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W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,
niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi,

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,
niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.
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Czcigodni Księża, Panie, Panowie,
Droga Młodzieży.

Obchodzimy dziś święto odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Po
długich latach niewoli kraj nasz zyskał
prawo stanowienia własnych praw
i rozwoju.

Rankiem 10 listopada 1918 r., uwol-
niony przez Niemców po 15 miesiącach
pobytu w twierdzy magdeburskiej Jó-
zef Piłsudski wrócił do Warszawy. Jego
powrót z twierdzy wywołał entuzjastycz-
ne demonstracje oraz wyzwolił długo
tłumioną wolę pozbycia się z miasta
30-tysięcznego garnizonu niemieckie-
go. 10 i 11 trwało rozbrajanie Niemców,
w czym szczególną rolę odegrała mło-
dzież Warszawy, skupiona w szeregach
Polskiej Organizacji Wojskowej. Po kil-
kudziesięciu zaledwie godzinach, sto-
lica Polski była znów w polskim posia-
daniu. 11 wieczorem Rada Regencyj-
na, która 7 października proklamowała
niepodległość Polski, zdecydowała się
przekazać Józefowi Piłsudskiemu wła-
dzę wojskową oraz w trzy dni później,
Regenci zrzekli się na jego rzecz całej
władzy cywilnej. Tego samego dnia
Józef Piłsudski, przywódca odradzają-
cej się Polski, wydał swój pierwszy
urzędowy akt: „Wyszedłszy z niemiec-
kiej niewoli, zastałem wyzwalającą się
Polskę w najbardziej chaotycznych sto-
sunkach wewnętrznych i zewnętrznych,

Jest taka noc, na którą człowiek
czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy
wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą
się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna...
Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia...

Magicznych Świąt
Bożego Narodzenia

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

wobec zadań niezmiernie trudnych,
w których lud polski sam musi wykazać
swoją zdolność organizacyjną”. 16 li-
stopada 1918 r. Piłsudski wysłał, dato-
waną na 11 listopada, depeszę do USA,
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Nie-
miec informującą o powstaniu niepod-
ległego państwa polskiego.

Tak właśnie jesienią 1918 roku Pol-
ska – jak się wówczas potocznie mówi-
ło – „wybuchła”. Jędrzej Moraczewski,
świadek tamtych wydarzeń, pisał: „Nie-
podobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął. Po 120 latach pry-
sły kordony (...) Wolność! Niepodle-
głość! Zjednoczenie! Własne państwo
(...) Cztery pokolenia nadaremno na tę
chwilę czekały, piąte doczekało”.

Polska „wybuchła” 11 listopada, ale
były to dopiero początki niepodległego
państwa. Wtedy u progu niepodległo-
ści, w zasięgu władzy polskiej znajdo-
wały się ziemie b. Królestwa Polskiego
i Galicji – a i to nie wszystkie. Powstają-
ce państwo polskie nie było jeszcze
w pełni zjednoczone, nie miało ustalo-
nych granic, obejmowało obszar zale-
dwie około 140 tys. km2, na których
mieszkało około 14,5 mln ludności. Od-
zyskanie niepodległości przez Polskę
po latach zaborów stanowi jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w dziejach
państwa polskiego. Był to akt historycz-

ny wprowadzający Polskę po długim
okresie nieobecności do grona suwe-
rennych państw. Położenie Polski, po-
siadany potencjał ekonomiczny oraz
zasoby demograficzne czyniły nasz kraj
ważnym partnerem w gronie państw
europejskich, co miało szczególnie do-
niosłe znaczenie w kształtowaniu się
nowoczesnego obrazu polskiego spo-
łeczeństwa.

11 listopada obchodzony był w II
Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe
mające ogromne znaczenie dla milio-
nów Polaków. Był jednocześnie wyra-
zem szacunku dla minionych pokoleń
walczących o wolną Ojczyznę oraz na-
dziei przyszłych – myślących o jej roz-
woju oraz potędze.

Pamięć o tym dniu, pomimo nieko-
rzystnych dla Polski następstw II wojny
światowej, pozostała nadal w mental-
ności Polaków. Święto Niepodległości
przetrwało w tradycji oraz świadomo-
ści narodu polskiego, jako niezwykle
doniosły akt historyczny.

Dzień 11 listopada został ustano-
wiony – ustawą Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z 1937 r. – polskim świętem na-
rodowym i pozostawał oficjalnie świę-
tem państwowym RP do roku 1944.
W roku 1945 komunistyczne władze
PRL jako święto państwowe ustanowi-
ły dzień 22 lipca. Święto Niepodległo-
ści, obchodzone w dniu 11 listopada,
zostało przywrócone przez Sejm RP do-
piero w roku 1989.

Szanowni Państwo.
Święto 11 listopada jest dla Pola-

ków świętem bardzo radosnym, jest
świętem dumy narodowej, to jedno
z świąt – symboli Polski. Polakom uda-
ło się zrobić coś ważnego, wybić się na
niepodległość. Musimy pamiętać, że nic
nie jest dane na zawsze, niepodległość
także. Należy więc doceniać, że jeste-
śmy wolni, że możemy stanowić sami
o sobie, w swoim niepodległym kraju.

Przemówienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
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RZ¥D OSZCZÊDZA

NA POLAKACH
Budżet państwa na 2014 rok zaproponowany
przez Rząd PO-PSL uderzy w najbiedniejszych
– uważa Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg,
autor, lub współautor prawie wszystkich po-
prawek, wprowadzonych do budżetu państwa
od 2006 roku, dzięki którym Podkarpacie uzy-
skało środki na inwestycje. Doceniony i uho-
norowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz pre-
stiżową nagrodą im. Grzegorza Palki, zwaną
Samorządowym Oskarem. Członek Komitetu
Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Członek
Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzy-
stania środków unijnych oraz Podkomisji sta-
łej ds. finansów samorządowych. W latach
2005-2007 wiceprzewodniczący Komisji Finan-
sów Publicznych.

Stanis³aw O¿óg, cz³onek Komisji Finansów Publicznych,
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Podkomisji sta³ej do monitorowania wykorzystania œrod-
ków unijnych oraz Podkomisji sta³ej ds. finansów samorz¹-
dowych. W latach 2005-2007 wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Finansów Publicznych. Poprzednio starosta rzeszowski
i burmistrz Soko³owa Ma³opolskiego.

wychowanie wyniosłem z domu rodzin-
nego. W parlamencie dbam o sprawy
naszego kraju, powiatu, gminy – ziemi,
która od innych jest mi bliższa. Nigdy
nie podjąłem działań, które mogłyby
zaszkodzić naszej Ojczyźnie. Było mi
niezmiernie przykro, gdy po upływie
zaledwie trzech tygodni od ujawnienia
danych na temat tegorocznej dziury
budżetowej, Premier Donald Tusk
przedstawił na Radzie Ministrów pro-
jekt budżetu na 2014 rok i ten budżet
opierał się na założeniach, które nie
sprawdziły się w roku bieżącym. Nie
popieram i nie rozumiem takiego dzia-
łania.

– Jaki będzie przyszłoroczny bu-
dżet?

– W budżecie na 2014 rok założono
dochody na kwotę 276 miliardów 912
milionów złotych, wydatki na poziomie
prawie 325 miliardów złotych i deficyt
w wysokości 47 miliardów 725 milio-
nów złotych – moim zdaniem to są po-
zycje nierealne. Jestem przekonany, że
już po pierwszym kwartale 2014 roku
budżet zostanie skierowany do noweli-
zacji, ponieważ nie uda się osiągnąć
założonego wzrostu dochodów ze
względu na zły stan gospodarki. Taka
sytuacja miała miejsce w bieżącym
roku. Wskaźniki wzrostu Produktu Kra-
jowego Brutto na poziomie 2,5% i infla-

– Premier przyznał, że dochody bu-
dżetu państwa w 2013 roku będą niż-
sze od planowanych o ponad 24 mi-
liardy złotych. Rząd zaproponował
zwiększenie deficytu o ponad 16 mi-
liardów. Proszę ocenić, jakie czynniki
złożyły się na taką niską wykonalność
budżetu państwa w bieżącym roku?

– Na etapie uchwalania budżetu na
2013 rok przyjęto nieprecyzyjne założe-
nia. Zauważyłem te błędy, wielokrotnie
dyskutowałem o nich podczas obrad
Komisji Finansów Publicznych, szcze-
gółowo uzasadniając swoje stanowisko.
Wyjaśniałem obawy zabierając głos na
sali sejmowej, dzieliłem się swoimi spo-
strzeżeniami ze społeczeństwem, po-
przez media lokalne i krajowe. Uważa-
łem, że projekt budżetu na 2013 rok był
nie do zaakceptowania, czas pokazał,
że miałem rację. W sierpniu i wrześniu
br. odbywały się prace nad nowelizacją
tegorocznego budżetu, podczas któ-
rych, okazało się, że Minister Finansów
i Wicepremier Jacek Rostowski oraz
Premier Rządu Polskiego Donald Tusk
sztucznie zawyżyli dochody – praktycz-
nie w każdym obszarze. Dochody nie
zostały wykonane, więc zwiększono
deficyt do niebotycznych rozmiarów. Na
skutek takich działań rządu polskiego,
w budżecie na 2013 rok powstała naj-
większa dziura budżetowa w historii
powojennej Polski.

– Jest Pan Poseł ekspertem do
spraw finansów publicznych, posiada
dwudziestoletnie doświadczenie
w pracach nad konstruowaniem bu-
dżetów: dwanaście lat w jednostkach
samorządu terytorialnego i osiem lat
w parlamencie. Dlaczego Premier RP
Donald Tusk nie uwzględnił zgłasza-
nych przez opozycję uwag na etapie
prac nad budżetem państwa na 2013
rok?

– Należałoby zadać pytanie, z ja-
kiego powodu, pomimo wielu zgłoszo-
nych przez opozycję uwag i publicznych
wystąpień w budżecie przyjęto docho-
dy na poziomie niemożliwym do osią-
gnięcia? Próbowałem znaleźć odpo-
wiedź na to pytanie, niestety wnioski,
do których doszedłem nie nadają się
do prasowych publikacji. Uważam, że
każdy myślący Polak ma własne, oso-
biste spostrzeżenia i jest w stanie sa-
modzielnie określić, to co obecnie dzie-
je się z naszym krajem.

– Czy budżet państwa na 2014 rok
został skomponowany z większą dba-
łością o finanse państwa? Co Pan
Poseł o tym sądzi? – dopisane

– Obawiam się, że w budżecie na
2014 rok przy obliczaniu dochodów
państwa przyjęto tę samą – błędną za-
sadę. Jestem Polakiem-patriotą, takie
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cji na poziomie 2,4% są oderwane od
rzeczywiści. Poza tym planując budżet
przyszłoroczny powinniśmy brać pod
uwagę skutki blokady wydatków
w obecnym budżecie. Te zablokowane
wydatki będą zrolowane na przyszły
rok, a rolowanie tych wydatków w po-
szczególnych resortach nie ma od-
zwierciedlenia w projekcie budżetu na
2014 rok.

– Co budzi u Pana Posła najwięk-
sze obawy w projekcie budżetu na
2014 rok?

– Niepokoi mnie zjawisko poszuki-
wania rezerw i oszczędności we wszyst-
kich działach przyszłorocznego budże-
tu. Sprzeciwiłem się rozwiązaniom,
które skutkują ograniczeniem środków
finansowych na działalność zakładów
pracy chronionej. Zaproponowane roz-
wiązania pozbawiają osoby niepełno-
sprawne możliwości normalnego funk-
cjonowania w społeczeństwie. Uwa-
żam, że to jest postępowanie niegod-
ne katolika, a przede wszystkim osób
pełniących funkcje powierzone przez
naród. Podczas opracowywania projek-
tu budżetu pominięto zapisy Konstytu-
cji RP. Złożony został projekt budżetu
do laski marszałkowskiej i jest proce-
dowany w Sejmie, natomiast nie przy-
jęto ustaw okołobudżetowych, które
rodzą skutki podatkowe, stanowiące
podstawę do pozyskania dodatkowych
dochodów. Jednym z przykładów takie-
go działania jest brak ustawy o pod-
wyższonym podatku VAT.

W chwili obecnej aktualne są prze-
pisy prawa, które mówią, że stawka 23%
obowiązuje do końca 2013 roku. Nato-
miast na tym etapie prac nad budże-
tem powstaje rządowy projekt ustawy,
który zakłada, że podwyższona stawka
będzie obowiązywała do końca 2016
roku. Posłowie opozycji dowiedzieli się
o tym z mediów, a nie z dokumentów
sejmowych. Nie ma podstawy prawnej,
nie ma również zgody opozycji na ta-
kie rozwiązania, natomiast do budżetu
już założono wpływy z podwyższone-
go podatku VAT i oszczędności na oso-
bach niepełnosprawnych.

Przykłady nieuczciwych działań
można również znaleźć w innych ob-

szarach począwszy od oświaty, opieki
zdrowotnej, dofinansowaniu zadań zle-
conych, czy zadań własnych samorzą-
dów, poprzez okrajanie subwencji, czy
dotacji.

– Gdyby poproszono Pana o stresz-
czenie w kilku słowach założeń budże-
tu na 2014 rok, to jakie padłyby stwier-
dzenia?

– Niewiarogodny, niemożliwy do
wykonania – budżet przetrwania, w któ-
rym minister sztucznie dopasowuje do-
chody do poziomu wydatków!

– Obserwując prace Rządu, czego
życzyłby Pan Polsce, Polakom i sobie?

– Polski suwerennej i dostatniej. By
żyło się lepiej, nie tylko politykom Plat-

formy Obywatelskiej i wybranym gru-
pom społecznym, ale ludziom, którzy
codziennie ciężko pracują na to, aby
nakarmić własne rodziny. Wyznaję za-
sadę, że człowiek wybrany przez na-
ród powinien uczciwie służyć temu na-
rodowi. Ubolewam nad faktem, że wie-
lu polityków zapomniało o sensie wy-
konywanej pracy: Polsce i Polakach.
Wspaniale wyrażają to słowa najwięk-
szego z Polaków Papieża Jana Pawła
II „Potrzeba nieustannej odnowy umy-
słów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność,
szacunek dla innych i troska o dobro
wspólne, szczególnie o to dobro, jakim
jest wolna Ojczyzna”.

– Dziękuję za rozmowę.

Monika Roman
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Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 25 września 2013 r.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu Osiedla „Północ III” w Sokoło-
wie Małopolskim,
– w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osie-
dla „Północ II” w Sokołowie Młp.,
– w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Sokołów
Małopolski,
– w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez
publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Sokołów Małopolski,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Rze-
szowskiego,
– w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kre-
dytu w wysokości 4 000000,00 zł z przeznaczeniem na sfi-
nansowanie planowanych spłat rat pożyczek i kredytów Gmi-
ny Sokołów Małopolski oraz deficytu budżetowego,
– w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zmian do Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przystą-
pienia Gminy Sokołów Młp. do partnerstwa w realizacji Pro-
jektu pod nazwą „Kreatywny Nauczyciel” w ramach konkursu
15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesię-
cy br.
– pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

w dniu 21 października 2013 r.
Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.

2. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Raport o stanie oświaty.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 22 października 2013 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o dopłatach dla rolników w 2013 roku i sytuacji
w rolnictwie.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 28 października 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola referatu wodno-kanalizacyjnego za 9 miesięcy br.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu
30 października 2013 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej
z dnia 28 listopada 2012 r.
– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty,
– w sprawie uchwalenia VII zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp.,
– w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychcza-
sowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbio-
rowego odprowadzenia ścieków,
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowa-
nej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
– w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych,
– w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej,

Panu Henrykowi Krasce
Radnemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.,
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składa

Dyrektor MGOKSiR wraz z pracownikami

Panu Henrykowi Krasce
Radnemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.,
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa Burmistrz Gminy i Miasta

wraz z pracownikami

Panu Henrykowi Krasce
Radnemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.,
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
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– w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.,
– w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gminę
Sokołów Małopolski projektu pn.: „Partnerstwo polsko-szwaj-
carskie na rzecz rozwoju lokalnego gminy Sokołów Małopol-
ski”,
– w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejsco-
wości Nienadówka,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. od 27 września 2013 r.

do 29 października 2013 r.
– w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy – tablicy
reklamowej „Delikatesy Centrum” na działce nr 1357/1 poło-
żonej w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i moty-
wacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 września do 31 grud-
nia 2013 r.,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 1357/1
w Sokołowie Młp. przy ulicy Rynek z przeznaczeniem na cele
usługowo-handlowe,
– w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty
kredytu,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej,
– w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 2/1/97 w gminie Sokołów Małopolski,
– w sprawie powołania składu Komisji Nagród do zaopinio-
wania wniosków kandydatów do nagrody Burmistrza Gminy
i Miasta,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy, działka nr 838/4 w Sokołowie Młp. przy ul.
Pileckich pod tymczasowe obiekty przeznaczone do garażo-
wania środków transportu,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 3362/4
położonej w Nienadówce z przeznaczeniem pod działalność
– mechanika samochodowa,
– w sprawie zmiany Komisji Przetargowej na „Rozbudowę
Zespołów Szkół w Trzebosi i w Górnie dla potrzeb stołówek”,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działki nr 5412/6, 5412/7, 5490/4 położo-
ne w Sokołowie Młp. Przy ul. gen.Wł. Sikorskiego i działka nr
1406/14 w Sokołowie Młp. Osiedle „Pod Lasem”,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działka nr 2385/5 w Trzebosi,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 466/32 położona w Trzebusce,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 466/33 położona w Trzebusce,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 466/34 położona w Trzebusce,
– w sprawie powołania Komisji Odbioru zadań:
a/ remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
wraz z przebudową parkingu,
b/ remont dworca autobusowego,
c/ zagospodarowanie terenów zielonych w Rynku w Sokoło-
wie Młp.,
– w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie odcinka ka-
nalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaski w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na kre-
dyt bankowy długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł,
– w sprawie zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw
wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Sokołów Młp.,

– w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli
ubiegających się o pomoc zdrowotną, w celu racjonalnego
i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym w skła-
dzie: Z-ca Burmistrza GiM, Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury Sportu i Spraw Społecznych, Dyrektor Zespołu Oświa-
towego, Prezes ZNP w Sokołowie Młp., Przewodniczący Ko-
misji Koła NSZZ „Solidarność”, Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.,
Dyrektor ZS Nr 2 w Nienadówce,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

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

w dniu 20 listopada 2013 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji projektu systemowego w 2013 roku
pt. „Czas na aktywność w Gminie Sokołów Młp”.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

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

w dniu 25 listopada 2013 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja w zakresie utylizacji azbestu – pokrycia dachowe.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 26 listopada 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy
i Miasta.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu
4 grudnia 2013 r.

1. Informacja o działalności wodno-kanalizacyjnej.
2. Informacja o realizacji projektu systemowego w 2013 roku
pt. „Czas na aktywność w Gminie Sokołów Młp”.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk Miejskich w So-
kołowie Młp.
– w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Nr 2/1/97 w gminie Sokołów
Małopolski,
– w sprawie uchwalenia VIII zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp.,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Sokołowie Młp.,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
– w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu wraz z bu-
dynkiem.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
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Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. od 31 października

2013 r. do 3 grudnia 2013 r.
– w sprawie zmian w budżecie 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 2004/2 w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie najmu lokalu socjalnego Nr 2 w Markowiźnie,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokołów
Małopolski:
Zad. I. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej
nr dz. 1979 w miejscowości Trzeboś.
Zad. II. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Granicznej
w Sokołowie Młp. i drogi gminnej nr 108652R w miejscowości
Turza.
Przetarg odbył się w dniu 20 listopada 2013 r.,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu – działka nr 838/4
w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich pod tymczasowe obiekty
przeznaczone do garażowania środków transportu,
– w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do użyt-
kowania zrealizowanego zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Trzebuska i osiedla przy ul. Rze-
szowskiej w Sokołowie Młp.
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży działek nr 1383, 3550 w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży działek nr 2102/14, 2103/12 w Trzebosi,
– w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do realizacji
Programu pn. „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej
ludności UE 2013” z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
– w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy – tablicy re-
klamowej „Gabinet Weterynaryjny DOKTOREK” na działce nr
1357/1 położonej w Sokołowie Młp.,
– w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2014-2019,
– w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski na 2014 r.,
– w sprawie najmu lokalu socjalnego Nr 1 w Markowiźnie,
– w sprawie zmian w budżecie 2013 r.,
– w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli
w Klubie Malucha „MISIETULISIE”,
– w sprawie zmian w budżecie 2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki budowlanej, niezabudowanej,
oznaczonej numerem 1406/14 położonej w Sokołowie Młp.
na osiedlu „Pod Lasem”,
– w sprawie dzierżawy działki nr 2076 położonej w Trzebosi
i oddania w wynajem znajdującego się na niej budynku z przezna-
czeniem na prowadzenie prywatnej praktyki stomatologicznej,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Maria Kucia

Ale nie wyłącznie takich, że X zastą-
pi Y, a Z zastąpi Q.

Że zamieni się partię lub nawet jej
szyld.

Że jeszcze mocniej niż wcześniej
zaklnie się rzeczywistość, powie tysiąc
razy, że będzie lepiej i znowu jak za-
wsze dotąd wielu w to uwierzy. Albo nie
uwierzy i będzie chodzić i przywoływać
kogoś, kto Polskę ma zbawić. Albo nie
przywoływać lecz przeklinać?

Polska potrzebuje zmian. Tyle, że
nie jakichkolwiek; nie takich które już
co kilka lat się zdarzały i miały rzekomo
coś zmienić. Cel jest niby to jasny
i wspólny: uczynienie z Najjaśniejszej
Rzeczpospolitej państwa podmiotowe-
go i praworządnego. Lepszego, dostat-
niego dla wszystkich i bardziej sprawie-
dliwego. Czy ktoś śmiałby powiedzieć
publicznie, że chodzi mu o cokolwiek
innego? Czy więc naprawdę problem
w tym, że różne są drogi do celu, czy
też może, że bez uszczerbku dla party-
kularnych interesów różnych grup po-
stawienie choćby tylko realnej diagno-
zy staje się kłopotliwe?

Obiecałem, że napiszę w czym;
w jakich głównych działaniach i inicja-
tywach widzę sposób na wybrnięcie

z tej sytuacji. Ale że lepiej z mądrym
zgubić, niż z głupim znaleźć zamiast
pleść co mi tylko do głowy przyjdzie,
pozwolę sobie na przedstawienie cze-
goś w rodzaju prasówki; opinii osób
z których zdaniem publicznie wygłasza-
nym – się na ogół zgadzam. Pewnie
tekst będzie trochę dłuższy niż dotąd,
będzie już nie tyle zwykłym felietonem
co raczej rodzajem eseju. Ale; kto do-
czyta do końca, dowie się – dlaczego.

1. Jakiś czas temu młody filozof
i ekspert w dziedzinie ekonomii poli-
tycznej Jan Filip Staniłko z zarządu In-
stytutu Sobieskiego – powiedział w roz-
mowie z braćmi Jackiem i Michałem
Karnowskimi: żeby dokonać zmiany,
najpierw trzeba mieć elitę rozumiejącą
jej potrzebę.

A czy w ogóle dziś jakąś prawdziwą
elitę jeszcze mamy?

Czy jeśli dwóch byłych przemytników
dogada się z byłym ORMO-wcem, potem
razem z kilkoma trzeciorzędnymi dawny-
mi działaczami Solidarności lub jakichś
innych organizacji, a jeszcze potem do-
staną błogosławieństwo miejscowego
księdza dziekana wraz z dwoma byłymi
ministrantami jako konsultantami, i wszy-

scy razem zdobędą lokalnie władzę to
czy rzeczywiście staną się od razu elitą?

A może teraz już rzeczywiście wszy-
scy bez wyjątku są elitą? Tylko, że jeśli
tak to czego tak mocno sobą nawzajem
gardzą?

Marszałek Józef Piłsudski o życiu: Niechybnie, życie nie jest romansem, ale też nie powinno
być i kałużą błota, w którym my byśmy siebie czy też nasze dzieci jak w lusterku oglądali.

Polska potrzebuje zmian!

Dariusz Sobolewski.
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2. Zobaczmy, co o tym w ostatnich
czasach pisywali najpopularniejsi
współcześni publicyści:

Rafał A. Ziemkiewicz grzmoci z gru-
bej rury (Inteligencja stanu wyjątkowe-
go; Uważam Rze Nr 38/2011): Była kie-
dyś w Polsce elita zwana inteligencją.
Dziś przywłaszczyła sobie tę nazwę
szumowina, o której Mickiewicz pisał,
że zebrała się na narodu wierzchu. Na
pytanie; kim chciałbyś, aby zostało two-
je dziecko? – przytłaczająca większość
Polaków odpowiada: inteligentem. In-
teligencja to wciąż najmocniejszy w pol-
skim społeczeństwie trend, zapewnia-
jący szacunek i dobrą samoocenę. Dla-
tego medialni manipulatorzy, którzy
zdołali w oczach społeczeństwa zyskać
prawo do nadawania i odbierania przy-
należności do inteligencji, nadal mają
się nieźle i wciąż są dla Tuska znaczą-
cym sojusznikiem choć nie, aż tak cen-
nym, żeby się poważnie z nim liczyć.
Ale z tradycją polskiej inteligencji, z jej
etosem, wartościami i przyzwoitością ta
obrazowanszczina bijąca pokłony
przed swoją partią i jej mediami nie ma
nic wspólnego.

Marek Cichocki; filozof, historyk idei,
były doradca społeczny śp. Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego (Uważam
Rze Nr 30/2011, Serce Polski bije po
prawej stronie): Kryzys polskiej prawi-
cy intelektualno-duchowej polega wła-
śnie na tym, że dokonuje dzisiaj dale-
ko idącej autoredukcji istoty prawico-
wości. Polska prawica porusza się te-
raz w takt życia politycznego, nie idzie
własnym rytmem. Prawicowa inteligen-
cja lat 90. zawsze szła krok przed poli-
tyką. Ona miała charakter formacyjny,
wyznaczała nowe standardy. Tak było
do 2006-2007 roku. Dziś prawica idzie
krok za polityką, służy za mięso armat-
nie, ewentualnie jest jak te tabory, któ-
re ciągną za armią, by dostarczać pro-
wiant i opatrywać rannych. Prawica
powinna być szerokim ruchem forma-
cyjnym, który definiuje, czym jest współ-
czesna polskość, jak powinna ona wy-
glądać, czym powinna być w dzisiej-
szym świecie Polska. Prawica powin-
na zdecydowanie uważniej i przyjaź-
niej przyglądać się społeczeństwu i je-
go sukcesom. Tymczasem tego obsza-
ru często nie czuje i nie rozumie, może
nawet trochę nim gardzi. A dzisiaj poli-
tyka wymaga afirmacji tego, co społecz-
ne, oczywiście niebezkrytycznej. Życie
społeczne w Polsce kryje wiele pozy-
tywnych bodźców, ale także bardzo
dużo negatywnych zjawisk. Dzisiaj jed-
nak nie można uprawiać polityki bez
uznania sukcesu społeczno-cywiliza-
cyjnego Polaków, nie da się także
w inny sposób odzyskać środka.

A inny prawicowy filozof i publicy-
sta Dariusz Karłowicz pisał (Konfede-

raci z Soplicowa, Rzeczpospolita
z 24-26. grudnia 2011 r.): Konfedera-
cja jako sposób życia staje się antyre-
publikańska, ponieważ jej aktywność
z konieczności koncentrować się musi
na wzmacnianiu więzów wewnętrznych
i pogłębianiu uzasadniających trwanie
podziałów, bo celem konserwatysty i re-
publikanina jest budowanie jedności,
a nie pogłębianie przepaści, której nie
da się już przekroczyć. Jeśli mecha-
nizm ten nie musi martwić lewicowca
czy postmodernisty, to dla konserwaty-
sty i republikanina jest porażką zasad-
niczej idei, która kazała mu wziąć udział
w konfederacji. Może dlatego na pol-
skiej prawicy tak dobrze czują się dziś
byli postmoderniści, którzy w modelu
my-oni odnajdują swoje dawne fascy-
nacje buntem, kontrkulturą, krytyką
państwa narodowego i jego instytucji
oraz wizją wieloplemiennych społe-
czeństw. Republikanizm godzący się
na pozycję zamkniętej grupy przestaje
być sobą; prawicowość przeradza się
w prawactwo.

No i Mateusz Matyszkowicz; też filo-
zof i publicysta Teologii Politycznej
o tych, którzy nadal jeszcze stanowić po-
winni prawdziwą elitę, o inteligentach
(Outsourcing polityczny; Rzeczpospoli-
ta z dn. 7. października 2011 r.): Inteli-
genci rozpuścili polityków. Przestali być
siłą zdolną do wywierania nacisku na
polityczny establishment. Stali się pod-
wykonawcami partyjnego przekazu. In-
teligenci dziś służą zwieraniu partyjnych
szeregów, zbiorowo podpisują listy
i zbiorowo się oburzają. Zbiorowo tworzą
komitety i równie zbiorowo chwalą swo-
je partie. Sympatia dla inteligenta uza-
leżniona jest od tego, czy popiera tego,
kogo ma popierać. Filmy reżysera stają
się wielkie lub tez godne potępienia
w zależności od tego, jaki się ma stosu-
nek do komitetu politycznego, w którym
się znalazł twórca. Gdzieś ginie w tym
wszystkim inteligencki etos, z którym nie-
gdyś kojarzył się swego rodzaju nonkon-
formizm. Czy taki inteligent jest gotowy
publicznie postawić trudne pytanie po-
litykowi, którego popiera?

W innych miejscach ten sam Ma-
tyszkowicz pisze tak:

„Arystoteles mówi, że człowiek wol-
ny to ten, który sam potrafi nadawać cel
swoim działaniom. Nie potrzebuje za-
tem kogoś innego, by nim zarządzał.
W dzisiejszych warunkach, to niemal
niemożliwe. Nie możemy sobie wyobra-
zić życia bez szefa – a taki powinien
być Arystotelesowy człowiek wolny. Po
drugie, człowiek wolny potrafi zajmo-
wać się rzeczami innymi niż tylko te
użyteczne, oderwać się od myślenia
wyłącznie pragmatycznego.

Skoro tej wolności nie da się dzisiaj
zrealizować na sposób ekonomiczny,

to pozostaje nam droga intelektualna.
Dzisiejsze państwo potrzebuje więc nie
tyle ekonomicznych outsiderów, ile nie-
zależnych umysłów. Niezależnych od
tego, czego chce jakakolwiek władza.
Inaczej państwo się pogubi i nieuchron-
nie zejdzie na ścieżkę totalitaryzmu”.

„Z politykami jest nie najgorzej,
z polityką jest bardzo źle. To zresztą jest
taka prawidłowość: im lepiej ma się po-
lityk, tym gorzej polityka. Im więcej po-
lityków w naszym życiu, tym mniej poli-
tyki. Najlepszym sposobem na znisz-
czenie polityki jest sprowadzenie jej do
osób. Fałszywy personalizm, który jest
charakterystyczny dla współczesnych
społeczeństw, niszczy je od środka, ale
czasem wydaje się, że nie ma siły, by
ten proces powstrzymać. Z czego bie-
rze się jego siła? Dlaczego potrafi tak
zniewalać współczesne społeczeń-
stwa, które przestają być zdolne do
uprawiania polityki, oddają się za to
osobom, które sprawują władzę”.

„Jeżeli sami rezygnujemy z dyskur-
su właściwego polityce – czyli tego, któ-
ry obraca się wokół sprawiedliwości –
pozostaje nam język zwierzęcy, dziele-
nie się radością i smutkiem, przyjem-
nością i bólem, pozytywnymi i negatyw-
nymi reakcjami. Czyż nie tak wygląda
język dzisiejszej polityki celebryckiej?”

3. No i jej efekt jest często właśnie
taki, o jakim pisze Rafał A. Ziemkie-
wicz w opinii Konserwatyzm jak etykiet-
ka na butelce Rzeczpospolita z 16 grud-
nia 2011 r.: Rzeczywistość polityczną
tworzą liberałowie wyznający wyższość
państwowej interwencji nad wolnym
rynkiem, socjaldemokraci siedzący
w kieszeniach wielkich koncernów oraz
chadecy, którzy nie potrafią się przeże-
gnać.

I znów Matyszkowicz (Etyka zdrady
publicznej; Nowe Państwo, nr 5/2010)
Mówi się także czasem o zdradzie ide-
ałów, o sprzeniewierzeniu się warto-
ściom i porzuceniu dawnych zapatry-
wań. Mówi się, ale już bez zdziwienia.
To nie te czasy, gdy zdrada ideałów by-
łaby dziwna. Dziwne są raczej same
ideały. Dziwne, że człowiek może
w ogóle wierzyć w cokolwiek, a potem
się z tego jeszcze tłumaczyć.

4. A polskie spory polityczne do-
tyczą najczęściej spraw drugoplano-
wych; tak pisze Piotr Legutko (Do krwi
ostatniej, Rzeczpospolita z dn. 27 grud-
nia 2011 r.) Dzisiejszy spór w Polsce
nikogo nie wzbogaca, raczej wszystkich
pospołu wyjaławia. Ile razy można mó-
wić i pisać to samo? Do czego można
dojść, wyłącznie utwierdzając się we
własnej racji? Polski homo politicus za-
mieszkuje dziś rzeczywistość bazalter-
natywną. Nie poszukuje, nie pyta. Poli-
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tykom wtórują w tym media: Nie ma dys-
kursu, jest lans. Nie zadajemy pytań, bo
znamy wszystkie odpowiedzi, nie wąt-
pimy bo jesteśmy pewni. Taka jest nowa,
jedyna słuszna, misja mediów. W poli-
tyce mamy po wyborach zero niespo-
dzianek, za to w mediach koniec gry
pozorów. Wszyscy establishmentowi
dziennikarze trzymają pion.

Polska scena polityczna zawiera
elementy patologiczne. System partyj-
ny jest ułomny, a główne ugrupowania
albo unikają, albo (z powodu intelektu-
alnej impotencji) nie mają tożsamości
programowej. Klasa polityczna, która
zabetonowała polityczną scenę, powin-
na się liczyć przynajmniej z jednym ry-
zykiem: śmieszności i braku powagi.
Chodzi o to, by obywatele nie zostali
całkowicie ubezwłasnowolnieni przez
politycznych manipulatorów – piszą:
R. Bugaj i P. Śpiewak; Polityczny kartel
Rzeczpospolita z dn. 11. lipca 2011 r.

Wtóruje im publicysta Rzeczpospo-
litej Dariusz Rosiak (numer z dn. 19-20
listopada 2011 r.) Brak tolerancji wo-
bec większości, coraz szersza sfera
wyjęta spod debaty publicznej, kneblo-
wanie ust przeciwnikom ideowym oto
cechy nowej religii, która znajduje
w Polsce coraz więcej wyznawców.

5. W czym więc rozwiązanie? Jak
to w czym – w edukacji!

Ale co robić, gdy akurat i tu dobrze
nie jest? Prof. Witold Bielecki, rektor
Akademii Leona Koźmińskiego wyraża
się o tym dość dyplomatycznie: Praw-
dziwą edukację wyższą zamieniliśmy
na szkoły zawodowe, które wypusz-
czają na rynek sprawnych pracowników,
aczkolwiek z pewnym deficytem kultu-
rowym i naukowym.

Bo nie możemy przecież zapo-
mnieć, że najlepsze polskie Uniwersy-
tety zajmują na ważnych światowych
listach rankingowych wyższych uczel-
ni miejsce w strefie czwartej setki!

Trudno się więc dziwić takim tytu-
łom w prasie jak choćby „Śmierć Uni-
wersytetów” ks. dra Michała Hellera.
Autor narzeka w nim: My po każdej re-
formie nauczania otrzymujemy na
pierwszy rok studiów gorzej przygoto-
wanych studentów. Gdy czytając pracę
magisterską, nie muszę poprawiać or-
tografii i stylu, staram się zapamiętać
studenta jako takiego, który rokuje na-
dzieje. A to przecież powinno być
normą, poziomem zero, od którego się
startuje. Cieszymy się, że wyższe wy-
kształcenie obejmuje dziś coraz szer-
sze warstwy społeczeństwa, i chcemy
ten proces popierać, ale nie wolno nam
zamieniać wyższych uczelni w zakłady
produkujące rzesze niedouczonych
absolwentów, których dyplomy nie mają
pokrycia w ich wiedzy. Wyrządza się

w ten sposób krzywdę i tym młodym lu-
dziom, i społeczeństwu.

Dr hab. Piotr Nowak filozof i peda-
gog z Uniwersytetu w Białymstoku opi-
suje ten proces deprecjacji naszego
szkolnictwa jeszcze brutalniej (Jak zbu-
rzono szkoły PlusMinus z dnia 1-2 wrze-
śnia 2012 r.): Wykładając filozofię sta-
rożytną świeżo upieczonym studentom,
nierzadko słyszę: no dobrze, a skąd pan
to wie?. Moje słowa przyjmują z niedo-
wierzaniem, ponieważ niczego podob-
nego dotąd nie słyszeli. A skoro nie sły-
szeli, wydaje się im, że muszę się my-
lić. U podstaw ich podejrzliwości tkwi
przekonanie, że jesteśmy sobie równi.
Nie ma głupszych, nie ma mądrzejszych
wszyscy są tacy sami. Równość bowiem
stanowi fundamentalne założenie de-
mokracji, o której nie wypada źle mó-
wić bez narażania się na zarzut faszy-
zacji życia politycznego. Kryzys współ-
czesnej szkoły to element choroby, na
jaką zapadła ludzkość. Demokracja pla-
netarna się nie sprawdza. Hordy tro-
glodytów usiłują zakrzyczeć wolność
mniejszości. Nie ma nikogo, kto znałby
remedium na moralne złamania. Nie
jest nim powrót do działań autorytar-
nych. Człowiek, szkoła, ludzkość wpa-
dli w pułapkę, z której nie ma dobrego
wyjścia. Tenże Piotr Nowak we współ-
redagowanym przez siebie kwartalni-
ku KRONOS odważył się w ubiegłym
roku powiedzieć w rozmowie redakcyj-
nej, obok wielu trafnych spostrzeżeń
także, że dzielenie studiów na dwa
stopnie niechybnie wiedzie do produk-
cji nie tylko półprawników, półlekarzy
czy półpsychologów, ale też zwyczaj-
nych półgłówków. Inny uczestnik tej
rozmowy, Włodzimierz Bolecki, dokonał
krótkiego resume: Problem polskich
uniwersytetów nie tylko w obszarze
nauk humanistycznych polega na tym,
że jesteśmy zamknięci w klatkach. Cza-
sami są to złote klatki, czasami cele;
wydziały, instytuty, zakłady, pracownie.
Siedzimy w nich, nie wiedząc, co się
dzieje po drugiej stronie ściany. Kierun-
ków rzeczywiście interdyscyplinarnych
jest na polskich uniwersytetach niewie-
le. A tu nie chodzi tylko o wiedzę tu cho-
dzi o to, że my się nawzajem nie inspi-
rujemy.

6. To może trzeba zmienić Konsty-
tucję, ordynację wyborczą, ważniej-
sze ustawy itd.?

Po pierwsze: jaka to realna więk-
szość parlamentarna miałaby to teraz
lub w niedalekiej przyszłości nagle
chcieć uchwalać i dlaczego?

Po drugie: żadna siła polityczna nie
dysponuje obecnie nowym projektem
ustawy zasadniczej; na ogromne trud-
ności trafiają też próby przekładania na
język określonych projektów norm praw-

nych różnych, ogólnie podsuwanych
pomysłów. Jak pisał niegdyś Rafał Ma-
tyja twardy prawicowiec, politolog i pu-
blicysta; porażka projektu Czwartej
Rzeczpospolitej nie zaowocowała po-
jawieniem się innego pomysłu na pań-
stwo. Co więcej, czarna legenda napra-
wy państwa zablokowała także zamia-
ry korekty ustrojowej Trzeciej RP. Funk-
cjonujemy w państwie pozbawionym
idei przewodnich, z oficjalnymi strate-
giami, które powinny stanowić przed-
miot analiz satyryków. Zmarnowanie tej
szansy jest poważną winą elit politycz-
nych, które wybrały efektywny i wygod-
ny dla nich model rywalizacji partyjnej
i na długie lata zablokowały możliwość
sensownej zmiany ustrojowej.

Po trzecie; jak już pisałem wcze-
śniej; od czasu do czasu pojawiają się
różne zbawienne pomysły i różni try-
buni; gotowi, by stanąć na czele naro-
dowej lub obywatelskiej krucjaty. Taką
misję niektórzy postrzegają w zmianie
ordynacji wyborczej do Sejmu, poprzez
wprowadzenie systemu JOW-ów.

Prof. Piotr Winczorek, konstytucjo-
nalista napisał niedawno tak: Okręgi
jednomandatowe w wyborach do Se-
natu miały odpartyjnić izbę wyższą na-
szego parlamentu. Ale z góry było wia-
domo, że niewiele z tego wyjdzie. I rze-
czywiście.

Dr Piotr Uziębło, konstytucjonalista
z Uniwersytetu Gdańskiego mówi (choć
dotyczy to wyborów municypalnych):
Okręgi jednomandatowe stwarzają li-
derom partyjnym okazję do wprowa-
dzania do rady miasta kandydatów nie-
popularnych wśród mieszkańców”. Za
lekarstwo uznaje system wyborczy
obowiązujący w Irlandii, Szkocji i w kil-
ku innych miejscach na świecie zwany
STV (Single Transferable Vote) – „poje-
dynczym głosem przechodnim”. Opisu-
je go tak: „w STV głosuje się na kon-
kretną osobę (a nie listę), ale można
zaznaczyć kilku kandydatów, w dodat-
ku uszeregować ich wybranej kolejno-
ści: 1, 2, 3. Jeżeli kandydat, którego
uważaliśmy za najlepszego, nie uzy-
ska wymaganego poparcia, to nasz
głos przechodzi na następnego w ko-
lejności. Taki system minimalizuje ry-
zyko zmarnowania głosu. Okręgi w STV
są wielomandatowe, startuje w nich wie-
lu kandydatów i nie ma obawy, że wynik
głosowania zapewni jednej z partii poli-
tycznych w radzie miasta przewagę, któ-
ra nie miała odzwierciedlenia w liczbie
głosów oddanych na tę partię”. I kon-
kluduje: Może zatem warto przyjrzeć się
temu rozwiązaniu, zamiast proponować
coś, o czym od dawna wiadomo, że nie
działa najlepiej?

Dariusz Sobolewski
cdn.
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Kazimierz Smolak

Kudowa Zdrój

Tegoroczny wyjazd na wypoczynek
do sanatorium oraz na objazdowe zwie-
dzanie południowej Polski rozpocząłem
od uczestnictwa w pikniku organizowa-
nym przez PSS Stalowa Wola na obiek-
tach Domu Kultury w Stalowej Woli
w dniu 31 sierpnia 2013 roku o godzi-
nie 17.00. Po dopełnieniu obowiązku
połączonego z przyjemnością pobytu,
jako gość zaproszony na wymienionej
imprezie, udałem się ze Stalowej Woli
do Kielc, gdzie przenocowałem u zna-
jomego proboszcza w parafii garnizo-
nowej. Raniutko wyjechałem do Często-
chowy, gdzie odbywały się ogólnopol-
skie dożynki rolników na Jasnej Górze,
by tam dotrzeć do załogi, która pojecha-
ła z naszego Zakładu Mięsnego z pre-
zesem Mieczysławem Miazgą na czele,
by podziękować za trud rolników i tra-
dycyjnie w darze złożyć na ołtarzu kosz
wyrobów. Po uroczystościach odwiedzi-
łem jeszcze w Częstochowie rodzinę
Piersiaków, kuzynów mojego szwagra
Edka Piersiaka, i później udałem się
w kierunku Wrocławia, by dalej skiero-
wać się na Kudowę Zdrój.

Chciałem po drodze odwiedzić
Szczawno koło Wałbrzycha, gdzie
w 2007 roku byłem w sanatorium. To, co
tam zobaczyłem, przygnębiło mnie i roz-
czarowało. Budynki, w których mieszka-
łem, będąc w sanatorium stoją puste
i zamknięte. Czynny był główny budy-
nek uzdrowiskowy. Jeden z lokali, w któ-
rych odbywały się dancingi, stoi teraz
nieczynny i zamknięty. Myślałem, że po-
oglądam i z przyjemnością powspomi-
nam te obiekty, w których spędziłem miłe
chwile, a tu jeden i drugi już zamknął
swoje podwoje. Poczułem się zamknię-
ty i odcięty od wspomnień i sentymen-
tów. Zapadał już zmrok, więc zapytałem
się o drogę wyjazdową w stronę Kłodz-
ka i wyjechałem, aby tą drogą dojechać
do Kudowy Zdroju. Na miejsce dotarłem
około 22-giej, w godzinę później spa-
łem już snem sprawiedliwego.

* * *
Nie opisuję zabiegów ani życia sa-

natoryjnego, ponieważ kilkakrotnie opi-
sywałem je wcześniej i nie chcę się po-
wtarzać, bo w tej materii sanatoria i pa-
nujące tam zasady są podobne. Trzeba
się poddać określonej regulaminem pro-
cedurze i korzystać z tego, co oferują.
Zdarza się, że ci, co wymyślają albo wy-

daje im się, że są mądrzejsi od lekarzy,
są odsyłani na walizkach do domów.
Wolny czas tak trzeba zaplanować, aby
nie kolidował z zabiegami, najwyżej do-
gadać się z tymi, co je planują i wyko-
nują. Na drugi dzień po załatwieniu
wszystkich niezbędnych spraw po połu-
dniu udałem się na miasto i skierowałem
kroki do biura turystycznego, aby dowie-
dzieć się o ofertach wycieczkowych:
gdzie, kiedy i co można zwiedzić. Na
środę 4 września była wycieczka do Pra-
gi, a 8 – w niedzielę – do Wiednia, więc
zapisałem się na obie. Następnie obsze-
dłem całą Kudowę wzdłuż i wszerz, i sta-
rałem się przypomnieć jak najwięcej
z tego, co w niej widziałem osiem lat temu,
kiedy tam byłem po raz pierwszy kilka
dni. Ponieważ przyjechałem własnym
samochodem po południu w czasie wol-
nym po zabiegach prawie codziennie
robiłem sobie podróże po okolicy.

* * *
Zwiedzanie postanowiłem rozpo-

cząć od Kaplicy Czaszek. Po drodze do
Kaplicy Czaszek przechodziłem przez
teren, w którym jest ciekawie usytuowa-
ne mini gospodarstwo z chodzącym
ptactwem, stawami pełnymi różnorakiej
roślinności oraz ryb, szopami z dawnym
sprzętem gospodarskim i stylowej re-
stauracji o swojsko brzmiącej nazwie

Łowisko, w której oferowane są posiłki,
a zwłaszcza świeże smażone ryby. Cały
plac zaskakiwał mnie najróżniejszymi
elementami wkomponowanymi ozdob-
nie w otoczenie tej zagrody.

Kaplica Czaszek jest to murowana,
niewielka barokowa kaplica, której ścia-
ny i sklepienie wnętrza pokrywa ok. 3 tys.
ciasno ułożonych czaszek i kości ludz-
kich, ofiar wojen oraz epidemii chorób
zakaźnych. Dalsze 20–30 tys. szczątków
leży w krypcie pod kaplicą. Na ścianie
głównej znajduje się niewielki skromny

ołtarz z barokowym krucyfiksem, na któ-
rym leżą ciekawsze okazy czaszek.
Wśród piszczeli i czaszek ułożonych
warstwami przy ścianach kaplicy znaj-
dują się dwie drewniane rzeźby aniołów,
jeden z trąbką i napisem łacińskim „Po-
wstańcie z martwych”, drugi z wagą
i napisem łacińskim „Pójdźcie pod sąd”.
Przed wejściem stoi pomnik z trójjęzycz-
nym napisem po niemiecku, czesku
i polsku: „Ofiarom wojen ku upamiętnie-
niu, a żywym ku przestrodze 1914”. Ko-
lejnym ciekawym miejscem w Kudowie
wartym odwiedzenia jest Muzeum Mine-
rałów. Pewien pasjonat minerałów wła-
snym wysiłkiem zebrał dużą kolekcję naj-
różniejszych kamieni i ukazał fascynują-
cy świat zamknięty w minerałach, które
mają najróżniejsze barwy i kształty. Coś
niesamowitego, że ziemia wytworzyła
takie cacka, na które można patrzeć bez
końca i fascynować się nimi, i nie potrze-
ba jechać na odległe kontynenty czy re-
jony, tylko mamy je jak na garści i można
ich oglądać i podziwiać.

* * *
Środa, 4 września, o 7:40 wyjazd do

Pragi. W swoich wcześniejszych rela-
cjach opisywałem pobyt w Pradze i teraz
nie będę się powtarzał. Praga jak była
pięknym urzekającym miastem, tak dalej
nim jest. Zabytki dobrze utrzymane i kon-

serwowane przyciągają tłumy ludzi z ca-
łego świata. Wspomnę tylko to, co mnie
zaciekawiło i co opowiadał nam prze-
wodnik przez drogę. Czesi to specyficz-
ny naród, oni żyją dla siebie, a nie dla
sąsiada. Na weekendy wybierają się ca-
łymi rodzinami poza miejsce zamieszka-
nia. Lubią piwo i mówią, że lepiej jest mieć
mięsień piwny przed sobą, jak garb od
roboty z tyłu. Ich narodowa potrawa to
knedliczki. Poprzednim razem, gdy by-
łem w Pradze, nie jadłem knedliczek,
gdyż kelner sam zaproponował dla nas
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wtedy schabowy z kapustą i ziemniaka-
mi. Nawet byłem wtedy niezadowolony,
bo ciekawiło mnie, jak smakują knedlicz-
ki. Teraz w przerwie na posiłek zamówi-
łem je z jakimś sosem ze sztuką mięsa
i surówką z kapusty. Fuj, knedliczki i ka-
pusta były prawie niezjadliwe. Ale że je-
stem wszystkożerny, więc jakoś je zmę-
czyłem. Kapusty i ogórków nie kiszą, tyl-
ko przyrządzają jakoś z octem i do tej
pory wydawało mi się, że każda kapusta
jest dobra, ale tamta w Czechach nie.
Mięso i sos zjadliwy, ale w Polsce robią
lepsze.

Minęło 24 lata od kiedy po raz pierw-
szy byłem w Pradze, jeszcze za komuny,
kolejne dwa razy – lat temu 7 i 4. Za każ-
dym razem bardzo pozytywnie ocenia-
łem zagospodarowanie i rolnicze wyko-
rzystanie ziemi. Ugorów nie idzie do-
strzec, nie to, co u nas. Po transformacji
i powstaniu Czech Spółdzielnie Produk-
cyjne rozwiązano i na ich miejsce po-
wstały spółki pracownicze, które konty-
nuują uprawę jak dawniej. Ziemię po
Państwowych Gospodarstwach Rolnych,
którą zabrali poprzednim właścicielom,
państwo im oddało i oni sami ją upra-
wiają albo dzierżawią. Właściciele ziemi
się zmienili, ale sposób uprawy nie.
W Czechach nie ma dopłat unijnych do
uprawianej ziemi, ale jest, co mnie za-
skoczyło, ściągana kara za nieuprawia-
ne pole i to wymusza na właścicielu dba-
nie o ziemię. Zapewne muszą być do-
grane ceny za produkty rolne, że to się
wszystkim opłaca. Co charakterystyczne,
są całe kolonie elektrowni wiatrowych,
rozstawionych po okolicznych polach.
Przejeżdżaliśmy też koło trzech elektrow-
ni fotowoltaicznych, wielkości kilku hek-
tarów.

* * *
Następnym moim wyjazdem było

zwiedzenie Gór Stołowych, które znaj-
dują się niecałe pół godziny jazdy samo-
chodem od Kudowy. Piękne widoki na
olbrzymie bloki skalne, które górują po-

nad zakrywającym je lasem. I znów cuda
natury, które wyglądają jakby niewidzial-
na ręka poukładała na siebie te skalne
bloki. Od podnóża gór prowadzą piesze
szlaki turystyczne prowadzące na nagie
skały. Z daleka można było dostrzec po-
ruszające się tam osoby. Akurat nie chcia-
ło mi się wchodzić na nie, aby ze szczy-
tów podziwiać okolice. Wolałem widzieć
to oczami wyobraźni, której mi Bogu dzię-
ki nie brakuje. Wszędzie, gdzie się ru-
szyłem i chciałem się zatrzymać na par-
kingu, gdyż na drogach przejazdowych
obowiązuje zakaz parkowania, podcho-

dzili bileterzy kasować za postój. Ceny
różne, przeważnie od 3 do 6 złotych. Jak
się zapłaciło za parking, to była motywa-
cja, aby ruszyć w teren i zwiedzić go, zro-
bić pamiątkowe zdjęcia, które pomagają,
jak się opisuje później dane miejsce.
Wszędzie pełno butików z pamiątkami
i punktów, w których można się czymś
posilić w czasie podróży. Z Gór Stoło-
wych udałem się do Dusznik Zdroju, by
tam zwiedzić teren sanatoryjny. Droga
między Górami Stołowymi a Dusznikami
trochę mi się pomyliła, ale nie żałuję,
gdyż zobaczyłem lokalne życie na wio-
skach położonych u podnóży Gór Stoło-
wych. To też pewnego rodzaju ciekawost-
ka zobaczyć i przypomnieć sobie co-
dzienne zajęcia i prace polowe, które sam
wykonywałem ponad dwadzieścia lat
temu.

Cechą charakterystyczną dla Dusz-
nik są drewniane rzeźby koziołka rozsta-
wione w różnych punktach sanatoryjne-
go parku i dróg dojazdowych. Wszystkie
parki sanatoryjne posiadają niekiedy po
kilka fontann, i każda jest inna. Ile pomy-
słów, tyle fontann. Sanatorium przyjem-
ne z bogatymi tradycjami leczniczymi,
gdzie rozwój i rozkwit miasta i uzdrowi-
ska to II połowa XIX i I połowa XX wieku.
Duszniki Zdrój szczycą się i zapraszają
do odwiedzenia Muzeum Papiernictwa,
które otwarto w 1968 roku w XVII wiecz-
nym młynie papierniczym wzniesionym
w 1604 roku, unikatowym zabytku tech-

niki. Niezwykle cennym, zachowanym
elementem wystroju wnętrz są malowi-
dła XVII – XIX wieczne pokrywające stro-
py i ściany w dwóch pomieszczeniach
zwanych pokojami letnimi, na pierwszej
kondygnacji strychowej młyna. Polichro-
mie odrestaurowano w latach 1985-
1987. W 2005 roku obchodzony był jubi-
leusz 400-lecia młyna papierniczego.
W Dusznikach odbywają się festiwale
muzyki Chopinowskiej, a w parku znaj-
duje się pomnik Fryderyka Chopina.

* * *
Nadeszła niedziela, 8 września i wy-

jazd do Wiednia, który zaplanowany był
na godzinę 0:45. Z blisko półgodzinnym
opóźnieniem wyruszyliśmy w drogę.
Przewodnik po wyruszeniu w krótkim
zarysie podał najważniejsze informacje
dotyczące wycieczki i przez dwie godzi-
ny do pierwszego postoju jechaliśmy
drzemiąc. Po następnym postoju, jak za-
częło się rozwidniać, przewodnik zaczął
opowiadać najważniejsze dane o Austrii,
o jej historii, o Wiedniu i o tym, co będzie-
my zwiedzać. Przekazywał nam wiele
ciekawych informacji dotyczących świet-
ności Austrii, a szczególnie ostatniego
cesarza Józefa Franciszka. Na początku
wydawał się taki cwaniakowaty, poucza-
jący, ale później okazało się, że bardzo
dobrze daje sobie radę i co najważniej-
sze, ciekawie opowiada i bardzo dba
o grupę. Po prawie każdym przemiesz-
czeniu się w inny rejon zwiedzania liczył
ludzi, nie pędził szybko, ale mobilizował
maruderów do trzymania się grupy i nie
opóźniania zaplanowanego harmonogra-
mu zwiedzania. Zwiedzanie Wiednia roz-
poczęliśmy już około godziny 7-mej rano
od wzgórza, z którego polski król Jan II
Sobieski dowodził słynną bitwą z Turka-
mi zwana „Odsieczą Wiedeńską”, i w któ-
rej odniósł wielkie zwycięstwo, dzięki
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czemu Europa została uratowana od za-
lewu i panowania Islamu. Z tego wzgó-
rza podziwialiśmy przepiękną panoramę
Wiednia. Na wzgórzu tym zwiedziliśmy
kościół i muzeum poświęcone królowi
Janowi III Sobieskiemu. Następnie poje-
chaliśmy do centrum Wiednia, aby po-
dziwiać zabytki miasta. To, co ujrzałem,
nie da się opowiedzieć w kilku zdaniach.
Jestem pod ogromnym pozytywnym wra-
żeniem. Każdy oglądany budynek czy
zespół obiektów, pomnik, obelisk, kościół,
park czy inny obiekt jest wykonany z nie-
miecką solidnością, szwajcarską dokład-
nością, włoskim artyzmem, francuską
fantazją i hiszpańskim temperamentem.
Wszystko przepiękne, wypełnione prze-
pychem, zbudowane z przemyślanym
planem, współgrające architektonicznie
z pozostałymi budowlami. Wiedeń to mia-
sto artystów, szczególnie muzyków, dla-
tego tam znajduje się cała plejada po-
mników najwybitniejszych twórców i wy-
konawców muzyki. Przewodnik też pew-
nie lubi i rozumie muzykę, gdyż z sercem
opowiadał o artystach, których pomniki
podziwialiśmy. Oprócz tego wiele jest po-
mników pisarzy, rzeźbiarzy i innych arty-
stów, o których przewodnik ciekawie opo-
wiadał. Bohaterowie narodowi, przywód-
cy, panujący cesarze też mają swoje po-
mniki. W ciągu ośmiu godzin zwiedzania
Wiednia zobaczyliśmy zaledwie rąbek
wspaniałości, które chciałoby się obej-
rzeć. Ale przynajmniej jest wyobrażenie
o wspaniałości zabytków Wiednia i po-
zostaje głód i niedosyt oglądania, który
trzeba nadrobić kiedyś kolejną wy-
cieczką. Austria to piękny kraj. Z okien
autobusu widać gospodarność ludzi,
dbanie o czystość i wygląd. Pola solid-
nie zagospodarzone, aż miło było oglą-
dać. Wracając z Wiednia na obiad za-
trzymaliśmy się w Czechach. Nauczony
doświadczeniem, knedliczek nie brałem,
wolałem zjeść kotleta schabowego i za-
pić czeskim piwem.

* * *
Kolejny dzień to okazja do zwiedze-

nia kolejnego kurortu, a mianowicie Po-
lanicy Zdroju, który oddalony jest od Ku-
dowy o około 25 km. Polanica Zdrój wita
mnie piękną pogodą oraz całym tłumem
ludzi, których wszędzie jest pełno. Park
zdrojowy z masą wiekowych drzew z sze-
rokimi i długimi alejami. Wszędzie dużo
ludzi, niewiele mniej jak na odpuście
w Leżajsku, ale tam zamiast kramów od-
pustowych pełno różnego rodzaju kra-
mików i punktów sprzedaży pamiątek,
modnej odzieży dla pań i panów. To, co
zobaczyłem w Polanicy Zdroju, to kładło
na łopatki wszystkie znane mi miejsca
sanatoryjne. Przepych, bogactwo, szpan.
Nawet ja, co wydaje mi się, że chodzę
normalnie na luzie, tam człowiek ze-
sztywniał, kiedy wokół siebie widzi sa-

mych sztywniaków. Czułem się, jakbym
był na wybiegu, gdzie odbywają się po-
kazy mody i ja tam niepotrzebnie się za-
plątałem i nie było możliwości się wyco-
fać. Spacerowałem i obserwowałem lu-
dzi zaglądając do różnego rodzaju ka-
wiarenek, cukierni i innych punktów sprze-
daży, których tam było pełno. Przed wej-
ściem na teren parku sanatoryjnego alej-
ka z restauracjami, jadłodajniami, w któ-
rych mnóstwo ludzi spożywa posiłki. Śred-
nie ceny za oferowane dania obiadowe
są wyższe w Polanicy niż w innych zna-
nych mi ośrodkach. W parku stoi pomnik
Akiba Rubinsteina, słynnego polskiego
przedwojennego arcymistrza szachowe-
go. Co roku w Polanicy od 1963 roku od-
bywa się najmocniej obsadzony memo-
riał szachowy imieniem Akiba Rubinste-
ina, na który zjeżdża się wielu arcymi-
strzów tej królewskiej gry. Przez wiele lat
był najsilniejszym turniejem kołowym roz-
grywanym w Polsce. W polanickich me-
moriałach startowali m.in. mistrzowie świa-
ta: Wasilij Smysłow, Anatolij Karpow
i Weselin Topałow oraz mistrzynie świa-
ta: Nona Gaprindaszwili i Zsuza Polgar.

* * *
Jedno popołudnie poświęciłem na

zwiedzanie klasztoru w Wambierzycach
odległego niecałe 30 kilometrów od Ku-
dowy. Pierwsze wzmianki i legendy do-
tyczące kultu w Wambierzycach po-
chodzą z przełomu XII i XIII wieku. Wtedy
to Janowi z Ratna miała ukazać się Mat-
ka Boska z Dzieciątkiem i na Jej polece-
nie chłop miał wyrzeźbić jej wizerunek
i umieścić w dziupli rosnącej lipy. Od tego
momentu zaczęło się pielgrzymowanie.
Legenda mówi o drugim cudzie niewido-
mego chłopa, który odzyskał wzrok
i w tym miejscu dzisiejszej świątyni usta-
wiono kamienny ołtarz i wybudowano ka-
plicę. Kolejne wieki to ciągła jego rozbu-
dowa. Klasztor wymiarami i rozłożeniem
przyklasztornych budowli, dróżek zaska-

kuje swoją wielkością. Na całość wam-
bierzyckiego sanktuarium składa się ze-
spół kaplic kalwaryjskich rozlokowany
malowniczo po całej okolicy. Składa się
on ze 130 obiektów, takich jak kaplice,
groty, tablice i itp. Początkowo budowle
były drewniane, jednak z czasem ustąpi-
ły miejsca obiektom murowanym. Kalwa-
rię poświęcono w 1701 roku i przez na-
stępne lata trwała jej rozbudowa. Całość
przypomina święte miasto i nie na dar-
mo nazywany jest Śląską Jerozolimą.
Rozmieszczenie poszczególnych kaplic
przebiega według przemyślanego sche-
matu. Najbliżej bazyliki sceny ze zwia-
stowania i życia młodego Pana Jezusa.
Następnie droga kieruje nas do tematu
cierpienia i śmierci Chrystusa. Wyjątko-
wość Wambierzyc od trzech wieków przy-
ciąga licznych pielgrzymów, którzy kie-
rują swoje kroki na kolejne 79 stacji kal-
waryjskich ukazujących sceny z życia
Jezusa, Maryi, świętych i męczenników.
Są też tematy ze Starego Testamentu. Do-
datkowymi atrakcjami jest Ruchoma
Szopka i Skansen mini ZOO w Wambie-
rzycach. Nie miałem wyobrażenia, że są
w Polsce sanktuaria takiej wielkości. Dzi-
wiłem się wcześniej, gdy zwiedzałem sta-
re budowle sakralne za granicą, jak to
ludzie bez maszyn, dźwigów, wyciągów
byli w stanie wybudować takie kolosy.
Jeżdżąc po Polsce widzę, że u nas też
powstawały podobne budowle, tylko że
np. w Portugalii nie ma mroźnych zim
i mury czy inne budowle nie są narażone
na niszczące działanie mrozów i stoją do
dziś. W naszym klimacie spotyka się wie-
le ruin, szczególnie zamków czy innych
fortyfikacji, które w przeszłości świeciły
swoją okazałością. Moje wyobrażenie
sprowadzało się do budowli rozlokowa-
nych na terenie Polski południowo-
wschodniej, a o innych terenach nie wie-
działem. No cóż, podróże kształcą i uczą.

cdn.
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Od kilku lat parafia Trzeboś zaan-
gażowana jest w pomoc kościołowi mi-
syjnemu w Kamerunie, gdzie od 25 lat
pełni posługę bp. Jan Ozga. Na tere-
nie jego diecezji pracują m.in. siostry
zakonne ze zgromadzenia Pallotynek
i siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.
Będąc w 2011 roku w Doume mogli-
śmy podziwiać nowoczesne przed-

Dobroczyñcy dali
– Siostra Afrykanka Jacqueline zbudowa³a

szkole z wspaniałym wyposażeniem
i dużą liczbą dzieci. Siostry mówią
o nim, że jest to „przedszkole uniwer-
syteckie”. Określają je tak, dlatego że
nie ustępuje ono standardom europej-
skim.

Podczas ostatnich odwiedzin para-
fii Trzeboś przez siostry Karmelitanki
z Dimako zrodził się w Polsce pomysł

zbudowania „Akademii” z zamiarem
gromadzenia dzieci na różne spotka-
nia. To marzenie bardzo energicznej
i szczerze oddanej misjonarki S. Ja-
cqueline. Misja w Dimako jest młoda,
powstała 14. XI. 2003 roku. Znajduję
się około 30 km od Doume.

Siostra Jacqueline przyjechała do
parafii Trzeboś w kwietniu 2012 roku,
z zamiarem zorganizowania środków
pieniężnych na realizacje budowy. Ma-
rzenie misjonarki mogło być zorgani-
zowane dzięki ofiarności hojnych do-
brodziejów. Siostra Jacqueline odwie-
dziła parafie: Górno, Brzóza Królew-
ska, Raniżów, Sokołów Małopolski
i Trzeboś. Z tych 5-ciu parafii uzbiera-
ła wystarczającą liczbę pieniędzy na
zrealizowanie zaplecza edukacyjnego
dzieci. Marzeniem sióstr zakonnych
jest podnoszenie na coraz wyższy po-
ziom życia i edukacji dzieci afrykań-
skich.

W roku 2013 w Dimako siostry przy-
stąpiły do realizacji budowy według
projektu architekta pana Mariana Pę-
kali. On bezinteresownie przygotował
projekt budynku, który otrzymał
szumną nazwę – „Akademia”. Reali-
zacja inwestycji w warunkach afrykań-
skich dokonała się szybko. Tam nie ma
dużej biurokracji z budową. Poza tym
energiczne działanie siostry Jacqueli-Akademia – nowy budynek.

Kuchnia polowa przy budynku. Wnêtrze nowego budynku.
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Jak być lepszym rodzicem? Jak do-
brze wychować swoje dzieci?... Te i wie-
le innych pytań nurtują często większość
rodziców. Niestety nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi, wychowując bowiem
dziecko mamy do czynienia z wyjątko-
wym człowiekiem, gdyż każdy człowiek
– nawet ten najmniejszy – jest inny.

Wychowanie dziecka wymaga cięż-
kiej pracy. Być dobrym rodzicem nie zna-
czy pozwalać na wszystko, obsypywać
prezentami, ulegać kaprysom – być do-
brym rodzicem to być z dzieckiem, to-
warzyszyć w zabawie, uczyć zasad
i pokazywać świat. Wymaga to ogromu
umiejętności oraz samozaparcia. Od
naszego sposobu wychowania będzie
zależało, kim
dziecko stanie
się w przyszłości
i co sobą będzie
reprezentowało.

Chcąc więc
wspomóc rodzi-
ców w tej trudnej,
ale też i pięknej
sztuce wychowy-
wania swoich
dzieci Ośrodek
Interwencji Kry-
zysowej w Górnie, dzięki wymiernemu
wsparciu, udzielonemu ze środków fi-
nansowych Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii w Sokołowie Małopolskim, przy-
gotował praktyczny poradnik ukazujący
rozwiązania najczęściej spotykanych
problemów poprzez stosowanie prawi-
dłowych metod wychowawczych – „Od-
cienie Rodzicielstwa. Kilka rad, jak być
dobrym rodzicem.”

Zawiera on szereg przydatnych
wskazówek dotyczących wychowania
dzieci i młodzieży na poszczególnych
etapach ich rozwoju. Podjęte zostały

także tematy związane z trudnościami
wychowawczymi, co więcej – wskazane
zostały sposoby radzenia sobie z nimi,
w tak kluczowych zagadnieniach jak
granice, zachęcanie dziecka do współ-
pracy, kary i nagrody, dyscyplina i kon-
sekwencja w wychowaniu.

Nie pominięto także jednego z trud-
niejszych wyzwań wychowawczych,
czyli dialogu z nastolatkiem, podpowia-
dając jak budować sprzyjającą porozu-
mieniu relację z wkraczającym powoli
w dorosłość dzieckiem. W Poradniku
„Odcienie Rodzicielstwa” ukazano tak-
że trudny temat skutków przemocy sto-
sowanej wobec dzieci, przejawiających
się niejednokrotnie różnego rodzaju
zaburzeniami i dysfunkcjami. Nie zabra-
kło jednak także i przedstawienia pozy-
tywnych sposobów na zorganizowanie
wspólnego spędzania czasu z dziećmi
w różnym wieku. Aby zaś umożliwić ro-
dzicom sprawdzenie samych siebie wła-
śnie jako pierwszych i najważniejszych
wychowawców swoich dzieci, w Porad-
niku zamieszczony został „Test dla ro-
dziców”. Jest on delikatną wskazówką,
co jeszcze można w sobie poprawić, na
drodze stawania się jeszcze lepszym,
mądrzejszym, odpowiedzialnym i jesz-
cze bardziej kochającym rodzicem dla
swoich dzieci.

Zachęcamy Was drodzy Czytelnicy,
Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy do
poznawania dzieci na właściwych im eta-
pach rozwoju, towarzyszenia im i poma-
ganiu w pięknym wzrastaniu ku dojrza-
łości, a także do pogłębiania swojej wie-
dzy pedagogicznej, bowiem może się
ona niejednokrotnie okazać pomocna
szczególnie w trudnych wychowawczo
sytuacjach, pamiętając, że „(...) dobry
wychowawca, który nie wtłacza a wyzwa-
la, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata,
a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda
a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele
natchnionych chwil.” (Janusz Korczak)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Górnie

ny szybko wydało wspaniały owoc
w upłynnieniu zgromadzonych środ-
ków finansowych.

Wspólnie z siostrami misjonarkami
z Dimako jak najserdeczniej dziękuje
wszystkim wspomnianym parafiom
i osobą prywatnym za pomoc w po-
wstaniu kolejnego budynku misyjne-

go. Misjonarki starają się gromadzić
jak najwięcej dzieci na dzieło Nowej
Ewangelizacji. Służyć temu będzie
nowy budynek, którego powstanie
i urządzenie mamy okazję widzieć na
zdjęciach. Warto w różnoraki sposób
wspomagać piękną prace sióstr misjo-
narek i znajdować wciąż nowych do-
brodziejów. Jestem głęboko przekona-
ny, że jakikolwiek grosz dany przez
ręce misjonarek na rzecz misji jest ob-
rócony w dobry cel. Siostra Jacqueli-
ne decyzją władz generalnych zgro-
madzenia Sióstr Karmelitanek została
skierowana do pracy misyjnej w Bo-
rundii. Tam będzie mistrzynią nowicja-
tu. W Dimako pozostaje po niej „Aka-
demia”, która niech w myśl słów Pana
Jezusa służy nauczaniu wszystkich
narodów.

Ks. Józef Fila – Trzeboś

Siostra Jacqueline.

Wdziêczne dzieci afrykañskie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Jak być lepszym rodzicem?
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Ośrodek jest miejscem schronienia oraz udzie-
lania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji kryzysowej spowodowanej m.in.
przemocą i handlem ludźmi.

Jest on od 2009 roku komórką organizacyjną
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszo-
wie.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie
funkcjonuje zespół interwencji kryzysowej, w skład
którego wchodzą pracownicy PCPR w Rzeszowie,
pracownicy OIK w Górnie, oraz psycholog, peda-
gog, pracownicy socjalni, a w razie potrzeby w skład
zespołu włączani są przedstawiciele różnych służb
i instytucji z terenów gmin powiatu, którzy realizu-
jąc pomoc dla osób w trudnej sytuacji kryzysowej
w zakresie interwencji kryzysowej (np. ofiar prze-
mocy w rodzinie), udzielają specjalistycznej po-
mocy z zakresu psychologii, poradnictwa rodzin-
nego, socjalnego oraz prawnego. W uzasadnio-
nych przypadkach udzielane jest schronienie do
3 miesięcy.

Ośrodek w Górnie składa się z części hostelo-
wej (trzy mieszkania, każde z kuchnią i łazienką),
części biurowej oraz terapeutycznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie świad-
czy usługi w formie:
• poradnictwa specjalistycznego, w tym prawne-

go, psychologicznego i rodzinnego osobom lub
rodzinom (bez względu na ich dochód), które
mają trudności lub wykazują potrzebę wspar-
cia w rozwiązywaniu swoich problemów życio-
wych, w radzeniu sobie z przeżyciami trauma-
tycznymi;

• udzielania bezpiecznego schronienia w uzasad-
nionych sytuacjach, zagrażających życiu lub
zdrowiu osób i rodzin ofiar przemocy, czy han-
dlu ludźmi;

• interdyscyplinarnych działań podejmowanych na
rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
których celem jest przywrócenie równowagi psy-
chicznej i umiejętności samodzielnego radze-
nia sobie.

Pamiętaj, że przemoc to zamierzone
działanie naruszające prawa i dobra oso-
biste, powodujące cierpienie i szkody!

Nasz adres:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5

Pawilon nr 7
36-051 Górno,

tel. 17 772 88 35
tel. kom. 885 696 640

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 859 48 23
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W dniach 4-6 października na
terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie
odbyła się kolejna sesja tere-
nowa Polskiego Stowarzysze-
nia Prasy Lokalnej, w której
wzięło udział 21 dziennikarzy
z Polski i 4 z Ukrainy.

Sesję rozpoczęto od wizyty w Le-
sie Medialnym, który na terenie LKP
Lasy Birczańskie 9 lat temu posadzili
żurnaliści polscy i ukraińscy. W zwar-
tym młodniku dokonali cięć pielęgna-
cyjnych, pod nadzorem leśników for-
mowali też korony drzewek. Po „roz-
mowach przy wycinaniu lasu” przyszła
pora na wzbogacenie jego różnorod-
ności gatunkowej poprzez sadzenie
w nim rodzimych krzewów kaliny,
trzmieliny i derenia.

Kolejny dzień uczestnicy spędzili na
objeździe terenowym w Nadleśnictwie
Stuposiany. Tu największą atrakcją
okazała się wizyta w pokazowej zagro-
dzie żubrów w Mucznem, skąd następ-
nie grupa udała się na wycieczkę
ścieżką „Krutyjówka” – jedną z kilku
urządzonych ostatnio na terenie LKP
Lasy Bieszczadzkie. Dziennikarze mieli
okazję skorzystać z obiektów przygo-
towanych przez leśników dla turystów,
zobaczyć budowle wzniesione w ra-
mach programu małej retencji, a także
poznać tajniki gospodarki łowieckiej,
prowadzonej tu w zgodzie z wymoga-
mi ochrony przyrody, jak również na-
cieszyć się widokiem bieszczadzkich
lasów i połonin, bajecznie kolorowych
o tej porze roku.

W sobotni wieczór, w trakcie uro-
czystej kolacji z udziałem Artura Kró-
lickiego, zastępcy dyrektora RDLP
w Krośnie, podsumowano sesję. Było
sporo pytań.

– To ważne, że tematyka leśna cieszy
się sporym zainteresowaniem dzienni-
karzy prasy lokalnej, takie spotkania po-

zwalają nam do-
trzeć do mediów
mocno integrują-
cych mniejsze śro-
dowiska. – mówił
dyrektor Artur Kró-
licki. – Wiemy, jak
ważny jest ten prze-
kaz i dlatego chcie-
liśmy pokazać to,
co tylko możliwe
w trakcie tak krót-
kiego czasu. Wie-
rzymy, że przełoży
się to na kolejne ar-
tykuły i audycje do-
cierające do wa-
szych odbiorców.

Dziennikarze prasy lokalnej
w podkarpackich lasach

Częściej od pytań padały z ust
uczestników wyrazy uznania.

– Wszystko mi się tutaj podoba, ale
największe wrażenie wywarł na mnie wi-
dok małych jodełek pieczołowicie zabez-
pieczonych przed zgryzaniem przez zwie-
rzynę – mówiła Olena Trietiak, dyrektor
publicznej radiokompanii „Wieża” z Iwa-

nofrankowska. – To dowodzi, że wasze
lasy mają znakomitych opiekunów.

W niedzielne przedpołudnie dzien-
nikarze odbyli jeszcze przejażdżkę
bieszczadzką ciuchcią i poznali frag-
ment międzynarodowej ścieżki przyrod-
niczej „Udava-Solinka”, przebiegający
na terenie Nadleśnictwa Cisna.

Współpraca RDLP w Krośnie z Pol-
skim Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej
ma już 10-letnią historię. W wydanej nie-
dawno monografii PSPL motywom tej
współpracy poświęcony został osobny
rozdział.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Formowanie korony dêbu.

Przed lasem medialnym. Fot. Marek Strza³kowski

Œcie¿k¹ przez las.

W dolinie Sanu.

Fot. Edward Marsza³ek
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O m¹droœciach

zapisanych

w przys³owiach

Jak odpowiednio dobraæ
prezent?

Prezenty dawać można ze wszystkich możliwych okazji
czy uroczystości. To bardzo miły zwyczaj, który zacieśnia przy-
jaźnie, ale czasami może być także źródłem konfliktu. Jeśli
chodzi o trafny wybór prezentu, to nie ma na to uniwersalnej
rady, którą można by zastosować zawsze i wszędzie. Bardzo
wiele osób popełnia ten błąd, że wybiera prezent kierując się
wyłącznie swoim gustem, a nie gustem osoby obdarowywa-
nej. Dlatego więc przed wyborem odpowiedniego upominku,
którym chcielibyśmy obdarować bliską nam osobę, należy
dobrze pomyśleć o tym, co dana osoba chciałaby otrzymać.
Prezent dobry na każdą okazję to taki, którego potrzebujemy,
ale się go nie spodziewamy. Nie powinien być to jednak pre-
zent całkowicie praktyczny, jak szampon do włosów czy pro-
szek do prania. Powinno to być coś, co dana osoba może
sama wykorzystać dla siebie.

Narodziny dziecka

O tak radosnym wydarzeniu w rodzinie jak narodziny dziec-
ka możemy zawiadomić członków rodziny, przyjaciół czy zna-
jomych telefonicznie, sms-em lub listownie. Ta ostatnia forma
jest jednak najmniej popularna. Forma zawiadomienia zale-
ży tylko i wyłącznie od nas. Osoby zawiadomione powinny
odpowiedzieć na zawiadomienie w ten sam sposób.

Zwyczajem jest także odwiedzenie nowo narodzonego
dziecka, ale z taką wizytą należy odczekać kilka tygodni, aby
dać czas rodzicom na chwilę odpoczynku po stresie związa-
nym z porodem jak i dać im czas na przyzwyczajenie się do
nowej sytuacji. Pamiętajmy jednak, że przed wizytą koniecz-
nością jest umówić się z rodzicami na odwiedziny. Bardzo
miłym zwyczajem jest obdarowanie młodej mamy kwiatami,
a dziecka drobnym prezentem.

Agata Dec

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

Przez wiele wieków przysłowia obecne były w kulturze,
a później także w literaturze, bajki i ballady ludowe, których
celne koncepty lub morały przechodziły do języka codzien-
nego, jako przysłowia właśnie. Trudno dziś dokładnie ustalić,
co było pierwsze – bajka lub ballada czy przysłowie. Działo
się bowiem zarówno i tak, że to twórcy, często anonimowi,
wyzyskiwali w swych utworach funkcjonujące w języku po-
tocznym powiedzenia. Tak czy inaczej, to dzięki bajkom i bal-
ladom ludowym żywa jest nadal ogromna liczba przysłów. Na
przykład „Stał się to cud jednego razu – dziad przemówił do
obrazu” (znane też w dłuższej wersji „Stał się cud pewnego
razu, dziad przemówił do obrazu, a obraz doń ani razu”) roz-
powszechniło się dzięki pieśni dziadowskiej, opisującej – nie
bez krzty kpiny – naiwnych chłopów, którzy wierzyli w cuda.

Kto ma ule, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma smród.

Mówiąc: Kto ma ule, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma
smród, żartobliwie dajemy do zrozumienia, że wychowywanie
dzieci zawsze wiąże się z jakimiś kłopotami, wydatkami itp.

Słyszy, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele.

Mówiąc: Słyszy, że dzwonią, ale nie wie, w którym koście-
le mówimy o kimś, kto orientuje się w czymś, lecz bardzo
pobieżnie.

Głodnemu zawsze chleb na myśli.

Mówiąc tak komentujemy z odrobiną złośliwości to, że
osoba, która bardzo czegoś chce, ciągle o czymś myśli, we
wszystkich zdarzeniach, faktach, wypowiedziach itp. doszu-
kuje się treści, które ją interesują. Zwykle w ten sposób ko-
mentujemy czyjeś nadmierne zainteresowanie seksem.

Głupstwa bogatego uchodzą za mądrość.

Mówiąc: Głupstwa bogatego uchodzą za mądrość, wyra-
żamy pogląd, że ludzie, którym się powodzi w życiu, są bar-
dziej szanowani przez otoczenie niż inni oraz że są uważani
za mądrzejszych, zacniejszych itp. niż są w rzeczywistości.

Gość nie w porę gorzej Tatarzyna.

Mówimy tak, by dać do zrozumienia, że każdy chce czuć
się w swoim domu swobodnie i inni powinni to uszanować.
Przysłowia tego używamy także, by żartobliwie skomentować
niespodziewane przybycie gości.

Nie rób drugiemu, co tobie niemiło.

Mówimy: Nie rób drugiemu, co tobie niemiło, by wyrazić
pogląd, że nie należy ludziom wyrządzać krzywd, gdyż same-
mu nie chce się być krzywdzonym.

Wybrała i opracowała Agata Dec
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25.10.2013 r. odbyły się zawody pły-
wackie dla szkół podstawowych oraz
gimnazjów z całej gminy Sokołów Ma-
łopolski. Była to II Edycja Gminnych Mię-
dzyszkolnych Zawodów Pływackich
o Puchar Burmistrza GiM Sokołów Ma-
łopolski. Zawody zgromadziły blisko
150 uczestników.

Wśród nich byli reprezentanci szkół
z Gminy i Miasta Sokołów Małopolski:
1. SP nr 2 w Trzebosi
2. SP nr 3 w Trzebosi
3. ZS w Trzebosi
4. ZS nr 1 w Nienadówce
5. ZS w Górnie
6. ZS w Sokołowie.

Zawodnicy stratowali we wszystkich
kategoriach wiekowych szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów.

W poszczególnych kategoriach był
podział na dziewczęta oraz chłopców.

Głównym celem zawodów było pro-
pagowanie wśród okolicznej społecz-
ności aktywności ruchowej, jaką niewąt-
pliwie jest pływanie. Kolejnym celem
było wyłonienie najlepszej szkoły pod
względem umiejętności pływackich spo-
śród gminy.

W każdej kategorii wiekowej prócz
indywidualnych wyróżnień zawodnicy
z czołowych miejsc zdobywali punkty dla
swojej szkoły. Zdobyte punkty w prze-
dziale miejsc 1-6, dawał danej szkole
szanse na przejęcie pucharu przechod-
niego ufundowanego przez Burmistrza,
który stanowił główne trofeum zawodów.

W tej edycji po raz drugi puchar ten
zdobył Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim. Gratulujemy!

Pozostałe reprezentacje równie
dzielnie walczyły za co im serdecznie
dziękujemy i zapraszamy do nas za rok.

Sądząc po frekwencji samych za-
wodników, a było ich ponad 150, a tak-
że kibiców możemy stwierdzić, iż II Edy-
cja Zawodów Pływackich o Puchar Bur-
mistrza GiM Sokołów Małopolski po raz
kolejny cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem nie tylko młodzieży, ale
i okolicznych mieszkańców, którzy wspie-
rali zawodników swoim dopingiem.

W odniesieniu do poprzedniej edy-
cji zawodnicy po raz kolejny podnieśli
poziom sportowy rywalizacji w gminie.
Padły kolejne rekordy życiowe. Dzięki
dobrej organizacji zawodów oraz po-
mocy ochotników zawody przebiegły

sprawnie, bezpiecznie i w miłej atmos-
ferze.

W imieniu organizatorów zawodów
dziękujemy z-cy Burmistrza Panu Bogu-
sławowi Kida, Przewodniczącemu Rady
Miejskiej Panu Andrzejowi Pasierb za
uroczyste otwarcie zawodów, zawodni-
kom, opiekunom, kibicom, sędziom, za-

proszonym gościom za przybycie oraz
wszystkim, którzy pomogli w przeprowa-
dzeniu zawodów.

Mamy nadzieję, iż kolejne edycje
zawodów przyniosą również wiele emo-
cji i powodów do zadowolenia.

Katarzyna Ożóg

II EDYCJA GMINNYCH ZAWODÓW
P£YWACKICH O PUCHAR BURMISTRZA

GiM SOKO£ÓW M£P.
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W trzecią niedzielę września 2013 r.
po raz kolejny składaliśmy hołd jeńcom
obozu NKWD w Trzebusce, którzy zgi-
nęli bestialsko pomordowani w pobli-
skim lesie w Turzy. Coroczna Msza Św.

gromadzi dziesiątki osób, przybyłe nie
tylko z terenu Sokołowszczyzny, co
świadczy o zakorzenionym już trwaniu

pamięci historycznej o tym miejscu.
Świadomość ta powstała dzięki wielu
osobom: księżom katolickim, żołnierzom
AK, działaczom „Solidarności”, miesz-
kańcom Trzebuski, których życie powią-
zane zostało z tragicznymi wydarzenia-
mi z końca II wojny światowej. Współ-
cześnie, po upadku komunizmu, może-
my bez przeszkód przychodzić na miej-
sce byłego obozu i do lasu w Turzy,
możemy głośno mówić o tych wydarze-
niach, modlić się, składać wiązanki kwia-
tów i palić znicze. Środki masowego
przekazu, zwłaszcza w okresie organi-
zowania uroczystości rocznicowych,
pełne są artykułów poruszających swą
treścią te tematy. W Internecie jest ich
szczególnie dużo; do tego dochodzą
wypowiedzi internautów czy filmiki, czę-
sto niepozbawione błędnych informacji,

Pamiêæ o pomordowanych w Turzy ci¹gle ¿ywa
co odbiorcę może wprowadzić w błędną
ocenę spraw dotyczących Trzebuski
i Turzy. Po tym swoistym szumie medial-
nym, nastaje czas względnej ciszy. Las
kryjący ponure tajemnice pustoszeje,

z rzadka odwiedzany przez miłośników
historii czy przyrody...

Ta cisza daje wiele do myślenia. Wie-

lokrotnie stykałem się z sytuacją, gdy
mieszkający nie tak daleko młodzi lu-
dzie ze zdziwieniem odkrywali temat
„Małego Katynia”. By swoista sztafeta
pokoleń, dzięki której pamięć o pomor-
dowanych przetrwała i mogła być kon-
tynuowana, trzeba ciągle do dziejów
obozu NKWD w Trzebusce powracać.
Sposobami na krzewienie tej pamięci
historycznej są np. wycieczki szkolne,
prelekcje, wykłady czy artykuły w pra-
sie. W ostatnich miesiącach tych form
podtrzymania pamięci historycznej było
sporo.

W lipcu po raz kolejny las w Turzy
odwiedziła grupa oazowiczów pod prze-
wodnictwem księży Krzysztofa Kala-
maszka i Mateusza Olbrota. Grupy oa-
zowe przebywające w Trzebusce trady-
cyjnie już korzystają z możliwości spo-
tkania z trzebuszczańskim historykiem
i bibliotekarzem w dolnym kościele
w Trzebusce, gdzie m.in. zwiedzają wy-
stawę turzańską i oglądają projekcję
zdjęć ekshumacyjnych z 1990r. Spotka-
nia te połączone z wyprawą do Turzy są
niezwykle głębokim przeżyciem dla
młodych ludzi, którzy zwykle po raz
pierwszy stykają się ze sprawą tzw. Ma-
łego Katynia.

W ostatnim czasie Trzebuskę odwie-
dziły dwie wycieczki: z Niedźwiady Gór-
nej (16 IX) i Niedźwiady Dolnej (1 X), co
potwierdza, że wcześniejsze spotkania
w Ropczycach przyniosły efekt w posta-
ci zainteresowania losami zamordowa-
nych żołnierzy AK z placówki ropczyc-
kiej i samymi dziejami obozu NKWD
w Trzebusce. Tutejszy historyk odbył też
dwa spotkania z uczestnikami grupy zła-
ziska KSM (21-22.09.) pod przewodnic-
twem ks. Grzegorza Złotka, która zdą-
żała we wrześniu do sanktuarium Pani
Sokołowa.

Spotkanie z uczniami agrotechnika w Ropczycach.

Uczestnicy z³aziska KSM przy grobowcu w Turzy.

Wycieczka z NiedŸwiady Górnej przy pomniku w lesie turzañskim.
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W środę 18 września 2013 r. odbyła
się kolejna, już IX Patriotyczna Droga
Krzyżowa. Organizowana od 2004 r., ma
na celu przybliżyć mroczne dzieje obo-
zu NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy
młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej
Małej Ojczyzny. Od początku głównymi
organizatorami i koordynatorami są na-
uczyciele historii: Elżbieta Nowak i Piotr
Ożóg – bibliotekarz z Trzebuski. Wspól-
ne nabożeństwo łączyło najpierw mło-
dzież z Trzebuski i Nienadówki Górnej.
Z czasem dołączyły szkoły z Górna, Nie-
nadówki Dolnej, Sokołowa Młp. i Trze-

17 września 2013 r. autor artykułu
na zaproszenie byłego wikariusza so-
kołowskiego ks. Mariusza Wawrzynka
udał się do Ropczyc, na spotkanie
z uczniami tamtejszego agrotechnika.
W spotkaniu, które trwało 2 godziny lek-
cyjne wzięło udział w sumie ponad 200
młodych ludzi, którzy w ciszy i z dużym
zainteresowaniem przyswajało trudną
historię Małego Katynia. Spotkaniu to-
warzyszyła wystawa turzańska, oraz
wystawa naszych regionalnych publika-
cji i dokumentów życia społecznego.
W dniu 14 października historyk z Trze-
buski wygłosił półtoragodzinną prelek-
cję (posiłkując się prezentacja multime-
dialną) dla koła przewodników PTTK
w Rzeszowie; spotkanie to było pokło-
siem nawiązania współpracy w lutym
2013 r. podczas marszu i biegu „Laso-
wiaka”. Członkowie PTTK zapowiedzieli
chęć dalszej współpracy w przyszłości.

Poza uroczystą Mszą Św. w lesie
w Turzy, którym od 2008 r. towarzyszy
wystawa turzańska, warto pamiętać
o Patriotycznej Drodze Krzyżowej, która

18 września tego roku odbyła się już po
raz dziewiąty. Z powodu niesprzyjającej
aury młodzież gimnazjalna z 6 szkół
z terenu gminy odbyła to niezwykłe na-
bożeństwo o charakterze patriotyczno-

Patriotyczna Droga Krzy¿owa.

Msza œw. na miejscu by³ego obozu NKWD w Trzebusce.

religijnym w kościele parafialnym w Trze-
busce. W dniu 29 września na miejscu
byłego obozu NKWD w Trzebusce, od-
była się po raz czwarty uroczysta Msza
Św. Poprzedziła ją Patriotyczna Droga
Krzyżowa Parafii Trzebuska prowadzo-
na przez młodzież i dzieci z terenu wsi.
Tutejsi mieszkańcy w ten sposób uka-
zali konieczność podtrzymania pamięci
o obozie NKWD w Trzebusce w miejscu
jego istnienia; przecież gdyby nie obóz
– nie było by mordu w Turzy.

Pamięć o obozie NKWD w Trzebu-
sce i mordzie w Turzy jest ciągle żywa;
świadczą o tym najlepiej różne formy
pamięci historycznej, które po 1989 r.
rozwinęły się i pokazują, że nie tylko dla
mieszkańców Sokołowszczyzny są one
ważne i nie obce. Bohaterska śmierć
jeńców z Trzebuski na taką pamięć za-
sługuje...

Piotr Ożóg

Fot. P. Ożóg, S. Kula

IX Patriotyczna Droga Krzy¿owa

dla szkó³ gimnazjalnych Soko³owszczyzny

bosi; z chęcią zobaczymy w swych sze-
regach młodzież z Wólki Niedźwiedzkiej
– zapraszamy. Ponieważ trasa nabożeń-
stwa wiedzie od miejsca byłego obozu
NKWD w Trzebusce do lasu w Turzy,
głównym przeciwnikiem jego realizacji
jest aura. W 2008 r. po kilku przenosi-
nach terminu – nie udało się go zreali-
zować. Niepewna pogoda i reakcja czę-
ści szkół w ubiegłym roku, sprawiły
o podjęciu decyzji realizacji wspólnego
spotkania patriotyczno-religijnego w ko-
ściele parafialnym w Trzebusce. Podob-
na decyzję podjęto w tym roku.

O godzinie 9.30 w świątyni w Trze-
busce zgromadziło się ok. 100 osób.
Spotkanie modlitewne rozpoczęło się
od słów wprowadzenia Elżbiety Nowak
i bibliotekarza z Trzebuski. Po nich od-
mówiono wspólnie modlitwę Różańca
Św. i odprawiono nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Na koniec odmówiono Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia. Mo-
dlitwie przewodniczyli Ks. Proboszcz
z Trzebuski Władysław Szwed i wika-
riusz z Górna ks. Marek Wygonik. Śpiew
tradycyjnie już prowadził nauczyciel
z Górna Dariusz Kosak. Poszczególne
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teksty Męki Pańskiej, Modlitwę Po-
wszechną i wspólną modlitwę, odczy-
tywali i odmawiali przedstawiciele po-
szczególnych szkół. Wspólne spotka-
nie modlitewne, zakończyła indywidu-
alna krótka adoracja krzyża – który od
paru lat towarzyszy nam w Patriotycz-
nej Drodze Krzyżowej realizowanej
w plenerze. Piękną dokumentacje fo-
tograficzną ze wspólnego nabożeń-
stwa, wykonał nauczyciel historii z So-
kołowa Młp. Stanisław Kula. Wracając
do swych szkół, młodzież z Sokołowa
i Górna odwiedziła miejsce pamięci

Fot. Szymon Be³z

w lesie w Turzy, składając
tam zapalone znicze i od-
mawiając krótką modlitwę.

Patriotyczna Droga
Krzyżowa ma już dość
długą tradycję – wpisując
się na stałe w kalendarz
wydarzeń szkolnych wielu
gimnazjów naszej gminy.
Dzięki niej wielu młodych
ludzi po raz pierwszy po-
stawiło swoja stopę na
miejscu byłego obozu
NKWD w Trzebusce.

Uczestnicząc we wspól-
nym przedsięwzięciu, gim-
nazjaliści krzepią się w du-
chu religijno-patriotycz-
nym, w oparciu o lokalną
pamięć historyczną. Takie
duchowe akcenty w roku
szkolnym są potrzebne,
dlatego już teraz zapra-
szam na jubileuszową 10
Patriotyczna Drogę Krzy-
żową w przyszłym roku.

Piotr Ożóg
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W ciągu października 2013 r., po raz 6 trwał konkurs filii
bibliotecznej w Trzebusce pt. „Patriotyczna Droga Krzyżowa
– Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Przez pierwsze 4 lata kon-
kurs miał głównie zasięg gminny; od ubiegłego roku stał się
konkursem międzypowiatowym, co okazało się słusznym po-
sunięciem biorąc pod uwagę spore zainteresowanie uczest-
ników. Konkurs został zorganizowany przez Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim – filia w Trze-
busce oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Jego
celem było pogłębianie świadomości i wiedzy uczniów doty-
czących losów jeńców obozu NKWD w Trzebusce oraz mordu
dokonanego na nich w lesie turzańskim, jak również propa-
gowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

Konkurs miał zasięg międzypowiatowy; prace wpłynęły
z terenu powiatu rzeszowskiego i kolbuszowskiego. Uczest-
nicy mogli złożyć prace w formie literackiej (wiersz, tekst Dro-
gi Krzyżowej, rozważania tajemnic bolesnych Różańca) oraz
plastycznej (plakat, projekt znaczka pocztowego, projekt pla-
kietki, wybrana stacja Drogi Krzyżowej, wyobrażenie Matki
Bożej Turzańskiej). Konkurs trwał od dnia 1 października do
dnia 31 października 2013 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce
w tymczasowej siedzibie Biblioteki dnia 8 listopada 2013 r.
w godz. 1600-1800.

Ogółem na konkurs wpłynęło 196 prac 193 autorów –
176 prac plastycznych: 47 plakatów, 96 projektów znaczka
pocztowego, 8 projektów plakietki, 1 stacji Drogi Krzyżo-
wej, 18 wyobrażeń Matki Bożej Turzańskiej + 6 prac pla-
stycznych, które były nie na temat; 16 prac literackich: 12
wierszy, 2 teksty Drogi Krzyżowej oraz 2 rozważania Ró-
żańca Św. i 4 prace multimedialne. Wśród uczestników było
7 osób dorosłych reprezentujących L.O w Kamieniu, ZST
w Kolbuszowej oraz Sokołów Młp. i Nienadówkę oraz 189
uczniów następujących szkół: Zespołu Szkół w Sokołowie
Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Zespołu
Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespołu Szkół w Górnie, Zespo-
łu Szkół w Trzebosi, Zespołu Szkół w Trzebusce, Liceum
w Kamieniu, ZST w Kolbuszowej, Zespół Szkół w Kamie-
niu, Zespół Szkół w Zaczerniu, Zespół Szkół w Łowisku,
Gminne Gimnazjum w Raniżowie, Szkoła Podstawowa
w Raniżowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi, Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebosi, Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Sokołowskiej. Do Jury weszli na równych prawach: in-
struktor plastyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i członek Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Henryka Boho, na-

Posumowanie 6 edycji konkursu
plastyczno-literackiego „Patriotyczna Droga
Krzy¿owa – Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”

uczyciel historii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Małopolskim i przedstawiciel Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej Stanisław Kula, nauczyciel języka
polskiego w Zespole Szkół w Kamieniu i członek Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Sławomir Ożóg, Piotr
Sidor członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi So-
kołowskiej a także nauczyciel języka polskiego w Szkole
Podstawowej w Tyczynie Adam Janiec.

Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami i ich trudnej oce-
nie Jury przyznało 35 nagród i 11 wyróżnień. W kategorii „Pro-
jekt znaczka pocztowego” wśród dzieci młodszych (klasy I-III
SP) nagrodzono Karolinę Cholewa z Łowiska, Zuzannę Waw-
rzaszek z Sokołowa Młp. (I miejsce), Piotra Madeja z Łowiska

(II miejsce) Łukasza Bolkę z Łowiska
i Michała Winiarskiego z Trzebuski
(III miejsce). Ponadtwo wyróżniono
w tej kategorii Dawida Ożoga,
Agnieszkę Kwolek, Patrycję Chorzę-
pę i Tomasza Kawę z Sokołowa,
oraz Mateusza Tasiora i Wojciecha
Rumaka z Trzebuski. W kategorii
„Stacja Drogi Krzyżowej” nagrodzo-
no pracę wśród osób dorosłych Jo-
lanty Szczygieł z Nienadówki (I miej-
sce). W kategorii „Projekt plakietki”
wśród dzieci starszych z klas IV – VI
nagrodę otrzymali: Aleksandra Bol-
ka z Łowiska (I miejsce) oraz ucznio-
wie z Trzebuski – Martyna Gielarow-

ska (II miejsce), Jakub Winiarski (III miejsce) i Patrycja Pikor
(wyróżniona).

W kategorii „Plakat” wśród dzieci młodszych wyróżnie-
nie uzyskała Wiktoria Mazgaj z Sokołowa Młp. A wśród dzie-
ci starszych nagrodzono Dominikę Rzeszutek z tej samej

miejscowości (I miejsce). Wśród gimnazjalistów w tej kate-
gorii nagrody otrzymali Alina Szczygieł z Nienadówki i Kin-
ga Stasiak z Kamienia (I miejsce), Małgorzata Bolko z So-
kołowa i Gabriela Grochala z Zaczernia (II miejsce), oraz
Emilia Wróbel z Trzebosi (III miejsce). W kategorii „Wyobra-
żenie Matki Bożej Turzańskiej” wśród uczniów szkoły pod-
stawowej nagrodzono Ireneusza Pieńka z ZS nr 1 w Niena-
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W kategorii „Prezentacja multimedialna” z uczniów szkoły
podstawowej nagrody uzyskali: Łukasz Kołodziej z Raniżo-
wa (I miejsce), Ireneusz Pieniek z Nienadówki (II miejsce)
i Wojciech Rzucidło z Raniżowa (III miejsce). Wśród gimna-
zjalistów nagrodzono w tej kategorii Gabrielę Kozak z Rani-
żowa (I miejsce).

Wręczenie nagród miało miejsce 27 listopada 2013 r.
Z racji remontu biblioteki sokołowskiej i braku odpowiedniego
pomieszczenia w jej tymczasowej siedzibie, skorzystano
z gościnności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. Uroczystość odbyła się tuż po godzi-
nie 16.00 w sali klubowej wspomnianego Domu Kultury. Po
słowach powitania organizatora, głos zabrał przedstawiciel jury
Stanisław Kula, który odczytał protokół konkursu. Wręczaniem
nagród zajęli się dwaj inni członkowie jury: Piotr Sidor i Sławo-
mir Ożóg. Po wręczeniu nagród i wyróżnień, przyszedł czas na
pamiątkowe zdjęcie i rozmowy w kuluarach. Warto podkreślić,

że wystawa pokonkursowa wystawiona została w sali klubo-
wej Domu Kultury od 27 listopada do 6 grudnia 2013 r. Na 4
planszach ukazana została większość prac plastycznych, któ-
re znalazły uznanie oceniających. Słowa podziękowania
należą się dyrektorowi i pracownikom Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. za możli-
wość organizacji rozstrzygnięcia konkursu w jego murach oraz
zaprezentowania wystawy pokonkursowej. Dokumentację fo-
tograficzną z tego wydarzenia wykonał Szymon Bełz a pomocą
merytoryczną wykazała się Henryka Boho. W przygotowaniu
wystawy pomoc okazali Piotr Sidor i Paweł Dec.

Piotr Ożóg

dówce (I miejsce) a wyróżniono Pawłą Antoniego Ożoga
z Trzebuski. Spośród gimnazjalistów w tej kategorii nagro-
dzono dwie uczennice z Sokołowa: Sylwię Rychel i Klau-
dię Chorzępa (I miejsce); spośród dorosłych natomiast
nagrody otrzymały mieszkanki Sokołowa Młp. Monika Kwo-
lek (I miejsce) i Małgorzata Kwolek (II miejsce) a wyróżnio-
no Filipa Bzdunia z Kamienia.

Wśród prac literackich w kategorii „Wiersz” nagrodzono
następujących uczniów szkoły podstawowej: Pawła Wróbla
(I miejsce) i Sylwię Bandurę (II miejsce) z ZS w Trzebosi oraz
Magdalenę Frączek z SP nr 2 w Trzebosi (III miejsce). Z gim-
nazjalistów w tej kategorii uznanie zyskali: Patrycja Zdeb
z Górna (I miejsce), Magdalena Smoła z Nienadówki (II miej-
sce) i Karolina Wielgosz z gimnazjum w Raniżowie. Wśród
dorosłych twórców poezji nagrody uzyskały panie: Monika
Sidor (I miejsce) i Sabina Woś (II miejsce) z Sokołowa Młp.
W kategorii „Rozważania Różańca Św.” wyróżniono wśród
dzieci starszych Kamilę Naja z Nienadówki; z gimnazjalistów
uznanie zyskał Piotr Łyko z Łowiska (I miejsce). W kategorii
„Literacka Droga Krzyżowa” nagrodzono gimnazjalistów: An-
dżelikę Ożóg z Trzebuski (I miejsce) i Pawła Piroga z Łowiska
(II miejsce).

Fot. S. Kula
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Czternasta edycja Międzypowiato-
wego Konkursu Kultury Muzycznej pod
honorowym patronatem Starosty Rze-
szowskiego odbyła się w dniach 29 i 30
listopada 2013 roku. Przez scenę prze-
winęło się 180 uczniów, w tym 100 soli-
stów, 21 duetów i 7 zespołów. Łączna
ilość uczestników przerosła najśmielsze
przewidywania organizatorów. Mimo iż
przesłuchania prowadzone były przez
dwa dni – trudno było zmieścić się
w czasie wyznaczonym na prezentacje.
I tak w piątek 29 listopada 2013 roku
występowali uczniowie szkół muzycz-
nych z sekcji fortepianu. Dzięki uprzej-
mości dyrekcji Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Leżajsku przesłuchania
odbyły się w Auli szkoły wyposażonej
w wysokiej klasy fortepian. Następnego
dnia uczestnicy pojawili się na scenie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Mało-
polskim. W sobotę 30 listopada 2013
roku odbywały się przesłuchania soli-
stów z pozostałych sekcji instrumental-
nych, wokalistów, duetów i zespołów
o dowolnych składach i dowolnym cha-
rakterze muzyki z najmłodszej grupy
wiekowej obejmującej uczestników.

Konkurs obejmował prezentacje so-
listów, duetów i zespołów w pięciu kate-
goriach. Najmłodsi soliści i uczestnicy
duetów w wieku od 6 do 9 roku życia
mogli zagrać lub zaśpiewać w kategorii
pierwszej. Druga kategoria obejmowa-
ła występy solistów i duetów w wieku od
10 do 12 roku życia, a trzecia młodzież
od 13 roku życia wzwyż. Kategorie obej-
mowały także prezentacje zespołowe
niezależnie od składu; kategoria czwar-
ta to wykonawcy z przedszkoli i szkół
podstawowych a piąta gimnazjaliści i li-
cealiści. Regulamin prezentacji zobo-
wiązywał do wykonania dwóch dowol-
nych utworów kontrastujących wzglę-

dem siebie pod względem charakteru
lub stylu. Już po raz drugi ze względu
na dużą ilość zainteresowanych oddzie-
lone zostały prezentacje pianistów i prze-
prowadzone w innym dniu. Wzrastający
poziom prezentacji tej grupy młodych
wykonawców zobligował organizatorów
o zadbanie o odpowiedni instrument,
a dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną
szkołą z Leżajska można było zrealizo-
wać ten postulat.

XIV Międzypowiatowy Konkurs Kul-
tury Muzycznej zgromadził przedstawi-
cieli z 29 szkół i innych instytucji. Wystą-
pili wykonawcy z Przedszkola w Woli
Zarczyckiej, Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Leżajsku, Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku,
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rze-
szowie, Zespołu Szkół Muzycznych nr 2
w Rzeszowie, Młodzieżowego Domu
Kultury w Rzeszowie, Szkoły Muzycznej
I st. w Jeżowem, Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Kolbuszowej, Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Pruch-
niku, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Sieniawie, Niepaństwowej Szko-
ły Muzycznej I st. w Rzeszowie, Niepań-

XIV Miêdzypowiatowy
Konkurs Kultury Muzycznej

stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżaj-
sku, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
II st. w Leżajsku, Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Sokołowie Małopol-
skim, Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie
Małopolskim, Niepublicznej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Lesku, Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II st. w Sanoku, Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sta-
lowej Woli, Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Lubaczowie, Prywatnej Szko-

ły Muzycznej I st. w Nowej Wsi, Szkoły
Muzycznej I st. w Dydni, Szkoły Muzycz-
nej I st. w Głogowie Małopolskim, Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Trzebosi, Świetli-
cy Wiejskiej w Tarnawie Dolnej, Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku, Szko-
ły Podstawowej w Adamówce, Szkoły
Podstawowej w Nowej Sarzynie, Szko-
ły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej
i Społecznego Ogniska Muzycznego nr
3 w Rzeszowie.

Przesłuchania pierwszego dnia roz-
poczęły się o godzinie 10.00 rano w Auli
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Le-
żajsku. Konkurs otwarła uroczyście pani
Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
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kołowie Małopolskim. Uczestników powitali również: Stani-
sław Jaworski – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Leżajsku i Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor Podkarpackie-
go Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych. Życzyli
wszystkim uczestnikom udanych prezentacji, jurorom – przy-
jemnej pracy a słuchaczom miłego odbioru. Przesłuchania
poprowadziła pani Anna Wójcikiewicz – pełniąca obowiązki
przewodniczącej komisji konkursowej.

Jurorzy pracowali w ramach dwóch komisji ukierunkowa-
nych pod względem specyfiki prezentacji. Pierwsza komisja
oceniała pianistów na przesłuchaniach 29 listopada 2013
roku. W skład jej wchodzili: Anna Wójcikiewicz – Prezes Fun-
dacji Wspierania Edukacji Artystycznej – przewodniczący
Komisji Konkursowej, Marta Woś-Karczmarz – nauczyciel Nie-
państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim, Aneta Czach – nauczyciel Szkoły Muzycznej I st. w Ka-
mieniu i Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, Alek-
sander Koziński – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Jarosławiu. Druga komisja z dnia 30 listopada 2013
roku oceniała pozostałe sekcje i pracowała w składzie: Anna
Wójcikiewicz – Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycz-
nej – przewodniczący Komisji Konkursowej, Stanisław Jawor-
ski – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku
i nauczyciel Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Soko-
łowie Małopolskim, Wiesław Wojtas – nauczyciel Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku i Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku, Małgorzata Dzień – nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Joanna No-
wak – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Luba-
czowie i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku.

Uczestnicy byli oceniani w ramach kategorii wiekowych
z uwzględnieniem w punktacji grup obejmujących osobno
uczniów szkół muzycznych i osobno amatorów. Ostatnie prze-
słuchania zakończyły się w sobotę 30 listopada 2013 roku
o godzinie 18.00. Ogłoszenie wyników połączone z koncer-
tem na podsumowanie XIV Międzypowiatowego Konkursu
Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim odbyło się
w tym samym dniu o godzinie 18.30. Na koncercie finałowym
wystąpiła zaproszona przez organizatorów Grupa Artystycz-
na Muzyczny Zaułek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rze-
szowie. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników zespół
z Rzeszowa zaprezentował słuchaczom bogaty pod wzglę-
dem treści, urozmaicony muzycznie i energetyczny pod wzglę-
dem charakteru repertuar. Zespół Muzyczny Zaułek działa pod
opieką pani Joanny Majewskiej-Lasek – nauczyciela ZSE
w Rzeszowie.

Wyniki przesłuchań konkursowych
na podstawie protokołu Komisji Konkursowej

z dnia 29 i 30 listopada 2013 r.

29 listopada 2013 – laureaci
Kategoria I – soliści
• Kaja Michalak, SM I st. w Głogowie Młp. – I miejsce
• Alicja Sulikowska, PSM I st. w Leżajsku – II miejsce
• Michał Durak, NSM I st. w Sokołowie Młp. – III miejsce
• Piotr Sulikowski, Przedszkole w Woli Zarczyckiej – Wyróż-

nienie dla najmłodszego uczestnika
Kategoria I – duety
• Amelia Błońska i Alicja Sulikowska, PSM I st. w Leżajsku –

I miejsce
Kategoria II – soliści
• Anna Banaś, PSM I st. w Leżajsku – I miejsce
• Aleksandra Drelich, NSM I st. w Sokołowie Młp. – II miej-

sce
• Michał Dudek, NSM I st. w Rzeszowie – III miejsce
• Karolina Bandura, NSM I st. w Sokołowie Młp. – III miejsce

Kategoria II – duety
• Alicja Marut i Małgorzata Urban, PSM I st. w Kolbuszowej

– I miejsce
• Marlena Micał i Jeremi Ustrobiński, ZSM nr 2 w Rzeszowie

– I miejsce
• Anna Turek i Aleksandra Śnios, PSM I i II st. w Stalowej

Woli – II miejsce
• Martyna Burek i Małgorzata Malita, PSM I st. w Leżajsku –

III miejsce
Kategoria III – soliści
• Małgorzata Kruczek, ZSM nr 1 w Rzeszowie – I miejsce
• Aleksandra Czerniecka, ZSM nr 1 w Rzeszowie – II miej-

sce
• Sławomir Juszczak, NSM I st. w Pruchniku – III miejsce
Kategoria III – duety
• Angelika Tarnowska i Krzysztof Kassa, PSM I st. w Kolbu-

szowej – I miejsce
• Maciej Koń i Mirosław Magda, PSM I st. w Kolbuszowej –

II miejsce
• Sara Łach i Szymon Haczyk, PSM I i II st. w Stalowej Woli

– III miejsce

30 listopada 2013 – laureaci
Kategoria I – soliści
• Mikołaj Wańkowicz, NSM I st. w Pruchniku – I miejsce
• Lena Paszek, PSM I st. w Nowej Wsi – II miejsce
• Damian Kania, PSM I st. w Leżajsku – II miejsce
• Gabriela Tomaka, PSM I st. w Nowej Wsi – III miejsce
• Mariusz Niziołek, SM I st. w Dydni – III miejsce
Kategoria II – soliści
• Ernest Mołczan, PSM I i II st. w Sanoku – I miejsce
• Dominik Tudryn, SP w Rudzie Łańcuckiej – I miejsce
• Aleksandra Wośko, PSM I st. w Leżajsku – II miejsce
• Agnieszka Frankiewicz, ZSM nr 2 w Rzeszowie – III miej-

sce
• Konrad Kierepka, SP w Adamówce – Wyróżnienie
• Michał Stącel, PSM I st. w Przeworsku – Wyróżnienie
• Szymon Lizak, PSM I st. w Leżajsku – Wyróżnienie
Kategoria III – soliści
• Maciej Reizer, ZSM nr 1 w Rzeszowie – I miejsce
• Grzegorz Osowski, NSM II st. w Leżajsku – II miejsce
• Damian Ćwikła, NSM II st. w Leżajsku – II miejsce
• Aleksandra Pękala, MDK w Rzeszowie – III miejsce
• Agata Kania, NSM II st. w Leżajsku – Wyróżnienie
• Anna Klocek, PSM I st. w Leżajsku – Wyróżnienie
• Szymon Michalski, PSM I st. w Leżajsku – Wyróżnienie
• Aldona Chamik, PSM I st. w Leżajsku – Wyróżnienie
• Adrian Olejarz, NSM I st. w Pruchniku – Wyróżnienie
• Anna Woś, PSM I st. w Leżajsku – Wyróżnienie
• Kornelia Kubrak, PSM I st. w Przeworsku – Wyróżnienie
• Bartłomiej Zygmunt, NSM I st. w Leżajsku – Wyróżnienie
Kategoria III – duety
• Szymon Lizak i Szymon Michalski, PSM I st. w Leżajsku –

I miejsce
• Aldona Chamik i Monika Marczak, PSM I st. w Leżajsku –

II miejsce
Kategoria IV – zespoły
• Trio fletowe SM I st. w Dydni – Wyróżnienie
Kategoria V – zespoły
• Zespół „White Socks” ZST w Leżajsku – I miejsce

Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku oraz napo-
jów gorących i zimnych. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali
okolicznościowe dyplomy natomiast nagrodzeni w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostę Rzeszowskiego.

Grzegorz Wójcikiewicz, dyrektor Podkarpackiego
Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych
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Glinolepy 2013

XII Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka Walic-
kiego „Glinolepy 2013” odbyły się 27 września 2013 roku
w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej. Organiza-
torami Warsztatów byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Spor-

tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sokołowskiej. Patronat nad imprezą objął Starosta Rze-
szowski.

W Warsztatach wzięło udział 37 dzieci w wieku 9-16 lat
z 8 placówek oświatowo-kulturalnych powiatu rzeszowskiego.

Był to I etap Warsztatów, podczas którego uczestnicy mieli
za zadanie wykonać z gliny rzeźbę pełną o dowolnej tematy-
ce. W programie Warsztatów było także zwiedzanie Zagrody
Garncarskiej, pokaz i nauka toczenia naczyń na kole garn-
carskim oraz zwiedzanie kościoła parafialnego w Medyni Gło-
gowskiej, gdzie można było zobaczyć unikatowy, bo wykona-
ny z ceramicznej mozaiki, wystrój kościoła (m.in. stacje drogi
krzyżowej, ambona).

Warsztaty RzeŸbiarskie im. Leszka Walickiego „Glinolepy 2013”, 27 IX 2013 r.

Fot. H. Boho
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Po wysuszeniu i wypaleniu prac
rzeźbiarskich i ceramiki, została zorga-
nizowana wystawa pokonkursowa, któ-
ra trwała od 18 listopada do 9 grud-
nia. W dniu 29 listopada Komisja oce-
niła wszystkie prace uczestników wrze-
śniowych Warsztatów. Komisja obrado-
wała w składzie: przewodnicząca Mał-
gorzata Kwolek, pedagog plastyki, ar-
tysta malarz; członkowie Komisji –
dr Bartosz Walicki, prezes TMZS, Mał-
gorzata Kula, nauczyciel w Zespole
Szkół w Trzebosi i Helena Woźniak
z Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”.

Komisja wytypowała do nagród
głównych 19 prac 19 autorów.

15 uczestnikom przyznano nagro-
dy pocieszenia za czynny udział
w Warsztatach.

I kat. wiekowa 9-12 lat
I NAGRODA – MARTYNA GIELA-

ROWSKA l.12, SP Trzebuska
II NAGRODA – KAMILA NAJA l.12,
ZS nr 1 Nienadówka
III NAGRODA – WIKTORIA SUDOŁ
l.9, Świetlica Wiejska w Turzy
WYRÓŻNIENIA
- PATRYCJA MARSZAŁ l.12, SP Trze-
buska
- JAKUB NIEMIEC l.12, SP nr 1 Nie-
nadówka

II kat. wiekowa 13-16 lat
I NAGRODA ex eaquo
- MAŁGORZATA MEŁECH l.15,
ZS nr 1 Nienadówka
- ALINA SZCZYGIEŁ l.15, ZS nr 1 Nie-
nadówka
- URSZULA SOSNOWSKA l.14, ZS
Sokołów Młp.
- KATARZYNA KRUDYSZ l.14, ZS So-
kołów Młp.
II NAGRODA ex eaquo

- KAROLINA POPEK l.14, ZS Trzeboś
- KAROLINA NOWAK l. 13, ZS nr 2
Nienadówka
- BARBARA KUDUK l.14, ZS Górno
- MARTYNA GODEK l.13, ZS Górno
III NAGRODA ex eaquo
- ALICJA MAZIARZ l.13, Świetlica
Wiejska w Turzy
- KLAUDIA CHORZĘPA l.13, Świetli-
ca Wiejska w Turzy
- IZABELA NOWAK l.13, ZS nr 2 Nie-
nadówka
- MARIA CISEK l.16, Świetlica Wiej-
ska w Trzebosi
WYRÓŻNIENIA
- JAGODA KIEŁB l.13, ZS Sokołów
Młp.
- PAWEŁ DEC l.14, Świetlica Wiejska
w Turzy
Nagrody pocieszenia (za udział)
otrzymali:
- Patrycja Pikor l.12, SP Trzebuska
- Agata Kania l.15, ZS nr 1 Nienadów-
ka
- Alina Cisek l.12, ZS nr 1 Nienadów-
ka
- Natalia Śliż l.14, ZS Trzeboś
- Bartosz Sadowy l.14, ZS Trzeboś
- Ewa Dudzik l.9, ZS Sokołów Młp.
- Dominika Piersiak l.14, ZS Soko-
łów Młp.
- Sylwia Rychel l.14, ZS Sokołów Młp.
- Marta Nykiel l.13, ZS Sokołów Młp.
- Barbara Dec l.13, Świetlica Wiejska
w Turzy
- Aleksandra Boguń l.13, Świetlica
Wiejska w Turzy
- Marcjanna Słonina l.14, MGOKSiR
Sokołów Młp.
- Agnieszka Wójcik l.13, ZS nr 2 Nie-
nadówka
- Dawid Cisek l.11, Świetlica Wiejska
w Trzebosi
- Łucja Nizioł l.12, ZS Górno

9 grudnia o godzinie 13.00 w sali
klubowej MGOKSiR odbył się finisaż
– zakończenie wystawy i wręczenie na-
gród i dyplomów laureatom.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za wzięcie udziału w XII Warszta-
tach Rzeźbiarskich „GLINOLEPY
2013”.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróż-
nionym.

Życzymy dalszej wytrwałości, dzie-
cięcej pasji i swobody tworzenia.

Podziękowania składamy Panu Jó-
zefowi Jodłowskiemu, Staroście Rze-
szowskiemu za ufundowanie nagród
głównych. Dziękujemy również opie-
kunom za pomoc w organizacji Warsz-
tatów.

(mgoksir)
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Finisa¿ – zakoñczenie wystawy i wrêczenie nagród i dyplomów laureatom,

9 grudnia 2013 r.

Fot. H. Boho
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Od 7 do 21 listopada 2013 roku
w sali klubowej MGOKSiR trwała wysta-
wa X Powiatowego Konkursu Fotogra-
ficznego pod hasłem „Wspomnienia
z wakacji”. Konkurs zorganizował Ośro-
dek Kultury pod patronatem Starosty
Rzeszowskiego. W konkursie wzięło
udział 21 uczestników – młodzieży
szkolnej i osób dorosłych, którzy nade-

słali 106 fotografii w dwóch kategoriach
tematycznych: „Niezwykłe widoki”
i „Przyroda”. Większość uczestników
jest mieszkańcami miast i gmin powiatu
rzeszowskiego – Tyczyna, Nosówki, Dy-
nowa, Zbydniowa, Drabinianki, Miłoci-
na, Rzeszowa, Sokołowa; jeden uczest-
nik pochodzi z Bielska Podlaskiego.

W dniu 25 października Jury powo-
łane przez Organizatora oceniło wszyst-
kie nadesłane na konkurs fotografie.
Jury obradowało w składzie:
– Małgorzata Kula, nauczyciel w ZS
w Trzebosi; przewodnicząca Jury
– dr Bartosz Walicki, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej
– Helena Woźniak z Klubu Twórców
Sztuki „ART-dekor” w Sokołowie Młp.
– Henryka Boho, instruktor plastyki
w MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Spośród nadesłanych fotografii do
nagród głównych Jury wybrało 15 prac
12 autorów.
I kat. wiekowa (Młodzież)
I Nagroda – Pola KASZUBA z Rzeszo-
wa
– za 3 prace pt. „Krótka przerwa
w łowach”, „Magiczne oko” i „W poszu-
kiwaniu przygód” w kategorii Przyroda
II Nagroda – Anna GÓRAL z Rzeszowa
– za pracę pt. „Mały przyjaciel” w kate-
gorii Przyroda

III Nagroda – Magdalena SKOTNICKA
z Tyczyna
– za pracę pt. „Prześwietlony słońcem”
w kategorii Przyroda
Wyróżnienia
Wiktoria GUBERNAT z Nosówki
– za pracę pt. „Oczko w głowie” w kate-
gorii Niezwykłe widoki
Dominika FICEK z Rzeszowa

X Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wspomnienia z wakacji”

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

– za pracę pt. „Skrótem przez Wisłok”
w kategorii Niezwykłe widoki
Emilia GIZA z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp.
– za pracę pt. „Z ziemi do słońca” w ka-
tegorii Przyroda
II kat. wiekowa (Dorośli)
I Nagroda – Alicja BANAŚ z Dynowa
– za pracę pt. „Cień” w kategorii Przyroda

II Nagroda – Adam FAL-
KOWSKI z Bielska Podla-
skiego
– za 2 prace pt. „Przeminę-
ło...” i „Nasz drugi chleb po-
wszedni...” w kategorii Nie-
zwykłe widoki
III Nagroda – Jolanta
SZCZYGIEŁ z Nienadówki
– za pracę pt. „W leśnym
zwierciadle II” w kategorii
Niezwykłe widoki
Wyróżnienia
Zdzisław JANECZKO ze
Zbydniowa
– za pracę pt. „Nasze sa-
crum” w kategorii Niezwy-
kłe widoki
Renata OŻÓG z Sokołowa
Młp.
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14 listopada br. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. odbyły się eliminacje
rejonowe Konkursu „Literatura i Dzieci”.
Hasło tegorocznego Konkursu to „Naj-
bliżsi”. Przedmiotem Konkursu była twór-
czość wybitnych autorów, którzy w swo-
ich utworach poruszają taką tematykę.
Celem Konkursu była między innymi po-
pularyzacja literatury dziecięcej, upo-
wszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
rozwijanie wyobraźni i spontaniczności.

Do Konkursu zgłosiło się łącznie 105
uczestników w dwóch kategoriach wie-
kowych: I kat. klasy I – III i II kat. klasy IV
– VI. Uczniowie reprezentowali gminy:
Niwiska, Cmolas, Werynie, Raniżów,
Kamień, Trzebownisko i Sokołów Młp.

Powołane Jury obradowało w skła-
dzie: Anna Wójcikiewicz – Prezes Fun-
dacji Wspierania Edukacji Artystycznej,
Danuta Pado – Główny Instruktor Działu
Upowszechniania Sztuki i Współpracy
z Samorządami Wojewódzkiego Domu

Kultury w Rzeszowie, Grzegorz Wójci-
kiewicz – Dyrektor Niepaństwowej Szko-
ły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Młp.
Jury po wysłuchaniu wszystkich uczest-
ników i po podsumowaniu przyznało
nominacje i wyróżnienia następującym
uczestnikom:

I Kategoria wiekowa
Recytacja
Maja Dul z Zespołu Szkół w Woli Rani-
żowskiej – nominacja
Wojciech Chudzik Zespołu Szkół w Woli
Raniżowskiej – nominacja
Maja Słonina z Zespołu Szkół w Soko-
łowie Młp. – wyróżnienie
Oliwia Urban z Zespołu Szkół w Cmo-
lasie
Piosenka
Oliwia Urban z Zespołu Szkół w Cmola-
sie – nominacja
Wiktoria Gąsior z Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki w Niwiskach – nomi-
nacja

Zespół „Gwiazdeczka” z Zespołu Szkół
w Woli Raniżowskiej – wyróżnienie

II Kategoria wiekowa
Recytacja
Klaudia Zielińska z Zespołu Szkół
w Cmolasie – nominacja
Jakub Parys z Zespołu Szkół w Cmola-
sie – nominacja
Kamila Kowalska z Zespołu Szkół
w Raniżowie – wyróżnienie
Bartłomiej Kurasiński ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Trzebosi – wyróżnienie
Inscenizacja
Grupa z Zespołu Szkól w Woli Raniżow-
skiej – wyróżnienie
Grupa ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebosi – wyróżnienie
Piosenka
Sandra Kochanowicz ze Szkoły Podsta-
wowej w Hadykówce – nominacja
Karolina Trojnacka ze Szkoły Podstawo-
wej w Weryni – nominacja
Patrycja Karkut ze Szkoły Podstawowej
w Hadykówce – wyróżnienie
Dorota Tęcza z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Lipnicy – wyróżnienie

LITERATURA I DZIECI – Najbli¿si

– za pracę pt. „Poranna baletnica”
w kategorii Przyroda
Agnieszka MATUŁA z Sokołowa Młp.
– za pracę pt. „Piękno złotych drzew”
w kategorii Przyroda
Pozostałym autorom przyznano nagro-
dy pocieszenia za udział w konkursie:
– Agnieszka Wilk z Rzeszowa
– Olga Jezierska z Drabinianki
– Magdalena Madera z Tyczyna
– Ewelina Nieckarz z Rzeszowa
– Eliza Werner z Tyczyna
– Klaudia Jodłowska z Trzebosi
– Urszula Sosnowska z Sokołowa
– Alicja Baran z Miłocina
– Teresa Matuła z Sokołowa Młp.

Podczas wernisażu, który miał miej-
sce 7 listopada o godz. 16.30, laureatom

konkursu zostały wręczone nagrody rze-
czowe ufundowane przez Starostę Rze-
szowskiego i Organizatora. Wszyscy
otrzymali dyplomy, pamiątkowe foldery
i afisze z wystawy pokonkursowej.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróż-
nionym oraz dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wzięcie udziału w X Po-
wiatowym Konkursie Fotograficznym
„Wspomnienia z wakacji”. Podzięko-
wania składamy również Panu Józe-
fowi Jodłowskiemu, Staroście Rze-
szowskiemu za pomoc w organizacji
Konkursu.

Wystawę pokonkursową odwiedzali
mieszkańcy gminy i miasta Sokołów
Młp., szczególnie dzieci i młodzież
szkolna.

(mgoksir)

Fot. M. Kida
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Kamila Kowalska z Zespołu Szkół w Ra-
niżowie – wyróżnienie.

Uczestnicy, którzy otrzymali nomina-
cje wzięli udział w Finale Konkursu, któ-
ry odbył się 3 i 4 grudnia br. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Uroczysta Gala Laureatów połączona

z wernisażem prac plastycznych odbę-
dzie się 12 grudnia.

Konkurs zorganizowany został pod
Patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Nagrody dla zwycięzców w eliminacjach
ufundowała Dyrekcja Wojewódzkiego

Domu Kultury w Rzeszowie oraz Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. Wszyscy
uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali
gorący posiłek i napoje.

Agata Dec
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IV Miêdzypowiatowy Konkurs

Wiedzy o UE
5 grudnia br. odbyła się IV edycja Międzypowiatowego

Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, w którym udział wzięło
15 drużyn reprezentując powiaty: rzeszowski (ZS Sokołów
Młp., ZS Górno, ZS Trzebuska, ZS nr 1 w Nienadówce, ZS
Trzeboś, Publiczne Gimnazjum w Tyczynie), łańcucki (Publicz-
ne Gimnazjum w Medyni Łańcuckiej, ZS Krzemienica, ZS Za-
lesie, Publiczne Gimnazjum w Dąbrówkach), niżański (Pu-
bliczne Gimnazjum w Jacie, ZS Stary Nart, Publiczne Gimna-
zjum w Groblach), kolbuszowski (ZS w Woli Raniżowskiej,
Gminne Gimnazjum w Raniżowie). Konkurs podzielony był
na dwa etapy. W pierwszym z nich 3-osobowe drużyny roz-
wiązywały test składający się z 40 pytań dotyczących w głów-
nej mierze historii oraz funkcjonowania organów UE. W roz-
wiązywaniu zadań testowych najskuteczniejszymi drużyna-
mi okazały się być reprezentację Publicznego Gimnazjum
w Dąbrówkach oraz ZS nr 1 w Nienadówce zajmując ex aequo
pierwszą lokatę. Poziom był bardzo wyrównany, ponieważ
o punkt mniej z testu uzyskało Publiczne Gimnazjum w Tyczy-
nie, Publiczne Gimnazjum w Jacie, Publiczne Gimnazjum
w Medyni Łańcuckiej, ZS w Starym Narcie oraz ZS w Trzebo-
si. Drugi etap miał formułę konkursową, czyli drużyny były
wskazywane do odpowiedzi lub mogły się do nich zgłosić
dobrowolnie. W tym etapie można było dużo zyskać, jeśli dru-
żyna nie bała się ryzyka, ponieważ po dobrowolnym zgłosze-
niu się każda błędna odpowiedź była karana utratą jednego
punktu. W tym etapie szczególny nacisk położony był na umie-
jętności posługiwania się mapą, np. drużyny musiały zazna-
czyć sąsiadów naszego kraju nie należących do UE, czy też
wskazać położenie Chorwacji. Reprezentacje poszczególnych
szkół w trakcie Konkursu były zmuszone do wykazania się
różnorodną wiedzą o krajach członkowskich, a mianowicie
rozpoznawały flagi państwowe, wsłuchiwały się w hymny
narodowe oraz muzykę ludową, wskazywały kraje pochodze-
nia różnego rodzaju tańców oraz zabytków architektonicz-
nych. Żadna z drużyn biorących udział w Konkursie nie od-
puszczała do samego końca. Po przeliczeniu punktów przez
komisję konkursową w składzie Agata Dec, Barbara Rybak
oraz piszący te słowa okazało się, że miejsce trzecie zajęła
drużyna z ZS w Trzebosi; natomiast o pierwszą lokatę musia-
ła zostać przeprowadzona dogrywka pomiędzy Publicznym

Miko³ajki
6 grudnia br. w progi Ośrodka zawi-

tał św. Mikołaj z podarunkami dla
grzecznych dzieci, które wyczekiwały na
Niego z niecierpliwością.

I tak rozpoczęło się wręczanie pre-
zentów przez św. Mikołaja, który odpy-

Gimnazjum w Dąbrówkach a Publicznym Gimnazjum w Ty-
czynie. Ścisły finał nie trwał długo i już po pierwszym zadaniu
okazało się, że tegorocznym mistrzem IV Międzypowiatowe-
go Konkursu Wiedzy o UE zostało Publiczne Gimnazjum
w Tyczynie.

Wszystkie drużyny biorące udział w Konkursie otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy trzech najlepszych dru-
żyn dodatkowo nagrody książkowe. W trakcie Konkursu za-
wodnicy oraz ich opiekunowie skorzystali z przygotowanego
poczęstunku. Organizatorem Konkursu był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

tywał dzieci, aby sprawdzić czy napraw-
dę były grzeczne i czy się dobrze uczą.
Następnie dzieci wraz z rodzicami uda-
ły się na przejażdżkę zaprzęgiem św.
Mikołaja po ulicach Sokołowa.

Dla chętnych odbyła się również se-
sja fotograficzna z św. Mikołajem. Nie-
stety w tym dniu św. Mikołaj miał wiele

obowiązków i po sesji fotograficznej mu-
siał pożegnać się z dziećmi i ich rodzica-
mi, aby zdążyć do wszystkich grzecznych
milusińskich na całym świecie.

Mikołajki zorganizowane zostały
przez MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Marek Kida
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Turniej koszykówki

w Soko³owie M³p.
Historia amatorskiej koszykówki

w Sokołowie Małopolskim sięga począt-
ku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Ponad dwadzieścia lat temu mło-
dzi chłopcy, wpatrzeni w gwiazdorów
najlepszej ligi zawodowej NBA, zaczęli
rozgrywać mecze na asfaltowym boisku
znajdującym się na terenie szkoły pod-
stawowej. Był to zresztą okres wielkiej
popularności tej dyscypliny, głównie ze
względu na gwiazdy amerykańskiej ligi
– Michaela Jordana, Isiaha Thomasa,
Patricka Ewinga i wielu, wielu innych.
Chęć naśladowania najlepszych co-
dziennie niemal ściągała sokołowską
młodzież na boisko.

Dzisiaj, po tak wielu latach, w koszy-
kówkę gra już kolejne pokolenie, choć
podkreślić należy także, że i dzisiaj grają
wciąż i ci, którzy przed laty inicjowali
modę na tę dyscyplinę sportu w naszym
mieście. Zmieniły się także realia.
W okresie wakacyjnym młodzież gra na,
niedawno przecież powstałym, „Orliku
2012”, w okresie zimowym zaś korzysta
z gościnności dyrekcji Zespołu Szkół im.
Tadeusza Kościuszki.

Istotą gier zespołowych jest rywali-
zacja. Ona też legła u podstaw pomy-
słu, aby do Sokołowa zaprosić zawod-
ników z innych miast. Idea zorganizo-
wania turnieju spotkała się z aprobatą
zarówno Burmistrza Gminy i Miasta So-
kołów Małopolski Andrzeja Ożoga, jak
i Dyrektora MGOKSiR Jacka Piekiełka.
W organizacji turnieju pomogli anima-
torzy „Orlika 2012” – Bogusław Rybak
i Tomasz Nizioł oraz pracownicy MGOK-
SiR. Bardzo budujący jest właśnie fakt,
iż taka oddolna inicjatywa spotkała się
ze zrozumieniem władz miasta oraz
wszystkich tych, którzy pomogli w zor-
ganizowaniu turnieju.

W dniu 31 sierpnia 2013 roku o godz.
1000 rozpoczął się Otwarty Turniej Stre-
etball Tour 3 vs. 3 o Puchar Burmistrza
GiM Sokołów Młp., który zgromadził
osiem drużyn z terenu całego woje-
wództwa. Gościliśmy bowiem, oprócz
czterech drużyn z Sokołowa Małopol-
skiego, zawodników z Rzeszowa, a na-
wet z odległego Nowego Żmigrodu. Trzy-
osobowe drużyny, liczące po trzech za-
wodników, podzielone zostały na dwie
grupy i rywalizowały systemem każdy
z każdym. Grano do 15 punktów.

Po pierwszej fazie rozgrywek tabele
kształtowały się następująco:
Gr. I
1. Hamer Team (Rzeszów) – 6 pkt
2. Oby Remis (Sokołów – Rzeszów) –
5 pkt
3. Kutang Klang (Nowy Żmigród) – 4 pkt
4. Taz Team (Sokołów) – 3 pkt

Gr. II
1. Rzeszów Zalesie Mix Team – 6 pkt
2. Juniorzy Młodsi (Sokołów) – 5 pkt
3. Kosz Nowy Żmigród – 4 pkt
4. Czarni Sokołów – 3 pkt

W kolejnej fazie drużyny z miejsc
1 – 3 rozlosowane zostały do dwóch
grup i rywalizowały tym samym syste-
mem. Zwycięzcy grup mieli zagrać
o I miejsce w turnieju, zaś drużyny
z miejsc drugich o ostatnie miejsce na
podium. Klasyfikacja po drugiej fazie
turnieju wyglądała następująco:
Gr. I
1. Hamer Team – 4 pkt
2. Oby Remis – 3 pkt
3. Kosz Nowy Żmigród – 2 pkt
Gr. II
1. Rzeszów Zalesie Mix Team – 4 pkt
2. Kutang Klang – 3 pkt
3. Juniorzy Młodsi – 2 pkt

W meczu o trzecie miejsce zespół
Kutang Klan pokonał Oby Remis 16: 10.
Niezwykle zacięty był mecz finałowy.
Zmierzyły się w nim dwie rzeszowskie
drużyny. Lepszy okazał się zespół Ha-
mer Team, który pokonał Rzeszów Zale-
sie Mix Team 15:13. Puchary oraz cen-
ne nagrody dla zwycięzców wręczył pan
Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski Warto podkre-
ślić, że rywalizacja przebiegała w bar-
dzo sportowej atmosferze, a nasi goście
już zapowiedzieli swój przyjazd na ko-
lejną edycję turnieju, która odbędzie się
już za niespełna rok.

Tym samym nasze miasteczko wzbo-
gaciło się o nową imprezę, która może
spopularyzować tę dyscyplinę sportu
wśród młodzieży naszej gminy. Dobrym
przykładem świecą tu nauczyciele, wspo-
mniani już animatorzy „Orlika 2012”,
a także ci, którzy uczestniczyli w samych
rozgrywkach: Tomasz Korzenny oraz
Dariusz Dec. Nie ma bowiem lepszego
przykładu dla młodych ludzi niż posta-
wa nauczyciela, dla którego teoria za-
wsze łączy się z praktyką.

Sławomir Ożóg
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I Otwarty Marszobieg
5 października 2013 r. na obiektach

sportowych Zespołu Szkół w Trzebusce
po zakończeniu I Otwartego Marszobie-
gu w Ramach Światowego Dnia Marszu
„Tafisa” pod Patronatem Burmistrza GiM
Sokołów Młp. odbyły się dodatkowe
konkurencje rekreacyjno-sportowe.

Uczestnicy zmagali sie w trzech kon-
kurencja sprawnościowych tj. tor prze-
szkód, rzuty do celu oraz bieg w wor-
kach.

W pierwszej konkurencji (tor prze-
szkód) najlepszy czas uzyskali w kate-
gorii dziewcząt:
1. Partyka Natalia
2. Pietrońska Gabriela

11.10.2013 odbył się Pierwszy Tur-
niej Deblowy Tenisa Ziemnego dla
chłopców poniżej 16 lat. W zawodach
tych wzięło udział 5 par. Turniej został
rozegrany systemem „każdy z każdym”
do 4 wygranych gemów. Pierwsze miej-
sce zdobyli bracia Szosteccy, którzy naj-
więcej czasu poświęcili na treningi teni-
sa ziemnym spośród wszystkich uczest-
ników. Dzięki temu Adrian i Kamil zde-

3. Agata Naja
w kategorii chłopców:
1. Miazga Łukasz
2. Sondej Mateusz
3. Smolak Krystian

Drugą konkurencją sprawnościową
były rzuty do celu. Każdy uczestnik wy-
konywał 5 rzutów do obręczy umiesz-
czonych na różnych odległościach. Tu-
taj najlepszymi okazali się:
w kategorii dziewcząt:
1. Klaudia Tatara
2. Naja Karolina
3. Wrzos Patrycja
w kategorii chłopców:
1. Śmieszek Marcin
2. Smolak Krystian
3. Drapała Sebastian

Ostatnią konkurencją był bieg w wor-
kach. Widowiskowa rywalizacja wyłoni-
ła poszczególnych zwycięzców:
w kategorii dziewcząt:
1. Pietrońska Gabriela
2. Partyka Natalia
3. Wrzos Patrycja
w kategorii chłopców:
1. Pecka Przemysław
2. Mateusz Chorzępa
3. Sudoł Patryk

W sportowej rywalizacji uczestniczy-
ło blisko 40 osób. Pierwsze 3 miejsca
z każdej konkurencji sportowej otrzyma-
ły nagrody rzeczowe.

Tomasz Nizioł

cydowanie pokonali wszystkich swoich
przeciwników 4-1 w każdym meczu.
Pierwsze trzy pary deblowe otrzymały
pamiątkowe medale i dyplomy.

Klasyfikacja turnieju:
1. Adrian Szostecki i Kamil Szostecki

Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego

2. Arkadiusz Perlak i Łukasz Miazga
3. Patryk Wilk i Mateusz Matuła
4. Adrian Szuberla i Mateusz Krawiec
5. Jakub Piersiak i Bartłomiej Perlak.

Sebastian Godek
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W dniu 26 października 2013 r.
na boiskach sportowych „Orlik
2012” przy ul. Sportowej odbył się
Narodowy Dzień Sportu w Sokoło-
wie Młp.

Nasze miasto także włączyło się do pro-
jektu organizowanego przez ZwalczNude.pl
oraz Stołeczną Fundację dla Dzieci z Cu-
krzycą. Patronami NDS był Polski Komitet
Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. Dzieci i młodzież z gminy i miasta Soko-
łów Młp. miały tego dnia nieograniczony do-
stęp do specjalnie przygotowanych zajęć,
turniejów przygotowanych przez animatorów
boiska Orlik 2012.

W tym dniu animatorzy Orlika przygoto-
wali trzy konkurencje sportowe tj.:
• Turniej Piłki Nożnej,
• Rekreacyjny Tor Przeszkód dla najmłodszych,
• Konkurs Rzutów do kosza.

W Turnieju Piłki Nożnej uczestniczyło 6 drużyn. Blisko 50
osób toczyło sportową rywalizację w 2 grupach. Najlepsi
z grup rozegrali później mecz o I miejsce, natomiast zespoły,
które zajęły 2 miejsce w swoich grupach rozegrały mecz
o III miejsce w całym Turnieju. Zwyciężyła drużyna RED BULLS
pokonując w finale drużynę SMERFÓW. III miejsce zajęła dru-
żyna FC BARCELONA.

Kolejną konkurencją sportową był Rekreacyjny Tor Prze-
szkód. Tutaj dzieci i młodzież rywalizowała ze sobą w dość
trudnym ustawionym torze przeszkód. Liczył się najlepszy czas
pokonania toru przez poszczególnych uczestników. Najlep-
szymi okazali się:
1. Olszowy Hubert,
2. Ożóg Piotr,
3. Magnucki Dominik.

Ostatnią rywalizacją
sportową podczas NDS
był Konkurs Rzutów do
Kosza. Uczestnicy odda-
wali rzuty z różnych po-
zycji a w dodatku oprócz
zdobytych punktów za
celny rzut do kosza liczył
się także dodatkowo
czas uzyskany przez za-
wodnika.

Zwycięzcą tej konku-
rencji sportowej został Michał Baran. Drugie miejsce zajął
Marcin Bąk natomiast najniższe miejsce na podium przypa-
dło Adamowi Kustrze.

Podsumowując Narodowy Dzień Sportu w Sokołowie Młp.
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzie-
ży. Blisko 280 uczestników w sportowych rywalizacjach mo-
gło zmierzyć się ze sobą samym jak i z kolegami czy kole-
żankami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje zimne i gorące oraz
słodycze, a pierwsza trójka w Turnieju oraz konkurencjach
sportowych otrzymała okolicznościowe puchary wraz z gra-
werkami oraz dyplomy.

Organizatorami NDS w Sokołowie Młp. byli: Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp., MGOKSiR oraz animatorzy
Orlika 2012.

Animatorzy: Tomasz Nizioł, Bogusław Rybak

Narodowy Dzieñ Sportu w Soko³owie Ma³opolskim
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17 listopada br. obiekty Zespołu Szkół
im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. gościły
uczestników IX Powiatowego Jesienne-
go Turnieju Tenisa Stołowego pod Patro-
natem Starosty Rzeszowskiego Józefa
Jodłowskiego. Na 12 stołach rywalizowa-
ło 106 zawodniczek i zawodników repre-
zentujących 5 Gmin Powiatu Rzeszow-
skiego, Gminę Rzeszów i 1 Gminę Po-
wiatu Kolbuszowskiego: Gmina Głogów
Małopolski, Gmina Kamień, Gmina Kra-
sne, Gmina Tyczyn, Gmina Sokołów Młp.,
Gmina Rzeszów oraz Gmina Raniżów.

Naszą Gminę reprezentowali: ZS
Górno, UKS „Górno” w Górnie, świetli-
ca wiejska MGOKSiR w Górnie, ZS So-
kołów Młp., UKS „Sokół” Sokołów Młp.,
ZS Ponadgimnazjalnych Sokołów Młp.,
ZS nr 2 w Nienadówce, ZS Trzebuska,
świetlica wiejska MGOKSiR w ZS w Trze-
busce oraz Środowiskowy Dom Pomo-
cy Społecznej w Sokołowie Młp.

Uroczystego otwarcia Turnieju doko-
nał Sędzia Główny Turnieju Andrzej
Godek-Radny Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. Członek Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i spraw Społecznych. Go-
ściem Turnieju był Edward Buczak-Dy-
rektor Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi
Królowej w Trzebusce.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:

I kategoria wiekowa (do 13 lat) Dziew-
częta: 1. Przybysz Paulina, 2. Niemiec
Adrianna, 3. Zając Weronika. Chłopcy:
1. Konkol Wojciech, 2. Ślączka Jakub,
3. Rząsa Daniel
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat)
Dziewczęta: 1. Godek Martyna, 2. Ka-

IX Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Sto³owego

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

sprzyk Karolina, 3. Nowak Anna. Chłop-
cy: 1. Miazga Sebastian, 2. Grabiec Pa-
tryk, 3. Szponar Marcin.
III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat)
Dziewczęta: 1. Kobiernik Adrianna, 2.
Pieróg Lidia, 3. Skała Magdalena Chłop-
cy: 1. Kołodziej Krystian, 2. Sokołowski
Norbert, 3. Szponar Dawid
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat)

Kobiety: 1. Nizioł Anna, 2. Piersiak Mag-
dalena, 3. Przybysz Ewa Mężczyźni: 1.
Piersiak Paweł, 2. Jaskuła Krzysztof, 3.
Cyrnek Łukasz.
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat)

Kobiety: 1. Kopeć Genowefa. Mężczyź-
ni: 1. Dudzik Władysław, 2. Zając An-
drzej, 3. Rzeszutek Wiesław.
VI kategoria wiekowa (56 lat i powyżej)
Mężczyźni: 1. Bandelak Wojciech, 2. Pa-
sierb Kazimierz, 3. Aleksiejonek Adam.
Niepełnosprawne/i Kobiety: 1. Cisek

Ewa, 2. Koc Katarzyna, 3. Stryjecka
Marta, Mężczyźni: 1. Młynarczyk Rafał,
2. Łuszczki Krzysztof, 3. Naja Artur.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzy-
mali gorący posiłek, napoje zimne i go-
rące. Za zajęcie I miejsca zawodnicy
otrzymali okolicznościowe puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczową; za II-III
miejsca dyplomy oraz nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej Go-
dek oraz piszący te słowa. Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji składa serdeczne podziękowania
dla Józefa Jodłowskiego-Starosty Rze-

szowskiego, Andrzeja Ożoga-Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz
Wiesława Sondeja – Dyrektora Zespołu
Szkól im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.za
udzielenie wsparcia finansowo-organi-
zacyjnego.

Jacek Piekiełek
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„Szukamy Talentów”

W dniu 24 listopada br. na Obiektach Wiejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnie odbył się VI Woje-
wódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów”, XII Między-
powiatowy Turniej Szachowy pod Patronatem Starosty Rze-
szowskiego. W Turnieju rozegrano Indywidualny Turniej
Szachowy systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
w trzech grupach turniejowych: Grupę A stanowili Seniorzy

(1994 i starsi), Grupę B Juniorzy (1995-2002), Grupę C
Juniorzy Młodsi (2003 i młodsi). W Seniorach startowały
44 osoby, w Juniorach 51 osób natomiast w Juniorach Młod-
szych 52 osoby.

Na uroczystym otwarciu i zakończeniu obecni byli: Jó-
zef Krzywonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Edward Buczak – Dyrektor Zespołu Szkół
w Trzebusce, Kazimierz Smolak – Wiceprezes Zakładu Mię-
snego „SMAK-Górno” w Górnie, Józef Chudy – Wójt Gminy
Czarna oraz piszący te słowa.

Turniej otworzył Prezes Józef Krzywonos. W czasie uro-
czystego otwarcia Turnieju odbyło się uroczyste wręczenie
pucharów dla juniorki Laury Czernikowskiej z klubu LKS
z GCKiP Czarna za zdobycie tytułu Mistrzyni Europy Junio-
rek w szachach do lat 8 na 2013 r. w Budvie (Czarnogóra).
Trenerem Laury Czernikowskiej jest Paweł Sygulski. Laura
Czernikowska otrzymała Puchar od Prezesa Józefa Krzy-
wonosa oraz od Zarządu Podkarpackiego Związku Sza-
chowego w Rzeszowie – wręczył Marian Bysiewicz.

Po trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w po-
szczególnych kategoriach wiekowych otrzymało puchary,
nagrody rzeczowe, dyplomy. Ponadto wręczono puchary
w dodatkowych klasyfikacjach: najmłodsza zawodniczka,
najmłodszy zawodnik, najstarszy zawodnik oraz nagrody
rzeczowe, puchary, dyplomy w klasyfikacji zawodników do
rankingu R=1800 w grupie A. Nagrody wręczał Prezes Pod-
karpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie Józef Krzywo-
nos, Prezes Zakładu Mięsnego „SMAK-Górno” w Górnie
Kazimierz Smolak, Radny Rady Miejskiej, Instruktor sza-
chowy Andrzej Godek oraz piszący te słowa. Ogółem

w Turnieju wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczyło
212 osób.

Zwycięzcy poszczególnych grup:
W Grupie A I miejsce zajął – Czernicki Bogdan, II miej-

sce – Lewtak Damian, III miejsce – Lewtak Dominik. W kla-
syfikacji do rankingu 1800 I miejsce zdobył – Szeląg Prze-
mysław, II miejsce – Pintal Tomasz, III miejsce – Kadziela
Andrzej.

W Grupie B I miejsce uzyskał – Burek Damian, II miejsce
– Mazgaj Wojciech, III miejsce – Krawiec Mateusz. W Ju-

niorkach I miejsce zajęła –
Burdzy Joanna, II miejsce –
Łuka Agnieszka, III miejsce
– Godek Martyna.

W Grupie C I miejsce
zajął – Stępniowski Jakub,
II miejsce – Kucharski Bar-
tłomiej, III miejsce – Szpila
Piotr. W Juniorkach I miej-
sce zdobyła – Mirowska Oli-
wia, II miejsce – Wojtas Emi-
lia, III miejsce – Zabłocka
Katarzyna.

Ponadto puchary otrzy-
mała najmłodsza zawod-
niczka – Mazurek Maja, naj-
młodszy zawodnik – Kusiak
Mateusz oraz najstarszy za-
wodnik Szymański Broni-
sław.

Puchary, dyplomy, na-
grody rzeczowe oraz gorą-
cy posiłek wraz z napojami
zimnymi i gorącymi ufundo-
wali: Władysław Ortyl – Mar-
szałek Województwa Pod-
karpackiego, Józef Jodłow-
ski – Starosta Rzeszowski,

Józef Krzywonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta So-
kołów Małopolski, Kazimierz Smolak – Wiceprezes Zakła-
du Mięsnego „SMAK-Górno” w Górnie.

Jacek Piekiełek
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XVI Edycja

Wspó³zawodnictwa

Sportowego Gmin

Wiejskich w Sporcie

M³odzie¿owym

Fina³ Wojewódzki

w szachach na 2013 r.

W dniu 1 grudnia br. na Obiektach
Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Górnie odbył się Finał
Wojewódzki Juniorów i Juniorek
do lat 17 na 2013 r. w ramach XVI
Edycji „Współzawodnictwa Gmin
Wiejskich w Sporcie Młodzieżo-
wym”. Turniej współfinansowany
był ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Rozegrano indywidualny Tur-
niej Szachowy systemem szwaj-
carskim na dystansie 9 rund. Ko-
jarzenie zawodników odbywało
się w ten sposób, że zawodnicy
tej samej gminy nie byli kojarzeni
ze sobą. Na podstawie wyników
Turnieju indywidualnego prowa-
dzono klasyfikację gmin wiej-
skich. Suma punktów dziesięciu
zawodników lub zawodniczek
w turnieju indywidualnym stano-

W dniu 30 listopada br. na Obiektach
Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Górnie odbył się X Gminny Tur-
niej Szachowy pod Patronatem Andrze-
ja Ożoga Burmistrza GiM Sokołów Młp.
w ramach XVI Edycji Współzawodnictwa
Sportowego Gmin Wiejskich w Sporcie
Młodzieżowym pod Patronatem Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego.

W Turnieju rozegrano Indywidualny
Turniej Szachowy systemem szwajcar-
skim na dystansie 7 rund. W Turnieju
wzięło udział 32 zawodniczek i zawod-
ników.

Trzy najlepsze juniorki i trzech naj-
lepszych juniorów otrzymało puchary,
nagrody rzeczowe, dyplomy – ufundowa-
ne przez Organizatora.

Nagrody wręczał Radny Rady Miej-
skiej w Sokołowie Małopolskim Andrzej
Godek, Dyrektor Zespołu Szkół w Trze-
busce Edward Buczak, Sędzia Główny
Marian Bysiewicz oraz piszący te słowa.
Dziesięciu najlepszych zawodników uzy-
skało awans do Finału Wojewódzkiego

X Gminny Turniej Szachowy pod patronatem

Andrzeja O¿oga – Burmistrza GiM Soko³ów M³p.

wiło wynik danej gminy.
W turnieju uczestniczyło łącznie 56

zawodniczek i zawodników z sześciu
Gmin (wraz z osobami towarzyszącymi
78 osób).

W czasie odprawy technicznej sę-
dzia omówił wszystkie sprawy regula-
minowe a turniej otworzył Józef Krzywo-
nos.

Na uroczystym otwarciu i zakończe-
niu byli: Józef Krzywonos – Prezes Pod-
karpackiego Zrzeszenia Ludowe Zespo-
ły Sportowe w Rzeszowie, Edward Bu-
czak – Dyrektor Zespołu Szkół w Trze-
busce, Kazimierz Smolak – Wiceprezes
Zakładu Mięsnego „SMAK-Górno”
w Górnie, Andrzej Godek – Radny Rady

Miejskiej Sokołów Małopolski, instruk-
tor szachowy, Marian Bysiewicz – Czło-
nek Zarządu Podkarpackiego Związku
Szachowego w Rzeszowie oraz piszą-
cy te słowa.

Organizator zabezpieczył dla wszyst-
kich uczestników gorący posiłek, napoje
zimne i ciepłe oraz słodycze.

I miejsce we Współzawodnictwie
zajęła Gmina Sokołów Małopolski zdo-
bywając 57,5 pkt. (Godek Martyna 7,5
pkt., Burek Damian 7,0 pkt., Krawiec
Mateusz 6,5 pkt., Piersiak Krystian 6,5
pkt., Szewczyk Dawid 6,0 pkt., Szostec-
ki Kamil 5,5 pkt., Miazga Sebastian 5,0
pkt., Nowak Rafał 5,0 pkt., Marszał Bar-
tłomiej 5,0 pkt., Wąsik Damian 3,5 pkt.).

II miejsce zajęła Gmina
Domaradz 50,5 pkt., III
miejsce Gmina Wado-
wice Górne 37,0 pkt., IV
miejsce Gmina Grodzi-
sko Dolne 36,5 pkt., V
miejsce Gmina Marko-
wa 36,0 pkt., VI miejsce
Gmina Łańcut 34,5 pkt.

Trzy najlepsze dru-
żyny otrzymały puchary
i dyplomy ufundowane
przez Organizatora
– wręczał Józef Krzywo-
nos, Kazimierz Smolak,
Andrzej Godek, Sędzia
Główny Marian Bysie-
wicz oraz piszący te
słowa.

Jacek Piekiełek

XVI Edycji Współzawodnictwa Sportowe-
go Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzie-
żowym na 2013 r., który odbył się 1 grud-
nia na terenie Wiejskiego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Górnie.

W czasie odprawy technicznej sędzia
omówił wszystkie sprawy regulaminowe,
a Turniej otworzył piszący te słowa. Na
uroczystym otwarciu i zakończeniu obec-

ni byli: Edward Buczak – Dyrektor Zespołu
Szkół w Trzebusce, Andrzej Godek – Rad-
ny Rady Miejskiej Sokołów Małopolski,
instruktor szachowy, Marek Kida – MGOK-
SiR w Sokołowie Małopolskim oraz pi-
szący te słowa.

Organizator zabezpieczył dla wszyst-
kich uczestników gorący posiłek, napoje
zimne i ciepłe oraz słodycze.

Wyniki sportowe: I miejsce zdobył –
Burek Damian, II miejsce –
Piersiak Krystian, III miej-
sce-Miazga Sebastian, IV
miejsce – Szewczyk Da-
wid, V miejsce – Krawiec
Mateusz, VI miejsce – Wą-
sik Damian, VII miejsce –
Marszał Bartłomiej, VIII
miejsce – Nowak Rafał, IX
miejsce – Szostecki Kamil,
X miejsce – Romański
Paweł, natomiast do naj-
lepszych juniorek należą:
I miejsce – Godek Marty-
na, II miejsce – Kasprzyk
Karolina, III miejsce – Kida

Andżelika, IV miejsce – Słonina Klaudia,
V miejsce – Ożóg Andżelika, VI miejsce –
Krzanowska Marta.

Jacek Piekiełek
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Wyjazd do teatru

7 listopada, uczniowie klas: IA LO, IIA LO, IB T, IIA T, IVA T pod
opieką nauczycieli: p. Edyty Doleckiej-Rychel i p. Andrzeja Mią-
sika uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym, mają-
cym miejsce w rzeszowskim Teatrze im. W. Siemaszkowej.
A mianowicie mieli okazję oderwać się na kilka godzin od sza-
rej, ponurej listopadowej rzeczywistości i przenieść się w barw-
ny świat polskiej szlachty. Dla tych, którzy kojarząc wyjątkowe
miejsce „Pana Tadeusza”, bo o nim tu mowa, w kanonie naro-
dowej literatury, spodziewali się przedstawienia pomnikowego,
może nieco nudnego, to spektakl na pewno był niespodzianką.

Reżyser, pani Irena Jun, osadziła ten nostalgiczny portret
polskości, ową kojarzoną z przymusem czytania lekturę,
w świecie prawdziwych ludzi. Sztuka wzbudziła zachwyt
wśród uczniów, co wydaje się być wspaniałym sukcesem.
A złożyło się nań kilka elementów: świetna gra aktorska, pięk-
ne kostiumy, przemyślana choreografia, a przede wszystkim
niespodzianki dla młodzieży (np. wykonanie koncertu Woj-
skiego na rogu w formie piosenki rapowej, efekty świetlne
itp.). To, że podczas dwugodzinnego spektaklu nikt się nie
nudził, należy zawdzięczać zaskakująco obfitej dawce hu-
moru. Polecam obejrzenie tej adaptacji polskiej epopei naro-
dowej, którą przecież wszyscy znamy. Ale czy na pewno?

Edyta Dolecka-Rychel

W grodzie Kraka

W dniu 15 października 2013 r. 43 uczniów naszej szkoły
pod opieką p. Doroty Ślusarczyk, p. Agaty Jaskot oraz
p. Krzysztofa Pustkowskiego zwiedzało dawną stolicę Pol-
ski – Kraków. Królewskie miasto przywitało nas lekką mgłą,
która w miarę upływu czasu zaczęła ustępować, dając szan-
sę rozbłysnąć jesiennemu słońcu.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od lekcji w Muzeum Zoolo-
gicznym UJ. Tam wykładowcy uczelni przybliżyli nam świat
zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Dowiedzieliśmy się,
że słoń nie ma kłów, tylko siekacze, dlaczego rybom odra-
stają zęby i wielu innych ciekawostek.

Mogliśmy zachłysnąć się studencką atmosferą – niektó-
rzy już zaplanowali swoją karierę naukową... Tym bardziej,
że zwiedzając miasto przeszliśmy obok najważniejszych
krakowskich uczelni, gdzie studiować byłoby fajnie. Piłka-
rze mieli swoje pięć minut przechodząc obok stadionów
dwóch największych krakowskich klubów: Wisły i Cracovii.
Ważnym punktem wycieczki było zwiedzenie Katedry Wa-
welskiej i krypt królewskich, gdzie pokłoniliśmy się naszym
wielkim władcom, oddaliśmy hołd patronowi liceum – Ta-
deuszowi Kościuszce w 96 rocznicę jego śmierci. Dzięki
wspaniałemu przewodnikowi historia stała się bardziej bli-
ska. Potem były życzenia i marzenia, gdy dotykaliśmy ser-
ca Dzwonu Zygmunta.

Krótki spacer po krakowskim rynku, hejnał z wieży ma-
riackiej, obowiązkowe zdjęcie pod „Adasiem” i kolejny
punkt wycieczki – Muzeum Archeologiczne. Tam spotkanie
z historią starożytnego Egiptu i z mumią księżniczki. Zoba-
czyliśmy, jak żyło się dawniej na terenach Polski, jakich
używano narzędzi. Wiemy już, czym różni się socha od płu-
gu i co to żarna. Czas szybko płynął i trzeba było wracać.
Autobus pomknął nową autostradą w kierunku Sokołowa.

K. Pustkowski

To, czego nie widzimy
na co dzieñ

W dniu 08.10.2013 r. uczniowie IV BT Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy „To,
czego nie widzimy na co dzień”.

Zdumienie i podziw to pierwsze słowa jakie cisną się na
usta w czasie wernisażu po uświadomieniu sobie, że pre-
zentowane prace powstały w ciągu zaledwie kilku dni ple-
neru malarskiego.

Nasze miasto być może ubogo przedstawia się z wnę-
trza przejeżdżającego samochodu, jednak spoglądając na
niego oczami artysty tak łatwo dostrzec piękno i urok „zwy-
kłych miejsc”. Fragment dachu, starty konar, czy sielski pej-
zaż magią koloru i wyodrębnieniem z natłoku rzeczywisto-
ści ukazuje zupełnie inny obraz ulic i szarych zakątków
miasta.

Przedstawione prace artystów profesjonalistów i w znacz-
nie większej mierze amatorów uświadamiają młodzieży jak
łatwo można wydobyć odrobinę piękna z otaczającej nas
rzeczywistości, a zarazem zachęcić do własnych ekspery-
mentów z malarstwem lub innym rodzajem sztuki.

Odmienna, wydawać by się mogło, wizja rzeczywistych
fragmentów miasta może i powinna wpłynąć na jego po-
strzeganie przez wszystkich, a zwłaszcza młodzież, która
będzie kształtować jego wizerunek w kolejnych latach.

Renata Kotula
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Warsztaty w Krakowskiej Szkole
Restauratorów

25.11.2013 r. w poniedziałek o godzinie 4:40, 36 uczniów
ZS w Sokołowie Młp. zameldowało się na zbiórce. Celem tak
wczesnego spotkania był zaplanowany wyjazd warsztatowy

do szkoły w Krakowie w ramach projektu „Podkarpacie sta-
wia na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską. Zajęcia te były swego rodzaju nagrodą dla tych,
którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, angażowali się,
a także niejednokrotnie pracowali w pocie czoła. Na liście
znalazła się szczęśliwa „13” uczniów z klasy III bt w zawodzie
kucharz, do których dołączyła młodzież z klasy I i II bt w zawo-
dzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Około go-
dziny 5 spod Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. odjechał auto-
kar w stronę Krakowa. Na miejscu byliśmy tuż przed godziną
9. Ze względu na dość napięty grafik warsztatów zaraz po
wyjściu z autokaru zabraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy oraz
pośpiesznie zmieniliśmy obuwie. Następnie pieszo udaliśmy
się wspólnie na ulicę Toruńską 5, gdzie mieściła się Krakow-
ska Szkoła Restauratorów. Naprzeciw nam wyruszył mana-
ger generalny – właściciel KSR i trener sztuki restauracyjnej
p. Szymon Kohut. W progu szkoły przywitano nas ciepłymi
napojami oraz przekąskami w postaci pysznych drożdżówek.
Dla niektórych był to pierwszy a zarazem obfity posiłek po
dość długiej podróży. Po krótkiej przerwie młodzież podzielo-
no na trzy grupy – dwunastoosobowe, które rozpoczęły warsz-
taty zgodnie z harmonogramem.

Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły
się warsztaty barmańskie prowadzone przez profesjonalne-
go barmana p. Emila Dziędziurko, który podczas zajęć starał
się przekazać wiedzę oraz cenne wskazówki potrzebne do
sprawnego wykonania drinków.

Warsztaty prowadzone były w formie praktyki za barem.
W trakcie trwania zajęć każdy uczeń (pełnoletni) miał możli-
wość przygotowania kilku podstawowych i najbardziej popu-
larnych drinków takich jak: Mojito, Sex ot the Beach czy słyn-
ny Manhattan. Wszystkie czynności były poprzedzane krót-
kim wstępem trenera dotyczącym wykorzystywanych w trak-
cie alkoholi.

Kolejnym warsztatem równie ciekawym był carving – czyli
sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach.

Jak się przekonała młodzież nie jest to sztuka prosta, gdyż
wymaga dużej wytrwałości i wytrzymałości. Niewątpliwie daje
wiele przyjemności dla artysty jak i dla osób podziwiających
wykonane kompozycje. Niektóre warzywa czy owoce rzeźbi

się dość mozolnie, a przy stworzeniu dużej kompozycji czas
może wydłużać się do kilku lub kilkunastu godzin.

Podczas lekcji warsztatowych uczniowie ćwiczyli swoje
umiejętności na takich owocach i warzywach jak: melon, rze-
pa, rzodkiewka, marchewka, cukinia, papryka, a także tych
trudniejszych jak: papryczka chili czy czerwona cebula. Po-
wstały piękne kompozycje do których zaliczyć można: liście

z cukinii, motyw kwiatu na melonie, róża z kalarepy
czy szyszki z marchwi.

Uczniowie mogli również zgłębić wiedzę z zakre-
su dekoracji stołu, podczas których, wysłuchano krót-
kiej prezentacji dotyczącej ogólnych zasad nakry-
wania stołu oraz potrzebnego sprzętu do wykonania
wielu kompozycji stołowych na wybrane okazje
w zależności od pory roku. Każda prezentacja koń-
czyła się zajęciami praktycznymi, podczas których
powstały piękne kompozycje stołów świątecznych,
bankietowych oraz okazjonalnych.

Zajęcia trwały do późnych godzin popołudnio-
wych. Następnie ulicami Krakowa udaliśmy się do
Centrum Handlowego Bonarka na uroczystą kolację
w jednej z najlepszych restauracji orientalnych
– „Mekong”.

Około godziny 19 przeszliśmy do Cinema City by
obejrzeć „Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia”. Po
146 minutach seansu udaliśmy się na krótkie zaku-
py i autokarem wróciliśmy do miejsca noclegu – Domu
Studenckiego Piast.



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/222/2013 str. 42

We wtorek mogliśmy pospać troszkę dłużej, bo śniadanie
zaplanowano na godzinę 9.

Po śniadaniu posprzątaliśmy pokoje, spakowaliśmy swo-
je rzeczy i wyruszyliśmy do szkoły by kontynuować warsztaty
do godziny 18, z krótką przerwą na lunch ok. godziny 13.30.

Gdy wybiła godzina 18 wspólnie usiedliśmy do kolacji
i w nieco przygaszonych nastrojach udaliśmy się do autokaru
by wrócić do Sokołowa i codzienności.

Po ukończonych zajęciach każdy z uczestników otrzyma

W piątek 15.11.2013 r. uczniowi Technikum Informatycz-
nego i Teleinformatycznego (klasy II i III) w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców” odbyli wycieczkę do
stacji elektroenergetycznej PSE Wschód w Widełce.

trzy certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia z zakre-
su wyżej wymienionych warsztatów.

Marzena Sobczuk-Puc

Akcja honorowego oddawania krwi

W dniu 22 października 2013 r. w ZS w Sokołowie Młp. odbyła się po raz drugi akcja honorowego oddawania krwi przez
uczniów i osoby z terenu miasta i gminy Sokołów Młp. Krew można było oddać w specjalnym autobusie z Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa. Do oddania krwi zgłosiło się ponad ok. 40 uczniów i osób z zewnątrz. Krew oddało
23 osoby.

Osoby, które oddały krew otrzymały po 8 czekolad. Akcja pobierania krwi trwała od godziny 8 00 do 12 00.
Andrzej Miąsik

Wycieczka do stacji elektroenergetycznej PSE Wschód
w Wide³ce

Stacja elektroenergetyczna jest elementem systemu elek-
troenergetycznego przeznaczonym do rozdzielania lub prze-
twarzania energii elektrycznej.

Stacja w Widełce jest jedyną w Polsce stacją (rozdziel-
nią), która jest w stanie
obsłużyć l in ię 750 kV
(750000 V).  Podczas wy-
cieczki uczniowie nie tyl-
ko zwiedzili pola rozdziel-
ni, stanowiska transforma-
torów i przekształtników
wraz z samą nastawnią,
ale również dowiedzieli
się bardzo ciekawych rze-
czy technicznych i histo-
rycznych, które w intere-
sujący sposób przekazy-
wane były przez oprowa-
dzających wycieczkę pra-
cowników stacji. Zobaczy-
li także jak wygląda spe-
cyfika pracy na takich sta-
cjach.

Tomasz Nowak
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Konkurs plastyczny
w ramach

Europejskiego
Dnia Jêzyków

26.09.2013 r. odbyło się podsumowa-
nie szkolnego konkursu plastycznego,
w ramach którego uczniowie zilustrowali
wybrany idiom w języku obcym, którego
się uczą oraz w języku polskim. W kon-
kursie udział wzięli następujący ucznio-
wie: Dariusz Zięborak z kl. IIAT, Michał
Gałgan z kl. I ALO, Gabriela Łuszczki z kl.
III BT, Joanna Kasprzak z kl. IIBT, Paulina
Stępień z kl. III ALO oraz Luiza Wilk z kl.
IIIA LO.

Jury składające się z p. Wicedyrektor,
nauczycieli języków obcych, nauczyciela
języka polskiego oraz dwóch uczennic-
przedstawicieli Samorządu Szkolnego wy-
brało 3 najciekawsze prace. Punktowane
były: pomysłowość, staranność wykona-
nia oraz artyzm. Kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Luiza Wilk, II miejsce – Dariusz
Zięborak, III miejsce – Gabriela Łuszczki.
Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo
dziękujemy za wzięcie udziału, a zwycięz-
com serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu

Normalizacja na Podkarpaciu
– Wywiad z Jackiem Wojtasem

Podkarpackim Kuratorem Oœwiaty

W październikowym miesięczniku „Wia-
domości Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go” ukazał się wywiad z Jackiem Wojtasem
Podkarpackim Kuratorem Oświaty na temat
normalizacji w woj. podkarpackim. W wywie-
dzie została wymieniona nasza szkoła, która
zajmuje i interesuje się zagadnieniami zwią-
zanymi z normalizacją. Zainteresowanie
w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. tematyką
normalizacji nastąpiło 6 lat temu. W roku
szkolnym 2007/2008 odbył się pierwszy kon-
kurs szkolny dla młodzieży interesującej się
normalizacją w Polsce i na świecie. Od tego
czasu, co roku młodzież bierze udział w konkursie. Konkurs organizowany jest
przez p. Annę Kolano, p. Renatę Woś nauczycieli przedmiotów zawodowych
ekonomicznych. W konkursie udział wzięło do tego czasu 80 uczniów/uczennic.
Celem konkursu jest: – Zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami
o normalizacji. – Zdobycie wiedzy nt. zadań Polskiego Komitetu Normalizacji.
– Znaczenie Polskiej Normy. W konkursie przyznawane są 3 pierwsze miejsca
i 3 wyróżnienia. Młodzież kształcąca się w technikach i ZSZ o różnych profilach
jak najwcześniej powinna rozwijać swoją wiedzę z zakresu normalizacji. W ten
sposób przygotuje się do właściwego traktowania treści norm, odczytywania
i interpretowania ich zapisów. Wychodząc ze szkoły na rynek pracy i podejmując
pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach młodzież będzie miała szeroki kontakt
z normalizacją.

Anna Kolano

Wycieczka edukacyjna

Dnia 29 października br. uczniowie klasy IAT pod opieką
pani Anny Kolano oraz pani Renaty Woś uczestniczyli w wy-
cieczce edukacyjnej do Rzeszowa. Pierwszym planowym
punktem wyjazdu była siedziba Urzędu Statystycznego woje-
wództwa podkarpackiego. Uczniowie mieli okazję zapoznać
się z funkcjonowaniem Urzędu, wydawanymi tutaj publika-
cjami oraz specyficzną pracą statystyków.

Duże zainteresowanie wzbudziła stro-
na internetowa GUS (www.stat.gov.pl),
a szczególnie Bank Danych Lokalnych
(BDL). Uczniowie odwiedzili również In-
formatorium Urzędu, serwerownię a na
zakończenie wizyty otrzymali zestaw pu-
blikacji Urzędu Statystycznego w Rze-
szowie. Drugi punkt wycieczki był oddział
Narodowego Banku Polskiego przy uli-
cy 3-ego Maja. Pani Monika Mularz-Do-
browolska (specjalista ds. komunikacji
społecznej) podczas prezentacji omówi-
ła główne funkcje i zadania NBP oraz
przedstawiła sposoby zabezpieczenia
pieniądza papierowego. Ponadto
uczniowie zostali zaproszeni na Dni
Otwarte NBP w Rzeszowie, które odbędą się 24 listopada br.
Na zakończenie wycieczki młodzież odwiedziła zakład pro-
dukcyjny ZELMER, który obecnie ma swoją siedzibę, hale
produkcyjne i montażowe w specjalnej strefie ekonomicz-
nej w Rogoźnicy pod Rzeszowem. Zelmer S.A. to spółka,
która swoją działalność rozpoczęła w latach 50. Obecnie
jest liderem wśród producentów drobnego sprzętu AGD
w Polsce, posiadającym silną pozycję na rynku międzyna-

rodowym. Firma oferuje wysokiej jakości sprzęt AGD doce-
niany przez klientów za funkcjonalność, niezawodność i no-
woczesny design. Zwiedzając Zelmer uczniowie odwiedzili hale
produkcyjne, hale montażu i malarnię. Na halach wytwarzane
są części z tworzyw sztucznych np. części do czajników, odku-
rzaczy itp. oraz części metalowe np. części maszynek do mię-
sa. Każde stanowisko robocze wytwarza po kilka a nawet kil-
kaset części na dobę. Na halach montażu montowane są czę-
ści, to tu zostaje wykonany gotowy wyrób. Wykonane wyroby

są sprawdzane prze Kontrolę Jakości. Zelmer został nagro-
dzony 5 gwiazdkami pod względem niezawodności, m.in. dzięki
takim certyfikatom firma ma wyrobioną markę w Polsce i za
granicą. Podczas wycieczki młodzież mogła się zapoznać
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i instytucji. Zdobytą wie-
dzę wykorzysta w przyszłości podczas zdawania egzaminów
zawodowych i w przyszłej pracy.

Anna Kolano, Renata Woś
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Niepokonani
– mistrzostwo utrzymane

Jak co roku w Błażowej odbyła się Powiatowa Licealiada
w piłce siatkowej chłopców. Do zawodów przystąpiło sześć
drużyn: ZSZ Dynów, LO Dynów, LO Błażowa, ZS Tyczyn, LO
Boguchwała, ZS Sokołów Młp. Zostaliśmy podzieleni na dwie
grupy. Pierwsza grupa i miejsce rozstawione ZS Sokołów (jako
ubiegłoroczny zwycięzca) oraz dolosowane kolejno drużyny:
LO Błażowa ZS Tyczyn. Druga grupa i miejsce rozstawione
ZSZ Dynów (jako ubiegłoroczny wicemistrz powiatu) i doloso-
wane szkoły: LO Dynów i LO Boguchwała.

Nasi chłopcy bez problemów pokonali swoich przeciwni-
ków w grupie: LO Błażową 2:0 (25:20 i 25:21) oraz ZS Tyczyn
2:0 (25:16 i 25:17) i awansowali do półfinału z pierwszego
miejsca. W półfinale zmierzyli się ZSZ z Dynowem, wynik rów-
nież korzystny dla nas 2:0 (25:21 i 25:18). W drugim półfinale
walczyły LO Dynów (faworyt) i ZS Tyczyn, wynik meczy 0:2 dla
Tyczyna. W finale spotkaliśmy się po raz drugi z Tyczynem
i tym razem nie daliśmy żadnych szans rywalowi pokonując
go 2:0 (25:17 i 25:15). Zdobyliśmy trzecie mistrzostwo po-
wiatu z rzędu i awans na szczebel rejonowy.

Skład: Damian Motyl IVAT, Marek Surowiec IVBT, Mateusz
Piróg IIIZSZ, Damian Rychel III AT, Rafał Lorenc II AT, Artur
Watras II AT, Filip Jaskuła II ALO.

Wielki gratulacje dla chłopców, którzy nie mieli sobie rów-
nych na tym etapie. Wszyscy dzielnie się spisali, drużyna jed-
nogłośnie wskazała EVP turnieju Damiana Motyla.

Piotr Kobylarz

Awans do pólfina³u
wojewódzkiego w unihokeju

dziewcz¹t

W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyła się w Kamieniu Rejonowa
Licealiada w unihokeju dziewcząt. W zawodach wzięło udział
8 szkół: ZS Sokołów Młp., LO Dynów, ZSZ Dynów, II LO Rze-
szów, III LO Rzeszów, LO JP II Rzeszów, ZSA Rzeszów, ZS Ka-
mień. Drużyny podzielono na dwie grupy, w których grano sys-
temem „każdy z każdym”. W grupie A znalazły się: ZS Sokołów
Młp., ZS kamień, II LO Rzeszów, ZSA Rzeszów. Grupę B utwo-
rzyły: III LO Rzeszów, LO Dynów, ZSZ Dynów, LO JP II Rzeszów.

Dziewczęta z ZS w Sokołowie Młp. rozegrały pierwszy mecz
turnieju z reprezentacją ZS z Kamienia. Po bardzo nerwowej
grze (jak to w pierwszych meczach bywa) i wspaniałych inter-
wencjach Katarzyny Jabłońskiej mecz zakończył się bezbram-
kowym remisem. W drugim swoim spotkaniu z rówieśniczka-
mi z Rzeszowa nasze dziewczęta się uspokoiły, od pierw-
szych minut przystąpiły do zdecydowanego ataku i odniosły
zasłużone zwycięstwo. Bramkę na wagę 2 punktów, po pięk-
nej indywidualnej akcji zdobyła Beata Kołodziej.

Dwa mecze – 3 punkty na koncie i ostatni grupowy pojedy-
nek z ZSA z Rzeszowa. W tym spotkaniu reprezentantki naszej
szkoły rozprawiły się z przeciwnikiem aż 9:0, zajmując tym
samym I miejsce w grupie A i awansując do najlepszej czwórki
turnieju. II miejsce w grupie A zajął ZS z Kamienia. Z grupy B
awans uzyskało III LO z Rzeszowa oraz ZSZ z Dynowa. I wła-
śnie z tymi zespołami przyszło nam walczyć o awans do półfi-
nału wojewódzkiego. Aby go uzyskać wystarczyło wygrać je-
den mecz. Łatwo się mówi, ale tak też się stało! Ambitna gra
naszych dziewcząt dała im upragnione zwycięstwo 1:0, po
bramce świetnie w tym dniu dysponowanej Beaty Kołodziej.
Na zakończenie pozostał mecz z III LO z Rzeszowa. Grając już
na luzie, po wyrównanej walce zakończył się on remisem 0:0.
Po wszystkich spotkaniach między najlepszą czwórką turnie-
ju, trzy zespoły miały na koncie po 4 punkty i o ostatecznej
kolejności decydował bilans bramkowy. Mimo, iż nasze repre-
zentantki nie straciły w cały turnieju ani jednej bramki, to nie-
stety miały ich też mniej strzelonych od III LO z Rzeszowa i ZS
z Kamienia. ZS Sokołów Młp. zajął ostatecznie III miejsce, tak-
że premiowane awansem do półfinału wojewódzkiego!

Wielkie słowa uznania dla całego zespołu! Mimo tego, iż
niektóre z dziewcząt zostały mocno poturbowane, pokazały
charakter, ambicję i serce do gry! Zagrały zgodnie z powie-
dzeniem: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą!” Gratulacje i...
oby tak dalej.

Reprezentacja ZS Sokołów Młp.: Katarzyna Jabłońska,
Klaudia Pustkowska, Magdalena Skała, Karolina Sobota,
Beata Kołodziej, Małgorzata Walicka, Katarzyna Sądej, Ga-
briela Batóg, Katarzyna Halat. W zawodach nie brała udziału
Paulina Zając, której kontuzja uniemożliwiła grę.

Dorota Ślusarczyk

Szkolny Etap XXVII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 6 listopada 2013 roku w Zespole Szkół w Sokoło-
wie Młp. odbył się szkolny etap XXVII Olimpiady Wiedzy Eko-
nomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne.

Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów
zainteresowania tematyką ekonomiczną i gospodarczą kraju
oraz pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomii. Konkurs był
przeznaczony dla chętnych uczniów Zespołu Szkół w Soko-
łowie Młp. Brali w nim udział uczniowie z klas: I Technikum
Handlowego. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na
jedno pytanie opisowe o charakterze ogólnym (przekrojo-
wym), rozwiązać zadanie z podstaw ekonomii a także test
składający się z 30 pytań.

Anna KolanoFot. Paulina Zaj¹c
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Tradycja noszenia barw biało-czerwonych i kokard naro-
dowych jest nierozerwalnie związana z naszą historią. Barwy
biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierw-
szy 3 maja 1792r. Podczas obchodów pierwszej rocznicy
uchwalenia Ustawy Rządowej, damy wystąpiły w białych suk-
niach przepasanych czerwoną wstęgą a panowie nałożyli
szarfy biało-czerwone. Nawiązano w ten sposób do heraldyki
Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy her-
bowej. Kokardy natomiast pojawiły się już w wieku XVIII i XIX,
ale były w kolorze białym, żołnierze nosili je przypięte do
czapek i symbolizowały one Orła Białego. Po raz pierwszy
polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Króle-
stwa Polskiego w roku 1831, gdzie wspomniano również
o kokardach narodowych, nawiązujących do barw Królestwa
Polskiego.

Nie wszyscy jednak wiedzieliśmy o istnieniu takiej tradycji
w naszej historii, dopiero od kilku lat za sprawą nieżyjącego
już prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przypomniał Pola-
kom, zwyczaj noszenia kokardy na piersi podczas oficjalnych
uroczystości z okazji świąt państwowych (przede wszystkim
2 maja, 3 maja i 11 listopada), zapoczątkowując w ten spo-
sób współczesną popularność kokardy. Tradycję tę z powo-
dzenie kontynuuje obecny prezydent RP Bronisław Komo-
rowski.

Dla przypomnienia wszystkim czytelnikom, kokarda naro-
dowa jest kolistą rozetką złożoną z dwóch kolorowych wstą-
żek, białej i okalającej ją czerwonej. Kokardy przypinane były
na manifestacjach patriotycznych oraz w czasie powstań na-
rodowych. Wszyscy znamy jakże popularny obraz Artura Grot-
tgera „Pożegnanie powstańca”, gdzie kokarda narodowa
pojawia się niemalże w roli głównej, chociaż w odmiennym
ustawieniu, czerwonego serca z białym otokiem, ale było to
charakterystyczne dla okresu powstania styczniowego i uzna-
wane za poprawne.

Nawiązując do tradycji uroczystego i radosnego obcho-
dzenia świąt narodowych, 7 listopada 2013 r. w Zespole

Kokardowo, czyli radosne
obchody Œwiêta Odzyskania

Niepodleg³oœci

Szkół im. Jana Pawła II, w Sokołowie Młp. odbyły się warsz-
taty patriotyczne dla młodzieży gimnazjalnej, pt. „Kokardo-
wo, czyli radosne obchody Święta Odzyskania Niepodle-
głości”. Celem warsztatów było przede wszystkim zachęce-
nie uczniów do radosnego i aktywnego obchodzenia świąt
narodowych, szczególnie 11 listopada i 3 maja. Jako na-
uczyciele zdajemy sobie sprawę z tego, że we współcze-

snym świecie patriotyzm to postawa mało popularna, dlate-
go też dopóki możemy, chcielibyśmy mieć jednak jak naj-
większy wpływ na jej kształtowanie. Wybraliśmy w tym roku
właśnie taki sposób, nauka patriotyzmu poprzez zabawę
i zajęcia plastyczne. W warsztatach brało udział 30 uczniów

przedstawicieli różnych klas gimnazjalnych oraz organiza-
torzy warsztatów, czyli harcerze 26 Drużyny Harcerskiej,
działającej przy ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.. Pod-
czas warsztatów uczniowie zapoznali się z historią kokardy
narodowej, uczyli się wykonywania kokard pod uważnym
okiem p. mgr Małgorzaty Kwolek, która wspierała nas swoją
fachową wiedzą a także śpiewaliśmy znane wszystkim pie-
śni patriotyczne. Kokardy otrzymali wszyscy nauczyciele ZS
podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległo-
ści, która odbyła się 8 listopada 2013 r.

Organizator warsztatów Barbara Skóra-Czachor
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„O nieszczęśliwa,
o uciemiężona
Ojczyzno moja
– raz jeszcze ku tobie
Otworzę moje
krzyżowe ramiona,
Wszakże spokojny, bo wiem,
że masz w sobie
Słońce żywota...”

Juliusz Słowacki

W te pamiętne dni listopadowe
1918 r. rozpadała się władza niemiec-
kich, austriackich i rosyjskich zabor-
ców, w jednej z ówczesnych polskich
gazet „Kurierze Codziennym”, pisano:

„Nam wszystkim, którzy widzieliśmy
Warszawę najpierw pod panowaniem
rosyjskim, a potem niemieckim, trud-
no się po prostu oswoić z wyglądem
Dworca Wiedeńskiego, nad którym
powiewa dumnie polski sztandar,
a przy którym straż dzierżą żołnierze
polscy”.

Po 123 latach niewoli zaborczej
wielu Polakom na pewno wydać się
to mogło czymś niezwykłym, może
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i nawet i nierzeczywistym. A jednak
państwo polskie odradzało się na-
prawdę.

Jest to fragment scenariusza uro-
czystej akademii z okazji Święta Od-
zyskania Niepodległości, która odby-
ła się w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II, w Sokołowie Młp., 8 listopada
2013 r. Akademię przygotowali
uczniowie Publicznego Gimnazjum
kl. IC, IIIB oraz harcerze 26 DH. Piękną
oprawę muzyczną zapewnił nam chór
szkolny.

Uczniowie naszej szkoły wystą-
pili też na tegorocznej akademii gmin-
nej z okazji Święta Odzyskania Nie-
podległości, która odbyła się 11 listo-
pada 2013 r. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji,
w Sokołowie Młp. Wszystkim przyby-
łym gościom uczniowie wręczali ko-
kardy narodowe, które wykonali na
warsztatach patriotycznych. W akade-
mii obok młodzieży z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II wystąpili uczniowie
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
kierowanej przez p. Wójcikiewiczów.
Dzień później młodzież zaprezento-
wała program artystyczny dla pen-
sjonariuszy „Leśniówki” z Turzy.

Korzystając z okazji chcieliśmy
jako opiekunowie podziękować na-
szym wychowankom za poświęcony
czas, zrozumienie i chęć uczestnic-
twa w uroczystościach związanych
z obchodami tego, jakże ważnego
święta.

B. Skóra-Czachor
P. Smotryś

S. Kula
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W dniu 25 października 2013 roku, w Sokołowie Mało-
polskim odbył się wojewódzki konkurs recytatorski dla mło-
dzieży gimnazjalnej „Kiedy trzeba...”. Była to piąta edycja
tegoż konkursu, tym razem uczestnicy mogli recytować po-
ezję lub prozę dowolnie wybranych poetów i pisarzy z po-
etyckiej grupy Skamander i poetów satelitów. Organizato-
rem konkursu była 26. DH działająca przy Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp., a także nauczyciele histo-
rycy i poloniści tej szkoły, tj. mgr Stanisław Kula i Barbara
Skóra-Czachor. Honorowy patronat nad konkursem objął
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Kazi-
mierz Ożóg a medialnie wspierał nas kwartalnik historyczny
„Ślad”.

W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci
Juliana Tuwima, który zmarł 27 grudnia 1953 roku, w tym
roku minie też sto lat od jego poetyckiego debiutu – publika-
cji wiersza „Prośba” w „Kurierze Warszawskim”. „Obie rocz-
nice stanowią okazję do oddana hołdu temu wielkiemu po-
ecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażli-
wość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia
humoru i ukazując optymizm codziennego życia. (...) Poezja
Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX wieku
propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna
twórczość autora „Kwiatów polskich” stanowi żywotną
i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym zna-
czeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogła-
sza rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima” – głosi tekst przyjętej
w grudniu przez Sejm uchwały. Julian Tuwim urodził się pod
koniec XIX wieku w Łodzi. Polski poeta żydowskiego pocho-
dzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, tekstów piosenek,
jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod
Pikadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”.

Dlatego, jako organizatorzy zdecydowaliśmy się właśnie
na taki temat, piątej edycji naszego konkursu, zainspirowa-
ni rokiem Juliana Tuwima.

Celem konkursu jak zawsze było propagowanie piękna
poezji i prozy polskiej, rozwijanie recytatorskich i aktorskich
uzdolnień młodzieży gimnazjalnej. Rozwijanie poprzez lite-
raturę wrażliwości i emocjonalności młodzieży. Uświadomie-
nie uczniom związku literatury z historią naszego kraju.

Jako organizatorzy pragniemy również, aby konkurs ten
promował nasze miasto oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp., w województwie podkarpackim.

Podczas konkursu młodzi artyści recytowali wybrany
przez siebie utwór poetycki lub fragmenty prozy m.in. takich
twórców jak: Jan Lechoń, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian
Tuwim, Kazimierz Wierzyński i innych.

Uczestnicy konkursu w tym roku rywalizowali ze sobą
w dwóch kategoriach tj. recytacji klasycznej oraz monodramie.

Komisja konkursowa oceniała uczestników według na-
stępujących kryteriów: dobór repertuaru, znajomość tekstu,

interpretacja utworu, a także ogólny wyraz artystyczny, na
który składały się uzasadniony gest sceniczny, elementy ru-
chu, strój lub towarzysząca muzyka.

W konkursie brało udział 26 uczestników z 10 gimnazjów
całego województwa podkarpackiego z następujących
szkół: Publiczne Gimnazjum w ZS w Trzebosi, Publiczne
Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Gim-
nazjum nr 1 w Birczy, Gimnazjum w Nowej Wsi, Gimnazjum
w Górnie, Gimnazjum Nr 4 w ZS w, Stalowej Woli, Gimna-
zjum w ZS Nr 1 w Nienadówce, Gimnazjum w ZS w Gnojnicy
Dolnej, Gimnazjum w Trzebusce, Gimnazjum w Kamieniu.

Komisja konkursowa w składzie mgr Edward Gut – prze-
wodniczący, mgr B. Skóra-Czachor – sekretarz oraz człon-
kowie: mgr D. Ożóg, dr Bartosz Walicki, wyłoniła następują-
cych laureatów. Kategoria recytacja klasyczna: I miejsce –
Dominik Borek Gimnazjum w Kamieniu, II miejsce – Barbara
Kuduk Gimnazjum w Górnie, III miejsce – Magdalena Smoła
– Gimnazjum nr 1 w Nienadówce.

Komisja przyznała również w tej kategorii następujące
wyróżnienia: Adrianna Szot z Gimnazjum w ZS, w Gnojnicy
Dolnej, Edyta Kołodziej z Gimnazjum w ZS, w Trzebosi, Hu-
bert Drewniak PG w Sokołowie Młp., Dominika Krzanowska
z Gimnazjum w Trzebusce.

W kategorii monodram komisja konkursowa przyznała:
I miejsce dla Magdaleny Ożóg z Gimnazjum nr 1 w Niena-
dówce, oraz wyróżnienia dla: Angeliki Kloc z Gimnazjum
w Nowej Wsi, Matyldy Szymik z Gimnazjum w Stalowej Woli.

W imieniu organizatorów jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy laureatom i wyróżnionym.

Dziękujemy również za udział i przygotowanie pozosta-
łym uczestnikom konkursu.

Pragniemy też podziękować wszystkim nauczycielom,
którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie i pracowali
wraz z nimi nad przygotowaniem repertuaru do konkursu tj.
pani mgr Barbarze Kołodziej, Alicji Karbowniczyn, Aldonie
Bilskiej-Kokosińskiej Beacie Prokop, Irenie Świderskiej,
Agnieszce Dudzik, Halinie Partyce, Marcie Janiec, Teresie
Surdyka, Barbarze Dobrzańskiej, Katarzynie Januszczak,
Gabrieli Głowacz a także Przemysławowi Prucnalowi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w po-
staci artykułów szkolnych, papierniczych i dyplomy od orga-
nizatora konkursu a laureaci i wyróżnieni cenne nagrody
książkowe, pomoce szkolne oraz akcesoria komputerowe.
Konkurs zakończył wspólny poczęstunek oraz pamiątkowe
zdjęcie.

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że
w przyszłości nasze przedsięwzięcia spotkają się z taką samą
przychylnością i jeszcze większym zainteresowaniem.

Pragniemy również podziękować sponsorom konkursu,
którymi byli: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., Bank
Spółdzielczy w Sokołowie Młp., Ceramix, Spark System.

B. Skóra-Czachor
S. Kula

„Kiedy trzeba...”
– wojewódzki konkurs recytatorski dla m³odzie¿y gimnazjalnej

Poeci – Czarodzieje
Skamandryci i ich poeci satelici
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I Bieg
Niepodleg³oœci
– Rzeszowska

Dycha
W dniu 9 listopada 2013 r. z inicjaty-

wy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rze-
szowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zorganizowana została impreza sporto-
wa pod nazwą „I Bieg Niepodległości
– Rzeszowska Dycha”.

Impreza ta skierowana była do
wszystkich niezależnie od ich poziomu
sportowego, a główną ideą oprócz upa-
miętnienia Święta Niepodległości było
propagowanie zdrowego stylu życia.

Oprócz biegu głównego na dystan-
sie 10 km dodatkowo podczas zawo-
dów odbyły się biegi dla młodzieży ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponad gimnazjalnych.

Zawody odbywały się pod zachmu-
rzonym niebem, ale było ciepło, nie pa-
dało, toteż na trasie zgromadziły się tłu-
my kibiców.

W biegu gimnazjalistów na dystan-
sie 800 m udział wzięło 9 uczniów z kla-
sy sportowej ZS. im. J.P. II w Sokołowie
Młp.

Bardzo dobry wynik – 8 miejsce –
w silnie obsadzonej konkurencji (repre-
zentanci klubów sportowych z całego
województwa podkarpackiego) zajął
Bartłomiej Bandura.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzy-
mali pamiątkowe koszulki oraz batony
energetyczne. Dodatkowo uczennice
naszego gimnazjum podzieliły się wra-
żeniami z biegu udzielając wywiadu re-
porterce radia VIA.

Warto nadmienić, że w imprezie tej
jak podaje prasa wzięło udział około
1200 biegaczy z kraju i zagranicy.

Bogusław Rybak
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Bieszczady jesienn¹ por¹
W dniach 30.09 – 2.10.2013 r. uczniowie klasy

III B z PG w Sokołowie Młp. uczestniczyli w wy-
cieczce w Bieszczady. Opiekunami byli: Stanisław
Kula i Bogusław Rybak.

Na wycieczkę wyruszyliśmy spod szkoły o 7.00
rano. Pierwszym naszym celem były Ustrzyki Gór-
ne. Tam na parkingu pożegnaliśmy autokar i wy-
ruszyliśmy zdobywać Połoninę Caryńską. Przed
nami było do pokonania ok. 10 km o przewyższe-
niu około 600 m. Pogoda do marszu była bardzo
dobra – ani za ciepło, ani za zimno. Przy okazji
odświeżaliśmy wiadomości z geografii; co to jest
szczyt, przełęcz, gołoborze itd. Trasę pokonaliśmy
w około 4,5 godziny. Po wyjściu na Połoninę mie-
liśmy okazję podziwiać panoramę Bieszczad pol-
skich oraz widocznych w oddali ukraińskich. Przy-
dały się również czapki i rękawiczki, o których za-
łożenie nikt nas nie musiał prosić. Gdy schodzili-
śmy z Połoniny w kierunku Brzegów Górnych, nie-
którzy z nas zaczęli dyskutować, co jest lepsze:
schodzenie czy wchodzenie na górę. Na parkin-
gu w Brzegach czekał na nas autokar, który za-
wiózł nas do Bystrego, gdzie w dawnym ośrodku
Zelmeru mieliśmy nocleg. Tam, po rozpakowaniu,
zjedliśmy obiadokolację i przystąpiliśmy do wie-
logodzinnej integracji.

Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy zdo-
bywać koleje góry. Tym razem zaczęliśmy nasz
marsz od Przełęczy Wyżniańskiej (855 m n.p.m.)
kierując się w kierunku Małej (1227 m n.p.m.)
i Dużej Rawki (1307 m n.p.m.). Stamtąd udaliśmy
się na Krzemieniec – styk trzech granic: Polski,
Słowacji i Ukrainy. Po powrocie z Krzemieńca na
Dużą Rawkę zaczęliśmy schodzić do Ustrzyk. Tra-
sa liczyła około 15 km. Pokonaliśmy ją w 5 go-
dzin. Na szczytach towarzyszył nam mocny, zimny
wiatr. I znów doceniliśmy czapki, szaliki i rękawicz-
ki. Nie musiał nas też nikt namawiać do zjedzenia
przygotowanych bułek. Ten dzień zapamiętamy
też ze słów „I love you buczku”, jakie wypowie-
działa nasza koleżanka na widok drzewa, na któ-
rym można było odpocząć. I znów uśmiechnęli-
śmy się na widok autokaru, który zawiózł nas do
ośrodka. Po powrocie, krótkim odpoczynku, zje-
dliśmy obiadokolację a następnie udaliśmy się na
ognisko. Po ognisku jedni udali się na wieczorne
rozmowy, inni grali w bilard, a jeszcze inni oglą-
dali mecze Ligi Mistrzów na Internecie. Gdy trosz-
kę odpoczęliśmy i nabraliśmy ochotę na dalszą
integrację, znów dali o sobie znać nasi wycho-
wawcy, którym widocznie mało było chodzenia po
górach i chodzili do późnych godzin nocnych po
korytarzu od czasu do czasu stukając w drzwi.

W trzeci dzień po śniadaniu wychowawcy
o dziwo nie każą nam jechać w góry. Mamy trochę
wolnego czasu. Część z nas idzie z p. Bogdanem
do pobliskiego kamieniołomu, część poszła grac
w piłkę nożną, inni leniuchują. Około 13.00, po
zdaniu pokoi, wyruszamy w drogę do Soliny. Tam
spacerujemy po zaporze i odbywamy rejs statkiem.
Później obiad i w drogę do domu. Mimo zmęcze-
nia po wędrówkach górskich i nieprzespanych no-
cach, zadowoleni wracamy do domu.

Uczestnicy wycieczki
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Niedawno, bo od 18 do 21 listopada
mieszkańcy naszego miasteczka,
a zwłaszcza uczniowie Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II mieli niebywałą okazję
spotkania z przedstawicielkami innych
kultur. Do szkoły, na zaproszenie dyrek-
tora Wiesława Sondeja przyjechały dwie
studentki, jedna z Egiptu, druga zaś
z Gruzji. W ramach programu wymiany
studenckiej i praktyk zagranicznych or-
ganizowanych przez międzynarodową
instytucję AIESEC mogliśmy gościć ab-
solwentki filologii angielskiej. Były to
Maha El-Naggar oraz Salome Khetsuria-
ni. Wcześniej odwiedziły Rzeszów, Kro-
sno, Niebylec i Sanok. Obie panie, jako
nauczycielki – wolontariuszki prowadzi-
ły zajęcia kulturowo – językowe dla klas
gimnazjalnych, w całości w języku an-
gielskim. Lekcje opowiadające o krajach
pochodzenia wolontariuszek miały cha-
rakter multimedialny. I tak, uczniowie
mogli usłyszeć o Kairze i Tbilisi, pirami-
dach i gruzińskich górach, shoarmie
i chaczapuri. Gimnazjaliści zobaczyli też
wiele prezentacji, zdjęć, filmów i piose-
nek pokazywanych na tablicach interak-
tywnych. Studentki posługiwały się tylko
językiem angielskim, zatem każdy uczeń
zmuszony był używać języka angielskie-
go, pokonywać bariery językowe i wstyd.
Uczono się też tolerancji oraz szacunku
do innych kultur. Oprócz pobytu w szkole
obie panie uczestniczyły również w spo-
tkaniu z przedstawicielami lokalnych
władz. Opowiedziały o aktualnej sytuacji
politycznej w swoich krajach, podzieliły
się też swoimi wrażeniami z pobytu
w Polsce. Studentki odwiedziły Łańcut,
podziwiały odmienność polskiej architek-
tury i wystroju wnętrz. Koordynatorem ca-
łego przedsięwzięcia była pani Elwira
Ustrobińska. W organizacji i opiece nad
wolontariuszkami pomagała pani Anna
Szot-Dec.

Anna Szot-Dec
Elwira Ustrobińska

Niecodzienni goœcie w ZS im. Jana Paw³a II
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Konkurs Piosenki Obcojêzycznej
15 listopada w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbył się

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. W konkursie wzięło udział 13 uczniów ze Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Rywalizowali oni w dwóch kategoriach:
solista oraz zespół. Uczestnicy wykonywali swoje piosenki głównie w języku an-
gielskim i niemieckim. Jury (przewodniczący: mgr Elwira Ustrobińska, członkowie:
mgr Anna Szot-Dec i mgr Lucyna Korzenny) przyznało następujące nagrody:
Soliści:
I miejsce: ex aequo Natalia Partyka kl. IA oraz Anita Śliż kl. IA
II miejsce: Karolina Matuła kl. IIa
III miejsce: Aleksandra Partyka kl.IIa
Zespół
I miejsce: Regina Smotryś kl. IIIB, Veronique Giza kl. IIIB, Kornelia Gałgan kl. IIIB
i Aleksandra Naróg kl. IIIB
II miejsce: Aleksandra Kustra kl. IC, Jagoda Kiełb kl. IC, Gabriela Pietrońska kl. IA
i Natalia Partyka kl. IA

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa i nagrody pa-
miątkowe, laureci zaś cenne nagrody książkowe.

Elwira Ustrobińska
Anna Szot-Dec
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Wychowanie to dziedzina, w której
rodzice radzą sobie coraz lepiej, jednak
nadal bardzo ważnym elementem
współpracy przedszkola z rodzicami jest
ich pedagogizacja, rozumiana jako pró-
ba ujednolicenia oddziaływań wycho-
wawczych rodziców i nauczycieli wzglę-
dem dziecka. Wspólnym celem przed-
szkola i rodziców jest wspomaganie roz-
woju dziecka (doprowadzenie dzieci do
równego startu w okres nauki w szkole),
dlatego spotkania pedagogizujące czy
indywidualne nauczyciela z rodzicami
służą wspieraniu rodziców w wychowa-

niu dziecka i rozwijaniu umiejętności
wychowawczych rodziców oraz wypra-
cowaniu wspólnego kierunku oddziały-
wań wychowawczych – jednolitych
w domu i w przedszkolu.

Nasza placówka w ramach pedago-
gizacji rodziców organizuje spotkania ze
specjalistami współpracującymi z przed-
szkolem. W dniu 18 listopada w czytelni
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Młp. miało miejsce spotkanie z pe-
dagogiem i lekarzem stomatologiem.

Tematem prelekcji pani Joanny Plisz-
czyńskiej, stomatolog z NZOZ Prywatna
Praktyka Stomatologiczna w Łowisku
Gabinet Stomatologiczny w Sokołowie
Młp., była profilaktyka chorób jamy ust-
nej. Pani doktor przekazała rodzicom in-

Przedszkole Samorz¹dowe
w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

Pedagogizacja formację na temat prawidłowego odży-
wiania dzieci, mającego wpływ na zdro-
wie jamy ustnej, począwszy od życia
płodowego. Doradziła, jak dbać o utrzy-
manie zdrowych zębów dziecka po-
przez regularne, prawidłowe szczotko-
wanie w domu i przedszkolu, odpowied-
ni dobór szczoteczki i pasty do zębów,
a także jak rozpoznać pierwsze oznaki
próchnicy. Pani stomatolog uwrażliwiła
rodziców na problem lęku dzieci przed
wizytą w gabinecie stomatologicznym.
Rodzice powinni udać się z dzieckiem
na wizytę profilaktyczną, adaptacyjną
już w wieku przedszkolnym, po to, aby
uniknąć sytuacji stresujących dla dziec-
ka w późniejszym wieku.
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Miêdzynarodowy
Dzieñ Bez Przemocy:

2 paŸdziernika 2013 r.

2 października w naszej szkole obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Bez Przemocy, w tym dniu uczniowie oraz na-
uczyciele ubrali się na biało.

Chcieliśmy zamanifestować, że jesteśmy przeciwni prze-
mocy, wojnom i agresji na świecie.

Ewa Rybak

Indywidualizacja
– prosta droga do sukcesu

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Wólce Niedźwiedziej uczestniczyli w zajęciach finansowa-
nych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Re-
alizowany projekt edukacyjny nosił nazwę „Indywidualizacja
– prosta droga do sukcesu”, a jego celem było wyrównywa-
nie szans edukacyjnych. Okazuje się, bowiem iż szeroka ofer-
ta różnego rodzaju zajęć wpływa na wszechstronny rozwój

dzieci. Pomaga to im również szybciej wdrożyć się w szkolny
system, pokonać bariery i ograniczenia.

Uczniowie klasy I brali udział w zajęciach dla dzieci ze
specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w zaję-
ciach logopedycznych. Udało się im poprawić technikę czyta-
nia, ładniej pisać, popełniać mniej błędów, skorygować zabu-
rzenia mowy i tym samym spowodować osiąganie lepszych
wyników w nauce.

Podczas zajęć uczniowie korzystali z ciekawych i atrak-
cyjnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach pro-
jektu.

Grażyna Dec
Renata Ożóg

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Następnie głos zabrała pani Agniesz-
ka Walicka-Chmiel, pedagog, trener Tre-
ningu Zastępowania Agresji (ART) za-
trudniona w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie, pro-
wadząca Punkt Konsultacyjny w Soko-
łowie Młp. przy ul. Lubelskiej 37. Pani
pedagog przekazała rodzicom informa-
cje na temat dojrzałości szkolnej dziec-
ka i poszczególnych funkcji organizmu
odpowiedzialnych za jego prawidłowy
rozwój. Pani pedagog zaproponowała
szereg ćwiczeń i zabaw dla dzieci, dzię-
ki którym rodzice mogą wspomagać ich
rozwój podczas wspólnych zabaw, spa-
cerów czy długich podróży. Wyjaśniła
pojęcie lateralizacji i zwróciła uwagę na
prawidłowe trzymanie ołówka czy kred-
ki podczas rysowania. Zaznaczyła, że
nawyk prawidłowego trzymania narzę-
dzia piszącego jest ważny, gdyż na po-
czątku nauki pisania dziecko źle trzyma-

jące ołówek będzie się szybko męczy-
ło, pisząc czy rysując, a w konsekwencji
będzie się zniechęcać do dalszej pracy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że
pani Agnieszka Walicka-Chmiel prowa-
dzi w naszym przedszkolu dla dzieci
5-, 6-letnich Trening Umiejętności Pro-
społecznych, mający na celu pomóc
dzieciom wchodzić w skuteczne i zado-
walające interakcje społeczne z rówie-
śnikami i dorosłymi. Jak podaje w jed-
nym ze swoich artykułów Magazyn No-
winy sformułowane przez Unię Euro-
pejską kompetencje kluczowe zostały
zdefiniowane jako połączenie wiedzy,
umiejętności i postaw odpowiednich do
sytuacji. To jest coś, czego wszyscy lu-
dzie potrzebują do samorealizacji i roz-
woju osobistego, bycia aktywnym oby-
watelem, integracji społecznej i zatrud-
nienia. Dr Irena Koszyk w tym artykule
wypowiada się, że: młodzi Polacy od-

stają od swych rówieśników z innych
krajów w zakresie umiejętności społecz-
nych. Dlatego warto już dziś zadbać
o takie właśnie kompetencje dziecka, aby
ułatwić mu start w dorosłym życiu. Trening
prowadzony w przedszkolu jest jedną
z wielu możliwości wspomagania dzieci
w zdobywaniu takich umiejętności.

Pani Agnieszka na zakończenie wrę-
czyła rodzicom propozycje ćwiczeń i po-
rad, w jaki sposób mądrze bawić się
z dzieckiem, jednocześnie wspomaga-
jąc jego rozwój oraz na jakie niepokoją-
ce objawy u dziecka zwrócić uwagę
i gdzie szukać pomocy w razie potrzeby.

Dziękujemy pani stomatolog Joan-
nie Pliszczyńskiej i pani pedagog
Agnieszce Walickiej-Chmiel za prze-
prowadzenie szkolenia oraz rodzicom
za liczne przybycie na spotkanie

Tekst i fot. M. Majka

Uczniowie klasy OB. ubrani na bia³o, wraz z wychowawczyni¹
pani¹ Joann¹ Wójcik, podczas „Miêdzynarodowego Dnia Bez
Przemocy”.

Uczniowie klasy I podczas zajêæ z projektu „Indywidualizacja –
prosta droga do sukcesu”.
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Dzieñ
bezpieczeñstwa

w ruchu drogowym

Pan Dyrektor, nauczyciele oraz ucznio-
wie Zespołu Szkół im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedz-
kiej składają podziękowania Dyrekcji
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Rzeszowie za ich udział w or-
ganizowanej w naszej szkole akcji
„Dzień bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym”. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego przeprowadzili bezpłatne zajęcia dla dzieci z wykorzy-
staniem Mini Miasteczka dla Przedszkolaka. Zajęcia doty-
czyły zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzię-
kujemy za przekazanie uczniom opasek odblaskowych.

Ewa Kuduk, Maria Tęcza, Natalia Wrzos, Joanna Wójcik

Obchody Œwiato-
wego Dnia Rzucania
Palenia w Wide³ce

21 listopada 2013 roku grupa
uczniów gimnazjum w Wólce Nie-
dźwiedzkiej (tj. Bartłomiej Chorzepa,
Arkadiusz Bałut, Katarzyna Biały, Sylwia
Smycz) wraz z opiekunem SU p. Ewą
Rybak wzięła udział w ogólnowojewódz-

kich obchodach Światowego Dnia Rzu-
cania Palenia w Widełce. Uczniowie
przygotowali transparent propagujący
niepalenie papierosów oraz napisy na
koszulkach, które wzięły udział w kon-
kursie. W Widełce wysłuchaliśmy prze-
mówień kierownika Podkarpackiego
Biura Prewencji Pierwotnej, przedstawi-
ciela Marszałka Województwa i Podkar-
packiego Kuratora Oświaty, pana Rafa-
ła Wilka – paraolimpijczyka, profesora

Kazimierza Ożoga, Krzysztofa Ignacza-
ka siatkarza z Asseco Resovii oraz in-
nych gości; obejrzeliśmy występ pana
Krystiana Herby (jazda wyczynowa na
rowerze) oraz inscenizacje artystyczne
i występy wokalne przygotowane przez
uczniów szkoły w Widełce. Uzyskaliśmy
certyfikat za udział w obchodach i za
propagowanie zasad Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem.

Ewa Rybak

Dzieci podczas zajêæ z wykorzystaniem Mini Miasteczka dla Przed-
szkolaka.
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Zjazd szkó³
im. Prymasa
Tysi¹clecia

Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego

w Komañczy

25 września 2013 roku reprezen-
tanci naszej szkoły: Pan Dyrektor Ry-
szard Rybak, ksiądz proboszcz Stani-
sław Schwanenfeld, pani katechetka
Łucja Lorenc, pan Paweł Paluch oraz
grupa uczniów, wzięli udział w uroczy-
stościach w Komańczy (miejscu inter-
nowania Prymasa), gdzie odbył się
zjazd szkół, które obrały za patrona Ste-
fana Wyszyńskiego.

Puchar Premiera
Donalda Tuska

W dniu 03.10.2013 r. w Kolbuszowej
odbył się Finał Wojewódzki IV. edycji tur-
nieju Orlik 2012. Wzięły w nim udział
uczennice Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej. W drodze do Finału dziew-
częta z Wólki wygrały kolejno elimina-
cje gminne, międzypowiatowe i półfinał

Uroczysta Msza Œw. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana W¹troby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, wraz z proboszczem
z Wólki NiedŸwiedzkiej ks. Stanis³awem Szwanenfeldem.

Poczet Sztandarowy Zespo³u Szkó³ im.
Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Wólce NiedŸwiedzkiej
podczas uroczystoœci w Komañczy.

wojewódzki. W decydującej fazie przy-
szło im się zmierzyć z najlepszymi dru-
żynami z Podkarpacia. Po trudnych
i wyrównanych meczach musieliśmy
niestety uznać wyższość zespołów z Ka-
mienia (późniejszy zwycięzca turnieju)
i Przemyśla, przegrywając oba mecze
w stosunku 1:2. Ostatni mecz z drużyną
z Krosna wygraliśmy 1:0, co pozwoliło
nam ostatecznie ukończyć zawody na
najniższym stopniu podium. Jest to spo-

ry sukces naszych uczennic, zważyw-
szy na fakt, że do całego turnieju zgłosi-
ło się kilkaset szkół z naszego woje-
wództwa.

Skład drużyny z Wólki: Dominika
Ilasz, Aneta Hajder, Izabela Flis, Domi-
nika Serafin, Karolina Serafin, Alicja
Baran, Brygida Piersiak, Gabriela Taba-
ka, Agnieszka Tabaka, Justyna Kraw-
czyk.

Trener drużyny: Łukasz Frączek
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ZS TRZEBUSKA

Dzień Seniora
w Zespole Szkół w Trzebusce

Nie starzeje się ten,
kto nie ma na to czasu

Benjamin Franklin

Każdy wiek ma swoje blaski i cienie, uroki i przywary,
jednak nic tak nie przygnębia, szczególnie ludzi w starszym
wieku, jak samotność, bezczynność i brak kontaktu z drugim
człowiekiem. Na przekór jesiennym smutkom czy codzien-
nym kłopotom warto więc czasem wyjść z domu, odświeżyć
dawne znajomości, pośpiewać, potańczyć... A w kalendarzu
pojawia się coraz więcej dni, które mają stanowić okazję do
celebrowania dojrzałego czy starszego wieku: 1 październi-
ka obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
15 czerwca ustanowiono Światowym Dniem Praw Osób Star-
szych, 14 listopada zaś przypada Światowy Dzień Seniora.

Z tej między innymi okazji, jak co roku, w Zespole Szkół
im. Świętej Jadwigi Królowej w Trzebusce odbył się uroczy-
sty Dzień Seniora. 17 listopada, w piękną słoneczną nie-
dzielę szkoła otworzyła swe gościnne podwoje, zaprasza-
jąc najstarszych mieszkańców wsi na spotkanie w gronie
rówieśników, sąsiadów i znajomych. Oprócz licznego grona
Seniorów przybyli również: Burmistrz Gminy i Miasta So-
kołów Młp. Andrzej Ożóg z rodziną, starszy wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Rzeszowie Janina Świerczewska,
członek Rady Głównej Zrzeszenia LZS Andrzej Matejski
z małżonką, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Jacek Piekiełek, pro-
boszcz Trzebuski ks. Władysław Szwed, radna Rady Miej-
skiej Grażyna Pacyna-Tasior i sołtys Marian Krzyśko
z małżonką.

Po uroczystym powitaniu przez dyr. Edwarda Buczaka
zgromadzeni goście mogli podziwiać eksplozję młodzień-
czej energii podczas występu grup tanecznych Fresh i Tik-
Taki przygotowanych przez p. Magdalenę Gazdę. Później
najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej zarecytowali swo-
im babciom i dziadkom okolicznościowe wierszyki i zaśpie-
wali piosenkami, wzbudzając prawdziwe wzruszenie i roz-
rzewnienie. O solidną dawkę dobrego humoru zadbała mło-
dzież gimnazjalna, prezentując sztukę „Kopciuszek na we-
soło”. Raz po raz rozlegały się salwy śmiechu i gromkie
brawa. W przerwie pomiędzy występami zorganizowana zo-
stała loteria fantowa i wielu gości mogło zabrać do domu,
prócz miłych wrażeń, drobny upominek. Na zakończenie
części artystycznej Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich za-
prezentowały swój repertuar. Nie zabrakło więc znanych,
ludowych melodii z całkiem oryginalnymi tekstami oraz za-
bawnych scenek rodzajowych.

Po części oficjalnej goście mogli skupić się na rozmo-
wach w mniejszym gronie, poczęstunku i tańcach. Do wspól-
nej zabawy przygrywał zespół wokalno-instrumentalny Ak-
ces z Niechobrza.

Organizatorzy – Dyrektor ZS w Trzebusce Edward Bu-
czak wraz z nauczycielami oraz Koło Gospodyń Wiejskich
nie szczędzili sił i środków, by jak najgodniej przyjąć zapro-
szonych gości. Nie byłoby to możliwe bez finansowego
i rzeczowego wsparcia sponsorów: TT BRUK Tadeusz Tu-
paj, PPHU MAŁOPOLSKA Józef Jodłowski, CRUNCHIPS
Bogdan Pustkowski oraz Hurtowni RĘBISZ I SYNOWIE.

Marta Janiec
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UKS „Herkules” Trzebuska NAGRODZONY
W dniu 2 czerwca 2013 r. na bo-

iskach sportowych Zespołu Szkół im. św.
Jadwigi Królowej w Trzebusce odbyło
się „Sportowe spotkanie pokoleń”
– Gminny Dzień Dziecka 2013 pod ho-
norowym patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

W rywalizacji sportowej w 7. dyscy-
plinach wzięło udział około 300 osób
w różnym wieku. Zawodnicy startowali
w następujących konkurencjach: rzut
lotką do tarczy, strzał na bramkę, rzut
granatem do celu, przeciąganie liny,
bieg w workach, rzut piłką do kosza,
strzały piłką na celność.

Wszyscy uczestnicy zawodów, a tak-
że osoby towarzyszące otrzymały nie-
odpłatnie zimne napoje oraz gorący po-
siłek. Zwycięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali nagrody.

Zmaganiom sportowym towarzyszy-
ło mnóstwo dodatkowych atrakcji, ma-
jących na celu integrację środowiska
wiejskiego (ujeżdżanie byka, przejazd
dorożką, dmuchana zjeżdżalnia, tor prze-
szkód i dmuchana bramka ze STYRO-
BUD BTK Radomscy). Można było też
podziwiać występy dziecięcych i mło-
dzieżowych zespołów tanecznych z Trze-
buski i Nienadówki oraz zespołu cyrko-
wego z Ukrainy.

Wspomnianą imprezę zgłoszono do
Konkursu Ministra Sportu i Turystyki.
Spośród nadesłanych 123 wniosków
i sprawozdań z imprez sportowych na-
grodzone zostały 32. UKS „Herkules”
Trzebuska ze „Sportowym spotkaniem
pokoleń” – Gminnym Dniem Dziecka
zajął 17. miejsce w Polsce. Klub otrzy-
mał w nagrodę sprzęt o wartości 4000
zł. W dniu 16 listopada 2013 r. w siedzi-

bie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie przedstawiciele klubu
w osobach: Łukasz Drozd – prezes, Ma-
rian Krzyśko – członek zarządu oraz
Wiesław Ożóg – członek zarządu ode-
brali nagrodę z rąk Ministra Sportu i Tu-
rystyki.

Łukasz Drozd
Prezes UKS Herkules Trzebuska
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ZS TRZEBOŚ
W ramach ogólnopolskiego projek-

tu DEUTSCH WAGEN TOUR w dniu
9 października 2013 r. z inicjatywy Kry-
styny Welc – nauczycielki języka nie-
mieckiego – odbyły się wyjątkowe
warsztaty językowe przeprowadzone
przez panią Joannę Lay. Głównym ko-
ordynatorem projektu jest Instytut Go-
ethego w Warszawie współpracujący
m.in. z takimi partnerami jak Ambasada
Niemiec, czy Niemiecka Centrala Wy-
miany Akademickiej. Patronat honoro-
wy nad projektem objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej, a głównym spon-
sorem DWT jest Fabryka Samochodów
Użytkowych Volkswagen.

Trzy grupy 25-30 osobowe uczniów
klas szóstych SP i pierwszych PG
uczestniczyło w niekonwencjonalnych
zajęciach językowych opartych na
grach ruchowych, animacjach, quizach,
układaniu puzzli, czy zabawie z chustą
Klanza. Dzięki oryginalnym zadaniom
uczniowie z łatwością przyswajali słow-
nictwo, a po zaangażowaniu i dobrych
humorach młodych ludzi można było
wnioskować, że nie tylko się uczyli, ale
też wspaniale bawili. Ciekawe pomoce
oraz świetnie przygotowane zajęcia
sprawiły, iż nie było czasu na szkolną
nudę. Były także dowodem na to, iż moż-
na zmobilizować i zmotywować uczniów
do nauki – odchodząc od schematu
ławki i książki.

Po przeprowadzonych zajęciach
odbyły się dwa konkursy, do których
uczniowie przygotowywali się skwapli-
wie, oczekując na wizytę lektora. Był to
„Konkurs Pięknego Czytania Baśni Braci
Grimm w Języku Oryginału” oraz kon-
kurs na plakat pt. „Dlaczego Warto Uczyć
się Języków Obcych oraz Jak się Ich
Uczyć”. Laureaci otrzymali nagrody za

Nietypowe lekcje języka niemieckiego
w Zespole Szkół w Trzebosi

świetne przygotowanie tekstów i prac,
zaś wszyscy uczestnicy zostali obdaro-
wani gadżetami i upominkami z logo
DWT. Na koniec wykonano pamiątkowe

zdjęcie, które przez długie lata będzie
przypominać o tym wspaniałym wyda-
rzeniu.

Krystyna Welc
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ZS GÓRNO

X rocznica nadania

imienia Zespo³owi

Szkó³ w Górnie

„Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko
przelecą przez życie i nic po nich nie
zostaje, drudzy dmą jak wichry i zostają
po nich serca złamane, jak drzewa po
huraganie. A inni wieją jak trzeba, by
wszystko mogło na czas kwitnąć i owo-
cować i to właśnie po tych zostaje pięk-
no naszego świata”

Dla mieszkańców Górna, tym, który
świat uczynił piękniejszym, jest postać
patrona szkoły – ks. prałata Mieczysła-
wa Lachora.

8 października 2013 roku w Zespo-
le Szkół w Górnie obchodziliśmy X rocz-
nicę nadania imienia szkole. Uroczy-
stość przebiegała pod hasłem „Uczyć
i wychowywać w polskich tradycjach”.
Najpierw cała społeczność szkolna oraz
zaproszeni goście zgromadzili się na
Mszy Świętej w kościele w Górnie. Tam
słowo Boże wygłosił ks. Jan Lib
– proboszcz górnieńskiej para-
fii. Po zakończeniu mszy wszy-
scy udali się na grób ks. Mieczy-
sława Lachora, gdzie złożono
kwiaty, zapalono znicze oraz od-
mówiono modlitwy za duszę Pa-
trona. Następnie wszyscy
uczniowie, nauczyciele oraz za-
proszeni goście w uroczystym
orszaku, prowadzonym przez
zespół „Szałamaje”, przeszli do
Zespołu Szkół w Górnie, gdzie
miała miejsce dalsza część ob-
chodów rocznicowych. Złożyły się na nią
m.in.: program słowno-muzyczny, pre-
zentacja multimedialna, rozstrzygnięcie
konkursów: „Wiedzy o Patronie” oraz
plastycznego, i wystawa pamiątek po ks.
Mieczysławie.

W tym szczególnym dniu Zespół
Szkół w Górnie odwiedzili znamienici
goście: Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. mgr Andrzej Ożóg, Z – ca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. mgr
inż. Bogusław Kida, Dyrektor MGOKSiR
w Sokołowie Młp. mgr Jacek Piekiełek,
Prezes Jednostki OSP Górno – p. inż.

Adam Piersiak, Dyrektor SZOZ w Górnie
– mgr Elżbieta Burzyńska, Dyrektor DPS
w Górnie mgr Józef Kiełb, Dyrektor SP
Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie – mgr
Zofia Marut, Prezes SMAK w Górnie inż.
Mieczysław Miazga, Prezes SMAK

w Górnie mgr inż. Ka-
zimierz Smolak, Pro-
boszcz Parafii Górno
ks. Prałat Jan Lib, ks.
Daniel Kosiba, ks. Sta-
nisław Pelczar, ks. Mie-
czysław Sondej, ks.
Józef Zdeb, Radny
Rady Miejskiej w Soko-
łowie Młp. – p. Mieczy-
sław Kobiernik, Prze-
wodniczący Rady So-
łeckiej Sołectwa Gór-
no p. Mateusz Tupaj,
p. Halina Krawiec,
p. Maria Bolko, p. Zofia

Kosak z mężem, p. Stanisław Dec, p. An-
drzej Godek, p. Kazimiera Łach, p. mgr
Irena Brzychczy, p. Ryszard Stelmach,
p. Tadeusz Koziej.

Organizacją tej uroczystości zajęli
się: p. Dyrektor mgr Lucyna Perlak,
p. mgr Małgorzata Maziarz, p. mgr Tere-
sa Surdyka, p. mgr Barbara Tupaj, ks. Ma-

rek Wygonik oraz p. mgr Dariusz Kosak.
Obraliśmy sobie Patrona, który słu-

ży nam za wzór. Dla naszej małej Ojczy-
zny – był kapłanem na trudne czasy. Ni-
gdy nie milczał, gdy należało mówić.
Wypowiadał to, co czytał w sercach Po-
laków i czego naród polski nie mógł wy-
powiedzieć. Wspaniałe były jego kaza-
nia patriotyczne, kiedy bronił wiary oraz
wartości narodowych. Mówił z dostojeń-
stwem i majestatem, a zarazem z pro-
stotą, pokorą i przekonaniem.

Jesteśmy dumni, że naszej pracy
patronuje ks. Mieczysław Lachor. Co-
dziennie uczymy się od niego odpowie-
dzialności wobec siebie, drugiego czło-
wieka i naszej Ojczyzny. Chcemy być
jego godnymi uczniami. Niech ideały
naszego Patrona pozostaną testamen-
tem i drogowskazem na całe życie dla
całej społeczności Górna i okolic.

M. Maziarz
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Zwieńczeniem Roku Wiary w parafii
Górno był XII Powiatowy Konkurs Pio-
senki Religijnej zorganizowany przez
nauczycieli z Zespołu Szkół w Górnie
dnia 24 października br. Uczestnicy pre-
zentując swoje utwory zachęcili nas do
refleksji nad prawdami naszej wiary.
„Śpiewaj duszo ma...” – to hasło corocz-

nej edycji naszych konkursów, które
mają na celu propagowanie piosenki
religijnej, postaw i wartości chrześcijań-
skich.

Patronat nad konkursem objął Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp –
Andrzej Ożóg oraz Starostwo Powiato-
we w Rzeszowie.

W konkursie uczestniczyło 130 wy-
konawców z trzech powiatów: niżańskie-
go, rzeszowskiego i łańcuckiego. W czte-
rech kategoriach wiekowych zaprezen-
towali się soliści i zespoły, wykonując
40 utworów. Konferansjerkę prowadziły
uczennice naszego gimnazjum: Patry-
cja Perlak i Martyna Godek. Występy
uczestników oceniało jury w składzie:
Karolina Stachowicz – Instruktor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
Urszula Stopyra – wokalistka konkursów
Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej i Ka-
mil Niemiec – Instruktor Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie.

Nasza szkoła reprezentowana była
we wszystkich 4 kategoriach. Cieszymy
się, że w każdej z nich zajęliśmy miej-
sce na podium, a także zdobyliśmy cen-
ne doświadczenia, które zmotywują nas
do efektywnego udziału w następnych
edycjach.

Autorką zdjęć była Pani Anika Go-
dek – zapraszamy serdecznie do obej-
rzenia galerii zdjęć na stronie interneto-
wej naszej szkoły (www.szkolagorno.eu)

Laureaci konkursu to:
Kategoria I – Przedszkole
W tej kategorii wiekowej wszyscy nasi
najmłodsi uczestnicy zajęli I miejsce
i zostali nagrodzeni.

Wiktoria Perlak, Martyna Nienajadło
i Paweł Ziober z Przedszkola w Jeżowem
Centrum w piosence „Jesteś Królem”
„Promyczki” z Przedszkola w Trzebosi
w piosence „Jezu ufam Tobie”
Krzysztof Kuca z Przedszkola w So-
kołowie Młp. w piosence „Gdzieś w Afry-
ce”

Naomi Ugoma z Przedszkola w Soko-
łowie Młp. w piosence „Przyjaciela mam
i już”
„Boże nutki” z Przedszkola w Sokoło-
wie Młp. w składzie Marcin Tabaka, Ju-
lia Gałgan, Kacper Salach, Milena Smo-
tryś, Aleksandra Łokaj, Amelia Rzeszu-
tek, Zuzanna Nieroda i Emilka Gałgan
w piosence „Kogo Pan Bóg kocha”
„Aniołki Pana Boga” z Przedszkola
w Sokołowie Młp. w składzie Jakub Ka-

sprzak, Dawid Mazgaj, Karolina Bęben,
Aleksandra Pyska, Sara Łuszczki i Do-
minika Partyka w piosence „Panie Boże
do Ciebie śpiewam”
Agata Skiba i Justyna Burszta z Przed-
szkola w Górnie w piosence „Choć je-
stem mały, jak palec”
Kategoria II – klasy I-III
Zespoły:
I miejsce

Kinga Piekut i Kornelia Radomska –
Zespół Szkół w Górnie
Weronika Perlak i Karolina Sitarz – Ze-
spół Szkół w Jeżowem
II miejsce
„Wesołe nutki” – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Nienadówce
Kinga Czerniak, Kamila Zagaja, Emilia
Łyko, Julia Piędel, Wiktoria Przybysz –
Zespół Szkół w Łowisku
Soliści:
I miejsce
Mateusz Kida – Zespół Szkół w Łowisku
II miejsce
Martyna Surdziel – Szkoła Podstawo-
wa w Górnie Zaborzu
Weronika Trzeciak – Zespół Szkół nr 1
w Nienadówce
III miejsce
Maja Słonina – Zespół Szkół w Sokoło-
wie Młp.
Kategoria III – klasy IV-VI
Zespoły to:
I miejsce
„Karmelki” – Zespół Szkół w Górnie
II miejsce
Zespół wokalno-instrumentalny – Szko-
ła Podstawowa w Górnie Zaborzu
Zespół wokalno-instrumentalny – Ze-
spół Szkół – Jeżowe Centrum
III miejsce
Zespół z kółka artystycznego –Zespół
Szkół nr 1 w Nienadówce
Zespół wokalny – Szkoła Podstawowa
nr 4 w Łańcucie
Wyróżnienie:
Wiktoria Kida i Bogusława Nizioł – Ze-

spół Szkół w Łowisku
Soliści
I miejsce
Maria Kochman – Szkoła Podstawowa
nr 4 w Łańcucie
II miejsce
Marcelina Zdeb – Zespół Szkół w Łowi-
sku
III miejsce
Sabina Skiba – Zespół Szkół w Górnie

Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej w Zespole Szkó³ w Górnie
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Wyróżnienie
Aleksandra Miazga – Szkoła Podstawo-
wa wTrzebosi
Martyna Drapała – Caritas Zespołu

Szkół nr 1 w Nienadówce
Marcin Smoła – kółko artystyczne Ze-
społu Szkół nr 1 w Nienadówce
Konrad Daniel – Zespół Szkół nr 1
w Nienadówce
Kategoria IV Gimnazjum
Zespoły
I miejsce
„Młody Duch” – Zespół Szkół w Górnie
II miejsce
Zespół wokalny – Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Łańcucie
III miejsce
Zespół wokalny – Publiczne Gimnazjum
w Białobrzegach
Wyróżnienie
Zespół wokalny – Publiczne Gimnazjum
w Jeżowem
Soliści
I miejsce
Dominika Michna –Publiczne Gimna-
zjum nr 2 w Łańcucie
II miejsce
Katarzyna Cisek – Publiczne Gimna-
zjum w Jeżowem

III miejsce
Renata Ożóg – Zespół Szkół w Górnie

Serdeczne podziękowania kieruje-
my dla naszych miłych sponsorów:

- Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp.
- Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

- Dariusz Zdeb Sklep „ROLNIK” Górno
- Przewodniczący Rady Sołeckiej
w Górnie Mateusz Tupaj
- Firma „TT-Bruk” Górno

- Zofia Buczkowska „Kasz-
tel na Ursynowie” Łowisko
- Zofia i Józef Kosak przy-
jaciele naszej Szkoły
- Zygmunt Krawczyk Sklep
Spożywczy Górno
- Firma „Smak” w Górnie
- Ks. Jan Lib – Proboszcz
Parafii Górno
- Maciej Szmyd Zakład Pie-
karnictwa Trwałego – Górno
Dołęga
- Prezesi Firmy „STYRO-
BUD” Trzeboś
- Stanisław Perlak Oficer
PSP w Rzeszowie
- Lekarze medycyny – Nie-
publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Górno
- Prezes EKO-TUCZ w Gór-
nie Mieczysław Kobiernik
- Halina Krawiec – Prze-
wodnicząca Rady Rodziców

ZS w Górnie.
Bóg zapłać.

Halina Godek, Marta Perlak
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Wolna Ojczyzna nasza!

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna w Warszawie
przekazała pełnię władzy wojskowej i cywilnej w Polsce Na-
czelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Tego samego dnia
wystosował on do rządów państw notę dyplomatyczną, w któ-
rej podkreślał, że Polska znów stała się suwerennym krajem.
Była to dla Polaków najwspanialsza wiadomość, na którą cze-
kali przez tyle lat niewoli – Wolna Ojczyzna nasza!

11 listopada w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lacho-
ra w Górnie świętowaliśmy kolejną rocznicę tamtych epoko-
wych wydarzeń. Nie możemy być wobec nich obojętni. Świę-
to Niepodległości jest dla nas Polaków okazją, aby głębiej
pomyśleć o Ojczyźnie, aby zadać sobie pytanie, jak my obec-
nie mamy dla Polski żyć i pracować, i jak mamy przyjmować
to święto.

Niech wskazówką dla nas będą słowa:
„Jestem dla Ciebie, Polsko!
Jestem dla tej ziemi Najdroższej
Odświętnej i codziennej zarazem.
Co mamy czynić, aby pomnożyć Ojczyznę w nas?
Jak mamy postępować, aby Polska wzrastała w swej kultu-
rze?
I sile materialnej? Aby nie była bezimiennym krajem?
Musimy wypełnić nasz wielki zbiorowy obowiązek.

Niezwyk³y dzieñ
Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Tu-
rzy na długo pozostanie w pamięci całej naszej społeczności
szkolnej. 14 października 2013 r. miały miejsce niezwykłe
wydarzenia związane z obchodami tego dnia. Pani dyrektor
Marta Czerwonka powitała serdecznie zebranych gości,
uczniów i pracowników, oddając następnie głos najmłodszym
z grupy przedszkolnej, która pod okiem wychowawczyni Pani
Teresy Naja przygotowała montaż słowno-muzyczny. Dzieci
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, jak również zaprezen-
towały skoczne i wesołe tańce.

Nasi szkolni „aktorzy” iście królewsko oddali głos uczniom
pierwszej klasy, która także przygotowała inscenizację wraz

SP TURZA

Musimy się uczyć, musimy wzrastać w polskich wartościach.
Ojczyzna jest także w nas, Ojczyzna staje się także przez nas,
Przez nasze słowa i czyny”

Oto nasze zadanie, aby 11 listopada nie był tylko pustym
świętem. Musimy zrobić wszystko, aby Polska nie była bezi-
mienną krainą. A to w chwili obecnej nam grozi.

Uroczysty program z okazji Święta Niepodległości przy-
gotowali uczniowie klas gimnazjalnych oraz chór złożony
z uczniów naszej szkoły. Został on zaprezentowany w szkole
oraz w kościele w Górnie.

Nauczyciele Zespołu Szkół
im. ks. M. Lachora w Górnie

ze swoją wychowawczynią Panią Martą Czerwonką. Zostały
odśpiewane piosenki i pięknie wyrecytowane wesołe wier-
szyki pokazujące życie szkolne.

W końcu nadszedł najważniejszy moment tego uroczyste-
go spotkania. Pani dyrektor dokonała symbolicznego aktu pa-
sowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Turzy. Następnie
nowo włączeni uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, ślubu-

jąc m. in. być dobrym uczniem i kolegą. Swoje przyrzeczenia
potwierdzili odbiciem palca na akcie przysięgi.

Miłym akcentem zakończenia tej uroczystości była przy-
gotowana przez grupę przedszkolną specjalna niespodzian-
ka. Wraz z Panią Dorotą Nizioł dzieci zaprezentowały układ
taneczny do piosenki „Przedszkolna samba”. Wszyscy zosta-
li nagrodzeni gromkimi brawami. Rodzice złożyli dyrekcji,
nauczycielom i pracownikom szkoły najlepsze życzenia. Na-
stępnie na dzieci czekał słodki poczęstunek przygotowany
przez ich rodziców i nauczycieli.

Dorota Nizioł
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Podsumowanie
sezonu hodowców
gołębi pocztowych
19 października 2013 r. w Świetlicy

Wiejskiej MGOKSiR w Trzebosi ul. Dol-
na odbyło się uroczyste spotkanie ho-
dowców gołębi pocztowych Sekcji
PZHGP Sokołów Małopolski wraz z ro-
dzinami i zaproszonymi gośćmi.

Wśród zaproszonych przybyli Z-ca
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Ma-
łopolski Pan Kida Bogusław, Prezes
PZHGP Oddziału Leżajsk-Sokołów Pan
Stępień Leszek.

Uczestników spotkania przywitał
Pan Gnatek Stanisław Prezes Sekcji So-
kołów, dokonał podsumowania sezonu
lotowego 2013 r. Mistrzów i zwycięzców
nagrodzono okolicznościowymi pucha-
rami ufundowanymi przez Andrzeja Ożo-
ga – Burmistrza Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Wręczenia dokonał Zastępca
Burmistrza.

Gołębie hodowców z naszej Gminy
uczestniczyły w 12 lotach z różnych miej-
scowości z terenu kraju, dwóch lotów
z terenu Niemiec i z Francji a dokładnie
z Paryża.

Honorowy patronat nad lotami gołę-
bi wypuszczonych z miejscowości Żary
i Paryż objął Burmistrz naszej Gminy.
Trzech pierwszych właścicieli najszyb-
szych gołębi z w/w lotów otrzymało pięk-
ne puchary ufundowane przez Burmi-
strza. Otrzymali je za lot Żary Roman
Perlak, Mariusz Miazga, Stanisław Gna-

W dniu 7 grudnia 2013 r. w hali spor-
towej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja
Ożoga. W turnieju brały udział następu-
jące drużyny: TG „Sokół” Sokołów, KS
„Sokołowianka” Sokołów, KS „Zorza”
Trzeboś, UKS „Herkules” Trzebuska.

Mecze rozgrywano systemem „każ-
dy z każdym”. Turniej prowadzili sędzio-
wie: Michał Chmiel i Sebastian Godek.

Po rozegraniu wszystkich meczy ko-
lejność wyglądała następująco:
1. KS „Sokołowianka” Sokołów
2. TG „Sokół” Sokołów
3. UKS „Herkules” Trzebuska
4. KS „Zorza” Trzeboś.

Najwszechstronniejszym zawodni-
kiem okazała się Dorota Ślusarczyk, naj-
lepszym bramkarzem Wiesław Walicki,

tek. Sołtys Trzebosi Pan Henryk Kraska
również sponsorował nagrody w formie
pamiątkowych pucharów dla zwycięz-
ców z lotu Żary III.

Najszybszy gołąb wypuszczony
z Paryża przyleciał do Pana Zdzisława
Wnęk z miejscowości Wydrze pokonu-
jąc dystans 1415 km przynosząc wielką
radość i splendor hodowcy, kolejne go-
łębie przybyły do Panów Mariusza Mia-
zgi i Andrzeja Makarowskiego.

Ponadto hodowcy Sekcji Sokołów
nagrodzili pucharem 7-letniego Kacpra
Makarowskiego ucznia Szkoły Podsta-
wowej w Trzebosi za pasję i wrażliwość
ornitologiczną. Jednocześnie w katego-
rii loty gołębi młodych uhonorowano

Romana Perlaka, Stanisława Wosia,
Zygmunta Prucnala, Stanisława Gnatka,
Romana Markowicza oraz Andrzeja
Makarowskiego.

Z-ca Burmistrza dziękując za zapro-
szenie i życzliwe przyjęcie pogratulował
urokliwej pasji, życząc dalszych sukce-
sów w rozwoju tego mało znanego spor-
tu, jakim jest hodowla gołębi poczto-
wych w naszej Gminie.

Ponadto zwracając się do uczestni-
ków spotkania stwierdził, że mimo iż
w herbie miasta widnieje wizerunek so-
koła, hodowcy gołębi mogą zawsze li-
czyć na wsparcie ze strony Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Sokołowie Młp.

Marek Gnatek

Oldboye ci¹gle sprawni
najlepszym obrońcą Stanisław Dec, naj-
lepszym strzelcem Tomasz Korzenny.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy
i statuetki, a najlepszy
strzelec otrzymał dodat-
kowo puchar oraz kosz
wyrobów od Prezesa
„Smaku” Mieczysława
Miazgi. Wszystkie zespo-
ły otrzymały okazałe pu-
chary.

Turniej został wysoko
oceniony przez uczestni-
ków zarówno pod wzglę-
dem sportowym jak i or-
ganizacyjnym.

Dziękujemy Panom
Mieczysławowi Miazdze
i Józefowi Jodłowskiemu
za wyroby mięsne, ku-
charkom – Pani Geno-

wefie Białas, Beacie Dziadosz i Beacie
Szpili z Zespołu Szkół w Trzebusce za
pyszny bigos oraz Burmistrzowi An-
drzejowi Ożogowi za ufundowanie na-
gród.

Edward Buczak
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Festiwal
Biegowy

W dniach 6-8 września po raz czwar-
ty odbył się Festiwal Biegowy Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Naj-
ważniejszą częścią imprezy były Mi-
strzostwa Świata w Biegach Górskich
rozgrywanych na Jaworzynie Krynickiej.
W Mistrzostwach wystartowały ekipy
z Włoch, Grecji, Ugandy, USA, Czech,

Francji i wielu innych krajów. Indywidu-
alnym Mistrzem Świata został Kiplimo
Philip z Ugandy, który wraz z kolegami
wygrał również klasyfikację drużynową.

W ramach Festiwalu rozegrano kil-
kanaście biegów od 300 m dla przed-
szkolaków aż po 100 kilometrowy ultra-
maraton. We wszystkich biegach wystar-
towało kilka tysięcy zawodników. Nowo-

ścią był bieg Iron Run, w którym do po-
konania było kilka dystansów (1 mila,
Szybka Trójka, Bieg Nocny, Życiowa
Dziesiątka oraz Koral Maraton). Zdjęcia
oraz relacje filmowe można obejrzeć na
stronie Festiwalu www.festiwalbiego-
wy.pl.

Nasze wyniki:
Życiowa Dziesiątka 10 km
Tomasiak Wacław – OPEN 254/1821
M40 55/311 z czasem 40,58
Słobodzian Andrzej – OPEN 894/1821
M50 156/295 z czasem 00:50:31
Tomasiak Marcin – OPEN 1190/1821
M20 222/280 z czasem 00: 54:25
Koral Maraton 42,195
Tomasiak Wacław – OPEN 61/525 M40
14/113 z czasem 03:25:35

W dniu 20 października w Dreźnie odbył się
16 Morgenpost Dresden Maraton.

Do Drezna pojechałem ze zorganizowaną grupą
VISEGRAD MARATON RYTRO, która stanowiła prawie połowę wszystkich Polaków
biorących udział w zawodach (około 100 osób). Na linii startu stanęło około 8 tys.
Biegaczy mających do pokonania 42, 21, 10 oraz 4,2 km.

Trasa wiodła ulicami pięknej starówki, parku miejskiego oraz brzegiem Łaby.
Początek i koniec trasy był ten sam, niezależnie od pokonywanego dystansu. Środ-
kową i zarazem najdłuższa część stanowiła pętla, którą musieliśmy pokonać dwu-
krotnie.

Linię mety minęło ponad 1300 maratończyków. Zawodnicy z Kenii okazali się
najlepsi w klasyfikacji panów jak i pań, odpowiednio z czasami 02:16:14 i 02:42:52.
Najlepszym Polakiem był Janus Damian z czasem 02:40:30 zajmując wysokie
8 miejsce. Biegnących dopingowali liczni kibice, oraz grupy muzyczne tworząc
miłą i sympatyczną atmosferę do biegania.

Tomasiak Wac³aw z czasem 03:15:21 OPEN 173/1367 M40 30/200.

Starówka Drezna.

Bieganie
nad £ab¹
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 21.09. do 30.11.2013 r.

Przestêpstwa

Od 21 września do 30 listopada 2013
roku Komisariat Policji w Sokołowie Młp.
zanotował 49 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (13 przypadków), kra-
dzieże z włamaniem (7 przypadków),
oszustwo (1 przypadek), uszkodzenie
ciała (3 przypadki), kierowanie gróźb

karalnych (2 przypadki), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się (5 przypadków),
kierowanie samochodem po drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości (4 przy-
padki), kierowanie rowerem po dro-
dze publicznej w stanie nietrzeźwości
(3 przypadki), uszkodzenie mienia,
(3 przypadki), wypadek drogowy (1 przy-
padek), uszkodzenie znaku graniczne-
go (1 przypadek), kradzież dokumentów
(2 przypadki), przywłaszczenie mienia
(1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 32 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (3 kolizje), w Niena-
dówce (8 kolizji), w Górnie (6 kolizji),
w Wólce Niedźwiedzkiej (2 kolizje),
w Trzebusce (1 kolizja), w Trzebosi
(2 kolizje), w Turzy (1 kolizja) w Trzebuska
Kąty (2 kolizje) w i Kamieniu (5 kolizji).

Zima, to czas, kiedy policjanci po-
dejmują wzmożone działania, aby po-
móc tym, których życie i zdrowie może
być zagrożone z powodu chłodów. Każ-
dego roku Policja odnotowuje przypad-
ki zgonów, których przyczyną jest nad-
mierne wychłodzenie organizmu. To
wyjątkowo trudny okres dla osób bez-
domnych, bezradnych i samotnych.

Najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz po-
dziękowaniami za dotychcza-
sową współprace składa Komen-
dant wraz policjantami i pracow-
nikami Policji.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

I Bieg Nie-
podleg³oœci

– Rzeszowska
Dycha

W I Biegu Niepodległości Rze-
szowska Dycha moja taktyka się
spełniła pierwsze dwa kilometry
biegłem poniżej 3:50 minut, póź-
niej też było rewelacyjnie średnie
tempo biegu 4:21 /km wynik 14 m
w M-50 a open 186/637. Czułem
oddech mojego wnuczka Kubusia
na plecach. „Charty afgańskie” dzi-
siaj na biegu jeszcze mnie nie do-
padły.

40. BMW Berlin
Marathon –

(29.09.2013)
bieg na medal,
mój wymarzony

start
Wilson Kipsang na 40. BMW BER-

LIN MARATHON wieńczy rekord świa-
ta: 02:03:23. To również historyczny
dzień dla mnie). Przy Bramie Branden-
burskiej ukończyłem mój 24 maraton na
19080 miejscu na ponad 40000 tysięcy
startujących. Wszystkim dziękuję za ki-
bicowanie.

P³ywacki
Klub

Morsów
Marzy Mi się sekcja pły-

wacka morsów, dlatego co-
dziennie trenuję pływanie
w zimnej wodzie na otwartych
akwenach mając nadzieję że
zachęcę innych twardzieli do
przyjemnego spędzenia wol-
nego czasu. Dzisiejszy tre-
ning to dłuższe pływanie na
zalewie w Nowej Turzy.Po biegu maratoñskim z numerem 25292.

Po biegu z kolegami – Krzyœkiem i Sebastianem.

Na zalewie w Nowej Turzy – poranny trening w zimnej
wodzie.

Fot. S. Walicki
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OGŁOSZENIE
o naborze uczestników do projektu systemowego

pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” na 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:
– posiadać zameldowanie na terenie Powiatu Rzeszowskiego;
– być osobą niepełnosprawną (posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niezdolności do
pracy);
– być osobą w wieku aktywności zawodowej

Osoby spełniające ww. warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną objęte działaniami w ramach instru-
mentów aktywnej integracji:
– trening kompetencji i umiejętności społecznych,
– turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
– warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,
– kursy zawodowe.

Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczestników.
Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rze-

szowie na ulicy Batorego 9, lub pod nr tel. 17 859 48 23 wew. 7, 11, 5 w godzinach 7.30-15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów tel./fax 17 859 48 23
www.pcpr.rzeszow.pl, e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

PCPR w Rzeszowie

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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