęli.

Piotr Ożóg

Wyk³ad z 13 grudnia 2012 r. po³¹czony by³ z prezentacj¹ multimedialn¹ zdjêæ ekshuma-
cyjnych z maja 1990 r.      Fot. Robert Kisiel

Wyk³ad podczas wystawy w Domu Parafialnym w Ropczycach.
Fot. Stanis³aw Wójciak
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Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

DZIEÑ BABCI I DZIADKA

Każda Babcia była małą dziewczynką.
Każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką.
Chodzili do szkoły, potem dorastali,
Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali.

Wychowali swoje dzieci...
A czas leci, leci, leci...
Dzisiaj na pociechę mają
Wnuki, które Ich kochają.

Ewa Zienkiewicz

Styczeń w naszym przedszkolu to czas w dużej mierze
poświęcony na przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Efektem długich przygotowań było spotkanie babć
i dziadków razem z wnukami w miejscu zabawy i nauki przed-
szkolaków, na którym wnuki miały możliwość podziękowania

w szczególny sposób swoim babciom i dziadkom za troskę,
miłość, którą wkładają w opiekę i wychowanie swoich wnu-
cząt. To właśnie dziadkowie zaraz obok rodziców pełnią bar-
dzo ważną rolę w życiu dziecka.

Goście zostali przywitani przez dyrektora ZS pana mgr
Wiesława Sondeja oraz wicedyrektora pana mgr Ireneusza
Koziarza, którzy złożyli gościom życzenia oraz zaprosili na
widowisko jasełkowe przygotowane specjalnie na tę okazję.
Przedszkolaki wystąpiły najpiękniej jak potrafiły przed swo-

imi ukochanymi babciami i dziadkami. Zaproszonym gościom
bardzo podobały się przygotowane jasełka, gdyż w trakcie
występu klaskali z podziwem spoglądając na swoje wnuki
pięknie przebrane za postacie biblijne, bajkowe i współcze-
sne.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że te jasełka 16 stycznia
zaprezentowane były również na XII Międzygminnych Pre-
zentacjach Zespołów Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych
na scenie MGOKSiR w Sokołowie Młp. W konkursie wzięły
udział grupy pięciolatków i sześciolatków z przedszkola oraz

grupa pięciolatków i sześciolatków ze szkoły. Obydwie grupy
przedstawiły jasełka, które zostały docenione przez jury pierw-
szym miejscem. Prezentowane na konkursie jasełka były
wystawiane również na Koncercie Laureatów XII Międzyg-
minnych Prezentacji Zespołów Kolędniczych i Widowisk Ja-
sełkowych 20 stycznia 2013 r. na scenie MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp.

Nauczycielki grupy pięciolatków z przedszkola dodatko-
wo przygotowały przedstawienie pt.: Królewna Śnieżka. Sztu-
kę w wykonaniu dzieci w pięknej scenerii mogli podziwiać

dziadkowie w dniu ich święta oraz rodzice i dzieci z młod-
szych grup, dla których pięciolatki ponownie przedstawiły
bajkę w przedszkolu. Dzięki temu rodzice, babcie i dziadko-
wie po raz kolejny mogli podziwiać pierwsze aktorskie do-
świadczenia i sukcesy swoich dzieci i wnucząt.

Po jasełkach wnuki zaprosiły dziadków do swoich sal, gdzie
odbył się program artystyczny. Dzieciaki recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły. Na zakończenie uroczystości
wnuki zaśpiewały z serca płynące 100 lat, a na twarzach dziad-
ków malował się uśmiech i duże wzruszenie.

Po występach wnuki zebrały gromkie brawa, po czym zło-
żyły życzenia i obdarowały babcie oraz dziadków własno-
ręcznie wykonanymi laurkami. Nauczycielki wraz z wnukami
zaprosiły gości do wspólnych rozmów przy stole.

M. Majka
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OFERTA

EDUKACYJNA
ZESPO£U SZKÓ£

W SOKO£OWIE M£P.
ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. zapewnia szeroką ofertę
edukacyjną. Młodzież ma możliwość wyboru nauki drugiego
języka obcego. Może uczyć się języków: angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Każdy uczeń ma
możliwość wyboru przedmiotów, które są realizowane w za-
kresie rozszerzonym. Gwarantujemy dobre przygotowanie do
matury oraz egzaminu zawodowego.

Szkoła wzbogaca swoją ofertę dostosowując ją do po-
trzeb młodzieży. Posiada najciekawszą ofertę edukacyjną
w całym regionie. ZS oferuje naukę na najbardziej atrakcyj-
nych obecnie kierunkach:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (OKRES NAUKI 3 LATA)

Technikum (okres nauki 4 lata)
· Technik Handlowiec
· Technikum żywienia i usług gastronomicznych
· Technik Teleinformatyk
· Technik Informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
· Wędliniarz (okres nauki 3 lata)
· Kucharz (okres nauki 3 lata)
· Cukiernik (okres nauki 3 lata)
· Mechanik pojazdów samochodowych (okres nauki 3 lata)

Nowość!
Szkoła Policealna
· Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (okres nauki 2 lata)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
GIMNAZJALISTÓW DO

SKORZYSTANIA Z NASZEJ
OFERTY EDUKACYJNEJ

www.zssokolow.edu.pl
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dziców. Wśród wyrobów gastronomicznych znalazły się głów-
nie: wytworne ciasta, ciasteczka, babeczki z owocami i gala-
retką, muffiny czekoladowe, rafaello, ferrero rocher, a także
desery wśród których dominowało tiramisu, panna cotta oraz
galaretki. Każdy wypiek roztaczał wspaniały zapach, kusił swo-
im wyglądem i zachęcał do natychmiastowego spożycia.

Każdy rodzic mógł również zakosztować świeżo zaparzo-
nej herbaty oraz kawy z ekspresu (Latte macchiato – napoju
mlecznego powstałego przez powolne dolanie kawy espres-
so do gorącego mleka, pokrytego warstwą mlecznej piany),
którą serwowali uczniowie klasy II bT. Umiejętności gastrono-
miczne naszych uczniów zostały dostrzeżone i wysoko oce-
nione przez wszystkich zebranych, o czym świadczyły szybko
znikające ze stołu słodkości. Przygotowanie atrakcyjnej wy-
wiadówki wiąże się z dużym wysiłkiem i trudem, ale napraw-
dę warto poświęcić trochę czasu i sił.

Marzena Sobczuk-Puc

II edycja Ekonomicznych
Gier Ulicznych

W sobotę 27 października 2012 r. odbyła się II edycja Eko-
nomicznych Gier Ulicznych, w której uczestniczyło 17 drużyn
z Podkarpacia. I miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp., II – Akademickie Liceum z Rzeszowa,
a III miejsce uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Tarno-
brzegu. Zespół Szkół w Sokołowie Młp. reprezentowali ucznio-
wie klasy IVAT: Łukasz Wielgosz, Patryk Dec, Rafał Ślusar-
czyk oraz Piotr Paweł Grochala.

Gra była zorganizowana przez NBP w Rzeszowie oraz
Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Czteroosobowe ze-
społy na czele z kapitanem musiały zmierzyć się z pytaniami
z ośmiu zakresów tematycznych (historii bankowości central-
nej, historii pieniądza, polityki pieniężnej, systemu płatnicze-
go, rezerw, euro, banku państwa i numizmatyki) oraz przebyć
wyznaczoną trasę w jak najszybszym czasie.

Nasi uczniowie dzięki dobrze opracowanej strategii, wie-
dzy i sprawności fizycznej osiągnęli ogromny sukces. Nie
zważali na ulewny deszcz i w bardzo szybkim czasie pokona-
li konkurencję. W nagrodę każdy z nich oprócz dyplomu otrzy-
mał kupon do Empiku o wartości 500 zł.

Renata Woś

Debata szkolna „Trudne
wybory w ¿yciu cz³owieka”

– 15.01.2013 r.
Uczestnicy szkolnej debaty zebrali się w Centrum Biblio-

teczno-Multimedialnym, którego dekorację tematyczną przy-
gotowała uczennica kl. II. BT Gabriela Łuszczki. Na wstępie,
prowadząca debatę p. Joanna Baszkiewicz-Macek powitała
uczestników i zaproszonych gości, czyli p. dyr. Annę Kolano,
p. mgr Bogusławę Chrostek oraz p. mgr Katarzynę Mikę. Nie-
mal wszystkie klasy wytypowały swoich reprezentantów, któ-
rzy wcześniej wybrali jeden z tematów, składających się na
tematykę dyskusji.

Na początku spotkania każdy z uczestników krótko przed-
stawił informacje i przemyślenia dotyczące wybranego pro-
blemu. Następnie pozostali uczniowie stawiali pytania do
danego tematu i wywiązywała się dyskusja. Miała ona nie-
kiedy trochę burzliwy przebieg, ale odbywała się w kultural-
nej atmosferze. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w dys-
kusję, mieli często ciekawe spostrzeżenia i refleksje. Mamy
nadzieję, że kolejne debaty będą równie ciekawe i zgromadzą
liczne grono dyskutantów.

Joanna Baszkiewicz-Macek

Degustacja ciast i ciasteczek
W czwartek 10 stycznia 2013 r. w ZS w Sokołowie Małopol-

skim odbyła się wywiadówka szkolna. Z tej okazji młodzież
technikum w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych pod opieką nauczycielek przedmiotów za-
wodowych gastronomicznych: Marzeny Sobczuk-Puc i Moniki
Piszcz przygotowała poczęstunek dla wszystkich obecnych ro-
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Sprawozdanie z konferencji
naukowej „Innowacyjne

technologie – szans¹ rozwoju
regionu”

31 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
odbyła się konferencja Innowacyjne technologie – szansą roz-
woju regionu. Organizatorem spotkania było Starostwo Po-
wiatowe w Rzeszowie i Zespół Szkół w Sokołowie Młp. Uczest-
niczyli w niej: pan Stanisław Ożóg Poseł na Sejm RP, pan
Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, pan Marek Sitarz Wi-
cestarosta Rzeszowski, pani Urszula Bilo Sekretarz Powiatu
Rzeszowskiego, pani Danuta Gargała Skarbnik Powiatu Rze-
szowskiego, pani Barbara Kostyra Dyrektor Centrum Zarzą-
dzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym

RARR, pan Bogusława Kida z-ca Burmistrza GiM Sokołów
Młp., pan Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno –
Oświatowego Starostwa Powiatowego, Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego i Miasta Sokołów
Młp., Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego i Radni Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp., Dyrektorzy zakładów pracy, Rada
Rodziców Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., Dyrekcja, nauczy-
ciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Ideą konferencji było:
– poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych technolo-

gii,
– podkreślenie znaczenia innowacyjności dla rozwoju go-

spodarczego regionu,
– umożliwienie uczniom Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

uczestniczenia w konferencji naukowej,
– promocja Powiatu Rzeszowskiego i Zespołu Szkół

w Sokołowie Młp.
Uczestników powitał pan Antoni Kula Dyrektor Zespołu

Szkół w Sokołowie Młp. Wykład wprowadzający wygłosił pan
Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski. Zaprezentował referat
pt. Powiat Rzeszowski miejscem innowacyjnych inwestycji.

Omówił najważniejsze działania Powiatu Rzeszowskiego na
rzecz rozwoju gospodarczego oraz największe inwestycje,
jakie powstały w ostatnich kilku latach.

Następnie głos zabrała mgr inż. Józefa Kuc Naczelnik Wy-
działu Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
W swoim wystąpieniu Potencjał Powiatu Rzeszowskiego za-
prezentowała podmioty gospodarcze oraz zasoby ludzkie, ja-
kie znajdują się na terenie powiatu. Wskazała również na
walory turystyczne naszego regionu. Z kolei pani mgr Jadwi-
ga Burda, Kierownik Działu Poradnictwa i Informacji Zawodo-
wej PUP w Rzeszowie, mówiła o Tendencjach rozwojowych
lokalnego rynku pracy. W swojej wypowiedzi opartej na da-
nych statystycznych PUP zwróciła uwagę, na jakie zawody
w opinii pracodawców w najbliższych latach może być zapo-
trzebowanie.

Kolejnym prelegentem był dr inż. Dariusz Wyrwa z Kate-
dry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wy-
działu Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W referacie
zatytułowanym Innowacje – czy to przepis na sukces? W cie-
kawy sposób, odwołując się do przykładów z życia codzien-
nego, starał się wyjaśnić relacje między wynalazkiem – inno-
wacją – a sukcesem ekonomicznym.

W dalszej części obrad wystąpił pan Adam Babiarz Dyrek-
tor Zakładu 2 Vac Aero Rzeszów z referatem pt. Zaawansowa-
ne technologie w przemyśle lotniczym. Autor zaprezentował
w nim rozwój swojej firmy i stosowane w niej nowoczesne
technologie. Wspomniał, jakie czynniki wpływają na powsta-
wanie nowych podmiotów gospodarczych w „Dolinie Lotni-
czej”.

Innowacyjne, prozdrowotne technologie w przetwórstwie
mięsa omówił dr inż. Eugeniusz Bernat, Przewodniczący Rady
Nadzorczej ZM „Smak-Górno”. W swoim wykładzie zwrócił
uwagę na stosowane w przemyśle spożywczym związki che-
miczne oraz zagrożenia jakie niosą dla zdrowia człowieka.
Wskazał przykłady prozdrowotnych technologii w przemyśle
przetwórstwa mięsa.

Natomiast dr inż. Dariusz Sobczyński z Wydziału Elektro-
techniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w referacie
Zastosowanie napędów wysokoobrotowych w sprzęcie AGD
wskazał przykłady współpracy Politechniki Rzeszowskiej
z przemysłem. Przedstawił wyniki badań prowadzonych przez
uczelnię nad wprowadzaniem nowych rozwiązań technolo-
gicznych.

Na zakończenie konferencji głos zabrał Stanisław Ożóg
Poseł na Sejm RP. Przypomniał zebranym, że jest absol-
wentem Naszej Szkoły. W słowach skierowanych do mło-
dzieży podkreślił znaczenie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
dla rozwoju miejscowości oraz korzyści z kontynuowania
w nim nauki. Podsumowując spotkanie, Dyrektor Antoni Kula
podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.
Wyraził wdzięczność Starostwu Powiatowemu za pomoc
w zorganizowaniu konferencji, a prelegentom za wygłoszo-
ne referaty.

Antoni Kula

„NAD PRZEPAŒCI¥”
– program teatralno-

profilaktyczny
Kinga i Iwona – dwie różne bohaterki, dwie różne osoby,

dwa światy. Na pozór dziewczyny, które wszystko powinno
dzielić. A jednak.... Dnia 06.02.2013 r. ponad 100 uczniów
z klas: I – III Technikum oraz I LO uczestniczyło w spektaklu



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/218/2013 str. 36

„Nad Przepaścią”, zorganizowanym na sali widowiskowej
MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Spektakl profilaktyczny, przygotowany przez Krakowskie
Biuro Promocji Kultury, poświęcony został zjawiskom patolo-
gicznym, na które narażona jest młodzież w dzisiejszych cza-

sach – przemocy, agresji, nietolerancji oraz uzależnieniu od
środków odurzających. Przygotowany program przewidywał
aktywny udział widzów w kreowaniu losów bohaterek – po
odegranej scence publiczność miała bowiem możliwość wy-
powiedzenia się, a tym samym zadecydowania o tym, jak dalej
potoczy się akcja przedstawienia.

Katarzyna Mika

Pielgrzymka maturzystów
na Jasn¹ Górê

15 października dla uczniów klas III LO i IV Technikum
był dniem szczególnym, bowiem w tym dniu pielgrzymo-
waliśmy do Jasnogórskiego Tronu Królowej Polski. Piel-
grzymka zawsze łączy się z pozostawieniem tego, co zna-
ne i przewidywalne na rzecz wyrzeczenia i wyruszenia
w nieznane z modlitwą na ustach. Pierwotnie w Kościele
pielgrzymką nazywano tylko piesze zmierzanie do miejsc
świętych. Z biegiem czasu także powstały pielgrzymki au-
tokarowe, pociągowe, rowerowe itd. Naszym środkiem
transportu były autokary. W sumie w pielgrzymce uczestni-
czyło 95 osób (2 kapłanów, 3 nauczycieli, 2 pracownice
Szkoły i 88 uczniów). Z Sokołowa wyruszyliśmy wcześnie
rano (400), w czasie drogi nawiązywaliśmy kontakt z Panem
Bogiem poprzez modlitwę i z drugim człowiekiem poprzez
rozmowę. Na Jasnej Górze o 1100 uczestniczyliśmy wraz
z innymi maturzystami i pielgrzymami we Mszy świętej

w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu. Kilka mi-
nut po południu prze-
szliśmy z modlitwą
na ustach i w sercu
drogą krzyżową szu-
kając odpowiedzi na
nurtujące nas pyta-
nia. Następnie zwie-
dzi l iśmy dostępne
Muzea (Arsenał,
Skarbiec, Muzeum
Sześćsetlecia Jasnej
Góry. Bastion święte-
go Rocha). Wyszli-
śmy na Jasnogórską
wieżę. Nie zabrakło
czasu na osobistą
modlitwę i polecanie
swoich modlitw przed
Obliczem Matki .
W drodze powrotnej

budowaliśmy wspólnotę ludzką a o godz. 2000 na falach
Radia Via wysłuchaliśmy relacji z naszej Pielgrzymki. Be-
ata i Łukasz krótko, ale treściwie podsumowali pielgrzym-
kę ukazując jej znaczenie. O 2100 zameldowaliśmy się
w Sokołowie, by iść dalej w życie i realizować nasze posta-
nowienia. Panu Bogu i Jego Matce zawierzyliśmy naszą
przyszłość, teraz, jako ludzie przestępujemy do dalszej
nauki, by pozwolić działać Bogu w naszym życiu.

Ks. Paweł Ciba

„Poloneza czas”
– Studniówka 2013

Dnia 11 lutego młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
poczuła tę „studniówkową moc” i bawiła się do samego rana.
Uczniowie klasy III a i b LO oraz IV a i b T wraz z wychowawca-
mi, Panem Dyrektorem, Panią Wicedyrektor oraz rodzicami tę
wyjątkową dla wszystkich maturzystów noc spędzili w Dworze

„Ostoya” w Jasionce. Bal studniówkowy został rozpoczęty tra-
dycyjnie polskim tańcem narodowym – Polonezem. Oprawę
muzyczną zapewnił zespół THE BROX wraz z DJ Siwym. Za-
oferowali oni uczniom nie tylko świetną muzykę ale również
zadbali o to, aby nie było monotonii i przygotowali zabawy dla
wszystkich. Miał miejsce grupowy konkurs tańca i śpiewu oraz
karaoke. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnej chusteczki i ka-
czuszek oraz tańca belgijskiego. Studniówka trwała do białe-
go rana i dostarczyła wszystkim uczestnikom niezapomnia-
nych wrażeń. Zapisze się ona w pamięci maturzystów na bar-
dzo, bardzo długi czas. A teraz już jedynie pozostaje uczniom
skupienie całej swojej uwagi na egzaminie maturalnym, który
po balu studniówkowym zbliża się wielkimi krokami.

Agata Karaś

Stypendyœci Prezesa
Rady Ministrów

W dniu 18 XII 2012 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się ceremonia
wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Edukacji Narodowej.

W tym roku 241 uczniów z Podkarpacia otrzymało stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich są dwie uczennice
naszej szkoły. Gratulacje i dyplomy odebrały: Aldona Marut
z klasy III B LO oraz Dorota Dul z klasy II B Technikum. Dyplo-
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my wręczali Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Woje-
woda Podkarpacki oraz Pani Renata Butrym – Poseł na Sejm
RP, a także Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty.
Naszym stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w nauce.

Bogusława Chrostek

Kucharze znów siê popisali
W czwartek 31 stycznia 2013 r. w ZS w Sokołowie Małopol-

skim odbyła się konferencja pod tytułem „Innowacyjne techno-
logie – szansą rozwoju regionu”. Z tej okazji młodzież techni-
kum w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastro-
nomicznych pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodo-
wych gastronomicznych: Marzeny Sobczuk-Puc i Moniki Piszcz
przygotowała poczęstunek. Na stole szwedzkim wśród wyro-
bów gastronomicznych znalazły się głównie zakąski słone.

Podziwiać i smakować można było min. rybę po grecku,
pieczeń rzymską, schab ze śliwką, tartinki, koreczki, półmiski
z wędlinami, różnymi gatunkami serów (brie, camembert),
sałatkę grecką, z porów i selera oraz jarzynową w pomido-
rach, koreczki śledziowe oraz jaja nadziewane.

Po „słonej uczcie” czas na słodkie wytworne ciasta, cia-
steczka, babeczki z owocami i galaretką, a także desery wśród
których dominowało tiramisu, oraz sałatka owocowa. Można
było również zakosztować świeżo zaparzonej herbaty oraz
kawy z ekspresu, a także gorącego gulaszu, serwowanego
przez uczniów naszej szkoły. Umiejętności gastronomiczne
naszych uczniów zostały dostrzeżone i wysoko ocenione przez
wszystkich zebranych, o czym świadczyły szybko znikające
ze stołu pyszności. Wiedza zdobyta przez naszych uczniów
w czasie zajęć znalazła praktyczne zastosowanie. Liczymy
na jeszcze wiele wspaniałych kulinarnych doznań.

Marzena Sobczuk-Puc

„Œladami historii” – wycieczka
m³odzie¿y klas pierwszych

1 grudnia 1981 r. to data tragiczna dla Polski. Ogłoszenie
stanu wojennego przyniosło dramaty wielu rodzinom, zaha-
mowało gospodarkę i sparaliżowało zwyczajne życie obywa-
teli. 13 grudnia 2012 roku uczniowie klas I A LO oraz I A TECH-
NIKUM, „za młodzi by pamiętać”, postanowili uczynić dniem
szczególnym i wzięli udział w wykładzie na temat stanu wo-
jennego w Polsce (z uwzględnieniem wydarzeń na Podkar-
paciu) zorganizowanym w Oddziałowym Biurze Edukacji Pu-
blicznej IPN w Rzeszowie.

Wykład, ilustrowany zdjęciami i filmami, prowadził pan
Maciej Rzędziniak, który interesująco przedstawił nastroje
i realia owego czasu. Przypomniał, jak nagle wyłączono tele-
fony, ogłoszona została godzina policyjna, a w telewizji poja-
wił się gen. Wojciech Jaruzelski, w sposób złowieszczy zwra-
cający się do narodu...

Po wykładzie nadszedł czas na zwiedzanie Rynku i pod-
ziemi rzeszowskiej Starówki. Młodzież zwiedziła podziemne
korytarze łączące piwnice pod rzeszowskimi kamienicami.
Spacerując traktem Lubomirskich, zwiedzając piwnicę Rze-
szowskich czy też grupę Kochanowicza można było poczuć
klimat dawnych lat i poznać historię Rzeszowa.

Lidia Watras

VIII Podkarpackie Tragi
Edukacyjne EduSalon 2013
Kolejne Targi Edukacyjne już za nami. W wyjeździe brali

udział uczniowie klas maturalnych liceum oraz technikum.
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W tym roku udział w Targach wzięło około 100 Wystawców.
Były to renomowane uczelnie wyższe z całego kraju, oraz
z zagranicy (m. in. Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Łotwy,
Szwecji) szkoły doskonalenia zawodowego, wydawcy, oraz
portale edukacyjne. W czasie targów nasi uczniowie przygo-
towujący się do egzaminu maturalnego wzięli udział w warsz-
tatach „Niezbędnik maturzysty w pigułce-matematyczne co
nieco, czyli o rozwiązywaniu zadań maturalnych”.

Zwiedzający targi mogli skorzystać z pomocy psycholo-
gów oraz doradców zawodowych, znaleźć ciekawe pozycje
na kiermaszu starych Książek, a także kupić bilety do kina
Helios w specjalnej promocyjnej cenie.

Magdalena Gajerska-Kozak

WOŒP – 10 050
– DZIÊKUJEMY!

W dniu 13.01.2013 r. w całej Polsce odbył się 21 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku ucznio-
wie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp włączyli się do akcji.
Sztab orkiestry zlokalizowany był w budynku naszej szkoły.
Pieniądze na pomoc dzieciom i seniorom zbieraliśmy w róż-
nych miejscach – na pływalni, gdzie tamtejsi ratownicy zorga-
nizowali 24 – godzinny maraton pływacki, w MGOSiR w Soko-
łowie Młp, który zorganizował imprezę artystyczną, podczas
której, wystąpiły zespoły rockowe. Wolontariusze wyszli na
ulice naszego miasteczka i całej okolicy. Czerwone serdusz-
ka za naszym udziałem pojawiły się także w sąsiednich gmi-
nach. W Sokołowie Młp. zebrano łącznie 10 050 zł. Zebrane
pieniądze, zostały wpłacone za pośrednictwem Banku Spół-
dzielczego w Sokołowie Młp. na konto WOŚP.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za poświęcenie
i zaangażowanie. Wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.

Andrzej Miąsik

Projekt „Byæ przedsiêbiorczym
– nauka przez praktykê”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Być przed-
siębiorczym – nauka przez praktykę” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”
Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia –
projekty Konkursowe” realizowany jest przez Uniwersytet Rze-
szowski na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą
II stopnia – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakre-
sie nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”
uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego
poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu
nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt
praktyczny w latach 2012-2015. Projekt będzie realizowany
od 01.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

W projekcie udział biorą uczniowie klas I Liceum i I Techni-
kum Teleinformatyczne/ Technikum Informatyczne (61 osób).
Projekt zakłada skorzystanie przez młodzież i nauczycieli z na-
stępujących form wsparcia:
• Udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przed-
siębiorstwa na rynku, na podstawie Gry Biznesowej
• Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
• Spotkania warsztatowe z pracodawcami
• Zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matema-

tyki finansowej”
• Dwa Szkolenia dla nauczycieli: „Praca w grupach” i „Ele-
menty matematyki finansowej”
• Nagrody rzeczowe (m.in. tablety) dla najlepszej grupy
uczniów biorącej udział w zajęciach prowadzonych na Grze
Biznesowej

Udział w projekcie jest szansą młodzieży na zdobycie do-
świadczenia i przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.

Anna Kolano

Projekt „Inkubator
Wiedzy Ekonomicznej IV”

Zespól Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Inkuba-
tor Wiedzy Ekonomicznej IV” we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim. Bezpośrednimi adresatami projektu będzie
młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. oraz młodzież szkół
gimnazjalnych. Uczestników projektu będzie 100 osób
(80 osób młodzież szkół gimnazjalnych, 20 uczniów z Zespo-
łu Szkół w Sokołowie Młp.). Celem projektu jest wzrost zain-
teresowania wśród 100 uczniów z powiatów rzeszowskiego
i kolbuszowskiego problematyką współczesnej ekonomii, ban-
kowości w okresie od 1 lutego do 31 marca 2013 r. Projekt
będzie realizowany od 1 lutego do 31 marca 2013 r.

Cele szczegółowe projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicz-
nej IV:
• pozyskanie przez młodzież dodatkowej wiedzy i umiejęt-
ności z dziedziny bankowości i ekonomii,
• poszerzenie wiedzy finansowej, rozwijanie umiejętności
zarządzania domowym budżetem,
• zdobycie umiejętności wyboru odpowiednich usług finan-
sowych,
• uświadomienie, dlaczego warto oszczędzać i planować
swoje finanse,
• zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia swych
wiadomości w zakresie edukacji ekonomicznej,
• zwiększenie motywacji wśród uczniów szkoły ponadgim-
nazjalnej do kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych,
• zwiększenie motywacji wśród uczniów szkół gimnazjal-
nych do kontynuacji nauki w technikach ekonomicznych
i handlowych,
• zwiększenie wśród młodzieży poczucia wartości,
• wzrost poczucia odpowiedzialności uczniów za powierzo-
ne im zadania,
• nabycie umiejętności efektywnego gospodarowania cza-
sem, prezentacji własnych dokonań,
• wzbogacenie chęci aktywnego udziału w zajęciach poza-
lekcyjnych,
• integracja młodzieży z różnych oddziałów szkół,
• kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kre-
atywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego.

Realizacja projektu odbędzie się w trzech fazach. Reali-
zacja pierwszej fazy obejmować będzie przeprowadzenie
szkoleń przez dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych
ekonomicznych (Anna Kolano, Renata Woś), podczas któ-
rych młodzież poszerzy swoją wiedzę z zakresu podstawo-
wych pojęć ekonomicznych, zapozna się z zagadnieniami
związanymi z bankowością oraz nauczy się zarządzać
własnym budżetem (szkolenie prowadzone będzie od lutego
2013 r. do marca 2013 r.).

Tematyka poszczególnych szkoleń
(luty 2013 r. – marzec 2013 r.):

Młodzież gimnazjalna
Młodzież ponadgimnazajalna
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Grupa szkoleniowa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
• Szkolenie luty 2013 r.
1. Historia bankowości centralnej.
2. Rola NBP jako banku centralnego.
3. Polityka pieniężna.
4. Inflacja.
5. Numizmatyka.
• Szkolenie marzec 2013 r.
1. Budżet gospodarstwa domowego.
2. Budżet ucznia.
3. Sposoby i możliwości oszczędzania.
4. Korzystanie z usług bankowych:

a) nastolatek otwiera konto
b) lokaty bankowe
c) kiedy warto myśleć o kredycie.

Druga faza będzie obejmować zorganizowanie konkursu
dla młodzieży biorącej udział w szkoleniu w dwóch katego-
riach: dla młodzieży gimnazjum i ZS w Sokołowie Młp. Kon-
kurs „Najlepszy ekonomista” w szkole gimnazjalnej i „Naj-
lepszy ekonomista” w ZS w Sokołowie Młp. Konkurs będzie
polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań,
w którym jedna odpowiedź będzie prawidłowa. W konkursie
weźmie udział młodzież uczestnicząca w szkoleniach (80
osób młodzież szkół gimnazjalnych, 20 uczniów z Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp. razem 100 osób). Konkurs odbędzie
się po zakończeniu szkoleń (marzec 2013 r.). Zaplanowano
rozdanie trzech pierwszych nagród w konkursie „Najlepszy
ekonomista” w każdej szkole gimnazjalnej oraz trzy pierwsze
miejsca w konkursie „Najlepszy ekonomista” w ZS w Sokoło-
wie Młp. (marzec 2013 r.).

Trzecia faza projektu będzie obejmowała rozstrzygnięcie
konkursu, rozdanie nagród i dyplomów dla jego uczestników.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat uczestnic-
twa w szkoleniu w ramach projektu Inkubator Wiedzy Ekono-
micznej IV.

Realizacja projektu zapewni wymierne korzyści dla uczest-
ników projektu w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycznych
doświadczeń, które przełożą się na rozwój lokalnej społecz-
ności w zakresie ekonomii i bankowości. Młodzież będzie mia-
ła możliwość kształtowania swoich umiejętności, talentów, co
przyczyni się do budowania poczucia własnej wartości.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyska możliwość
uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole
oraz okazję do zdobycia umiejętności pracy w grupie. Projekt
zapewni rozwój kontaktów interpersonalnych wśród młodzie-
ży oraz pozwoli na poznanie samego siebie, swoich możli-
wości i ograniczeń. Przyczyni się do świadomego i rozsądne-
go kierowania własnymi wyborami, które staną się warun-
kiem budowania dobrych relacji z otoczeniem, co znajdzie
wyraz w aktywnym uczestnictwie, w życiu społecznym swoje-
go środowiska.

Zaangażowanie młodzieży w działania zaplanowane
w projekcie przyczyni się do zwiększenia motywacji wśród
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej do kontynuacji nauki na
kierunkach ekonomicznych oraz zwiększenia motywacji wśród
uczniów szkół gimnazjalnych do kontynuacji nauki w techni-
kach ekonomicznych i handlowych.

Młodzież uzyska nowe wiadomości i umiejętności w ra-
mach realizacji projektu w zakresie ekonomii, bankowości,
co przełoży się na jej funkcjonowanie w gospodarce rynko-
wej. Zwiększy świadomość i szansę na rynku pracy oraz wy-
równa różnice w poziomie edukacji ekonomicznej wśród mło-
dzieży. Udział w projekcie pozwoli rozszerzyć wiedzę ekono-
miczną i skorelować z potrzebami rynku pracy. Wzrośnie wśród
młodzieży świadomość korzyści płynących z postaw aktyw-
nych, mobilności i przedsiębiorczości.

Anna Kolano

Projekt „Podkarpacie stawia
na zawodowców”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. uczestniczy w projekcie
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Dzięki temu
uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z róż-
nych form wsparcia, które przyczynią się do podniesienia pre-
dyspozycji zawodowych. Młodzież ma szansę na odbycie płat-
nego stażu w zakładach pracy. Uczestnicy w zajęciach poza-
lekcyjnych i kursach zawodowych. Projekt będzie realizowa-
ny do 31.10.2014 r. Celem projektu jest podniesienie atrak-
cyjności i modernizacja kształcenia zawodowego oraz dosto-
sowanie jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy w pla-
cówkach edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Rze-
szowski.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wspar-
cia:
• dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

- matematyki,
• kursy zawodowe

- obsługi kasy fiskalnej,
- z carvingu,
- małej księgowości
- kelnerski
- z obsługi programu Photoshop

• dodatkowe szkolenia z poradnictwa zawodowego prze-
widziano także dla nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wyposażona została
w nowoczesne materiały dydaktyczne, programy i narzędzia
efektywnego zarządzania placówką oświatową, które przy-
czynią się do poprawy jakości nauczania. Dodatkowym atu-
tem jest współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami słu-
żąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

Anna Kolano

Konkurs matematyczny
„Potyczki logiczne”

Dnia 1 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył konkurs mate-
matyczno – logiczny pod hasłem „Potyczki logiczne”. Wzięło
w nim udział 13 pięcioosobowych drużyn. Nie był to typowy
konkurs matematyczny lecz połączenie dobrej zabawy z wy-
siłkiem umysłowym. Składał się on z dwóch etapów, w każ-
dym z nich uczniowie zmagali się z zadaniami wymagający-
mi logicznego myślenia, spostrzegawczości, odkrywania reguł
i prawidłowości, wyobraźni oraz odrobiny poczucia humoru.
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Pierwsze miejsce zajęły tegoroczne maturzystki z klasy 3
ALO w składzie: Agnieszka Bałamut, Justyna Cisek, Regina
Kiełb, Justyna Krudysz i Katarzyna Warzocha, uzyskując 20
pkt na 22 możliwe do zdobycia. Dziewczyny będą reprezen-
tować naszą szkołę na etapie powiatowym w Dynowie.

Agnieszka Pomykała

Konkurs „Potyczki jêzykowe”
Dnia 09.01.2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył

się konkurs „Potyczki językowe”. W konkursie wzięło udział
13 uczniów z klas pierwszych i drugich Zasadniczej Szkoły
Zawodowej.

Celem konkursu było:
• kształcenie umiejętności prawidłowej i skutecznej komu-
nikacji interpersonalnej,
• zmotywowanie uczniów do czytania, aktywnego słucha-
nia i analizowania treści językowych,
• propagowanie wiedzy z nauki o języku.

Przyznano następujące miejsca:
I miejsce Łukasz Tęcza II AZ
II miejsce Karol Jaskuła II AZ
III miejsce Łukasz Świątecki II AZ

Dzięki uczestnictwu w konkursie młodzież mogła rozwijać
swoją wiedzę z zakresu realizowanych treści kształcenia lin-
gwistycznego oraz umiejętności poprawnego posługiwania
się językiem w mowie i piśmie. Uczniowie mogli rozwijać wraż-
liwość społeczną na problemy związane z przestrzeganiem
norm językowych i kulturą słowa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział
w konkursie.

Renata Kotula

I Konkurs Poprawnej
Polszczyzny

Dnia 23.11.2012 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
odbył się I Konkurs Poprawnej Polszczyzny. W konkursie
wzięło udział 21 uczniów z klas pierwszych liceum i techni-
kum.

Celem konkursu było:
– propagowanie i popularyzowanie wiedzy o języku pol-
skim,

– rozwijanie językowych uzdolnień młodzieży,
– zapoznanie uczniów z wiadomościami z zakresu współ-
czesnej polszczyzny zdobytych przeze mnie podczas ogól-
nopolskiej konferencji naukowej „Kultura mówienia daw-
niej i dziś” oraz konferencji „Dni głosu” zorganizowanych
przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskie-
go oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Przyznano następujące miejsca:
I miejsce Karolina Kocieł IALO
II miejsce Joanna Rogala IALO
III miejsce Dominika Rodzeń IALO

Konkurs w formie testu sprawdzał wiedzę i umiejętno-
ści uczniów z zakresu m.in. frazeologii, fleksji, poprawnej
budowy zdań i semantyki. Dzięki uczestnictwu w konkursie
młodzież mogła rozwijać swoją wiedzę z zakresu realizo-
wanych treści kształcenia patriotycznego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i zapra-
szam do udziału w podobnym konkursie już za rok.

Renata Kotula

Konkurs Ortograficzny
Dnia 05.10.2012 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

odbył się Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło
udział 20 uczniów z klas pierwszych liceum i technikum.

Celem konkursu było:
– propagowanie idei poprawnej pisowni,
– dbałość o czystość i piękno języka polskiego,
– motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umie-
jętności w zakresie ortografii.

Przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Karolina Kocieł I A LO
II miejsce – Artur Watras I A T
III miejsce – Joanna Rogala I A LO

Dzięki uczestnictwu w konkursie młodzież mogła do-
skonalić umiejętność samokontroli pisanych tekstów, a tak-
że sprawdzić znajomość zastosowanych zasad ortograficz-
nych i interpunkcyjnych poprzez świadome stosowanie ich
w trakcie pisania ze słuchu. Szkolny konkurs był formą po-
pularyzowania wiedzy ortograficznej.

Renata Kotula

XIII Podkarpacki Konkurs
Matematyczny

im. Franciszka Lei
Dnia 26 stycznia 2013 r. w IV Liceum im. M. Kopernika

w Rzeszowie odbył się etap powiatowy XIII Podkarpackie-
go Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei. Wzięły
w nim udział uczennice z naszej szkoły: Karolina Kocieł
(I LO), Przybyło Anna (I LO), Skała Magdalena (I LO), Justy-
na Gumieniak (II ALO) i Katarzyna Jabłońska (II ALO).

Celem konkursu było:
– popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do
nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
– wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzami-
nów.
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Pó³fina³ wojewódzki
w unihokeju ch³opców

W dniu 01.02.2013 r. w Zespole Szkół im. Św. St. Kostki
w Kamieniu odbył się półfinał wojewódzki w unihokeju chłop-
ców. Do zawodów przystąpiło sześć szkół: I LO Przemyśl,
II LO Przemyśl, ZS Lubaczów, ZSZ Dynów, ZS Kamień, ZS
Sokołów. Turniej rozegrano w dwóch grupach, po trzy druży-
ny. Gr. I ILO Przemyśl, ZSZ Dynów, ZS Kamień Gr. II ZS Soko-
łów, II LO Przemyśl, ZS Lubaczów. Mecze w naszej grupie nie
układały się po naszej myśli. Pierwszy mecz graliśmy z ZS
Lubaczów i zakończył się remisem 0:0, mecz drugi przegrali-
śmy z II LO Przemyśl 0:1. Mecz pomiędzy ZS Lubaczów,
a II LO Przemyśl zakończył się porażką Lubaczowa 0:1, więc
o tym kto awansuje z drugiego miejsca do najlepszej czwórki
musiały zadecydować rzuty karne, tym pokonaliśmy Luba-
czów 2:1. W I grupie zwyciężyło ILO Przemyśl, a drugie miej-
sce zajęło ZSZ Dynów; aby awansować do finału wojewódz-
kiego musieliśmy wygrać dwa kolejne mecze z ILO Przemyśl
i ZSZ Dynów. Niestety brak czołowego zawodnika w naszej
drużynie Damiana Motyla dał się bardzo odczuć, przegrali-
śmy z Przemyślem 4:0 i z Dynowem 2:1. Musieliśmy zadowo-
lić się czwartym miejscem. Wyniki końcowe był następujące:
ILO Przemyśl, II LO Przemyśl (awans do finału wojewódzkie-
go), ZSZ Dynów, ZS Sokołów, ZS Lubaczów, ZS Kamień. Skład
naszej drużyny: Rafał Zając, Kacper Nowak, Wojciech Bałut,
Łukasz Rakuś, Dominik Tkacz, Piotr Kania, Artur Watras, Mak-
symilian Bełz.

Piotr Kobylarz

O krok od awansu
W dniu 18 grudnia odbyła się w Kamieniu Rejonowa Lice-

aliada w unihokeju dziewcząt. Wzięły w niej udział następu-
jące szkoły: ZS Sokołów Młp.(skład drużyny: Katarzyna Ja-
błońska, Katarzyna Halat Magdalena Skała, Karolina Sobo-
ta, Katarzyna Sądej, Klaudia Pustkowska, Beata Kołodziej,
Paulina Zając, Gabriela Batóg, opiekun Dorota Ślusarczyk),
LO Dynów, ZSZ Dynów, II LO Rzeszów, III LO Rzeszów, LO JP II
Rzeszów oraz gospodarz ZS Kamień.

Drużyny podzielono na dwie grupy i grano w nich syste-
mem „każdy z każdym”. Dziewczęta z ZS w Sokołowie Młp.
trafiły do grupy z III LO z Rzeszowa i z ZS z Kamienia.
W pierwszym swoim meczu spotkały się z rówieśniczkami
z Rzeszowa. Po wyrównanej walce, świetnych akcjach i szan-
sach na zwycięstwo reprezentantki naszej szkoły musiały jed-
nak uznać wyższość rywalek, ulegając im 1:0. Teraz, aby
wyjść z grupy nasze dziewczyny musiały wygrać z Kamie-
niem. Od pierwszych minut przystąpiły więc do ataku, wal-
cząc zawzięcie o każdą piłkę. Ich ambitna gra dała im upra-
gnione zwycięstwo. Wygrały 2:0, po dwóch bramkach świet-
nie w tym dniu dysponowanej Beaty Kołodziej. Niestety suk-
ces ten został także okupiony kontuzją Magdaleny Skały, któ-
ra nie zagrała już do końca turnieju. Osłabiona drużyna po
awansie po najlepszej czwórki nie sprostała w kolejnych
meczach swoim przeciwniczkom z ZSZ z Dynowa oraz z II LO
z Rzeszowa. Oba mecze zakończyły się porażką 1:0. Repre-
zentantki ZS w Sokołowie Młp. zajęły ostatecznie IV miejsce
i nie uzyskały awansu do półfinału wojewódzkiego (awanso-
wały 3 zespoły). Mimo wszystko należą im się słowa uznania
za ambicję i serce do gry. Miejmy nadzieję, że za rok będą
miały więcej szczęścia!

Dorota Ślusarczyk

– diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkry-
cia talentów matematycznych.

Nasze uczennice zmagały się z trudnymi zadaniami ma-
tematycznymi wymagającymi logicznego myślenia. Zachę-
camy do dalszej pracy w kształtowaniu wyobraźni i intuicji
matematycznej.

Agnieszka Pomykała

XXVIII Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej

W dniu 10.01.2013 r. zorganizowany został pierwszy etap
XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Celem olimpiady jest:
• kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych
postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia
oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych
działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, kra-
jobrazu oraz warunków życia ludzi,
• popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecz-
nego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji śro-
dowiska, zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i prze-
pisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony śro-
dowiska.

Do rozwiązania testu przystąpiło 25 uczniów naszej szko-
ły. Musieli oni odpowiedzieć na 50 pytań sprawdzający wie-
dzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Piszący mieli
się wykazać rozległą wiedzą z wielu dyscyplin

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Sylwia Bednarz kl. 3B LO
II miejsce ex aequo – Beata Bieńkowska kl. 3B LO oraz
Joanna Rogala kl 1A LO
III miejsce – Jakub Ożóg z kl. 1A T oraz Albina Zimniak
kl 3B LO.

Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy ogrom-
nej wiedzy. W etapie wojewódzkim naszą szkołę reprezen-
tować będą Sylwia, Beata oraz Joanna. Życzymy im powo-
dzenia.

Krzysztof Pustkowski

XXXVI Olimpiada Jêzyka
Francuskiego

Dnia 11.01.2013 r. uczennica naszej szkoły, Karolina
Bełz z kl. III A LO przystąpiła do drugiego, regionalnego
etapu XXXVI Olimpiady Języka Francuskiego, który odbył
się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Podczas
Olimpiady Karolina musiała rozwiązać test obejmujący ro-
zumienie ze słuchu, test leksykalno-gramatyczny oraz pi-
sanie wypracowania na wybrany temat. Poziom tej części
egzaminu był dość trudny.

Następnie, bezpośrednio po egzaminie pisemnym, na-
stąpiła część ustna, podczas której Karolina zaprezento-
wała przed komisją jeden z trzech przygotowanych tema-
tów, dotyczących kultury i cywilizacji francuskiej. Uczenni-
cę do Olimpiady przygotowała mgr Joanna Baszkiewicz-
Macek

Joanna Baszkiewicz-Macek
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Mistrzostwo rejonu
w unihokeju ch³opców

Zwycięska drużyna: Artur Watras, Dominik Tkacz, Da-
mian Motyl, Piotr Kania, Rafał Zając, Kacper Nowak, Łukasz
Rakuś, opiekun Piotr Kobylarz

W dniu 19.12.2012 r. w Kamieniu, odbyła się Rejonowa
Licealiada w Unihokeju Chłopców. Do zawodów przystąpiło
sześć szkół: ZSZ Dynów, LO Dynów, ZS Kamień, III LO Rze-
szów, LO JP II Rzeszów, ZS Sokołów. Turniej rozegrano
w dwóch grupach po trzy drużyny. Do półfinału rozgrywek
awansowały dwie najlepsze drużyny z grupy.

Gr. I ZS Sokołów, LO Dynów, LO JP II Rzeszów.
Gr. II ZSZ Dynów, III LO Rzeszów, ZS Kamień.

W naszej grupie mecze nie okazały się takie trudne. Poko-
naliśmy swoich rywali : LO Dynów 2:0,oraz LO JP II Rzeszów
4:0 i tym samym zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie przed
LO JP II Rzeszów i LO Dynów. W drugiej grupie kolejno miej-
sca zajęli: ZSZ Dynów, ZS Kamień, III LO Rzeszów; aby wy-
grać cały turniej musieliśmy pokonać ZS Kamień i ZSZ Dy-
nów. Mecz z Kamieniem wygraliśmy 2:0, lecz w końcówce
meczu nasi przeciwnicy nie radzili sobie na boisku i zaczęli
brutalnie faulować, za co otrzymali trzy kary i mecz zakończy-
ło tylko trzech zawodników. Z zespołem z Dynowa graliśmy
już swobodnie, bo mieliśmy awans do półfinału wojewódz-
kiego w kieszeni, pokonaliśmy Dynów 2:1

Wyniki końcowe był następujące : ZS Sokołów, ZSZ Dy-
nów, ZS Kamień, LO JP II Rzeszów, LO Dynów, III LO Rzeszów.

Piotr Kobylarz

Rejonowa Licealiada w Pi³ce
Siatkowej Ch³opców

14.12.2012 odbyła się Rejonowa Licealiada w Piłce Siat-
kowej Chłopców. Do zawodów przystąpiło pięć drużyn:
• mistrz powiatu Rzeszów grodzki – V LO Rzeszów „Młoda
Resovia”
• wicemistrz powiatu Rzeszów grodzki – XII LO Rzeszów
• mistrz powiatu łańcuckiego – I LO Łańcut
• mistrz powiatu leżajskiego – ZS Licealnych z Leżajska (go-
spodarz)
• mistrz powiatu rzeszowskiego – ZS Sokołów.

Zawody zostały rozegrane „każdy z każdym”. W pierw-
szym meczu trafiliśmy od razu na faworyta V LO Rzeszów, po
słabym pierwszym secie (25:16) dla „Resovi”, w drugiej partii
podjęliśmy walkę, lecz górą byli Rzeszowianie wygrywając
(25:21) i w całym meczu 2:0. Kolejne mecze graliśmy z XII LO
Rzeszów i gospodarzem – Leżajskiem. W tych spotkaniach

zagraliśmy poniżej naszych oczekiwań, przegrywając po 2:0.
W ostatnim spotkaniu graliśmy o czwarte miejsce z I LO Łań-
cut i ten mecz był najlepszy w naszym wykonaniu, cała druży-
na pokazała, że potrafi zwyciężać, wygraliśmy mecz 2:1
(25:19, 22:25, 15:8). Do rozgrywek wojewódzkich awanso-
wały dwie najlepsze drużyny: V LO Rzeszów i ZS Licealnych
Leżajsk. Skład naszej drużyny: Wojciech Bałut (k), Kacper
Nowak, Rafał Zając, Damian Motyl, Marek Surowiec, Mateusz
Piróg, Rafał Lorenc, Artur Watras, Adrian Szeliga.

Opiekun drużyny: Piotr Kobylarz

Ligowcy nie tacy groŸni
– III miejsce naszych ch³opców

3 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicz-
nych w Leżajsku odbyła się Rejonowa Licealiada w Piłce Ręcz-
nej Chłopców. W zawodach uczestniczyli mistrzowie:
• powiatu leżajskiego – Zespół Szkół Technicznych Leżajsk
• powiatu łańcuckiego – I Liceum Ogólnokształcące z Łań-
cuta
• powiatu rzeszowskiego – Zespół Szkół z Sokołowa Młp.
• powiat Rzeszów grodzki – III Liceum Ogólnokształcące
z Rzeszowa.

Naszemu zespołowi przyszło zmagać się z bardzo trudny-
mi rywalami (w drużynach z Rzeszowa i Leżajska większość
trzonu zespołu stanowili zawodnicy grający, na co dzień w li-
gach państwowych). W pierwszym spotkaniu nasi szczypiorni-
ści pokonali drużynę z Łańcuta. Mimo ambitnej walki w kolej-
nym (decydującym o dalszym awansie) meczu, nasza drużyna
uległa jedną bramką gospodarzom turnieju. W meczu ostat-
niej szansy okazali się lepsi zawodnicy drugoligowej Juvenii
reprezentujący III LO z Rzeszowa. Nie tacy ligowi zawodnicy
straszni – nasi chłopcy pokazali, iż mogą nawiązać równo-
rzędną walkę z zawodnikami grającymi w profesjonalnych klu-
bach sportowych. III miejsce należy uznać za ogromny sukces
naszych amatorskich szczypiornistów..:) GRATULUJEMY!!!!

Wyniki:
III LO Rzeszów – ZST Leżajsk 17:7
I LO Łańcut – ZS Sokołów Małopolski 11:22
III LO Rzeszów – I LO Łańcut 25:9
ZST Leżajsk – ZS Sokołów Małopolski 10:9
ZST Leżajsk – I LO Łańcut 23:14
III LO Rzeszów – ZS Sokołów Małopolski 27:8
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – III LO Rzeszów
II miejsce – ZST Leżajsk
III miejsce – ZS Sokołów Małopolski
IV miejsce – I LO Łańcut
Dwie najlepsze drużyny: III LO Rzeszów i ZST Leżajsk awan-
sowały do rozgrywek półfinału wojewódzkiego.

Tomasz Nizioł
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Wizyta Jego Ekscelencji
ks. Biskupa

Edwarda Bia³og³owskiego
w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II
w Soko³owie M³p.

W dniu 4 marca 2013 r. miała miejsce uroczysta wizyta
Jego Ekscelencji ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego
w Naszej szkole. Ks. Biskupa powitali w progach Naszej szkoły

najmłodsi przedstawiciele społeczności uczniowskiej, rodzi-
ce i dyrekcja Zespołu Szkół.

Następnie uczniowie wystąpili w krótkim programie arty-
stycznym, przygotowanym przez ks. Łukasza Szpyrkę i mgra
Pawła Smotrysia.

Po części artystycznej ksiądz biskup skierował ciepłe sło-
wa do całej społeczności szkolnej i udzielił błogosławień-
stwa uczniom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, a tak-
że przekazał na pamiątkę wizyty album poświęcony życiu
i działalności ks. J. Popiełuszki.

Na zakończenie wizyty ksiądz Biskup dokonał wpisu do
księgi pamiątkowej Zespołu Szkół oraz kroniki Caritasu.

Biskupa wita Rada Rodziców.

Po¿egnanie Ks. Biskupa.Pami¹tkowe zdjêcie nauczycieli z Ks. Biskupem.

Powitanie JE. Ks. Biskupa przez uczniów ZS.

Przemówienie Ks. Biskupa E. Bia³og³owskiego.
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Ferie na sportowo
W dniach od 11 do 15 lutego 2013 r. grupa 18 uczniów

(3 dziewczyny i 15 chłopców) z klasy II B (klasa sportowa)
Publicznego Gimnazjum w Sokołowie Młp. uczestniczyła
w bezpłatnym obozie sportowo-rekreacyjnym. Zajęcia prowa-
dzane były na obiektach sportowych Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie oraz na Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
Organizatorem obozu a zarazem prowadzącym zajęcia był Bo-

gusław Rybak. Funkcję kierownika pełnił Stanisław Kula.
W ramowym planie dnia uwzględnione były zajęcia z pływa-
nia, projekcje filmów o tematyce sportowej oraz zajęcia trenin-
gowe i rekreacyjne. Dzięki uprzejmości pań pracujących na

stołówce szkolnej oraz hojności sponsorów w przerwie mię-
dzy zajęciami uczniowie korzystali z posiłków. Celem obozu
było zapewnienie aktywnego wypoczynku, poprawa ogólne-
go stanu sprawności fizycznej i kondycji uczestników. W ra-
mach zajęć na basenie główny nacisk położono na doskona-
lenie techniki pływania poszczególnymi stylami, ćwiczenia
kształtujące wszechstronność stylową, odnowę biologiczną.
Dużą popularnością cieszyły się zajęcia rekreacyjne, w cza-
sie których grano w wodną piłkę siatkową oraz pokonywano
wodne tory przeszkód. W czasie zajęć organizowanych na

hali sportowej prowadzone były treningi piłki
nożnej. Młodzież bardzo chętnie uczestni-
czyła również w zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych w wybranych przez siebie grach
zespołowych tj. piłka siatkowa, piłka ręcz-
na. O atrakcyjności zajęć świadczyć może
prawie 100 % frekwencja oraz bardzo duże
zaangażowanie w wykonywanie poszcze-
gólnych ćwiczeń. Obóz mógł się odbyć dzię-
ki hojności sponsorów, którymi byli: p. Ja-
nusz Zdeb – ZPUH JANTEX Sokołów Młp.,
pp. Helena i Henryk Dec – PPHU „Hedel”
Sokołów Młp., p. Krzysztof Stanek – Prezes
GS „SCh” Sokołów Młp., p. Bogdan Pust-
kowski – CRANCHIPS, p. Maciej Szmyd, p.
Danuta Kuduk. Słowa podziękowania kie-
rujemy również pod adresem dyrektora Kry-
tej Pływalni w Sokołowie Młp. p. Romana

Kochańskiego oraz pracowników basenu za pomoc i współ-
pracę w realizacji zajęć. Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji obozu.

S. Kula i B. Rybak

Gra w pi³kê no¿n¹.

Na sto³ówce szkolnej.

Wodna pi³ka siatkowa.

Uczestnicy obozu przed szko³¹.

Start ze s³upka.
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Dzieñ Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca 2013 r.

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. pod
przewodnictwem dyrektora szkoły Wiesława Sondeja odbyła
się uroczysta akademia szkolna. Brali w niej udział nauczy-
ciele Zespołu Szkół, uczniowie klas Szkoły Podstawowej, Pu-

blicznego Gimnazjum oraz Przedszkola Samorządowego. In-
teresującą i humorystyczną inscenizację przygotowali ucznio-
wie klasy IIIA Publicznego Gimnazjum. Warto podkreślić, że
występująca grupa wykazała się własną inwencją przy two-
rzeniu charakteryzacji postaci biorących udział w przedsta-
wieniu. Ciekawy scenariusz oraz odpowiednio dobrana mu-
zyka dały wspaniały efekt audiowizualny. Do stworzenia pro-
gramu artystycznego przyczynili się mgr Dudzik Agnieszka,
mgr Roman Wienc oraz mgr Paweł Smotryś. Dekorację trady-
cyjnie przygotowała mgr Małgorzata Kwolek.

Opracował mgr Paweł Smotryś

Dzieñ Babci i Dziadka
w choinkowo-jase³kowej

oprawie
Coroczna zabawa choinkowa dla uczniów Szkoły Pod-

stawowej nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie sprawiła w tym
roku szczególną radość Babciom i Dziadkom, którzy
20 stycznia 2013 roku w nadkomplecie wypełnili salę gim-
nastyczną. Uczniowie klas IV-VI, pod reżyserskim okiem Pana
Grzegorza Tupaja, przedstawili modernistyczną wersję Ja-
sełek. Ciekawe kreacje aktorskie bardzo przypadły publicz-
ności do gustu i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Uczniowie najmłod-
szych klas przygotowali
m.in. parodię popular-
nego teleturnieju „Fami-
liada” i z humorem wcie-
lili się w role swoich ko-
chanych Babć i Dziad-
ków. Następnie kilka
słów do publiczności
oraz dzieci wygłosił tak-
że ksiądz dr Piotr Bu-
rek, absolwent Szkoły
Podstawowej Nr 2
w Górnie, obecnie prze-
łożony domu zakonne-
go w Castel Sant’ Elia
we Włoszech.

Po pełnych wrażeń
występach uczniowie

dali się ponieść skocznej muzyce i tańcom choinkowym.
Wzruszone Babcie i Dziadkowie skorzystali natomiast z po-
częstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.

Arkadiusz Biały

SP NR 2 GÓRNO
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Koncert Noworoczny w Millenium Hall
– 05.01.2013

Dużym wyróżnieniem dla uczniów i nauczycieli Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim
było zaproszenie otrzymane od działu promocji Millenium Hall
w Rzeszowie do zorganizowania przez szkołę i patronującą
jej Fundację Wspierania Edukacji Artystycznej uroczystego
„Koncertu Noworocznego”. Obowiązki związane z organi-
zacją przejęła na siebie działająca w Sokołowie Małopol-
skim Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej. Ze wzglę-
du na rozmiar przedsięwzięcia Fundacja zaprosiła do współ-
pracy zaprzyjaźnione szkoły muzyczne i wykorzystała oczy-
wiście uczniów sokołowskiej szkoły muzycznej.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się trzy koncerty obej-
mujące zróżnicowany repertuar. Odwiedzający galerię mogli
posłuchać współczesnych interpretacji kolęd i pastorałek na
orkiestrę smyczkową, kwartet gitarowy i w wykonaniu soli-
stów. Pojawiły się propozycje z muzyki filmowej i najciekaw-
sze pozycje z muzyki klasycznej. Koncerty odbywały się
w nietypowej scenerii na korytarzu Millenium Hal – pośród skle-
pów znanych marek – kolorowa scena nawiązująca do świąt.

Program koncertów:
•  Orkiestra szkolna – Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Mało-
polskim / przygotowanie Andrzej Wziątka (w zastępstwie Piotr
Duda)
•  Trio wokalne z Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku /
przygotowanie Andrzej Horoszko
•  Kwartet gitarowy – Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Mało-
polskim / przygotowanie Marek Konieczny
•  Zespół instrumentalny – Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie
Małopolskim / przygotowanie Daniel Rogowski
•  Grzegorz Osowski – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st.
w Leżajsku / przygotowanie Stanisław Jaworski
•  Duet: klarnet i akordeon – Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Leżajsku / przygotowanie Stanisław Jaworski i Grzegorz
Wójcikiewicz
•  Trio gitarowe – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w So-
kołowie Małopolskim / przygotowanie Damian Malec
•  Mateusz Rzeszutek – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.

w Sokołowie Małopolskim / przygotowanie Agnieszka Winiar-
ska
•  Katarzyna Rybak – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Małopolskim / przygotowanie Anna Wójcikie-
wicz
•  Jolanta Majkut – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st.
w Leżajsku / przygotowanie Grzegorz Wójcikiewicz

Galowy Koncert Karnawałowy – 29.01.2013

Corocznie Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej za-
prasza melomanów z Sokołowa Małopolskiego i pobliskich
miejscowości na uroczysty koncert odbywający się w miesią-
cu styczniu. Atrakcyjna formuła przyciąga zawsze wielu zain-
teresowanych chcących posłuchać najlepszych wykonań
uczniów szkół muzycznych i ogólnokształcących regionu rze-
szowskiego. Brali już w nim udział uczniowie szkół muzycz-
nych z Kolbuszowej, Rzeszowa, Przeworska, Jarosławia i Le-
żajska.

Na koncercie – który się odbył 29 stycznia 2013 roku
w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim – wystąpili tym
razem przedstawiciele: Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Leżajsku, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Soko-

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
w Sokołowie Małopolskim – wydarzenia

Koncert Noworoczny w Millenium Hall.

Duet fortepianowy Grzegorz Wójcikiewicz, And¿elika Skoczy-
las.

Galowy Koncert Karnawa³owy.
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łowie Małopolskim, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
w Leżajsku i Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku. W pierw-
szej części koncertu przeważał repertuar nawiązujący do świąt
Bożego Narodzenia, w drugiej części natomiast można było
usłyszeć najciekawsze propozycje z muzyki klasycznej i po-
pularne tematy z muzyki filmowej w wykonaniu solistów i ze-
społów. Gwiazdą wieczoru był Zespół Wokalny z LO w Leżaj-
sku przygotowany przez Andrzeja Horoszko – nauczyciela
tejże szkoły. Scenariusz koncertu opracował dyrektor NSM I
i II st. w Sokołowie Małopolskim – Grzegorz Wójcikiewicz.

Popisy uczniowskie w NSM I i II st.
– 09.03.2013

Uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w So-
kołowie Małopolskim co najmniej raz w semestrze biorą udział
w sekcyjnych koncertach wewnątrzszkolnych. Mają one cha-
rakter typowego popisu umiejętności gry i małych warsztatów
muzycznych. Młodzi artyści z sokołowskiej szkoły muzycznej
prezentują przed sobą i rodzicami wybrane utwory z przepra-

cowywanego na lekcjach repertuaru. Dzięki takiej formie mogą
zarówno pokazać poczynione w ramach nauki postępy jak
i posłuchać kolegów i koleżanek.

9 marca 2013 roku odbyły się dwa koncerty sekcyjne
uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokoło-
wie Małopolskim. Pierwszy koncert odbył się o godzinie 16.00
i wzięli w nim udział uczniowie sekcji: skrzypiec, gitary, instru-
mentów klawiszowych i fletu. Na scenie wystąpiło 22 uczniów,
uczniom akompaniował Grzegorz Wójcikiewicz. Do występu
przygotowali swoich podopiecznych nauczyciele: Agnieszka

Uczestniczki popisu z sekcji skrzypiec.

Popis sekcji instrumentów klawiszowych - Adrian Wêglarz.

Mamy uprawnienia
szko³y publicznej

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 01.03.2013 r. Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Małopolskim otrzymała uprawnienia szkoły pu-
blicznej.

Na początku września podjęliśmy starania o uzyskanie
dofinansowania do działalności szkoły ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszym kro-
kiem jest uzyskanie przez szkołę uprawnień szkoły publicz-
nej – dającej szkole prawo do ubiegania się o obligatoryjne
dotacje ze środków budżetowych.

Pierwszy etap starań o pieniądze dla sokołowskiej szkoły
muzycznej już za nami pozostaje jeszcze złożyć do 30 wrze-
śnia 2013 roku poprawny pod względem formalnym wnio-
sek i oczekiwać na decyzję. Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie od stycznia 2014 roku uczniowie NSM I st. w So-
kołowie Małopolskim będą korzystać z dofinansowania
w wysokości pokrywającej połowę kosztów kształcenia.

Grzegorz Wójcikiewicz

Winiarska (klawiszowe instrumenty elektroniczne, flet), Damian
Malec (gitara) i Danuta Wołoszyn (skrzypce). Następny kon-
cert rozpoczął się o godzinie 18.00. Wystąpili na nim pianiści,
akordeoniści, klawiszowcy i uczniowie z sekcji wokalnej. Na
drugim popisie słuchaliśmy 28 uczniów. Zostali oni przygoto-
wani do prezentacji przez nauczycieli: Anna Wójcikiewicz (for-
tepian, wokal), Marta Woś-Karczmarz (fortepian) i Grzegorz
Wójcikiewicz (fortepian, akordeon). Obydwa koncerty popro-
wadziła Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edu-
kacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.

Grzegorz Wójcikiewicz
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VII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU „NAM HENRYK
SIENKIEWICZ PATRONUJE”

ROZSTRZYGNIĘTA
Do dziś Henryk Sienkiewicz uważa-

ny jest za jednego z najwybitniejszych
pisarzy w historii literatury polskiej i za
niezrównanego stylistę. W jego twór-
czości spotykamy ponadczasowe war-
tości, które są i pozostaną bliskie każ-
demu Polakowi – miłość do Boga i Oj-
czyzny, honor, obowiązek, solidarność,
rodzina.

Dlatego już po raz siódmy został
w tym roku szkolnym ogłoszony kon-
kurs „Nam Henryk Sienkiewicz patro-
nuje”. 7 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół
Nr 1 w Nienadówce miało miejsce uro-
czyste wręczenie nagród laureatom
i wyróżnionym uczniom.

W tym roku w konkursie wzięli udział
uczniowie z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Brzozowie
2. Szkoła Podstawowa w Lipnicy
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sien-
kiewicza w Przemyślu

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. H. Sien-
kiewicza w Rzeszowie
5. Szkoła Podstawowa w Białce
6. Szkoła Podstawowa w Lecce
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszo-
wej
8. Szkoła Podstawowa w Porębach Dy-
marskich
9. Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej
10. Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie
11. Zespół Szkół Publicznych w Olsza-
nicy
12. Zespól Szkół w Błażowej
13. Zespół Szkół w Dzikowcu
14. Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewi-
cza w Kolbuszowej
15. Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.
16. Zespół Szkół w Trzebosi
17. Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi
Królowej w Trzebusce

18. Zespół Szkół im. ks. Mieczysława
Lachora w Górnie
19. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Konop-
nickiej w Nienadówce
20. Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce
21. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebosi

Nadesłano 242 prace w tym: 132
plastycznych, 102 literackie i 8 multime-
dialnych.

Prace oceniane były w dwóch kate-
goriach wiekowych (szkoła podstawo-
wa i gimnazjum). Nagrodzonych zosta-
ło 60 prac, wyróżnionych 22 prace. Jury
wyraziło uznanie dla uczestników kon-
kursu za ogromne zaangażowanie przy
ich przygotowywaniu. Pochwaliło dużą
pomysłowość uczniów i obfitość prezen-
towanego materiału.

Fundatorami nagród w tym roku byli:
– Pan Stanisław Ożóg – Poseł na Sejm
RP,

– Pan Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp.,
– Rada Rodziców przy
Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce,
– Maciej Zachara wła-
ściciel firmy „Quatro”
w Rzeszowie.

Przed otrzyma-
niem nagród wszyscy
zebrani mogli obej-
rzeć program, na któ-
ry złożyła się m.in. pre-
zentacja o życiu i twór-
czości H. Sienkiewi-
cza oraz przedstawie-
nie pt. „Jak powstała
powieść „W pustyni
i w puszczy”? w wyko-
naniu uczniów klasy I
gimnazjum, VI i V szko-
ły podstawowej.

Małgorzata Sztorc
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Warsztaty
twórczego myślenia
Większość z nas, słysząc słowo twór-

czość, przywodzi na myśl twarze wybit-
nych artystów, malarzy, kompozytorów,
reżyserów, ich znane na cały świat dzie-
ła malarskie, muzyczne czy filmowe. Czy
rzeczywiście tak należy pojmować twór-
czość? Czy twórcami nazwiemy jedynie
geniuszy w danej dziedzinie, tych, co
twierdzą, że urodzili się z talentem i nie-
wiele im potrzeba było czasu, by go udo-
skonalić, a potem swoje wytwory na-
zwać genialnymi? Otóż nie.

Jak dowodzą liczne badania, prze-
prowadzone na osobach w różnym wie-
ku i o różnych zdolnościach, twórczość
nie jest zależna od dziedziny. Mitem jest
to, że tylko ludzie genialni są twórczy,
że twórczość jest wrodzona: albo się ją
ma, albo nie. Okazuje się, że nie trzeba
być ekspertem, żeby wymyśleć coś wiel-
kiego, ale nieprawdą jest też to, że twór-
cze pomysły są jak magia i nie trzeba
na nie ciężko pracować.

Co jest zatem prawdą? To, co stało
się dla mnie podstawą do prowadzenia
w Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce
warsztatów z twórczego myślenia. Jest
nią bowiem to, że:

•  Twórcze są dzieci!
•  Twórczość można treno-

wać!
•  Twórczego myślenia

możemy się nauczyć za po-
mocą odpowiednich technik!

Kim jest zatem
osoba twórcza?

To ktoś, kto może udoku-
mentować swoje pomysły
konkretnymi dokonaniami.
Taka osoba jest kreatywna,
ma wiele nowych, oryginalnych pomy-
słów.

Nie zawsze dzieci zdolne otrzymują
dobre oceny w szkole. Niejednokrotnie
bywa i tak, że uczeń np. z powodu czę-
stego zadawania pytań lub swej nad-
pobudliwości ruchowej, dociekliwości
jest kłopotliwy dla nauczyciela, co wpły-
wa na sposób jego oceniania. Nie jest
więc prawdą, że uczeń twórczy jest
uczniem czwórkowym bądź piątkowym.
Twórcze może być dziecko, które otrzy-
muje oceny niższe, ale jego pomysło-
wość i kreatywność wyróżnia się na tle
całej klasy.

Wielu psychologów twierdzi, że naj-
ważniejszym etapem życia, w którym
można wpływać na wszechstronny roz-
wój dziecka jest okres od urodzenia do

10 lat życia. Kształtowanie potrzeb po-
znawczych w tym przedziale czasu daje
najlepsze efekty. Dzieci wdrożone do
twórczego myślenia na początku swej
kariery szkolnej nabierają nawyków sa-
modzielnej, twórczej aktywności w róż-
nych dziedzinach. Tak, więc pracując
z dziećmi, należy stymulować i rozwijać
w miarę możliwości wszystkie najistot-
niejsze sfery ich funkcjonowania, to jest:
intelekt, emocje, ekspresję słowną, pla-
styczną, ruchową, a także umiejętność
dobrego współżycia z ludźmi.

Warsztaty twórczego myślenia, któ-
re prowadzę od września 2012 r.

w dwóch grupach wiekowych: klasach
„0”, II a i II b mają służyć właśnie tym
celom. Z klasy II uczestniczy w zajęciach
26 dzieci, z kl. „0” 16.

W jaki sposób warsztaty te
korzystnie wpływają na

rozwój uczestników?

Przede wszystkim w naturalny i nie-
wymuszony sposób motywują ich do
zdobywania wiedzy, a poza tym sprzy-

jają samodzielnemu myśleniu
i działaniu, stwarzają sytu-
acje, podczas których ucznio-
wie stają się eksperymentato-
rami i odkrywcami, rozwijają
ich indywidualne zaintereso-
wania i uzdolnienia, pozwa-
lają być kreatywnymi, twórczy-
mi, pewnymi siebie i swoich
umiejętności, uczą współod-
powiedzialności, współza-
wodnictwa i współdziałania
w grupie.

Zajęcia trwają 60 min. Po-
mysły na nie czerpię z róż-
nych źródeł, takich jak publi-
kacje z zakresu pedagogiki
oraz psychologii twórczości,

pięciotygodniowego szkolenia „Kre-
atywny Nauczyciel”, które dostarczyło mi
wiedzy na temat rozwijania twórczości
u dzieci oraz wielu pomysłów na coty-
godniowe zajęcia.

Uczniowie, którzy na nie uczęszczają
odznaczają się zapałem do nauki i za-
bawy, ciekawość świata i ludzi. Kto wie,
może któryś z nich będzie w przyszłości
wielkim odkrywcą? A nawet jeśli nie, to
zapewne będzie lepiej funkcjonował
w szkole, przyszłej pracy i w życiu oso-
bistym.

Na koniec przytoczę jeszcze słowa
profesora Kena Robinsona – światowe-

go lidera w dziedzinie rozwo-
ju innowacyjności i zasobów
ludzkich, które osobiście
uznaję najpiękniejszym mot-
tem, którym powinni kierować
się nie tylko nauczyciele ma-
jący codzienny kontakt z dzieć-
mi, ale i rodzice, osoby trze-
cie. Brzmią one:

Każdego dnia, w każdym
miejscu dzieci rzucają nam
marzenia pod stopy. Powin-
niśmy stąpać ostrożnie.

Pamiętajmy o tych słowach.
Ja pamiętam i poprzez swoje
zajęcia staram się dopoma-
gać w spełnianiu tych ma-
rzeń.

B. Kołodziej

Zajêcia w kl. „0”.

Zajêcia w kl. II b.

Zajêcia w kl. II a.
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OBCHODY ŚWIĘTA
DNIA BABCI I DZIADKA
W 1964 r. po raz pierwszy w Polsce

rozpoczęto rozmyślać o świętowaniu
Dnia Babci. Już rok później święto to
zaczął popularyzować „Express Poznań-
ski”. W roku 1966 – 21 stycznia ogłoszo-
no Dzień Babci. Nieco inaczej wygląda
historia Dnia Dziadka. Święto to obcho-
dzone jest 22 stycznia, a trafiło do Polski
w latach 80-tych XX w. W ten dzień wnuki
składają życzenia swoim dziadkom,
a w szkołach organizowane są spotka-
nia, pokazy artystyczne dzieci i poczę-
stunek z wręczeniem laurek.

Dzień Babci i Dziadka na stałe już
wpisał się w kalendarz imprez kultural-
nych Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce.
Z tej okazji w dniach 21, 22 i 24 stycznia
2013 r. w godzinach popołudniowych
w naszej szkole miały miejsce uroczy-
stości z okazji tego niezwykłego święta.

21 stycznia świętowały babcie i dziad-
kowie uczniów „zerówki”. Dzieci z klasy
0. przedstawiły „Jasełka” (przygotowa-
ne pod kierunkiem wych. T. Naja i wych.
A. Jakubek). Inscenizację wzbogaciły
kolędy i pastorałki oraz życzenia dla przy-
byłych gości. Wiersze i piosenki w wyko-
naniu wnuków dostarczyły przybyłym ju-
bilatom wiele radości, ale i również wzru-
szeń. Po części artystycznej uczniowie
podarowali swoim babciom i dziadkom
przygotowane przez siebie prezenty,
a potem wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek, przygotowany przez rodzi-
ców uczniów z klas: 0a i 0b.

22 stycznia uroczystość Dnia Babci
i Dziadka odbyła się w przedszkolu. Na
te okazję dzieci pod okiem swoich pań
opiekunek Małgorzaty Ryby i Małgorzaty
Gałkowskiej przygotowały piękny występ.
Recytowały wierszyki, śpiewały dla babć
i dziadków piosenki, dziękowały za mi-
łość, dobroć i serdeczna troskę okazy-
waną im każdego dnia. Złożyły swoim
solenizantom życzenia i zaśpiewały „100
lat”, a także wręczyły wykonane wspól-
nie z rodzicami upominki. Po części arty-

stycznej zaproszono gości na poczęstu-
nek. Przy kawie, herbacie i pysznym cie-
ście czas upłynął miło i wesoło.

Ostatnia uroczystość odbyła się 24
stycznia. W pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej zebrali się uczniowie klas
I-III SP wraz z wychowawczyniami i licz-
nie przybyłymi solenizantami – babciami
i dziadkami. Oczywiście nie zabrakło tak-

że naszej Pani Dyrektor. Część artystyczną
rozpoczęły jasełka pt. „Jezus czeka na
miłość w sercu człowieka” w wykonaniu
uczniów klasy II A oraz członków Szkol-
nego Koła Caritas. Opiekę nad uczniami
sprawowała Pani Maria Falandys.

Dziewczynki z kl. III przygotowana
przez Panią Małgorzatę Sondej zaśpie-
wały piosenkę „To już pora na wigilię”,
następnie recytowali wiersze i śpiewali
piosenki dla babć i dziadków uczniowie
kl. I pod opieka Pani Genowefy Cisek.

Kolejnym punktem programu była in-
scenizacja „Ballady o uprzejmym ryce-
rzu” w wykonaniu uczniów klas II B pod
opieką Pani Teresy Płoszaj i klasy III, po
której nastąpiła recytacja wierszy i śpiew
piosenek.

Na zakończenie części artystycznej
jak zawsze dzieci wręczyły swoim bab-
ciom i dziadziom własnoręcznie wyko-

nane upominki i wszyscy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek, przygoto-
wany przez rodziców uczniów klas I-III.

Święto Babci i Dziadka to każdego
roku duże wydarzenie w naszej szkole,
na które zaproszeni goście przybywają
z ogromna chęcią i bardzo licznie. Jest
to nie tylko wspaniała okazja, by zoba-
czyć, jak występują ukochane wnuki, ale
także porozmawiać przy cieście i herba-
cie ze znajomymi, których być może daw-
no się nie widziało.

Dzisiaj babcia i dziadek to osoby, któ-
re są pełne pomysłów na życie i przede
wszystkim aktywne. Dziadkowie coraz

częściej „częstują” wnuki porządną
dawką wiedzy. Znają się na sporcie i no-
woczesnych urządzeniach. Mają czas na
rozwijanie swoich pasji i tym samym stają
się atrakcyjni dla młodego pokolenia.
Zamiast narzekać na swe dolegliwości
zdrowotne raczą wnuków opowieściami
o podróżach. Tacy dziadkowie są part-
nerami, autorytetami, które pokazują, że
wraz z upływem lat życie może być wciąż
piękne.

Wychowawczynie
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Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury,

Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p.

W Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w ramach WOŚP 13 stycznia o godzi-
nie 14:00 rozpoczęły się występy dziecięcych
grup tanecznych. Dzieci do występów przygoto-
wała Zofia Słonina – specjalista ds. choreografii.
Część drugą przygotowanego programu roz-
począł koncert zespołu Afterlife. Zespół ten zna-
ny jest z dobrego mocnego brzmienia, gdyż ich
preferowanymi stylami muzycznym są rock i me-
tal. Po nich wystąpił zespół Tymczasowi grający
blues rocka; w składzie: Adrian Cebula –perku-
sja, Piotr Bałut – gitara solowa, Karol Godek –
gitara rytmiczna, Tomasz Ciomcia – wokal, Piotr
Misiak – gitara basowa, Mirosław Cebula – in-
strumenty klawiszowe. Przed gwiazdą wieczoru
wystąpił zespół Kuki Pau, który gra w rytmie mu-
zyki SKA. Gwiazdą wieczoru, a zarazem WOŚP
był Junior Stress (Marcel Galiński) mocno zwią-
zany z polską sceną muzyki reggae i dancehall.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. skład serdeczne po-
dziękowania za udzielone wsparcie pp. Boże-
nie i Krzysztofowi Prucnal – PPUH Albatros, Sta-
nisławowi Dec – Sklep Wielobranżowy Trzeboś,
państwu Firlej – właścicielom Hotelu „Sokół”
w Nienadówce oraz wszystkim ludziom dobrego
serca, którzy przyczynili się do zorganizowania
WOŚP w MGOKSiR.

Marek Kida

Wyjazd na lodowisko

Żyjemy w czasach światowego kryzy-
su w naszych budżetach domowych bra-
kuje środków na podstawowe potrzeby,
nie mówiąc o rozrywkach sportowych czy
kulturalnych. Sezon zimowy był, bardzo
długi, a dzieciom i młodzieży nudziło się
siedzenie w domu szczególnie podczas
ferii zimowych. MGOKSiR zapewnia przez
cały rok, a także w trakcie ferii zimowych
różnorodne zajęcia, a tradycją stały się
wyjazdy na lodowisko. W tym roku wy-
jazd był w dniu 13lutego. Na lodowisko
do Rzeszowa wyjechało 50 osób w tym
46 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat ze
świetlic w: Nienadówce Górnej i Dolnej,
Trzebusce i z Sokołowa. Opiekę zapew-
niali; M. Śliż, P. Nowak, M. Kida i J. Łosak.

Koszty przejazdu zostały pokryte
przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. Wy-
jazd, więc kosztował tylko 5 lub 10 zł
w zależności czy dziecko posiadało wła-
sne łyżwy, czy musiało je wypożyczyć.

Pogoda w tym dniu była idealna lek-
ki mróz i ruch na świeżym powietrzu spra-

wił, że wszystkie buzie pokryły się ru-
mieńcami.

Umiejętności jazdy na łyżwach mógł-
by naszym pociechom pozazdrościć nie
jeden sportowiec. Bardzo pomogła umie-
jętność jazdy na rolkach które są popu-
larne szczególnie wśród dziewczyn
w sezonie letnim. Ślizgawka wyczerpała
wszystkich więc pojechaliśmy jeszcze na

ciepły posiłek do Mac Donalda. Wszyscy
opiekunowie stwierdzili iż zachowanie
podopiecznych było wzorowe.

Starsi uczestnicy tegoż wyjazdu zo-
stali jeszcze zaproszeni na „Wieczór fil-
mowy” 20 lutego, a dzieci na „Bajkowy
wieczór” 22 lutego.

Jolanta Łosak
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„Hej, kolêda, kolêda...”
XII Międzygminne Prezentacje Ze-

społów Kolędniczych i Widowisk Jaseł-
kowych „Hej kolęda, kolęda...” odbyły się
16 stycznia br. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
W Przeglądzie udział wzięły reprezenta-
cje placówek oświatowych z terenu Gmi-
ny Sokołów Młp., Przedszkola Samorzą-
dowego w Sokołowie Młp., Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Św. Stanisława Kostki
w Trzebosi, Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi, Ze-
społu Szkół im. Ks. Mieczysława Lacho-
ra w Górnie oraz Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. Jury w skła-
dzie: Damian Drąg – Kierownik Muzeum
Etnograficznego im. Franciszka Kotuli
w Rzeszowie, Anna Wójcikiewicz – Pre-
zes Fundacji Wspierania Edukacji Arty-

stycznej, Grzegorz Wójcikiewicz – Dyrek-
tor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I
i II st. w Sokołowie Młp. przyznało nagro-
dy w trzech kategoriach wiekowych.
I kategoria wiekowa (przedszkole i kla-
sy I-III)
I miejsce ex aequo
– Grupa Kolędnicza z Przedszkola Sa-
morządowego w Sokołowie Młp. – za
widowisko jasełkowe pt. „Była Noc”

– Grupa Kolędnicza z Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. – za wi-
dowisko jasełkowe pt. „Do stajenki”
II kategoria wiekowa (klasy IV – VI)
I miejsce
– Grupa Kolędnicza „Kolędnicy z Dwój-
ki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św.
Stanisława Kostki w Trzebosi – za pre-
zentację pt. „Kolęda z rajem”
II miejsce
– Grupa Kolędnicza „Mali Kolędnicy” ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Fausty-
ny Kowalskiej w Trzebosi – za prezenta-
cję pt. „Idziemy z kolędą”
III kategoria wiekowa (gimnazja)
I miejsce
– Grupa Kolędnicza „Herody” z Zespołu
Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora
w Górnie – za prezentację pt. „Herody”

Przy ocenie jury brało pod uwagę
oryginalność tekstów kolęd, właściwy

dobór kostiumów i rekwizytów, skalę trud-
ności dialogów, opracowanie sceniczne
oraz ogólne wrażenie artystycznym wi-
dowiska.

Uczestnicy Prezentacji otrzymali dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe w postaci
książek. Organizator zapewnił również
wszystkim posiłek i gorącą herbatę.

Marek Kida

Impresje zimowe
W dniach 3-14 grudnia 2012 sala

wystawowa w MGOKSiR gościła 31.
Wystawę Zbiorową Kobiecej Grupy Pla-
stycznej „DROGA” pod nazwą „Impresje
zimowe”. Grupa plastyczna „Droga” dzia-
ła przy Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie od 2001 roku. Skupia ko-
biety, które zajmują się zawodowo pla-
styką oraz uprawiają różne dyscypliny
plastyczne – malarstwo sztalugowe, ry-
sunek, grafikę komputerową, tkaninę ar-
tystyczną. Twórcze poszukiwania kobiet
przebiegają różnymi ścieżkami (droga-
mi). Stąd nazwa grupy, która odwołuje
się do słów Zbigniewa Pronaszki: „każ-
dy artysta musi znaleźć swoją własną
drogę do własnej i tylko własnej wypo-
wiedzi”. Prezeską grupy jest Maria Pasz-
czyńska, a opiekunką z ramienia WDK –
Krystyna Niebudek.

Wystawy twórczych poszukiwań
członkiń grupy, zbiorowe i indywidualne,
należą do głównych form pracy. Wysta-
wy organizowane są w siedzibie WDK
oraz w miejskich i wiejskich ośrodkach
kultury województwa podkarpackiego.
Jedną z takich wystaw zorganizowano
właśnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie.

W grudniowej wystawie wzięły udział
panie: Anna Baran, Krystyna Gniewek,
Katarzyna Jurek, Maria Wiktoria Mostek,
Krystyna Niebudek, Maria Paszczyńska,
Małgorzata Polit, Teresa Skomra, Anna
Solecka, Danuta Turbacz, Małgorzata
Twardzik-Wilk, Kinga Ziobro-Działo. Pre-
zentowane na wystawie dzieła, inspiro-
wane zimową aurą, wykonane były
w różnych technikach – akrylu, oleju, pa-
steli, batiku, technikach mieszanych, tkac-
twa artystycznego.

Podsumowanie wystawy miało miej-
sce 15 grudnia. Do Ośrodka Kultury przy-
były Autorki prac oraz zaproszone twór-
czynie z naszego środowiska. Były to
głównie członkinie sokołowskiego Klu-
bu Twórców Sztuki „ART-dekor” oraz Jo-
anna Boćkowska-Cisek z Kamienia. Pa-
nie powitał dyrektor MGOKSiR Jacek
Piekiełek. Spotkanie miało charakter ro-
boczy – każda z Autorek przedstawiając
swój obraz opowiadała o własnej pracy
artystycznej, doświadczeniach, inspira-
cjach. Wspólna dyskusja na tematy nur-
tujące kobiety-artystki zakończyła i pod-
sumowała wystawę.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Domo-
wi Kultury, pani Krystynie Niebudek oraz
członkiniom grupy „Droga” za zorganizo-
wanie tej interesującej wystawy w naszej
placówce. Spotkała się ona z uznaniem
widzów – odbiorców sztuki, zarówno tych
młodszych, jak i starszych. Gratulujemy
Autorkom i życzymy wielu sukcesów na
dalszej drodze twórczych poszukiwań.

(mgoksir)
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17 grudnia 2012 roku o godzinie
13.00 w MGOKSiR miało miejsce otwar-
cie wystawy pokonkursowej i wręcze-
nie nagród laureatom V Powiatowego
Konkursu Plastycznego dla dzieci, mło-
dzieży i osób niepełnosprawnych pt.
„Witraż Bożonarodzeniowy”, organizo-
wanego pod Patronatem Starosty Rze-
szowskiego.

11 grudnia w MGOKSiR zebrała się
Komisja Konkursowa w składzie: prze-
wodnicząca Joanna Boćkowska-Cisek –
artysta plastyk z Kamienia, dr Bartosz
Walicki – prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej oraz Helena
Woźniak – członek sokołowskiego KTS
„ART-dekor”.

Przedmiotem oceny były prace pla-
styczne o tematyce bożonarodzeniowej
(zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie,
anioły, stroiki itp. motywy świąteczne),
wykonane techniką witrażu z kolorowej
bibuły i czarnego kartonu, o dowolnych
formatach i kształtach.

Do udziału w Konkursie zgłosiły się
dzieci i młodzież w czterech kategoriach:
I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat, III kat. 13-16
lat i IV kat. – osoby niepełnosprawne (bez
względu na wiek) z 18 placówek kultu-
ralno-oświatowo-wychowawczych po-
wiatu rzeszowskiego. Na Konkurs wpły-
nęło ogółem 161 papierowych witraży:
54 – w I kat., 58 – w II kat., 42 – w III kat.,
7 – w IV kat. Komisja obejrzała wszystkie
nadesłane prace i wytypowała 31 prac,
które nagrodzono i wyróżniono w spo-
sób następujący:

I kategoria (6-9 lat)
I NAGRODA – Natalia Naja Świetli-

ca Wiejska w Turzy, op. Teresa Naja
I NAGRODA – Martyna Chorzępa

Świetlica Wiejska w Turzy, op. Teresa
Naja

II NAGRODA – Dominika Matuła
MGOKSiR w Sokołowie, op. Henryka
Boho

II NAGRODA – Daria Naja Świetlica
Wiejska w Turzy, op. Teresa Naja

III NAGRODA – Karolina Chowaniec
Świetlica „Biały Miś” w Łowisku, op.
Anna Szot

WYRÓŻNIENIE – Agnieszka Ożóg
MGOKSiR w Sokołowie, op. Henryka
Boho

WYRÓŻNIENIE – Wioletta Kulbida ZS
nr 2 w Nienadówce, op. Anna Osiniak

WYRÓŻNIENIE – Klaudia Członka
Świetlica Wiejska w Turzy, op. Teresa
Naja

II kategoria (10-12 lat)
I NAGRODA – Aleksandra Boguń

Świetlica Wiejska w Turzy, op. Henryka

Boho
I NAGRODA – Alicja Maziarz Świe-

tlica Wiejska w Turzy, op. Henryka Boho
II NAGRODA – Agnieszka Wójcik ZS

nr 2 w Nienadówce, op. Anna Błaszków-
Piękoś

II NAGRODA – Barbara Dec Świetli-
ca Wiejska w Turzy, op. Henryka Boho

III NAGRODA – Karolina Nowak ZS
nr 2 w Nienadówce, op. Anna Błaszków-
Piękoś

WYRÓŻNIENIE – Martyna Bialic ZS
w Chmielniku, op. Elżbieta Dąbrowska

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Gniewek
MGDK w Głogowie Młp., op. Monika Twar-
dowska

WYRÓŻNIENIE – Nikola Bielecka
MGDK w Głogowie Młp., op. Monika Twar-
dowska

WYRÓŻNIENIE – Klaudia Chorzępa
Świetlica Wiejska w Turzy, op. Henryka
Boho

III kategoria (13-15 lat)
I NAGRODA – Piotr Łyko Świetlica

„Biały Miś” w Łowisku, op. Anna Szot
I NAGRODA – Dominik Boguń Świe-

tlica Wiejska w Turzy, op. Henryka Boho
II NAGRODA – Paweł Dec Świetlica

Wiejska w Turzy, op. Henryka Boho
II NAGRODA – Kinga Rycek ZS

w Trzebusce, op. Jolanta Szczygieł
III NAGRODA – Paweł Piróg Świe-

tlica „Biały Miś” w Łowisku, op. Anna
Szot

WYRÓŻNIENIE – Katarzyna Kru-
dysz ZS w Sokołowie, op. Małgorzata
Kwolek

WYRÓŻNIENIE – Adrianna Trojnar
Gimnazjum w Tyczynie, op. Renata Rzep-
ka

IV kategoria (osoby niepełnosprawne)
NAGRODA – Katarzyna Kochańska

Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” w So-
kołowie, op. Henryka Boho

NAGRODA – Damian Delekta SP
w Kamieniu Prusinie, op. Ewa Smusz

WYRÓŻNIENIE – Środowiskowy
Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.:
Anna Skiba, Wojciech Przybysz, Ewa

Muskus, Krystyna Darocha, Katarzyna
Kochańska.

Laureatów oraz ich opiekunów za-
proszono na uroczyste wręczenie na-
gród. Gości powitał oraz wystawę pokon-
kursową otworzył dyrektor MGOKSiR
Jacek Piekiełek. Protokół z obrad Komi-
sji odczytała jej przewodnicząca Joan-
na Boćkowska-Cisek. Następnie dyrek-
tor wraz z pozostałymi członkami Jury
wręczył zwycięzcom dyplomy i nagrody
rzeczowe, dofinansowane. Dyplomy-Po-
dziękowania otrzymali również nauczy-
ciele i instruktorzy, pod których kierun-
kiem wykonane zostały nagrodzone
i wyróżnione witraże.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy
wernisażu pozowali do pamiątkowej fo-
tografii, częstowali się słodyczami i na-
pojami przygotowanymi przez MGOKSiR
oraz zwiedzali wystawę, która trwała do
15 stycznia 2013 roku.

Prace nagrodzone i wyróżnione są
witrażami oryginalnymi, interesującymi,
wykonanymi z dużą dbałością o estety-
kę. Cechuje je przemyślana kompozy-
cja i kolorystyka. Z pewnością są one
przykładem dobrych papierowych witra-
ży, a ich autorzy mogą być wzorem dla
innych uczestników.

Wśród nadesłanych na Konkurs prac
znalazło się jednak wiele witraży szablo-
nowych, skopiowanych z gotowych wzo-
rów, które Komisja nie mogła uznać za
samodzielne ani tym bardziej oryginal-
ne prace. Zjawisko z edycji na edycję nie
maleje, a wręcz przeciwnie – nasila się.
Prosimy opiekunów i nauczycieli o to, aby
namawiali swoich uczniów i podopiecz-
nych do tworzenia własnych wzorów,
będących owocem dziecięcej wyobraź-
ni plastycznej.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy
wszystkim uczestnikom V Powiatowego
Konkursu Plastycznego „WITRAŻ BOŻO-
NARODZENIOWY” oraz ich opiekunom.
Dziękujemy Panu Józefowi Jodłowskiemu,
Staroście Rzeszowskiemu, za ufundowa-
nie nagród dla zwycięzców Konkursu.

(mgoksir)

WITRA¯

BO¯ONARODZENIOWY
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Kó³ka plastyczne w MGOKSiR – Soko³ów, Turza

Sukcesy dzieci

w konkursach plastycznych 2012

Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach plastycznych
– w Sokołowie i Turzy – chętnie biorą udział w różnych konkur-
sach plastycznych organizowanych przez placówki oświato-
wo-kulturalne powiatu rzeszowskiego. W listopadzie i grudniu
ubiegłego roku przygotowywaliśmy prace na trzy konkursy
o tematyce bożonarodzeniowej. Jednym z nich był konkurs
plastyczny pt. „Witraż Bożonarodzeniowy”, organizowany przez
MGOKSiR w Sokołowie. O przebiegu tego konkursu piszemy
w osobnym artykule. Pozostałe dwa konkursy organizowały:

Na zajêciach w Turzy dzieci wykonuj¹ papierowe witra¿e.

Turza – malowanie szopek.

Szopka Betlejemska w oczach... Domi-
niki Matu³y.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. i Gminny Ośro-
dek Kultury w Krasnem.

Pierwszy z nich to XX Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt.
„Szopka Betlejemska w oczach dziecka”. Przedmiotem kon-

kursu były szopki prze-
strzenne i prace pła-
skie wykonane w do-
wolnej technice – rysu-
nek, malarstwo, pła-
skorzeźba, collage. Na
zajęciach dzieci malo-
wały i rysowały szopki
na kartonach. Powsta-
ło kilkanaście pięk-
nych prac – malowa-
nych farbami, rysowa-

nych pastelami – które następnie zostały wysłane do Głogo-
wa. Dwoje uczestników zajęć plastycznych – Paweł Dec z Tu-
rzy i Dominika Matuła z Sokołowa – zdobyło wyróżnienia.

Wyró¿niona szopka Paw³a Deca.

Oœrodek Kultury w Krasnem zorganizowa³ XII Wojewódz-
ki Przegl¹d Dzieciêcej Twórczoœci Plastycznej pt. „Kolêdni-
cy-Wêdrownicy”. Temat konkursu dotyczy³ dawnej i obecnej

Dominika z dyplomem
i nagrod¹.

Basia Dec z dyplo-
mem i nagrod¹.

Agnieszka z dyplomem i nagroda-
mi.

Mali kolêdnicy Oli Partyki.

Kolêdnicy-Wêdrownicy w
wykonaniu Agnieszki O¿óg.

Nagrodzona Ola.
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Ferie 2013

W dniach od 11 do 21 lutego 2013
roku w godzinach od 11.00 do 14.00
w MGOKSiR odbywały się nieodpłatnie
tematyczne zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży. Natomiast od 15.00 do 20.45 mło-
dzież starsza oraz osoby dorosłe mogły
korzystać z gier: bilard, cymbergaj, pił-
karzyki oraz tenis stołowy.

Codzienne zajęcia tematyczne po-
przedzały zajęcia plastyczne. Do Ośrod-
ka Kultury przychodziły grupy liczące
około 50 osób – dzieci i młodzieży w wie-
ku od 5 do 14 lat. Osoby te chętnie brały
udział w proponowanych zajęciach.

11 lutego na zajęciach plastycznych
uczestnicy wykonali z kolorowych karto-
nów karnawałowe maski „Cztery Pory
Roku”. Każdy mógł swoją maskę udeko-
rować ozdobami charakterystycznymi dla
wybranej pory roku. Ponadto dzień ten
był dniem przeznaczony na gry i zaba-
wy. Grupa, pomimo zróżnicowania wie-
kowego, spontanicznie brała udział
w zabawach z chustą, chętnie uczestni-
czyła w zabawach ruchowych i zespoło-
wych oraz stolikowych; na twarzach ma-
lował się uśmiech i beztroska, aż żal było
się rozstawać.

12 lutego odbył się Bal Przebierań-
ców. Z grupy 45 uczestników zostało
wyłonionych i nagrodzonych trzynaście
najciekawiej przebranych dzieci. Nagro-
dy książkowe zdobyli: 4-letnia „Myszka
Miki”, 5-letni „Wilk”, 6-letnia „Pani Wio-
sna”, 6-letnia „Dżasmina”, 7-letni „Moty-
lek”, 7-letni „Star Wars”, 7-letni „Pirat”,
7-letnia „Indianka”, 7-letnia „Śnieżka”,
8-letnia „Panna Młoda”, 8-letnia „Księż-
niczka”, 8-letnia „Wróżka” i 9-letnia „Cza-
rownica”. Podczas Balu odbyły się kon-
kursy: na najpiękniej zaśpiewaną pio-
senkę, najszybciej nadmuchany balon
oraz konkursy taneczne z gazetami, ba-
lonami, taniec motyla. Wszyscy uczest-
nicy zajadając słodycze i popijając her-
batę dobrze się bawili.

13 lutego w Ośrodku Kultury spędzi-
liśmy oglądając bajki. Przedtem jednak
były zajęcia plastyczne, na których „kró-
lowała” zima malowana pastelami olej-
nymi.

14 lutego był „Dniem Walentynko-
wym”. Dopisali i młodsi, i starsi. Najpierw
na kwadratowych kartkach papieru dzieci
kolorowymi pastelami malowały pięknie
ozdobione walentynkowe serca. Potem
sięgnęliśmy po literaturę, aby wyjaśnić
dzieciom, co to są walentynki i skąd się
wywodzą. Poznaliśmy również historię
pewnej mamy – w jaki śmieszy sposób
zapoznała tatę. W dniu tym każdy uczest-
nik wyciął z kruchego ciasta serce, które
upiekliśmy, aby obdarować nim bliską
osobę. Robiliśmy róże z ciasta, które po
upieczeniu pięknie się prezentowały, no
i wybornie smakowały. Na zakończenie
wszyscy brali udział w loterii fantowej.

18 lutego to „Dzień Zagadek”.
Uczestnicy zajęć musieli zintegrować się
w pięciu dziesięcioosobowych grupach
(zróżnicowanych wiekowo). Pracowali
nad przygotowanymi wcześniej zadania-
mi. Młodsi pokonywali ołówkami labirynty,
starsi „rozgryzali” szyfry, zagadki, rebu-
sy oraz zadania matematyczne o zróżni-
cowanym stopniu trudności. Zwycięska
drużyna z dumą czekała na brawa. Wszy-
scy rozwiązali wspólnie wiele ciekawych
zagadek.

Na zajęciach plastycznych zorgani-
zowanych w tym dniu dzieci malowały
autoportrety.

19 lutego, w „Dniu Kulinarnym”, na
zajęciach plastycznych dzieci na kart-
kach papieru „zastawiały i dekorowały”
kolorowymi pastelami stoły urodzinowe
na przyjęcie gości. Na stołach „królowa-
ły” oczywiście piętrowe torty urodzino-
we, ponadto różnego rodzaju ciastka,
desery, lody i napoje. Potem wszyscy
uczestnicy zgromadzili się wokół malak-
sera i obserwowali ubijającą się śmieta-
nę. Każdy otrzymał przezroczysty kube-
czek i hasło „Do dzieła!”. Do dyspozycji
na rozstawionych stołach znajdowały
się: bita śmietana, różnokolorowe pokro-
jone galaretki, owoce – banany, kiwi,
mandarynki; kolorowe cukierki, posypki,
prażony sezam, dekoracyjne ciasteczka.
Chłopcy oraz dziewczęta bardzo chęt-
nie przygotowywali deserowe arcydzie-
ła. Każdy deser był piękny i jedyny
w swoim rodzaju.

Po posileniu się stoczyliśmy bitwę
morską o jednomasztowce wiozące

mango, dwumasztowce przewożące cy-
tryny, trójmasztowce z ananasami, czte-
romasztowce płynące z kokosami i po-
marańczami oraz pięciomasztowiec prze-
wożący banany. Zwycięzcami okazali się
starsi smakosze, oni to „obłowili się” za-
ładowanymi w owoce statkami.

20 lutego odbył się kulig, dla dzieci
na trasie Zespół Szkół Trzebuska – Dwo-
rek Myśliwski w Wysokiej Głogowskiej.
Uczestnicy kuligu jadąc na saniach oraz
przystosowanych do transportu osób
przyczepach mogli podziwiać malowni-
czy zimowy leśny krajobraz. Dzieci zo-
baczyły jak wygląda żeremie bobrów
oraz ślady ich egzystowania w ekosys-
temie leśnym w postaci ściętych drzew.
Duże zainteresowanie wzbudziły sarny,
które wdzięcznie zaprezentowały się
nam przy leśnym paśniku. Dzieci, oprócz
piękna zimy, zobaczyły również jak wy-
gląda jej destrukcyjna siła w postaci po-
łamanego młodnika, który uległ ciężaro-
wi śniegu i lodu. Po dotarciu do celu na-
szej podróży, czyli Dworku Myśliwskiego
im. Ignacego Gumińskiego, uczestnicy
kuligu pod dachem drewnianej wiaty roz-
grzali się ciepłą herbatą i wzmocnili pie-
czoną kiełbaską z pieczywem. Podczas
pobytu na gościnnych obiektach koła
łowieckiego dzieci oddały się śnieżnej
zabawie. I tak powstało kilka bałwanów
przystrojonych tym, co było pod ręką.
W drodze powrotnej uczestnicy kuligu
mogli zadecydować jakim środkiem lo-
komocji chcą wracać; większość wybra-
ła sanie i przyczepy, a mniej odporni na
zimową pogodę – autokar.

Oprócz posiłku i gorącej herbaty Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. zapewnił
uczestnikom kuligu opiekę pedago-
giczną oraz ubezpieczenie NNW.

MGOKSiR składa podziękowania
Edwardowi Buczakowi – dyrektorowi
Zespołu Szkół w Trzebusce za pomoc
w organizacji całego przedsięwzięcia.

21 lutego był dniem przeznaczonym
na gry i zabawy.

Wszystkim uczestnikom zajęć feryj-
nych serdecznie dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas w miłej atmosferze.

Instruktorzy MGOKSiR
w Sokołowie Młp.

tradycji kolêdowania. Przedstawiane mog³y byæ ca³e sceny
wielopostaciowe lub ulubione postacie kolêduj¹ce. Jeden
uczestnik móg³ wykonaæ dowoln¹ iloœæ prac. Na zajêciach
w Soko³owie i Turzy wiêkszoœæ dzieci malowa³a b¹dŸ ryso-
wa³a po dwie prace – ca³e grupy kolêdników i wybran¹ po-
staæ kolêdnika. Wykonane na zajêciach prace zosta³y wys³a-
ne do Krasnego. Dwie dziewczynki z m³odszej grupy kó³ka
plastycznego w Soko³owie zdoby³y nagrody (wszystkie na-
grody przyznane przez jury konkursu by³y równorzêdne) –
Ola Partyka i Agnieszka O¿óg. Laureatki otrzyma³y piêkne
pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Starsze dzieci uczęszczające na kółko plastyczne w Turzy

brały udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Nasz
Wspólny Świat”. Hasłem tegorocznej edycji było „Odkrywany
świat niepełnosprawnych”. Wyróżnienie w tym konkursie zdo-
była Basia Dec.

Gratulujemy zwycięzcom, jak również wszystkim uczestni-
kom powyższych konkursów; to dzięki ich twórczemu zaanga-
żowaniu powstają tak piękne prace, którymi mogą zaintereso-
wać i zachwycić komisje konkursowe, swoich rówieśników oraz
zwiedzających wystawy pokonkursowe.

(mgoksir)

Fot. H. Boho
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Soko³owski Klub Twórców Sztuki. Stoj¹ od lewej: Ewa B³azik, Halina Piek³o, Monika Kwolek, Dorota Pokrzywa, Izabela Kurcek, Helena
WoŸniak, Marzena Jab³oñska, Ma³gorzata Kula, Katarzyna Kochañska, Danuta Olszowy, Bo¿ena Mro¿kiewicz, Krystyna Rzucid³o,
Zofia Piersiak, Henryka Boho (prowadz¹ca Klub); siedz¹ od lewej: Ma³gorzata Kwolek, Wies³awa Pa³ka, Irena Brzychczy. Nieobecne:
Jolanta Szczygie³, Józefa Ko³odziej, Maria Murdza, Justyna Krudysz, Teresa Walicka, Zofia Walicka, Krystyna Dec, Grzegorz Szot.

Klub Twórców Sztuki

Zajêcia, warsztaty, plenery, wystawy...

Od października 2012 roku w MGOKSiR odbywają się za-
jęcia Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”. Podczas spotkań
warsztatowych panie wykonują rękodzieło artystyczne – kwia-
ty i dekoracje z bibuły, krepiny i innych materiałów tekstylnych
oraz malują i rysują – zarówno podczas zajęć, jak i w trakcie
plenerów malarskich, które miały miejsce we wrześniu i paź-
dzierniku ubiegłego roku.

W dniach 29-30 września Monika Kwolek, Justyna Krudysz,
Małgorzata Kwolek i Henryka Boho wzięły udział w Plenerze
Malarsko-Fotograficznym „Przemyśl – Krasiczyn 2012”, zor-
ganizowanym przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie
Młp. oraz Burmistrza Głogowa. W plenerze brali udział twórcy
– amatorzy i profesjonaliści – skupieni przy trzech placówkach
kulturalnych: głogowskim, kolbuszowskim oraz sokołowskim.
Pierwszy dzień pleneru odbywał się w Przemyślu, drugi w Kra-
siczynie, gdzie uczestnicy zwiedzali zamek, niestety tylko
z zewnętrz, oraz malowniczy park zamkowy. Podczas pobytu

w Przemyślu pogoda była piękna, więc wszyscy wykorzystali
ten dzień na pracę twórczą – malując, rysując, fotografując...
oraz zwiedzając to piękne, zabytkowe miasto. Wieczorem po-
goda zaczęła się psuć, a w niedzielę od rana padało. W stru-
gach deszczu autokar z uczestnikami wyruszył do Krasiczyna,

Przemyœl 2012. W poszukiwaniu inspiracji. Od lewej: Ma³gorzata
Kwolek, Justyna Krudysz i Monika Kwolek.

Justyna i Henryka przy pracy.

Przemyskie uliczki.
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jednak przed południem zza chmur wyjrzało słońce i pod ko-
niec pobytu w Krasiczynie zrobiło się wręcz gorąco. Żal było
wyjeżdżać, ale Organizatorzy zaplanowali jeszcze krótki po-
byt w Arboretum w Bolestraszycach. Mimo już jesiennej pory,
to jednak bolestraszyckie ogrody wyglądały bujnie i pięknie,
ze swoją unikatową fauną i florą.

W Krasiczynie przed zamkiem (od lewej): pani Ma³gorzata z córk¹
Monik¹, Justyna i Henryka Boho.

Krasiczyñski widok.

Obrazy namalowane na plenerze:

Justyny,

Henryki,

Ma³gorzaty,

Moniki.

Koszty pleneru prawie w całości pokrywali Organizatorzy
(uczestnicy zapłacili tylko za nocleg w Przemyślu), zapewnia-
jąc również uczestnikom materiały i narzędzia malarskie. Każ-
dy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz okolicz-
nościową podkładkę pod mysz.

Prace malarskie i fotograficzne, wykonane podczas pobytu
w Przemyślu i Krasiczynie, zostały dostarczone przez uczest-
ników do MGDK w Głogowie. Wystawa poplenerowa miała
miejsce na początku 2013 roku; można ją było zwiedzać od
11 stycznia do 9 lutego. Na zakończenie wystawy w dniu
9 lutego odbył się uroczysty finisaż z udziałem wszystkich
uczestników pleneru, Organizatorów i zaproszonych gości.
Wieczór obfitował w różne atrakcje i niespodzianki przygoto-
wane przez Organizatorów: mini-koncert gitarowy, konkurs ka-
raoke z nagrodami, wspólne tańce i śpiewy, słodki poczęstu-
nek oraz napoje zimne i gorące...

Uczestniczki pleneru na wystawie w G³ogowie.
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21 października 2012 w Krzemienicy odbył się Piknik Arty-
styczny „Szlakiem Starego Wisłoka”. Piknik zorganizowało Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. Mo-
gli wziąć w nim udział dorośli i młodzież. Każdemu uczestniko-
wi Organizator zapewnił transport na miejsce pleneru i powrót
do domu, gorący posiłek oraz przybory malarskie. Tematem
prac była szeroko pojęta ekologia, przyroda i oczywiście sam
Stary Wisłok, zaś techniką – farby akrylowe.

W plenerze wzięła udział członkini KTS „ART-dekor” Hele-
na Woźniak z instruktorką Henryką Boho. Uczestnikami plene-

ru byli również członkowie głogowskiej Aktywnej Grupy Twór-
ców pod opieką instruktorki Moniki Twardowskiej.

Pogoda w tym dniu była wyjątkowa – prawdziwe „babie
lato”. Autokar przywiózł wszystkich uczestników na miejsce
pleneru – na Szlak Starego Wisłoka, a właściwie jego frag-
ment, gdzie grupa artystów amatorów i profesjonalistów rozło-
żyła swoje sztalugi, farby i narzędzia malarskie. Pora roku,
piękna pogoda, meandrująca wśród jesiennie ubarwionych
drzew rzeka, w której odbijały się złote liście i błękitne niebo –
wszystko to było inspiracją dla uczestników tego wyjątkowego

pikniku artystycznego.
Każdy miał za zadanie wy-

konać przynajmniej jedną pra-
cę malarską, namalowaną
w technice akrylowej i dostar-
czyć ją do siedziby Stowarzy-
szenia w Trzebownisku.

16 listopada 2012 o godzi-
nie 17.00 w głogowskim domu
kultury otwarta została wysta-
wa poplenerowa, prezentująca
efekt pracy twórczej paździer-
nikowego pikniku. Wystawa
trwała kilka dni; mogli ją oglą-
dać mieszkańcy Głogowa Młp.
i okolic.

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „EUROGALI-
CJA” wydała kolorowy Album
prac wykonanych podczas wy-
praw „Szlakiem Starego Wisło-

ka” – Pikników
Ekologiczno-
Fo tog ra f i cz -
nych 2011
i 2012 oraz Pik-
niku Artystycz-
nego 2012. Na
Album składają
się reprodukcje
fotografii i prac
m a l a r s k i c h
uczes tn ików
wymienionych
wyżej pikników
oraz galeria
zdjęć wykona-
nych przez Or-

ganizatora wypraw na Szlak.
Wszyscy uczestnicy Pikniku Artystycznego

otrzymali od Organizatora mapę obszaru „EU-
ROGALICJI” oraz Album Prac.

Autorki na wystawie w G³ogowie.Uczestnicy Pikniku.

Henryka Boho i Helena Wo¿niak przy pracy.

Obrazy namalowane przez H. Boho.
„Jesienny zak¹tek” autorstwa
pani Helenki.
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W ramach działalności Klubu Twórców Sztuki organizowa-
ne są także różne warsztaty dla członków Klubu. 8 grudnia
2012 miały miejsce warsztaty bibułkarskie, podczas których
uczestniczki wykonywały z kolorowej bibuły stroiki świątecz-
ne, łańcuchy na choinkę, „zimowe” róże”. Warsztaty prowa-
dziła pani Marta Zdeb z Leżajska. Z warsztatów skorzystały
panie: Danuta Olszowy, Małgorzata Kwolek, Krystyna Dec, Iza-
bela Kurcek, Helena Woźniak, Zofia Piersiak, Bożena Mroż-
kiewicz, Wiesława Pałka, Dorota Pokrzywa, Zofia Walicka, Maria

Murdza, Krysty-
na Rzucidło,
M a ł g o r z a t a
Kula, Marzena
Jabłońska, Jó-
zefa Kołodziej,
Jolanta Szczy-
gieł, Alina
Szczygieł, Hali-
na Piekło i Hen-
ryka Boho.

15 grudnia
2012 kilka pań
z Klubu brało
udział w podsu-

Oprócz rękodzieła artystycznego na
zajęciach realizowane są również zada-
nia z dziedziny plastyki – malowanie far-
bami, rysowanie węglem, pastelami su-
chymi i olejnymi. Wśród malujących wy-
różniają się Monika Kwolek, Justyna Kru-
dysz, Helena Woźniak, Katarzyna Kochań-
ska, Małgorzata Kwolek, Małgorzata Kula,
Jolanta Szczygieł. Kasia Kochańska wzię-
ła udział w konkursie plastycznym „Witraż
Bożonarodzeniowy” i w swojej kategorii
zdobyła I Nagrodę.

Œwi¹teczne bibu³kowe stroiki.

Pani Marta Zdeb pokazuje sposób wykonywania ró¿y.

mowaniu 31. Zbiorowej wystawy malarstwa „Zimowe impre-
sje”, zorganizowanej w MGOKSiR przez Kobiecą Grupę Pla-
styczną „Droga”, działającą przy Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. Były to panie: Małgorzata Kwolek, Helena Woź-
niak, Małgorzata Kula, Monika Kwolek, Wiesława Pałka.

Podczas za-
jęć klubowych
panie wymie-
niają się do-
świadczeniami,
n o w o ś c i a m i
technicznymi,
własnymi pomy-
słami. Na kilku
jesiennych zaję-
ciach uczest-
niczki uczyły się
nawzajem wy-
k o n y w a n i a
kwiatów z rajstop. Techniką tą podzieliła się z koleżankami
pani Zofia Piersiak, która z kolorowych rajstop „wyczarowuje”
pięknie róże, storczyki, pelargonie i inne kwiaty. Na zajęcia
zakupione zostały barwniki do tkanin oraz ścinki białych raj-
stop, które ufarbowano na odpowiednie kolory. Każda z uczest-

niczek zajęć wykonała po jednej róży,
z których następnie skomponowano w wi-
klinowym koszu okazały bukiet, dodając
złote wstążki i kokardki z papieru twist-art.
Kompozycja ta wraz z okolicznościową de-
dykacją wręczona została panu Burmi-
strzowi Andrzejowi Ożogowi z okazji imie-
nin.

Nauka wykonywania kwiatów z rajstop. Od lewej: Zofia Piersiak, Danuta Olszowy,
Izabela Kurcek, Bo¿ena Mro¿kiewicz.

Gotowy bukiet z „rajstopowych” ró¿.

Storczyk autorstwa pani Zosi.
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Sprostowanie

W poprzednim numerze Kuriera Sokołowskiego w ar-
tykule pt. „Finał Konkursu „Literatura i Dzieci” „wkradł się”
błąd, a mianowicie zamienione zostało zdjęcie pracy pla-
stycznej Karolinki Matuły. Poniżej przedstawiamy właściwą
pracę pt. „Jesień w górach”, za którą Karolinka otrzymała

wyróżnienie. Na
sąsiednim zdję-
ciu Karolinka
z rąk dyrektora
Wojewódzkiego
Domu Kultury
w Rzeszowie,
pana Marka Ja-
s t rzębsk iego,
odbiera dyplom
i nagrody rze-
czowe.

Za zaistniały
błąd gorąco Ka-
rolinkę przepra-
szamy!

Redakcja

W lutym panie roz-
poczęły wykonywanie
pisanek i dekoracji wiel-
kanocnych. Jajka styro-
pianowe zdobione są
przez panie różnymi
technikami. Każda z nich
stara się wykonać je jak
najładniej, gdyż wszyst-
kie wezmą udział w po-
wiatowym konkursie
plastycznym „Pisanka
Wielkanocna”, orga-
nizowanym przez
MGOKSiR w Sokołowie.
Oficjalne rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi
21 marca 2013, a wysta-
wa pokonkursowa po-
trwa do 15 kwietnia.

(mgoksir)

Helena WoŸniak rysuje suchymi pastelami.

Kasia Kochañska projektuje witra¿
bo¿onarodzeniowy.

Fot. H. Boho

Maluj¹ce (od lewej) Kasia Kochañska, Justyna Krudysz i Monika
Kwolek.

Panie wykonuj¹ pisanki i palmy wielkanocne.
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8 MARCA – DZIEÑ KOBIET

Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt nie wie.

Aleksander Fredro

Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. zgromadziła 10 marca
nie tylko panie, ale także dzieci, młodzież i panów, którzy
przybyli na program artystyczny zorganizowany z okazji Dnia
Kobiet. Wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Jacek Pie-
kiełek, a następnie zaprezentowały się dzieci z kółek tanecz-
nych prowadzonych przez Zofię Słonina – instruktora tańca
z MGOKSiR w Sokołowie Młp. Kolejno wystąpiły: najmłodsza

grupa (5-6 lat) Kolorowa Planeta w układzie „Kto tu rządzi”,
Wesoła Planeta w układzie „Dzieciom tez coś od życia się
należy” i zespół Planeta w układzie „Black & yellow”. Wystą-
piły również grupy taneczne działające w świetlicach wiej-
skich MGOKSiR w Trzebusce i Nienadówce przygotowane
przez Magdalenę Gazdę – instruktora tańca. Kolejno wystą-
piły: zespół Top Dance ze świetlicy w Nienadówce, zespół
„Fresz” i „Twist” ze świetlicy w Trzebusce. Muzycznie spotka-
nie uświetniły popisy uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II st. w Sokołowie Młp. pod kierownictwem Grzegorza
Wójcikiewicza i Anny Wójcikiewicz. Zaprezentowali się: Na-
talia Sudoł, trio gitarowe, Ireneusz Pieniek, duet fletowy –
Alicja Ożóg i Magdalena Kida, Dawid Ksiuk, Mateusz Rze-
szutek oraz Natalia Partyka.

Niedzielne popołudnie spędzone w taki sposób podoba-
ło się wszystkim zgromadzonym. Dzieci zostały nagrodzone
gromkimi brawami, które zachęcają ich do dalszej pracy.

Agata Dec
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Z udziałem Janusza Zaleskiego, pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
wiska i głównego konserwatora przyro-
dy, odbyła się uroczysta inauguracja
Karpackiego Roku Żubra, którym rok
2013 ogłosił Mirosław Karapyta, marsza-
łek województwa podkarpackiego. Ten
promocyjny pomysł zrodził się wśród
członków Kapituły Miłośników Biesz-
czadzkiej Przyrody w związku z 50-le-
ciem powrotu żubra w Bieszczady.

Podczas uroczystości zaprezentowa-
no historię reintrodukcji tego gatunku
w górach i przedstawiono ramowy ka-
lendarz imprez związanych z Karpackim
Rokiem Żubra. W spotkaniu wzięli udział
leśnicy oraz wójtowie i starostowie
uczestniczący w sesji Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorządu Terytorial-
nego.

– Karpacki Rok Żubra to swego rodza-
ju pretekst, który może być dla nas waż-
nym elementem promocji regionu na ze-
wnątrz – mówił podczas inauguracji Ma-
rek Marecki, zastępca dyrektora ds. go-
spodarki leśnej RDLP w Krośnie. – Po-
winniśmy w jego trakcie przekazać
w świat informacje o tym, że na naszym
terenie lasów przybywa, że są tu znako-
mite warunki do życia dzikich populacji
największych ssaków Europy, że Podkar-
pacie to doskonałe miejsce do życia i do
aktywnego wypoczynku przez cały rok
przede wszystkim dla ludzi. Te kluczowe
komunikaty chcemy wysyłać w przestrzeń
medialną, żeby kształtować pozytywny wi-
zerunek zarówno leśnictwa, jak regional-
nej społeczności. Najważniejsze dla nas

pozostają jednak działania na rzecz sa-
mych żubrów.

W holu ośrodka „Jawor” w Solinie
zaprezentowano w tym dniu ekspozycję
przygotowaną przez LKP „Lasy Biesz-
czadzkie”. Odbył się też krótki koncert
zespołu sygnalistów z Technikum Leśne-
go w Lesku.

Patroni medialni: TVP Rzeszów, Pol-
skie Radio Rzeszów, Nowe Podkarpacie,
Głos Lasu. Las Polski, Łowiec Galicyjski.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Karpacki Rok Żubra rozpoczęty

Wyst¹pienie ministra Janusza Zaleskiego.

Sygnaliœci z TL w Lesku.

W holu czynna by³a ekspozycja LKP Lasy
Bieszczadzkie.
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Karpacki Rok Żubra
• Karpacki Rok Żubra to cykl wydarzeń
w 2013 roku, upamiętniających półwiecze po-
wrotu żubrów w Bieszczady.
• Karpacki Rok Żubra to próba uświadomie-
nia ekologicznego i społecznego znaczenia
żubrów, nie tylko na terenie polskich Biesz-
czadów, ale całych Karpat. Staraniem m.in.
polskich naukowców i leśników gatunek ten
żyje obecnie również w Słowacji, Rumunii
i Ukrainie.
• Karpacki Rok Żubra to wspólna kampania
promocyjna Lasów Państwowych – Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadz-
kie”, samorządów, instytucji oraz organizacji
społecznych w dziedzinie ochrony zasobów
przyrody i zachowania największego ssaka
Europy.
• Karpacki Rok Żubra objęli patronatem ho-
norowym: Mirosław Karapyta i Edward Bal-
wierczak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krośnie.

Program Karpackiego
Roku Żubra:

1.Inauguracja Karpackiego Roku Żubra – 30
stycznia 2013 r. – WZW Jawor w Solinie
2.Bieszczadzki Bieg Narciarski „Tropem
Żubra” – 16 lutego 2013 r. – Muczne
3.„Majówka z żubrami” – maj 2013 r. – Kino
„Otryt” w Lutowiskach, Zagroda Żubrów
w Mucznem
4.VII Dzień Żubra – 10 sierpnia 2013 r. – Luto-
wiska
5.Otwarcie Ogólnopolskiej Wystawy Filateli-
stycznej III stopnia o zasięgu ogólnopolskim
„Fauna Europy i Polski – 50 lat hodowli żubra
w Bieszczadach” – 6 września 2013 roku –
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Lesku.
6.Konferencja Naukowa Poświęcona Ochro-
nie i Hodowli Żubra – 5-6 września 2013 r. –
Bieszczady
7.Promocja monety z wizerunkiem żubra wy-
danej przez NBP – listopad 2013 r. – Kino
„Otryt” w Lutowiskach
8.Podsumowanie Karpackiego Roku Żubra
– 13 grudnia 2013 r. – Gmina Lutowiska

Wydarzenia towarzyszące:

• Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych Woje-
wództwa Podkarpackiego pt. „Żubr – Król Kar-
packiej Puszczy”.
• Wydanie książkowe „Kroniki Żubrów Stu-
posiańskich”.
• Wydanie Albumu „Żubry w Gminie Lutowi-
ska”.
• Wyprodukowanie filmu promocyjnego
„Żubr – największa atrakcja turystyczna Biesz-
czadów”.

Zakończyła się eliminacja chorych na gruźlicę żubrów ze stada na te-
renie Nadleśnictwa Stuposiany w dolinie górnego Sanu w Bieszczadach.
Odstrzelono 19 osobników, zaś 2 znaleziono martwe. Są też potwierdzone
przez leśników informacje o padnięciu jeszcze jednego żubra, jego szczątki
powinny zostać odnalezione już po zejściu śniegu. Według obserwacji pro-
wadzonych na zagrożonym chorobą terenie, nie ma już dziko żyjących
żubrów.

Decyzję w sprawie eliminacji chorego stada podjął Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krośnie, zezwalając na zabicie poprzez odstrzał 24 żubrów by-
tujących na terenie nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany w stadzie, w którym
panuje gruźlica.

– W decyzji GDOŚ widnieje liczba 24 żubrów, ale był to stan sprzed ponad
roku – wyjaśnia Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany. – Istnieje
możliwość, że kilka osobników padło a ich szczątki nie zostały dotąd znalezio-
ne. W tym stadzie w ogóle nie było młodych osobników, co świadczy o tym, że
chore krowy już się nie wycieliły, bądź młode szybko padły. Monitorujemy
wciąż teren, który przez trzy lata będzie podlegał kwarantannie. Dopiero po tym
okresie będziemy tu mogli wypuścić żubry.

Z uwagi na fakt, że nie ma żadnych możliwości leczenia gruźlicy u zwie-
rząt w stanie dzikim, eliminacja sztuk zarażonych była konieczna, by zapo-
biec rozprzestrzenieniu się choroby na pozostałe stada bytujące w Bieszcza-
dach. U wszystkich żubrów odstrzelonych stwierdzono zmiany chorobowe
w węzłach chłonnych i wątrobie. To gruźlica wielonarządowa, która prowadzi
do śmierci zwierzęcia. Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji GDOŚ od
zabitych żubrów został pobrany materiał do badań, który udostępniony bę-
dzie zainteresowanym ośrodkom naukowym. Z uwagi na to, że prątek bydlę-
cy Mycobacterium bovis może być przyczyną gruźlicy u ludzi, wszystkie czyn-
ności wykonywane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa epidemio-
logicznego. Tusze zabitych żubrów poddano utylizacji.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Chore żubry
wyeliminowane

Nie ma ju¿ ¿ubrów w dolinie górnego Sanu.
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BAWIÆ
W dniu 12.01.2013 r. na obiektach

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej
Oldboy’ów o puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga.
Do Turnieju zgłosiły się następujące ze-
społy: UKS Herkules Trzebuska, ZORZA
Trzeboś, SOKOŁOWIANKA, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych.

Wyniki spotkań:
Zorza Trzeboś – Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych 2:5
UKS Herkules Trzebuska – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych 5:4
Sokołowianka – Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych 7:3

Sokołowianka – ZORZA Trzeboś 3:4
Sokołowianka – UKS Herkules Trzebu-
ska 1:2
UKS Herkules Trzebuska – ZORZA Trze-
boś 2:4

Ostateczna kolejność miejsc:
1. ZORZA Trzeboś
2. UKS Herkules Trzebuska
3. SOKOŁOWIANKA
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Wszystkie zespoły otrzymały okaza-
łe puchary oraz dyplomy.

Komisja w składzie: przewodniczą-
cy – Edward Buczak oraz po jednym
przedstawicielu z każdej drużyny wyróż-
niła następujących zawodników:
Najlepszy bramkarz – Jan Śliż (Sokoło-
wianka) i Mariusz Rzeszutek (UKS Her-
kules Trzebuska);
Najlepszy zawodnik – Tomasz Nowak
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych);
Najlepszy obrońca – Andrzej Gnatek
(ZORZA Trzeboś);

Król strzelców – Tadeusz Bazan (Soko-
łowianka).

Wszyscy wyróżnieni otrzymali statu-
etki, pamiątkowe książki oraz dyplomy.

W imieniu Prezesa ZM „SMAK” Gór-
no Mieczysława Miazgi, Jan Dec wręczył
kosz wędlin dla najlepszego strzelca.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie
w postaci wyrobów mięsnych panom: Jó-
zefowi Jodłowskiemu – prezesowi PPUH
„Małopolska” oraz Mieczysławowi Mia-
zga – prezesowi ZM „SMAK” w Górnie.
Bogdanowi Pustkowskiemu Firmie
„Crunchips”.

Nagrody wyróżnionym zespołom
oraz zawodnikom wręczał rodak z Soko-
łowa, pracownik naukowy Uniwersytetu
Rzeszowskiego, pan Tadeusz Olszowy.

Organizatorem Turnieju w imieniu
Pana Burmistrza, a zarazem sędzią głów-
nym był niżej podpisany.

Edward Buczak

Pod koniec listopada ubiegłego roku zainicjowana została
4 edycja Sokołowskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej. Ze wzglę-
du dość późnego startu ligi nie zostały dopuszczone wszystkie
chętne zespoły.

W lidze wystartowało 8 drużyn: Sokołów – Sokół, Cosmos
II, Leszcze, Smerfy; Górno – Ziomki; Trzebuska – Xena oraz
2 zespoły, w skład którego wchodzili zawodnicy z kilku miej-
scowości z gminy Kubuś Team i Yellow Team

Rozgrywki były prowadzone systemem „każdy z każdym”
co po rozegraniu 28 meczy utworzyło nam tabele, w której
prowadziła drużyna Yellow Team. Za nią uplasowały się dru-
żyny Ziomki, Cosmos II i Kubuś Team, które awansowały do
fazy play-offów, tworząc półfinałowe pary.
Cosmos II – Yellow Team 10-13
Ziomki – Kubuś Team 15-3
Mecz o 3 miejsce: Cosmos II – Kubuś Team 10 – 6
Finał: Yellow Team – Ziomki 6-6 k. 3 – 2

Zwycięzcą IV edycji została drużyna Yellow Team, która
z rąk Organizatorów Magdaleny i Mateusza Szot odebrała za-
służenie puchar, dyplom i nagrody rzeczowe w postaci piłek.
Drużyna ta dołączyła do drużyn Ziomków, Zorzy i TG Sokół,
które w ubiegłych latach wygrywały Ligę. Najlepszym strzel-
cem był Dawid Pieniek z drużyny Ziomków – 35 bramek, zaś
najlepszym bramkarzem Ligi został Mariusz Rzeszutek z ekipy
Yellow Team prezentując wyśmienitą formę między słupkami
we wszystkich meczach, co przesądziło między innymi o obro-
nie karnego w finale – który de facto był najlepszym finałem na
przełomie trwania działalności Sokołowskiej Ligi Halowej.
Potwierdza to, że w naszej Gminie znajdują się zawodnicy,
którzy potrafią uszczęśliwić największych koneserów i znaw-
ców piłki nożnej.

Końcowa klasyfikacja IV edycji: 1. Yellow Team, 2. Ziomki,
3. Cosmos II, 4. Kubuś Team, 5. TG Sokół, 6. Xena, 7. Leszcze,
8. Smerfy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym czynny
udział grając, jak i bierny udział kibicując wszystkim zespołom
w czasie trwania całej zimowej IV edycji SLH. Słowa podziękowa-
nia kierujemy w stronę pary sędziowskiej Macieja Barszczow-
skiego i Sebastiana Ożóg za swoją obecność, cierpliwość w ogła-
szaniu niejednokrotnie trudnych, ale dobrych decyzji.

Mamy nadzieję, że SLH na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń sportowych Gminy Sokołów Młp. Zaś już teraz za-
praszamy wszystkim chętnych do wcześniejszych zapisów jak
i wyrażania chęci gry w V edycji i walkę o Puchar Burmistrza
GiM Sokołowa Młp.

Z wyrazami podziękowania
Organizatorzy Magdalena i Mateusz Szot

IV edycja Soko³owskiej
Ligi Halowej o Puchar

Burmistrza GiM Soko³ów M³p.

Fot. M. Kida

Yellow Team.

Ziomki.
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9 marca 2013 r. w hali sportowej
Zespołu Szkół przy ul. Lubelskiej 37
odbył się Pierwszy Halowy Turniej
Piłki Nożnej „ZSS FUTSAL CUP
2013” pod Patronatem Burmistrza
Gminny i Miasta Sokołów Małopolski.
Organizatorem Turnieju był Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz Gminny Organizator
Sportu. W sobotnie przedpołudnie
dość licznie, bo aż sześć z siedmiu
gminnych szkół gimnazjalnych zjawi-
ło się, by podjąć sportową rywaliza-
cję w halowej piłce nożnej. Turniej
przeprowadzono systemem grupo-
wym. W pierwszej grupie znalazły się
szkoły gimnazjalne z: Wólki Nie-
dźwiedzkiej, Nienadówki 1 oraz So-
kołowa Młp. Natomiast w drugiej gru-
pie rywalizowały ze sobą szkoły z:
Górna, Trzebosi, Nienadówki 2. Po
pasjonujących pojedynkach grupo-
wych zwycięzcy grup tj. drużyny
z Trzebosi oraz miejscowego gimna-
zjum z Sokołowa spotkały się w fina-
łowym pojedynku. Lepsi okazali się
koledzy z Trzebosi wygrywając całe
spotkanie 4:2. O miejsce III w Turnie-
ju zagrały natomiast zespoły z Nie-
nadówki. Bratobójczy pojedynek z tej
samej miejscowości wygrał zespół

SPORTOWA RYWALIZACJA GIMNAZJALISTÓW
NA WYSOKIM POZIOMIE,

czyli krótka relacja z Pierwszego Halowego Turnieju Pi³ki
No¿nej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

„ZSS FUTSAL CUP 2013”
z gimnazjum nr 2 zajmując III miej-
sce. V miejsce przypadło drużynie
z Górna. Wszystkie drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe. Dodatkowo pierwsze
trzy zespoły otrzymały wspaniałe pu-
chary. Najwszechstronniejszym za-
wodnikiem został Tadeusz Chorzępa
z Zespołu Szkół nr 2 w Nienadów-
ce.Turniej cieszył się ogromnym za-
interesowaniem, a sportowa rywali-
zacja stała na wysokim poziomie,
więc już padły wstępne deklaracje
o cyklicznym jego organizowaniu.
Wszystkim uczestnikom, drużynom
jeszcze raz gratulujemy!!!!!!

Wyniki poszczególnych
meczy grupowych:

Nienadówka 1 – Sokołów 2:4
Nienadówka 2 – Górno 5:1
Wólka Niedź. – Nienadówka 1 2:2
Nienadówka 2 – Trzeboś 1:2
Sokołów – Wólka Niedź. 6:3
Trzeboś – Górno 2:0
mecz o I miejsce Sokołów – Trzeboś
2:4
mecz o III miejsce Nienadówka 1 –
Nienadówka 2 3-4
mecz o V miejsce Wólka Niedź. –
Górno 2:4

Tomasz Nizioł, Piotr Kobylarz

16 lutego 2013 r. odbyły się VI Zimo-
we Otwarte Mistrzostwa Sandomierza
w Triathlonie.

Pierwsza część triathlonu – pływanie
na dystansie 500 m, została przeprowa-
dzona w Pływalni Krytej „ Błękitna Fala”.
Po przepłynięciu wyznaczonego dystan-
su zawodnicy wzięli udział w drugim eta-
pie mistrzostw. Etap ten rozpoczynał się
na terenie Miejskiego Stadionu Sporto-
wego w Sandomierzu, skąd zawodnicy
wyruszali w trasę rowerową.

W ostatnim etapie mistrzostw triath-
loniści mieli do pokonania trasę biegową
o długości 3,5 km, która częściowo po-
krywała się z trasą poprzedniego etapu.
Mój start w zimowym triathlonie w San-
domierzu uważam za udany. Wynik
01:16:49 uplasował mnie w kategorii
open na 41 miejscu na 58 zawodników
którzy ukończyli triathlon. Liczy się do-
bra zabawa. Dużo nowych twarzy i po-
ziom wytrenowania zawodników bardzo
wysoki.

Wiesław Sondej

VI Zimowe Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1.01 do 1.03.2013 r.

Przestêpstwa
Na przełomie miesięcy od 1 stycznia

do 1 marca 2013 r. Komisariat Policji
w Sokołowie Młp. zanotował 60 prze-
stępstw popełnionych na terenie działa-
nia tutejszej jednostki. Były to przestęp-
stwa przede wszystkim z kategorii prze-
stępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże
(11 przypadków), kradzieże z włama-
niem (5 przypadków), oszustwo (3 przy-
padki), uszkodzenie ciała (7 przypad-
ków), kierowanie gróźb karalnych (3 przy-
padki), fizyczne i psychiczne znęcanie się
(3 przypadki), kierowanie samochodem
po drodze publicznej w stanie nietrzeź-
wości (11 przypadków), kierowanie ro-
werem po drodze publicznej w stanie
nietrzeźwości (5 przypadków), kierowa-
nie samochodem po drodze publicznej
mimo orzeczonego zakazu sądowego
w stanie nietrzeźwości (1 przypadek),
uszkodzenie mienia (5 przypadków), po-
bicie (1 przypadek), nielegalne posiada-
nie środków odurzających (1 przypa-
dek),umyślne paserstwo (1 przypadek),
nieumyślne paserstwo (1 przypadek),
krótkotrwałe użycie samochodu (1 przy-
padek), wypadek podczas wykonywania
prac remontowych (1 przypadek) oraz
wypadek drogowy (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe
W analizowanym czasie policjanci

KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 19 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (8 kolizji), w Niena-
dówce (3 kolizje), w Górnie (2 kolizje),
w Trzebosi (1 kolizja), w Wólce Nie-
dźwiedzkiej (2 kolizje), w Kamieniu
(2 kolizje) i w Stobiernej (1 kolizja).

UWAGA KIESZONKOWCY!
W ostatnim czasie do Komisariatu Po-

licji w Sokołowie Młp. napływa coraz wię-
cej informacji od osób pokrzywdzonych
o dokonanych na ich szkodę kradzieżach
kieszonkowych. Do kradzieży tych docho-
dzi najczęściej w autobusach komunika-
cji międzymiastowej, a w szczególności
przy wsiadaniu na dworcach autobuso-
wych. Ponadto odnotowuje się podobne
przypadki w dni targowe /środy/ na pla-
cu targowym przy ul. Sienkiewicza w So-
kołowie Młp.

Kieszonkowcy działają najczęściej
grupowo, gdzie jeden dokonuje kra-
dzież, a pozostali odwracają uwagę,
ubezpieczaj, przechwytują skradziony
łup. Wymienione osoby nie wyróżniają
się niczym szczególnym, a wręcz prze-

ciwnie upodobniają swoje zachowanie
do zachowania przyszłych ofiar. Posia-
dają ze sobą najczęściej typowa torbę,
reklamówkę lub przewieszony przez rękę
płaszcz czy sweter. Do kradzieży wyko-
rzystują sztuczny ścisk powodowany
przez osoby z grupy, aranżują nieuważ-
ne potracenie lub otarcie się w wyniku
symulowanego potknięcia. Skradzione
portfele, portmonetki natychmiast prze-
kazują pozostałym członkom grupy, któ-
rzy opróżniają je z zawartości, a następ-
nie wyrzucają, bądź podrzucają innym
postronnym osobom.

ZABRANIA SIÊ
Corocznie wiosną na terenie gminy

dochodzi do wypalania traw i zarośli. Jest
to jeden z najbardziej brutalnych sposo-
bów niszczenia środowiska. Wbrew po-
zorom, wypalanie nie daje żadnych ko-
rzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi je-
dynie szkody dla przyrody, jak i samego
człowieka.

Osoba wypalająca trawy podlega su-
rowej karze, a jej wymiar uzależniony jest
od kwalifikacji prawnej czynu:

– Ustawa o ochronie przyrody: „Kto
wypala roślinność na łąkach, pastwi-
skach, nieużytkach, rowach, pasach przy-

drożnych, szlakach kolejowych, w stre-
fie oczeretów lub trzcin – podlega karze
aresztu lub grzywny”.

– Ustawa o lasach „w lasach, na te-
renach śródleśnych, na obszarze łąk, tor-
fowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków
rolnych, pasów przydrożnych, szlaków
turystycznych i kolejowych lub w strefie
oczeretów i trzcin oraz w odległości do
100 m od granicy lasów, wypalanie
wierzchniej warstwy gleby i pozostało-
ści roślinnych jest ZABRONIONE!!!”.

– Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów „Wypalanie
słomy i pozostałości roślinnych na po-
lach jest ZABRONIONE!!!”.

– Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów „Rozpalanie
ognia, wysypywanie gorącego popiołu
i żużla lub wypalanie wierzchniej war-
stwy gleby i traw, w miejscu umożliwiają-
cym zapalenie się materiałów palnych
albo sąsiednich obiektów jest ZABRO-
NIONE”.

Komendant Komisariatu Policji
w Sokołowie Młp. kom. Paweł Suski
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Wielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fot. S. Bełz

Fot. M. Kida

16.01.2013 r.

13.01.2013 r.

„Hej, kolęda, kolęda…”
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