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niu 1944 r. na pastwisku gminnym. Obóz
składał się z 5-7 ziemianek i domu spół-
dzielczego, był szczelnie ogrodzony
i dokładnie pilnowany. Wewnątrz prze-
słuchania, tortury. Warunki, w których
przetrzymywano więźniów były straszne:
brud, wilgoć w ziemiankach, woda po
kolana, ciasnota. Więźniowie byli stłocze-
ni jeden na drugim. Do obozu trafili mię-
dzy innymi żołnierze Armii Krajowej ze
Lwowa, w tym gen. Filipkowski.

To co działo się w obozie i Lesie Tu-
rzańskim otaczane było ścisłą tajemnicą.
Skazani w lesie sami kopali sobie groby.
Skazańców zabijano strzałem w tył gło-
wy lub podrzynano gardła z oszczędno-
ści, bo Stalin powiedział, że kula kosztu-
je aż 4 kopiejki. Według relacji świad-
ków przez obóz mogło przewinąć się
1700 ludzi, natomiast Las Turzański może
być grobem od 500 do 700 osób. Zbrod-
niarze, którzy dokonali tego makabrycz-
nego dzieła nie popełnili błędu Katyń-
skiego, tu pomordowanym nie pozosta-
wiono ubrań, ani innych rzeczy mogą-
cych identyfikować ofiary. Dziś ponad
wszelką wątpliwość są tu pochowani AK-
owcy z Ropczyc: podporucznik Euge-
niusz Zymróz ps. „Macedończyk”, pod-
porucznik Zdzisław Brunowski ps. „Cy-
gan” i kapral Zdzisław Łaskawiec ps.
„Monter”.

Podczas ekshumacji prowadzonych
w latach 90 odnaleziono 5 grobów ze
szczątkami 17 osób. Aby poznać praw-
dę, całą prawdę należałoby sięgnąć od
niedostępnych do dziś archiwów w Mo-
skwie i Kijowie. Istnieją bardzo poważ-
ne przypuszczenia, lokalizacji wielu gro-
bów w innych częściach tego komplek-
su leśnego w okolicach Trzebuski i Nie-
nadówki.

Pamięć o tym co się tu działo była
pielęgnowana przez księży katolickich,
mieszkańców sokołowszczyzny, a teraz
w tych czasach należy tę tragiczną histo-
rię przekazywać by pamięć pomordowa-
nych nie umarła by była swoistym me-
mento. Bez pamięci nie ma polskości, nie
ma narodu wolnego. Historia lubi się
powtarzać i mylą się ci, którzy mówią, że
liczy się tylko przyszłość. Naród, który

Pełniąc honory gospodarza Gminy
w imieniu swoim i mieszkańców ziemi
sokołowskiej serdecznie witam na dzi-
siejszej Uroczystości Jego Ekscelencję
Ks Biskupa Edwarda Frankowskiego,
•  Witam Posłów na Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej
•  Pana Kazimierza Gołojucha
•  Pana Andrzeja Szlachtę
•  Pana Michała Wiatra Asystenta Posła
RP Stanisława Ożoga
• Witam czcigodnych księży Diecezji Rze-
szowskiej, Sandomierskiej i Dekanatu
Sokołowskiego
•  Ks. Dziekana Dekanatu Sokołowskie-
go – Jana Krzywickiego
•  Ks. Proboszcza Parafii Sokołów Mało-
polski – Jana Prucnala
•  Ks. płk Tomasza Anisiewicza Probosz-
cza Parafii Garnizonowej w Rzeszowie
•  Witam Rodzinę zamordowanego pod-
porucznika Eugeniusza Zymroza ps.
„Macedończyk”
•  Witam Rodzinę zamordowanego pod-
porucznika Zdzisława Brunowskiego ps.
„Cygan”
•  Witam rodzinę kaprala Zdzisława
Łaskawca ps. „Monter”
•  Witam Organizacje Kombatanckie
•  Serdecznie witam Stowarzyszenie Ro-
dzin Ofiar Katynia Polski Południowo-
Wschodniej
•  Witam przedstawicieli Związku Sybira-
ków – wraz z pocztem sztandarowym
•  Witam przedstawicieli Światowego
Związku Żołnierzy AK + poczet
•  Witam Związek Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego – wraz z pocz-
tem sztandarowym
•  Witam Wojewódzki Komitet Ochrony
Pamięci, Walk i Męczeństwa – wraz
z pocztem sztandarowym
•  Witam Związek Inwalidów Wojennych
RP – wraz z pocztem sztandarowym
•  Witam Związek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych – wraz
z pocztem sztandarowym
•  Witam Przedstawicieli Zarządu Regio-
nu NSZZ Solidarność z Rzeszowa na
czele z Panem Andrzejem Filipczykiem
– Wiceprzewodniczącym
•  Witam Zastępcę Komendanta Woje-
wódzkiego Policji inspektora Sławomira
Szczupaka
•  Zastępcę Komendanta Miejskiego Po-
licji podinspektora Konrada Wolaka
•  Witam Komendanta Komisariatu w So-
kołowie Młp. komisarza Pawła Suskiego
• Witam przedstawicieli wojska na czele z
•  płk Mariuszem Stopą Komendantem 34
Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Rzeszów
•  insp. Marka Strączka Dowódcę Jed-
nostki Strzeleckiej 2021 Rzeszów

•  mjr Piotra Stępniaka Komendanta Gar-
nizonu Rzeszów
• ppłk Marcina Żala Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień Rzeszów
•  mjr Ryszarda Śnieżka Komendanta 21
Brygady Strzelców Podhalańskich
•  kpt Andrzeja Kufla – Kapelmistrza Or-
kiestry Wojskowej Rzeszów
•  Poczty Sztandarowe z woj. Podkarpac-
kiego
•  Witam Artura Konrada Dyrektora Wy-
działu Organizacyjno-Administracyjnego
Urzędu Miasta Rzeszowa
•  Witam Starostę Rzeszowskiego Józefa
Jodłowskiego
•  Witam Jana Tomakę Prezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Rzeszów
•  Witam Radnego Wojewódzkiego: Zyg-
munta Cholewińskiego, Ewę Draus, Za-
stępca Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP Romana Petrykow-
skiego
•  Witam samorządowców z Powiatu Rze-
szowskiego oraz Rady Miejskiej w So-
kołowie Młp.
•  Zastępcę Wójta Gminy Trzebownisko
Lesława Kuźniara, Wojciecha Cebulę
Wicestarostę Kolbuszowskiego, Mieczy-
sława Burka Przewodniczącego Rady
Powiatu Kolbuszowskiego
•  Przedstawicieli IPN
•  Witam dzieci i młodzież zebrane na
dzisiejszej uroczystości
•  Witam Przedstawicieli prasy, radia i te-
lewizji
•  Witam Honorowego Obywatela Soko-
łowa Młp., prof. Kazimierza Ożoga,
•  Witam Chór Parafialny oraz Młodzie-
żowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
•  Witam Przedstawicieli Organizacji i Sto-
warzyszeń
•  Witam Mieszkańcy woj. podkarpackie-
go
• Witam Mieszkańcy Miasta Sokołów Młp.
i Gminy

Serdecznie pragnę podziękować
wszystkim przybyłym na dzisiejsze ob-
chody mordu niewinnych ofiar terroru so-
wieckiego. Wyrażam wobec wszystkich
tu przybyłych głęboki szacunek za pa-
mięć o swojej historii i pamięć pomordo-
wanych w tym miejscu ofiar. Ta pamięć
to udział w tej uroczystej mszy świętej.

Znakiem II wojny światowej i wkro-
czenia Armii Czerwonej do Naszej Oj-
czyzny, a szczególnie tych terenów jest
to dzisiejsze miejsce naszych Uroczysto-
ści.

Obóz przejściowy w Trzebusce, gdzie
stacjonował oddział NKWD, zaowocował
setkami bezimiennych ofiar w Lesie Tu-
rzańskim. Obóz założony został w sierp-

Przemówienie Burmistrza GiM
Soko³ów M³p. Andrzeja O¿oga
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zapomina o przodkach, o swoich boha-
terach prędzej czy później zginie.

Pamiętamy, że na tych terenach: Rze-
szowa, powiatu rzeszowskiego i powia-
tu kolbuszowskiego terror sowiecki wo-
bec niepodległościowego podziemia był
najsroższy w całym kraju. Tu zginęło naj-
więcej żołnierzy i najwięcej było podda-
nych represjom, zsyłkom i nieludzkim
prześladowaniom.

Czytelnicy „Kuriera Sokołowskiego”
zapewne znają tragiczną historię jeń-
ców obozu NKWD w Trzebusce i mor-
du dokonanego przez sowieckich
oprawców w lesie turzańskim. Reżim

komunistyczny spuścił kurtynę milcze-
nia na te wydarzenia. Jednak pamięć
o tragedii ludzkiej jaka dokonała się
końcem 1944 r. pozostała żywa wśród
miejscowej społeczności. Stało się to
możliwe między innymi dzięki księżom,
członkom NSZZ „Solidarność” oraz
wielu „niepokornym”, którym groziły
wizyty funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa za mówienie o wydarzeniach
z 1944 r. głośniej.

Dziś o „Małym Katyniu Ziemi Soko-
łowskiej” możemy mówić głośno.
W trzecią niedzielę września odbywa
się Msza Św. Polowa w lesie turzań-
skim ku czci i pamięci tam pomordowa-
nym. Tegoroczne uroczystości rozpo-
częły się występem chóru Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Or-
kiestry Wojskowej z Rzeszowa pod ba-
tutą kapelmistrza kpt Andrzeja Kufla. Na-
stępnie głos zabrał Burmistrz Gminy

Dziś ten symboliczny pomnik – autor-
stwa Piotra Kidy – jest widocznym zna-
kiem tego co zbrodniczy reżim uczynił
naszemu narodowi, resztę przykrywa las
i niedostępne archiwa.

Dziękuję, że po raz kolejny na Uro-
czystościach na Grobach Turzańskich tak
licznie uczestniczą przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich, szczególnie z Ar-
mii Krajowej.

Dziękuję wszystkim Księżom, którzy
co roku tak licznie uczestniczą w Uro-
czystościach Turzańskich.

Jestem bardzo wdzięczny J E Księ-
dzu Biskupowi Edwardowi Frankowskie-
mu przyjęcie zaproszenia i przewodnic-
two w dzisiejszej mszy

Pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji
dzisiejszej Uroczystości.

Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
Pomordowanych przez NKWD w 1944 r.

pod Honorowym Patronatem
Pos³a na Sejm RP Stanis³awa O¿oga

i Miasta Andrzej Ożóg, który przywitał
wszystkich przybyłych oraz w kilku sło-
wach opowiedział o wydarzeniach, któ-
re rozegrały się w tym miejscu. Msze
Św. Polową celebrował J. E. Ks. Biskup
Pomocniczy Diecezji Sandomierskiej
Edward Frankowski.

Po Mszy nastąpiło odczytanie ape-
lu pamięci przez por. Pawła Bargieła,
oddanie salwy honorowej przez żołnie-
rzy oraz złożenie wieńców i wiązanek
pod pomnikiem i grobowcem w turzań-
skim lesie. Kompanię Honorową wysta-
wił 21 Batalion Dowodzenia 21 Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich pod do-
wództwem por. Grzegorza Mazia. Or-
ganizatorem uroczystości był Ksiądz
Dziekan Dekanatu Sokołowskiego,
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela w Sokołowie Młp. Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Świata –
Opiekunki Ludzkich Dróg, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida



KURIER SOKO£OWSKI nr 4/221/2013 str. 5

Zakres wykonanych prac na drogach powiatowych w latach 2008-2013

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu 16 września 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy
br. – pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
2. Informacja o działalności wodno-kanalizacyjnej.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 17 września 2013 r.

Temat posiedzenia:

1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br. – pozyski-
wanie środków pozabudżetowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

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

Młp. w dniu 18 września 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br. – pozyski-
wanie środków pozabudżetowych.
2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Maria Kucia
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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

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Poprawa estetyki rynku i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicz-
nej w centralnej części Sokołowa Małopolskiego”. Projekt jest realizowany w ramach działania 7.1. Rewitalizacja Miast,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zapisami umowy
o dofinansowanie przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 4 600 000 zł. z czego dofinansowanie ma
wynieść ok. 3 900 000 zł. W zakres projektu wchodzą:
•  Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rzeszowskiej, wraz z urządzeniem terenu przyległego od
budynku szkoły do ul. Zawale – zieleń i mała architektura, monitoring, instalacje alarmowe.
•  Modernizacja budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy płycie rynku.
•  Odnowa elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta, z budową parkingu otwartego na placu Urzędu Gminy wraz z zjazdem
na ul. Sokoła.
•  Remont budynku przystanku w Sokołowie Małopolskim wraz z urządzeniem terenu przylegającej płyty rynku – zieleń i mała
architektura, wykonanie monitoringu dworca i parku.
•  Umeblowanie pomieszczeń zmodernizowanych budynków starej szkoły i biblioteki.
•  Wyposażenie pomieszczeń zmodernizowanych budynków starej szkoły i biblioteki w sprzęt komputerowy.

W ramach projektu odremontowano już budynek po szkole podstawowej przy ul. Rzeszowskiej 29, wraz z urządzeniem
terenu przyległego od strony ul. Zawale – zieleń, mała architektura, plac zabaw. Obecnie na ukończeniu są prace przy
Urzędzie Gminy i Miasta, budynku dworca, parku i budynku Biblioteki

W efekcie końcowym miasto Sokołów Małopolski uzyska min.: poprawę estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa
w budynku dworca autobusowego i w najbliższej jego okolicy, poprawę estetyki rynku, dodatkowe ogólnodostępne miejsca
parkingowe przy Urzędzie Gminy, plac rekreacyjny przy ul Rzeszowskiej 29 – za budynkiem dawnej szkoły podstawowej
oraz dodatkowe pomieszczenia dla do dyspozycji mieszkańców i organizacji społecznych w wyremontowanym budynku
dawnej szkoły podstawowej i nadbudowanej części Biblioteki.

Grzegorz Dec

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 w maju 2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja
i zmiana źródeł wytwarzania energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Sokołów Małopolski”, w ramach
działania 2.2 Infrastruktura energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Szacunkowa całkowita wartość projektu to ok. 2 810 000 zł, z czego 2 000 000 zł to dofinansowanie.

W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
1. Wykonanie powietrznej pompy ciepła i urządzeń wentylacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. tj.: wymiana wszystkich okien i części drzwi i przegród oraz instala-
cja pompy ciepła.
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Trzebusce, tj.: ocieplenie ścian, stropu, wymiana okien, wymiana grzejników, prze-
budowa kotłowni.
4. Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.

Dzięki realizacji projektu uzyska się:
• Poprawę jakości życia uczniów i mieszkańców terenów przyległych do modernizowanych obiektów w wyniku: wyelimino-
wania emisji dymów z kotłowni węglowych i olejowych, docieplenia budynków i modernizacji wentylacji w budynkach.
• Wymierne oszczędności w kosztach ogrzewania modernizowanych budynków.
• Promocję przyjaznych środowisku źródeł energii i zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Grzegorz Dec
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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 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 wspar-
cie terenów zniszczonych przez powódź, osi priorytetowej nr 7, „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Gmina w listopadzie 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrała Wykonawcę remontu i przebudowy drogi,
jednakże z uwagi na problemy z płynnością finansową Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót budowlanych,
dlatego też w lipcu 2013 r. przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe i wyłoniono nowego Wykonawcę robót.

Po zaktualizowaniu kosztów zadania wynikających z rozstrzygnięcia drugiego przetargu, koszt robót budowlanych
etapu I wyniesie 489 675,25 zł. brutto z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 317 tys. zł., koszt etapu II to: 378882,77 zł.
brutto, razem koszt wszystkich robót budowlanych to 868558,02 zł brutto, pierwotnie było to nieco więcej, tj. 919 036,33 zł.
brutto.

Tak samo jak w poprzednim przetargu, do zakresu prac remontowych i budowlanych weszło wykonanie razem z etapem
I etapu nr II tj. zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś etap II: Wykonanie
prawostronnego przydrożnego rowu krytego z zastosowaniem rur strukturalnych polipropylenowych i w wyniku realizacji
etapu I i II uzyska się kompleksową renowację i przebudowę drogi.

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.

Grzegorz Dec

Kazimierz Smolak

Stan¹æ na szczycie

Po blisko rocznej przerwie postano-
wiłem ponownie na kilka dni wybrać się
w góry, a konkretnie w rejon Krynicy Gór-
skiej. Bywałem tam kilkakrotnie przez
inne lata, więc ten wyjazd postanowiłem
spędzić trochę inaczej. Pomyślałem tak:
skoro ubiegłego roku wybrałem się po
raz pierwszy na pieszą pielgrzymkę do
Częstochowy, to tego roku zafunduję
sobie kilkudniowe chodzenie po górach,
aby mieć okazję do rozmyślań, czyli na
rozmowę z samym sobą i na cichą roz-
mowę z Bogiem.

Zadałem pytanie sobie i Czytelniko-
wi: czy mamy jeszcze czas do namysłu?
Czy są jeszcze w życiu chwile ciszy, by
można było pomyśleć o życiu, o sensie,
przyczynie i celu wszystkiego? A może
z wygody, z niewiedzy dajemy sobie co
wieczór zalewać głowę informacjami

z telewizji? Czy naprawdę potrzeba nam
tyle czasu na sport i rozrywkę, na modę,
makijaż i najnowsze trendy? Czy musi-
my tak dużo słuchać i prowadzić rozmów
na błahe tematy? Dobrze jest mieć sza-
cunek dla słowa, szanować jego wartość
i obchodzić się z nim z respektem. Nie
powinno się przepuszczać okazji, by mil-
czeć. Wędrówki po lesie sprzyjają ku
temu. Wypełnij najpierw swój umysł do-
brymi myślami, a dopiero potem zabierz
głos, taka jest rada. Któryś z filozofów
powiedział, że jeżeli chce porozmawiać
z kimś mądrym, to rozmawia z samym
sobą. Taki mądry to nie jestem, ale cho-
dzenie po lesie preferuję sam, natomiast
wieczorem, jeżeli znalazłbym się na dan-
cingu, to sam nie tańczę, wolę poprosić
jakąś panią.

Inspiracją do tego, aby odbyć mini
pielgrzymkę, był też materiał, jaki kiedyś
wynotowałem z książki Paulo Coelho –
Być jak płynąca rzeka, dotyczący tego,
jak chodzić po górach. Pierwsza zasad-
nicza podpowiedź to znaleźć sobie taką
górę. Bywając wcześniej w rejonie Kry-
nicy podziwiałem urokliwe górki z dale-
ka, natomiast teraz chciałem dotknąć je
swoją stopą i podziwiać z bliska. Ponie-
waż lubię przy pisaniu używać pewnego

rodzaju porównań i metafor, więc zechcę
nimi ubarwić opisy moich górskich spa-
cerów. Wspinaczki na szczyt postaram
się porównywać do zdobywania zakła-
danego w życiu celu, który umownie
możemy nazwać szczytem. Nie mówię
tu o wspinaczce wysokogórskiej, bo to
według mnie trochę szalone przedsię-
wzięcia czy wyczyny. Ale skoro takie by-
wają i mają grupę zwolenników, jest to
„wyższa szkoła jazdy”, gdzie osiągnię-
cie celu jest naprawdę potężnym wyzwa-
niem, na który nie każdy może sobie po-
zwolić, a ponadto uczestnicy wypraw
wysokogórskich niekiedy przypłacają je
zdrowiem albo i życiem. Ale jest takie
powiedzenie, że im coś trudniej przycho-
dzi, bardziej cieszy, więc dlatego takie
wyprawy też cieszą się powodzeniem.
Ale wracam do zdobywania mniejszych
szczytów podczas chodzenia po górach,
a w życiu celów czy planów. Wybieram
sobie jakąś górę, jestem tego pewien,
że na nią chcę wejść. Nie sugeruję się
opiniami innych, że inna czy sąsiednia
góra jest łatwiejsza do zdobycia. Wiem
tyle, że wyleję wiele potu, aby osiągnąć
swój cel. Często góra, na którą decydu-
jemy się wejść, z oddali wydaje się cie-
kawa, inspirująca, pięknie wyglądająca
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i wzywa do wyzwań. Tak, jak ze wszyst-
kimi działaniami i wyzwaniami należy się
najpierw zastanowić, jak to osiągnąć, jak
na ten szczyt się dostać. Niekiedy na górę
nie prowadzi żadna droga, a przed nami
tylko las i przeszkody. Najczęściej bywa
kilka ścieżek, które możemy zobaczyć na
mapie albo oznaczone są odpowiedni-
mi znakami. Dobrze byłoby wypróbować
wiele z nich, żeby kiedyś stanąć na szczy-
cie. Nie jest nagannym, aby uczyć się od
ludzi, którzy już dobyli szczyt i nie gar-
dzić ich radami lub podglądać ich, gdyż
mogli zostawić pomocne ślady.

Nie zapominajmy, że cudze doświad-
czenia są pomocne. Niezależnie od tego,
jak jesteśmy przekonani
o swojej niepowtarzalności
i osobliwości w ambicjach
w zdobywaniu szczytów czy
innych celów, zawsze znaj-
dzie się ktoś, kto wcześniej
miał podobne marzenia. Na
drodze istnieją zagrożenia
i dlatego należy się rozglą-
dać, uważać na przeszko-
dy, na przepaści czy wygła-
dzone kamienie, na których
można się pośliznąć. Pój-
ście z podniesioną głową
jest dobre, ale nie w lesie,
gdzie trzeba patrzyć pod
nogi, gdzie się stawia sto-
pę, aby przypadkiem nie
nadepnąć na żmiję, którą
też możemy spotkać w le-
sie. Byłem świadkiem, kie-
dy dwóch idących przede mną chłopców
napotkało na ścieżce żmiję i jakimś ki-
jem ją usuwali ze ścieżki. Ja ciekawy nie
byłem, aby ją zobaczyć i ostrożnie omi-
nąłem to miejsce szerokim łukiem.
W życiu jest podobnie, na każdym miej-
scu trzeba uważać, aby nie wejść w przy-
słowiowe gówno i na nim się nie pośli-
znąć. Zagrożenia widziane z bliska łatwiej
jest pokonać, gdyż z daleka ich nie wi-
dać. Trzeba je przewidywać, a to już jest
trudniejsze, gdyż trzeba ruszyć głową.

Życiem trzeba umieć się cieszyć
i nawet chodząc po górach należy po-
dziwiać zmieniający się krajobraz, gdyż
wtedy lżej i łatwiej się nam pójdzie w górę.
Pójście bez zachwytu to jak wykonywa-
nie jakiejś pracy bez zainteresowania.
A praca bez zainteresowania to najczę-
ściej katorga. Zachwyt i zainteresowanie
napędza człowieka, dodaje mu sił i chę-
ci do dalszego wysiłku, który staje się sa-
tysfakcją. Podziwianie i zachwyt przy-
rodą, którą mamy przed oczami, powo-
duje, że przywraca nam dobry humor
i nastrój, który obowiązkowo, aby odbyć
podróż w góry czy zdobywać cele w życiu,
należy zabrać ze sobą, bo to pomaga,
czas milej upływa, mniej czuje się zmę-
czenie. Niektórzy się dziwią, że mnie
z reguły dobry humor nie opuszcza, ale

tajemnica tkwi w tym, że potrafię się cie-
szyć nawet rzeczami najdrobniejszymi.
Ucieszyłem się, że nie ja natknąłem się
na żmiję i nie przeżyłem czegoś w ro-
dzaju wstrętu, który odczuwam, jak wi-
dzę różnego rodzaju węże i gady, nawet
oglądając je w telewizji. Wędrując co
jakiś czas należy się zatrzymać, zarów-
no dla odpoczynku, jak i dla relaksu, czy
chwili na przemyślenia, podsumowania
przebytej drogi czy wykonanego odcin-
ka pracy.

Wędrując po górach częściej odpo-
czywałem niż czynili to młodsi, ponieważ
patrząc na pesel i kondycję śmiało po-
wiedzieć mogę, że mimo bardzo szcze-

rej chęci, z gówna bata nie ukręci. Rok
temu, uczestnicząc w pielgrzymce do
Częstochowy, szliśmy terenami płaskimi,
to i odpoczynki były rzadsze, gdyż droga
po równym terenie jest mniej męcząca.
Należy szanować swoje ciało i realnie
oceniać możliwości, i nie wymagać od
siebie rzeczy niemożliwych. Jeżeli pój-
dziesz za szybko lub w krótkim czasie
zechcesz dużo osiągnąć, zmęczysz się
i dalej nie dasz rady pójść, pójdziesz za
wolno – braknie ci dnia, zajdzie cię noc.
Ze zdobywaniem góry i z osiąganiem
celów w życiu jest podobnie: i tu, i tu trze-
ba w odpowiedniej porze rozpocząć
marsz do celu. Nie wybieramy się w góry
przed wieczorem, jak i nie jest zasadne,
aby pod koniec życia zabierać się za
cele, na które trzeba poświęcić niekiedy
ładnych parę lat i energii. W życiu należy
być optymistą, ale nie powtarzaj sobie
ciągle „uda mi się”. Dusza twoja dobrze
o tym wie, ale potrzebuje tylko czasu, by
dojrzeć do sięgania do gwiazd. Nie na-
leży dążyć obsesyjnie, gdyż obsesja nie
ułatwia znalezienia i osiągnięcia celu,
a odbiera przyjemność wspinaczce. Nie
powinno się też powtarzać „to trudniej-
sze niż myślałem”, aby nie stracić we-
wnętrznej siły i motywacji.

Trzeba też być przygotowanym, że

musisz przejść o kilometr więcej, gdyż
dojście na szczyt czy zdobycie celu
w życiu trwa przeważnie dłużej niż my-
ślimy. Najczęściej jest tak, że wydaje się
nam iż jesteśmy już blisko szczytu,
a przed nami jeszcze kawał drogi. Jeśli
podjęliśmy się wspinaczki, nie będzie to
żadną przeszkodą, że jeszcze nie jeste-
śmy na szczycie. Jeżeli już osiągniesz
cel, ciesz się, że się udało. Manifestuj to
na wszystkie strony i sposoby, gdyż osią-
gnięty cel powinien być należycie de-
monstrowany. Stwierdziłeś, że jest w to-
bie kolejna wykorzystana siła, której do-
tąd nie znałeś, złóż więc obietnicę, że od
tej chwili będziesz z niej korzystał i obie-

caj sobie, że podejmiesz
wyzwanie, by zdobyć inną
górę lub nową przygodę.
Opowiedz swoją przygodę,
daj przykład innym, aby i oni
odnaleźli w sobie odwagę,
żeby stanąć przed własną
górą. Dobry przykład bar-
dziej przekonuje niż najład-
niej powiedziane słowa.
Cieszę się bardzo, że mo-
głem, choć nie w grupie piel-
grzymkowej, ale w towarzy-
stwie śpiewających ptaków,
przemykających sarenek
i spacerujących ludzi pocho-
dzić sobie po górach na mia-
rę chęci i możliwości, dzię-
kując Bogu, że chciał speł-
nić moje plany i marzenia.

Kiedyś wynotowałem, że
pustynia jest milczeniem, wyciszeniem od
wielu niepotrzebnych spraw czy rzeczy.
Pustynia pomaga doświadczyć człowie-
kowi własnej nędzy, tam człowiek znaj-
duje się sam na sam z Bogiem. Potrzeba
ogromnej odwagi, żeby wybrać pustynię.
Dziś świat boi się pustyni, boi się ciszy.
Znawcy wnętrza człowieka są zdania, że
potrzeba hałasu jest symptomem strachu,
nierozwiązanych problemów, ucieczki od
myślenia. W Polsce nie ma pustyń, ale
coś w jej rodzaju stanowi las, który też
daje spokój, wyciszenie, skłania do re-
fleksji pod warunkiem, że człowiek ode-
rwie się od stada i w samotności zosta-
nie sam na sam ze sobą, gdzie milcząc
i rozmyślając przeżywa duchową odno-
wę. Milczenie jest sposobem mówienia,
trzeba tylko chcieć je słyszeć.

Podsumowując moją mini pielgrzym-
kę mogę powiedzieć, że podróż nie za-
czyna się w momencie, kiedy ruszamy
w drogę, i nie kończy, kiedy dotrzemy do
mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo
wcześniej i praktycznie nie kończy się
nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas
dalej, mimo że fizycznie nie ruszamy się
z miejsca. Istnieje coś takiego jak „zara-
żenie podróżą”. Jest to rodzaj choroby
nieuleczalnej i dlatego ciągnie mnie do
zwiedzania miejsc znanych i nieznanych.
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Budapeszt

Będąc z żoną w Rymanowie w maju 2013 roku, przegląda-
łem oferty biur turystycznych, które oferują wycieczki w różne
ciekawe miejsca po Polsce i za granicą. Postanowiłem, że
tego lata wybiorę się na wycieczkę do Budapesztu. Dokona-
łem odpowiedniej wpłaty i czekałem na propozycje terminów

wycieczek, z których miałem wybrać sobie odpowiadający mi
dzień wyjazdu. Termin czerwcowy mi nie odpowiadał, gdyż
pokrywał się z organizacją Festiwalu Podkarpackich Smaków.
Drugi pokrywał się z odpustem parafialnym w Górnie. Trzeci
termin został odwołany na skutek niespodziewanego zagro-
żenia powodziowego na Dunaju podczas tego lata. Ostatecz-
nie pasował mi wyjazd 18 sierpnia.

Ponieważ są to wycieczki jednodniowe, więc wyjazd z Ry-
manowa ustalony był na godzinę 01:45. Z półgodzinnym po-
ślizgiem czasowym wyruszyliśmy w drogę. Na granicy w Bar-
winku pierwszy postój techniczny, gdzie można było skorzy-
stać z WC i wymienić złotówki na forinty w całodobowym kan-
torze. O 3:40 przekroczyliśmy granicę ze Słowacją. Ponieważ
była jeszcze noc, więc przewodnik dał uczestnikom czas na
chwilową drzemkę. Po około dwóch i pół godzinie kolejny po-
stój, ale już na ziemi węgierskiej. Po nim przewodnik przez
cały czas aż do przedmieścia Budapesztu opowiadał nam
o historii Węgier, o przywódcach i bohaterach narodowych.

Węgry, podobnie jak Polska, w przeszłości były wielkim
znaczącym narodem w Europie. Obecnie obszar tego pań-
stwa stanowi piątą część tego terytorium, które zajmowało
w latach swojej świetności, a Polska też procentowo zajmuje
nie wiele więcej miejsca na mapie niż za czasów Jagiellonów.
Po drodze mijaliśmy pomnik legendarnego ptaka Turkula, któ-
ry miał przyprowadzić Madziarów pod koniec IX wieku na te-
ren Basenu Karpackiego. Przewodnik ciekawie opowiadał róż-
ne historie łączące się z postaciami historycznymi, tłumacząc

to tym, że jak będziemy zwiedzać Budapeszt oraz stojące tam
pomniki, to już będziemy wiedzieli, o kogo chodzi, a on czy
druga węgierska przewodniczka już nie będą musieli opowia-
dać historii i biografii tych bohaterów. Ponieważ jechało nas
dość dużo – blisko 60 osób, więc w Budapeszcie dołączyła do
nas mówiąca po polsku przewodniczka z Węgier i wycieczka
podzieliła się na dwie grupy.

Najpierw zwiedziliśmy Pomnik Milenijny na Placu Bohate-
rów, który poświęcony jest historii Węgier. Składa się on z kom-
pozycji kolumnad tworzącej dwa ćwierćkoła i wysokiej kolum-
nady w centrum. Pomiędzy filarami kolumnady stoją pomniki
węgierskich królów i siedmiogrodzkich książąt. U stóp central-
nej kolumny widoczna jest grupa rzeźb przedstawiająca le-
gendarnych „Siedmiu Wodzów”, którzy zajęli Basen Karpacki.
Pomnik wzniesiono z okazji Millenium państwa węgierskiego
w 1896 roku. Z Placu Bohaterów podziwiać można było Za-
mek Vajdahunyad wybudowany na obchody Millenium przez
Ignaca Alpar. Pierwotnie wybudowano go z drewna i tak się
spodobał, że po wystawie w latach 1904–1908 powiększono
go i wybudowano w formie stałej (murowanej). Obok Placu
Bohaterów podziwialiśmy Galerię Sztuki, Muzeum Sztuk Pięk-
nych i okazały Park Miejski, po którym spacerowaliśmy i zwie-
dzaliśmy atrakcje turystyczne Budapesztu. Następnie przeje-
chaliśmy długą centralną ulicą, gdzie pani przewodnik zapo-
znawała nas z najważniejszymi obiektami usytuowanymi przy

tej ulicy. Później podjechaliśmy zwiedzać Wzgórze Zamkowe
i jego okolice, gdzie podziwialiśmy piękną panoramę miasta
i wijący się przed oczami Dunaj. Najładniejsze widoki na mia-
sto widać było z najwyżej położonego punktu na Górze Geller-
ta, gdzie dodatkowymi atrakcjami były Pomnik Wolności i kom-
pozycja rzeźb. Później mieliśmy przyjemność zwiedzać zabyt-
kowe budynki miasta z okien autobusu, a na koniec dotarliśmy
do największego obiektu sakralnego Budapesztu, Bazyliki
Świętego Stefana, w której podziwialiśmy przepiękne potężne
jej wnętrze. Budowa tego kościoła trwała ponad 50 lat.

Podsumowaniem i ostatnim etapem wycieczki była prze-
jażdżka statkiem po Dunaju, podczas której mogliśmy podzi-
wiać przepiękną architekturę miasta po obu stronach rzeki.
Z jednej strony Dunaju rozciągała się Buda, a z drugiej Peszt,
gdyż rzeka dzieli Budapeszt na dwie części. Obie części Bu-
dapesztu łączy siedem wspaniałych architektoniczne mostów,
z których jeden jest ładniejszy od drugiego. Podczas II wojny
światowej oddziały faszystowskie zburzyły wszystkie mosty,
ale po wojnie zostały one wiernie zrekonstruowane i obecne
lśnią swoim blaskiem i urokiem. Najważniejsze i najokazalsze
mosty to: Most Wolności, Most Łańcuchowy i Most Elżbiety.
Wszystko to ujrzeliśmy płynąc przez godzinę tam i z powrotem
wycieczkowym statkiem po Dunaju.

Siedem lat temu byłem w sanatorium w Szczawnie koło
Wałbrzycha i zapisałem się na jednodniową wycieczkę do Pra-
gi. Trzy lata później byłem tam na trzydniowej wycieczce i też
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zwiedzaliśmy te same obiekty i rejony Pragi. Z drugiej wycieczki
wiele więcej zapamiętałem, ale dlatego, że utrwaliły się w pa-
mięci ponownie odwiedzane miejsca, jak i więcej czasu moż-
na było poświęcić na zwiedzanie. Wiadomo, że podczas trzech
dni odwiedzi się więcej ciekawych miejsc i więcej zostanie
w pamięci. Jednodniowa wycieczka to tylko takie rozpozna-
nie, po którym nabiera się ochoty na ponowne dłuższe i do-
kładniejsze zwiedzanie. Chyba, że zwiedzane tereny nie przy-
padną nam do gustu, lub czymś się zrazimy, to pozostaniemy
na jednodniowym zwiedzaniu. Budapeszt swoją architekturą
i pięknem miejsc do zwiedzania kusi ponownie i zaprasza,
więc zachęcam przy nadarzającej się okazji do odwiedzenia
tego urokliwego starego grodu. Wycieczkę zakończył półgo-
dzinny postój i zakupy w Tesco na obrzeżach Budapesztu,
a o 17.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Tak się składało, że przejeżdżając przez Słowację w jedną
i w drugą stronę było ciemno, toteż nie mogliśmy podziwiać
uroków ziemi słowackiej. Zaczęło się rozwidniać, gdy prze-
jeżdżaliśmy przez Koszyce. Z półmroku widać było tylko wiel-
kie blokowiska, wybudowane jeszcze za komuny. Na peryfe-
riach Koszyc ukazywała się nowoczesna zabudowa z różno-
rodną architekturą.

Natomiast tam i z powrotem przemieszczaliśmy się przez
Węgry w ciągu dnia. Mijane wioski i miasteczka posiadają
pewne wspólne cechy, a zwłaszcza w zabudowie domów, któ-
re powstały przed I wojną światową. Domy te mogły mieć tylko
dwa okna od strony frontowej, gdyż taki był przepis za władzy
austro-węgierskiej. Dom mógł posiadać więcej okien, ale mu-
siały być one skierowane do podwórka. Obecna zabudowa
domów jest różnorodna, w tej części, którą wybudowano za
komuny, przeważają dachy kryte eternitem, które coraz czę-
ściej zastępowane są blachą. Nowe budowane kamienice
podobne są do naszych w Polsce. Nie ma problemu z rozpo-
znaniem domów budowanych w okresie komuny, gdyż są one
w jednym stylu i bliźniaczo do siebie podobne. Po drodze mi-
jaliśmy kierunkowskazy wskazujące drogę do kurortów wypo-

czynkowych z wodami termalnymi, jakich na Węgrzech jest
znaczna ilość. Budapeszt też posiada tego typu ośrodki, ale
nie były one celami naszego zwiedzania.

Co charakterystyczne, na Węgrzech są wielkie połacie
upraw słonecznika i kukurydzy. Ponieważ było już po żniwach,
więc widać było tylko ogromne ścierniska, a tu i ówdzie pozo-
stałości słomy luzem bądź w ogromniastych belach. Widzieli-
śmy tereny zadrzewione, ale w większości przypominało mi to

drzewa akacji. Nie widziałem drzew owocowych, tak jak to
spotyka się u nas w Polsce, a zwłaszcza w okolicach Sando-
mierza czy Grójca. Nie zauważyłem też upraw ziemniaków ani
buraków. Teren, przez który przejeżdżaliśmy, to jedna bezkre-
sna równina, a w oddali rozciągały się pasma gór i wzniesień.

Przewodnik po przybyciu autokaru na miejsce do Rymano-
wa dziękował całej grupie za to, że była zorganizowana i spraw-
nie przemieszczała się z miejsca na miejsce, nie było marude-
rów i spóźnialskich, więc mogliśmy bez niepotrzebnej „ner-
wówki” zrealizować zaplanowany program wycieczki.

Aby zobaczyć ciekawe i piękne, rzeczy trzeba przede wszyst-
kim chcieć je dojrzeć. Jeżeli umiemy się cieszyć rzeczami
małymi, to tym bardziej dostrzeżemy piękno w rzeczach oka-
załych. Jak nas nie cieszą drobnej wagi sprawy, to trudno,
abyśmy podniecali się wielkimi. Gdybyśmy cały świat prze-
mierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie,
jeśli nie nosimy go w sobie. Na wycieczki jeździmy, aby coś
zobaczyć, czymś pocieszyć oko, a nie jedziemy, aby odnaleźć
tam siebie. Czy nie prościej i taniej odszukać samego siebie
na swoim podwórku?
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Z Jego Ekscelencją Ks. Bp Janem Ozgą, pochodzącym z Woli Raniżowskiej ordynariuszem
diecezji Doumé-Abong-Mbang we wschodnim Kamerunie – rozmawia Dariusz Sobolewski

– Rok Wiary jest okazją do pogłę-
biania naszej relacji z Jezusem Chry-
stusem i z drugim człowiekiem. Według
naszych obliczeń Wasza Ekscelencja
w październiku tego roku będzie obcho-
dzić 25-lecie pracy misyjnej w Kame-
runie.

– Rzeczywiście, 4 października tego
roku przypada 25. rocznica mojego wy-
jazdu na misje. Decyzja o wyjeździe na
misje była odpowiedzią na wezwanie
błogosławionego Jana Pawła II skiero-
wane do Kościoła w Polsce, a w sposób
szczególny do polskich kapłanów, aby
wspomóc ewangelizację na polach mi-
syjnych Kościoła. W moim wypadku, po
rocznym przygotowaniu w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie (lata 1987-
88), pojechałem do pracy misyjnej we
wschodnim Kamerunie. Początkowo
myślałem, że będzie to okres 6 lat, jak w
przypadku kapłanów Fidei Donum. Jed-
nak historia mojego posługiwania przed-
łużyła się do 25 lat. Moją pracę na mi-
sjach traktuję jako wielki dar Boży dla
mnie jak również dla Kościoła, któremu
posługuję.

– Wasza Ekscelencjo; co jest naj-
ważniejsze w posługiwaniu misyjnym?

– Według moich doświadczeń naj-
ważniejszą posługą misjonarską jest naj-
pierw modlitwa za ten lud Boży, któremu
posługujemy w rożnych afrykańskich kul-
turach. Drugim ważnym elementem po-
sługiwania misjonarskiego jest szacunek
do Afrykańczyka i jego kultury. Trzecim
poznanie danych kultur i zaproponowa-
nie nowej wizji życia i czło-
wieka, opartej na Bożej wizji
objawionej w osobie Jezu-
sa Chrystusa; jego celu osta-
tecznego; jego pobytu na
ziemi. Czwartym bardzo
ważnym elementem jest za-
interesowanie się życiem
codziennym tych ludzi i po-
śpieszenie z pomocą gdy są
chorzy; z pojednaniem gdy
są podzieleni; z oświatą gdy
chodzi o dzieci z biednych
rodzin. Odwiedzić gdy są
w cierpieniu, pomóc zdobyć
codzienne pożywienie.

– Ten rok w Kościele po-
wszechnym jest obchodzo-
ny jako Rok Wiary. Jak to
konkretnie wygląda w kame-
ruńskim Kościele, a zwłasz-
cza w diecezji Doumé Abong-Mbang?

– Idąc za wskazaniem Papieża Be-
nedykta XVI rozpoczęliśmy Rok Wiary

poprzez celebrację dla archidiecezji
Bertoua, której przewodniczył Piero
Pioppo, nuncjusz apostolski w Kameru-
nie. W czasie tej celebracji nuncjusz po-
święcił cztery krzyże, które są znakiem
w Roku Wiary zaproponowanym przez

całą Konferencję Episkopatu Kameru-
nu. Centralne katechezy tego roku skon-
centrowały się wokół credo, jak również
w znaku krzyża świętego z jego cztero-
ma aspektami: krzyż jako znak miłości
Boga do człowieka, drugi znak jako przy-
należność do Chrystusa i jego Kościo-
ła, trzeci jako wynagrodzenie za nasze
grzechy. Innym znakiem jest Biblia, jako
księga mówiąca o miłości Boga do czło-
wieka i wskazująca jakimi drogami czło-

wiek może wracać do domu
Ojca i przeżyć szczęśliwą
wieczność. Konsekwencją
tej relacji powinny być
chrześcijańskie czyny na-
znaczone miłością Boga
i człowieka.

W całej archidiecezji
Bertoua rozpoczęliśmy piel-
grzymkę krzyża świętego od
wioski do wioski. Wiele lu-
dzi ma okazję wysłuchać
katechez, wyspowiadać się,
uczestniczyć w Eucharystii,
jak również pojednać się
z bliźnim. Jest to wielką moją
radością widzieć, że w tym
roku wiele rodzin pojednało
się między sobą, wielu ludzi
wróciło do Boga i Kościoła,
czym rozpoczęło prawdziwe
życie chrześcijańskie opar-

te na wierze w Boga trójjedynego i czy-
nów miłosierdzia płynących z tego po-
jednania. Rok Wiary jest okazją do po-

głębiania naszej relacji z Jezusem Chry-
stusem i z drugim człowiekiem.

– W jaki sposób Chrześcijanie
w Polsce mogą pomagać Kościołowi
misyjnemu?

– Według mnie
najpierw chodzi
o modlitwę za Ko-
ściół misyjny; za
ludzi, którzy nie
znają jeszcze
Chrystusa; za mi-
sjonarzy. Również
za dary duchowe
w postaci cier-
pień, wyrzeczeń,
postów. Innym
sposobem pomo-
cy są ofiary pie-
niężne na pomoc
biednym dzie-
ciom, często głod-
nym i chorym, po-
chodzącym z ro-
dzin dotkniętych
chorobą AIDS.

Potrzebujemy także środków material-
nych na formację kleryków, czy też na
budowę małych kaplic misyjnych, obec-
nie często sprawujemy Eucharystię
w „hangarach wioskowych”. Potrzebne
są również pieniądze na kształcenie
biednych dzieci, które nie są w stanie
chodzić do szkoły ze względu na bied-
nych rodziców. Wystarczy 150 złotych, by
jedno dziecko mogło uczęszczać cały rok
do szkoły. W tym miejscu chciałbym zło-
żyć serdeczne podziękowania tym
wszystkim, którzy wspomagają misje,
zwłaszcza w diecezji Doumé.

Numer konta, na które można
kierować wpłaty:

PEKAO S.A. XIII O/W-wa
Bp Jan Ozga

Diecezja Doumé – Kamerun
Nr 53 1240 2034 1111 0010 0044 7228

Adres do korespondencji:
S. Halina Walczyńska

ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 602-481-130

– Dziękuje za rozmowę; życzę Bo-
żego błogosławieństwa i opieki Matki
Najświętszej na kolejne lata misyjnej
pracy duszpasterskiej w Kamerunie.

– Zapewniam Was o modlitwie
w każdą pierwszą sobotę miesiąca
i z serca Wam błogosławię.

Ks. Biskup Jan Ozga
w stroju pontyfikalnym.

Posi³ek czêsto spo¿ywany jest wspólnie, z jednej miski.
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WAKACJE,
WAKACJE

Wakacje, wakacje i już po wakacjach
w okresie tym naszą pływalnię odwie-
dziło bardzo wielu klientów z naszych
okolic, jak i z innych stron kraju jak Kra-
ków, Wrocław, Warszawa. Przyjeżdżały
całe rodziny, z malutkimi dziećmi też,
gdyż nasz basen przystosowany jest dla
maluchów. Posiadamy brodzik o głębo-
kości 0,10 cm-0,60 cm i szatnię rodzinną,

w której znajduje się łóżeczko i prze-
wijak. Gościliśmy również młodzież
z Warszawy, Krakowa, Łętowni Jelnej
i Hyżnego, która przebywała w naszych
rejonach na półkoloniach, koloniach
i obozach. Odwiedzali nas licznie także
wczasowicze z ośrodka Villa Carpatia
z Żołyni, chwaląc obiekt za obsługę, wy-
gląd. Ratownicy krytej pływalni zorgani-
zowali naukę pływania dla najmłodszych
pod nazwą „Wodna Przygoda”. Zajęcia
odbywały się w grupach, trzy razy w ty-
godniu, w lipcu i w sierpniu.

Brały w nich udział dzieci w wieku od
5 do 14 lat. Mamy nadzieję, że za rok
spotkamy się znowu.

Zapraszamy – Przyjazna dla wszyst-
kich – Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp

www.basen.sokolow-mlp.pl

Opracowała Beata Dec
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Rolnicy z gminy Sokołów Młp.
świętowali 8 września zakoń-
czenie żniw i dziękowali za te-
goroczne zbiory. W tym roku
„Dożynki 2013” odbyły się
w Trzebosi.

O godz. 10.30 uroczystości rozpo-
częła uroczysta msza św. odprawiona
przez ks. Rafała Flaka pochodzącego z
tej miejscowości, a słowo boże do ze-
branych wygłosił ks. proboszcz Józef
Fila – Duszpasterz Rolników Diecezji So-
kołowskiej. Zespoły dożynkowe przy-
niosły do kościoła zebrane plony w po-

staci przepięknych wieńców, pachną-
cych chlebów w przybraniu przeróżnych
ziół i kwiatów. Rolników reprezentowa-
ło 11 zespołów dożynkowych z: Trze-
bosi Dworzysko, Trzebosi Podlas, Trze-
bosi Dolnej, Trzebosi Górnej, Wólki Nie-
dźwiedzkiej, Wólki Sokołowskiej, Gór-
na, Trzebuski, Trzebuski młodzieży, Nie-
nadówki Górnej i Nienadówki Środko-
wej. Po zakończonej mszy św. korowód
dożynkowy przeszedł ulicami Trzebosi
na obiekty KS „Zorza”, gdzie odbyły się
dalsze obchody uroczystości, w trakcie
których przygrywała kapela „Widelanie”
z Widełki.

Święto plonów stanowi piękny ele-
ment polskiej kultury, a uroczystości do-
żynkowe są nie tylko wyrazem pielęgno-
wania tradycji narodowej, ale także

DOŻYNKI 2013
wdzięczności Bogu i Matce Bożej za po-
myślnie zakończone żniwa oraz zebra-
ne zboże, owoce i plony. Gospodarza-
mi tegorocznych dożynek byli: Iwona
Kalembkiewicz – prowadzi z mężem
i szóstką dzieci gospodarstwo rolne
o powierzchni 5 ha, specjalizują się
w produkcji mleka; Bogdan Ożóg – mąż
i ojciec trójki dzieci, prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni 8 ha, specjali-
zuje się w hodowli trzody chlewnej. Sta-
rostowie przekazali chleb Burmistrzowi
Gminy i Miasta Andrzejowi Ożogowi,
który w swym podziękowaniu zapewnił,
że będzie troskliwie i sprawiedliwie dzie-
lił go wśród wszystkich. Atrakcją Święta
Plonów były między innymi występy

grup dożynkowych, które przypomniały
pieśni i piosenki związane ze żniwami
i polską wsią. Do wszystkich zebranych
rolników skierowali krótkie przemówie-
nia i podziękowania za swój trud i kon-
tynuację tradycji przedstawiciele samo-
rządów min. Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, Poseł na
Sejm RP Stanisław Ożóg, Dyrektor Urzę-
du Marszałkowskiego Departamentu
Promocji Turystyki i Współpracy Między-
narodowej Jarosław Reczek, Wicesta-
rosta Powiatu Rzeszowskiego Marek
Sitarz, Radny Województwa Podkarpac-
kiego – Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej – Członek Komisji Gospodarczej
i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochro-
ny Środowiska Mieczysław Miazga, prof.

Kazimierz Ożóg, proboszcz parafii Trze-
boś – duszpasterz rolników Dekanatu
Sokołowskiego ks Józef Fila, proboszcz
parafii Nienadówka ks Józef Galant,
Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
– sołtys sołectwa Nienadówka Jerzy Je-
dynak, Radny Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. – sołtys sołectwa Trzeboś Hen-
ryk Kraska.

Na zakończenie Uroczystości roz-
strzygnięto konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy.

Nagrodę od Burmistrza Gminy i Mia-
sta Andrzeja Ożoga otrzymał zespół do-
żynkowy z Trzebosi Dworzysko, od Za-
stępcy Burmistrza Bogusława Kidy otrzy-
mał zespół dożynkowy z Wólki Sokołow-
skiej, od Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Andrzeja Pasierba otrzymał zespół
dożynkowy młodzieżowy z Trzebuski,
Starostowie Dożynek swoją nagrodę
wręczyli zespołowi dożynkowemu

z Trzebosi Podlas, od
Radnego Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. Mariu-
sza Mula otrzymał zespół
dożynkowy z Trzebosi
Dolnej. Nagrodę spe-
cjalną za przedstawiony
repertuar od Burmistrza
Gminy i Miasta otrzymał
zespół dożynkowy z Nie-
nadówki Środkowej, a od
Stanisława Deca Preze-
sa KS „Zorza” w Trzebosi
nagrodę specjalną otrzy-
mał zespół dożynkowy
z Trzebosi Górnej.

Podczas tegorocz-
nych „Dożynek 2013” za-
dbano także o najmłod-
szych uczestników, którzy
przybyli wraz ze swoimi
rodzicami. Przeprowa-
dzono Konkurs Plastycz-
ny pt. „Żniwa w mojej
miejscowości”. W Kon-
kursie wzięło udział 27
dzieci w wieku od 5 – 12

lat. Jury w składzie: Henryka Boho – in-
struktor plastyki w MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp. oraz Anna Cisek – uczennica
Liceum Plastycznego w Rzeszowie oce-
niło wykonane prace i przyznało 3 na-
grody dla: Martyny Matuły z Trzebosi,
Weroniki Kruczek z Trzebosi i Bartłomie-
ja Rzeszutka z Trzebosi. Nagrodzeni
otrzymali pamiątkowe książki, a wszy-
scy uczestnicy otrzymali słodycze, na-
poje i bloczek na gorący posiłek.

Konferansjerkę podczas całej im-
prezy Dożynkowej prowadził Marek
Grzesik z Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie. Do tańca podczas festy-
nu, który odbył się na zakończenie Do-
żynek przygrywał zespół „Erato” ze
Stalowej Woli.

Agata Dec
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O m¹droœciach

zapisanych

w przys³owiach

Kolejny cykl znanych i tych mniej znanych przy-
słów oraz ich interpretacja, zaczerpniętych ze
Słownika Przysłów „Przysłownik” Katarzyny Kło-
sińskiej.

Zbiory przysłów zawsze cieszyły się powodzeniem. Te naj-
dawniejsze – ponieważ przybliżały polskiemu czytelnikowi
kulturę szlachecką i dworską, te nowsze – także ze względu na
swój ludowy charakter. Przysłów używało się i używa chętnie;
znaleźć je można nie tylko w księgach, lecz także w zapisach
żywej mowy – w XVI-wiecznych diariuszach sejmowych czy
w opisach dawnych rozpraw sądowych. Jedną z ciekawych
form obiegu przysłów były przedmioty codziennego użytku
– łyżki, kielichy, ozdoby itp. dziś przysłów nie zapisuje się już
na sztućcach, ale zdarzają się jeszcze domy, w których kuch-
niach poczesne miejsce zajmują makaty z wyhaftowanymi
wskazówkami dotyczącymi na przykład traktowania gości
– „Gość w dom, Bóg w dom”.

I ostatnim kęsem chleba podzielić się z bratem trzeba.
Przysłowie: I ostatnim kęsem chleba podzielić się z bratem

trzeba mówi o tym, że trzeba być miłosiernym dla innych, że
trzeba im pomagać, nawet kosztem siebie.

Prawda jest jak dupa, każdy siedzi na swojej.
Mówiąc tak, dajemy dość rubasznie do zrozumienia, że

każdy człowiek jest przekonany o swoich racjach, przez co
ludziom czasem trudno się porozumieć.

Zakazany owoc najbardziej smakuje.
Mówimy tak, by dać do zrozumienia, że najbardziej atrak-

cyjne wydaje się to, co jest zakazane.

Zjesz beczkę soli, nim poznasz do woli.
Mówiąc: Zjesz beczkę soli, nim poznasz do woli, wyrażamy

pogląd, że aby kogoś dobrze poznać, trzeba z nim wiele prze-
żyć, szczególnie trzeba dzielić z nim przykre doświadczenia.

Droższa jest wolność niż złote dostatki.
Mówiąc tak wyrażamy pogląd, że dla człowieka najcen-

niejsza jest wolność, niezależność, natomiast bogactwo, do-
bra materialne są mniej ważne.

Kto wysoko lata, ten nisko upada.
Mówiąc w ten sposób wyrażamy przekonanie, że nadmier-

na ambicja bywa źródłem nieszczęścia, że ludzie, którzy chcą
zbyt wiele osiągnąć w życiu, mogą wiele stracić.

Wybrała Agata Dec

Kondolencje
– komu i jak je sk³adaæ

Spotykamy się z takim problemem, że podczas pogrzebu
należy, czy wypada złożyć kondolencje rodzinie zmarłego. Czy
kondolencje należy składać wszystkim krewnym osoby zmar-
łej, czy tylko najbliższym? Czy wystarczy odpowiedzieć „moje
kondolencja”, czy może wypada dodać dodać coś od siebie?
Te pytania nurtują nie jednego z nas.

Savoir vivre nakazuje okazanie serdeczności wobec in-
nych i okazanie im troski. W każdej sytuacji wygląda to inaczej.
Można kondolencje złożyć tylko najbliższej rodzinie: żonie,
mężowi, matce, ojcu czy dzieciom, ale również ogólnie całej
rodzinie na ręce jednego członka rodziny. Nie należy tu ogra-
niczać się tylko do pustej formuły „moje kondolencje”, najle-
piej powiedzieć kilka ciepłych słów od siebie np.: wiadomość
o śmierci ...... wstrząsnęła mną, współczuję Ci szczerze i prze-
kazuję wyrazy głębokiego żalu; przyjmijcie Państwo wyrazy
najgłębszego współczucia i zrozumienia z powodu śmierci.......;
proszę przyjmij wyrazy mojego najszczerszego żalu i współ-
czucia z powodu śmierci ............ pamiętaj, że zawsze możesz
liczyć na moje wsparcie.

Nie jest błędem powiedzenie kilku ciepłych słów osobom,
które kogoś straciły, nawet jeśli ta osoba w danej chwili nie ma
ochoty ich słuchać. Na pewno należy zachować umiar w zbyt
natarczywym okazywaniu swoich uczuć, zarówno jeśli chodzi
o wylewne składanie kondolencji, jak i niechętne, obojętne ich
przyjmowanie. Zasady savoir vivre’u dotyczą w tym wypadku
obu stron, choć w tak trudnej dla wszystkich sytuacji należy
być bardzo wyrozumiałym.

Agata Dec
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Po raz kolejny uczniowie naszej
szkoły, którzy w minionym roku szkol-
nym mogli pochwalić się samymi piąt-
kami na świadectwach, oraz wzorowym
zachowaniem, zostali nagrodzeni
udziałem w IX Plenerze Kulturalnym –
Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego, zor-
ganizowanym przez Starostwo Powia-
towe w Rzeszowie.

Pierwszego dnia wycieczki wyszliśmy
na Łysą Górę, gdzie zwiedziliśmy najstar-
sze sanktuarium na ziemiach polskich,
w którym od 1000 lat są przechowywane
i czczone relikwie Krzyża Świętego,
obejrzeliśmy wystawę w Muzeum Par-
ku Narodowego oraz podeszliśmy na
taras widokowy, skąd roztacza się widok
na skalne rumowisko, charakterystycz-
ne dla Gór Świętokrzyskich, tzw. gołobo-
rze. Następnie pojechaliśmy do Muzeum
Minerałów i Skamieniałości w Świętej
Katarzynie gdzie oprócz zwiedzania
przepięknej galerii, wzięliśmy udział

w pokazie szlifowania kamieni szlachet-
nych.

Następnego dnia pojechaliśmy do
Oblęgorka gdzie znajduje się najstarsze
w Polsce muzeum poświęcone pisarzo-
wi Henrykowi Sienkiewiczowi. Kolejnym
punktem naszej wycieczki było Muzeum

Nowy projekt
realizowany przez Zespó³
Szkó³ w Soko³owie M³p.
„Byæ przedsiêbiorczym
– nauka przez praktykê”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. reali-
zuje projekt „Być przedsiębiorczym – na-
uka przez praktykę” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Działania 3.3 „Poprawa jakości
kształcenia” Poddziałania 3.3.4 „Moder-
nizacja treści i metod kształcenia – pro-
jekty Konkursowe” realizowany jest przez
Uniwersytet Rzeszowski na podstawie
umowy z Instytucją Pośredniczącą II stop-
nia – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Celem projektu jest poprawa jakości
kształcenia w zakresie nauczania przed-
miotu „Podstawy przedsiębiorczości”
uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj.
podkarpackiego poprzez opracowanie
i wdrożenie innowacyjnego programu
nauczania oraz wzbogacenie oferty edu-
kacyjnej 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 Technikum Teleinforma-
tyczne/ Technikum Informatyczne (47
osób). Projekt zakłada skorzystanie
przez młodzież i nauczycieli z następu-
jących form wsparcia:
– Udział uczniów w wirtualnej symulacji
działalności przedsiębiorstwa na rynku,
na podstawie Gry Biznesowej
– Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
– Spotkania warsztatowe z pracodaw-
cami
– Zajęcia dla uczniów „Praktyczne wy-
korzystanie matematyki finansowej”
– Nagrody rzeczowe (m.in. tablety) dla
najlepszej grupy uczniów biorącej udział
w zajęciach prowadzonych na Grze Biz-
nesowej.

Udział w projekcie jest szansą mło-
dzieży na zdobycie doświadczenia i prze-
łożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.

Anna Kolano

Nasi uczniowie w czaruj¹cych Górach
Œwiêtokrzyskich

Narodowe w Kielcach, mieszczące się
w Pałacu Biskupów Krakowskich – naj-

lepiej zachowanej w Polsce rezydencji
z epoki Wazów. Ostatnim przystankiem
naszej wycieczki była Jaskinia Raj – jed-

na z najpiękniejszych jaskiń krasowych
w naszym kraju.

Mimo nie najlepszej pogody byliśmy
bardzo zadowoleni z wyjazdu. Wrócili-
śmy zmęczeni, ale pełni pozytywnych
wrażeń.

Magdalena Gajerska-Kozak
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Projekt „Podkarpacie
stawia na zawodowców”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
uczestniczy w projekcie „Podkarpacie
stawia na zawodowców” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytetu IX Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działania 9.2 Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego. Dzięki temu ucznio-
wie naszej szkoły mają możliwość sko-
rzystania z różnych form wsparcia, które
przyczynią się do podniesienia predys-
pozycji zawodowych. Młodzież ma szan-
sę na odbycie płatnego stażu w zakła-

Lasy podkarpackie zapraszają
Łączna powierzchnia leśna w zasięgu terytorialnym RDLP w Kro-
śnie wynosi 492 tys. ha, co daje aż 36% lesistość. Jest to drugi
pod tym względem region w kraju. W zarządzie nadleśnictw kro-
śnieńskiej dyrekcji pozostaje 404 tys. ha, czyli 82% powierzchni
leśnej regionu.

dach pracy. Uczestnicy w zajęciach po-
zalekcyjnych i kursach zawodowych.
Celem projektu jest podniesienie atrak-
cyjności i modernizacja kształcenia za-
wodowego oraz dostosowanie jakości
kształcenia do potrzeb rynku pracy w pla-
cówkach edukacyjnych prowadzonych
przez Powiat Rzeszowski.

W ramach projektu przewidziano na-
stępujące formy wsparcia
••••• 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 przewidziano także dla
nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła
wyposażona została w nowoczesne ma-
teriały dydaktyczne, programy i narzę-
dzia efektywnego zarządzania placówką
oświatową, które przyczynią się do po-
prawy jakości nauczania. Dodatkowym
atutem jest współpraca szkoły z praco-
dawcami i instytucjami służąca podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

Anna Kolano

Efektem właściwej gospodarki leśnej
prowadzonej w latach powojennych jest
zauważalny wzrost zasobów drzew-
nych w podkarpackich lasach – szacuje
sić je obecnie na 113,6 mln metrów
sześciennych. To oznacza, że w ostat-
nich 10 latach przybyło prawie osiem
mln m3 drewna na pniu. Dzięki temu
możliwy jest też wzrost pozyskania, któ-
re rekordowy poziom 1,9 mln m3 osią-
gnęło w 2012 roku.

Forma ochrony przyrody na terenie Liczba Powierzchnia
RDLP w Krośnie obiektów w tys. ha

rezerwaty przyrody 74 10
parki krajobrazowe 8 185
obszary chronionego krajobrazu 13 193
pomniki przyrody 336 -
użytki ekologiczne 340 2,5
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 4 -
stanowiska dokumentacyjne 14 -
strefy miejsc rozrodu i regularnego przebywania
zwierząt objętych ochroną gatunków 192 -
chronione gatunki roślin 109 -
chronione gatunki zwierząt 335 -

Liczebność wybranych gatunków chronionych na terenie RDLP w Krośnie

Gatunek Liczebność w szt.

wilk 460
ryś 220
niedźwiedź 130
żubr 270
żbik 140
bóbr 7000

Istotny udział w tej masie ma obec-
nie drewno z pielęgnacji drzewostanów
na gruntach porolnych, sadzonych w la-
tach 50. i 60. XX wieku, które obecnie są
w fazie najbujniejszego wzrostu i pod-
dane są procesom przebudowy składu
gatunkowego. Na dużych powierzch-
niach prowadzona jest też przebudowa
składu gatunkowego, z uwagi na fakt,
że grunty porolne zalesiano przed pół-
wieczem tzw. gatunkami przedplonowy-

mi: sosną, modrzewiem czy świerkiem,
które teraz są zastępowane jodłą, bu-
kiem, jaworem czy dębem, a więc ga-
tunkami właściwymi dla podkarpackich
siedlisk.

Ochrona przyrody to niezwykle
ważna funkcja, jaką pełnią zasobne
i różnorodne gatunkowo lasy podkarpac-
kie. Z ich obszaru przed laty wyłączono
ponad 48 tys. ha powierzchni leśnej two-
rząc 2 parki narodowe: Bieszczadzki
i Magurski. Część bieszczadzkich nad-
leśnictw wchodzi obecnie w zasięg Mię-
dzynarodowego Rezerwatu Biosfery
„Karpaty Wschodnie”, ustanowionego
w 1992 r. przez UNESCO. Szczególnie
wartościowe obszary i obiekty przyrod-
nicze poddane są ochronie prawnej.

W ramach sieci Natura 2000 ochroną
objęto siedliska przyrodnicze i ostoje
o znaczeniu europejskim tworząc 7 ob-
szarów specjalnej ochrony ptaków oraz
34 specjalne obszary ochrony siedlisk.
Pozwala to na ochronę zagrożonych ga-
tunków na obszarze ich naturalnego wy-
stępowania.

Ochroną rezerwatową objęto m.in.
kolonię żołny (rezerwat Skarpa Jaksma-
nicka), bobra europejskiego (rezerwaty
Mójka i Bobry w Uhercach) oraz liczne
gatunki ptaków (rezerwat przyrody Za-
błocie). Ochroną rezerwatową objęto
również ostoje węża Eskulapa (rezer-
wat przyrody Krywe). W rezerwacie tym
oprócz węża Eskulapa bytują inni przed-
stawiciele herpetofauny: traszka górska,
traszka karpacka, gniewosz, a także sa-
lamandra plamista.

Prowadzone są też działania z za-
kresu ochrony czynnej poprzez hodow-
lę, reintrodukcję, tworzenie sztucznych
miejsc lęgowych i dokarmianie. Z inicja-
tywy leśników zapoczątkowano w Nad-
leśnictwie Leżajsk hodowlę wolierową
głuszca, aby ratować ten zagrożony wy-

Z DZIAŁALNOŚCI PSPL
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ginięciem gatunek kuraków leśnych.
Hodowla prowadzona jest w warunkach
zbliżonych do naturalnych. W wolierach
samice wysiadują jaja i wychowują mło-
de ptaki. Udało się już dwukrotnie wsie-
dlać pochodzące z tej hodowli osobniki
na teren Puszczy Solskiej.

Leśnicy opiekują się także dużymi
ssakami. W Nadleśnictwie Komańcza

znajduje się zagroda aklimatyzacyjna,
do której już kilkakrotnie sprowadzano
żubry z różnych krajów europejskich,
aby zasilić stada bieszczadzkie i popra-
wić ich strukturę genetyczną. W sumie
sprowadzono 13 żubrów, które po okre-
sie aklimatyzacji dołączały do stad wol-
no żyjących. Od 2012 roku w Mucznem
na terenie Nadleśnictwa Stuposiany
funkcjonuje też zagroda pokazowa
żubrów.

To w lasach podkarpackich gniaz-
duje 90% polskich orłów i puszczyków
uralskich. Tu żyje cała krajowa popula-
cja żbika i węża Eskulapa. Również naj-
większe drapieżniki: niedźwiedź, wilk
i ryś mają swe najlepsze ostoje w tym
lesistym regionie. Dla ochrony zagrożo-
nych gatunków leśnicy, wspólnie z in-
stytutami naukowymi i organizacjami
ekologicznymi, realizują projekty: „Li-
czebność i migracje niedźwiedzi w pol-
skich Karpatach”, „Inwentaryzacja wil-
ków i rysi w nadleśnictwach i parkach
narodowych”, „Ochrona gatunkowa ry-
sia, wilka i niedźwiedzia w Polsce, „Sta-
ły monitoring żubrów na terenie nadle-
śnictw bieszczadzkich”.

Pod opieką leśników znajdują się
także zagrożone gatunki roślin. Przykła-
dowo dla ochrony cisa w lasach utwo-
rzono 9 rezerwatów przyrody. Realizo-
wany jest też program restytucji cisa
poza rezerwatami, który polega na zbio-
rze nasion z miejsc licznego występo-

wania, hodowli sadzonek w szkółkach
leśnych i zakładaniu upraw na nowych
stanowiskach.

Podobnej opieki doczekała się kło-
koczka południowa. Jej stanowiska
chronione są w rezerwatach przyrody
„Husówka”, „Leoncina”, „Łysa Góra”
i „Tysiąclecia”, a Nadleśnictwo Ustrzyki
Dolne wspólnie z leśnikami słowackimi

zrealizowało międzynarodowy program
ochrony tego gatunku.

Ważnym elementem gospodarowa-
nia w lasach Podkarpacia jest łowiec-

two, które we współczesnym wydaniu
oznacza działalność proekologiczną,
nakierowaną ochronę zasobów przyro-
dy żywej, zachowanie różnorodności
i gospodarowanie populacjami zwierząt
łownych.

Spośród 76 leśnych obwodów
łowieckich na terenie RDLP w Krośnie,
10 jest wyłączonych z dzierżawienia
i na ich obszarze funkcjonuje 8 ośrod-
ków hodowli zwierzyny Lasów Państwo-
wych o łącznej powierzchni 131,8 tys.
ha. Bytujące tu jelenie karpackie należą
do najmocniejszych w Polsce – co roku
wśród trofeów medalowych trafiają się

tu złotomedalowe wieńce. W nadleśnic-
twach prowadzących ohz LP funkcjonują
kwatery myśliwskie, które służą nie tyl-
ko myśliwym, stanowią także atrakcyjną
bazę turystyczną dla wszystkich przy-
jezdnych.

Ważnym świadczeniem leśników
na rzecz społeczeństwa jest edukacja
leśna, prowadzona w wielu formach we
wszystkich nadleśnictwach. Wiodącą
rolę pełnią tu dwa leśne kompleksy pro-
mocyjne. LKP „Lasy Birczańskie” utwo-
rzony został w 2001 roku i funkcjonuje
na obszarze Nadleśnictwa Bircza. Cie-
kawostką z jego terenu jest rosnący
w Łomnej „Las Medialny”, posadzony
przez dziennikarzy polskich, słowac-
kich i ukraińskich. W 2011 roku utwo-
rzono LKP „Lasy Bieszczadzkie”, na
terenie którego, w Mucznem, funkcjo-
nuje pokazowa zagroda żubrów, cie-
sząca się wielkim zainteresowaniem
turystów.

W lasach RDLP w Krośnie funkcjo-
nuje 70 ścieżek przyrodniczych
i 4 ośrodki edukacji leśnej. W wielu nad-
leśnictwach urządzono izby edukacji le-
śnej i tzw. zielone klasy leśne. Wśród
ścieżek można wyróżnić typowo leśne,
przebiegające w kompleksach leśnych,
które mają na celu pokazanie lasu, wa-
lorów przyrodniczych, pracy leśnika.
Większość ścieżek biegnie przez tere-
ny chronione, ukazując walory przyrod-
nicze, krajobrazowe, a także bogactwo
roślin i zwierząt, elementy historyczno-
kulturowe i zabytki.

Corocznie z różnych form edukacji
na terenie lasu korzystają tysiące osób,
głównie dzieci i młodzieży. W 2011 r.
było to 82 tys. osób, które uczestniczyły
w ponad 1650 lekcjach terenowych,
spotkaniach z leśnikami w szkołach,
spotkaniach poza szkołą, różnorakich
konkursach, wystawach, akcjach i im-
prezach okolicznościowych. Z ciągłego
zaproszenia do lasu korzystają setki ty-
sięcy ludzi przyjeżdżających tu na grzy-
by i po wypoczynek.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Liczebność gatunków łownych na terenie RDLP w Krośnie

Gatunek Liczebność w tys. szt.

łoś 0,2
jeleń 9,6
daniel 0,2
sarna 37,5
dzik 7,8
lis 10,9
zając 13,3
kuropatwa 11,3
bażant 18,3

Zagroda pokazowa ¿ubrów w Mucznem to du¿a atrakcja turystyczna.
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Las Medialny
w Łomnej

Na Pogórzu Przemyskim, na tere-
nie nieistniejącej wsi Łomna, rośnie
normalny, ale jednocześnie niezwykły
las. To pierwszy tego rodzaju w Polsce
symbol tolerancji, współpracy i pojed-
nania ponad politycznymi podziałami.
Pomysł jego posadzenia podsunęła
Mariczka Kryżaniwska, dziennikarka
lwowskiego Radia Luks, podczas
warsztatów dla dziennikarzy z Ukrainy,
organizowanych w 2003 roku na tere-
nie Leśnego Kompleksu Promocyjne-
go „Lasy Birczańskie”. Tę piękną ideę,
by dziennikarze z sąsiadujących ze
sobą krajów spotkali się przy sadzeniu
lasu, urzeczywistniono rok później.
W dniu 16 października 2004 roku
w Łomnej k. Birczy spotkało się ponad
200 osób, w tym dziennikarze prasy
regionalnej i leśnej oraz 52 dziennika-
rzy z Ukrainy i 2 ze Słowacji. Na po-
wierzchni ponad pół hektara posadzo-
no wówczas 2568 młodych jodeł, bu-
ków, jaworów, jarzębin, brzóz, lip, mo-
drzewi, sosen, świerków, czarnych olch
i wiązów. Współorganizatorami przed-
sięwzięcia byli: Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krośnie, Insty-
tut Mosty na Wschód, Nadleśnictwo
Bircza i samorząd Gminy Bircza. Od tej
pory już kilkakrotnie odbywały się tu
warsztaty i spotkania dziennikarskie,
zaś sam Las Medialny, bo taką przyjął
nazwę, stał się elementem przygotowa-
nej przez Nadleśnictwo Bircza leśnej
ścieżki edukacyjnej.

Przy okazji drugiego z kolei spotka-
nia, w dniu 21 października 2005 roku,
dosadzono drzewka w miejscach, gdzie
nie przyjęły się poprzednio. Uczestni-
czyli w nim dziennikarze i leśnicy z Pol-
ski i Ukrainy. Odsłonięto wówczas uro-
czyście solidny głaz piaskowcowy
z wmurowaną tablicą pamiątkową z na-
pisem: Las Medialny w trzech językach:
polskim, ukraińskim i angielskim. W tym
samym dniu odbyło się podpisanie po-
rozumienia o współpracy pomiędzy Za-
rządem Obwodowym Gospodarki Le-
śnej we Lwowie a Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Krośnie.

Ma swój udział w Lesie Medialnym
również Polskie Stowarzyszenie Prasy
Lokalnej. 11 października 2008 roku
40-osobowa grupa dziennikarzy PSPL

w ramach sesji zorganizowanej przez
RDLP w Krośnie posadziła kępę mło-
dych drzew. Każdy z uczestników otrzy-
mał też na pamiątkę spotkania jedną
sadzonkę do posadzenia w miejscu
swego zamieszkania. Jodła posadzo-
na przez prezesa PSPL, Zdzisława Sro-
kę oznaczona została specjalną ta-
bliczką. Sam las dziennikarski znajdu-
je się pod specjalnym nadzorem i jest
ogrodzony, by zabezpieczyć go przed

niszczeniem sadzonek przez zwierzy-
nę i wandali. Niektóre z drzewek sa-
dzonych w 2004 roku przekroczyły już
wysokość czterech metrów. Warto, bę-
dąc na Pogórzu Przemyskim, zajrzeć
do tego „dziennikarskiego gaju”, by na
własne oczy przekonać się, że rośnie
on równie znakomicie, jak całość pol-
skich lasów.

Edward Marszałek

Sadzenie Lasu Medialnego.

Jod³a posadzona przez prezesa Zdzis³awa Srokê otrzyma³a specjaln¹ tabliczkê.

Z DZIAŁALNOŚCI PSPL
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Podczas gali uhonorowano najlep-
szych zawodników 70.TdP wręczając
pamiątkowe dyplomy m.in. w katego-
riach: Najaktywniejszy zawodnik, Najlep-
szy góral, Nagroda Fair Play, Nagroda
dla najlepszej drużyny, Klasyfikacja
Punktowa Lang Team. Czesław Lang –
dyrektor generalny TdP, z rąk Kajetana
d’Obyrna, Prezesa Zarządu Kopalni Soli
„Wieliczka” SA i Mariana Leśnego, Pre-
zesa Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka”
Trasa Turystyczna otrzymał solną rzeź-
bę autorstwa wielickiego górnika-rzeź-
biarza Jana Banasia.

Szyb Regis to centrum miasta, ale też
miejsce, którym do podziemi zjeżdżają
turyści (na Trasę górniczą) oraz kuracju-
sze (do podziemnego Uzdrowiska). Nie-
opodal tego szybu po południu rozpoczął
się 7. etap wyścigu TdP, a zatem tego
miejsca i wielickiej kopalni nie mogło
zabraknąć w sobotniej „Kawie czy her-
bacie?” w TVP1 (wydanie specjalne
związane z TdP). Program poprowadzili
Paweł Pochwała i Paulina Chylewska.
Dla górników nie ma rzeczy niemożli-
wych: przenieśli na plan i pokazali

w porannej „Kawie...”
kawałek podziemnej
Wieliczki. Kucharze
z podziemnej restauracji
kopalni w trakcie progra-
mu przygotowali wie-
przowinę duszoną w pi-
wie przyprawioną solą
wielicką z ziołami, kom-
pozycją owoców i wa-
rzyw z pszenicą oraz
wielicką ziemniaczankę
z boczkiem i tymiankiem.
Rzeźbiarze opowiadali
o trudnej sztuce rzeźbie-
nia w soli, a fizjoterapeutka i lekarz z pod-
ziemnego uzdrowiska o korzystnym wpły-
wie podziemnego mikroklimatu na zdro-
wie człowieka oraz wspomagającej
układ kostny i mięśni (polecanej spor-
towcom) metodzie tapingu.

Gościem specjalnym programu był
aktor Marian Dziędziel, który jest am-
basadorem kopalni. Nie zabrakło new-
sów spod ziemi (w tym zaproszenia
widzów na Trasę górniczą). Opowie-
dział o nich Prezes Zarządu Kopalni

Tour de Pologne
i „Kawa czy herbata?”

Gala TdP 125 metrów pod ziemią była podsumowa-
niem tegorocznego wyścigu, ale także spotkaniem
ekip kolarskich, organizatorów, zaproszonych gości.
W komorze Warszawa odbyła się już po raz szósty.

Soli „Wieliczka” SA Kajetan d’Obyrn –
Tour de Pologne pokonuje nie tylko prze-
strzeń horyzontalną, ale i wertykalną, jest
pełen emocji, pięknych widoków, wra-
żeń. Podobnie jest z kopalnią – zachwy-
ca głębią przeżyć, pięknem miejsca
i historią – mówił Prezes d’Obyrn. – Ko-
larze podczas wyścigu niemal sięgali
nieba na górskich szczytach, by na ko-
niec zejść 125 metrów pod ziemię i na
uroczystej gali podsumować wyścig –
dodał.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. działa na
podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r. z póź. zm./

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej /Dz.U. 2012 poz. 406 z późn. zm./

3. Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. /Dz. U. nr 127 poz. 857/
4. Uchwały Nr XXII/196/2000 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 12 lipca

2000 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp.

5. Uchwały Nr XXXII/309/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 27 czerw-
ca 2001 r. w sprawie połączenia instytucji kultury.

6. Statutu Ośrodka.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., posiada
wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. nr 1. Realizuje zadania w zakresie upo-
wszechnienia, organizowania i prowadzenia kultury, sportu, rekreacji, turystyki i wy-
poczynku na terenie gminy i miasta Sokołów Młp. Siedzibą Ośrodka jest Sokołów
Młp. Kieruje nim dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:
12 osób – pełny etat
4 osoby – 1/2 etatu
9 osób – 1/4 etatu
Razem 16,25 etatów
3 osoby – umowa zlecenie od 1 marca 2013 r. – Obiekt „Orlik 2012” w Sokołowie Młp.
2 osoby – umowa zlecenie od 1 maja 2013 r. – Kompleks Boisk Sportowych przy ul.
Centralnej 64 w Górnie
1 osoba – staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi prowadzona była w kółkach
i sekcjach zainteresowań:
� Kółko plastyczne – 2 grupy (Sokołów Młp., Turza)
� Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” (Sokołów Młp.)
� Zespoły taneczne – 5 grup (Sokołów Młp., Nienadówka Dolna, Nienadówka Górna)
� Kółko szachowe – 3 grupy (Sokołów Młp., Górno, Trzebuska)
� Zajęcia tenisa stołowego – Sokołów Młp., Markowizna, Turza, Górno ul. Zaborze,
Górno ul. Centralna, Wólka Sokołowska, Wólka Niedźwiedzka, Trzebuska Kąty, Trze-
boś ul. Dolna, Trzeboś ul. Mościny, Trzeboś ul. Górna, Nienadówka Górna, Niena-
dówka Dolna, Trzebuska oraz WOKSiR Górno
� Zajęcia wokalne (Sokołów Młp.)
� Zajęcia instrumentalne (Sokołów Młp.)
� Orkiestra Szałamaistek – próby (WOKSiR Górno)
� Zespół Kuki Pau – próby (Sokołów Młp.)
� Zespół Wokalny Młody Duch – próby (WOKSiR Górno)
� Zajęcia piłkarzyki – Sokołów Młp., Markowizna, Turza, Górno ul. Zaborze, Wólka
Sokołowska, Wólka Niedźwiedzka, Trzebuska Kąty, Trzeboś ul. Dolna, Trzeboś ul.
Mościny, Trzeboś ul. Górna, Nienadówka Dolna, Nienadówka Górna, Trzebuska oraz
WOKSiR Górno
� Zajęcia bilard – Sokołów Młp., Górno ul. Zaborze, Trzeboś ul. Dolna, Trzeboś ul.
Górna, Trzebuska Kąty, Wólka Niedźwiedzka, Turza oraz WOKSiR Górno
� Aerobic dla Pań – 3 grupy (Sokołów Młp., Nienadówka Dolna, Nienadówka Górna)

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. MGOKSiR wydał trzy numery „Kuriera
Sokołowskiego”.

Rekordowa
liczba turystów

Od początku roku 2013 wielicką ko-
palnię zwiedziło o 8% więcej tury-
stów niż w ciągu pierwszych sied-
miu miesięcy roku ubiegłego. Rekor-
dowy był również lipiec – najlepszy
w historii obiektu. W ciągu tego jed-
nego letniego miesiąca Kopalnię
Soli „Wieliczka” zwiedziło tylu tury-
stów, ilu zwiedza przez cały rok nie-
jeden podziemny obiekt w Polsce.

W lipcu 2013 roku trasami w Kopalni
Soli „Wieliczka” wędrowało 153 tys. tury-
stów, to wynik o 1,5% lepszy niż w lipcu
2012 roku i wzrost liczby odwiedzających
o 2,2 tys. osób. Od początku roku kopal-
nia gościła 684,2 tys. turystów, to o 8%
więcej niż w pierwszych siedmiu miesią-
cach 2012 roku i wzrost liczby odwiedza-
jących o 52,2 tys. osób. To również rekor-
dowe siedem miesięcy w historii kopalni.

W 2013 roku wielickimi podziemnymi
szlakami wędrowało 337,3 tys. Polaków,
było ich o 9% więcej niż w 2012 roku. Liczba
obcokrajowców podziwiających solne
miasto zwiększyła się o 8% w relacji do
adekwatnego okresu roku poprzedniego.
Największy odsetek turystów z zagranicy
stanowili mieszkańcy Wielkiej Brytanii –
przyjechało ich w 2013 roku 38,6 tys. osób
(wzrost liczby odwiedzających o 15%,
o 5 tys. osób), na drugim miejscu uplaso-
wali się Włosi z liczbą 23,2 tys. odwiedza-
jących, a na trzecim Koreańczycy – 22,9
tys. turystów. Na kolejnych miejscach byli
Rosjanie – 22,54 tys. odwiedzających,
Niemcy – 22,52 tys. turystów, Francuzi
– 22,48 tys. osób. W pierwszej dziesiątce
znaleźli się również Hiszpanie, Ameryka-
nie, Szwedzi i Czesi.

Tak duża liczba zwiedzających po-
twierdza efektywność prowadzonych
przez kopalnię działań. – W roku ubie-
głym wielickie podziemia odwiedziło po-
nad tysiąc dziennikarzy z całego świata.
Prowadziliśmy wiele działań promocyj-
nych, nie tylko w naszym kraju, ale i za
granicą – stopniowo przynoszą one efek-
ty. Wielickie podziemia pełne były wyda-
rzeń i imprez, kopalnia zyskuje na popu-
larności pod kątem uzdrowiskowym, noc-
legowym i propozycji dla dzieci. Nowe
oferty, w tym Trasa górnicza zachęcają do
powrotu do podziemi, a wysoka tempera-
tura na powierzchni sprawia, iż turystycz-
na wizyta w Krakowie i Małopolsce nie
może odbyć się bez podziemnej Wielicz-
ki, gdzie panuje przyjemna stała tempe-
ratura ok. 15 stopni – podsumowuje dane
statystyczne Kajetan d’Obyrn, Prezes
Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” SA.
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II Piknik Rodzinny
Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom miesz-

kańców Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców w Soko-
łowie Małopolskim postanowił zorganizować II Piknik Rodzin-
ny połączony z pożegnaniem wakacji, przy współudziale
MGOSKiR w Sokołowie oraz Burmistrza GiM, który odbył się
w dniu 18.08.2013r . I znów wspólna idea okazała się strza-
łem w przysłowiową 10. Potwierdzeniem tego były licznie przy-
byłe rodziny zgromadzone na płycie boiska, ażeby wspólnie
przy muzyce i zabawie spędzić niedzielne popołudnie.
A atrakcji było całe mnóstwo zaplanowanych i przewidzia-

nych dla każdej grupy wiekowej. Dla najmłodszych przygoto-
wano dmuchane zjeżdżalnie i zabawa z animatorami. Dla
rodzin konkursy sportowe prowadzone przez doświadczo-
nych nauczycieli wychowania fizycznego p. Bogdana Ryba-
ka oraz p. Tomasza Nizioła. Każdy ze zwycięzców otrzymał
nagrody ufundowane przez firmę Conect oraz Styrobud, za
co sponsorom serdecznie dziękujemy. Dodatkowo nasz Pik-
nik uświetnił występ grupy Tymczasowi, Bahamas oraz po-
kaz tańca z ogniem wykonany przez grupę Draconika z Dębi-
cy. Po pokazie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Bluff
z Sokołowa Młp. Mam nadzieję, że każda rodzina, każdy
uczestnik naszej zabawy znalazł coś atrakcyjnego dla sie-
bie. Bowiem w realiach dzisiejszych czasów, to my rodzice
mamy dla nich coraz mniej czasu, wkładając energię i trud w
zaspokojenie potrzeb materialnych.

Podsumowując uważam, że zarówno I jaki i II Piknik Ro-
dzinny to wyjątkowo udane imprezy. Imprezy, które zyskały
uznanie Naszych mieszkańców. Myślę, że warto organizo-
wać takie imprezy, na których dzieci wraz z rodzicami aktyw-
nie spędzają swój wolny czas.

Dziękuję Państwu w imieniu swoim, Zarządu Rady Samo-
rządowej Mieszkańców i wszystkich osób zaangażowanych
w organizację Pikników za wspólną zabawę i aktywny udział.

Zapraszam na naszą stronę internetową www.zrsoko-
lowmlp.1k.pl – Galeria zdjęć.

Paweł Rusin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Świetlic Wiejskich MGOKSiR

w Nienadówce Górnej i Dolnej

Godziny otwarcia świetlic:

Nienadówka Górna
Poniedziałek – 16.00-20.00
Czwartek – 16.00-20.00
Sobota – 16.00-19.00
Nienadówka Dolna
Środa – 15.00-20.00
Piątek – 16.00-20.00

Świetlice Wiejskie w Nienadówce Górnej i Dolnej to miej-
sca spotkań dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat.

Świetlica w Nienadówce Górnej mieści się na terenie Ze-
społu Szkół nr 2, zajmuje salę gimnastyczną oraz przyległą
salkę. Sala gimnastyczna gromadzi 12-16 chłopców: ponie-
działki – szkoła podstawowa, czwartki – gimnazjum, sobota –
młodzież starsza. Chłopcy grali zazwyczaj w piłkę halową, rza-
dziej w hokeja, tenisa ziemnego i siatkówkę. Natomiast salka
o powierzchni około 36 m2 służy do gry w tenisa stołowego,
piłkarzyki i szachy.

W salce jest też możliwość skorzystania ze stanowiska
komputerowego z dostępem do Internetu. W lutym był zorgani-
zowany wyjazd na lodowisko do Rzeszowa z którego skorzysta-
ło 50 dzieci.

W czasie trwania roku szkolnego na świetlicy prowadzone
były zajęcia taneczne dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz
przedszkola. Dwa razy w tygodniu były prowadzone przez in-
struktora zajęcia aerobiku dla kobiet, na które uczęszczało 16
osób. Również dwa razy w tygodniu trener prowadził zapasy.
W okresie wakacyjnym przychodziły też małe dzieci (5 i 6 latki)
na kółko rysunkowe, najładniejsze prace zostały umieszczo-
ne na gazetce. W lipcu i w pierwszej połowie sierpnia były
treningi grupy osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach, trenujących koszykówkę.

Świetlica w Nienadówce Dolnej mieści się na trenie Zespo-
łu Szkół nr 1, zajmuje salę gimnastyczną, nie ma salki, dlatego
organizowane są tylko gry i zabawy ruchowe. Świetlica w mie-
siącach zimowych gromadziła 18-20 chłopców i 1 lub 2 dziew-
czyny. Natomiast w miesiącach maj – lipiec około 10-12 osób,
w wieku 8-18 lat. Analogicznie jak w Nienadówce Górnej, chłop-
cy byli podzieleni na grupy wiekowe, w trosce o ich bezpie-
czeństwo oraz rozwijanie zainteresowań.

Ulubioną grą w ostatnim półroczu była piłka halowa.
W miesiącach wakacyjnych zajęcia świetlicowe zostały prze-
niesione na teren obiektu sportowego K.S. „Plantator”. Na te-
renie tego obiektu młodzież miała możliwość korzystania
z boiska sportowego, do piłki nożnej oraz z sali, w której odby-
wały się gry w hokeja i w tenisa ziemnego. Dzieci chętnie opo-
wiadały o swoich przygodach wakacyjnych. Powstawały wspa-
niałe rysunki i plakaty oraz ciekawe zdjęcia, najczęściej robio-
ne spontanicznie.

Świetlice Wiejskie są miejscem integracji lokalnego społe-
czeństwa. Niestety brak odpowiedniego zaplecza oraz miej-
sca, szczególnie w Świetlicy Dolnej Nienadówki. W tej Świetli-
cy nie ma miejsca nawet na podstawowy sprzęt sportowy, za-
plecze to szafa z piłkami i hokejkami, nie ma dostępu do salki.

Dobrodziejstwem jest natomiast dostęp do sal gimnastycz-
nych w obu świetlicach, pozwala rozwinąć zdolności sportowe
oraz czynnie wypoczywać dzieciom i młodzieży.

Opiekun Świetlic
Jolanta Łosak
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Œwiêto Patrona
Parafii Nienadówka
Tegoroczne Dni Patrona Parafii pw. św. Bartłomieja Apo-

stoła w Nienadówce, której historia sięga 1629 r. rozpoczęły
się 23 sierpnia 2013 r. Mszą Św. za zmarłych przodków i do-
brodziejów parafii, proboszczów oraz sióstr zakonnych. Uro-
czysta Suma Odpustowa i Poświęcenie Wieńców Dożynko-
wych odbyło się 24 sierpnia, w dniu Św. Bartłomieja. Głównym
punktem obchodów tego wielkiego dziękczynienia była nie-
dziela, 25 sierpnia. Piękna słoneczna pogoda skłoniła wszyst-
kich mieszkańców Nienadówki, aby licznie zgromadzić się na
tym ważnym wydarzeniu. Organizatorzy zadbali o liczne atrak-
cje dla wszystkich przybyłych.

Obchody uroczystości rozpoczęły się na obiekcie KS „Plan-
tator” w Nienadówce występem Niżańskiej Kapeli Ludowej,
która wprowadziła nas w klimat Dożynek Parafialnych. Kapela
ta istnieje ponad 30 lat. Na międzynarodowym Przeglądzie
Kapel Ludowych – 40. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Pi-
wowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010 wyróżniona zosta-
ła I miejscem. Niżańska Kapela Ludowa posiada bogaty re-
pertuar z regionu krakowskiego i rzeszowskiego.

Kolejnym punktem programu był występ grupy cyrkowej
„MIRAŻ” ze Lwowa. O godzinie 18:00 nastąpiło rozpoczęcie
uroczystości, którego dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Małopolski Andrzej Ożóg oraz Proboszcz Parafii Niena-
dówka Ksiądz Józef Galant. Starostowie Dożynek Maria Tasior
oraz Bogdan Zdeb przekazali chleb na ręce Burmistrza. Cie-
płe słowa do mieszkańców Nienadówki skierował również
Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, sołtys sołec-
twa Nienadówka pan Jerzy Jedynak.

Prezentacja Wieńców Dożynkowych rozpoczęła się wystę-
pem mieszkanek Nienadówki Środkowej. Po nich zaprezento-
wał się zespół dożynkowy z Nienadówki Górnej. Przez cały
czas trwania imprezy najmłodsi uczestnicy mogli korzystać za
darmo z urządzeń pneumatycznych udostępnionych dzięki
uprzejmości firmy STYROBUD.

Na zakończenie uroczystości licznie przybyłych mieszkań-
ców Nienadówki bawił zespół muzyczny „Erato” ze Stalowej
Woli.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski, Ksiądz Proboszcz Parafii Pw. Św. Bartło-
mieja Apostoła w Nienadówce, Rada Parafialna Parafii Niena-
dówka, Sołtys i Rada Sołecka w Nienadówce oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Ma-
łopolskim.

Paulina Dec

Świetlica Wiejska MGOKSiR w Trzebusce

Świetlica wiejska w Trzebusce została utworzona w 2010 r.
przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. Świetlca znajduje się na
terenie Zespołu Szkół w Trzebusce, zaś obiektem do dyspozy-
cji zajęć świetlicowych jest sala gimnastyczna tejże szkoły. Od
początku założenia świetlicy jej opiekunem jest Małgorzata
Śliż, która zatrudniona jest przez MGOKSiR w Sokołowie Młp.
na 1/4 etatu. tj. 10 godz. tygodniowo.

W porozumieniu z Dyrektorem MGOKSiR świetlica wiejska
w Trzebusce otwarta jest w następujących dniach:
� poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00
� środa od godz. 16.00 do godz. 19.00
� sobota od godz. 15.00 do godz. 19.00

Zajęcia świetlicowe podzielone zostały na kategorie wie-
kowe i tak:
� poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 17.00 – zajęcia dla
dzieci ze szkoły podstawowej. Następnie od godz. 17.00 do
godz. 19.00 odbywał się aerobik taneczny dla dzieci i młodzie-
ży (na te zajęcia uczęszczały dziewczyny).
� środa od godz. 16.00 do godz. 17.00 – zajęcia dla dzieci ze
szkoły podstawowej. Następnie od godz. 17.00 do godz. 19.00
zajęcia dla młodzieży ze szkoły gimnazjalnej i starszej.
� sobota od godz. 15.00 do godz. 17.00 – zajęcia dla dzieci ze
szkoły podstawowej. Natomiast od godz. 17.00 do godz. 19.00
– zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, starszej oraz dorosłych.

Ze względu na lokalizację, a zwłaszcza pomieszczeń udo-
stępnionych do dyspozycji świetlicy wiejskiej w Trzebusce wio-
dącą formą zajęć są zajęcia sportowe. Jak wspominałam wcze-
śniej zajęcia podzielone są na grupy wiekowe i tak dzieci ze
szkoły podstawowej zaangażowane są w grę w tenisa stoło-
wego, halówkę, badmintona. Jest kilku chłopców, którzy grają
w szachy. Gimnazjaliści, młodzież starsza i dorośli to głównie
gra w piłkę halową oraz siatkówkę i koszykówkę.

Na zajęciach świetlicowych mam grupkę dziewcząt uczą-
cych się haftu krzyżykowego, zaangażowanych w tworzenie
gazetki świetlicowej oraz wszelakich aranżacji świąteczny
i okolicznościowych.

Frekwencja na zajęciach świetlicowych jest bardzo różna.
Największa liczba uczestników jest w okresie jesienno – zimo-
wy. Są to grupy 20-30 osobowe i zazwyczaj w kategorii mło-
dzieży starszej i dorośli. Młodsze grupy, czyli ze szkoły podsta-
wowej, są mniejsze liczące od 15 do 20 osób. Spadek liczby
uczestników zajęć świetlicowych następuje w okresie letnim.
Jak jest ładna pogoda wychodzimy na boisko.

Staram się zaangażować młodzież w działalność społeczną,
mam tu na myśli m.in. coroczną Mszę na miejscu obozu NKWD
w Trzebusce. I tu na zajęciach świetlicowych opracowujemy
wspólnie program słowno-muzyczny, czy śpiew. Staram się
informować o wydarzeniach w MGOKSiR poprzez rozwiesza-
nie plakatów czy zgłaszaniu grup dzieci i młodzieży do udziału
m.in. w wycieczkach czy innych imprezach organizowanych
przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. Mówiąc o potrzebnym sprzę-
cie do uatrakcyjnienia zajęć chciałabym, aby świetlica została
wzbogacona o m.in.:
– zestaw rakiet do tenisa ziemnego,
– zestaw rakiet do badmintona,
– gry edukacyjno-planszowe dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Świetlica wiejska daje dzieciom, młodzieży jak i dorosłym
możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Wpływa na
rozbudzanie społecznych postaw, w duchu sportowej rywali-
zacji i koleżeństwa. To również możliwość spotkań, rozmów.

Opiekun Świetlicy
Małgorzata Śliż
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
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Świetlica Wiejska MGOKSiR
w Trzebusce Kątach

Godziny otwarcia:
Wtorek 18.30-21.00
Czwartek 18.30-21.00
Piątek 18.30-21.00
Niedziela 15.30-18.00

W godzinach otwarcia można korzystać ze sprzętu, jaki
znajduje się w Świetlicy, tzn. dwa stoły bilardowe (mniejszy
i większy), dwa stoły do tenisa oraz piłkarzyki. Na stanie znaj-
dują się także szachy i warcaby. Średnia liczba osób przycho-
dzących w ciągu dnia wynosi między 10-15 osób.

Świetlica wynajmowana jest także na imprezy okoliczno-
ściowe oraz różnego rodzaju zebrania. Atutem jest to, że znaj-
duje się tam również kuchnia. Istnieje jednak potrzeba zrobie-
nia ogrzewania. Z całą pewnością wpłynęłoby to na komfort
osób oraz zwiększyłoby liczbę przychodzących w okresie je-
siennym oraz zimowym. Ważną sprawą jest także wymiana
podłogi, gdyż w wielu miejscach jest już spróchniała.

Świetlica Wiejska, jako centrum kultury miejscowości, jest
miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.
Jest to miejsce, gdzie istnieje możliwość integracji między ró-
wieśnikami, ale również i między pokoleniami.

Opiekun Świetlicy
Piersiak Marian

Świetlica Wiejska MGOKSiR
w Wólce Niedźwiedzkiej

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 16:00 – 20:00
Wtorek 16:00 – 20:00
Środa 16:00 – 20:00
Czwartek 16:00 – 20:00
Piątek 16:00 – 20:00

Dzieci i młodzież korzystają w świetlicy z: Internetu, sza-
chów, warcabów, tenisa stołowego, bilardu. Dziennie bierze
udział w zajęciach od 14 do 20 osób. Oprócz tego w świetlicy
odbywają się zebrania wiejskie, zebrania okolicznościowe oraz
spotkania Koła Gospodyń Wiejskich.

Opiekun Świetlicy
Zofia Pomykała

Świetlica Wiejska MGOKSiR
w Wólce Sokołowskiej

Godziny otwarcia:
Wtorek 16.30 – 20.00
Czwartek 16.30 – 20.00
Sobota 15.00 – 18.00

Rodzaj zajęć – gra w tenisa stołowego, piłkarzyki, gry stoli-
kowe (szachy, warcaby).

Średnia liczba uczestników – 7 osób.
Budynek wymaga modernizacji, jest w bardzo złym stanie

technicznym. Trudne warunki – przeciekający dach pokryty
eternitem, brak toalet, wody, niewystarczające ogrzewanie
(piecyk gazowy i elektryczny), brak ocieplenia budynku, za-
kaz organizowania dyskotek, zniechęcają młodzież do sys-
tematycznego korzystania z zajęć w świetlicy. Od kilku lat
czynione są starania w sprawie remontu budynku, jednak
z mizernym skutkiem.

W ramach uzupełnienia wyposażenia wskazane byłoby
pozyskanie nowego sprzętu, który zainteresuje młodzież:

– bilard
– radio z odtwarzaczem płyt CD.

Opiekun Świetlicy
Maria Marut

Świetlica Wiejska MGOKSiR
w Trzebosi Górnej

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 17:00 – 20:00
Środa 17:00 – 20:00
Czwartek 17:00 – 20:00
Niedziela 17:00 – 20:00

Na zajęcia do świetlicy przychodzi średnio od 3 do 5 osób
dziennie. Osoby te mogą skorzystać z gier stolikowych (sza-
chy, warcaby), tenisa stołowego, piłkarzyków oraz bilardu.
Dodatkowo odbywały się zajęcia plastyczne i szydełkowanie.

Od MGOKSiR oczekuję: stanowiska komputerowego z do-
stępem do Internetu; lepszego ogrzewania, ponieważ w zimę
jest ono nie wystarczające.

Opiekun Świetlicy
Małgorzata Cisek

Świetlica Wiejska MGOKSiR
w Trzebosi Dolnej

Godziny otwarcia:
od wtorku do soboty w godz.18.00-20.00

Do świetlicy uczęszcza około 20 osób porą jesienną,
a w porze zimowej młodzieży korzystającej ze świetlicy jest
więcej.

Osoby korzystają z następujących atrakcji:
1. gry w tenisa stołowego
2. gry w piłkarzyki
3. gry w szachy i warcaby
4. gry komputerowe
5. oglądanie TV
Ja jako pracownik (praca 1/4 etatu), opiekun świetlicy dbam

o czystość pomieszczeń, bezpieczeństwo dzieci oraz pilnuję
żeby sprzęt świetlicowy nie uległ zniszczeniu.

Oprócz powyższego Świetlica Wiejska wynajmowana jest
na imprezy okolicznościowe takie jak:

1. młodzieżowe
2. komunie
3. przyjęcia weselne
4. zebrania
5. wynajem naczyń
6. korzystanie z zaplecza kuchennego

Opiekun Świetlicy
Kraska Helena

Świetlica Wiejska MGOKSiR
Trzeboś – Mościny

Godziny otwarcia:
Wtorek 16:00 – 19:30
Czwartek 16:00 – 19:30
Piątek 16:00 – 19:00
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Z zajęć świetlicowych w postaci tenisa stołowego, piłkarzy-
ków, szachów korzysta 15 osób dziennie.

W świetlicy potrzebny jest remont kuchni oraz zakup od-
biornika TV, stołu do bilardu.

Opiekun Świetlicy
Wiesława Piersiak

Świetlica Wiejska MGOKSiR
w Górnie-Zaborzu

Godziny otwarcia:
Wtorek 18.00-21.00
Czwartek 18.00-21.00
Sobota 17.00-21.00

Pod nadzorem opiekuna prowadzone są w niej zajęcia pla-
styczne: rysowanie, wykonywanie ozdób świątecznych oraz
gazetek okolicznościowych. Uczestnicy mają też możliwość
korzystania z gier stolikowych (bilard, piłkarzyki, mini hokej,
tenis). Dostępne są też gry planszowe i puzzle dla młodszych
i starszych dzieci. W porze wiosennej i letniej prowadzone są
zajęcia ruchowe i gry na świeżym powietrzu.

Średnia ilość uczestników w dniach otwarcia świetlicy
w porze zimowej wynosi od 12-17, a w porze letniej od 7-10 osób.

Od MGOKSiR oczekuje się zaopatrzenia placówki w kom-
puter, zakup artykułów szkolnych (kredki, flamastry, bloki ry-
sunkowe, papiery kolorowe, nożyczki) oraz wymiany kijów do
bilarda, gdyż dotychczasowe są już bardzo zniszczone. Wy-
daje mi się, że potrzeba była by też wymiana okien w sali, gdyż
bardzo ciężko jest je otworzyć i szczególnie w lecie jest to
bardzo uciążliwe.

Uważam, że lepsze wyposażenie świetlicy z pewnością
podniesie atrakcyjność zajęć i przełoży się na większą liczbę
uczestników.

Opiekun Świetlicy
Jolanta Rzeszutek

Świetlica Wiejska MGOKSiR
Zespół Szkół im. M. Lachora w Górnie

Godziny otwarcia:
Wtorek 14:00 – 17:00 19:00 – 21:00
Środa 19:00 – 21:00
Czwartek 14:00 – 17:00 19:00 – 21:00
Piątek 14:00 – 17:00 19:00 – 21:00

Na obiekcie przeprowadzane są zajęcia sportowe (szachy,
tenis stołowy, gry zespołowe – siatkówka, koszykówka, piłka
ręczna), z których korzysta około 20 osób dziennie.

Oczekiwania od MGOKSiR: niewielkie uzupełnienie drob-
nego sprzętu sportowego.

Opiekun Świetlicy
Andrzej Godek

Świetlica Wiejska MGOKSiR w Turzy

Godziny otwarcia:
Wtorek 16.00 – 19.00
Środa 16.00 – 19.00
Czwartek 16.00 – 18.00
Sobota 15.00 – 17.00

Ze świetlicy korzysta ok. 30 dzieci, w tym średnia frekwen-
cja wynosi ok. 10 dzieci. Wśród zabaw i zajęć tematycznych

pracy świetlicy znajduje się wiele różnych form zajęciowych,
mianowicie:

– gry i zabawy grupowe;
– zajęcia plastyczno-techniczne,
– zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzy-

ki, zabawy przy muzyce),
– zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, kalambury),
– konkursy, zagadki, łamigłówki,
– zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na

szkolnym boisku lub placu zabaw).
Dzieci również chętnie korzystają z możliwości gry w biliar-

da, piłkarzyków oraz tenisa stołowego.
Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają również czas

przeznaczony na odrabianie zadań domowych oraz odpoczy-
nek w formie zabaw dowolnych według własnych zaintereso-
wań oraz możliwość korzystania z gier komputerowych. Dzieci
aktywnie brały udział w konkursach plastycznych min.:

– 5. Edycja Plebiscytu Czytelniczego „Najpiękniejsza książ-
kowa przyjaźń człowieka i zwierzęcia”;

– Powiatowy Konkurs Plastyczny „Witraż bożonarodzenio-
wy”;

– Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Szopka Betlejemska
w oczach dziecka”;

– Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kolędnicy – wędrownicy”;
– Konkurs zorganizowany przez Podkarpackiego Kuratora

Oświaty „Naziemna telewizja cyfrowa w moim domu”;
– Powiatowy Konkurs Plastyczny „Julian Tuwim – Poeta

czarodziej”.
Opiekun Świetlicy

Teresa Naja

Świetlica Wiejska MGOKSiR Markowizna

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 15:00 – 19:00
Środa 14:00 – 18:00
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 15:00 – 19:00

Z zajęć świetlicowych (zajęcia plastyczne, recytatorsko-
aktorskie, sportowe) korzysta średnio 20 osób.

W świetlicy potrzebny jest generalny remont, dokończenie
boiska, plac zabaw, sprzęt komputerowy, bilard. W związku
z nadchodzącą zimą bardzo pilnie potrzeby to: instalacja ogrze-
wania, łazienki i ubikacji, modernizacja instalacji elektrycznej.

Opiekun Świetlicy
Wanda Skiba

„Orlik 2012” przy ul. Sportowej 5
w Sokołowie Małopolskim

Godziny użytkowania obiektu od poniedziałku do piątku
(w  godzinach 8.00-22.00). Od godziny 8.00 do 16.00 boisko
„Orlik 2012” udostępnione jest dla szkół z Gminy i Miasta So-
kołów Młp. – zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkół.
Natomiast od godziny 16.00 do 22.00 zajęcia na obiektach
sportowych „Orlik 2012” prowadzone są przez animatorów.
W soboty i niedziele boiska czynne od 16.00 do 22.00 – zaję-
cia prowadzone przez animatorów orlika.

Animatorzy „Orlika 2012” w godzinach pracy tj. 16.00-22.00
prowadzą zajęcia rekreacyjno-sportowe między innymi z piłki
nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz tenisa ziem-
nego. Dla najmłodszych organizują gry i zabawy. Organizują
również liczne imprezy sportowe tj. turnieje, festyny, pikniki.
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Zajęcia organizowane są zarówno dla najmłodszych jak
i starszych. Prowadzimy zajęcia dla dzieci klas I-III, IV-VI szkoły
podstawowej, dla młodzieży z gimnazjum oraz szkół ponad-
podstawowych oraz dla grup nieformalnych typu: (Czarni So-
kołów, Oldboys etc.). W ramach pikników czy festynów prowa-
dzimy zajęcia również dla najmłodszych przedszkolaków.

Średnia ilość uczestników korzystających z Obiektu „Orlik
2012” w jednej godzinie wynosi około 40 osób.

Zapotrzebowanie:
– drabinka koordynacyjna pojedyncza
– lepszej jakości piłki do koszykówki
– sprzęt nagłośniający
– renowacja linii (pomalowanie) na boisku do koszykówki, pił-
ki ręcznej, tenisa ziemnego i piłki siatkowej

Animatorzy Boiska „Orlik 2012”
Tomasz Nizioł, Bogusław Rybak

Wiejski Ośrodek Kultury
(kompleks boisk sportowych) Górno

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Niedziela 16:00 – 22:00

Średnio z kompleksu boisk sportowych oraz zajęć przepro-
wadzanych wewnątrz budynku (gry stolikowe) korzysta 20 osób
dziennie. Oprócz tego w okresie wiosenno-letnim odbyło się 4
turnieje tenisa ziemnego. Kompleks boisk sportowych stał się
punktem informacji, w którym dzieci, młodzież i osoby dorosłe
zapoznają się z ofertą MGOKSiR. Również w tym miejscu pro-
wadzone są zapisy na wydarzenia sportowe organizowane
przez MGOKSiR na terenie sołectwa Górno. Ośrodek posiada
plac zabaw, z którego korzystają licznie dzieci wraz z opieku-
nami. Ze względu, iż jest to nowy ośrodek liczba uczestników
stale wzrasta (szczególnie podczas okresu wakacyjnego).

Prowadzący zajęcia:
Sebastian Godek

Anna Burek

Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji Górno

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9:00 – 11:00
Wtorek-Piątek 18:00 – 20:00

Świetlica posiada dużą salę z zapleczem kuchennym,
w której odbyły się: dwa zebrania wiejskie, zebranie OSP (70
uczestników), spotkanie dla chorych z zabawą (120 uczestni-
ków), sześć imprez okolicznościowych (50 osób każda), im-
preza masowa „Podkarpackie Smaki”, dyskoteka dla III klasy
gimnazjum (60 osób), Parafiada oraz Festyn Odpustowy.
W mniejszej Sali na górze osoby uczęszczające na zajęcia
korzystają z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do
Internetu. Oprócz tego dzieci i młodzież korzysta z dwóch sto-
łów do tenisa, stołu bilardowego, piłkarzyków, cymbergaja.
Dziennie z WOKSiR korzysta 15 osób.

W środy odbywają się zajęcia orkiestry żeńskiej Szałama-
istek (30 osób) prowadzone przez instruktorów WDK w Rzeszo-
wie. Również w środy odbywały się zajęcia szachowe prowadzo-
ne przez instruktorów Mariana Bysiewicza i Andrzeja Godka.

W WOKSIR odbyło się dwa turnieje szachowe oraz turniej
kloca.

Opiekun Świetlicy
Jan Drelich

Wakacje
22 lipca br. rozpoczęła się druga część zajęć zaplanowanych

dla dzieci podczas wakacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Program zajęć, w porówna-
niu z częścią pierwszą, został nieznacznie wzbogacony. Doszły
zajęcia plastyczne prowadzone w MGOKSiR oraz Świetlicy
w Turzy, raz w tygodniu organizowane było karaoke, a zajęcia
kulinarne zastąpiła projekcja bajek. Po za tym gry i zabawy tanecz-
no-ruchowe, zajęcia wokalno-aktorskie oraz gry takie jak: tenis
stołowy, bilard, piłkarzyki, różnego rodzaju gry stolikowe pozostały
w niezmienionej formie. W czasie trwania tej części zajęć wakacyj-
nych przygotowano również dodatkowe atrakcje w postaci wycieczki
do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, ogniska integracyj-
nego w Turzy, wycieczki do remizy OSP w Sokołowie Młp., I Ama-
torskiego Turnieju Kloca oraz dyskoteki dla dzieci (poniżej znaj-
dują się szczegółowe relacje z tych przedsięwzięć).
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Z wizyt¹ u stra¿aków
W słoneczny czwartkowy poranek

1 sierpnia br., w rocznicę Powstania War-
szawskiego dzieci uczęszczające na
zajęcia organizowane przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp. udały się do remi-
zy OSP . Celem wycieczki było zapozna-
nia się z realiami pracy strażaka. Dzieci
i opiekunów gorąco przywitał Komen-
dant Miejsko-Gminny Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Zbigniew Bury. On także był
naszym przewodnikiem po całym obiek-
cie. Podczas tej wizyty pan Komendant
przedstawił i opisał nam wyposażenie
samochodów bojowych używanych pod-
czas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz
łodzi motorowej. Praca strażaka to cią-

Wycieczka do Ba³towa
W ramach wakacyjnych zajęć, które

odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. została zorganizowana wy-
cieczka do Bałtowskiego Kompleksu Tu-
rystycznego Jura Park.

gle nowe wyzwania-
to nie tylko gaszenie
pożarów, to ratownic-
two przed medyczne,
techniczne, wysoko-
ściowe, chemiczne,
wodne.

Wymaga to ciągłe-
go podnoszenia kwa-
lifikacji i nowych szko-
leń oraz ćwiczeń.

Każda akcja jest
inna, wymaga ela-
styczności i szybkiego
profesjonalnego działania.

Dzieci miały okazję do przymierzenia
niektórych elementów stroju strażaka oraz
wyposażenia dodatkowego. To uzmysło-
wiło, co niektórym, jak cały strój jest ciężki

30 lipca br. o godz. 7.00 grupa 50
osób wyjechała w podróż z dinozaura-
mi. W autokarze młodzi uczestnicy pod-
ekscytowani rozmawiali na temat miejsc,
które zobaczą. W Bałtowie przywitało
nas słońce, które nieśmiało wyglądało
zza chmur. Pani przewodniczka już cze-
kała na naszą grupę i punktualnie o godz.

10.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie Parku
Dinozaurów. Wszyscy z zaciekawieniem
słuchali opowieści przewodniczki, robili
pamiątkowe zdjęcia. Następnym punk-
tem było Prehistoryczne Oceanarium
i Kino Emocji Cinema 5D. Wrażeń było
co niemiara. Organizatorzy zadbali tak-
że o to, by dzieci zjadły gorący posiłek
i spędziły wolny czas na zakupie pamią-
tek i zabawie w Parku Rozrywki. Dodat-
kowo zwiedziliśmy jeszcze Galerię Sta-
ry Młyn i Sabathówkę, gdzie czarownica
swoimi opowieściami zdradziła tajniki
magii i czarów. Zmęczeni i wyczerpani
zwiedzaniem, i zabawami na świeżym
powietrzu wróciliśmy do Sokołowa
w godzinach wieczornych.

Tekst i fot. Agata Dec

i jak on może być niewygodny podczas
akcji ratowniczo-pożarniczych. W taki em-
piryczny sposób dzieci zdały sobie spra-
wę jak ciężka i niebezpieczna jest praca
strażaka, który naraża własne życie oraz
zdrowie aby ratować życie i mienie innych
osób, którym zagraża niebezpieczeństwo
w postaci ognia, wody, wichury, wycieku
chemicznego, wypadków drogowych.
Pan Komendant przedstawił zwiedzają-
cym zarys historii OSP w Sokołowie od jej
założenia (tj. od 1882 r.) poprzez różne
zawirowania naszej polskiej historii.
Oprócz tego dzieci miały możliwość „do-
tknięcia” tej historii, ponieważ Komendant
otworzył gabloty, w których mieszczą się
zabytkowe już hełmy, puchary, sztandary
OSP – duma każdej jednostki z wielolet-
nią tradycją. Wycieczka była udana i miej-
my nadzieję, że na równi kształcąca.

Marek Kida
Fot. M. Kida, A. Dec
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Wakacyjne

zajêcia

wokalno-aktorskie

Podczas wakacji, mło-
dzież poszukuje różnych
form spędzania wolnego
czasu. MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp., wyszedł naprze-
ciw tym oczekiwaniom, or-
ganizując projekt „Wakacje

2013”, który dawał możliwość uczestni-
czenia w zajęciach z różnych dziedzin.
Wiele młodych osób zdecydowało się na
udział w zajęciach wokalno-aktorskich.

W dwóch grupach wiekowych, mło-
dzież szkolna naszej gminy odkrywała
warsztat umiejętności aktora, tajniki apa-
ratu głosowego oraz „świat muzyki”. Wy-
konując różnorodne zadania teatralne,
tworząc etiudy aktorskie, członkowie za-
jęć niejednokrotnie zaskakiwali kreatyw-
nością w twórczym myśleniu, spontanicz-
nością w działaniu oraz swobodą w im-
prowizacji. Kreowali postacie, wcielali się
w różne role, „oczami wyobraźni” przed-
stawiali wyimaginowane przedmioty...

Zabawy aktorskie odbywały się na
przemian z zajęciami wokalnymi, na któ-
rych głównym „narzędziem” pracy był
głos – stąd ćwiczenia emisyjne, odde-
chowe, nauka piosenek czy indywidual-
ne prezentacje wokalne.

Zagadnieniem, które zyskało duże
zainteresowanie stała się „Sztuka po-
prawnej wymowy”. Wszyscy chętnie
zmierzali się z „łamańcami językowymi”
które prezentowane były w ramach kon-
kursu „Ballada na tempo i dykcję”.

Uczestnicy poniżej ośmiu lat, dosko-
nalili ogólną percepcję muzyczną biorąc
udział m.in. w ćwiczeniach kształtujących
poczucie rytmu, zabawach słuchowych,
muzyczno-ruchowych. Ponadto dzieci te
poszerzały swoją muzyczną wiedzę od-
powiadając na „Zagadki z muzycznej
szufladki a inspirowane muzyką tworzy-
ły własne, jej rysunkowe wizje.

Młodzież wzięła udział w seansie
muzykoterapii, który miał na celu uwraż-
liwić i pozytywnie wpłynąć na psychikę
człowieka. Ta metoda pracy spotkała się
z dużym aplauzem i czynnym udziałem
wszystkich uczestników.

Zajęcia miały na celu zwiększyć swo-
bodę uzewnętrzniania siebie, odnaleźć
radość w tworzeniu, poszerzyć „horyzon-
ty wyobraźni”. Wpłynęły na rozwój prze-
żyć emocjonalnych i wzbogaciły wiedzę
na gruncie muzyki oraz aktorstwa.

Bardzo dziękuję obu grupom i każ-
demu uczestnikowi z osobna za obec-
ność, otwartość i jakże często zaskaku-
jącą wyobraźnię.

Beata Kraska
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Dyskoteka

21 sierpnia br. odbyła się
dyskoteka dla uczestników pół-
kolonii w MGOKSiR. Dobra mu-
zyka, mrugające światła, dym
z wytwornicy, fruwające baloni-
ki, roztańczone dzieci i miła at-
mosfera tak można podsumo-
wać dyskotekę na zakończenie
wakacji. Po zakończonej zaba-
wie zostały wręczone nagrody
książkowe dla dzieci za brak
nieobecności na wakacyjnych
zajęciach. Również dzieci nie

13 sierpnia br. miał odbyć się „Rajd
rowerowy z ogniskiem w Turzy” jednak
przepisy ruchu drogowego pozbawiłyby
możliwości wzięcia w nim udziału znacz-
nej części dzieci uczęszczających na

Ognisko w Turzy zajęcia organizowane przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp. na terenie Gminy
i Miasta. W takiej sytuacji nastąpiła zmia-
na planów i na ognisko w Turzy wszyst-
kie chętne dzieci zabrał wynajęty bus.
Ognisko zlokalizowane było na specjal-
nie do tego przygotowanym placu przy
SP w Turzy. Zanim została upieczona kieł-
baska dzieci na całego oddały się zaba-
wie. Wraz z opiekunami uczestniczyły

w przeciąganiu liny, bawiły się chustą
animacyjną oraz grały w piłkę. Wielką
popularnością cieszył się plac zabaw
wyposażony w huśtawki i drabinki. Po
takiej dozie ruchu upieczona kiełbaska
smakowała znakomicie. Dzieci chciały
jeszcze zostać i bawić się dalej, ale nie-
stety zaskoczył nas deszcz i pobyt mu-
siał zostać skrócony.

Marek Kida
Fot. H. Boho

zostały obojętne i w ra-
mach podziękowań dla
instruktorów za całokształt
wakacyjnych wrażeń zro-
biły sobie z nimi pamiąt-
kowe zdjęcie oraz popro-
siły o wpisanie im okolicz-
nościowych dedykacji do
książek.

Marek Kida
Fot. S. Bełz
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I Miejsko-Gminny

Wakacyjny Turniej Tenisa

Ziemnego pod Patronatem

Burmistrza Gminy

i Miasta

Soko³ów Ma³opolski

W dniu 06.08.2013 r. odbył się I Miej-
sko-Gminny Wakacyjny Turniej Tenisa
Ziemnego pod Patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski dla
osób poniżej 16 lat. Turniej rozpoczął
się o 16:30.

Frekwencja nie była zbyt wysoka,
a było to spowodowane tym, że kilka za-
wodników, których zgłaszało chęć
uczestnictwa w zawodach wybrało jed-
nak pielgrzymkę, bądź też udało się na
odpust do pobliskiej miejscowości.

W rozgrywkach wzięło udział 6 osób.
Gry odbywały się zgodnie z regulami-
nem do 4 wygranych gemów, ale z po-
wodu małej ilości zawodników zamiast
systemu pucharowego dzieci zagrały
„każdy z każdym”.

Sam Turniej był bardzo ciekawy i trzy-
mał w napięciu do końca. Gry były wy-
równane, a rozgrywki przeciągały się.
Świadczy o tym fakt, iż doszło do trzech
tie breków.

Trzech najlepszych zawodników
miało ostatecznie na swoim koncie po
cztery zwycięstwa i jednej porażce.

O zwycięstwie w zawodach zadecy-
dował stosunek gemów. Ostatecznie
wygrał Adrian Szuberla, który był w ogól-
nym rozrachunku lepszy od Mateusza
Krawca o zaledwie jednego gema.

Klasyfikacja turnieju:
1. Adrian Szuberla
2. Mateusz Krawiec
3. Kamil Szostecki
4. Rafał Nowak
5. Karol Matuła
6. Adrian Szostecki

I Miejsko-Gminny Wakacyjny Turniej
Tenisa Ziemnego pod Patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Mało-
polski dla osób powyżej 16 lat, który pier-
wotnie miał odbyć się 03.08.2013 został
rozegrany 17.08.2013.

Powodem była niedyspozycja wielu
zawodników chcących brać udział w za-
wodach.

Ostatecznie w turnieju wzięło udział
16 osób. Zawody trwały 5 godzin, a naj-
bardziej emocjonujący był finał, w któ-
rym Marcin Burek pokonał Karola God-
ka 7-5. Trzecie miejsce zajął Sebastian
Miazga, a czwarte Tomasz Piekut.

Sebastian Godek

Juniorzy „Or³a” Wólka

NiedŸwiedzka na turnieju

w S³ubicach

W dniach 09.08. – 14.08.2013 r.
w Słubicach, woj. lubuskie odbył się XXIX
finał centralny ogólnopolskiego Turnieju
„Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława
Tymowicza w kategorii chłopców. Uczest-
niczyli tam młodzi piłkarze urodzeni
w roku 1998 i młodsi, reprezentujący 16
województw. Województwo podkarpac-
kie reprezentował zespół „TECHFORM
Orzeł Wólka Niedźwiedzka”, którego tre-
nerem jest p. Marek Frączek. Drużyna
z Wólki Niedźwiedzkiej zakwalifikowała
się tam dzięki zwycięstwu w trzech kolej-
nych etapach na poziomie gminy, powiatu
i województwa. W eliminacjach do tego
Turnieju uczestniczyło ponad 3 tysiące
drużyn z całej Polski.

Juniorzy Orła w wyniku losowania tra-
fili do grupy B, której skład wyglądał na-
stępująco:

1. Techform Orzeł Wólka Nie-
dźwiedzka (woj. podkarpackie)

2. Polonia Środa Śląska (woj. dolno-
śląskie)

3. Victoria Jedwabne (woj. podlaskie)
4. Gryf Kamień Pomorski (woj. za-

chodniopomorskie)
Mecze w grupie odbyły się w dniach

10.08 – 12.08. Uzyskano następujące
wyniki:

Kolejka I
10.08. Techform Orzeł Wólka Nie-

dźwiedzka – Polonia Środa Śląska 1:2
(dla Orła: bramka samobójcza)

10.08. Gryf Kamień Pomorski – Victo-
ria Jedwabne 13:2

Kolejka II
11.08. Techform Orzeł Wólka Nie-

dźwiedzka – Victoria Jedwabne 1:0 (dla
Orła: Marcin Chorzępa)

11.08. Gryf Kamień Pomorski – Polo-
nia Środa Śląska 3:0

Kolejka III
12.08. Techform Orzeł Wólka Nie-

dźwiedzka – Gryf Kamień Pomorski 0:3

12.08. Polonia Środa Śląska – Victo-
ria Jedwabne 4:0.

Zawodnicy Orła w swojej grupie zaję-
li pechową 3 pozycję, przez co w ogól-
nym rozrachunku zostali sklasyfikowani
na miejscach 9-12. Niewątpliwie wynik ten
jest powodem do ogromnej satysfakcji
i radości. Sam wyjazd i reprezentowanie
Wólki, jako jednej z 16 najlepszych dru-
żyn z rocznika w Polsce jest powodem do
wielkiej dumy! Warto podkreślić, że w dru-
żynie Orła występowało tylko 6 chłopców
z rocznika 1998, pozostali to rocznik 1999,
a 3 urodziło się w roku 2000.

Oprócz pucharu za zajętą lokatę nasi
gracze jako jedyni przywieźli nagrodę fair
play. Świadczy to o tym, że mimo presti-
żu rozgrywek można grać czysto, mądrze
oraz rozsądnie. W ramach zajęć poza-
sportowych zawodnicy Orła mieli okazję
poznać miasto Słubice oraz sąsiadujący
z nimi Frankfurt nad Odrą, byli również
w Aquaparku w Zielonej Górze.

Warto dodać, że wyjazd na ten Tur-
niej nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc
UGiM Sokołów Młp., a konkretnie MGOK-
SiR na czele z p. dyr. Jackiem Piekieł-
kiem, za co serdecznie dziękujemy.

M. Frączek

Skład drużyny TECHFORM „Orzeł” Wól-
ka Niedźwiedzka:
1. Bałut Arkadiusz – ur. 2000 r.
2. Bałut Dominik – ur. 1998 r.
3. Chorzępa Bartłomiej – ur. 1999 r.
4. Chorzępa Dawid – ur. 1998 r.
5. Chorzępa Marcin – ur. 1999 r.
6. Cisek Bartłomiej – ur. 1999 r.
7. Cymerys Tomasz – ur. 1998 r.
8. Koper Rafał – ur. 1999 r.
9. Kutyła Bartłomiej – ur. 1999 r.
10. Matuła Szymon – ur. 1998 r.
11. Rychel Dawid – ur. 2000 r.
12. Sączawa Karol – ur. 1998 r.
13. Serafin Mateusz – ur. 1998 r.
14. Śliż Wiktor – ur. 2000 r.
15. Tabaka Dominik – ur. 1999 r.
16. Tabaka Kamil – ur. 1999 r.
17. Wołcz Patryk – ur. 1999 r.

Opiekunowie:
Marek Frączek, Jacek Piekiełek
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I Amatorski Turniej Kloca

pod Patronatem Burmistrza

Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

21 sierpnia br. na obiektach Wiejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Górnie został rozegrany I Amatorski
Turniej Kloca pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Kloc to drużynowa odmiana szachów toczona
na dwóch szachownicach. Zaznaczyć trzeba, że w drużynie
zawodnicy grają odmiennymi kolorami szachów. Zdobyta
bierka na przeciwniku trafia do ręki kolegi z drużyny, który
w ramach wykonywanego ruchu może dostawić ją na swo-
jej szachownicy. Zgodnie z regulaminem rozegranego Tur-
nieju wprowadzona została zasada, że „promocja pionka”
nie obowiązuje. Dodatkowo na prośbę wszystkich graczy
w celu utrudnienia gry zrezygnowano z zasady „dostawio-
na figura matuje”. Po za normalnymi zasadami szachów
w klocu dopuszcza się werbalną komunikację między za-
wodnikami w drużynie, najczęściej wygląda to w ten spo-
sób: „potrzebują hetmana”, „potrzebuję gońca”, „kończy Ci
się czas”. To sprawia, że turniej staje się bardziej żywiołowy
i spektakularny dla zawodników i kibiców. Podobnie jak
w blitzu, w kloca gra się na „czas krótki”. Kloc ma charakter
bardziej towarzyski niż sportowy dlatego jego zasady nie są
ściśle skodyfikowane, pomimo tego jest to świetna forma
rozrywki intelektualnej.

Do I Amatorskiego Turnieju Kloca pod Patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. chęć udziału zgłosiło
8 drużyn, niestety jedna drużyna nie dotarła. Sędzią Głów-
nym Turnieju był piszący te słowa. Turniej rozegrano na dy-
stansie 7 rund systemem szwajcarskim. Po zaciętej rywali-

zacji tzw. miejsca medalowe wyglądały następująco:
I miejsce zdobyła drużyna w składzie Łukasz Dudzik, Mi-

chał Perlak; II drużyna w składzie Grzegorz Dudzik, Seba-
stian Miazga; III drużyna w składzie Krzysztof Rembisz, Da-
mian Burek. Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali oko-
licznościowe puchary wraz z grawerką oraz dyplom dla każ-
dej drużyny. Uczestnicy Turnieju byli bardzo zadowoleni, iż
mogli skorzystać z tej formy rekreacji sportowej i już zapo-
wiadają, że w gminnym środowisku szachistów zrobią dobrą
reklamę organizatorowi zachęcając wszystkich swoich zna-
jomych do udziału w następnej edycji. Organizatorem Tur-
nieju był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

IV Turniej Orlika o Puchar

Premiera Donalda Tuska

17 oraz 18 września na boiskach sportowych Orlik 2012
przy ul. Sportowej 5 w Sokołowie Młp. rozegrano pierwszą
rundę eliminacji do IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Do-
nalda Tuska.

W pierwszym dniu zawodów rywalizowali ze sobą dziew-
częta i chłopcy z rocznika 2002 oraz 2003 z sąsiednich gmin.
Pomimo niesprzyjającej aury na boisku toczyła się zażarta ry-
walizacja. Tylko zwycięzca uzyskiwał awans do kolejnych eta-
pów rozgrywek. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się dru-
żyna z UKS Łowisko natomiast pierwsze miejsce zajęli chłop-
cy z ZS z Górna.

W drugim dniu do sportowej rywalizacji przystąpiły dzieci
z rocznika 2000/2001. Bezkonkurencyjną wśród dziewcząt oka-
zała sie szkoła z Wólki Niedźwiedzkiej wygrywając Turniej.
Wśród chłopców z tego rocznika w Finale Turnieju spotkały się
drużyny z Sokołowa i Kamienia. Lepsi okazali się przyjezdni
wygrywając cała imprezę.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorące napoje oraz
słodycze i soczki ufundowane przez p. Józefa Krzywonosa –
Prezesa Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie oraz
nagrody rzeczowe w postaci pucharów i piłek ufundowane
przez Dyrektora MGOSKiR w Sokołowie Młp. – p. Jacka Pie-
kiełka.

Honorowy patronat nad tym etapem rozgrywek objął Bur-
mistrz GiM – p. Andrzej Ożóg. Sędzią głównym zawodów był
Sebastian Godek, natomiast opiekę medyczną sprawował kol.
Witold Pasierb.

Wygranym gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych
etapach Turnieju.

Wyniki chłopcy rocznik 2002/2003:

Grupa I: UKS HERKULES TRZEBUSKA – ZS GÓRNO – 0:3
UKS ŁOWISKO – ZS GÓRNO – 0:1
UKS ŁOWISKO – UKS HERKULES TRZEBUSKA – 2:0
Grupa II: SP KAMIEŃ – UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP. – 3:0
Mecz o 3 miejsce:
UKS ŁOWISKO – UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP. – 2:0
Mecz o 1 miejsce SP KAMIEŃ – ZS GÓRNO – 0:1
Klasyfikacja końcowa:
1. ZS GÓRNO
2. SP KAMIEŃ
3. UKS ŁOWISKO
4. UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP.
5.UKS HERKULES TRZEBUSKA

Wyniki dziewczęta 2002/2003:

ZS GÓRNO – ORLIK SOKOŁÓW MŁP. – 2:1
UKS HERKULES TRZEBUSKA – „ŁOWISKO” – 0:2
ORLIK SOKOŁÓW MŁP. – „ŁOWISKO” – 2:3
ZS GÓRNO – UKS HERKULES TRZEBUSKA 4:0
ORLIK SOKOŁÓW MŁP. – UKS HERKULES TRZEBUSKA – 0:1
„LOWISKO” – ZS GÓRNO – 1:0
Klasyfikacja końcowa:
1. „ŁOWISKO”
2. ZS GÓRNO
3.UKS HERKULES TRZEBUSKA
4. ORLIK SOKOŁÓW MŁP.
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Wyniki dziewczęta 2000/2001:

ZS GÓRNO – UKS HERKULES TRZEBUSKA. – 1:0
ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA – ZS SOKOŁÓW – 3:0
ZS SOKOŁÓW – UKS HERKULES TRZEBUSKA – 2:1
ZS GÓRNO – ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA – 0:5
ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA – UKS HERKULES TRZEBUSKA
– 3:0
ZS SOKOŁÓW – ZS GÓRNO – 1:2
Klasyfikacja końcowa:
1. ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA
2. ZS GÓRNO
3.ZS SOKOŁÓW MŁP.
4. UKS HERKULES TRZEBUSKA

Wyniki chłopcy 2000/2001:

Grupa I: ZS GÓRNO – UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP. – 0:0
SOKÓŁ KAMIEŃ – UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP – 1:2
SOKÓŁ KAMIEŃ – ZS GÓRNO – 1:0
Grupa II: WÓLKA NIEDŹWIEDZKA – UKS „ORLĘTA” KAMIEŃ
PODLESIE – 0:2
UKS ŁOWISKO – UKS „ORLĘTA” KAMIEŃ PODLESIE – 0:0
UKS ŁOWISKO – WÓLKA NIEDŹWIEDZKA 0:1
Mecz o 3 miejsce: SOKÓŁ KAMIEŃ – WÓLKA NIEDŹWIEDZKA
– 0:1
Mecz o 1 miejsce UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP. – UKS „ORLĘ-
TA” KAMIEŃ PODLESIE – 0:3
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS „ORLĘTA” KAMIEŃ PODLESIE
2. UKS SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP.
3. WÓLKA NIEDŹWIEDZKA
4. SOKÓŁ KAMIEŃ.
5.ZS GÓRNO
6.UKS ŁOWISKO

Organizator Tomasz Nizioł

* * *

W dniu 20 września 2013 r. w Rzeszowie na osiedlu Budzi-
wój, na obiektach sportowych przy szkole podstawowej odbył
się IV Powiatowy Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska. Po eliminacjach gminnych do szczebla powiatowego
zakalikowały się 4 drużyny, miedzy innymi drużyna chłopców
ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im. ks. M. Lachora
w Górnie. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.
Poziom wszystkich drużyn biorących udział w turnieju był wy-
soki, a wszyscy uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościa-
mi. W końcowej klasyfikacji nasza drużyna zajęła IV miejsce.
Najlepszymi drużynami okazały się następujące szkoły pod-
stawowe:

I miejsce – SP Tyczyn II miejsce – SP Głogów III miejsce –
SP Budziwój

Barbara Potocka
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odbywać się będą:

�Konsultacje, porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
�Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów.
� Indywidualny i Grupowy Trening Zastępowania Agresji (ART)® dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
� Indywidualny i grupowy Trening Umiejętności Prospołecznych dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
�Doradztwo dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi.

Zgłoszenia na zajęcia i treningi prosimy kierować do Punktu Konsultacyjnego pod nr tel. (17) 7729771 lub
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. (17) 8528130

DYŻURY SPECJALISTY:
Poniedziałek 12:00-15:00        Wtorek 11:00-15:00 Środa 11:00-14:00 (Rzeszów)

W dniu 8 września 2013 r. Komisja
Sędziowska w składzie: Andrzej Jabłoń-
ski – sędzia główny, Andrzej Sztorc – sę-
dzia wagowy, Janusz Kisiel – sędzia po-
mocniczy rozpatrzyła wyniki Zawodów
Wędkarskich o Puchar Burmistrza GiM
w Sokołowie Małopolskim, rozegranych
tego dnia na Zalewie Niedźwiadek

Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

w Wólce Sokołowskiej. Po ustaleniu punk-
tacji wyniki okazały się następujące:
1. Michał Bezkłubyj – 171
2. Marek Wyskida – 67 pkt.
3. Stanisław Kurasiński – 57 pkt.

Największą rybę zawodów złowił kol.
Michał Bezkłubyj – płoć długości 20 cm.

Po ustaleniu i ogłoszeniu wyników

nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów
zawodnikom przez prezesa Koła. Do Ko-
misji Sędziowskiej nie wpłynęły żadne
skargi i odwołania. Do wagi zgłoszono
ryby następujących gatunków: płoć,
wzdręga, kiełb, okoń.

Prezes Koła PZW Nr 33
Andrzej Sztorc

Informujemy, że wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014
w PUNKCIE KONSULTACYJNYM

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie
mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 37

(budynek Zespołu Szkół im. T. Kościuszki, p. 117)

Zapraszamy na stronę internetową Poradni www.ppp1-rzeszow.edu.pl, na której znajdziecie Państwo, wiele ciekawych
artykułów, druki do pobrania oraz bieżące informacje.
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SKARŻYSKO-KAMIENNA

XIII PÓŁMARATON
WTÓRPOL

W dniu 24 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej odbył się
XIII PÓŁMARATON WTÓRPOL oraz mini półmaraton na dy-
stansie 2,1 km. Na zaproszenie organizatorów przyjechali dwaj
wybitni sportowcy, mistrz olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszo-
ła oraz mistrz świata w boksie Krzysztof Włodarczyk.

W stosunku do poprzednich edycji trasa została zmieniona
i według biegaczy stała się trudniejsza i bardziej wymagająca.
21,097 km. pokonało 502 osoby, a mini półmaraton około 250
biegaczy w tym dorośli, młodzież oraz dzieci.

Bieg zdominowali zawodnicy z Kenii i Ukrainy. Najlepszy
zawodni z Kenii uzyskał czas 01:04:00, a najlepsza zawod-
niczka z Ukrainy 01:15:00. Najszybszym Polakiem był Andrzej
Lachowski z Krakowa z wynikiem 01:12:26.

Na zakończenie wszyscy biegacze zostali poczęstowani
specjalnie przygotowanymi na tę okazję tortami.

Nasi reprezentanci:

Wacław Tomasiak miejsce open 89 z czasem 01:36:53,
w kategorii M 40 22/107
Karolina Tomasiak mini półmaraton (nie prowadzono klasy-
fikacji)

STALOWA DYCHA

Dnia 14 lipca w Stalowej Woli pierwszy raz został zorganizowany bieg STALOWA DYCHA. Do
pokonania były dwie pętle pięciokilometrowe ulicami miasta.

W ramach imprezy odbyły się biegi dla przed-
szkolaków oraz bieg rodzinny. W biegu głównym
wystartowało 333 osoby. Główne miejsca zajęli
zawodnicy z Ukrainy.

Zwycięzcą został Igor Olefirenko z czasem 00:29:52, a w śród kobiet Iza-
bela Trzaskalska AZS Lublin z czasem 00: 35:46

Nasze wyniki:
Wacław Tomasiak open 114 z czasem 00:42:37
Andrzej Słobodzian open 238 z czasem 00:50:17
Marcin Tomasiak open 291 z czasem 00:56:44

PIWNICZANKA PO RAZ DRUGI

W dniu 21 lipca w Piwnicznej Zdrój uczestniczyliśmy w II Biegu Piwniczanki. Trasa 10 km.
wiodła wzdłuż rzeki Poprad, która swój początek ma na Słowacji, oraz obok rozlewni wody
mineralnej Piwniczanka będącej głównym sponsorem imprezy. W biegu wystartowało 230
osób, w tym zawodnicy ze Słowacji, Ukrainy oraz mieszkaniec Australii. Odbył się też II Marsz
Piwniczanki również na 10 km. oraz biegi dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum na
dystansie 2 km. Zwycięzcą biegu został Bogdan Dziuba ze Stalowej Woli z czasem 00: 33:23.
Pierwsza kobieta Natalia Malia z Ukrainy osiągnęła czas 00: 39:29.

Nasze wyniki:
Wacław Tomasiak open 45 z czasem 00:43:04
Marcin Tomasiak open 135 z czasem 00:56:22

Bieg szkół podstawowych na 2 km:
Karolina Tomasiak miejsce 23 z czasem 00:13:59
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Powiatowy kalendarz szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2013/2014

IGRZYSKA M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ

Oznaczenia gmin:
1 – Błażowa, 2 – Boguchwała, 3 – Chmielnik, 4 – Dynów, 5 – Głogów Młp., 6 – Hyżne, 7 – Kamień, 8 – Krasne, 9 – Lubenia, 10 – Sokołów Młp.,
11 – Świlcza, 12 – Trzebownisko, 13 – Tyczyn
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GIMNAZJADA

LICEALIADA

* szkoły zgłoszone do zawodów: 1 – LO w Błażowej, 2 – LO w Boguchwale, 3 – LO w Chmielniku, 4 – LO w Dynowie, 5 – ZSZ w Dynowie,
6 – SLO w Głogowie Młp., 7 – ZS w Kamieniu, 8 – ZS w Sokołowie Młp., 9 – ZSTW w Trzcianie, 10 – ZS w Tyczynie

Oznaczenia gmin:
1 – Błażowa, 2 – Boguchwała, 3 – Chmielnik, 4 – Dynów, 5 – Głogów Młp., 6 – Hyżne, 7 – Kamień, 8 – Krasne, 9 – Lubenia, 10 – Sokołów Młp.,
11 – Świlcza, 12 – Trzebownisko, 13 – Tyczyn
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WIES£AW SONDEJ SOKO£OWSKIM IRONMANEM

– 226 km w czasie 13:38:49

Moje przygotowania do zawodów na najdłuższym dystan-
sie, aby wystartować w ironmen i zostać „człowiekiem z żela-
za” trwały dwa lata. Starty w pokrewnych konkurencjach, jak
również na dystansach krótszych w triathlonie zbliżały mnie
do tego dnia, który nastąpił 17 sierpnia 2013 roku w Międzyna-
rodowych zawodach triathlonowych na dystansie długim
w Wolsztynie (woj. kujawsko-pomorskie). Godzina 6 rano i wraz
z grupą liczącą 30 zawodników wystartowałem w pływaniu na
dystansie 3 km, 800 m pokonując dwie pętle w czasie 01:26:37
zajmując bardzo dobre 12 miejsce w kategorii open. Szybki

bieg do boksu z rowera-
mi w międzyczasie zdej-
mując piankę, jeszcze tyl-
ko buty kask i wyjazd na
trasę liczącą 180 km.
Ostatnia pętla i czas na
liczniku rowerowym po-
kazuje 06:29:59, co dla
mnie jest dużym zasko-
czeniem, że mam jeszcze
duże rezerwy wytrzyma-
łościowe. Szybki wjazd
do boksu, zmiana obu-
wia na biegowe i mara-
ton 42,195. Temperatura
powietrza 26, 29 stopni
daje znać o sobie orga-
nizm – przechodzi pierw-
sze kryzysy, ale moja
psychika pokonuje te sła-
bości.

Pewnie zmierzam do
mety czas na pulsome-
trze wskazuje 05:36:30 s
i widzę metę gdzie czas

ogólny na zegarze elektronicznym wyświetla cyfrę 13:38:49 s
dając II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Radość na twa-
rzy, cenny medal, jeszcze kilka słów do mikrofonu dziękując
wspaniałym kibicom i jestem IRONMANEM.

Wiesław Sondej

Przed startem w p³ywaniu na dystansie 3,8 km.

Trasa rowerowa na dystansie 180 km.

Meta i widoczny czas na zegarze pokazuje ukoñczenie zawo-
dów.

Piêkny medal, pami¹tka na ca³e ¿ycie. Kilka s³ów o swojej karierze i podziêkowania publicznoœci .
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dotycz¹ca zdarzeñ
zaistnia³ych

od 17.07. do 20.09.2013 r.

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 30 listopada 2013 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazy-
waæ na adres redakcji:

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

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

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego

Przestêpstwa

Od 17 lipca do 20 września 2013 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 53 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (9 przypadków), kra-
dzieże z włamaniem (5 przypadków),
oszustwo (3 przypadki), uszkodzenie
ciała (2 przypadki), kierowanie gróźb
karalnych (5 przypadków), fizyczne
i psychiczne znęcanie się (4 przypad-
ki), kierowanie samochodem po drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości (13
przypadków), kierowanie rowerem po
drodze publicznej w stanie nietrzeźwo-
ści (3 przypadki), uszkodzenie mienia
(1 przypadek), pobicie (3 przypadki),
wypadek drogowy (1 przypadek), nara-
żenie na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo (1 przypadek), uszkodzenie znaku
granicznego (1 przypadek), podrobie-
nie podpisu (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynno-
ści służbowe na miejscu – 32 kolizje
drogowe, z których najwięcej miało miej-
sce w Sokołowie Młp. (11 kolizji), w Nie-
nadówce (3 kolizje), w Górnie (6 koli-
zji), w Wólce Niedźwiedzkiej (1 kolizja),
w Trzebusce (1 kolizja), w Trzebosi
(1 kolizja), w Turzy (1 kolizja) w i Kamie-
niu (7 kolizji).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

PO¯YCZKI DLA MA£YCH FIRM
ZE ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

* Oprocentowanie od 1 lipca – 4,18%

* Wysokość pożyczki: 10-40 tys. złotych

* Okres spłaty: do 24 miesięcy dla pożyczek do 30.000 zł oraz 36 miesięcy dla

pożyczek powyżej 30 tys. zł

* Zabezpieczenie pożyczki: poręczenie 2 osób fizycznych

* Przeznaczenie pożyczki: cele obrotowe i inwestycyjne

Kontakt: 785 754 564, joannazabek92@gmail.com
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Wakacje 2013 w MGOKSiRWakacje 2013 w MGOKSiR

Różne formy zajęć podczas wakacji w MGOKSiR. Fot. H. Boho, S. Bełz, M. Kida

Wycieczka do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, 30 lipca 2013 r. Fot. A. Dec

Z wizytą u strażaków, 1 sierpnia 2013 r. Fot. M. Kida, A. Dec

Ognisko integracyjne w Turzy, 13 sierpnia 2013 r. Fot. H. Boho

Dyskoteka dla uczestników półkolonii w MGOKSiR, 21 sierpnia 2013 r. Fot. S. Bełz
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Druk: „DUET", tel./fax 017 86 35 544, tel. 017 87 11 281; e-mail: duetdruk@onet.pl

Juniorzy „Orła” Wólka Niedźwiedzka w finale centralnym ogólnopolskiego Turnieju Piłkarska Kadra
Czeka” im. Stanisława Tymowicza, Słubice 9-14 sierpnia 2013 r.

„

I Amatorski Turniej Kloca pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. (drużynowa
odmiana szachów), 21 sierpnia 2013 r. Fot. M. Kida

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, 17-18 września 2013 r. Fot. T. Nizioł


