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Uroczystoœci ku czci pomordowanych
w 1944 r. w lesie turzañskim

Chodziło o to aby żołnierze AK wy-
stępowali wobec wkraczających sowie-
tów w roli gospodarza. Jednak Armia
Czerwona niemal wszędzie stosowała
następujący scenariusz, a mianowicie:
jednostki l iniowe Armii Czerwonej
współdziałały z AK w wyzwoleniu tere-
nów okupowanych przez nazistów, po
czym zdradzieccy towarzysze broni roz-
brajali odziały AK.

Cele Stalina były jasne, chciał za-
garnąć wszystkie tereny na których
nogę postawiła sowiecka armia. I tak
pod jego patronatem 20 lipca w Moskwie
powołano do życia Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego. On, zaś podpi-
sał ze Stalinem dwie umowy dające
duże uprawnienia wojskom sowieckim
na terenie Polski – stwierdzono, że
w strefie działań wojennych na teryto-
rium Polski władza najwyższa i odpo-
wiedzialność we wszystkich sprawach
dotyczących wojny w okresie czasu nie-
zbędnego dla przeprowadzania opera-
cji wojennych, koncentruje się w ręku
wodza naczelnego wojsk sowieckich,
czyli Józefa Stalina (Członkowie PKWN
na terenie polski najpierw wylądowali
w Chełmie, a następnie dokonali prze-
prowadzki do Lublina.

Nieznani dla większości przybysze
z Moskwy swoje urzędowanie w Lubli-
nie rozpoczęli od rozplakatowania mia-
sta w zarządzenie o nowej władzy z notą
o karaniu z całą surowością prawa wo-
jennego każdego kto się nie zastosuje.)
W umowie nie zawarto granic zasięgu
terytorialnego działań wojennych, co
w praktyce obejmowało obszar całej Pol-
ski i dawało NKWD nieograniczoną ju-
rysdykcję sądowniczą nad ludnością
cywilna jak i żołnierzami AK.

I tak na terenie Polski Lubelskiej za-
raz po przetoczeniu się frontu pojawiły
się obozy – więzienia NKWD. Długo
oczekiwana wolność miała okazać się
mieć gorzki smak, ponieważ rozpoczęły
się aresztowania członków podziem-
nych struktur AK. Jeden z takich obo-
zów powstał w Trzebusce, gdzie w zie-
miankach i domu spółdzielczym prze-
trzymywano przez cały okres jego funk-
cjonowania łącznie około 1700 – 2000
osób.

Z obozem w Trzebusce związana jest
mroczna tajemnica, a mianowicie tra-
giczny mord, którego dopuścili się so-
wieccy sojusznicy. Dokonano go w la-

W połowie lipca 1944 r. Armia Czerwona zajmuje tereny miedzy środkowym biegiem Wisły,
Bugiem i Narwią. W ramach akcji Burza Armia Krajowa wyzwala samodzielnie między innymi
Bełżec, Lubartów, Szczebrzeszyn, Zamość oraz wiele innych miejscowości.

sach Turzy gdzie rozebranych do naga
lub bielizny zabijano strzałem w tył gło-
wy, lub dla oszczędności kul podcinano
gardło. Ciała układano warstwami w wy-
kopanych dołach, po czym zasypywano
je i maskowano tak aby nikt się o nich
nie dowiedział.

Szacuje się, że w ten sposób mogło
ponieść tragiczną śmierć do 700 osób.
Podejrzewa się, iż podobne masowe
groby mogą znajdować się również
w lasach Nienadówki.

Pamięci o niewinnie przelanej krwi
nie udało się wymazać. Było to możliwe
dzięki Księżom, członkom NSZZ „Soli-
darność” oraz wielu niepokornym, któ-
rym groziły wizyty funkcjonariuszy róż-
nych służb za mówienie o wydarzenia
z 1944 r.

Dzisiaj o „Małym Katyniu Ziemi So-
kołowskiej” możemy mówić głośno.
W trzecią niedzielę września odbywają
się uroczystości w turzańskim lesie ku
czci i pamięci tam pomordowanych.

* * *

Tegoroczne obchody rozpoczęły się
występem połączonego chóru parafial-
nego pod batutą Sebastiana Lesiczki
oraz Orkiestry Wojskowej pod batutą
tamburmajora mł. chor. Adriana Sadow-

skiego Po części artystycznej Andrzej
Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta przy-
witał przybyłych na uroczystości i w kil-
ku słowach opowiedział o wydarzeniach,
które rozegrały się w tym miejscu. Mszę
św. Polową celebrował J. E. Ks. Biskup
Senior Kazimierz Górny. Kazanie wygło-
sił Kanclerz Kurii Rzeszowskiej ks. Je-
rzy Buczek.

Po Mszy nastąpiło odczytanie apelu
pamięci przez por. Agatę T z Jarosła-
wia. Kompanię honorową wystawił

21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
pod dowództwem kpt. Mariusz Szklarz
w ramach 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich. Dowódca posterunku hono-
rowego był kap. Andrzej Dzierżanin.

Organizatorami uroczystości byli:
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Jana
Chrzciciela w Sokołowie Młp. Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Świata
Opiekunki Ludzkich Dróg, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.,
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Patro-
nat medialny sprawowało Radio Via,
TVP Rzeszów, Nowiny, Muzeum Armii
Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa
„Nila” w Krakowie oraz Kurier Soko-
łowski.

Marek Kida

Fot. S. Be³z
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Szanowni Państwo,

Pełniąc honory gospodarza gminy w imieniu swoim
i mieszkańców ziemi sokołowskiej serdecznie witam na dzi-
siejszej uroczystości:
• Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Kazimierza Górnego.
• Witam podkarpackiego eurodeputowanego Stanisława

Ożoga
• Witam Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Pana

Zbigniewa Chmielowca, Pana Kazimierza Gołojucha,
Pana Kazimierza Moskala, Pana Andrzeja Szlachtę

• Witam Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Zdzisław
Pupę, Kazimierza Jaworskiego

• Witam czcigodnych księży Dekanatu Sokołowskiego i Die-
cezji Rzeszowskiej na czele z Ks. Infułatem Józefem Son-
dejem,

• Księdza Jerzego Buczka – Kanclerza Kurii Diecezji Rze-
szowskiej

• Ks. Janusza Sądela – Wicekanclerza Kurii Diecezji Rze-
szowskiej

• Ks. Dziekana Dekanatu Sokołowskiego – Jana Krzywic-
kiego

• Ks. Parafii Sokołów Małopolski – Jana Prucnala
• Ks. Dyr. Radia VIA Bogusława Przeklasę
• Witam Rodzinę zamordowanego podporucznika Eugeniu-

sza Zymroza ps. „Macedończyk”
• Witam Rodzinę zamordowanego podporucznika Zdzisła-

wa Brunowskiego ps. „Cygan”
• Witam rodzinę kaprala Zdzisława Łaskawca ps. „Monter”
– Witam Organizacje Kombatanckie,
• Serdecznie witam Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia

Polski Południowo-Wschodniej
• Witam przedstawicieli Związku Sybiraków – wraz z pocz-

tem sztandarowym
• Witam przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK

– wraz z pocztem sztandarowym
• Witam Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinow-

skiego – wraz z pocztem sztandarowym
• Witam Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, Walk i Mę-

czeństwa – wraz z pocztem sztandarowym

Przemówienie burmistrza
Andrzeja O¿oga podczas

uroczystoœci ku czci
pomordowanych w lesie

turzañskim w 1944 r.

• Witam Związek Inwalidów Wojennych RP – wraz z pocz-
tem sztandarowym

• Witam Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych – wraz z pocztem sztandarowym

• Witam Przedstawicieli Zarządu Regionu NSZZ Solidarność
z Rzeszowa wraz z pocztem sztandarowym

• Witam Marszałka Województwa Podkarpackiego – Wła-
dysława Ortyla

• Witam Komendanta Wojewódzkiego Policji generała Zdzi-
sława Stopczyka

• Komendanta Miejskiego Policji Witolda Szczekalę
• Witam Komendanta Komisariatu w Sokołowie Młp. Pawła

Suskiego
• Witam Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pana Jacka

Wojtasa
• Witam przedstawicieli wojska na czele z gen. brygady Sta-

nisławem Olszańskim, Dowódcą Garnizonu Rzeszów
• Płk. Dypl. Zbigniewa Winiarskiego – Szefa Wojewódzkie-

go Sztabu Wojskowego Rzeszów
• płk Mariusza Stopę Komendanta 34 Wojskowego Oddzia-

łu Gospodarczego Rzeszów
• insp. Marka Strączka Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 2021

Rzeszów
• ppłk Marcina Żala Wojskowego Komendanta Uzupełnień
• ks. kapitana dr Tomasza Skupień kapelan 21 brygady

strzelców podhalańskich
• Ppłk Zbigniewa Skałeckiego
• kpt Andrzeja Kufla – Kapelmistrza Orkiestry Garnizonowej

Rzeszów
• Poczty Sztandarowe z woj. podkarpackiego
• Witam prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca
• Witam Starostę Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego
• Witam Radnego wojewódzkiego: Mieczysława Miazgę
• Witam samorządowców z Powiatu Rzeszowskiego oraz

Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. na czele z przewodni-
czącym Andrzejem Pasierbem

• Edwarda Dobrzańskiego Wójta Gminy Czarna,
• Władysław Grądziel p.o. Wójta Gminy Raniżów
• Witam prezesa WFOŚ Bogusława Kidę
• Wojciech Krupa Stowarzyszenie Motocyklistów PATRIA
• Przedstawicieli Muzeum Armii Krajowej z Krakowa
• Kazimierza Białasa Leśniczego Leśnictwa Turza
• Witam dzieci i młodzież zebrane na dzisiejszej uroczysto-

ści
• Witam Przedstawicieli prasy, radia i telewizji
• Witam Honorowego Obywatela Sokołowa Młp., prof. Kazi-

mierza Ożoga,
• Witam Chór młodzieżowy Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
• Witam Przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń
• Witam Mieszkańców woj. podkarpackiego
• Witam Mieszkańców Miasta i Gminy Sokołów Młp.

Serdecznie pragnę podziękować wszystkim przybyłym na
dzisiejsze obchody mordu niewinnych ofiar terroru sowiec-
kiego. Wyrażam wobec wszystkich tu przybyłych głęboki sza-
cunek za pamięć o swojej historii i pamięć pomordowanych
w tym miejscu ofiar. Ta pamięć to udział w tej uroczystej mszy
świętej.

Obóz przejściowy w Trzebusce gdzie stacjonował oddział
NKWD, zaowocował setkami bezimiennych ofiar w lesie Tu-
rzańskim. Obóz założony został w sierpniu 1944 r. (70 lat temu)
na pastwisku gminnym. Obóz składał się z 5-7 ziemianek
i domu spółdzielczego, był szczelnie ogrodzony i dokładnie

Fot. S. Be³z
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pilnowany. Wewnątrz przesłuchania, tortury. Warunki, w któ-
rych przetrzymywano więźniów były straszne: brud, wilgoć
w ziemiankach, woda po kolana, ciasnota. Więźniowie byli
stłoczeni jeden na drugim. Do obozu trafili między innymi żoł-
nierze Armii Krajowej ze Lwowa, w tym gen. Filipkowski.

To co działo się w obozie i lesie Turzańskim otaczane
było ścisłą tajemnicą. Skazani w lesie sami kopali sobie gro-
by. Skazańców zabijano strzałem w tył głowy lub podrzyna-
no gardła z oszczędności bo Stalin powiedział, że kula kosz-
tuje aż 4 kopiejki. Według relacji świadków przez obóz mo-
gło przewinąć się 1700 ludzi, natomiast Las Turzański może
być grobem od 500 do 700 osób. Zbrodniarze, którzy doko-
nali tego makabrycznego dzieła nie popełnili błędu Katyń-
skiego, tu pomordowanym nie pozostawiono ubrań ani in-
nych rzeczy mogących identyfikować ofiary. Dziś ponad
wszelką wątpliwość są tu pochowani AK-owcy z Ropczyc:
podporucznik Eugeniusz Zymróz ps. „Macedończyk”, pod-
porucznik Zdzisław Brunowski ps. „Cygan” i kapral Zdzi-
sław Łaskawiec ps. „Monter”.

Pamięć o tym co się tu działo była pielęgnowana przez
księży katolickich, mieszkańców sokołowszczyzny, a teraz
w tych czasach należy tę tragiczną historię przekazywać by
pamięć pomordowanych nie umarła by była swoistym me-
mento. Historia lubi się powtarzać i mylą się ci, którzy mówią,
że liczy się tylko przyszłość. Naród, który zapomina o przod-
kach, o swoich bohaterach prędzej czy później zginie.

Pamiętamy, że na tych terenach: Rzeszowa, powiatu rze-
szowskiego i powiatu kolbuszowskiego terror sowiecki wo-
bec niepodległościowego podziemia był najsroższy w całym
kraju. Tu zginęło najwięcej żołnierzy i najwięcej było podda-
nych represjom, zsyłkom i nieludzkim prześladowaniom.

Podczas ekshumacji prowadzonych w latach 90 odnale-
ziono w Turzy 5 grobów z szczątkami 17 osób. Aby poznać
prawdę, całą prawdę należałoby sięgnąć od niedostępnych
do dziś archiwów w Moskwie i Kijowie. Istnieją bardzo po-
ważne przypuszczenia, lokalizacji wielu grobów w innych
częściach tego kompleksu leśnego w okolicach Trzebuski
i Nienadówki. Testem na patriotyzm powinno być dziś znale-
zienie środków w budżecie IPN na badania tej strasznej zbrod-
ni. Apeluję od władz Państwa Polskiego o podjęcie działań
mających na celu udostępnienie przez władze Ukrainy swo-
ich materiałów archiwalnych o tym co działo się w Turzy
i Trzebusce, wszak to Polska od początków powstania pań-
stwowości ukraińskiej spieszyła ze wsparciem, a otwarcie
archiwów kijowskim będzie ważnym znakiem przyjaźni.

Przypomnieć należy, że obchodzimy dziś 70 rocznicę tej
okrutnej zbrodni i 20 rocznicę ufundowania pomnika. Pomnik
autorstwa Piotra Kidy – jest widocznym znakiem tego co zbrod-
niczy reżim uczynił naszemu narodowi. To 20 lat temu zarząd
gminy z Burmistrzem Stanisławem Ożogiem, Zastępcą Bur-
mistrza Andrzejem Pasierbem, i członkiem zarządu Mieczy-
sławem Miazgą podjęli słuszną decyzję aby pomnik świad-
czył o tragicznych losach tej ziemi.

Dziękuję, że po raz kolejny na Uroczystościach na Gro-
bach Turzańskich tak licznie uczestniczą przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich szczególnie z Armii Krajowej.

Dziękuję wszystkim księżom, którzy co roku tak licznie
uczestniczą w uroczystościach Turzańskich.

Jestem bardzo wdzięczny Księdzu Biskupowi Kazimierzo-
wi Górnemu przyjęcie zaproszenia i przewodnictwo w dzi-
siejszej mszy oraz to że przez lata był gorącym orędownikiem
ujawniania prawdy o Turzy i Trzebusce.

Burmistrz Andrzej Ożóg
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp w dniu

5 września 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za
6 miesięcy br. – pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
2. Przeanalizowanie złożonych skarg.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady

Miejskiej w Sokołowie Młp. dniu
15 września 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu gmi-
ny i miasta za 6 miesięcy br.
– pozyskiwanie środków pozabudżeto-
wych.
2. Sytuacja w rolnictwie. Informacja
o pracy Spółek Wodnych.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu
16 września 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za
6 miesięcy br. – pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Objazd rozbudowy stołówek.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 24 września 2014 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji budżetu gmi-
ny i miasta za 6 miesięcy br. – pozyski-
wanie środków pozabudżetowych.
2. Sprawozdanie z działalności Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji.
3. Podjęcie uchwał.
– w sprawie stwierdzenia wygaśnię-

cia mandatu radnego,
– w sprawie skargi na działalność

Burmistrza Gminy i Miasta,
– w sprawie skargi na działalność

Burmistrza Gminy i Miasta,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzedaży,
– w sprawie wyrażenia zgody na

sprzedaż nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzedaży,
– w sprawie ustanowienia służebno-

ści gruntowej,
– w sprawie przystąpienia do zmiany

studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Sokołów Młp.,

– w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu produkcyjno-skła-
dowo-usługowego w Sokołowie
Młp. część I,

– w sprawie oceny aktualności stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego,

– w sprawie zaliczenia dróg we-
wnętrznych z terenu Gminy Soko-
łów Młp. do kategorii dróg gmin-
nych,

– w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zań dotyczących realizacji inwesty-
cji o wartości przekraczającej gra-
nicę ustaloną w budżecie gminy na
2015 rok,

– w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych celem zaopi-
niowania projektów statutów so-
łectw Gminy Sokołów Mlp.,

– w sprawie wyrażenia zgody na do-
finansowanie robót uzupełniają-
cych przy realizacji zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr
1211 Korczowiska – Wólka Nie-
dźwiedzka wraz z budową chodni-
ka w miejscowości Górno i Wólka
Sokołowska w km od 5+277 do 12
+415", współfinansowanego ze
środków budżetu państwa w ra-
mach Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2013-2015",

– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

– w sprawie nabycia gruntu,
– w sprawie zmian w budżecie na rok

2014
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy Miasta w Sokołowie Młp.
od 26 czerwca 2014 r. do dnia

23 września 2014 r.

• w sprawie zmian w budżecie 2014,
• w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego te-
renu produkcyjno-składowo usługowe-
go w Sokołowie Młp. – część I,
• w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2014-1019,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadań:
Zadanie 1: Modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w obrębie
Górno,
dz. nr ewid. 1371 (część) i 1659, dłu-
gość L=570 mb.
Zadanie 2: Przebudowa drogi we-
wnętrznej w miejscowości Górno Zabo-
rze w km 0+400 – 0+970. Przetarg
odbył się w dniu 21 lipca 2014 r.
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania:
• Budowa ulicy Bocznej Łaziennej
w Sokołowie Młp. Etap I – wykonanie
kolektora burzowego wraz z rynna żel-
betową. Przetarg w dniu 21 lipca 2014 r.
został unieważniony w związku z tym,
że wartość zamówienia przekracza środ-
ki przeznaczone na realizację zadania,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania:
• Wykonanie opaski brzegowej na
potoku Nienadówka w km 0+000-
1+890 w miejscowości Trzeboś i Nie-
nadówka. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 17 lipca 2014 r.,
• w sprawie powołania Komisji Egza-
minacyjnej dla nauczyciela ubiegające-
go się
• awans zawodowy na stopień na-
uczyciela mianowanego,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy działka nr 815/21 w Nienadówce
– lokal wydzielony w budynku Pawilonu
Sportowego w Nienadówce,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania pn: Zakup biletów
miesięcznych dla uczniów dojeżdżają-
cych do szkół na terenie miasta i gminy
Sokołów Młp.,
• w sprawie wydzierżawienia gruntu
działki nr 3165 i części działki nr 3176/3
położonej w Sokołowie Młp., przy ulicy
Lubelskiej na cele usługowo-handlowe.
• w sprawie wydzierżawienia gruntu
działki nr 3379/1, położonej w Sokoło-
wie Młp., przy ulicy Kochanowskiego na
cele ogródków przydomowych,
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• w sprawie wystąpienia do Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
o wydanie opinii dotyczącej możliwości
spłaty kredytu długoterminowego
w kwocie 4 000 000.00 zł,
• w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie robót bu-
dowlanych zadania inwestycyjnego pn.
„Zmiana konstrukcji dachu budynku
Ośrodka Kultury wraz z jego przebu-
dową z instalacjami wewnętrznymi;
wod.-kan. gaz, elektryczną, przyłączem
kanalizacji sanitarnej, wykonanie scho-
dów zewnętrznych i utwardzeniem tere-
nu (miejsca postojowe, chodniki) w miej-
scowości Wólka Sokołowska”. Przetarg
odbył się w dniu 5 sierpnia 2014 r.,
• w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zreali-
zowanego zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Górnie dla
potrzeb stołówki szkolnej”,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy działek nr: 1003/1, 1003/2, 1005
w Trzebusce z przeznaczeniem na pro-
dukcję rolną,
• w sprawie zmiany zarządzenia nr
731/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na re-
alizację zadania: „Wykonanie opaski
brzegowej na potoku Nienadówka w km
0+000-1+890 w miejscowości Trzeboś
i Nienadówka”, gdzie termin przetargu
z 17 lipca został przesunięty na 21 lipca
2014 r. i w tym terminie przetarg odbył
się,
• w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na kredyt bankowy dłu-
goterminowy w wysokości 4 000 000,00
zł,
• w sprawie upoważnienia pracowni-
ka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sokołowie Młp. do pro-
wadzenia spraw dotyczących przyzna-
nia Karty Dużej Rodziny,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania:
Budowa ulicy Bocznej Łaziennej w So-
kołowie Młp. Etap I – wykonanie kolek-
tora burzowego wraz z rynna żelbetową.
Przetarg odbył się w dniu 11 sierpnia
2014 r.
• w sprawie zezwolenia na postawie-
nie reklamy firmy „STYROBUD” Trzeboś
na działce nr 1357/1 położonej w Soko-
łowie Młp. przy ul. Rynek,
• w sprawie ogłoszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 817/36 w Nienadów-
ce. Przetarg odbył się w dniu 28 sierp-
nia 2014 r.,
• w sprawie dowozu i zasad ustalenia
zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy i Miasta
Sokołów Młp. do szkół, przedszkoli (pla-
cówek),

• w sprawie zmian w budżecie 2014,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadań:
Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej
Nr 108694R Kąty Trzebuskie przez wieś
– budowa chodnika w km 0+000 –
0+100 w miejscowości Trzebuska Kąty
Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej
Nr 108694R Kąty Trzebuskie przez wieś
– poszerzenie jezdni w km 0+000 –
0+100 w miejscowości Trzebuska. Prze-
targ odbył się w dniu 18 sierpnia 2014 r.
• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży działka nr 815/24 w Nienadówce,
• w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży działka nr 2084/36 w Trzebosi,
• w sprawie ogłoszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 420/6 w Trzebosi.
Przetarg odbył się w dniu 3 września
2014 r.,
• w sprawie zezwolenia na umiesz-
czenie na ogrodzeniu Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. przy ul.
Lubelskiej reklamy firmy MULTIPACK,
oraz na postawienie reklamy firmy „STY-
ROBUD” na działce nr 1357/1 położo-
nej w Sokołowie Młp. przy ul. Rynek,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: Przebudowa drogi
gminnej Nr 108652 Turza Nowa dz. nr
ewid. 576 w Turzy w km 0+050-1+115.
Przetarg odbył się w dniu 22 sierpnia
2014 r.
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
„Opracowanie projektów budowlanych
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągo-
wej dla części Sokołowa Młp., kanaliza-
cji sanitarnej dla części Turzy i Marko-
wizny.
Zadanie I – Opracowanie projektów bu-
dowlanych i wykonawczych budowy
kanalizacji sanitarnej dla;
a) Osiedla Piaski I w Sokołowie Mało-
polski,
b) Osiedla Piaski II w Sokołowie Mało-
polskim,
c) Osiedla Słoneczne w Sokołowie Ma-
łopolskim,
d) Osiedla Pod Lipą w Sokołowie Mało-
polskim wraz z terenami położonymi po
drugiej stronie drogi wojewódzkiej So-
kołów Małopolski – Kolbuszowa.
Zadanie II – Opracowanie projektów
budowlanych i wykonawczych budowy
kanalizacji sanitarnej dla;
a) części miejscowości Turza,
b) miejscowości Markowizna,
Zadanie III – Opracowanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczych budowy
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodo-
ciągowej dla osiedla Północ II w Soko-
łowie Małopolskim.
Przetarg odbył się w dniu 25 sierpnia
2014 r.,

• w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zreali-
zowanego zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Trzebosi
dla potrzeb stołówki szkolnej”,
• w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zreali-
zowanego zadania inwestycyjnego pn.
„Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół
w Trzebusce”,
• roku w sprawie powołania Komisji
odbioru i przekazania do użytkowania
zrealizowanego zadania inwestycyjne-
go pn. „Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej
w Trzebusce”,
• w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zreali-
zowanego zadania inwestycyjnego pn.
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w Zespole Szkół w Sokołowie Małopol-
skim”,
• w sprawie powołania Jednostki Re-
alizującej Projekt pn. „Dokumentacja
techniczna, projektowa i studium wyko-
nalności rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Sokołowie Młp.”,
• w sprawie przedłożenia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski za I półro-
cze 2014 oraz o kształtowaniu się wie-
loletniej prognozy finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie 2014 r.
• w sprawie zmiany zarządzenia nr
752/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 420/6 położonej
w Trzebosi, gdzie został zmieniony skład
Komisji,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na
działkach nr 3783/5 i 3783/4 /plac tar-
gowy/ położonych w Sokołowie Młp.,
stanowiących własność Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Termin przetargu został
ustalony na dzień 24 września 2014 r.
• w sprawie zmian w budżecie 2014 r.
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaż „na pniu” drzewa gatunek lipa
drobnolistna o obwodzie pnia 150 cm,
rosnącego na działce nr 821/5 w miej-
scowości Nienadówka stanowiącej wła-
sność Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 8 października 2014 r.,
• w sprawie wydzierżawienia lokalu
wyodrębnionego w budynku Pawilonu
Sportowego w Nienadówce zlokalizo-
wanego na działce nr 815/21 położonej
w Nienadówce z przeznaczeniem na
cele prowadzenia działalności gospo-
darczej usługowo-handlowej,
• w sprawie ogłoszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 815/24 w Nienadów-
ce.
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Termin przetargu został ustalony na
dzień 15 października 2014 r.
• w sprawie zmian w budżecie 2014 r.
• w sprawie ogłoszenia przetargu
i zatwierdzenia regulaminu przetargu na
dzierżawę gruntu, działek nr: 1003/1,
1003/2, 1005 położonego w Trzebusce.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 15 października 2014 r.
• w sprawie powołania komisji do od-
bioru zadań pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej ul. Legio-
nistów w Sokołowie Małopolskim w km
0+000-0+420”,
„Przebudowa drogi gminnej ul. Legio-
nistów w Sokołowie Małopolskim w km
0+420-0+554”.
• w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

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

15 października 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Informacja o postępie prac inwesty-
cyjnych na terenie miasta i gminy.
Zapoznanie z pracą Stacji Uzdatniania
Wody. /Wyjazd na obiekt/.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu
16 października 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej i Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu

20 października 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa
w gminie.
2. Przedstawienie projektów uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 22 października 2014 r.

1. Informacja o pracy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej i Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Informacja o złożonych oświadcze-
niach majątkowych.
4. Sprawozdanie z działalności Rady
Miejskiej i Komisji.
5. Podjęcie uchwał;
– w sprawie przeznaczenia gruntu do

sprzedaży,
– w sprawie oceny aktualności miej-

scowych planów zagospodarowania
przestrzennego,

– w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu produkcyjno-skła-
dowo-usługowego w Sokołowie
Małopolskim – część 2,

– w sprawie skargi na działalność Bur-
mistrza Gminy i Miasta,

– w sprawie przedłużenia czasu obo-
wiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków na terenie Gminy So-
kołów Małopolski,

– w sprawie ustanowienia służebno-
ści gruntowej,

– w sprawie ustanowienia służebno-
ści gruntowej,

– w sprawie przeznaczenia do dzier-
żawy nieruchomości gruntowej,

– w sprawie zaliczenia drogi we-
wnętrznej z terenu Miasta Sokołów
Młp. do kategorii dróg gminnych,

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na realizację zadania
„Wykonanie opaski brzegowej na
potoku Nienadówka w km 0+000 –
1 + 890 w miejscowości Trzeboś
i Nienadówka”,

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na realizację zadania
„Budowa ulicy Bocznej Łaziennej
w Sokołowie Małopolskim Etap I wy-
konanie kolektora burzowego wraz
z rynną żelbetową”,

– w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy i Miasta Sokołów
Małopolski,

– w sprawie zmian w budżecie na rok
2014,

– w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVII/367/13 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014-
2019.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy Miasta w Sokołowie Młp.
od 25 września 2014 r. do dnia

21 października 2014 r.

• w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na
działkach nr 3783/5 i 3783/4 /plac tar-
gowy/ położonych w Sokołowie Młp.,
stanowiących własność Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Przetarg odbył się w dniu
2 października 2014 r.,
• w sprawie powołania komisji do prze-
prowadzenia archiwizacji dokumentacji
z wyborów do Parlamentu Europejskie-
go, zarządzonych na dzień 25 maja
2014 r.,
• w sprawie ustalenia wysokości do-
datku funkcyjnego i motywacyjnego dla
nauczycieli, na okres od 1 września
2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• w sprawie zmian w budżecie 2014,
• w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2014-2019,
• w sprawie zezwolenia na umiesz-
czenie na ogrodzeniu Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. przy ul.
Lubelskiej reklamy firmy FPUH Pizzeria
„TORINO”,
• w sprawie powołania Komisji Na-
gród do zaopiniowania wniosków kan-
dydatów do nagrody Burmistrza Gminy
i Miasta w 2014 r.,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaż „na pniu” drzewa gatunek lipa
drobnolistna o obwodzie pnia 150 cm,
rosnącego na działce nr 821/5 w miej-
scowości Nienadówka stanowiącej wła-
sność Gminy i Miasta Sokołów Młp. Ter-
min przetargu został ustalony na dzień
23 października 2014 r.,
• w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: Budowa targowiska
stałego w Sokołowie Młp. Termin prze-
targu został ustalony na dzień 27 paź-
dziernika 2014 r.,
• w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maria Kucia
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na

radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska
Komisja Wyborcza w Sokołowie Młp. podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1
1. PUSTKOWSKI Krzysztof, lat 43, zam. Sokołów Małopolski
– zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO
– lista nr 20
2. SIDOR Bogdan, lat 45, zam. Sokołów Małopolski – zgło-
szony przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ –
lista nr 21
3. OŻÓG Karol Wojciech, lat 32, zam. Sokołów Małopolski –
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. –
lista nr 22
4. SIDOR Krzysztof Antoni, lat 39, zam. Sokołów Małopolski
– zgłoszony przez KW „OJCOWIZNA” RP – lista nr 23
5. PASIERB Witold, lat 40, zam. Sokołów Małopolski – zgło-
szony przez KWW – WITOLDA PASIERBA – lista nr 24

Okręg Nr 2
1. HOLDENMAJER Piotr Paweł, lat 41, zam. Sokołów Mało-
polski – zgłoszony przez KWW MŁODY SOKÓŁ – lista nr 19
2. PIERSIAK Czesław, lat 63, zam. Sokołów Małopolski – zgło-
szony przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – li-
sta nr 20
3. BĘBEN Jerzy, lat 38, zam. Sokołów Małopolski – zgłoszo-
ny przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ –
lista nr 21
4. PŁOSZAJ Stanisław Robert, lat 37, zam. Sokołów Mało-
polski – zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW
MŁP. – lista nr 22
5. KRASKA Ryszard Stanisław, lat 39, zam. Sokołów Mało-
polski – zgłoszony przez KWW RYSZARD KRASKA RAZEM
ZBUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ – lista nr 25

Okręg Nr 3
1. GAZDA Zofia Teresa, lat 51, zam. Sokołów Małopolski –
zgłoszona przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO –
lista nr 20
2. SUMIŃSKI Jerzy Wojciech, lat 58, zam. Sokołów Małopol-
ski – zgłoszony przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY
ROZWÓJ – lista nr 21
3. PASIERB Andrzej, lat 55, zam. Sokołów Małopolski – zgło-
szony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista
nr 22
4. SMOLEŃSKA Ilona, lat 36, zam. Sokołów Małopolski – zgło-
szona przez KWW UCZCIWIE DLA SOKOŁOWA MŁP. – lista
nr 26

Okręg Nr 4
1. MARSZAŁEK Bogusław Jan, lat 54, zam. Sokołów Mało-
polski – zgłoszony przez KWW MŁODY SOKÓŁ – lista nr 19
2. CHOWANIEC Iwona, lat 39, zam. Sokołów Małopolski –
zgłoszona przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO –
lista nr 20
3. KOZIARZ Kazimierz, lat 57, zam. Sokołów Małopolski –
zgłoszony przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZ-
WÓJ – lista nr 21
4. DEC Agata Katarzyna, lat 42, zam. Sokołów Małopolski –
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. –
lista nr 22

Okręg Nr 5
1. BĘBEN Tadeusz Jakub, lat 35, zam. Turza – zgłoszony
przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr 20
2. KURYŚ Andrzej, lat 50, zam. Markowizna – zgłoszony przez

KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista nr 21
3. SZOT Bronisława, lat 67, zam. Turza – zgłoszona przez
KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22

Okręg Nr 6
1. REMBISZ Marek, lat 50, zam. Górno – zgłoszony przez
KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr 20
2. KIDA Paweł Krzysztof, lat 26, zam. Górno – zgłoszony przez
KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista nr 21
3. GODEK Andrzej Marek, lat 60, zam. Górno – zgłoszony
przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22
4. PERLAK Stanisław, lat 50, zam. Górno – zgłoszony przez
KWW ROZWÓJ GÓRNA – lista nr 27

Okręg Nr 7
1. KRÓL Agnieszka Maria, lat 31, zam. Górno – zgłoszona
przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr 20
2. KIEŁB Stanisław, lat 47, zam. Górno – zgłoszony przez
KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista nr 21
3. KOBIERNIK Mieczysław, lat 49, zam. Górno – zgłoszony
przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22

Okręg Nr 8
1. BURSZTA Marek, lat 50, zam. Wólka Niedźwiedzka – zgło-
szony przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – li-
sta nr 20
2. MIAZGA Krzysztof, lat 39, zam. Wólka Niedźwiedzka – zgło-
szony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista
nr 22

Okręg Nr 9
1. PIERSIAK Joanna, lat 34, zam. Trzebuska Kąty – zgłoszo-
na przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr
20
2. WYSKIDA Danuta, lat 50, zam. Trzebuska Kąty – zgłoszo-
na przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ –
lista nr 21
3. HAJDER Stanisława Małgorzata, lat 46, zam. Wólka Soko-
łowska – zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW
MŁP. – lista nr 22

Okręg Nr 10
1. DRAPAŁA Bogdan Wiesław, lat 47, zam. Trzeboś – zgło-
szony przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – li-
sta nr 20
2. ŻAREK Bartłomiej, lat 22, zam. Trzeboś – zgłoszony przez
KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista nr 21
3. MUL Mariusz Marek, lat 37, zam. Trzeboś – zgłoszony przez
KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22
4. ZDEB Helena, lat 49, zam. Trzeboś – zgłoszona przez KW
„OJCOWIZNA” RP – lista nr 23
5. JODŁOWSKI Jan, lat 42, zam. Trzeboś – zgłoszony przez
KWW TRZEBOŚ NASZA PRZYSZŁOŚĆ – lista nr 28

Okręg Nr 11
1. WYSKIDA Mateusz Marcin, lat 24, zam. Trzeboś – zgłoszo-
ny przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr
20
2. KRASKA Henryk Józef, lat 55, zam. Trzeboś – zgłoszony
przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22
3. JACEK Andrzej, lat 39, zam. Trzeboś – zgłoszony przez
KW „OJCOWIZNA” RP – lista nr 23
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Okręg Nr 12
1. MOTYL Bogusław Wiesław, lat 46, zam. Nienadówka – zgło-
szony przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – li-
sta nr 20
2. BARAN Bogusław Tadeusz, lat 49, zam. Nienadówka – zgło-
szony przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ –
lista nr 21
3. PIKOR Edward, lat 58, zam. Nienadówka – zgłoszony przez
KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22

Okręg Nr 13
1. JEDYNAK Jerzy, lat 64, zam. Nienadówka – zgłoszony
przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr 20
2. CHORZĘPA Monika, lat 38, zam. Nienadówka – zgłoszona
przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista
nr 21
3. GIELAROWSKI Zbigniew Jan, lat 59, zam. Niendówka –
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. –
lista nr 22

Okręg Nr 14
1. CHORZĘPA Rozalia, lat 63, zam. Nienadówka – zgłoszona
przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista nr 20
2. DANIEL Renata, lat 37, zam. Nienadówka – zgłoszona
przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista
nr 21
3. BUDZYŃ Stanisław, lat 54, zam. Nienadówka – zgłoszony
przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista nr 22

Okręg Nr 15
1. BARAN Leszek Roman, lat 45, zam. Trzebuska – zgłoszo-
ny przez KWW NASZA GMINA – WSPÓLNE DOBRO – lista
nr 20
2. KRZYŚKO Marian, lat 54, zam. Trzebuska – zgłoszony przez
KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ – lista nr 21
3. PACYNA-TASIOR Grażyna, lat 49, zam. Trzebuska – zgło-
szona przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP. – lista
nr 22

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Młp. Andrzej Sztorc

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. z dnia

24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach
na Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. w wyborach

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miej-
ska Komisja Wyborcza w Sokołowie Młp. podaje do wiado-
mości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp.:

1. OŻÓG Andrzej Mariusz, lat 42, wykształcenie wyższe praw-
nicze, zam. Nienadówka, nie należy do partii politycznej, zgło-
szony przez KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP.
2. PRUCNAL Paweł Michał, lat 32, wykształcenie wyższe
magisterskie, zam. Sokołów Małopolski, nie należy do partii
politycznej, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA – WSPÓL-
NE DOBRO
3. RUSIN Paweł, lat 36, wykształcenie średnie, zam. Soko-
łów Małopolski, nie należy do partii politycznej, zgłoszony
przez KWW PAWŁA RUSINA – ROZSĄDNY ROZWÓJ

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Młp.  Andrzej Sztorc

Jeszcze kilka lat pewnie w najśmielszych marzeniach nie
myśleliśmy o basenie w naszej gminie. Marzenia się jednak
spełniają i w Sokołowie Młp. na ul. Pileckich otworzono Krytą
Pływalnię. Ogólny koszt to ok. 14.000.000 zł. Z pewnością nie
udałoby się to gdyby nie pozyskane dofinansowania, które
stanowiły odpowiednio: RPO WP: 2.520.000 zł, Fundusz Roz-
woju Kultury Fizycznej: 2.000.000 zł, PFRON: 168.000 zł.
Warto zaznaczyć, że technologie, jakie zostały tu zastosowa-
ne są najnowocześniejszymi w skali kraju. Ponadto sokołow-
ski basen uznawany jest za jedną z najpiękniejszych inwe-
stycji zrealizowanych przy wsparciu RPO. Tutaj, codziennie
odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Z inicja-
tywy Burmistrza Pana Andrzeja Ożoga, zajęcia te są bezpłat-
ne a dzieci i młodzież mają szansę na coś innego niż trady-
cyjna gimnastyka. Kryta Pływalnia dołączyła także do Pro-
gramu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzięki której ro-
dziny z województwa podkarpackiego, posiadające Kartę
mogą korzystać ze zniżek. W 2011 r. utworzono ośrodek re-
habilitacji, który wchodzi w skład kompleksu krytej pływalni.
Ośrodek został utworzony dzięki dotacji w wysokości
177 634,19 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Całkowity koszt wyniósł 302 756,05 zł.

Drogi
Na szczególną uwagę zasługuje powiększająca się ilość

utwardzonych dróg w naszej Gminie, co zwiększa bezpie-
czeństwo nas mieszkańców i daje komfort poruszania się po
drogach gminnych. Inwestycje drogowe w ostatnich czterech
latach wyniosły 23.553.923 zł. Łącznie wybudowanych lub
wyremontowanych zostaůo 22,7 km dróg gminnych, 6.741 m2

chodników i parkingów za kwotę 10.422.515 zł oraz 8 km ulic
miejskich i 4026 m2 parkingów i chodników w mieście za kwo-
tę 6.156.745 zł. Nie od dziś wiadomo, że współpraca pomaga
rozwinąć skrzydła i dzięki współpracy z Powiatem Rzeszow-
skim do dorobku gminnego możemy dołączyć przebudowę
21 km dróg, wykonanie 10.841 m2 chodników, gdzie koszty
wyniosły 19.269.196 zł, z tego Powiat wydał 7.599.143 zł,
a pozyskane dotacje wyniosły 6.917.107 zł. Przy drogach wo-
jewódzkich wykonano 3.565 m˛ chodników za 1.013.518 zł.
Przebudowano 10 km drogi krajowej nr S19 wraz z chodnika-
mi na łączną kwotę 16.000.000 zł.

Dla mnie osobiście największym sukcesem jest droga Tu-
rza – Trzebuska, gdzie coraz więcej osób uprawia czynny
wypoczynek. Szczególnie w słoneczne dni, widać wzmożony
ruch rowerzystów, rolkarzy czy biegaczy. Droga ta, jeszcze
parę lat temu nie sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi. Ra-
czej omijaliśmy ją z daleka. Dziś cieszy jej przebudowa z tłucz-
niowej na asfaltową na długości 3,5 km. Dodatkowo został
poszerzony chodnik przy osiedlu Pod Lasem (700 m). Dla
tych, którzy od roweru wolą spacery. Inwestycja ta kosztowała
2 600 000 zł. Na szczęście pozyskane dofinansowanie to
1 800 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 330 000 zł udało
się także pozyskać na drogę Turza – Mazury i Głogowianka
o długość 4,6 km. Cały koszt to 2 310 000 zł. Dofinansowany
w wysokości 317 000 zł z programu RPO WP był także remont
nawierzchni drogi w Wólce Niedźwiedzkiej.

Termomodernizacja
Do ważniejszych inwestycji w ciągu czterech lat kadencji

Pana Burmistrza Andrzeja Ożoga bezwzględnie należy zali-

Coraz ładniej,
czyli podsumowanie ostatniej kadencji

Burmistrza Pana Andrzeja Ożoga
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czyć termomodernizację, mającą na celu zmniejszenie zapo-
trzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie bu-
dowlanym. Dzięki jej wykonaniu możliwe są duże oszczęd-
ności wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania na cie-
pło w zmodernizowanych budynkach. I tak dzięki wykonaniu
powietrznej pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy i Miasta,
zrezygnowano z dymiącego pieca węglowego.

W Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim wymieniono
okna i drzwi oraz zamontowano rolety. Tutaj także kocioł ole-
jowy został zamieniony na pompę ciepła.

Termomodernizacja objęła także budynek Zespołu Szkół
w Trzebusce. Szkoła ma teraz nową elewację, okna, instalację
CO i wodę użytkową. Została przebudowana także kotłownia
z węglowej na gazową. Do termomodernizacji zaliczamy także
instalację kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni. Koszt tych
zadań to 3 062 000 zł, z dofinansowaniem równym 1 565 000 zł.
W 2012 r. również wykonano termomodernizację budynku Bi-
blioteki publicznej w Nienadówce. Na tę termomodernizację
zostały pozyskane środki w wysokości 36 740 zł 31 gr.

Gospodarka wodna i kanalizacyjna
Ostatnie cztery lata były korzystne dla poprawy zaopa-

trzenia w wodę. Najważniejsze dokonania w tym miejscu to:
– Przebudowa, rozbudowa, remont ujęć wody w Górnie
i w Wólce Niedźwiedzkiej.
– Przebudowa Magistrali z ujęcia w Górnie do Sokołowa Młp.
– Budowa wodociągów na osiedlach Piaski, Piaski II, Sło-
necznym, w Sokołowie Młp.

Realizacja tego zadania wyniosła 5 474 000 zł. Nie byłoby
to możliwe bez pozyskanych środków, gdyż budżet gminny
nie udźwignąłby takiego zadania. Na poprawę zaopatrzenia
w wodę udało się pozyskać środki w wysokości 2 862 000 zł.

Na terenie gminy nadal kontynuowana jest budowa kana-
lizacji sanitarnej. W ostatnich latach została wybudowana ka-
nalizacja dla miejscowości Nienadówka i Turza, gdzie gmina
otrzymała dotację w wysokości 2 352 013,00 zł (koszt całko-
wity to 5 924 464,02 zł). Kolejnie wybudowano kanalizację
dla Trzebuski i osiedla przy ul. Rzeszowskiej w Sokołowie
Małopolskim (koszt całkowity: 3 336 205,05 zł, dofinansowa-
nie: 1 356 180,00 zł). Dotacja pochodziła z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W tym miejscu warto za-
znaczyć, że w naszej gminie utrzymane są jedne z najniż-
szych cen wody, ścieków i odpadów komunalnych w Woje-
wództwie Podkarpackim. Dzięki staraniom Pana Andrzeja
Ożoga cena wody i ścieków w przyszłym roku będzie taka
sama już trzeci rok z rzędu.

Rewitalizacja
Nie da się nie zauważyć, że Sokołów pięknieje za sprawą

rewitalizacji naszego miasta. W ramach rewitalizacji m.in. wy-
remontowano budynek przystanku autobusowego i Biblioteki,
przebudowano budynek dawnej szkoły przy ul. Rzeszowskiej,
wykonano renowację budynku Urzędu Gminy i Miasta, zbudo-
wano parkingi przy Urzędzie, wykonano ogrodzenie. Dla po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców budynki: dworca, Urzę-
du i budynek Administracyjny przy ul. Rzeszowskiej zostały
wyposażone w monitoring. Zadania to objęło także umeblo-
wanie i wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny
Biblioteki i budynku przy ul. Rzeszowskiej. Ta rewitalizacja kosz-
towała 3 700 000 zł. Umiejętność pozyskiwania środków po-
zabudżetowych nie zawiodła i tym razem. Dofinansowanie
podczas realizacji tych inwestycji wyniosło 2 676 000 zł.

Na poprawę bezpieczeństwa niewątpliwie ma wpływ nowe
oświetlenia, które „świeci” w Nienadówce, Sokołowie Młp.,
Trzebusce i Wólce Niedźwiedzkiej. Łącznie ostatnie cztery
lata wzbogaciły nasze drogi o 12,34 km oświetlenia drogo-
wego na łączną kwotę 565.000 zł.

Inwestycje w sporcie
Wymieniając inwestycje, które zostały poczynione w spo-

rcie wskazać należy wybudowanie boiska sportowego do pił-
ki nożnej w Trzebosi, o wartości 940.899 zł z dotacją 500.000
zł. W Trzebosi wybudowano także budynek zaplecza przy sta-
dionie, który kosztował 658.021 zł. Dotacja stanowiła 400.000
zł. W 2012 r. wyremontowano nawierzchnię boiska sportowe-
go do piłki nożnej w miejscowości Górno. W ramach Progra-
mu Blisko Boisko – Środki Urzędu, udało się pozyskać
15 000,00 zł dotacji. Remont budynku Ośrodka Kultury w Gór-
nie i budowa boisk sportowych zostały sfinansowane w wy-
sokości 463 559,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Całkowity koszt to 764 503,86 zł.

W Sokołowie Młp. wyremontowane zostało boisko sporto-
we do piłki nożnej w Sokołowie Młp. Wniosek złożył
MGOKSiR, uzyskując dotację 300 000,00 zł.

Panu burmistrzowi pomysłów nadal nie brakuje. Kolejne
podejmowane kroki są jeszcze bardziej interesujące. W trakcie
realizacji jest m.in. budowa targowiska w Sokołowie Małopol-
skim. Pan Andrzej Ożóg pozyskał środki w wysokości miliona
złotych na realizację ww. inwestycję. Pieniądze te to maksymal-
na dotacja, jaką można uzyskać dla tego rodzaju przedsięwzięć
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Już w przyszłym roku będziemy mogli zrobić na targu zakupy
nawet, kiedy będzie padał deszcz ponieważ zostanie wykona-
ne tam zadaszanie i m.in. toalety. W trakcie realizacji jest też
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Sokołów Małopol-
ski, na który Gmina dostała dofinansowanie w wysokości 1 786
635,22 zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W Nienadówce budowany jest plac zabaw z dotacją 17 424,00
zł. Z kolei 50 175,00 zł zostało pozyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termo-
modernizację budynku Ośrodka Kultury w Wólce Sokołowskiej.
Wydany został także folder pt. „Zabytki Gminy Sokołów Małopol-
ski” z otrzymaną dotacją w kwocie 24 999,00 zł.

Nie sposób ująć tu wszystkich inwestycji i dotacji, które
zmieniły naszą gminę przez ostatnie cztery lata.

Mimo, że czasy, w których przyszło nam żyć nie należą do
najłatwiejszych, obecnemu Burmistrzowi udało się w tym okre-
sie przeprowadzić wiele wartościowych działań, i to zarówno
w sferze finansowej i inwestycyjnej, jak i w innych dziedzi-
nach, wiążących się z codziennym życiem Mieszkańców
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Ostatnie cztery lata zapisały się
rekordem pozyskanych środków zewnętrznych w historii na-
szej gminy. Wyniosły one 25.362.284 zł, co stanowi 10%
wszystkich dochodów gminy. Łączne nakłady na inwestycje
gminne w tym czasie wyniosły 64.717.861 zł, co jest jednym
z najwyższych wskaźników wśród podkarpackich samorzą-
dów. Nie uszło to uwadze Podkarpackiemu Stowarzyszeniu
Samorządów Terytorialnych i Pan Andrzej Ożóg za swoją dzia-
łalność otrzymał z rąk Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego Władysława Ortyla w maju br. wyróżnienie dla najlep-
szego Burmistrza w Województwie podkarpackim w kadencji
2010-2014. Ogromne wyróżnienie jest wynikiem rozsądnej,
konsekwentnej i skutecznej polityki pana Burmistrza.

Przed nami kolejne wybory, w których to my zadecyduje-
my w jakiej gminie chcemy żyć. Wybory to nie powszechna
akcja stawiania „krzyżyków”. To indywidualne zastanawianie
się, jakie wartości są nam bliższe, jakie ma być nasze miasto
i nasza wieś, który z proponowanych kandydatów odpowiada
wymogom, jakie „ja” wyborca im stawiam. Który z kandyda-
tów swoim doświadczeniem sprawi, że gmina nie przestanie
się rozwijać dzięki pozyskiwanym dotacjom. To od naszego
głosu 16 listopada br. zależy w jakiej gminie będziemy żyć
my, nasze dzieci, jutro i za kilka lat. I oby za parę lat dzieci nie
powiedziały, że mogliśmy coś zrobić a nie zrobiliśmy. A jesz-
cze tyle mamy do zrobienia...

Andrzej Pasierb
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sokołowie Młp.,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lu-
belska 5, Sokołów Młp.
• Jodłowska Lucyna, zam. Sokołów Młp., KW Oburzeni
• Ziemniak Maria, zam. Sokołów Młp., KKW SLD Lewica

Razem
• Burek Izabella, zam. Sokołów Młp., KW PO RP
• Stopyra Anna, zam. Sokołów Młp., KWW Forum Obywatel-

skie Powiatu Rzeszowskiego
• Nycz Mateusz, zam. Turza, KW PSL
• Rogala Józef, zam. Sokołów Młp., KW Twój Ruch
• Sidor Józef, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmina Wspól-

ne Dobro
• Bandura Katarzyna, zam. Sokołów Młp., KWW Rozwój

Gminy Sokołów Młp.
• Krauz Zofia, zam. Sokołów Młp.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sokołowie Małopol-
skim,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41, Sokołów Młp.
• Rzeszutek Karolina, zam. Sokołów Młp., KWW Ryszard

Kraska Razem Zbudujemy Przyszłość
• Ziemniak Alina, zam. Sokołów Młp., KWW Pawła Rusina

Rozsądny Rozwój
• Kobiernik Maria, zam. Sokołów Młp., KKW SLD Lewica

Razem
• Sidor Henryk, zam. Trzebuska, KW Ojcowizna RP
• Waberski Tomasz, zam. Sokołów Młp., KWW Młody Sokół
• Marszałek Małgorzata, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza

Gmina Wspólne Dobro
• Bełz Katarzyna, zam. Sokołów Młp., KW Nowa Prawica

Janusz Korwin-Mikke
• Dec Beata, zam. Sokołów Młp., KWW Rozwój Gminy So-

kołów Młp.
• Majka Grażyna, zam. Sokołów Młp.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Markowiźnie,
Świetlica Wiejska, Markowizna
• Nawłoka Agata, zam. Markowizna, KW Oburzeni
• Wojdyła Paweł, zam. Sokołów Młp., KW PiS
• Woliński Michał, zam. Sokołów Młp., KKW SLD Lewica

Razem
• Kida Piotr, zam. Markowizna, KW PO RP
• Hajder Dariusz, zam. Wólka Sokołowska, KWW Forum

Obywatelskie Powiatu Rzeszowskiego
• Ożóg Magdalena, zam. Sokołów Młp., KW PSL
• Burszta Karol, zam. Wólka Niedźwiedzka, KWW Nasza

Gmina Wspólne Dobro
• Ożóg Magdalena Barbara, zam. Sokołów Młp., KWW Roz-

wój Gminy Sokołów Młp.
• Białek Paweł, zam. Nienadówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Górnie,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Jana Pawła II „Sanatorium”, Górno, ul. Rzeszowska 5
• Burek Teresa, zam. Górno, KW Oburzeni
• Sroka Jarosław, zam. Turza, KW PiS
• Jabłońska Dorota, zam. Sokołów Młp., KKW SLD Lewica

Razem
• Prucnal Marta, za. Nienadówka, KWW Ruch Narodowy
• Solecka Daria, zam. zam. Sokołów Młp., KW Ojcowizna RP
• Mazgaj Danuta, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmina

Wspólne Dobro

• Nizioł Janusz, zam. Sokołów Młp., KW Nowa Prawica Ja-
nusz Korwin-Mikke

• Godek Anika, zam. Górno, KWW Rozwój Gminy Sokołów
Młp.

• Godek Halina, Górno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Górnie,
Zespół Szkół im. Ks. M. Lachora, Górno, ul. Centralna 14
• Rakuś Mateusz, zam. Sokołów Młp., KWW Pawła Rusina

Rozsądny Rozwój
• Dolecka Magdalena, za. Górno, KWW Ruch Narodowy
• Cyrana Jadwiga, zam. Wólka Niedźwiedzka, KW PO RP
• Stopyra Natalia, zam. Trzebuska Kąty, KW PSL
• Grochowska Irena, zam. Nienadówka, KW Ojcowizna RP
• Baran Karolina, zam. Sokołów Młp., KW Twój Ruch
• Gut Iwona, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmina Wspól-

ne Dobro
• Skoczylas Agata, zam. Trzeboś, KW Nowa Prawica Ja-

nusz Korwin-Mikke
• Rafińska Sylwia, zam. Sokołów Młp.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Trzebosi,
Zespół Szkół im. Bł. Bronisława Markiewicza, ul. Kościelna 1,
Trzeboś
• Bandura Marta, zam. Trzebuska Kąty, KKW SLD Lewica

Razem
• Jacek Grzegorz, zam. Trzeboś, KWW Ruch Narodowy
• Kraska Waldemar, zam. Trzeboś, KWW Forum Obywatel-

skie Powiatu Rzeszowskiego
• Chorzępa Adam, zam. Nienadówka, KWW Porozumienie

Samorządowo-Gospodarcze Razem
• Budzyń Justyna, zam. Trzebuska Kąty, KW PSL
• Kolano Łukasz, zam. Sokołów Młp., KW Ojcowizna RP
• Jodłowski Zdzisław, zam. Trzeboś, KW Nowa Prawica Ja-

nusz Korwin-Mikke
• Kraska Damian, zam. Trzeboś, KWW Rozwój Gminy Soko-

łów Młp.
• Chorzępa Bożena, zam. Trzeboś

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Nienadówce,
Stara Szkoła, Nienadówka 707
• Drapała Małgorzata, zam. Nienadówka, KW Oburzeni
• Wiercioch Marta, zam. Nienadówka, KWW Pawła Rusina

Rozsądny Rozwój
• Kuduk Anna, zam. Wólka Niedźwiedzka, KKW SLD Lewi-

ca Razem
• Rodzeń Iwona, zam. Trzeboś, KWW Ruch Narodowy
• Ożóg Bernadetta, zam. Nienadówka, KW PO RP
• Ożóg Rafał, zam. Nienadówka, KWW Porozumienie Sa-

morządowo-Gospodarcze Razem
• Matuła Dariusz, zam. Sokołów Młp., KW PSL
• Pikor Piotr, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmina Wspól-

ne Dobro
• Ożóg Zofia, zam. Nienadówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Trzebusce,
Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi, Trzebuska 196
• Cymerys Helena, zam. Sokołów Młp., KW Oburzeni
• Jabłońska Magdalena, zam. Sokołów Młp., zam. Sokołów

Młp., KKW SLD Lewica Razem
• Chmiel Joanna, zam. Trzebuska, KWW Ruch Narodowy
• Ożóg Ewelina, zam. Trzebuska, KW PO RP
• Smotryś Tomasz, zam. Sokołów Młp., KW PSL

Sk³ady Obwodowych Komisji Wyborczych
w mieœcie i gminie Soko³ów M³p.
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• Marszałek Natalia, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmi-
na Wspólne Dobro

• Piersiak Jolanta, zam. Trzeboś, KW Nowa Prawica Janusz
Korwin-Mikke

• Darocha Irena, zam. Sokołów Młp., KWW Razem Dla Pod-
karpacia

• Buczak Edward, zam. Trzebuska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Wólce Niedźwiedzkiej,
Dom Kultury, Wólka Niedźwiedzka 264
• Marciniec Bernadeta, zam. Trzeboś, KW PiS
• Rybak Barbara, zam. Sokołów Młp., KWW Pawła Rusina

Rozsądny Rozwój
• Piersiak Monika, zam. Trzebuska Kąty, KKW SLD Lewica

Razem
• Tęcza Marta, zam. Trzeboś, KWW Ruch Narodowy
• Król Zofia, zam. Górno, KW PO RP
• Smolak Wioletta, zam. zam. Sokołów Młp., KWW Razem

Dla Podkarpacia
• Kraska Maria, zam. Wólka Niedźwiedzka, KW PSL
• Maciąg Magdalena, zam. Nienadówka, KW Ojcowizna RP,
• Sondej Anna, zam. Wólka Sokołowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Wólce Sokołowskiej,
Szkoła Podstawowa Wólka Sokołowska
• Szarzyński Jarosław, zam. Sokołów Młp., KW Oburzeni
• Matuła Justyna, zam. Trzeboś, KW PiS
• Rzeszutek Anna, zam. Wólka Sokołowska, KKW SLD Le-

wica Razem
• Kwiecień Arkadiusz, zam. Sokołów Młp., KW PO RP
• Jabłoński Paweł, zam. Sokołów Młp., KWW Porozumienie

Samorządowo-Gospodarcze Razem
• Lesiczka Justyna, zam. Sokołów Młp., KW Twój Ruch
• Drozd Grażyna, zam. Trzeboś, KW Nowa Prawica Janusz

Korwin-Mikke
• Hajder Lucyna, zam. Wólka Sokołowska, KWW Rozwój

Gminy Sokołów Młp.
• Marut Maria, zam. Wólka Sokołowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Trzebosi Podlas,
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki, ul. Podlas 29,
Trzeboś
• Nawłoka Mariola, zam. Nienadówka, KW Oburzeni
• Chorzępa Elżbieta, zam. Trzeboś, KWW Ruch Narodowy
• Matuła Marek, zam. Wólka Niedźwiedzka, KWW Forum

Obywatelskie Powiatu Rzeszowskiego
• Majka Tomasz, zam. Sokołów Młp., KWW Razem Dla Pod-

karpacia
• Ożóg Mariola, zam. Nienadówka, KWW Porozumienie

Samorządowo-Gospodarcze Razem
• Cymerys Marta, zam. Wólka Niedźwiedzka, KWW Nasza

Gmina Wspólne Dobro
• Falandysz Marta, zam. Trzeboś, KW Nowa Prawica Ja-

nusz Korwin-Mikke
• Cisek Małgorzata, zam. Trzeboś, KWW Rozwój Gminy

Sokołów Młp.
• Ożóg Anna, zam. Trzeboś

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Sokołowie Mało-
polskim,
Zespół Szkół w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37
• Woliński Marek, zam. Sokołów Młp., KKW SLD Lewica

Razem
• Śliż Barbara, zam. Nienadówka, KWW Ruch Narodowy
• Kiełbowicz Bartosz, zam. Górno, KWW Forum Obywatel-

skie Powiatu Rzeszowskiego
• Kraska Renata, zam. Trzebuska Kąty, KW PSL
• Sądej Magdalena, zam. zam. Sokołów Młp., KW Ojcowi-

zna RP

• Darocha Danuta, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmina
Wspólne Dobro

• Opalińska Małgorzata, zam. Sokołów Młp., KW Nowa Pra-
wica Janusz Korwin-Mikke

• Płoszaj Mieczysław, zam. Sokołów Młp., KWW Rozwój
Gminy Sokołów Młp

• Surowiec Małgorzata, Turza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Trzebusce Kątach,
Świetlica Wiejska, Trzebuska Kąty 625
• Dec Anna, zam. Turza, KW Oburzeni
• Wiercioch Sylwester, zam. Sokołów Młp., KWW Pawła

Rusina Rozsądny Rozwój
• Jasińska Paulina, zam. Wólka Niedźwiedzka, KW PO RP
• Matuła Agata, zam. Wólka Niedźwiedzka, KWW Forum

Obywatelskie Powiatu Rzeszowskiego
• Wielgosz Marzena, zam. Trzebuska Kąty, KW PSL
• Kroczek Sylwia, zam. Trzebuska Kąty, KW Ojcowizna RP
• Przybyło Sylwia, zam. Sokołów Młp., KW Twój Ruch
• Walicka Iwona, zam. Sokołów Młp., KWW Nasza Gmina

Wspólne Dobro
• Niezgoda Józef, zam. Trzebuska Kąty

INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. informuje,
że w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

i wyborach Burmistrza zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.

Mieszkańcy Górna z ulic:
Borowa, Rzeszowska, Sanatoryjna – głosują w Samodziel-
nym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sa-
natorium”, ul. Rzeszowska 5.

Mieszkańcy Górna z ulic:
Akacjowa, Centralna, Dołęga, Górki, Kwiatowa, Leśna, Maj-
dan, Meszne, Polna, Sokołowska, Sosnowa, Sportowa, Za-
borze, Zaciszna, Zagrodowa, Kościelna, Pańska – głosują
w Zespole Szkół im. Ks. M. Lachora, ul. Centralna 14.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg

INFORMACJA

W związku z wyborami organów jednostek samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
r., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. przypominam
o zmianach w granicach obwodów w związku, z którymi:

1) w Domu Kultury przy ul. Lubelskiej 5 głosują wyborcy
mieszkający przy ulicach: Gen. Okulickiego, Mjr Suchar-
skiego, Płk. Dąbka, Płk. Deca, Tysiąclecia;

2) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Lubelskiej
41 głosują wyborcy mieszkający przy ulicach: Boczna, Fry-
deryka Chopina, Gen. Władysława Sikorskiego, Grunwaldz-
ka, Ignacego Paderewskiego, Jakuba Darochy, Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Narutowicza, Niepod-
ległości, Piękosiów, Polna.

3) pozostali wyborcy bez zmian.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/227/2014 str. 14

Na przełomie 2014 i 2015 r. Gmina
Sokołów Małopolski zrealizuje projekt
pn. „Budowa targowiska stałego w So-
kołowie Małopolskim”.

Na jego realizację gmina uzyskała
dotację w wysokości 1 000 000 złotych
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.

Jest to maksymalna dotacja jaką
można uzyskać dla tego rodzaju przed-
sięwzięć w ramach PROW.

Projekt zakłada wykonanie targowi-
ska stałego, w tym:

A) Plac targowy utwardzony kostką
brukową wyposażony w stoiska handlo-
we zadaszone i otwarte oraz ciągi pie-
sze z dostępem od ulicy Sienkiewicza
i Łaziennej,

B) Plac targowy utwardzony o na-
wierzchni bitumicznej do sprzedaży pro-

Nowy Plac Targowy
w Soko³owie Ma³opolskim

duktów rolno-spożywczych przez rolni-
ków z dostępem od ulicy Łaziennej,

C) Budynek gospodarczo-socjalny.
Budynek pełnił będzie funkcję gospo-
darczo-socjalną. W szczególności,
w okresie handlu ma zapewnić sanitar-
ne potrzeby osobom handlującym, a tak-
że posłużyć jako toalety dla kupujących
i przechodniów. Przewidziano następu-
jący układ toalet:
- dwie kabiny dla kobiet,
- jedna kabina dla mężczyzn,
- jedna toaleta dla osoby niepełno-
sprawnej.

D) Trzy wiaty handlowe w części pla-
cu targowego utwardzonego kostką bru-
kową. Wiaty o konstrukcji drewnianej
obudowane częściowo – ściany boczne
stanowią ramy żelbetowe z dachem wie-
lospadowym pokrytym blachą dachów-
kową.

NIE DAJ SZANSY RAKOWI
W dniach od 14.08.2014 r. do 22.08.2014 r. Ośrodek Dia-

gnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacja SOS „Życie”
z Mielca przeprowadziła bezpłatne badania profilaktyczne dla
kobiet z terenu gminy i miasta: mammografia – dla kobiet
w wieku od 50 – 69 lat i cytologia – dla kobiet w wieku od 25 –
59 lat. Aby badaniem objąć jak największą
liczbę kobiet Fundacja SOS „Życie” przy-
gotowała imienne zaproszenia dla kobiet,
które ukończyły wymagany wiek oraz in-
formację o badaniach do odczytania przez
księży jak również umieszczenia informa-
cji na tablicach ogłoszeń na terenie gmi-
ny. Doręczenie imiennych zaproszeń zo-
stało sfinansowane przez Urząd Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp. Gmina udostęp-
niła również plac obok urzędu, dostęp do

wody, energii elektrycznej oraz internetu. Dzięki współpracy
z proboszczami wszystkich parafii z terenu gminy poprzez od-
czytanie informacji o badaniach, rozwieszeniu plakatów i ulo-
tek oraz doręczeniu dla kobiet imiennych zaproszeń, badania
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Z badań mammografii skorzystało 251 kobiet, z cytologii
96 kobiet, dziękując za udostępnienie badań na miejscu per-
sonelowi medycznemu, Panu Burmistrzowi, księżom oraz in-

nym osobom, które włączyły się w po-
wyższą akcję.

Profilaktyczne badania mammografii
i cytologii były przeprowadzone już wcze-
śniej tj. w 2008 i 2010 roku i cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Stąd też Pan
Burmistrz w trosce o zdrowie kobiet z te-
renu gminy, dołożył wszelkich starań aby
takie badania były wykonane w tym roku
i latach następnych.

Genowefa Jabłońska

E) Parking o nawierzchni bitumicz-
nej z dostępem od ulicy Sienkiewicza
(droga wojewódzka) poprzez ulicę Rey-
monta i ulicę Łazienną.

Targowisko stałe będzie podłączo-
ne do kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowaną kanalizację sanitarną,
sieci wodociągowej oraz sieci energe-
tycznej poprzez przyłącz energetyczny
nn w celu zasilenia budynku gospodar-
czo-socjalnego oraz oświetlenia stano-
wisk pod wiatami. Oświetlenie placu
targowego będzie odbywać się po-
przez lampy solarne LED z własnym
zasilaniem.

Projekt zakłada również wykonanie
kanalizacji deszczowej zarówno na czę-
ści placu targowego przeznaczonego
do handlu jak również na parkingu.

Paweł Białek
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Informacja dotycząca zagadnień budżetowych

1. pozyskanie ze źródeł pozabudżetowych 25 362 284,53zł
na zadania inwestycyjne oraz 2 532 745,71 na realizację za-
dań bieżących to są realizowane projekty w szkołach oraz
przez MOPS
2. Utworzenie jednostki budżetowej pn. Kryta Pływalnia tym
samym powstało 25 miejsc pracy
3. Przygotowanie lokalu do rehabilitacji – nowe miejsca pra-
cy
4. Zaplecze pływalni tj. bar – miejsca pracy
5. Utworzenie osiedli po budownictwo mieszkaniowe
6. Wydzielenie terenów pod usługi
7. Niski wskaźnik kosztów na administrację w rankingu krajo-
wym miejsce 12 w grupie gmin pow. 15 tys. mieszkańców

8. Rewitalizacja miasta Sokołowa Młp.
9. Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Sokołów Mało-
polski
10. Kanalizacja sanitarna na terenie gminy prawie w 95%
11. Utrzymanie stawek podatków prawie na tym samym po-
ziomie
12. Utworzenie szkół dwujęzycznych
13. Utrzymanie niezmienionej sieci szkół na terenie gminy
14. Dobry stan dróg na które wydatkowano 23 553 923,42 zł
15. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
16. Opieka nad zabytkami (kapliczki, Kościoły) 226 124,00 zł

Teresa Kołodziej
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Zakres rzeczowo-finansowy prac na drogach gminnych w latach 2010-2014
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Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 8 grudnia 2014 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazywaæ
na adres redakcji:

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

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

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego
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wraz z pracownikami

Pani
Barbarze Darocha

wyrazy
głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składa

Burmistrz
Gminy i Miasta
Sokołów Młp.

wraz z pracownikami

Naszej Koleżance
Barbarze Darocha

wyrazy szczerego
współczucia i żalu

z powodu tragicznej
śmierci

MAMY
składają

Dyrektor i pracownicy
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w Sokołowie Młp.



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/227/2014 str. 18

Zakres rzeczowo-finansowy prac na ulicach miejskich w latach 2010-2014
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Zakres rzeczowo-finansowy prac na drogach powiatowych w latach 2010-2014

Zakres rzeczowo finansowy prac na drodze krajowej w latach 2010-2014
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Zakres rzeczowo-finansowy prac na drogach wojewódzkich w roku 2010-2014

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w latach 2010-2014

Teresa Kołodziej
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Wykaz dotacji od 2010 roku

Razem środki PROW pozyskane w latach 2010-2014 – 5 834 130,00 (plus 338 325,00 Ośrodek Kultury)
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W trakcie realizacji

Paweł Białek

1. Drogi gminne:
• Droga Turza – Trzebuska długość 3,5 km przebudowa drogi z tłuczniowej na asfaltową, poszerzenie przy osiedlu Pod

Lasem+ 700 m chodnika
Koszt 2 600 000 zł dofinansowanie 1 800 000 zł.

• Droga Turza – Mazury i Głogowianka długość łączna 4,6 km, budowa dróg gminnych budowanych od zera + 160 m
chodnika koszt 2 310 000 zł dofinansowanie 1 330 000 zł.

• Droga Wólka Niedźwiedzka – remont nawierzchni, długość 1,4 km, koszt 500 000 zł, dofinansowanie 317 000 zł. odrębnym
zadaniem wykonano równolegle wykonanie rowu krytego i chodnika.

2. Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Sokołów Młp. wraz z wyposażeniem, koszt 695 000 zł, dofinansowanie:
591 000 zł.

3. Poprawa zaopatrzenia w wodę, w tym:
• Przebudowa, rozbudowa, remont ujęć wody w Górnie i w Wólce Niedźwiedzkiej.
• Przebudowa Magistrali z ujęcia w Górnie do Sokołowa Młp.
• Budowa wodociągów na osiedlach Piaski, Piaski II, Słonecznym, w Sokołowie Młp.

Koszt 5 474 000 zł, dofinansowanie: 2 862 000 zł

4. Rewitalizacja Sokołowa Młp. w tym:
• Przebudowa budynku dawnej szkoły przy ul. Rzeszowskiej.
• Nadbudowa i remont budynku Biblioteki
• Renowacja budynku Urzędu Gminy i Miasta, budowa parkingów przy Urzędzie, renowacja ogrodzenia.
• Remont budynku przystanku autobusowego, renowacja rynku.
• Wyposażenie budynków Urzędu, Dworca i budynku Administracyjnego przy ul. Rzeszowskiej w monitoring.
• Umeblowanie i wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny Biblioteki i budynku przy ul. Rzeszowskiej.

Koszt: 3 700 000 zł, dofinansowanie: 2 676 000 zł

5. Termomodernizacja, w tym:
• Wykonanie powietrznej pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy i Miasta, rezygnacja z dymiącego pieca węglowego.
• Wykonanie instalacji wentylacji i grzewczej w Urzędzie Gminy i Miasta.
• Wymiana okien i drzwi, montaż rolet w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim.
• Wykonanie zamiany kotła olejowego na pompę ciepła w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim.
• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebusce: elewacja, okna, instalacja CO i wody użytkowej, przebudowa

kotłowni z węglowej na gazową.
• Wykonanie ziemnej pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.

Koszt: 3 062 000 zł, dofinansowanie 1 565 000 zł

6. Budowa Krytej Pływalni, koszt ogółem ok.: 14 000 000 zł, dofinansowanie:
RPO WP: 2 520 000 zł
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 2 000 000 zł
PFRON: 168 000 zł

Grzegorz Dec

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego:
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X Jubileuszowa Patriotyczna Droga
Krzy¿owa

We wtorek 23 września 2014 r. odbyła się kolejna, już
X Patriotyczna Droga Krzyżowa. W tym roku miała miejsce już
po raz dziesiąty. Organizowana od 2004 r. (nie odbyła się tylko
raz w 2008 r.), ma na celu przybliżyć mroczne dzieje obozu
NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy młodzieży gimnazjalnej
z terenu naszej Małej Ojczyzny. Od początku głównymi organi-
zatorami i koordynatorami są nauczyciele historii: Elżbieta

Nowak i Piotr Ożóg – bibliotekarz z Trzebuski. Wspólne nabo-
żeństwo łączyło najpierw młodzież z Trzebuski i Nienadówki
Górnej. Z czasem dołączyły szkoły z Górna, Nienadówki Dol-
nej, Sokołowa Młp. i Trzebosi; otwarci jesteśmy na przyłącze-
nie się młodzieży z Wólki Niedźwiedzkiej. Ponieważ trasa na-
bożeństwa wiedzie od miejsca byłego obozu NKWD w Trzebu-
sce do lasu w Turzy, głównym przeciwnikiem jego realizacji
jest aura. Niepewna pogoda w tym roku sprawiła, że podjęta

została decyzja realizacji wspólnego spotkania patriotyczno-
religijnego w kościele parafialnym w Trzebusce; okazała się
być trafną – bo w trakcie nabożeństwa pojawiła się mżawka.
Podobną decyzję podjęto zresztą w zeszłym roku.

O godzinie 9.20 w świątyni w Trzebusce zgromadziło się
ok. 120 osób. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się od słów
wprowadzenia Elżbiety Nowak. Po nich odmówiono wspól-
nie modlitwę Różańca Św., Koronki do Bożego Miłosierdzia
i odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Modlitwie prze-
wodniczyli Ks. Proboszcz z Trzebuski Władysław Szwed oraz
nowi wikariusze z sąsiednich parafii w Nienadówce, Sokoło-
wie Młp. i Górnie. Śpiew tradycyjnie już prowadził nauczyciel
z Górna Dariusz Kosak oraz były organista z Trzebuski a od
września nauczyciel w tutejszym ZS Sebastian Lesiczka. Po-
szczególne teksty Męki Pańskiej, Modlitwę Powszechną
i wspólną modlitwę, odczytywali i odmawiali przedstawiciele
poszczególnych szkół. Wspólne spotkanie modlitewne, za-
kończyła indywidualna krótka adoracja krzyża – który od paru
lat towarzyszy nam w Patriotycznej Drodze Krzyżowej reali-
zowanej w plenerze. Dokumentację fotograficzną ze wspól-
nego nabożeństwa, wykonał bibliotekarz z Trzebuski.

Patriotyczna Droga Krzyżowa ma już dość długą tradycję
– wpisując się na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych wie-
lu gimnazjów naszej gminy. Dzięki niej wielu młodych ludzi
po raz pierwszy postawiło swoja stopę na miejscu byłego
obozu NKWD w Trzebusce. Uczestnicząc we wspólnym przed-
sięwzięciu, gimnazjaliści rozwijają się w duchu religijno – pa-
triotycznym, w oparciu o lokalną pamięć historyczną. Takie
duchowe akcenty w roku szkolnym są potrzebne, zarówno
uczniom jak i nauczycielom.

Uroczysta Msza Œw. na miejscu by³ego
obozu NKWD w Trzebusce

W dniu 28 września 2014 r., przy pięknej, słonecznej po-
godzie, po raz piaty parafianie z Trzebuski uczcili pamięć jeń-
ców obozu NKWD z 1944 r. na terenie własnej wsi. Uroczy-
stości trzebuszczańskie zapoczątkowane zostały tu sponta-
nicznie kilka lat temu, przez grupę mieszkańców, którzy czuli
potrzebę zorganizowania Mszy Św. i modlitwy w tym ważnym
miejscu pamięci historycznej. Wszak gdyby nie obóz w Trze-
busce – nie byłoby mordu w Turzy. Obchody niniejsze są więc
ważnym dopełnieniem i uzupełnieniem tych w Turzy. Trady-
cyjnie już o tutejszych uroczystościach informował przygoto-
wany przez Piotra Ożoga plakacik. Dzięki plakatom i przygo-
towanym „zapowiedziom”, informacje o tych uroczystościach
można było znaleźć nie tylko na stronie internetowej książni-
cy sokołowskiej ale także na podobnych stronach TMZS i Urzę-
du Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. – dzięki uprzejmości
Pani sekretarz Beaty Szot. Dzięki temu w Nabożeństwie Męki
Pańskiej i Mszy Św. w Trzebusce mogli wziąć udział Goście
z zewnątrz – i tacy coraz częściej i liczniej się pojawiają.

Obchody patriotyczne w Trzebusce
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DOŻYNKI GMINNE
W tym roku Parafia pod wezwaniem Matki Bo-

żej Częstochowskiej w Trzebusce gościła rolni-
ków z Gminy Sokołów Młp. podczas Dożynek
Gminnych.

Uroczystą Mszę Świętą odprawianą w intencji rolników
prowadzili: ks. Józef Fila proboszcz Parafii Trzeboś, Duszpa-
sterz Rolników Dekanatu Sokołowskiego oraz ks. Władysław
Szwed proboszcz Parafii Trzebuska.

W uroczystości wzięło udział dziewięć zespołów repre-
zentując następujące miejscowości: Trzebuska młodzież, Trze-
boś Środkowa, Trzebuska, Wólka Sokołowska, Nienadówka
Środkowa, Wólka Niedźwiedzka, Trzeboś Mościny, Górno,
Nienadówka Górna.

Po Mszy Świętej wszystkie zespoły dożynkowe wraz z za-
proszonymi gośćmi przeszły na obiekty Zespołu Szkół im. Św.
Jadwigi Królowej w Trzebusce. Tam nastąpiło uroczyste prze-
kazanie chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Panu Andrzejowi Ożogowi. Starostami byli Pani
Barbara Tasior i Pan Stanisław Rumak z Trzebuski. Do wszyst-
kich obecnych na uroczystości słowa podziękowania za trud
włożony w pracę na roli wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta,
a następnie zabrali głos między innymi Pan Stanisław Ożóg
Europoseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Józef Jodłow-
ski Starosta Rzeszowski, Pan Mieczysław Miazga Radny Sej-
miku Województwa Europejskiego, ks. Józef Fila i ks. Włady-
sław Szwed. Wśród zaproszonych gości byli również Radni
Rady Miejskiej, Dyrektorzy Szkół oraz jednostek organizacyj-
nych z terenu Gminy Sokołów Młp.

Wszystkim zebranym przygrywała kapela „Dzikie Wino”
z Górna oraz Kapela Ludowa „Muzykanty” z Trzciany. Dla naj-
młodszych organizatorzy zapewnili moc atrakcji z Pracownią
Warsztatów Edukacyjnych Figaro z Leska.

Jak co roku Zespoły Dożynkowe prezentowały swoje wień-
ce i dorobek artystyczny, za co poszczególne osoby nagra-
dzały je za przedstawiony program i wieniec. I tak Młodzieżo-
wy Zespół Dożynkowy z Trzebuski otrzymał dwie nagrody
– pierwsza od Pana Piotra Hadały Radnego Rady Powietu
Rzeszowskiego, a drugą od Pana Edwarda Buczaka Dyrek-
tora Zespołu Szkół w Trzebusce, kolejno: Trzeboś Środkowa
od Pana Tadeusza Chmiela Radnego Rady Powiatu Rzeszow-
skiego i Mariusza Mula Radnego Rady Miejskiej w Sokołowie
Mlp., Trzebuska od Pana Andrzeja Ożoga Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp. i Pana Bogusława Kidy Wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie, Wólka Sokołowska od Pana Andrze-
ja Pasierba Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp., Nienadówka Środkowa od Pana Mariana Krzyśko Soł-
tys Sołectwa Trzebuska, Wólka Niedźwiedzka od Grażyny
Pacyny Tasior Radnej Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Trze-
boś Mościny od Pana Mariusza Mula Radnego Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp., Górno od Pana Mieczysława Kobier-
nika Radnego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Nienadówka
Górna od Pana Mieczysława Miazgi Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Wszystkie zespoły otrzymały upominki i kosze wędlin ufun-
dowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.

Na zakończenie uroczystości zagrał zespół Erato ze Sta-
lowej Woli, który bawił wszystkich do późnych godzin noc-
nych.

Agata Dec

WKŁADKA

Przygotowania do uroczystości w Trzebusce opierają się
na dobrych chęciach i społecznej pracy nielicznej grupy lu-
dzi, m.in. Stanisława Rumaka, Kazimierza Śliża, Krzysztofa
Chorzępy – wśród nich jest i bibliotekarz z Trzebuski. Dzięki
tej pracy, na miejscu byłego obozu NKWD staje ołtarz polowy
(w ostatnich latach namioty i sprzęt nagłaśniający wypoży-
czany jest bezpłatnie przez MGOKSiR w Sokołowie Młp.)
i podłączane jest nagłośnienie obsługiwane co roku przez
pracownika Domu Kultury w Sokołowie Młp. Szymona Bełza.
Tak jak w ubiegłym roku, całość parafialnych obchodów mia-
ła miejsce na terenie, gdzie w 1944 r. funkcjonował radziecki
obóz przejściowy (wcześniej dwukrotnie Nabożeństwo Męki
Pańskiej wiodło z placu przy kościele parafialnym w Trzebu-
sce do miejsca byłego obozu NKWD). W nastrój spotkania
modlitewno – patriotycznego wprowadziły wiersze, nawiązu-
jące tematyką do zbrodni NKWD w Katyniu i Turzy. O godz.
14.30 rozpoczęła się Patriotyczna Droga Krzyżowa Parafii
Trzebuska prowadzona przez ks. proboszcza z Trzebuski Wła-
dysława Szweda i młodzież z tutejszego KSM; przy wydat-
nym wsparciu Sebastiana Lesiczki prowadzącego śpiew. Po
raz kolejny wykorzystano duży przenośny krzyż, wykonany
kilka lat temu przez Kazimierza Śliża. Po nabożeństwie i od-
mówieniu Modlitwy Powszechnej, rozpoczęła się celebra Mszy
Św. W homilii ks. Szwed nawiązał do słów Ewangelii o podej-
ściu do obowiązku dwóch synów, z których drugi choć nie
chciał pójść do winnicy poszedł, wypełniając wolę ojca. Dziś
my też powinniśmy pracować z poświęceniem dla dobra Oj-
czyzny. Czy tak czynimy? Liturgia zakończyła się po godz.
16.30. Wzięło w niej udział ok. 150 osób.

Tekst i fot. Piotr Ożóg
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...chleba naszego
powszedniego!!!

Tradycyjnie jak co roku w parafii Górno
24 sierpnia br. odbyły się dożynki parafialne.
Mszę św. dożynkową odprawił ks. proboszcz Jan
Lib, a homilię dziękczynną wygłosił wikariusz ks.
Marek Wygonik, w której nawiązał do poszano-
wania chleba, tej tradycyjnej kromki którą bie-
rzemy do ręki.

Była to szczególna uroczystość
podwójna uroczystość. Raz w roku
przychodzimy za ten chleb – plon zie-
mi dziękować. Nie tylko za chleb, ale
on gra tu główną rolę, podziękować
również za 5 lat posługi kapłańskiej
ks. Marka, który odszedł do innej
parafii. Jest w dożynkach jeszcze
jedna prawda. Taka oczywista. My
nie możemy żyć bez wdzięczności.
Prawdziwej wdzięczności Bogu. Tak
prawdziwej jak kłos. I tak oczywistej
jak powszedni chleb. Przyszliśmy
podziękować za ludzi ciężkiej, ale
pięknej pracy, za błogosławieństwo
w tegorocznych plonach. Żniwa to
dla ludzi pracujących na roli okres
szczególnie ciężkiej i uciążliwej pra-
cy. Gdy wielu wypoczywa na waka-
cjach i korzysta z uroków przyrody,
na polach od świtu do nocy każdego
dnia trwa walka o zebranie plonów z
pola, walka o chleb stanowiący pod-
stawę biologicznego życia człowieka. Bo chleb jest wartością
bezcenną. My dziś obchodzimy dożynki, uroczyste zakończe-
nie żniw, święto plonów i dzień wdzięczności wyrażanej
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego,
że ani nam, ani naszym zwierzętom nie zabraknie pokarmu.
Oczywiście dziękujemy tym, którzy ziemię uprawiali, obsie-
wali, a gdy zboże oraz inne owoce ziemi wyrosły i dojrzały,
w pocie czoła, w dokuczliwym upale albo deszczu całymi dnia-
mi a czasem i nocami trudzili się, by plony zebrać i starannie
umieścić w spichlerzach lub magazynach. Przychodzimy
z przesłaniem aby wszyscy szanowali wzajemnie swoje owo-
ce pracy a przede wszystkich siebie i pracę innych ludzi. I tak
wychowywali młode pokolenie, aby stało się tak jak mówił
Ojciec święty „że jest przyszłością i nadzieją świata. Szcze-
rze i serdecznie im dzisiaj dziękujemy staropolskim: „Bóg
zapłać”. Po zakończonej uroczystej mszy św. nastąpiła druga
część uroczystości wspólne dzielenie się chlebem, wypieka-
mi przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Górnie
pod przewodnictwem wiceprezes Koła p. Halinę Krawiec, pa-
niami z poszczególnych korowodów dożynkowych oraz de-
gustowaliśmy się gorącą potrawką sponsorowaną przez Za-
kład Mięsny SMAK w Górnie. Na koniec pragnę podziękować
wszystkim którzy pomagali mi w organizacji corocznych do-
żynek, bardzo serdecznie dziękuję sponsorom Zakładowi
Mięsnemu Smak Górno, Piekarni Zuza p. Bogusławie Tupaj,
Kole Gospodyń Wiejskich, korowodom dożynkowym z Gór-
na, Mesznego i Zaborza. W imieniu wszyskich obecnych skła-

A KOLOR

Wehiku³ czasu

Śmiałeś się z niej, że jest taka zimna.
Z twarzą ukrytą w dłoniach,
maskuje wszelkie niedoskonałości.
Zamyka każdy dzień.

By znów się obudzić z kolejnym
świtaniem. Z nadzieją odmiany.
Czas upływa bezpowrotnie.
Każda minuta to krok do przodu.

Dzisiaj wiesz, że przeszłość zostawia
wspomnienia. Teraźniejszość przypomina
wagę, a przyszłość kreśli znaki
niepewności.

Jolanta Michna
Gminne Koło Poetów w Łańcucie

dam podziękowanie za wszystkie lata posługi kapłańskiej ks.
Markowi z życzeniami błogosławieństwa Bożego na nowej
parafii. Jeszcze raz wszystkim Bóg zapłać.

M. Kobiernik
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Kazimierz Smolak

Wyjazd z rewizyt¹
na Do¿ynki
w Górnie

Jeżeli ktoś pamięta imprezę z 15
czerwca 2014 roku, gdzie na stadionie
w Górnie odbywał się Festiwal Podkar-
packich Smaków, to musiał też dostrzec
występy zespołów z Górna koło Kielc
i z Górna koło Tomaszowa Lubelskiego.

Pomysł, aby dochodziło do spotkań
pomiędzy bliźniaczymi miejscowościa-
mi Górno, padł z naszej strony, w mo-
mencie gdy na Festiwal Podkarpackich
Smaków zaprosiliśmy delegacje z Gór-
na kieleckiego i lubelskiego. Przybyły
do nas wraz ze swoimi zespołami wo-
kalno-muzycznymi i występowały przed
nasza publicznością. W niepisanej
umowie pomiędzy „Górnami”, jest przy-
jęte, że w miarę możliwości będziemy
składać rewizyty, gdy odbywać się będą
podobnego typu uroczystości w któ-
rymś Górnie. Po pierwszej wizycie Gór-
na koło Kielc, a było to pięć lat temu
w 2009 roku, zostaliśmy zaproszeni do
nich na imprezę integracyjną. Nasza
delegacja zabierała ze sobą trzydzie-
stoosobowy zespół „Młody Duch”, któ-
rym przewodził Darek Kosak. Zarówno
zespół, jak i Darek, podbiły serca tam-
tejszej publiczności. Górno kieleckie
jest gminą i różnego rodzaju imprezy
organizuje na terenie miejscowego sta-
dionu, który ma specyficzne położenie,
gdyż znajduje się w miejscu otoczonym
z dwóch stron skałami, które w tym tere-
nie występują dość często.

Podczas kolejnej rewizyty w 2012
roku w Górnie kieleckim, gdzie odbywały
się gminne dożynki, pojechałem z dele-
gacją wraz z uczniami Niepublicznej
Szkoły Muzycznej z Sokołowa prowa-
dzonej przez Annę i Grzegorza Wójci-
kiewiczów. Pamiętam, wtedy uczniowie
swoim występem zachwycili publicz-
ność, za co otrzymali gromkie brawa.
Tego roku ponownie udaliśmy się
z uczniami tejże szkoły na dożynki gmin-
ne do Górna. Transport zabezpieczył
nam Jacek Piekiełek – dyrektor MGOK-
SiR w Sokołowie Młp., za co ślicznie
dziękujemy. Podczas wyjazdu zrobili-
śmy sobie godzinną przerwę na rynku
w Sandomierzu, aby móc przy okazji
zwiedzić słynną sandomierską Starów-
kę. Ze 20 lat temu byłem w Sandomie-
rzu, ale celem wizyty nie było zwiedza-
nie tylko załatwianie jakiejś sprawy. Ze

wstydem muszę przyznać, że dopiero
teraz po raz pierwszy zwiedzałem san-
domierską Starówkę. Tak się nią zauro-
czyłem, że niebawem ponownie odwie-
dziłem Sandomierz i po drodze zwiedzi-
łem też zamek w Baranowie Sandomier-
skim, gdzie trafiłem na rozgrywany na
zamku turniej szachowy. Jakie było
moje zdziwienie, gdyż grali tam młodzi
zawodnicy z Górna. Odległość pomię-
dzy Górnem naszym a kieleckim wynosi
145 km. Jadąc samochodem na dożyn-
ki do Górna 24 sierpnia 2014 roku, cały
czas mieliśmy pogodę deszczową, ale
jakieś 20 km przed Górnem zaczęło się
rozpogadzać i na miejsce dotarliśmy
z promieniami słońca, na które organi-
zatorzy czekali z niecierpliwością, gdyż
od rana tam padał deszcz. Kiedy dotar-

liśmy na miejsce, zostaliśmy przywitani
bardzo serdecznie. Po prezentacji lokal-
nych zespołów dożynkowych nastąpiła
oficjalna część przywitania zaproszo-
nych gości, w tym nas przybyłych.

Nasza delegacja zamiast z wieńcem
i chlebem przybyła z koszem wędlin
i złożyła go jako symboliczny dowód, że
nasze bliźniacze Górno słynie z wyrobu
wędlin. Kiedy rozpoczęła się część arty-
styczna, na scenie dały koncert dzieci
z Niepublicznej Szkoły Muzycznej z So-
kołowa. Występ wychowanków Anny
i Grzegorza Wójcikiewiczów bardzo się
ludziom podobał i spotkał się z zasłużo-
nym aplauzem od licznie zgromadzonej
publiczności.

Kazimierz Smolak

Wystêpy lokalnych zespo³ów do¿ynkowych

Dobro i z³o

Temat dobra i zła to rzeka jest nie-
wyczerpalny, gdyż jedno i drugie są nie-
ustannie obecne wśród nas. Zło wdzie-
ra się drzwiami i oknami, jak deszcz
z góry samo spada i przenika nas do-
głębnie. Gorzej jest natomiast z dobrem,
gdyż ono samo nie chce do nas przyjść.
Musimy wykonać ruch w jego kierunku.
Ażeby stać się jego właścicielem musi-
my włożyć wysiłek, by po niego sięgnąć.
Dobro dawane komuś, powoduje to, że
wraca do nas jak bumerang, często ze
zwielokrotnioną siłą. Aby otrzymywać
dobro, najlepiej jest uruchomić zasob-
nik z dobrem, gdzie rozdając go, ono
same wraca, choć może nie od razu, ale
wróci na pewno. Dobro wyraża się
w wyrozumiałości, uprzejmości, delikat-
ności, serdeczności, czułości, gotowo-
ści wysłuchania innych, czy przebacza-
nia, krótko mówiąc – gotowości niesie-
nia pomocy. Kto jest dobry dla innych,

ten nigdy nie nadużyje swojej władzy.
Dobrzy ludzie zazwyczaj nie rzucają się
w oczy, najczęściej pozostają i chcą być
anonimowi. Przez to najczęściej są jedy-
nymi, którzy czynią życie znośniejszym.
Dzięki dobrym ludziom istnieje radość
i przyjaźń. Dobrzy ludzie są zazwyczaj
uprzejmi. Uprzejmość czyni cuda, zmie-
nia ludzi, zmienia świat. Inni potrzebują
Cię do szczęścia. Podaruj im swój
uśmiech. Dobro nie potrzebuje hałasu
wokół siebie, zostanie zauważone i do-
strzeżone. Przeglądając katechizm na-
trafiłem na „Uczynki miłosierdzia co do
duszy” i w 5 punkcie jest zapisane „Ura-
zy chętnie darować”. Jan Paweł II pisał,
„...zła się nie da zapomnieć, można je tyl-
ko przebaczyć. Człowiek, który nie jest
zdolny do darowania win, oddaje się cał-
kowicie na służbę złu, a to nigdy nie rodzi
dobra. Dlatego nakaz przebaczania, to je-
dyna droga walki ze złem”. Przytaczam
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wyszukane fragmenty dotyczące dobra
i zła. „...dopiero na końcu, gdy staniemy
przed Stwórcą, objawią się wszystkie szan-
se, jakie były nam dane, zarówno te wy-
korzystane jak i te odrzucone. O takim
spotkaniu mówił w kazaniu z 1890 roku
pastor Henry Drummond: ostatecznym
rozstrzygnięciem tych poszukiwań bę-
dzie siła naszej miłości. Bez znaczenia
okaże się to, co zrobiliśmy, w co wierzy-
liśmy, co osiągnęliśmy. Z tych rzeczy nikt
nas nie będzie rozliczał, ale odpowiemy
za to, jak kochaliśmy najbliższych. W nie-
pamięć pójdą nasze błędy. Nie zostanie-
my osądzeni za popełnione zło, lecz za
dobro, którego nie uczyniliśmy. Albo-
wiem trzymać miłość zamkniętą w sobie
to postępować wbrew woli Boga; to do-
wód, że nigdy Go nie poznaliśmy, że ko-
chał nas na próżno”. Kolejny przykład.
„Podchodzi starszy pan i prosi; proszę
mi przeczytać ogłoszenie w gazecie,
gdyż takie małe litery. Próbuję odczytać,
ale nie mam ze sobą okularów do czyta-
nia i zaczynam się tłumaczyć. – Nic nie
szkodzi – odpowiada. – coś panu po-
wiem. Myślę, że Pan Bóg też ma zmę-
czony wzrok. Nie dlatego, że jest stary,
ale dlatego, że tak woli. W ten sposób
kiedy człowiek robi coś złego, On nie-
wiele widzi i wybacza, bo nie chce niko-
go skrzywdzić. A co z dobrymi uczynka-
mi – padło pytanie. Przecież Pan Bóg le-
piej je widzi i jego oko raduje się nimi”.
Z serii wielcy filozofowie czytałem książ-
kę „Platon, Państwo” i tam na kartach tej
książki opisywane są dialogi przeprowa-
dzone IV wieki przed narodzeniem Chry-
stusa, takie oto przytaczam fragmenty
„– Nazywasz coś dobrem i złem? – cią-
gnąłem. – Ja tak. – A czy myślisz to samo
co i ja? – Co takiego? – Wszystko co zgu-
bę przynosi i psuje, to zło, a to, co ocala
i przynosi pożytek, to dobro. – Zgoda –
powiedział. – No cóż? A przyjmujesz dla
każdego przedmiotu jakieś zło i dobro?
Na przykład dla oczu – zapalenie oczu,
a dla całego ciała choroba... – Czy dusza
ma coś takiego co ją czyni złą? – I nawet
bardzo – powiada. – To wszystko, cośmy
teraz przeszli, rozpusta i niesprawiedli-
wość, i brak rozwagi, i brak rozumu”.
Z dialogu wynika, że od wieków uczeni
filozofowie zajmowali się pojęciem do-
bra i zła. Rozprawki na ten temat spoty-
ka się w wielu najstarszych opracowa-
niach i publikacjach. Zło to przeciwień-
stwo i zaprzeczenie dobra. Jeżeli nie
czynimy dobra, a powinniśmy go czy-
nić, to miejsce dobra wypiera zło. Obo-
jętność też sprzyja złu i skłania ukłon
w jego kierunku. Rzadko się zdarza by-
śmy służyli dobru, nic nie czyniąc, nie
podejmując działań czy wyzwań, wtedy
najczęściej przyczyniamy się do szerze-
nia zła. Do tryumfu zła potrzebne jest,
aby dobrzy ludzie nic nie robili. Zło jest
nie to, co znika w ustach człowieka, lecz

to, co z nich wychodzi. Często człowiek
czuje, że brakuje mu przyjaznego sło-
wa. Nawet głupie zapytanie jak minął
dzień, jak się czujesz, czekam na ciebie
z dobrym słowem, z ciepłym obiadem,
nie mówiąc już o słowach kocham cię,
lubię cię, daj buzi, dziękuję, że już je-
steś. Niestety często bywa i tak, że cze-
kam na ciebie, aby cię przywitać wy-
mówkami, pretensjami czy żalami. Nikt
nie może sam do siebie powiedzieć
słów, których najbardziej potrzebuje,
których najchętniej chciałby usłyszeć
– słów prawdy a zwłaszcza słów miło-
ści. Musi usłyszeć je od drugiej osoby,
która go kocha, lub przynajmniej od ta-
kiej, która dobrze mu życzy. Potrzebuje
taką kochaną osobę lub oddanego przy-
jaciela, który potrafi jednocześnie ko-
chać, wspierać i mobilizować do pracy
nad sobą. Słowem wypowiedzianym
można człowieka podnieść, wzmocnić,
a można też i zabić, zgnębić czy spo-
niewierać. Czasami skarżymy się na złe
czasy i okrutny bezlitosny świat. Na nic

zdadzą się skargi. Świat jest tylko dla-
tego zły, twardy i okrutny, że tacy są lu-
dzie, którzy go zamieszkują. Decyzje
o życiu na ziemi nie zapadają ani w nie-
bie, ani w piekle, lecz podejmują je lu-
dzie żyjący na ziemi, tacy sami jak my,
czyli mogę to być ja, czy ty. Każdy jest
za nie odpowiedzialny. Tolerancja bywa
dobra, ale nie zawsze. Tolerancja ro-
zumiana jako zakaz odróżnienia dobra
od zła, jak również cyniczna „popraw-
ność polityczna”, która aprobuje
wszelką formę zła, jak również wyśmie-
wa i zwalcza dobro – staje się obecnie
okrutnym znakiem naszych czasów.
Zdarzają się chwile, gdzie nie potrafi-
my rozróżnić dobra od zła. Świat jest
przedziwną mieszanką dobra i zła, grze-
chu i zbawienia. W sercach ludzkich
rosną korzenie przemocy, egoizmu, chci-
wości. Ale jest też skłonność do miłości
Boga, miłości do ludzi, współczucia,
braterstwa. Pomimo powszechnie pano-
szącego się zła istnieje też dobro, które
jest jego przeciwwagą.

Nie trudno zauważyć, że podróżo-
wanie jest moją pasją. Nigdzie tak do-
brze się nie czuję, jak podczas zwiedza-
nia nowych, nieznanych terenów. Chęt-
nie też powracam do miejsc, gdzie kie-
dyś już byłem, które mnie wcześniej za-
inspirowały. Tak było i tym razem. Chcia-
łem jeszcze wykorzystać resztki ciepła
tego lata, które w 2014 roku trudno było
uznać za gorące. W ostatni weekend
września postanowiłem wybrać się na
Ukrainę, a konkretnie do Truskawca. Tru-
skawiec to największe przedwojenne,
polskie sanatorium cieszące się naj-
lepszą opinią i sławą wśród innych ku-
rortów. Wiosną 2011 roku, w drugą nie-
dzielę po Wielkanocy, miałem okazję
być w nim przez kilka godzin. Według
liturgii grecko-katolickiego kalendarza,
była to Niedziela Wielkanocna. Podob-
nie jak i u nas, w największe święto –
w Wielką Niedzielę, było wszystko po-
zamykane, a na deptakach ruch zniko-
my. Zobaczyliśmy wtedy puste deptaki,
parki, pozamykane sklepy, stragany,
budki, kramy. Pomimo panującej pustki
kurort wywarł na mnie wielkie wrażenie
i drzemała we mnie chęć powrotu w to
samo miejsce. Nie byłbym sobą, gdy-
bym nie wtrącił żartu, który kojarzy mi
się ze słowami „w to samo miejsce”.
A żart brzmi tak „Co mówi wdowa do
swojego nowego męża w noc poślubną?
Mówi – tak samo i w to samo”. Gdyby się
ktoś mnie zapytał czy nie boję się je-
chać na Ukrainę, kiedy tam trwa wojna,
to odpowiedziałbym mu słowami z żartu
o Żydzie, który szedł na wojnę. „Icek nie

boisz się iść na wojnę? Nu nie – pójdę
zabiję kilku wrogów i wrócę. Icek a jak
ciebie kto zabije. Nu, a mnie za co?”.
Pomyślałem podobnie jak ten Żyd i zde-
cydowałem się na wyjazd. W życiu każ-
de doświadczenie jest potrzebne, nawet
takie jak jazda na skróty do Truskawca.
Miałem mapę Ukrainy Zachodniej, którą
kilka lat temu kupiłem podczas wycieczki
po Ukrainie, i na niej wytyczyłem sobie
drogę na skróty do Truskawca, przekra-
czając granicę w Krościenku. Droga od
Krościenka do Truskawca przez Sam-
bor i Drohobycz wynosi niecałe 90 km.
Na przejście graniczne przybyłem w pią-
tek 26 września około godziny 15-tej,
a że nie było kolejki, więc pomyślałem,
że te 90 kilometrów pokonam spokojnie
w dwie godziny jazdy i przed wieczo-
rem będę na miejscu. Czasami Opatrz-
ność przychodzi niespodziewanie
i w ostatniej chwili. Za ingerencję opatrz-
ności uważam, że nie sprawdziłem waż-
ności przeglądu technicznego samo-
chodu, który skończył się kilka dni wcze-
śniej. Strażniczka Straży Granicznej po
zabraniu do kontroli paszportu i dowo-
du rejestracyjnego, z kamienną twarzą
nakazała zjechać z pasa ruchu i powie-
działa, że dzwoni po policję do Ustrzyk
Dolnych, bo nie mam ważnego przeglą-
du technicznego pojazdu. Nie szło upro-
sić, aby mi zwróciła dokumenty, abym
wrócił do Ustrzyk Dolnych i zrobił prze-
gląd techniczny pojazdu i ponownie
wrócił z aktualnym przeglądem. Czeka-
jąc na policję miałem wrażenie, że prze-
jeżdżający patrzą na mnie jak na prze-

Truskawiec



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/227/2014 str. 28

stępcę, który zatrzymany czeka na wy-
rok. Po pół godzinie przyjechali policjan-
ci i bardzo grzecznie bez stresu, bez tru-
du, bez nałożenia mandatu, wypisali
dowód zastępczy, wytłumaczyli gdzie
można dokonać przeglądu techniczne-
go. Poinformowali, że z zaświadcze-
niem o dokonanym przeglądzie mam się
zgłosić się na posterunek policji po od-
biór zatrzymanego dowodu rejestracyj-
nego.

Kiedy myślałem o bezstresowym
przekroczeniu granicy i wyjeździe do
sanatorium do Truskawca, przypomniał
mi się kawał, jak to: kobieta zgłosiła się
do lekarza i skarży się, że jest taka ner-
wowa, zestresowana i aby jej coś lekarz
zalecił. Lekarz mówi, że najlepiej niech
pani wybierze się do sanatorium i niech
ze sobą weźmie dres i tam dużo space-
ruje to pozbędzie się stresu. Po powro-
cie z sanatorium lekarz pyta się panią jak
było i czy pozbyła się stresu. Kobieta
odpowiada – Wróciłam i jestem bez stre-
su, bez dresu, bez okresu i bez adresu.

Wróciłem z granicy do Ustrzyk Dol-
nych, ale było już kilka minut po 17-tej
i stacja diagnostyczna była już zamknię-
ta. Udałem się na nocleg do Soliny i jesz-
cze przed wieczorem pospacerowałem
po zaporze, delektując się pięknymi wi-
dokami na tle zachodzącego słońca.
W sobotę po noclegu w Solinie wróciłem
rano do Ustrzyk Dolnych, zrobiłem prze-
gląd i zadowolony, że samochód jest
sprawny technicznie, udałem się na po-
sterunek policji po odbiór zatrzymanego
dowodu rejestracyjnego. Udałem się
ponownie na przejście graniczne i tam
szybko przekroczyłem granicę. Pierwsze
zdziwienie za granicą to takie, że na dro-
gę wyszło stado kóz i zatarasowało ją.
Ponieważ do głowy przychodzą mi róż-
ne skojarzenia, pomyślałem od razu, że
stado wzięło mnie za starego capa, który
do sanatorium jedzie sam, zamiast mieć
przy sobie jakąś swoją kozę.

Zatrzymałem się zaraz za przejściem
i od lokalnej cinkciarki wymieniłem na
hrywny 200 zł, w przeliczeniu 4,20 za
złotówkę. W pierwszym napotkanym
przygranicznym sklepie kupiłem na dro-
gę do picia kwas chlebowy, pieczywo
i coś tam jeszcze, za co zapłaciłem zło-
tówkami w przeliczeniu 4,35 za 1 zł. Zro-

zumiałem wtedy, że te kozy to symbol,
gdyż na własne życzenie przy wymia-
nie znów dałem się zrobić w capa. Nie
zawracając sobie głowy kozami, ruszy-
łem w drogę. Po ujechaniu jednego ki-
lometra asfalt się skończył i pojawiły
się dziury w drodze, które nieprzerwa-
nie towarzyszyły mi przez 80 kilometro-
wy odcinek drogi, który pokonywałem
pełne 4 godziny. Chociaż droga była fa-
talna, ale nie żałuję tych 4 godzin jazdy.
Miałem okazję zobaczyć Ukrainę od we-
wnątrz jadąc przez wioski i miasteczka
ukraińskie, pokonując bezkresne prze-
strzenie wertepami, o których my Polacy
już dawno zapomnieliśmy. U nas rzadko
zdarza się ujrzeć takie drogi, jedynie
w jakichś odległych przysiółkach. Drogi,
po których jechałem, odpowiadają na-
szym drogom powiatowym. Krzyżowały
się one z jeszcze gorszymi drogami lo-
kalnymi, w które bałbym się zapuszczać.
Ruch na tych drogach bardzo mały. Spo-
tkałem za to dużo zaprzęgów konnych
z narzędziami rolniczymi, podobnie jak
było u nas 40 lat temu. Przejeżdżając
przez okoliczne pola i wioski widziałem

dużo pasących się krów a ptactwo do-
mowe jest prawie w każdym obejściu.

Kiedy droga ciągła się w nieskoń-
czoność, a dziury w drodze od Sambora
do Drohobycza nie kończyły się, znów
pomyślałem o tych kozach, że to mnie-
e-e, staremu capowi, na własne życze-
nie przytrafiło się wlec po takich dro-
gach. Na drogę wziąłem sobie z zakła-
du konserwy w słoikach, więc zjadłem
je z ukraińskim pieczywem i zapiłem
herbatą z termosu. Chleb mają troszkę
inny niż nasz, ale mi smakował. Dotar-
łem po południu do Truskawca, i nawet
nie zauważyłem, że w komórce zmieni-
ła się automatyczne godzina na ukraiń-
ski czas. Byłem ciągle przekonany, że
tam jest wszystko o godzinę do przodu
niż wyświetla mi komórka. Po dotarciu
na miejsce najpierw obszedłem wkoło
deptaki. Byłem pozytywnie zaskoczony
wielką ilością przebywających tam lu-
dzi. Upatrzyłem sobie w centrum jakiś
hotel o nazwie PH i poszedłem do re-
cepcji zapytać o wolne pokoje i o ceny
za dobę pobytu. W recepcji panie nie
rozmawiały po polsku, ale mówiły, że

Zamiast pasów drogowych rozdzielaj¹cych po³owê drogi spotyka siê na drodze kro-
wie kupy

Ptactwo na drodze nikogo tu nie dziwi
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one „rozumieju” co ja mówię. Mówiły po
ukraińsku a ja rozumiałam ich piąte
przez dziesiąte. Zaproponowały mi apar-
tament, pokój z górnej półki za 95 zł
w przeliczeniu na nasze. Chciałem wy-
nająć pokój jednoosobowy, więc zapro-
ponowali mi super elegancki za 50 zł.
Wziąłem go zadowolony, że i tak według
naszych cen niedrogo.

* * *
Dla czytelnika mniej wtajemniczo-

nego podaję, że na Ukrainie obowią-
zuje czas, który jest w stosunku do na-
szego o 1 godzinę do przodu (u nas
12-ta, tam 13-ta). Nie zauważyłem, że
czas automatycznie przestawił się
w mojej komórce i przez to na drugi
dzień w niedzielę zrobił mi psikusa, po-
nieważ spokojnie mogłem zdążyć na
polską mszę na godz. 9-tą, odprawianą
w kościele rzymsko-katolickim. Patrząc
na komórkę wydawało mi się, że się
spóźnię, więc postanowiłem pójść na
godzinę 16-tą, kiedy odprawiana jest
msza w języku ukraińskim. Do kościoła
na godzinę 16-tą przyszedłem godzinę
wcześniej. W kościele nie było nikogo
oprócz księdza, więc go zagadałem.
Ksiądz chętnie wdał się w rozmowę,
a ja widzę, że na komórce dochodzi
15-ta (byłem pewien, że na Ukrainie
jest już 16-ta), więc mówię mu, że sko-
ro nie ma nikogo, więc niech odprawi
mszę po polsku. Pewnie nie załapał,
że ja operuję polskim czasem. Chwilę
porozmawialiśmy i wtedy mi zaświtało,
aby zapytać o rzeczywisty czas i dopie-
ro przejrzałem na oczy. Wyszedłem
z kościoła i chwilę zaczekałem w par-
ku. Przed 16-tą zjawiłem się ponownie.
Ludzi przyszło dość dużo. Z ciekawo-
ścią uczestniczyłem we mszy świętej
w języku ukraińskim. Elementy mszy te
same co u nas, tylko język nie nasz.
Ksiądz na wstępie oraz w modlitwie
wiernych i na zakończenie, wznosił mo-
dlitwy i prośby o pokój na Ukrainie. Wi-
dać było mocne zaangażowanie ludzi
w modlitwę. My tego nie doceniamy, co
to jest, i co znaczy pokój w ojczyźnie.
Wystarczy znaleźć się w miejscu, gdzie
ludzie szczerze go pragną, wtedy do-
piero potrafimy to zrozumieć i docenić.
Przed cerkwią grecko-katolicką stoi
bardzo duża tablica z umieszczonymi
fotografiami miejscowych ludzi, którzy
zginęli podczas trwającej wojny i wy-
darzeń na Majdanie. Ta tablica z foto-
grafiami około sto osób naprawdę robi
duże wrażenie.

* * *
Na drugi dzień chodząc po Tru-

skawcu sprawdziłem ceny i warunki lo-
kalowe w innych miejscach i kolejny raz
poczułem, że się dałem zrobić w bam-
buko, bo w podobnym lub nieco mniej-

szym standardzie mogłem wynająć po-
kój za 25 zł. Za to w tym hotelu, w któ-
rym zamieszkałem za 70 hrywien (nie-
całe 18 zł) wykupiłem całodzienne wy-
żywienie. Miałem okazję popróbować
ukraińskich dań. Dania były do wyboru
i rano z kelnerką ustalało się menu na
cały dzień.

Na śniadanie w ofercie była jajecz-
nica (2 jajka sadzone na rzadko),
owsianka na mleku i zupa ryżowa (obie
na gęsto) plus herbata z termosu.

Obiad: oferowane zupy to, barszcz
ukraiński, zupa jarzynowa (z dużymi ka-
wałkami ziemniaków, kapusty i innych
jarzyn) i bulion (wodnisty rosół z maka-
ronem). Z drugich dań: 1 mały kotlet mie-
lony lub ryba plus surówka z kwaśnej
kapusty ziemniaki i kompot. Ryba sam
nie wiem czy gotowana w zupie czy ina-
czej, w każdym razie u nas takiej nie po-
dają.

Na kolację: zapiekanka z olbrzymią
przewagą marchwi polana bitą śmie-
taną lub zapiekanka z ziemniaków
z grzybami, lub ryż zapiekany z jabł-
kami polany słodka śmietaną. Ażeby

nie było zbyt słodko na tym samym ta-
lerzu dołożono kwaśne surówki. Do
każdego posiłku przy śniadaniu, obie-

dzie i kolacji obowiązkowo podawany
był chleb czarny i biały z odrobiną ma-
sła. Ja mam dobrze w życiu, ponieważ
nie spotkałem jeszcze takiej potrawy,
której bym nie zjadł, więc wypróbowa-
łem co podawali, zjadając z większym
lub mniejszym apetytem. Kątem oka wi-
działem jak niektórzy rozgrzebali i od-
stawiali na bok kręcąc nosami. Pewnie
obawiali się, że mogą mieć niestraw-
ność żołądkową i bali się, aby nie
sprawdziło się rosyjskie powiedzenie

„rubla przekuszał, a dwa prze-
stał”. Jeżeli już jestem przy te-
macie załatwiania potrzeb fi-
zjologicznych, to na bazarze
dostępny był papier toaletowy
z podobizną Putina. Widać jak
go szanują i kochają na Ukra-
inie.

Piszę, że z jedzeniem nie
mam problemu i nie jestem wy-
bredny, ale inaczej jest z kobie-
tami. Te które mi się kiedyś po-
dobały, to one mnie nie chciały.
A te, które by, mnie może i chcia-
ły, to ja ich nie chciałem. Cięż-

ko było spotkać królewnę, która by mnie
chciała, musiałaby być ślepa. Najgorzej
jest wpaść w sidła kobiety pięknej i by-
strej, wtedy można mieć przerąbane.

W Truskawcu pogoda sprzyjała mi
wyjątkowo. Przez cały pobyt było ciepło,
słonecznie i bardzo przyjemnie. Space-
rowałem sobie po deptakach, parkach,
uliczkach i podziwiałem piękne stare
przedwojenne obiekty sanatoryjne, jak
i całą masę nowoczesnych budynków
z betonu, stali, aluminium, szkła, mar-
muru, granitu i wszystkiego co najmod-
niejsze w budownictwie i najbardziej
eleganckie.

Najpiękniejsze widoki spotyka się
jednak wieczorem po zachodzie słoń-
ca, gdzie nowe luksusowe ośrodki sa-
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Listopadowe wspomnienie
o sokołowskim duszpasterzu...
W listopadowe dni, gdy zmrok zapada

szybko, a przyroda na naszych oczach zo-
staje ogołocona z kolorowych barw życia,
samoistnie nasuwa się refleksja o przemija-
niu. W tę rzeczywistość wpisuje się dobitnie
chrześcijańska uroczystość Wszystkich
Świętych i dni zaduszne. Instynktownie zmie-
rzamy na cmentarze, by tam wśród mogił
skrywających spoczywające ciała zmarłych
zanosić przepełnioną wspomnieniami mo-
dlitwę do Boga.

Nad mogiłami, w naszych myślach,
uobecniają się twarze rodziców, dziadków,
rodzeństwa, osób najbliższych, ponownie
przezywamy ich słowa i czyny. Duchowo spo-
tykamy tych, którzy dali nam życie lub coś
pięknego w nie wnieśli. W panteon tych
osób, dla parafian sokołowskich wpisuje się
również wieloletni proboszcz ks. Mieczysław
Wajda, który przed pięcioma laty nocą
z 6 na 7 listopada odszedł do świata, w któ-
rego istnienie wierzył całym swym życiem, a było ono barwne i bogate
w duchowe wartości, a jednocześnie bardzo przejrzyste i mocno osadzone
w otaczającej rzeczywistości.

Urodził się w Krośnie 20 listopada 1926 roku, w okresie budowania
nowej zmartwychwstałej z niewoli Polski. To w tej duchowo – patriotycznej
przestrzeni wzrastał napełniając swoją duszę szlachetnymi wartościami.
W trudnych czasach stalinizmu, który niszczył każdą polską przestrzeń ludz-
kiego życia, usłyszał na krośnieńskiej ziemi słowa Chrystusa – pójdź za
mną... Pierwsze kroki jako kapłan skierował do Cieklina by stamtąd przyjść
do pracy duszpasterskiej do Sokołowa Małopolskiego. Rozpoczął swoją
kapłańską posługę w atmosferze brutalnej walki z polskością i wiarą.
W tamtych mrocznych czasach jego słowa i postawa moralna były światłem
prawdy oraz drogowskazem dla wszystkich sokołowian. W głoszeniu Słowa
Bożego był jednoznaczny i prostolinijny. Ta postawa przenikała również
katechetyczne spotkania z młodzieżą oraz pielgrzymki piesze do sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Wielokrotnie za swoją działal-
ność kapłańską był nachodzony i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy de-
partamentów i wydziałów do spraw wyznań różnych instytucji.

W jego pracy duszpasterskiej uosabiał się charyzmat świętego Jana
Chrzciciela, patrona sokołowskiego kościoła i parafii – był głosem wołają-
cym w czasie komunizmu, ale również w okresie transformacji po upadku
tego systemu. Jego piękną cechą była stałość i niezmienność w poglądach
na Polskę i Kościół niezależnie od zmieniających się koniunktur politycz-
nych, społecznych i obyczajowych.

Nasz wieloletni proboszcz nie tylko głosił słowo i trwał w świątyni na
długiej osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jego bycie w świąty-
ni, w konfesjonale można przyrównać do zapalonego światła, które nigdy
nie gaśnie. Głosił, trwał, ale też karmił łaską Bożą w sakramentach świętych.
Tylu spośród nas ochrzcił, wprowadził do żywego duchowego Kościoła, le-
czył rany grzechu w sakramencie pokuty, karmił Eucharystią, asystował przy
zawieraniu małżeństw, krzepił cierpiących sakramentem chorych i odpro-
wadzał na miejsce wiecznego spoczynku by ostatecznie tam, na górze cmen-
tarnej jak ojciec spocząć wśród swoich duchowych synów i córek oczekując
wraz z nimi dnia zmartwychwstania.

Przez 54 lata jego posługi kapłańskiej w naszej parafii my sokołowianie
czerpaliśmy dobra duchowe obficie jak z biblijnego zdroju. Niech nasze
dziękczynienie Boga za dar jego charyzmatycznej osoby wyraża się w mo-
dlitwie i ludzkiej pamięci.

Księże Mieczysławie dobry pasterzu spoczywaj w pokoju...
Ks. Zbigniew Kraska

WKŁADKA W

natoryjne (SPA) mienią się kolorowymi
świecidełkami i jedne od drugich starają
się być piękniej oświetlone. Wtedy do-
piero widać bogactwo i przepych tych
ośrodków. Truskawiec to miejsce kon-
trastów, gdzie spotyka się ludzi super
elegancko ubranych i jakichś prostych,
starszych ludzi ubranych podobnie jak
ci, których widziałem jadąc po wyboistej
drodze. Z ubiorów eleganckich modne
są tam wszelkiego rodzaju błyszczące
stroje, przede wszystkim u pań, ale i nie-
którzy panowie też się błyszczą. W dro-
gę powrotną do Polski wybrałem się
dobrymi drogami przez Lwów i przejście
w Szegini – Medyce. Gdy jedzie się
z większą prędkością, to nie ma oglą-
dania się po terenie. Przed Lwowem na
peryferiach jest w budowie nowa pięk-
na cerkiew, która stoi na pustym wielkim
placu. Tak mi się spodobała, że aż się
zatrzymałem, aby zrobić zdjęcie.

Widać gołym okiem, że w olbrzymiej
większości ludziom na Ukrainie żyje się
gorzej niż w Polsce. Dalsza droga mi-
nęła spokojnie, choć zatrzymała mnie
do kontroli policja ukraińska, ale nawet
nie sprawdzali dokumentów, tylko zapy-
tali skąd wracam i życzyli bezpiecznej
jazdy. Resztę drogi minęła spokojnie
i zadowolony wróciłem do domu.



kandydat na Burmistrza Gminy
i Miasta w Sokołowie Małopolskim

ANDRZEJ OŻÓG

KWW Rozwój Gminy Soko w M p., Soko w M p. ul. Lubelska 44łó ł łó ł
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ieszka w Nienadówce. ona Katarzyna,
córki: Aleksandra i Anna. Posiada wykszta cenie
wy sze prawnicze, uko czon aplikacj s dow ,
radca prawny.

Ma bardzo du e do wiadczenie zawodowe
w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz
zwi zanych ze stosowaniem prawa, niezb dnych
do pe nienia funkcji Burmistrza. By Burmistrzem
Gminy i Miasta w Soko owie Ma opolskim w roku
1998 i w trzech kadencjach w latach od 2002 r. do
2014 r., Cz onkiem Samorz dowego Kolegium
Odwo awczego w Rzeszowie, Przewodnicz cym
Komisji Orzekaj cej w Sprawach o Naruszenie Dys
cypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie
Podkarpackim, starszym inspektorem w Wydziale
Finansowym Podkarpackiego Urz du Woje
wódzkiego w Rzeszowie.

W pracy na rzecz gminy da si pozna jako
cz owiek do wiadczony, skuteczny, konsekwen
tny, potrafi cy porozumiewa si ze wszystkimi,
je eli celem jest dobro gminy. Dzi ki temu po
zyska dodatkowe rodki z zewn trz na realizacj
wa nych inwestycji infrastrukturalnych w gminie.
Wspó pracuje w zespole - z Europos em Stanis a
wem O ogiem, Radnym Wojewódzkim Mieczys a
wem Miazg , Prezesem Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony rodowiska Bogus awem Kid , Sta
rost Rzeszowskim Józefem Jod owskim, gdzie
razem dzia aj na rzecz rozwoju Naszej Gminy.

Za swoj dzia alno otrzyma wyró nienie dla
najlepszego Burmistrza w ojewództwie podkar
packim w kadencji 2010-2014.
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Szanowni Mieszka cy i Miasta Gminy Soko w M p.ń łó ł

Andrzej O g to do wiadczony samorz dowiec. To cz owiek kompetentny, sprawdzony w dzia aniu, uczciwy,

potrafi cy dzia a w zespole. Posiada umiej tno ci pozyskiwania rodków pozabud etowych. Dzi ki jego

konsekwencji i skuteczno ci wybudowano wiele kilometrów dróg i chodników, w ka dej miejscowo ci co

konkretnego zrobiono.

Andrzej O g jest osob wra liw na sprawy spo eczne i rozumiej c problemy ludzi Soko owszczyzny. Zna t

ziemi , ludzi tu zamieszkuj cych i ich trudne sprawy oraz wie, jak je rozwi zywa . Potrafi znakomicie

wspó pracowa z w adzami powiatowymi, wojewódzkimi i centralnymi i bardzo skutecznie upomina si o sprawy

NASZEJ MA EJ OJCZYZNY - ZIEMI SOKO OWSKIEJ, Ziemi od innej nam dro szej.

Zawsze stanowczy, kompetentny, rzetelnie i solidnie dba o rozwój gospodarczy ka dej miejscowo ci na miar

posiadanych i pozyskanych rodków finansowych.

Zach camy do oddania na niego swojego g osu.
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Bogusław KidaMieczys aw Miazga Józef Jod owski Stanis aw O gł ł ł żó

Wiceprezes EuropRadny Sejmiku Starosta oseł
Województwa WFOŚiGWPodkarpackiego Rzeszowski

STRONY SPONSOROWANE

KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP.



K W W R O Z W Ó J G M I
Szanowni Pa stwoń

NASZE MIASTO I GMINA i jej mieszka cy s dla mnie najwa
niejsi. Dlatego uwa am, e dalej nale y wspó pracowa w zespole
z Europos em Stanis awem O ogiem, Radnym Wojewódzkim
Mieczys awem Miazg , Starost Rzeszowskim Józefem Jod owskim,
Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
Bogus awem Kid , wspólnie razem dzia a na rzecz rozwoju Naszej
Gminy.

Przede wszystkim liczy si dobro wspólne. Nale y wspólnie,
konsekwentnie i spokojnie realizowa inwestycje i rozwija Gmin
dla dobra wszystkich mieszka ców. W zwi zku z tym, pozwalam
sobie przedstawi mój program, który Pa stwo zaakceptuj ,
udzielaj c mi poparcia w zbli aj cych si wyborach.
1. Zamierzam dalej w sposób sprawiedliwy i uczciwy gospo

darowa rodkami bud etu gminy, bez faworyzowania kogo
kolwiek i sk cania rodowisk lokalnych NASZEGO MIASTA
I GMINY.

2. Inwestycje infrastrukturalne powinny by realizowane w ca ej
gminie równomiernie, przy maksymalnym wykorzystaniu
rodków z Unii Europejskiej oraz pozabud etowych, tak jak

robione by o to do tej pory.
3. Dla dobra MIASTA I GMINY nale y wykorzystywa w szerokim

zakresie pomoc i wspó prac z Europos em, Pos ami na Sejm RP,
Urz dem Marsza kowskim, Urz dem Wojewódzkim, Sta
rostwem Powiatowym.

4. Zamierzam kontynuowa polityk spokoju, i nie rozbudzania
konfliktów w o wiacie.

5. Nale y kontynuowa pozyskiwanie nowych terenów budo
wlanych w gminie. B d kontynuowa dzia ania zmierzaj ce do
uzbrojenia osiedli mieszkaniowych.

6. B d prowadzi dzia ania pozwalaj ce na ograniczenie
bezrobocia, i zatrzymania m odzie y w gminie. B d pomaga
przedsi biorcom w uruchamianiu nowej dzia alno ci gospo
darczej.

7. Zamierzam realizowa inwestycj na Placu Targowym poprzez
jego poszerzenie i wybudowanie 3 wiat do handlu, szalet,
parkingów, na co pozyska em dofinansowanie Unijne w kwocie
1 mln z .

8. Do priorytetów zaliczam sprawy rozwoju budowy dróg kra
jowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, chodników
i o wietlenia przy tych drogach. Wiem, e mamy doskona sie
drogow , jednak jest jeszcze wiele do dopilnowania przy
budowie drogi ekspresowej S-19 oraz budowie pó nocnej
obwodnicy Soko owa Ma opolskiego i innych potrzebnych
mieszka com dróg dojazdowych.

9. B d dba o interes mieszka ców Naszej Gminy tak jak do tej
pory, aby ceny wody, cieków i odpadów komunalnych nie ros y
i by y jednymi z najni szych w województwie.

10. B d utrzymywa podatki i op aty na w miar niezmienionym
poziomie, staraj c si aby do bud etu by o pozyskiwane jak
najwi cej rodków zewn trznych.

11. Zamierzam podejmowa dzia ania zmierzaj ce zapobieganiu
powodziom m.in. poprzez dalsz regulacj potoku w Nie
nadówce oraz budow zbiornika retencyjnego na Rudce
w Górnie.

12. Pod adnym pozorem nie dopuszcz do prywatyzacji adnego
maj tku gminnego, nie pozwol na likwidacj sto wek
szkolnych i wprowadzenie szkodliwego cateringu.

ń ą ż
ż ż ż ł ć

ł ł ż
ł ą ą ł

Ś
ł ą ł ć

ę ż
ć ć ę

ń ą
ć ń ą

ą ż ą ę

ć ś ż
łó ś

ć ł

ś ż
ł

ż ć
ł ę ł ł

ę ł ę

ć ę
ś

ż ć
ę ę ł ł ą

ę ę ł ł ą
ł ż ę ę ł

ę ł ś

ć ę

ł
ł

ś ż łą ć
ą

ł
ł ł

ń
ę ę ł ń

ś ł
ł ż

ę ę ł ł ę
ą ę ż ł

ę ś ę
ć ł ą

ą ę
ę

ż ę ż
ą ę ę łó

-

-
-

-

-

-

-

-

Andrzej O gżó

Kolektory słoneczne dla Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.

Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.

Odremontowany budynek starej szkoły w Sokołowie Młp.



N Y S O K O Ł Ó W M Ł P .

Modernizacja ujęcia wody w Turzy

Biblioteka w Sokołowie Młp.

Dworzec PKS w Sokołowie Młp.

Nowa droga i chodniki w Wólce Sokołowskiej

Regulacja rzeki w Nienadówce

Zbiornik retencyjny w Turzy



Kandydaci rekomendowani przez Posła na Sejm RP , Starostę Rzeszowskiego
Wiceprezesa WFOŚiGW oraz Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Stanisława Ożoga Józefa Jodłowskiego,
Bogusława Kulę Mieczysława Miazgę.

Oni potrafią i chcą działać dla dobra wspólnego - inni obiecują
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PACYNA-TASIOR Gra ynaż
zam. Trzebuska, wiek: 49

Okr g wyborczy nr 15ę

O ÓG Karol WojciechŻ
zam. Soko ów Ma opolski, wiek: 32ł ł

Okr g wyborczy nr 1ę

P OSZAJ Stanis aw RobertŁ ł
zam. Soko ów Ma opolski, wiek: 37ł ł

Okr g wyborczy nr 2ę

PASIERB Andrzej
zam. Soko ów Ma opolski, wiek: 55ł ł

Okr g wyborczy nr 3ę

DEC Agata Katarzyna
zam. Soko ów Ma opolski, wiek: 42ł ł

Okr g wyborczy nr 4ę

SZOT Bronis awał
zam. Turza, wiek: 67
Okr g wyborczy nr 5ę

GODEK Andrzej Marek
zam. Górno, wiek: 60
Okr g wyborczy nrę 6

KOBIERNIK Mieczys awł
zam. Górno, wiek: 49
Okr g wyborczy nrę 7

MIAZGA Krzysztof
zam. Wólka Nied wiedzka, wiek: 39ź

Okr g wyborczy nrę 8

HAJDER Stanis awa Ma gorzatał ł
zam. Wólka Soko owska, wiek: 46ł

Okr g wyborczy nrę 9

MUL Mariusz Marek
zam. Trzebo , wiek: 37ś
Okr g wyborczy nrę 10

KRASKA Henryk Józef
zam. Trzebo , wiek: 55ś
Okr g wyborczy nrę 11

PIKOR Edward
zam. Nienadówka, wiek: 58

Okr g wyborczy nrę 12

GIELAROWSKI Zbigniew Jan
zam. Niendówka, wiek: 59

Okr g wyborczy nrę 13

BUDZY Stanis awŃ ł
zam. Nienadówka, wiek: 54

Okr g wyborczy nr 14ę

KWW ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW MŁP.
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Zofia Korzeńska, emerytowana na-
uczycielka polonistka, napisała nie-
zwykłą książkę o gwarze wsi Mazury
w powiecie kolbuszowskim w wojewódz-
twie podkarpackim. Tytuł tej pracy Z daw-
nych lat. Gwara i obyczaje wsi Mazury
(zapamiętane z dziecka i młodości)
bardzo dobrze oddaje jej zawartość.
Kiedy czytam tę pracę, jestem pełen
podziwu najpierw dla jej Autorki, i kolej-
no dla zawartości merytorycznej i pre-
cyzji rozważań dotyczących języka i kul-
tury bliskiej mi wsi, która była w krajo-
brazie także mojego dzieciństwa, skąd
miałem wielu znajomych, bo chodzili-
śmy tam na odpusty (końcem czerwca
na święto Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy), a po latach, kiedy wróciłem do
rodzinnego Górna, często przez sąsied-
nie Mazury przejeżdżam rowerem w ce-
lach rekreacyjnych. Krajobraz tu spokoj-
ny, lesisty, z kwietnymi łąkami  i wąskimi
zagonami pól. Ziemia wydarta puszczy
była uboga, ale pracowaliśmy na niej
z uporem. Gdzieniegdzie znajdują się
przydrożne krzyże i kapliczki, a na mie-
dzach – jak w „Panu Tadeuszu” grusze,
czasem można jeszcze spotkać gospo-
darstwo ze starą studnią z żurawiem.
Prawdziwie można tu wypocząć.

Książkę o swoistym powrocie do
dzieciństwa, do tamtej mowy i kultury
napisała absolwentka polonistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, a więc także
mojej Uczelni. W czasie lektury tej pracy
wracam myślami do czasów moich stu-
diów polonistycznych, odbywanych na
Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach
70. ubiegłego wieku, otóż na trzecim
roku studiów mieliśmy dialektologię. Na
któryś zajęciach czytaliśmy z „Wyboru
polskich tekstów gwarowych” Kazimie-
rza Nitscha fragmenty opowieści ze wsi
Mazury. Byłem dumny, kiedy prowadzą-
cy ćwiczenia, docent Bogusław Dunaj,
wybrał mnie do czytania tych urywków,
bo przecież moja miejscowość Górno
jest położona w odległości 10 kilome-
trów od Mazurów, i ma bardzo podobną
gwarę. Zwróciłem wtedy uwagę na to,
że teksty te zapisała pochodząca z Ma-
zurów Zofia Olszowa. Nie przypuszcza-
łem, że po wielu latach spotkam Ją
w czasie zjazdu absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp.
Dzisiaj z kolei czytam napisaną przez
Zofię Olszową Korzeńską książkę i pe-
łen zdumienia mówię: powstała mądra,
niebanalna, naukowa praca o Mazu-
rach, Autorka znakomicie kontynuuje po
tylu latach rozpoczętą z profesorem Ka-
zimierzem Nitschem przygodę dialekto-
logiczną. Pani Zofia ocala ginącą gwa-

rę swojej rodzinnej wsi, bada występu-
jące w niej zjawiska małopolskie i ma-
zowieckie, dokumentuje ten świat daw-
nych słów świetnymi tekstami, ukazują-
cymi stare uniwersum językowo-kultu-
rowe wsi położonej w środku dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Byli to – jak
sama nazwa wsi wskazuje – mieszkań-
cy Mazowsza, którzy opuścili swoją
dzielnicę w poszukiwaniu lepszych wa-
runków życia. Przynieśli więc ze sobą

dialekt mazowiecki, który przez stulecia
wtopił się w dialekt małopolski. Powsta-
ła z tej fuzji bardzo interesująca wspól-
nota językowa, która jest świetnie bada-
na przez Zofię Korzeńska. To bardzo
udany powrót naukowy i zarazem sen-
tymentalny do naszej małej Ojczyzny, do
kraju lat dziecinnych.

Zofia Korzeńska wykonała rzecz wy-
jątkową zarówno dla polskiej dialekto-
logii, jak i wspólnoty swojej wioski, po-
wtórzmy rzecz wyjątkową, zważywszy
na to, że od czasów studiów, a więc od
ponad 50 lat nie zajmowała się bada-
niem gwary, tylko w Kielcach, daleko
od rodzinnych pól i lasów, uczyła mło-
dzież języka polskiego. Pisała tomiki
poetyckie, tworzyła środowisko kultu-
ralne tamtych świętokrzyskich stron.
Jednak mentalnie tak mocno tkwiła
w kulturze i w języku swojej rodzinnej
wsi, że po tylu latach, pełna pasji i za-
angażowania napisała monografię
gwarową wsi Mazury.

Praca ma kilka walorów. Walor
pierwszy – poznawczy, naukowy, czyli
rozpoznanie fragmentów rzeczywisto-
ści społecznej, języka i kultury małej
wspólnoty. Zofia Korzeńska została

bardzo dobrze nauczona przez szkołę
krakowską, szczególnie przez swojego
Mistrza profesora Kazimierz Nitscha,
podstaw polskiej dialektologii i w ogó-
le gramatyki języka polskiego. Część
pierwsza jej książki to bardzo precyzyj-
na – czyniona według wskazówek
K. Nitscha – analiza większości zjawisk
językowych występujących w gwarze
wsi Mazury. Mamy tu przedstawienie
różnych poziomów tamtejszej gwary, od
fonetyki, przez fleksję aż po leksykę
i badania tekstologiczne. Autorkę
w największym stopniu zajmują bardzo
ciekawa fonetyka i bogate dawne słow-
nictwo. Najbardziej nawet skompliko-
wane kwestie gramatyczne tłumaczy
Autorka w sposób naukowy, ale zara-
zem bardzo prosto, podając liczne przy-
kłady opisywanego zjawiska. Mamy tu
zatem precyzyjne rozważania o mazu-
rzeniu (przypomnijmy, że są to Mazu-
ry), szerokiej realizacji przedniej samo-
głoski nosowej, licznych neutraliza-
cjach samogłosek e, a przed spółgło-
skami nosowymi itd. Interesująca jest
analiza zjawisk morfologicznych. Fone-
tyka i morfologia, pokazywane przez
Zofię Korzeńską, opisują niezwykłe me-
chanizmy języka gwarowego. Nie
mówią niczego o podmiocie mówią-
cym, o mówiącym człowieku, który jest
przecież najważniejszy. Jednak Autor-
ka w swej humanistycznej wizji daw-
nego świata zadbała także o pokaza-
nie człowieka w świetle języka i daw-
nej kultury. O wiele ciekawsze niż dy-
wagacje gramatyczne są dla mnie małe
scenki, opowieści, przepiękne narracje,
napisane autentyczną gwarą ma-
zurską. Dla mnie jest to trzon pracy, naj-
ważniejsza jej część, ukazująca jak
człowiek, język i kultura stanowią jed-
ność. W tych scenkach zawarła Autor-
ka setki gwarowych słów, które wyra-
żają swoiste widzenie świata wspólno-
ty mazurskiej, pokazują świat jej warto-
ści. Analiza fonetyczna i gramatyczna
gwary wsi Mazury, przytaczane i tłuma-
czone piękne stare słowa, szczególnie
zaś scenki i małe opowieści zamiesz-
czone w tej książce mają dużą wartość
naukową zarówno dla językoznawców
dialektologów, jak i etnografów.

Walor drugi – dobry materiał do dal-
szych badań. Ranga każdej pracy na-
ukowej wzrasta, jeśli stanowi ona oka-
zję do dalszych badań. Tak jest i w tym
przypadku. Opisane przez Zofię Ko-
rzeńską zjawiska i gwarowe leksemy są
ważnym głosem w dyskusji o statusie
gwar małopolskich i wpływach mazo-
wieckich. Zebranie tak wielkiej liczby
faktów gwarowych może być wykorzy-
stane jako świetny materiał do opraco-
wywanego ciągle Słownika Gwar Pol-
skich czy Słownika gwar dawnej Pusz-
czy Sandomierskiej.

Kazimierz Ożóg

Zatrzymaæ jêzyk i kulturê

WYBORCZA
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Walor trzeci – walor tworzenia i umac-
niania wspólnoty lokalnej. Książka kielec-
kiej nauczycielki ma ogromne znaczenie
dla dzisiejszej wspólnoty lokalnej żyjącej
we wsi Mazury. Rzadko która wieś ma taki
pomnik duchowy i taki opis dawnego ję-
zyka i związanej z nim kultury. Na tej pod-
stawie grupa ta może się jeszcze bardziej
zintegrować do wspólnego działania na
rzecz rozmaitego dobra. Mazury mają
szczęście, że Zofia Olszowa, rodowita
mazurzanka, wyrosła z tej ziemi i zosta-
wia o niej niezwykłe świadectwo. To bar-
dzo rzadki przypadek tak mocnego umi-

łowania swojej wsi, jej języka i obyczaju.
Mazury to wielka, świadoma miłość Pani
Zofii Korzeńskiej, i ta właśnie głęboka
postawa wydała taki piękny plon. Autorka
utrwaliła i zatrzymała w czasie język, życie
codzienne i barwną kulturę ludową ro-
dzinnej wsi. Dała jej niezwykły dowód
wdzięczności. Cóż więcej potrzeba?

Wreszcie walor czwarty – dydaktycz-
ny. Polecam książkę Zofii Korzeńskiej do
podkarpackich szkół, zwłaszcza do szkół
środka dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Mamy tu wspaniały materiał dydaktycz-
ny ukazujący wartości gwary ludowej

i dawnego obyczaju. Niektóre scenki
mogą być przez uczniów odgrywane.
Można na ich podstawie tłumaczyć mło-
dym, tak bardzo dziś zafascynowanym
kulturą medialną, konsumpcyjną, ame-
rykanizacją i rewolucją informatyczną,
że dawny świat polskiej wsi był piękny,
głęboki, mający związek nie tylko z na-
turą, ale i z tradycją, religijnością i inny-
mi wartościami.

Dziękując Zofii Korzeńskiej za trud
napisania tej książki, zachęcam gorąco
do jej studiowania nie tylko mieszkań-
ców Mazurów.

Lubelski Festiwal Nauki to tysiące
projektów, pokazów, warsztatów, koncer-
tów i zajęć otwartych dla wszystkich
chętnych.

Organizowany był już po raz jede-
nasty, natomiast po raz pierwszy Gim-
nazjaliści z klas I i II Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II dołączyli do tego grona.

23 września 38 uczniów z Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. z wielkim entuzjazmem wyruszyło
na niecodzienną lekcję – przedmiotową
wycieczkę do lubelskich uczelni w celu
propagowania wiedzy z matematyki, ję-
zyków obcych oraz zacieśnienia kon-
taktów ze światem nauki.

Promowanie wśród młodzieży Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz
języka angielskiego jest priorytetem
Dyrekcji oraz konsekwencją wspólne-
go działania wszystkich nauczycieli
Zespołu, tym bardziej, iż od września
2013r zostało uruchomione Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Hasłem XI Lubelskiego Festiwalu
Nauki była Nauka bez barier. Brak ba-
rier w prowadzeniu badań naukowych
jest ważny dla naukowców. Ale ważne
jest także, aby „Nauka” była „bez barier”
dla uczestników festiwalu, aby każdy
mógł w nim wziąć udział – niezależnie

od wieku, wykształcenia, zainteresowań,
czy ograniczeń spowodowanych na
przykład niepełnosprawnością – prze-
konywali organizatorzy festiwalu.

Nad bezpieczeństwem uczestników
oraz przede wszystkim wcześniej nad
wyborem projektów czuwali organizato-
rzy wycieczki nauczyciele oraz wycho-
wawcy Gimnazjalistów: P. Beata Kraska,
P. Bernadetta Słonina oraz P. Sebastian
Walicki. Program był tak sprytnie skon-
struowany, aby w nietuzinkowy sposób
zachęcić młodzież do nauki. Był skiero-
wany do uczniów zainteresowanych
naukami ścisłymi oraz nauką języka
obcego. Dla tych uważających, że na-
uka jest fascynująca i tych, którzy myślą,
że jest zbyt trudna.

Program wycieczki

I. Pierwszy godzinny projekt miał
charakter prezentacji z elementami ćwi-
czeń przy wykorzystaniu środków multi-
medialnych pt. „Średnia modzie powie-
działa, że mediana w środku stała...,
czyli o czym mówią podstawowe para-
metry statystyczne”.

•  Uczestnicy wycieczki dowiedzieli
się ile są nam w stanie powiedzieć nie-
mówiące liczby. Jak je oswoić i za ich
pomocą opisać rzeczywistość. Okazało
się, że liczby mogą przekazać nam bar-
dzo wiele – warunkiem jest poznanie,
co się za nimi kryje. Celem prezentacji
było przybliżenie słuchaczom podstawo-
wych pojęć z zakresu statystki opisowej,
takich jak, na przykład: średnia, media-
na czy modalna. W jej trakcie, na nie-
skomplikowanych i czytelnych dla mło-
dych odbiorców przykładach, przedsta-
wione zostało, jak dokonać opisu zbio-
rowości w oparciu o elementarne para-
metry statystyczne. Projekt realizowany
był w sali wykładowej Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Collegium Joannis Pauli II.

II. Drugi godzinny projekt: „Matema-
tyka, łacina, greka, medycyna – pomie-

Zderzenie ze Œwiatem Nauki!
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szanie z poplątaniem czy nauka bez
barier”.

•  Takimi oto zagadkowymi hasłami
przyciągnął uczestników wycieczki dru-
gi projekt: Matematyka, łacina, greka,
medycyna – na pozór nauki bez związ-

ku. Co ma wspólnego Poliklet z ułam-
kami 1/6, 1/8, 1/10? Dlaczego tzw. zło-
ty podział oznacza się grecką literą
zwaną „fi”? Czy to możliwe, by mate-
matyczka o najsławniejszych lokach
świata w dzieciństwie samodzielnie
uczyła się łaciny i greki? A łuk Kupidy-
na to broń miotająca antycznego bó-
stwa miłości czy może nazwa którejś
części ciała ludzkiego? Nie wiesz,
o czym mówię? Przyjdź, wszystko Ci
wyjaśnię. Wiesz? Wstąp na powtórze-
nie wiadomości! Projekt miał miejsce
w sali wykładowej Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Gmach Główny.

III. Trzeci godzinny projekt: „Sekty –
droga do wolności, czy zniewolenie
człowieka?”.

•   Zajęcia ukazały działanie i funk-
cjonowanie niebezpiecznych grup spo-
łecznych, jakimi są sekty religijne dzia-
łające w Polsce. Celem zajęć było wska-
zanie zagrożenia na jakie narażone są
młode osoby namawiane do wstąpienia
do grup destrukcyjnych. Uczestnicy za-
poznali się z zagadnieniami związany-
mi z psychomanipulacją, przemocą psy-
chiczną oraz fizyczną, jakiej poddawa-
ni są członkowie sekt oraz profilem oso-
bowym i typami osobowości osób szcze-
gólnie podatnych na działania manipu-
lacyjne sekt religijnych. Projekt odbył się

tutaj czas stoi w miejscu

słońce chyli się ku zachodowi
w półmroku spacerują myśli
po miękkiej plaży
rozgrzanego piasku
kosztują smaku wezbranego
morza
rankiem promienie przecinają
chmury
powstaje nowa passa życia
i błyszczą w słońcu bursztynu
kamyki
wyrzucone z głębin oznaki
szczęścia
wpatrzone oczy w błękit horyzontu
szukają drogi
utkanej uśmiechem
naznaczają barwami krajobrazy
wspomnień

Jolanta Michna
Gminne Koło Poetów w Łańcucie

w auli Katolickiego
Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II,
Collegium Joannis
Pauli II.

IV. Dwugodzinne
warsztaty: „ABC tech-
nologii informacyj-
nych wspierających
naukę języków”.

•   Podczas warsz-
tatu uczestnicy wy-
cieczki poznali inno-
wacyjne narzędzia
wspierające uczenie
się i nauczanie języ-
ków obcych. Mogli do-
wiedzieć się jak spra-
wić, by słówka same
wskakiwały do pamię-
ci długotrwałej, czy
drill ing internetowy
jest dobrą formą nauki

gramatyki. Poznali jak urozmaicić naukę
języka obcego dzięki mediom społecz-
nościowym i video. Na te i szereg in-
nych pytań udało się odpowiedzieć na
językowym warsztacie! Miejscem warsz-
tatów był budynek Dialogo Szkoła Języ-
ków Romańskich.

Idea wrześniowej przedmiotowej
wycieczki uczniów Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. na
XI Lubelski Festiwal Naukowy spełniła
funkcję popularyzatorską oraz zaprze-
czyła stereotypom, że nauka jest nud-
na. Najlepszym na to przykładem są już
wdrażane do realizacji przyszłe plany
Uczestników wycieczki na kolejne „Kon-
takty ze Światem Nauki”!

Beata Kraska
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp. re-
alizuje projekt „Być przedsiębiorczym
– nauka przez praktykę” współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 3.3 „Poprawa jako-
ści kształcenia” Poddziałania 3.3.4
„Modernizacja treści i metod kształce-
nia – projekty Konkursowe” realizowa-
ny jest przez Uniwersytet Rzeszowski na
podstawie umowy z Instytucją Pośred-
niczącą II stopnia – Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji.

Celem projektu jest poprawa jako-
ści kształcenia w zakresie nauczania
przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczo-

X Plener Kulturalny
Szlakiem Frontu
Wschodniego I

Wojny Œwiatowej

W dniach 24-25 września 2014 r.
odbył się X Plener Kulturalny Szlakiem

Frontu Wschodniego I Wojny Świato-
wej zorganizowany na terenie Woje-
wództwa Małopolskiego przez Staro-
stwo Powiatowe w Rzeszowie. W im-
prezie tej wzięło udział również 8 chęt-

nych uczniów z ZS w Solołowie Młp.,
wyróżniających się wynikami w nauce
oraz dobrym zachowaniem.

W dwudniowym programie pleneru
obsługiwanym przez przewodnika Koła
Przewodników przy Oddziale PTTK
w Rzeszowie Pana Piotra Ruszel zwie-
dzil iśmy obiekty ściśle związane
z I Wojną Światową znajdujące się
m.in. w Gorlicach, Limanowej oraz Kra-
kowie. Uczniowie mieli sposobność zo-
baczyć liczne muzea oraz wystawy jak
i „dotknąć” historii i przeżyć lekcję życia
w takich miejscach jak MDK Fort 49
„Krzesławice” w Krakowie czy „wznieść
się w przestworza” w Muzeum Lotnic-
twa Polskiego.

Oddaliśmy również hołd żołnierzom
biorącym udział w I Wojnie Światowej
zapalając symboliczny znicz i modląc
się na ich licznych grobach.

Bardzo gorąco dziękujemy organi-
zatorom za niezapomniane, wzrusza-
jące chwile i wiedzę, która została nam
przekazana w tak profesjonalny i nie-
samowity sposób.

Joanna Wilczak

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

ści” uczniów szkół ponadgimnazjalnych
woj. podkarpackiego poprzez opraco-
wanie i wdrożenie innowacyjnego pro-
gramu nauczania oraz wzbogacenie
oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny
w latach 2012-2015. Projekt będzie re-
alizowany w roku szkolnym 2014/2015.

W projekcie udział biorą uczniowie
klas I Liceum i I Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych/ Technikum
Informatyczne. Projekt zakłada skorzy-
stanie przez młodzież i nauczycieli
z następujących form wsparcia:

– Udział uczniów w wirtualnej symu-
lacji działalności przedsiębiorstwa na
rynku, na podstawie Gry Biznesowej

– Wizyty studyjne w przedsiębior-
stwach

– Spotkania warsztatowe z praco-
dawcami

– Zajęcia dla uczniów „Praktyczne
wykorzystanie matematyki finansowej”

– Nagrody rzeczowe (m.in. tablety)
dla najlepszej grupy uczniów biorącej
udział w zajęciach prowadzonych na
Grze Biznesowej

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

Anna Kolano
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Projekt
„Podkarpacie stawia

na zawodowców”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
uczestniczy w projekcie „Podkarpacie
stawia na zawodowców” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego.

Dzięki temu uczniowie naszej szko-
ły mają możliwość skorzystania z róż-
nych form wsparcia, które przyczynią się
do podniesienia predyspozycji zawodo-
wych. Młodzież ma szansę na odbycie
płatnego stażu w zakładach pracy.
Uczestnicy w zajęciach pozalekcyjnych
i kursach zawodowych.

Celem projektu jest podniesienie
atrakcyjności i modernizacja kształce-
nia zawodowego oraz dostosowanie
jakości kształcenia do potrzeb rynku pra-
cy w placówkach edukacyjnych prowa-
dzonych przez Powiat Rzeszowski.

W ramach projektu przewidziano
następujące formy wsparcia:
I. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z:

– Matematyki,
– Języka angielskiego

II. Dodatkowe zajęcia poszerzające
wiedzę z:

– Matematyki
– Fizyki
– Języka angielskiego

III. Zajęcie prowadzone w oparciu
o innowacyjny program do poszczegól-
nych zawodów (technik handlowiec,
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, technik informatyk oraz technik
teleinformatyk).
IV. Praktyki zawodowe.
V. Wyjazdy edukacyjne na uczelnie
wyższe z fizyki i chemii.
VI. Wyjazdy do przedsiębiorstw.
VII. Wyjazdy na targi z branży informa-
tycznej i gastronomicznej.
VIII. Warsztaty zawodowe.
IX. Dodatkowe szkolenia z poradnictwa
zawodowego przewidziano także dla
nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła
wyposażona została w nowoczesne ma-
teriały dydaktyczne, programy i narzę-
dzia efektywnego zarządzania pla-
cówką oświatową, które przyczynią się
do poprawy jakości nauczania. Dodat-
kowym atutem jest współpraca szkoły
z pracodawcami i instytucjami służąca
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
uczniów.

Anna Kolano

70 lat – półwiecze i dwie dekady.
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
zmienił swe oblicze, wychował setki
absolwentów, rozbudował się organi-
zacyjnie. Inaczej wygląda dziś szkol-
nictwo, ale niezmienne są zawsze pod-
stawowe wartości oraz wspomnienia
związane ze szkołą – wszak są to naj-
piękniejsze lata, w których kształtuje
się charakter. Jak zmienili się absol-
wenci naszej szkoły? Po 27 września
2014 przybyli na zjazd znają już odpo-
wiedź na to pytanie.

To były chwile pełne emocji. Tego
dnia w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
odbyły się uroczystości 70-lecia szkoły,
która powstała w 1944 roku po wycofa-
niu wojsk niemieckich z Polski południo-
wo-wschodniej. Powołano wówczas do
istnienia Gimnazjum, które później prze-
kształcono w Liceum Ogólnokształcące.
W późniejszych latach dołączyły inne
typy szkół: Liceum Ekonomiczne, Liceum
Zawodowe, Liceum Profilowane, Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa oraz Techni-
kum różnych specjalności.

Uroczystości rozpoczęły się o go-
dzinie 10:00 w kościele parafialnym
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
w Sokołowie Młp. – Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Świata, Opiekunki Ludz-
kich Dróg. Mszy świętej przewodniczył

jego ekscelencja, ksiądz biskup Kazi-
mierz Górny. Okolicznościową homilię
wygłosił absolwent naszej szkoły,
ksiądz dr Jerzy Kurcek, który odniósł
się do historii szkoły i okoliczności,
w których powstała, wracając wspo-
mnieniami do nieżyjącego proboszcza
parafii sokołowskiej, księdza Mieczy-
sława Wajdy, który pomagał młodzieży

właściwie oceniać otaczającą rzeczy-
wistość. Był to człowiek-drogowskaz,
wzór kapłana, patrioty i katechety.
Ksiądz dr Jerzy Kurcek podkreślił rów-
nież, że teraźniejszość i przyszłość
szkoły zawierzamy Maryi, a świadome
przemijanie nie powinno pozbawić nas
radości życia. Zadaniem szkoły jest nie
tylko przekazywanie wiedzy, ale rów-
nież wychowywanie patriotów.

Po mszy świętej zaproszeni goście,
absolwenci, nauczyciele i młodzież
utworzyli orszak i udali się do szkoły przy
akompaniamencie orkiestry dętej „Zgo-
da”, działającej przy Domu Kultury i Czy-
telnictwa w Rakszawie.

Następnie rozpoczęła się część ofi-
cjalna. Dyrektor Zespołu Szkół, mgr An-
toni Kula, powitał wszystkich przybyłych,
a następnie przypomniał dzieje szkoły
i zmiany, jakie napotkała w czasie swo-
jej działalności. Podziękował emeryto-
wanym i obecnym pracownikom szkoły
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się
do jej rozwoju. Po występie dyrektora
głos zabrali m.in. starosta powiatu rze-
szowskiego Józef Jodłowski, poseł do
parlamentu europejskiego, mgr inż Sta-
nisław Ożóg, prof. dr hab. Kazimierz
Ożóg, oraz Burmistrz Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp. p. Andrzej Ożóg, któ-
ry wręczył okolicznościową statuetkę.
Wszyscy oni, dziękując za zaproszenie,

złożyli dyrektorowi Antoniemu Kuli
życzenia z okazji 70-lecia szkoły oraz
w ciepłych słowach podkreślili znacze-
nie tejże placówki oświatowej dla lokal-
nej społeczności. Mieszkańcy gminy
mają w niej powód do dumy: to wygod-
ny i nowocześnie wyposażony budynek,
w którym wykwalifikowana kadra uczy
według najnowszych metod i przy uży-

Œwiêtujemy, bo pamiêtamy
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WKŁADKA
ciu nowoczesnych, interaktywnych po-
mocy dydaktycznych. Młodzież może
wybierać między nauką w liceum, tech-
nikum oraz w szkołach zawodowych.

Po części oficjalnej młodzież Zespo-
łu Szkół zaprezentowała część arty-
styczną. Uczestnicy jubileuszowych ob-
chodów obejrzeli skłaniający do reflek-
sji i zadumy program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów oraz absol-
wentów naszej szkoły pod kierunkiem
pani Edyty Doleckiej-Rychel. Wystąpił
również zespół taneczny prowadzony
przez panią Dorotę Ślusarczyk, zaś
o stronę wokalną zadbała pani Katarzy-
na Charewicz. Młodzież z niezwykłym
zaangażowaniem zaprezentowała pro-
gram osnuty wokół historii szkoły i ludzi,
który ją tworzyli. Była to również okazja
do wspomnień, refleksji nad przemija-
jącym czasem, a także przypomnienie,
że szkoła to miejsce przeżywania chwil
radości i nawiązywania przyjaźni.
Wszak wracając do minionych chwil nie
można pominąć pierwszych miłości,
spacerów oraz osobistych wzruszeń.

Podczas uroczystej akademii zgro-
madzeni goście wysłuchali utworów mu-
zycznych w wykonaniu powstałego spe-
cjalnie z okazji jubileuszu zespołu Ab-
solwenci i przyjaciele (w skład którego
wchodzą absolwenci naszej szkoły), któ-
ry zaśpiewał utwory takie jak „Czas jak
rzeka...”, „Wspomnienie”, „Tak bardzo
się starałem”. Młodsi, bo tegoroczni ab-
solwenci, czyli Joanna Kulczycka i Ka-
rol Godek, wzruszyli do łez walcem „Od
nocy do nocy” oraz piosenką „Znów wę-
drujemy”. Absolwentka Magdalena Haj-
der wraz ze szkolnym zespołem mu-

zycznym oczarowała publiczność pio-
senkami: „Nie liczę godzin i lat” oraz
„Do widzenia profesorze”.

Niezapomniane wrażenie pozosta-
wiły wśród zgromadzonych gości dwa
pięknie wykonane tańce: Polonez oraz
ulubiony taniec młodzieży – Belgijka.

Patetycznie i z dystansem – program
artystyczny okazał się być zróżnicowa-
ny i z pewnością zadowolił gust każde-
go z przybyłych gości. Nie sposób nie
docenić pracy włożonej w dziesiątki prób
i przygotowań oraz innych owocnych
starań ze strony nauczycieli, uczniów
i absolwentów, który poświęcili swój
czas, by innym go uprzyjemnić.

Coś dla ducha, coś dla ciała – uro-
czysty obiad zgromadził gości, absol-
wentów, nauczycieli, rodziców oraz
przedstawicieli młodzieży, po czym na-
stąpiła chyba najbardziej oczekiwana
część jubileuszu: spotkanie absolwen-
tów z wychowawcami klas. Czas wspól-
nie spędzony umilił poczęstunek przy-
gotowany przez uczniów ze szkoły tech-
nik-kucharz pod kierunkiem nauczycie-
li. Spotkanie po latach dostarczyło wie-
lu pozytywnych emocji i wzruszeń, po-
zwoliło na powrót do czasów młodości.

Uroczystości 70-lecia ZS w Sokoło-
wie zakończyły się balem, który roz-
począł się o godzinie 18:00 w restaura-
cji Sokół. Tak wspaniały dzień nie mógł
zakończyć się inaczej, jak szampańską
zabawą do rana, pośród śmiechu i wspo-
mnień, w doborowym towarzystwie.

Wszystkim uczestnikom zjazdu dzię-
kujemy za udział i życzymy wielu kolej-
nych, udanych spotkań.

Bogusława Bełz

Podziêkowania
Dyrekcja Szkoły i Komitet Organi-

zacyjny obchodów 70-lecia Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp. składa ser-
deczne podziękowania za wsparcie
finansowe organizacji Jubileuszu
szkoły.
G&J Rzeszutek, Spółka Jawna, ul.
Lubelska 58, 36-050 Sokołów Młp.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej, Prywatna Praktyka Lekarzy
s.c., ul. Sikorskiego 54, 36-050 So-
kołów Młp., prowadzona przez lek.
med. Marta i Ryszard Stelmach
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe,
Zbigniew Pietruszka, ul. Kościuszki
12, 36-100 Kolbuszowa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „HEDEL”, Hen-
ryk Dec, ul. Kazimierza Wielkiego 2,
36-050 Sokołów Młp.
Serwis Komputerowy „SparkSys-
tem”, ul. Rzeszowska 7, 36-050 So-
kołów Młp.
Spółka Handlowo-Usługowo-Pro-
dukcyjna „SOKÓŁ”, ul. Rynek 45,
36-050 Sokołów Młp.
Zakład Mięsny „SMAK-GÓRNO” Sp.
z o.o., ul. Centralna 4, 56-051 Górno
104
Zakład Piekarnictwa Trwałego Ma-
ciej Szmyd, ul. Dołęga 117, 36-051
Górno
Zakład Remontowo-Budowlany, Ja-
nusz Firlej, Rudna Mała 127, 36-054
Mrowla
Stanisław Kania, ul. Wojska Polskie-
go 36, 36-050 Sokołów Młp.



27.09.2014 r.



Plener malarski

Fot. H. Boho

„SOKOŁÓW 2014”
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Dnia 9 października 2014 r. miała
miejsce XI rocznica nadania imienia
naszej Szkole, połączona z otwarciem
rozbudowanej stołówki. Uroczystość
rozpoczęła się mszą św. o godz. 9.00
w Kościele Parafialnym. Po mszy ucznio-

ZS GÓRNO

A KOLOR

Otwarcie stołówki
w Zespole Szkół

w Górnie

wie, nauczyciele oraz rodzice udali się
na cmentarz, gdzie odmówili modlitwę
przy grobie Patrona – ks. Mieczysława
Lachora, złożyli kwiaty i znicze. Następ-
nie, w muzycznym pochodzie, wszyscy
dotarliśmy do Szkoły, gdzie wsłuchiwali-
śmy się w montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez państwa nauczycie-
li: p. Danutę Ożóg oraz p. Dariusza Ko-
saka. Całą uroczystość wzbogacał wy-
stęp szałamaistek przygotowanych
przez intruktorów – p. Dariusza Kosaka,
p. Zdzisława Wydornika oraz kapelmi-
strza – p. Kamila Niemca. Po zakończo-
nej części artystycznej poświęconej oso-
bie naszego Patrona, głos zabrali zapro-
szeni goście honorowi, m.in: Burmistrz
GiM w Sokołowie Małopolskim – p. An-
drzej Ożóg, p. prof. dr hab. Kazimierz

Ożóg oraz prezes zakładu mięsnego
Smak-Górno i radny Sejmiku wojewódz-
twa podkarpackiego – p. Mieczysław
Miazga. Następnie cała społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi
udała się pod stołówkę. Tam nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi oraz po-
święcenie jadalni przez proboszcza pa-
rafii Górno – ks. prałata Jana Liba. Na
zakończenie uroczystości zaproszeni
goście dokonali wpisów do księgi pamiąt-
kowej. Dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację tej inwe-
stycji, a w szczególności Pani Dyrektor
ZS w Górnie Lucynie Perlak za wytrwa-
łość i niezjednaną determinację w cią-
głym ulepszaniu naszej Szkoły.

Tekst i fot. Aleksandra Piróg,
Arkadiusz Biały
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE SOKOŁOWSKIEJ

Impreza sportowo-rekreacyjna
„Po¿egnanie Lata”

W dniu 07.09.2014 r. odbył się na
terenie stadionu sportowego w Wólce
Sokołowskiej piknik rodzinny „Pożegna-
nia lata”, który od pięciu lat jest już tra-
dycją w naszej miejscowości. Spotka-
nie kilku pokoleń mieszkańców sprzy-
jało pełnej integracji, a zabawy, konkur-
sy i turnieje sportowe angażowały dzie-
ci, rodziców, a czasem i dziadków. Pod-
czas tej imprezy szczególny nacisk kła-
dziono na aktywność sportową. Korzy-

stając z bogatej bazy sprzętu sportowe-
go, jaką dysponuje szkoła dzieci bawiły
się piłkami, unihokejem, kręglami, ska-
kankami itp. W czasie zabaw ruchowych,
konkursów sportowych uczestnicy mieli
możliwość wykazać się ogólną spraw-

nością, współzawodnictwem oraz dobrą
komunikacją. Każdy mógł wziąć udział
w odpowiedniej dla siebie formie aktyw-
ności. Dodatkową atrakcją dla malu-
chów była dmuchana zjeżdżalnia z któ-
rej korzystano do woli.

Wydarzeniem dnia był mecz piłki
nożnej rozegrany pomiędzy pracowni-
kami firmy „MDACH” a drużyną składa-
jąca się z przedstawicieli mieszkańców
Wólki Sokołowskiej. Duch rywalizacji
sportowej rozpętany został nie tylko
w rodzicach, ale i dzieciach, które gorą-
co dopingowały piłkarzy. Był to przykład
czerpania radości z aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Popis umiejętności
sportowych dorosłych był świetnym przy-
kładem dla dzieci, które w przyszłości
być może chętnie pójdą w ich ślady.
W czasie trwania imprezy wszyscy ko-
rzystali z bezpłatnego poczęstunku
w formie kiełbasek, natomiast na dzieci
czekał słodki poczęstunek oraz napoje
chłodzące. Impreza mogła zostać zor-
ganizowana dzięki hojności przyjaciół
naszej szkoły: Stanisławy Hajder, Zbi-
gniewa Miazgi, Stanisława Maruta, Mar-
cina Maruta, firmy Styrobud”.

Wycieczka jest w szkole jedną
z form organizacyjnych procesu dydak-
tyczno – wychowawczego dzieci. Umoż-
liwia lepsze poznanie przez uczniów
rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój zdol-
ności postrzegania, ukształtowania wy-
obrażeń i myślenia oraz służy utrwala-
niu zdobytej wiedzy. Najlepiej wykształ-
cony nauczyciel oraz najlepsze podręcz-
niki nie są w stanie zastąpić poznania
przez obserwację, przeżycie i własne

doświadczenie. Organizacja i program
wycieczek i imprez powinny być dosto-
sowane do wieku, zainteresowań i po-
trzeb uczniów, ich stanu zdrowia, spraw-
ności fizycznej. Mając na uwadze do-
bro i wszechstronny rozwój naszych
uczniów w każdym roku szkolnym na-
sza szkoła organizuje wycieczki szkol-
ne. Są to zarówno wycieczki zwane też
lekcjami w terenie podczas których
uczniowie udają się w najbliższe są-
siedztwo szkoły np. na pobliską dział-
kę, jak również wycieczki krajoznawcze
po najbliższej okolicy.

Wycieczka
do skansenu

w Kolbuszowej

W dniu 26 września 2014 r. dzieci
z naszej szkoły brały udział w wyciecz-
ce do skansenu w Kolbuszowej. Głów-
nym celem wycieczki było przybliżenie
dzieciom dawnej wsi, zapoznanie z jej
architekturą, kulturą oraz z obrazem
życia codziennego w chałupie i gospo-
darstwie. Dzieci poznały elementy wy-
posażenia domu mieszkalnego np.
łóżko z wysuwaną szufladą, ławy, stoły,
krzesła, kredens, garnki, misy i święte
obrazy. Wśród elementów ozdobnych
wiejskiej chaty można było zauważyć
bibułkowe kwiaty, pająki, wycinankowe
firanki, serwety, obrusy i poduchy ręcz-
nie haftowane. Uczniowie z zaciekawie-
niem słuchali opowiadania o swoich
kolegach którzy żyli w epoce gdzie nie
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było prądu, gier komputerowych. Byli
zaskoczeni, że dawniej na wsi dzieci
nie miały wiele czasu na zabawę. Po-
magały swoim rodzicom w różnych pra-
cach gospodarskich i polowych. Ponie-
waż rodziców nie było stać na zabawki

śników wszyscy uczestnicy wycieczki
bardzo chętnie wzięli udział w dawnych
grach i zabawach, które w bardzo atrak-
cyjny sposób przeprowadziła pani prze-
wodnik. Na świeżym powietrzu, przy
jednej z zagród, uczyli się tekstów wy-
liczanek, rymowanek oraz zasad wielu
gier i zabaw sprzed stu lat. W południe
rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy smacz-
ne kiełbaski oraz pieczony chleb. Dzień
ten był pełen wrażeń i na długo pozo-
stanie w naszej pamięci.

Wycieczka
do Zabajki

W dniu 12 czerwca 2014 uczniowie
naszej szkoły pojechali na jedno-
dniową wycieczkę do położonej 14 km
od Rzeszowa Zabajki. Pierwszym punk-
tem było zwiedzanie Stadniny. Dzieci
poznały wiele ciekawostek dotyczących
życia koni oraz hodowli i pielęgnacji
tych pięknych zwierząt. Kolejnym punk-
tem było zwiedzanie mini zoo gdzie
mogliśmy zobaczyć osiołki, kozy, owce,
lamy i strusie. Osiołki i kucyki swobod-
nie spacerowały, a dzieci miały okazję
je pogłaskać. Następnie wybraliśmy się
na przejażdżkę po okolicznym lesie,
bryczką zaprzęgniętą w parę koni. Nie-
wątpliwą atrakcją była jazda na koniu
każdego dziecka. Mieliśmy również
okazję pooglądać zawody policji kon-
nej. Dzieci z wielkim zachwytem oglą-
dały skoki przez płonący stos słomy.
Uwieńczeniem wycieczki było wspólne
grillowanie na terenie boiska szkolne-
go w Turzy. Piękna pogoda sprzyjała
zabawie na świeżym powietrzu i dobre-
mu humorowi. Wszyscy wrócili zmęcze-
ni, ale zadowoleni, uśmiechnięci i bo-
gatsi o nowe doświadczenia.

Jolanta Piersiak
Elżbieta Walicka

dla swych pociech, te m.in. wymyślały
wiele zabaw i gier, które wiązały się
z ruchem, śpiewem i recytacją. Do naj-
popularniejszych należały te, które na-
śladowały wiejskie zwierzęta. Aby przy-
bliżyć uczniom realia życia ich rówie-
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W poprzednim numerze Kuriera nakreśliłam Państwu
w skrócie działalność projektu Szlachetnej Paczki, a teraz
chcę przybliżyć jak to działa w naszym Rejonie. Jako Lider
zaczęłam pracę już na wakacjach. Pierwszym moim zada-
niem było przeszkolenie się na specjalnym wdrożeniu dwu-
dniowym dla Liderów Rejonu w Krakowie, a później w Rze-
szowie. Następnie udając się do wszystkich instytucji pomo-
cowych w naszym miasteczku, a także osób prywatnych uzy-

skałam zgody od pięćdziesięciu rodzin w potrzebie, nie tylko
z naszego miasta ale i okolicznych wsi. Bardzo pomocne były
panie z MOPsu, z Parafialnego Caritasu w Nienadówce i So-
kołowie, pielęgniarki środowiskowe oraz panie z OiKu w Gór-
nie. W tym czasie również przeprowadzałam rozmowy z kan-
dydatami na wolontariuszy. Zrekruto-
wanych obecnie jest razem dziewięt-
naście osób w różnym wieku i z róż-
nych miejscowości. Kolejnym etapem
było zorganizowanie szkolenia dla tej
grupy ludzi, którą nazywamy w tym
projekcie Drużyną Super W. Szkole-
nie odbyło się 18 października w po-
mieszczeniach należących do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie. Tutaj pragnę ser-
decznie podziękować Panu Dyrekto-
rowi Jackowi Piekiełkowi za bezpłat-
ne udostępnienie nam sal wraz z wy-
posażeniem tj. rzutników, które były
użyte do przeprowadzenia tego szko-

lenia i nagłośnienia. Dziękuję również za udostępnienie dru-
karki, na której można było wydrukować kolorowe plakaty tak-
że nieodpłatnie. Razem z nami szkoliły się dziewczyny z rejo-
nu Kamień, tam również działa Szlachetna Paczka – w tym
roku po raz pierwszy. Nasze trenerki wszystkie informacje prze-
kazały nam w ciągu siedmiu godzin. Osoby, które odbyły ta-
kie wdrożenie, a także pozytywnie zaliczyli specjalny test
mogą już odwiedzać nasze rodzinki. Tak też się już dzieje.

Wolontariusze dobierani
są w pary, aby mogli obiek-
tywnie ocenić daną sytu-
ację w rodzinie. Mają goto-
we ankiety, na które każda
rodzina, aby wziąć udział
w projekcie jest zobowią-
zana odpowiedzieć. Sama
pierwsza wizyta nie ozna-
cza już, że włączamy tą ro-
dzinę do projektu. Jest to
jeden z etapów. Do 22 li-
stopada mamy czas na te
odwiedziny, ponieważ tego
dnia otwierana jest baza
danych i potem już nie
można włączyć więcej ro-
dzin.

Dzień otwarcia bazy
danych z rodzinami ozna-
cza, że każdy kto chce zo-
stać Darczyńcą i zorgani-
zować pomoc może wejść
na stronę www.szlachetna-
paczka.pl wejść w odpo-
wiedni rejon, a tam wybrać

sobie rodzinkę, której będzie w stanie zapewnić to, czego im
potrzeba. Często dzieje się tak, że dane personalne rodziny
są zmieniane, aby osoby pozostały anonimowe.

Kolejnym szczególnym etapem jest przekazanie przez Dar-
czyńców paczek, a naszym czyli Wolontariuszy w ciągu dwóch

SZLACHETNEJ
PACZKI

DZIAŁANIE
W SOKOŁOWIE CIĄG DALSZY
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W dniu 10.07.2014 r. został rozstrzy-
gnięty otwarty konkurs w ramach Pro-
gramu Osłonowego „Wspieranie Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego w Two-
rzeniu Systemu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie”, edycja 2014. Pro-
jekt pt. „Wiedzą walczymy z przemocą”,
opracowany przez pracowników Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej w Górnie,
został pozytywnie oceniony przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej
i otrzymał dotację celową na realizację
zadań wynikających z treści projektu.

Celem projektu będzie podjęcie dzia-
łań profilaktycznych i edukacyjnych na
rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin za-
grożonych zjawiskiem przemocy. Wie-
loaspektowość zjawiska przemocy, wy-
musza wielość oraz różnorodność pod-
jętych działań, stąd też zadania realizo-
wane w ramach projektu skierowane są
do różnych grup odbiorców.

Opis planowanych
dzia³añ:

•  Zorganizowanie kolejnej edycji
Szkoleń dla rodziców, których program
zakłada naukę umiejętności przezwy-
ciężania trudnych sytuacji życiowych
przy wykorzystaniu własnych zasobów,

dni tj. 13-14 grudzień „Finał Szlachetnej Paczki”, przekaza-
nie ich rodzinom.

Można także zostać Dobroczyńcą Szlachetnej Paczki.
Każdy, kto chce wspomóc ten projekt może dokonać wpłaty
na konto Stowarzyszenia Wiosna. Wystarczy wejść na wyżej
wymieniony adres internetowy.

Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w tym szlachetnym
projekcie. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą obdarzymy
Szlachetną Paczką jak najwięcej potrzebujących rodzin
w naszym Rejonie.

Lider Rejonu
Danuta Łuszczki

uprawnień i  możl iwości,  a także
wspieranie rodziców mających trudno-
ści w wypełnianiu swoich zadań oraz
wdrażanie prawidłowych metod wy-
chowawczych w stosunku do dzieci
i młodzieży.

•  Organizacja spotkań ze specjali-
stami z różnych dziedzin, w ramach Gru-
py Wsparcia „Orchidea” prowadzonej
przy OIK w Górnie. Zajęcia prowadzone
przez profesjonalistów będą umacniały
w uczestniczkach postawę przeciwsta-
wiania się przemocy w sposób aktywny,
a także stworzą uczestniczkom szansę
na poszerzenie perspektyw w zakresie
rozwoju osobistego.

•  Przygotowanie warsztatów profilak-
tyczno-edukacyjnych dla młodzieży
w formie cyklu sześciu dwugodzinnych
spotkań. Cykl spotkań będzie obejmo-
wał sześć grup uczniów w liczbie około
15 osób.

Warsztaty będą miały na celu prze-
kazanie młodzieży podstawowych infor-
macji oraz pogłębienie wiedzy związa-
nej z funkcjami rodziny, miłością, przy-
jaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i ro-
dzicielskich. Zajęcia będą również
kształtowały u młodzieży umiejętność
podejmowania odpowiedzialnych decy-
zji dotyczących wyboru drogi życiowej,
małżeństwa, rodziny. Młodzież podczas

zajęć zostanie zapoznana z podstawo-
wymi informacjami nt. zjawiska przemocy
w rodzinie, a także obaleniem mitów
i stereotypów w tym zakresie.

Kolejną formą działań profilaktycz-
nych skierowanych do uczniów w ramach
warsztatów, jest realizacja spektaklu
profilaktyczno-edukacyjnego w szko-
łach objętych projektem, nt. przeciwdzia-
łania agresji i przemocy. Spektakl połą-
czony będzie z formą warsztatową bę-
dącą motywacją do dalszych rozmów
i przemyśleń.

•  Ogłoszenie kolejnej edycji konkur-
su plastycznego pt. „Narysuj swoje pra-
wa”, który skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych w Powiecie Rze-
szowskim. Konkurs będzie doskonałą
okazją do uświadomienia dzieciom
przysługujących im praw, oraz przybli-
żenia możliwości, które pozwolą im
uchronić się np. przed przemocą fi-
zyczną.

Wybrane prace konkursowe zostaną
nagrodzone oraz umieszczone w kalen-
darzu zawierającym informacje dotyczą-
ce zagrożeń płynących z przemocy w ro-
dzinie, jej skutków oraz instytucji udzie-
lających pomocy ofiarom przemocy.

Działania zaplanowane w projekcie
realizowane będą w okresie od sierp-
nia do grudnia w 2014 roku.

„Wiedz¹ walczymy z przemoc¹”
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„Splecione dłonie”
– Dzień Kultury Ludowej

w DPS w Górnie
Już po raz trzeci w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Górnie zorganizowana została
impreza poświęcona kulturze ludowej. Od-
była się ona 20 sierpnia tego roku, a głów-
nym tematem było wikliniarstwo. Wybór te-
matyki oczywiście nie był przypadkowy, bo
chodziło o popularyzację tego wciąż prak-
tykowanego na naszych terenach rzemio-
sła. O ile wyroby koszykarskie są wszystkim
bardzo dobrze znane, o tyle sposób w jaki
powstają dla wielu wciąż pozostaje za-
gadką, bo nie każdy miał przecież okazję
obserwować pracę wikliniarza. Rozwiąza-
nie tej zagadki przyniósł pokaz wyplatania
wiklinowego kosza, który miał miejsce na
początku spotkania. Osoby szczególnie za-
interesowane techniką wyplatania koszy
mogły spróbować swoich sił pod okiem fa-
chowca w tej dziedzinie. Pokaz wikliniar-
stwa miał również drugi cel, a mianowicie
chodziło o zachęcenie uczestników do pod-
jęcia trudu tworzenia wyrobów z wikliny
papierowej. Jak wiadomo, jest to materiał
o wiele łatwiejszy w pracy i zdecydowanie
bardziej dostosowany do możliwości osób
niepełnosprawnych, które swoich sił mogą
przecież próbować pod okiem swoich tera-
peutów zajęciowych.

Drugą część imprezy stanowiły zabawy
i gry sportowe, których celem było umoty-
wowanie uczestników do podejmowania
aktywności fizycznej dostosowanej do moż-
liwości osób niepełnosprawnych. I tak
uczestnicy mogli się sprawdzić w rozgryw-
kach tenisa stołowego, futbolu stołowego,
czy też air hockeya, który został zakupiony
specjalnie na tę okazję. Ponieważ nie wszy-
scy dobrze czują się w dyscyplinach zręcz-
nościowych, przygotowany został także pro-
sty tor przeszkód, którego elementy zostały
zakupione również z myślą o organizowa-
nej imprezie. Natomiast najmniej sprawni
mogli zmierzyć się ze sobą przy okazji za-
baw z chustą animacyjną.

Uwieńczeniem wydarzenia była zaba-
wa taneczna w rytm muzyki ludowej.

Cała impreza, podobnie jak poprzednie
edycje Dni Kultury Ludowej, została zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Wsparcia
Domu Pomocy Społecznej, które pozyskało
środki z Państwowego Funduszu Osób Nie-
pełnosprawnych będące w dyspozycji Sa-
morządu Województwa Podkarpackiego
– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie w ramach konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych zlecanych fundacjom oraz orga-
nizacjom pozarządowym.

Joanna Januszewska

Spotkanie hodowców go³êbi
pocztowych naszej Gminy

W dniu 18.10.2014 w Domu Kultury w Trzebosi odbyło się
uroczyste spotkanie hodowców gołębi pocztowych zrzeszo-
nych w P.ZH.G.P. Sekcja Sokołów Małopolski na okoliczność
zakończenia sezonu 2014 r.

Powitania gości dokonał Prezes Sekcji Pan Stanisław Gnatek, wśród zapro-
szonych gości przybyli Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Pan An-
drzej Ożóg, Prezes PZHGP Oddział Leżajsk – Sokołów Pan Leszek Stępień.
Następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na obiad po którym głos zabrał
Burmistrz, który podziękował za zaproszenie, złożył życzenia, pogratulował
hodowcom i ich rodzinom wyjątkowej pasji.

Patronat nad rywalizacja hodowców w lotach gołębi w sezonie 2014 w na-
szej Gminie pełnił Burmistrz, który dla zwycięzców ufundował puchary i doko-
nał ich wręczenia.

Puchary otrzymali za najlepsze wyniki w lotach gołębi dorosłych: Woś Sta-
nisław i Mariusz, Gnatek Stanisław, Gumieniak Stanisław w lotach gołębi mło-
dych: Perlak Roman, Prucnal Zygmunt, Bartoń Piotr. Wśród nagrodzonych naj-
większe oklaski otrzymali Kacper Makarowski lat 8 i Wyka Adrian lat 10.

Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawie tanecz-
nej.

Marek Gnatek

Fot. A. Dec
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Leśnicy z Nadleśnictwa Dukla
i przedstawiciele Stowarzyszenia Kultu-
ralnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym
wezmą udział centralnych uroczysto-
ściach w Warszawie.

– Odbierzemy dyplom potwierdzają-
cy bardzo wysokie notowania społecz-
ne dębu „Wincentego”, który zdobył dru-
gie miejsce w ostatniej edycji plebiscy-
tu Drzewo Roku. To jednocześnie naj-
wyżej ocenione przez internautów drze-
wo w Lasach Państwowych. – przypo-
mniała Wiesława Żywiec z Nadleśnic-
twa Dukla.

W przeddzień tego wydarzenia na
obelisku przy dębie młodzi rzeźbiarze

z Liceum Plastycznego w Krośnie, pod
kierunkiem Grzegorza Tomkowicza, na-
uczyciela rzeźby, wykuli stosowną infor-
mację.

– To dla nas kolej-
na okazja do włączenia
się w promocję rodzi-
mej przyrody, przecież
wiosną wykuwaliśmy
na tym obelisku napis
„Dąb WINCENTY pa-
mięci Wincentego
Pola”, a dziś możemy
uwiecznić jego drugie
miejsce w krajowym
plebiscycie.– mówił
Grzegorz Tomkowicz.
– To również sposob-
ność, by w terenie po-
ćwiczyć umiejętność
posługiwania się dłu-

tem i młotkiem kamie-
niarskim przez naszych
uczniów.

Dąb „Wincenty”, jako
jedyne drzewo z Podkar-
pacia, znalazł się wśród
16 finalistów plebiscytu
na Drzewo Roku 2014
i zajął drugie miejsce,
zdobywając prawie 4700
głosów.

Leśnicy z podkarpac-
kich nadleśnictw prze-
prowadzą tego dnia spo-
tkania z młodzieżą
w szkołach i w lesie,

sadzą drzewa. Leśni-
cy z Nadleśnictwa Dy-
nów są zaproszeni na
uroczysty apel z oka-
zji święta. Zaprzyjaź-
niony Zespół Szkół Za-
wodowych w Dynowie
będzie sadził tym dniu
drzewa przed swoją
siedzibą.

Nadleśnictwo Ci-
sna zamierza przepro-
wadzić akcję wspólne-
go sadzenia lasu
z młodzieżą. Najpierw
wraz z uczniami szko-
ły podstawowej po-
sadzą przyszły las bu-

kowy. Zakończenie spotkania odbędzie
się przy wspólnym ognisku, pieczeniem
kiełbasy. Do akcji edukacyjnej włączyli

deszcz

za oknem gra ponurą
melodię
ciężko wyjrzeć by złapać
kilka kropel
lub wyjść za próg
zobaczyć w kałuży swoje
odbicie
deszcz
nastraja w melancholię
przebiera w myślach
segreguje schematy życia
zatrzymuje czas
pod parasolem ulotnych
chwil
zwalnia bieg na przełaj

Jolanta Michna
Gminne Koło Poetów w Łańcucie

Drzewa mają
swoje święto

Społeczność międzynarodowa w dniu 10 października
obchodzi Święto Drzewa. Jest ono zauważalne w szko-
łach i... w lesie. W tym roku przebiega ono pod hasłem
„Drzewo Wolności”.

się też ludzie lasu z Baligrodu. Z kolei
leśnicy w Nadleśnictwie Lutowiska prze-
widzieli na ten dzień spotkanie przy re-
zerwacie „Hulskie”, gdzie zostanie od-
słonięty obelisk upamiętniający profe-
sora Stefana Myczkowskiego, wybitne-
go propagatora ekologii lasu.

Już 9 października świętować będą
uczniowie Technikum Leśnego w Lesku.
Szkoła co roku organizuje zajęcia i kon-
kursy dla zaproszonej młodzieży z in-
nych placówek.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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Polskie Stowarzyszenie Prasy
Lokalnej z siedzibą w Krakowie po
raz kolejny zorganizowało sesję
wyjazdową dla dziennikarzy, którzy
przyjechali z całego kraju na spo-
tkanie z Kardynałem Stanisławem
Dziwiszem i Prezydentem Krakowa
Jackiem Majchrowskim oraz wizy-
tę w Gminie Gdów i Kopalni Soli
w Wieliczce.

Urokliwe miasto Kraków i piękne
słońce przywitało dziennikarzy prasy
lokalnej, którzy przybyli z różnych stron
Polski na sesję Polskiego Stowarzysze-
nia Prasy Lokalnej Kraków – Gdów –
Wieliczka w dniach 19-21 września
2014 r. Większość osób spotkało się
w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” na
Starym Mieście w Krakowie gdzie przy
kawie rozmawiali o swojej pracy dzien-
nikarskiej, współpracy z samorządami
i innych ciekawych doświadczeniach.
Kolejne kroki skierowaliśmy do Kurii Me-
tropolity Krakowskiego J.E. Księdza
Kardynała Stanisława Dziwisza. Ciepłe
przyjęcie szczera wymiana myśli i spo-
strzeżeń oraz miłe słowa Kardynała Dzi-
wisza o dziennikarzach prasy lokalnej
wszystkich nas ujęła. Powiedział: ...pisz-
cie o nas jak najwięcej..., piszcie praw-
dę, nie musicie pisać o Kościele. Pisz-
cie o ludziach i pamiętajcie, piszcie
prawdę... – podkreślił dobitnie Kardynał
Dziwisz.

W tym dniu odbyła się także konfe-
rencja prasowa u Prezydenta Krakowa
Jacka Majchrowskiego. Przyjęto nas
w pięknej historycznej sal, gdzie odby-
wają się sesje Rady Miejskiej. Profesor
Jacek Majchrowski – Doktor Honoris
Causa Uniwersytetu Bordeaux i Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie jest

autorem wielu opracowań naukowych
oraz licznych książek historycznych,
przede wszystkim dotyczących II Rze-
czypospolitej.

Kolejnym etapem pobytu w Krako-
wie było zwiedzanie Wawelu, gdzie
przemieszczaliśmy się wśród turystów
z całego świata. W godzinach popołu-
dniowych pożegnaliśmy Kraków i poje-
chaliśmy do Gminy Gdów. Tam zatrzy-
maliśmy się w Hotelu Oriza, którego wła-
ścicielki panie Izabela i Anna Zastaw-
niak przyjęły nas w najlepszym stylu.
Hotel ten położony jest 30 km od Krako-
wa na przecięciu tras Bochnia – Myśle-
nice i Kraków – Limanowa. W imieniu
własnym i innych dziennikarzy serdecz-
nie dziękuję za wspaniałe przyjęcie,
obsługę i gościnność.

Do Gdowa przyjechaliśmy na zapro-
szenie wójta Zbigniewa Wojasa. Gmina
Gdów leży w samym sercu Małopolski,
w powiecie wielickim. Gospodarka gmi-
ny, poza wybitnie rolniczym charakterem
większości sołectw, opiera się na dobrze
rozwiniętej sieci handlowo-usługowej,
w której funkcjonuje ponad połowa z ok.
1000 podmiotów gospodarczych. Utrwa-
lone w lokalnej strukturze są też: budow-
nictwo i transport. Ponieważ potrzeby
zatrudnienia ciągle rosną, a warunki
naturalne i klimat dla przedsiębiorczo-
ści są korzystne, władze gminy zabie-
gają o inwestorów, którzy byliby skłonni
ulokować swój kapitał właśnie na tere-
nie gminy Gdów.

Najistotniejszymi atutami gminy
Gdów są: dobre połączenie komunika-
cyjne z Krakowem i jego obwodnicą
(oraz przyszłą autostradą Kraków – Me-
dyka), czyste środowisko i ekologiczna

produkcja rolna, liczna siła robocza,
bogate zasoby naturalne, walory przy-
rodnicze, kulturowe i estetyczne, otwar-
tość i przychylność mieszkańców oraz
władz lokalnych.

W rozmowie z wójtem gminy usły-
szeliśmy o szeregu inwestycji, jakie
gmina prowadzi. Jedną z największych
jest obwodnica Gdowa, której pierwszy
etap właśnie zakończono. Ze strony
dziennikarzy padło wiele pytań dotyczą-
cych tego, co dzieje się w gminie. W od-
powiedzi Zbigniew Wojas podał przykła-
dy konkretnych działań podejmowanych
przez samorząd, z których wynika
ogromna dbałość o oświatę, kulturę
i sport. Gmina w dużym stopniu wyko-
rzystuje fundusze unijne, które ułatwiają
zrealizowane najbardziej potrzebnych
zadań. Reasumując, można powiedzieć:
Gdów to gmina dynamiczna, młoda,
z pomysłem i przewodzi jej mądry go-
spodarz.

Nie obyło się tez bez życzeń i gratu-
lacji dla Prezesa PSPL – Zdzisława Sro-
ki, który jest jednocześnie redaktorem
naczelnym „Naszej Gazety” wydawanej
w gminie Gdów, która obchodziła swoje
25-lecie.

Kolejnego dnia, po sytym śniadaniu,
opuściliśmy uroczą gminę Gdów i poje-
chaliśmy do Wieliczki. Docelowym miej-
scem była Kopalnia Soli. Ambasadorem
Kopalni jest Prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Prasy Lokalnej Zdzisław Sroka
i to dzięki jego staraniom zostaliśmy tam
zaproszeni.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden
z najcenniejszych zabytków kultury ma-
terialnej i duchowej na ziemiach pol-
skich, rocznie odwiedzany przez ponad
milion turystów z całego świata. To także
zabytek klasy światowej, wpisany jako
jeden z pierwszych dwunastu obiektów
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO. Dzi-
siaj to zarówno wielowiekowa tradycja
jak i nowoczesność, kilkusetletnia histo-
ria i podziemne miasto z rozbudowaną
infrastrukturą. To tajemnicze miasto jest
zespołem podziemnych wyrobisk poeks-

Z DZIAŁALNOŚCI PSPL

Kraków – Gdów – Wieliczka

Poznajemy nasz kraj
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ploatacyjnych, rozmieszczonych na po-
ziomach od I do IX, zalegających na głę-
bokości od 64 do 327 metrów. Znajduje
się w niej ponad 300 km chodników
i około 3000 komór o łącznej kubaturze
ponad 7 mln m3. Za część zabytkowa
uznano zespół wyrobisk w centralnej czę-
ści kopalni. Pod okiem jednego z najlep-
szych przewodników – Janem Kucha-
rzem, nadsztygarem w Spółce Kopalni
Soli „Wieliczka” S.A., mogliśmy zobaczyć
podziemne komnaty, jeziora i wyrobiska,
wykute w soli rzeźby, płaskorzeźby i całe
kaplice (najpiękniejsza z nich to kaplica
św. Kingi, gdzie w niedzielny poranek
uczestniczyliśmy we mszy św.).

Kopalnia Soli „Wieliczka” prowadzi
także działalność leczniczą w podziem-
nych wyrobiskach górniczych wykorzy-
stując do leczenia unikatowy mikrokli-
mat: powietrze pozbawione zanieczysz-
czeń i alergenów, bogate w mikroele-
menty, o stałej temperaturze, wysokiej
wilgotności, wolne od szkodliwego pro-
mieniowania. Działalność Uzdrowiska
realizowana jest w oparciu o najlepsze
wzorce współczesnej medycyny i przy
współpracy autorytetów naukowych.
Korzystają z niej chorzy na astmę i oso-

Fot. A. Dec, P. Wodniak

by mające problemy z górnymi drogami
oddechowymi – w szczególności dzieci.

Tych wszystkich informacji i wiele
innych ciekawostek dowiedzieliśmy się
z konferencji, którą w imieniu Zarządu
Kopalni Soli „Wieliczka” poprowadził
Paweł Grochal – kierownik Działu Tury-
styki.

W Kopalni spędziliśmy całą dobę,
łącznie z noclegiem w Komorze Mickie-
wicza.

Kolejny raz byłam uczestniczką se-
sji wyjazdowych organizowanych przez
Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
i z tego miejsca chciałam bardzo po-
dziękować Prezesowi Zdzisławowi Sro-
ce za zaproszenie. Słowa uznania kie-
ruję także na ręce Zbigniewa Cygana
za sprawną organizację minionej sesji.
Czekamy na kolejne spotkanie, oby jesz-
cze w tym roku.

Agata Dec
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XIII Powiatowe Warsztaty Rzeźbiar-
skie im. Leszka Walickiego „Glinolepy
2014” odbyły się 27 września 2014 roku
w MGOKSiR w Sokołowie Młp. Organi-
zatorem Warsztatów był Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. przy współpracy To-

warzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej. Patronat nad imprezą objął Staro-
sta Rzeszowski Józef Jodłowski. Warsz-
taty prowadziła instruktorka plastyki Hen-
ryka Boho.

Zadaniem uczestników było wykona-
nie przestrzennej, pełnej rzeźby głowy
z zastosowaniem ekspresyjnych środ-
ków wyrazu.

W Warsztatach wzięl i  udział
uczniowie klas IV-VI szkół podstawo-
wych i I-III gimnazjów, wybrani przez

nauczyciela zajęć plastycznych, repre-
zentujący placówki oświatowe z Tyczy-
na, Sokołowa, Górna, Trzebuski, Trze-
bosi, Nienadówki.

Warsztaty rozpoczęły
się o godzinie 9.30 w sali
widowiskowej MGOKSiR.
Uczestników oraz ich
opiekunów powitał dr
Bartosz Walicki, prezes
Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej.

Po rozdaniu materia-
łów i narzędzi do rzeźbie-
nia młodzi artyści rozpo-
częli swoją „przygodę”
z gliną. Glina jest natu-
ralną, plastyczną, miłą w
dotyku substancją, z któ-
rej łatwo formować trój-
wymiarowe dzieła. Jest
materiałem rzeźbiarskim o zróżnicowa-
nym kolorycie i fakturze. Od zarania
dziejów stanowiła podstawowy suro-
wiec do wyrobu ceramiki oraz rzeźby.
Temat tegorocznej edycji Warsztatów:
„Głowa... Twarz... Ekspresja...”, wywołał
w uczestnikach zainteresowanie, gdyż
ich zadaniem było wykonanie trójwy-

GLINOLEPY 2014

Warsztaty otwiera dr Bartosz Walicki.

M³odzi rzeŸbiarze, opiekunowie, organizatorzy.

Praca twórcza

G³owa... twarz.. ekspresja...

Fot. H. Boho, B. Walicki

miarowej rzeźby – pełnej, pojedynczej,
posiadającej fakturę, o tematyce antro-
pomorficznej, przedstawiającej głowę –

rzeźby ekspresyjnej,
która poprzez deformację
naturalnych kształtów po-
tęguje siłę wyrazu...

W przerwie Warszta-
tów dla wszystkich
uczestników był gorący
posiłek, ponadto herba-
ta, soki i drożdżówki.

W celu utwardzenia
prace rzeźbiarskie zo-
staną wypalone w wyso-
kiej temperaturze, w spe-
cjalnym piecu.

Był to I etap Warszta-
tów. Drugi etap zakończy
się konkursem, w którym
zostaną wyłonione naj-

lepsze rzeźby, oraz wystawą pokonkur-
sową, na której wyeksponowane będą
wszystkie prace wykonane przez uczest-
ników XIII Powiatowych Warsztatów
Rzeźbiarskich „Glinolepy 2014”. O tym
napiszemy w następnym numerze KS.

(mgoksir)
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20 września 2014 roku trzy panie
z sokołowskiego Klubu Twórców Sztu-
ki „ART-dekor” – Maria Łuszczki, Jolan-
ta Szczygieł i Helena Woźniak, wraz
z instruktorką Henryką Boho, brały
udział w czwartej edycji Pikniku Eko-
logiczno-Artystycznego, zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „EUROGALICJA”. Pik-
nik miał miejsce w okolicach Krzemie-
nicy nad malowniczym korytem Stare-
go Wisłoka. W Pikniku, połączonym
z Plenerem Malarskim i Plenerem Fo-
tograficznym, uczestniczyli zarówno
młodsi i starsi, mniej lub bardziej do-
świadczeni twórcy, interesujący się
malarstwem bądź fotografią, mieszka-
jący na obszarze działania Stowarzy-
szenia LGD.

Grupa fotograficzna przemaszero-
wała Szlakiem Starego Wisłoka razem
z profesjonalnym fotografem, panem
Ireneuszem Śpiewlą, który udzielał po-
rad na temat fotografii. Natomiast
w punkcie widokowym znajdującym się
na Szlaku grupa malarska pod okiem
instruktorki plastyki Henryki Boho wy-
konała prace na płótnie farbami akry-
lowymi.

Mimo niesprzyjającej pogody, foto-
graficy i malarze wykonali niezwykle in-
teresujące prace przestawiające krajo-
braz lub roślinność starorzecza, obra-
zujące piękno przyrody ze zwróceniem
szczególnej uwagi na detale powstałe
w sposób naturalny. Różnorodne spoj-
rzenie na naturę odzwierciedliło się
w indywidualnej twórczości uczestni-
ków Pikniku.

Pani Maria namalowała dwa obra-
zy, po jednym panie Helenka i Jola.

Niestety, padający deszcz skrócił to
niezwykłe obcowanie z naturą i sztuką,
i po gorącym posiłku wszyscy uczest-
nicy zostali odwiezieni do swoich
miejsc zamieszkania.

Prace powstałe podczas Pikniku zo-
stały zgłoszone do konkursów: fotogra-
ficznego i malarskiego. Prace oceniała
Komisja Artystyczna w składzie: Halina
Golec – Wiceprezes Zarządu Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „EURO-
GALICJA”, Henryka Boho – przewodni-
cząca Komisji Konkursu Malarskiego
oraz Ireneusz Śpiewla – przewodniczą-
cy Komisji Konkursu Fotograficznego.

10 października o godzinie 16.00
w jednej z sal MGOKSiR przy ul. Rze-
szowskiej odbył się poplenerowy wer-
nisaż. Laureatom wręczono nagrody
rzeczowe i dyplomy, pozostali uczest-
nicy otrzymali okolicznościowe upo-
minki.

(mgoksir)

Nasi artyœci na Szlaku

Starego Wis³oka

Podczas Pikniku Artystycznego.

Fot. H. Boho

Na wystawie poplenerowej.

Obrazy wykonane przez
cz³onkinie KTS: Mariê £uszcz-
ki, Jolantê Szczygie³, Helenê
WoŸniak i Henrykê Boho.
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II Plener Malarski „Sokołów 2014”
odbył się w dniach 21-23 sierpnia 2014
roku na terenie Sokołowa Małopolskie-
go. Wzięło w nim udział 28 twórców
– 19 amatorów i 9 profesjonalistów
– działających w klubach twórczych przy
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie, Miejsko-Gminnym Domu Kultury
w Głogowie Młp., Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. oraz Miejskim Domu
Kultury w Kolbuszowej.

Organizatorem Pleneru był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie przy współpracy To-
warzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej. Patronat nad imprezą objął bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., pan
Andrzej Ożóg.

Komisarzem artystycznym Pleneru
i Wystawy był artysta malarz, historyk
sztuki, pan Ryszard Kucab.

W podsumowaniu Pleneru i Wysta-
wy do katalogu, pan komisarz opisuje
sokołowską trzydniową imprezę arty-
styczną tak m.in.:

(...) To spotkanie grupy ludzi rozma-
wiających językiem sztuki, językiem li-
nii, plamy, koloru, formy – których wypo-
wiedź zanotowana jest na płótnie w po-
staci obrazu. To wielowymiarowy dialog
z miejscem, w którym jesteśmy, z samym
sobą i z powstającym obrazem... Ich wy-
nikiem jest nowa jakość, nowe życie
w postaci płótna, które ożywiamy własną

wypowiedzią malarską. Jako wyraz emo-
cji wynikających z relacji: ja, obraz za-
uważony, obraz wykreowany. To nasza
ocena bycia tu i teraz, pokazana na płasz-
czyźnie płótna przy pomocy barwnych
plam. Możemy czuć się jak stwórca da-
jący nowe życie. Bo to przecież nasz
świat – tylko nasz – my decydujemy od
początku do końca jaki on będzie... Na to
składa się nasza wewnętrzna wrażliwość
poparta wiedzą, doświadczeniem i chę-
cią wypowiedzi w takiej właśnie formie.

Fenomenem jest to, że po-
sługując się takimi samy-
mi środkami wyrazu, otrzy-
mujemy tak różny efekt
końcowy. (...)

W Plenerze uczestni-
czyli: Anna Baran, Rze-
szów (WDK Rzeszów);
Henryka Boho, Turza
(MGOKSiR Sokołów
Młp.); Wioletta Cielecka,
Rzeszów (WDK Rze-
szów); Halina Cisak, Rze-
szów (WDK Rzeszów);

Józefa Czachor, Kolbu-
szowa (MDK Kolbuszo-
wa); Danuta Czebotar,
Tyczyn (WDK Rze-
szów); Maria Drzał-
Grych, Rzeszów (WDK
Rzeszów); Elżbieta Ga-
gat, Styków (MGDK
Głogów Młp.); Barbara
Jabłońska, Kolbuszo-
wa (MDK Kolbuszowa);
Janina Jurek, Pogwiz-
dów (WDK Rzeszów);
Maria Kania, Budy Gło-
gowskie (MGDK Gło-
gów Młp.); Tomasz
Koba, Wysoka Głogow-
ska (MGDK Głogów Młp.); Anna Kraska,
Sokołów Młp. (MGOKSiR Sokołów Młp.);
Małgorzata Kwolek, Sokołów Młp.
(MGOKSiR Sokołów Młp.); Monika Kwo-
lek, Sokołów Młp. (MGOKSiR Sokołów
Młp.); Maria Łuszczki, Sokołów Młp.

(MGOKSiR Sokołów Młp.); Maria Wik-
toria Mostek, Rudna Wielka (WDK Rze-
szów); Barbara Nowakowska, Rze-
szów (WDK Rzeszów); Małgorzata Po-
lit, Tywonia (WDK Rzeszów); Krystyna
Półchłopek, Rzeszów (WDK Rzeszów);
Bogusław Reguła, Budy Głogowskie
(MGDK Głogów Młp.); Jolanta Szczy-
gieł, Nienadówka (MGOKSiR Sokołów
Młp.); Danuta Turbacz, Rzeszów (WDK
Rzeszów); Maria Witt, Budy Głogowskie
(MGDK Głogów Młp.); Irena Wojnicka,
Rzeszów (WDK Rzeszów); Emilia Wo-
łoszyn, Rzeszów (WDK Rzeszów); He-
lena Woźniak, Sokołów Młp. (MGOKSiR
Sokołów Młp.); Kinga Ziobro-Działo,
Rzeszów (WDK Rzeszów).

Wykonane podczas Pleneru obrazy
oceniła Komisja Artystyczna w składzie:
przewodniczący Komisji – Ryszard Ku-
cab oraz członkowie – Krystyna Niebu-
dek, instruktor plastyki w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie i Bartosz
Walicki, prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej.

11 października o godzinie 17-tej
w sali klubowej MGOKSiR miało miej-
sce podsumowanie konkursu i otwarcie

wystawy poplenerowej. W imprezie
uczestniczyli autorzy obrazów i zapro-
szeni goście, między innymi pani Beata
Szot, sekretarz gminy, która reprezento-
wała burmistrza Andrzeja Ożoga. Obo-
wiązki służbowe nie pozwoliły mu przy-

Plener malarski „SOKO£ÓW 2014”
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być na tę uroczystość. Wśród gości był
również pan Czesław Drąg, przedstawi-
ciel Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie; z zaproszenia skorzystali także
nauczyciele, członkowie grup twórczych
z Sokołowa, Głogowa, Rzeszowa.

Gości powitali i wystawę otworzyli
dyrektor MGOKSiR, Jacek Piekiełek
oraz pani Beata Szot.

Nagrody laureatom wręczali człon-
kowie Jury: Ryszard Kucab, Krystyna
Niebudek i Bartosz Walicki oraz pani
Beata Szot.

W kategorii malarzy amatorów na-
grody otrzymali:

I Nagrodę – Maria Drzał-Grych, za
ciekawą kompozycję i nastrój miejsca
w obrazie Świadomość przeszłości;

II Nagrodę – Bogusław Reguła, za
interesujące przedstawienie pejzażu
i uzyskanie efektu przestrzeni w obra-
zie Droga.

Wśród wyróżnionych byli:
Wioletta Cielecka, za interesujące

operowanie światłem tworzącym nastrój
w obrazie Za ogrodzeniem; Tomasz
Koba, za oddanie realiów w ograniczo-
nej gamie kolorystycznej w obrazie Ko-
ściół pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokoło-
wie; Maria Łuszczki, za walory malar-
skie przedstawianego tematu w obrazie
Sokołowskie opłotki; Barbara Nowa-
kowska, za interesującą kompozycję
w obrazie Taki kadr.

W kategorii malarzy profesjonalistów
trzy Nagrody równorzędne otrzymały:

Anna Baran, za cie-
kawą interpretację
przedstawionego tema-
tu w obrazie Plener So-
kołów 2014;

Maria Wiktoria Mo-
stek, za całościowe
przedstawienie atmos-
fery miasta w obrazach
Spojrzenie na Sokołów
I, Spojrzenie na Soko-
łów II;

Kinga Ziobro-Dzia-
ło, za nastrój i wrażli-
wość w obrazie Dwo-
istość.

Wyróżnienia odebrały:
Henryka Boho, za pełne ekspresji

przedstawienie pejzażu
z interesującą kolory-
styką w obrazie (Pod)so-
kołowski zmierzch; Józe-
fa Czachor, za konse-
kwencję w budowaniu
kompozycji z dominantą
w obrazie Podwórko
przy ulicy Plebańskiej;
Małgorzata Kwolek, za
utrwalenie zanikających
elementów architektury
miasta w obrazie Za pło-
tem; Małgorzata Polit,
za syntetyczne ujęcie te-

matu w obrazie Uliczka wspomnień; Da-
nuta Turbacz, za interesującą kompozy-
cję w trudnej technice
batiku pt. Drzewo.

Ponadto Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi
Sokołowskiej przyznało
trzy Nagrody równo-
rzędne Prezesa TMZS
– za uchwycenie miej-
scowego kolorytu, za-
trzymanie się przy pięk-
nie Sokołowa i poetyc-
kie wyrażenie zachwy-
tu nad urokiem tej zie-
mi. Nagrody te wręczył
Bartosz Walicki pa-
niom: Marii Witt, za pra-

cę pt. Pomnik Wdzięczności; Emilii Wo-
łoszyn, za pracę pt. Pod niebem oraz
Halinie Cisak, za pracę pt. Chałupa Bal-
cerka.

Na koniec pan komisarz podsumo-
wał plener, konkurs i wystawę, wyraża-
jąc słowa podziękowania dla Organiza-
torów tego artystycznego przedsięwzię-
cia w Sokołowie i na Ziemi Sokołowskiej
oraz gratulując i życząc laureatom i po-
zostałym autorom obrazów dalszych
sukcesów w pracy twórczej.

Po oficjalnej części imprezy goście
zwiedzali wystawę, częstowali się cia-
stem i napojami, dyskutowali wspólnie,
wymieniając się indywidualnymi do-
świadczeniami i wrażeniami w odbiorze
sztuki, a szczególnie zaprezentowane-
go na wystawie malarstwa.

(mgoksir)

Fot. S. Be³z
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Wystawa poplenerowa

Fot. H. Boho
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V Turnieju Orlika
o Puchar Premiera

Donalda Tuska
9 września br. na obiektach sporto-

wych „Orlik 2012” w Sokołowie Młp. od-
były się eliminacje międzygminne w kat.
dziewcząt 10-11 lat Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska w piłce
nożnej, zaś 12 września br. odbyły się
eliminacje chłopców w tej samej kate-
gorii. W Turnieju dziewcząt udział wzię-
ło 3 drużyny z Gminy Sokołów Młp. oraz
jedna z Gminy Kamień. Po rozegraniu
wszystkich meczy okazało się, że zdo-
bywcą III lokaty jest ZS z Górna, II ZS
z Wólki Niedźwiedzkiej, I ZS z Łowiska.
W kategorii chłopców udział wzięło
3 drużyny z Gminy Sokołów Młp. oraz
3 z Gminy Kamień. Po zaciekłej i wy-
równanej rywalizacji III miejsce zdobył
ZS z Sokołowa Młp., II ZS z Górna, I ZS
z Kamienia.

16 września br. odbyły się elimina-
cje międzygminne w kat. 12-13 lat
dziewcząt Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera Donalda Tuska, a dzień później
eliminacje chłopców w tej samej kate-
gorii wiekowej. W Turnieju dziewcząt
udział wzięło 5 drużyn. Zdecydowane
zwycięstwo w tych rozgrywkach odnio-
sła drużyna z Wólki Niedźwiedzkiej,
II miejsce zajął ZS Górno, III ZS Łowi-
sko. W kategorii chłopców – na 7 startu-
jących drużyn – I miejsce zajął ZS z Gór-
na, II ZS z Kamienia, III ZS z Sokołowa
Młp. Zwycięscy eliminacji międzygmin-
nych w poszczególnych grupach wieko-
wych awansowali do następnej rundy
Turnieju Orlika (I etap eliminacji woje-
wódzkich). Sokołów Młp. przedstawił
ofertę do przeprowadzenia eliminacji na

Na przełomie września i października 2014 roku rozegrany
został 5 Turniej Orlika o Puchar Premiera RP. Wzięły w nim udział
również dziewczęta z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej
(kategoria dziewczęta starsze 12-13 lat). Po wygraniu elimina-
cji gminnych i przejściu dwóch rund eliminacji wojewódzkich
uzyskały one awans do Finału Wojewódzkiego, który rozegrany
został 5 października w Kolbuszowej. Wystąpiły w nim najlep-
sze drużyny z Podkarpacia, a stawką zawodów był kilkudniowy
wyjazd do Warszawy na Finał Centralny. Poziom Finału Woje-
wódzkiego był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany. Niestety,
dziewczęta z Wólki po dwóch remisach i jednej porażce zajęły
ostatecznie 4 miejsce w turnieju i musiały pożegnać się z ma-
rzeniami o wyjeździe do stolicy. Na osłodę otrzymały w nagrodę
komplet strojów piłkarskich. Warto wspomnieć, że w samym tyl-
ko województwie podkarpackim do turnieju przystąpiło ponad
250 drużyn w kategorii dziewcząt starszych, tak więc 4 miejsce
młodych zawodniczek z Wólki to naprawdę spory sukces.

Dziewczęta z Wólki Niedźwiedzkiej wystąpiły w następują-
cym składzie: Brygida Piersiak, Alicja Baran, Gabriela Tabaka,
Justyna Krawczyk, Aleksandra Matuła, Agnieszka Tabaka, Ga-
briela Klimek, Wiktoria Góra.

Trenerem drużyny był Łukasz Frączek.

Turniej Orlika

tym szczeblu 22 września br. – katego-
ria dziewczęta 10-11 lat oraz 25 wrze-
śnia – kategoria chłopców 12-13 lat.
W Turnieju dziewcząt wystartowało dwie
drużyny, gdzie ZS z Grodziska Dolnego
pokonał ZS z Łowiska 1:0. W Turnieju
Chłopców udział wzięło 4 drużyny. Po
rozegraniu wszystkich meczy tabela
wyglądała następująco I miejsce zdo-
był ZS Głogów Młp., II UKS Kosynier
Rzeszów, III ZS Górno. Zdobywcy lokat
I, II awansowali do półfinału wojewódz-
kiego. Podczas wszystkich wymienio-
nych Turniejów Sędzią Głównym był
Sebastian Godek, zaś opiekę me-
dyczną sprawował Daniel Poźniak. Dru-
żyny zajmujące lokaty I, II, III otrzymały
okolicznościowe puchary, dyplomy oraz
piłki nożne. Uczestnicy eliminacji mię-
dzygminnych otrzymali dodatkowo dy-
plomy uczestnictwa oraz opaski na rękę
dla każdego zawodnika, oprócz tego
trenerzy otrzymali koszulki z logo Tur-
nieju. Podczas trwania Turniejów za-
wodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące
otrzymały zimne i gorące napoje oraz

posiłek. Patronat medialny nad przepro-
wadzonymi Turniejami objął Kurier So-
kołowski. Warto się pochwalić, że dru-
żyna dziewcząt kat. 12-13 lat z Wólki Nie-
dźwiedzkiej po pokonaniu kilku etapów
eliminacyjnych w finale wojewódzkim
Turnieju, który odbył się w Kolbuszowej
zajęła IV miejsce. Fundatorem nagród
i wyżywienia był Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Młp. oraz Podkarpacki Wojewódz-
ki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszo-
wie.

Marek Kida
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BIEGI

PRZE£AJOWE
30 września br. na obiektach spor-

towych ZS w Trzebusce wystartowały
XI Gminne Biegi Przełajowe Dziewcząt
i Chłopców pod Patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. w ramach
XVII edycji Współzawodnictwa Gmin
Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym.
Prawo startu miała młodzież urodzona
1 stycznia 1997 r. i młodsza. Dziewczę-
ta rywalizowały na dystansie 1000 m,
zaś chłopcy na dystansie 2000 m. Za-

wody miały na celu wyłonienie repre-
zentacji naszej gminy na zawody wo-
jewódzkie. Po ukończeniu Biegu oka-
zało się, że trasę najszybciej pokonał
Krystian Drabik, jako drugi dobiegł Da-
wid Gielarowski, zaś trzecia lokata
przypadła Mirosławowi Piróg. Wśród
dziewcząt sytuacja wyglądała następu-
jąco: I miejsce zajęła Sylwia Plizga,
II miejsce Paulina Gielarowska, III miej-
sce Julia Kuca. Wyżej wymienieni mło-
dzi sportowcy otrzymali dyplomy, pu-

chary oraz nagrody rzeczowe. Podczas
trwania zawodów organizator dla
uczestników Biegu zapewnił napoje
zimne i gorące oraz gorący posiłek.
Organizatorem XI Gminnych Biegów
Przełajowych pod Patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. był
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji oraz Zespół Szkół w Trze-
busce.

3 października br. odbyły się Mi-
strzostwa Podkarpacia LZS w Biegach
Przełajowych na obiektach MOSiR Łań-
cut. W zawodach wystartowało 160 bie-
gaczek i biegaczy. Podczas zawodów
prowadzona była klasyfikacja indywi-
dualna i drużynowa (pod uwagę brane

były wyniki uzyska-
ne przez 15 dziew-
cząt i 15 chłopców
z najlepszymi czasa-
mi w danej drużynie).
W kategorii indywi-
dualnej dziewcząt
żadna z naszych re-
prezentantek nie
zmieściła się w fina-
łowej trójce, ale za to
drużynowo biegacz-
ki z Gminy Sokołów
zdobyły pierwszą lo-
katę, pokonując
Grodzisko Dolne
oraz Kamień. Wśród
chłopców 2 miejsce
indywidualnie udało

się zająć naszemu reprezentantowi Da-
mianowi Sądejowi, lecz to nie wystar-
czyło aby drużynowo wygrać w tej ka-
tegorii z Grodziskiem. Jednak mocna
2 lokata w tej kategorii dała nam 1 miej-
sce w ogólnej klasyfikacji Dziewcząt
i Chłopców, i w taki sposób puchar LZS
w Biegach Przełajowych pojechał do
Sokołowa. Przejazd na zawody zabez-
pieczył Miejsko Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

II Otwarty

Marszobieg
pod Patronatem

Burmistrza Gminy

i Miasta Soko³ów M³p.

W ramach Światowego Dnia Marszu
TAFISA (Trim and Fitness International
Sport for All Association) odbył się
II Otwarty Marszobieg pod Patronatem
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
TAFISA jest międzynarodową organi-
zacją, której celem jest promocja spor-
tu i zdrowego stylu życia poprzez upo-
wszechnianie aktywność fizycznej.
Marszobieg, który odbył się 4 paździer-
nika br. doskonale wpisuje się w te za-
łożenia. Ukończyć marszobieg można
idąc lub biegnąc w zależności od siły,
wieku, kondycji. To sprawia, że taki
marszobieg otwarty jest dla wszystkich
i każdy może go ukończyć, nie liczy się
tu wynik sam w sobie. Marszobieg to
pierwszy krok do wyrobienia sobie na-
wyku codziennych spacerów na świe-
żym powietrzu, oderwania się od sie-
dzącego trybu życia. Trasa sokołow-
skiego marszobiegu rozpoczęła się na
parkingu KS TG „Sokół” Sokołów Młp.
a zakończyła na obiektach sportowych
ZS w Trzebusce. W ramach II Otwarte-
go Marszobiegu wręczono okoliczno-
ściowe dyplomy i puchary za miejsca I,
II, III w kategoriach wiekowych: 13 lat
i poniżej, 14-18 lat, powyżej 18 lat
z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Ogółem w Marszobiegu wystartowało
98 osób. Po marszobiegu odbył się
blok imprez sportowo-rekreacyjnych
z nagrodami.

Kategoria dziewczęta 13 lat i młodsze
1. Izabela Bizior
2. Gabriela Zimniak
3. Agata Naja
Kategoria dziewczęta 14-18 lat
1. Izabela Nowak
2. Patrycja Wrzos
3. Katarzyna Krzyśko
Kategoria kobiet powyżej 18 lat
1. Paulina Dec
2. Agata Dec
Kategoria chłopcy 13 lat i młodsi
1. Robert Bizior
2. Zbigniew Pokrzywa
3. Kamil Ożóg
Kategoria chłopcy 14-18 lat
1. Mateusz Tęcza
2. Patryk Surdziel
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3. Mateusz Sondej
Kategoria mężczyźni powyżej 18 lat
1. Tadeusz Bazan

Podczas trwania powyższego przed-
sięwzięcia uczestnicy otrzymali zimne
i gorące napoje oraz posiłek. Organiza-
torem II Marszobiegu był Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp., Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp., ZS w Trzebusce, Pod-
karpackie Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej w Rzeszowie.

Marek Kida

Tradycyjnie już gdy nastaje jesień
Wiejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Górnie przyciąga szachistów
z różnych części naszego Podkarpacia,
a to za sprawą już VII Wojewódzkiego
Turnieju „Szukamy Talentów” oraz XIII
Międzypowiatowego Turnieju Szacho-
wego. 5 października br. na te właśnie
zmagania sportowo – intelektualne zja-
wiło się 130 zawodników i zawodniczek.
Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał Józef Krzywonos – Prezes Podkar-
packiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe w Rzeszowie, Jacek Piekie-
łek – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. oraz wielki promotor tej dyscy-
pliny sportu Kazimierz Smolak – Wice-
prezes Zakładu Mięsnego „Smak Gór-
no”. W gronie kibiców tej dyscypliny
sportu znaleźli się również Andrzej Go-
dek – Radny Rady Miejskiej oraz
Edward Buczak – Dyrektor ZS w Trzebu-
sce. Po uroczystym otwarciu Sędzia
Główny Członek Zarządu Podkarpackie-
go Związku Szachowego w Rzeszowie
Marian Bysiewicz – Arbiter Fide przed-
stawił obowiązujące przepisy gry. Tur-
niej rozegrano systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi-

ło 15 minut na partię dla każdego za-
wodnika.

Klasyfikacja końcowa

Grupa A Seniorzy
1. Bogdan Czernicki – TKKF Drogo-
wiec Kraków

2. Kamil Smusz – MKSz GRYF Dębica
3. Łukasz Dudzik – WKS Górnovia
Górno

Klasyfikacja do rankingu 1800

1. Łukasz Dudzik – WKS Górnovia
Górno

VII Wojewódzki Turniej Szachowy „SZUKAMY TALENTÓW”
XIII MIÊDZYPOWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego
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2. Artur Chowaniec – UKS SP1 Leżajsk
3. Marcin Maj – MKS Orzeł Rudnik nad
Sanem
Najstarszy zawodnik: Jan Bobulski

Grupa B (1996-2003)
Juniorzy

1. Patryk Mrozowski – KKSz Urania
Krosno
2. Kacper Guzik – KKSz Urania Krosno
3. Krystian Piersiak – WKS Górnovia
Górno

Juniorki
1. Joanna Burdzy – UKS Orlik Rudnik
n/Sanem
2. Anna Trybowska – UKS Orlik Rudnik
n/Sanem
3. Martyna Godek – WKS Górnovia
Górno

Grupa C (2004 i mł.)
Juniorzy

1. Piotr Szpila – Leżajski Klub Szacho-
wy MCK
2. Adrian Słoniec – UKS Orlik Rudnik
n/Sanem
Dariusz Bartek – Jadwiżanie Wólka Pod-
leśna
Najmłodszy: Dawid Tomkiewicz

Juniorki
1. Oliwia Mirowska – GKSz Hetman Pil-
zno
2. Liliana Krzanowska – RzKSz Rzeszów
3. Izabela Tokarz – Leżajski Klub Sza-
chowy MCK
Najmłodsza: Liliana Krzanowska

Po trzech najlepszych zawodników
i zawodniczek w poszczególnych kate-

goriach wiekowych otrzymało puchary
wraz grawerem, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Ponadto wręczono okolicz-
nościowe puchary w dodatkowej klasy-
fikacjach: najmłodsza zawodniczka,
najmłodszy zawodnik oraz najstarszy
zawodnik. Aktu dekoracji dokonali Jó-
zef Krzywonos – Prezes Podkarpackie-
go Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we w Rzeszowie, Kazimierz Smolak
– Wiceprezes Zakładu Mięsnego „Smak
Górno”, Marian Bysiewicz – Członek
Zarządu Podkarpackiego Związku Sza-
chowego w Rzeszowie oraz Jacek Pie-
kiełek – Dyrektor MGOKSiR. Podczas
Turniejów zawodnicy, trenerzy i osoby

towarzyszące skorzystały z zimnych
i gorących napojów oraz gorącego po-
siłku. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji składa serdeczne
podziękowanie za wsparcie finansowo-
organizacyjne

Józefowi Jodłowskiemu – Staroście
Rzeszowskiemu, Andrzejowi Ożogowi
– Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów
Młp., Józefowi Krzywonosowi – Preze-
sowi Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Lucynie Perlak – Dyrektor
ZS w Górnie i jej pracownikom oraz Ka-
zimierzowi Smolakowi – Wiceprezeso-
wi Zakładu Mięsnego „Smak Górno”.

Marek Kida

W czwartek 16 października na
obiektach Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Górnie odbył się Jesienny Turniej Te-
nisa Ziemnego pod patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp., który
był przeznaczony dla dzieci i młodzieży
do III klasy gimnazjum.

Turniej rozpoczął się od przywitania
zawodników i przedstawienia programu
dnia.

Zawody zostały przeprowadzone
w grach indywidualnych systemem „każ-
dy z każdym”, dzięki czemu wszyscy
zawodnicy mieli możliwość wykazania
swoich możliwości i umiejętności. Wszy-
scy zawodnicy uparcie rywalizowali
o każdy punkt. Można było zauważyć
wielką chęć wygranej ale również
zdrową sportową rywalizację, która była
oparta na koleżeństwie. Taki sposób
rozgrywania przez młodych zawodników

meczy jest z pewnością zasługą rozu-
mienia przez nich istoty sportu, która
wywodzi się ze zdrowej rywalizacji.
Mecze były rozgrywane w systemie 1 set
do 4 wygranych gemów. Do finału awan-
sowali i grali ze sobą o pierwsze miej-
sce: Mateusz Krawiec i Adrian Szostec-
ki, natomiast o trzecie miejsce walczyli
Piotr Kida i Kamil Szostecki. W efekcie
czego I miejsce zajął Mateusz Krawiec,
który w finale pokonał Adriana Szostec-
kiego. Trzecie miejsce zajął Kamil Szo-
stecki, a na czwartym uplasował się Piotr
Kida. Między zawodnikami panowała
miła sportowa atmosfera. Dzieci wyka-
zały się sporymi umiejętnościami, a tur-
niej przebiegał w atmosferze sportowej
rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.
Turniej zakończył się wręczeniem pu-
charu za I miejsce oraz nagród rzeczo-
wych i dyplomów za I, II i III miejsce ufun-

dowanych przez. Andrzeja Ożoga Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Najlepsza czwórka zawodników
w turnieju:
I. Mateusz Krawiec
II. Adrian Szostecki
III. Kamil Szostecki
IV. Piotr Kida

Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego
był turniejem kończącym sezon 2014,
wszystkich tenisistów serdecznie zapra-
szam już teraz do udziału w turniejach
w sezonie 2015.

Barbara Rybak

Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego

pod Patronatem Burmistrza

Gminy i Miasta Soko³ów M³p.
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W sobotę 23 sierpnia na obiektach
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górnie
odbył się Powakacyjny Turniej Tenisa
Ziemnego, który był przeznaczony dla
dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Tur-
niej rozpoczął się od przywitania zawod-
ników i przedstawienia programu dnia.

Zawody zostały przeprowadzone
w grach indywidualnych systemem pu-
charowym. Mecze były rozgrywane
w systemie 1 set do 4 wygranych ge-
mów. Do półfinałów awansowali i grali
ze sobą: Arkadiusz Perlak z Mateuszem
Krawcem oraz Kamil Szostecki z Patry-
kiem Piersiakiem. W efekcie czego I miej-
sce zajął Mateusz Krawiec, który w fina-
le pokonał Kamila Szosteckiego. Prze-

Powakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego

po³¹czonego z ogniskiem na zakoñczenie wakacji
grani natomiast zagrali ze sobą o trze-
cie miejsce w turnieju. Arkadiusz Perlak
pokonał rywala i uplasował się tym sa-
mym na trzecim stopniu podium. Rywa-
lizacja była zacięta ale między zawod-
nikami panowała miła sportowa atmos-
fera. Dzieci wykazały się sporymi umie-
jętnościami, a turniej przebiegał w at-
mosferze sportowej rywalizacji zgodnie
z zasadami fair play. Turniej zakończył
się wręczeniem pucharu za I miejsce
oraz nagród rzeczowych i dyplomów za
I, II i III miejsce dla najlepszej trójki
w końcowej klasyfikacji:
I. Mateusz Krawiec
II. Kamil Szostecki
III. Arkadiusz Perlak

Każdy ze zwycięzców otrzymał na-
grody ufundowane przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim.

Kolejnym punktem programu było
ognisko. Po zakończeniu Turnieju uda-
liśmy się zorganizować miejsce na ogni-
sko. Wszystkie dzieci z wielką radością
zabrały się do pracy.

Wszyscy grali w piłkę, piekli kiełba-
ski i wspominali z uśmiechem wcze-
śniejsze wydarzenia dnia. Na koniec
upieczono chleb, który świetnie smako-
wał w miłej atmosferze na świeżym po-
wietrzu. Wszyscy w wesołych nastrojach
wrócili bezpiecznie do domu.

Barbara Rybak
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych od 1 sierpnia
do 30 września 2014 r.

Przestêpstwa

Od 01 sierpnia do 30 września 2014
r. Komisariat Policji w Sokołowie Młp.
zanotował 54 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.

Castle Triathlon Malbork rozpoczę-
ty 7.09.2014. Jako pierwsi, tuż przed
niedzielnym świtem, na starcie zawo-
dów pojawili się uczestnicy zmagań na
dystansie ironman wśród nich triath-
lonista z Sokołowa Małopolskiego Wie-
sław Sondej dla którego był to drugi
w tym sezonie start w pełnym Ironme-
nie (wcześniej 14 czerwca w Balaton-
man na Węgrzech.

Na starcie stanęło 135 triathlonistów,
którzy odważyli się pokonać ten morder-
czy dystans. Start pływania był z wody.
Rzeka Nogat w tym dniu miała temp. ok.
16-17 stopni C. Trasa pływacka to nic
innego jak prostokąt, w jedną stronę pły-
nąłem pod prąd rzeki w drugą z prądem
(i tak 4 okrążenia). Na 90 km składały
się trzy okrążenia z dwoma nawrotami
i trzema zakrętami ok. 90 stopni.

Wiesław Sondej

Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (8 przypadków), kradzie-
że z włamaniem (3 przypadki), oszustwo
(2 przypadki), uszkodzenie ciała (4 przy-
padki), kierowanie gróźb karalnych
(3 przypadki), fizyczne i psychiczne znę-
canie się (8 przypadki), kierowanie sa-
mochodem po drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości (6 przypadków), uszko-
dzenie mienia, (3 przypadki), wypadek
drogowy (3 przypadki), przywłaszczenie
rzeczy (1 przypadek), podrobienie doku-
mentów (3 przypadki), uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego (1 przypa-
dek), groźby karalne kierowane poprzez
telefon tzw. stalking (3 przypadki), nara-
żenie na utratę zdrowia i życia (3 przy-
padki), wreczenie korzyści majatkowej

(1 przypadek), nieumyślne spowodowa-
nie śmierci (1 przypadek) oraz posiada-
nie środków odurzających (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 23 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Wólce Niedźwiedzkiej (5 kolizji),
w Sokołowie Młp. (4 kolizje), w Trzebośi
(3 kolizje), w Nienadówce (1 kolizja),
w Trzebusce (1 kolizja), Górnie (4 koli-
zje),w Turzy (1 kolizja), w Kamieniu (3 ko-
lizje) oraz w Krzywej Wsi (1 kolizja).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

Ludzie z ¿elaza na trasie Castle Triathlon Malbork 2014.

Pokonali 226 km
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V Turniej Orlika o Puchar Donalda Tuska

XI Gminne Biegi Przełajowe

9, 12, 16, 17, 22, 25 września 2014 r.

Fot. S. Bełz

Dziewcząt i Chłopców pod patronatem
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
w ramach XVII edycji Współzawodnictwa

Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym
30.09.2014 r.

Fot. S. Bełz, M. Kida
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VIII Wojewódzki Turniej Szachowy

XIII Międzypowiatowy Turniej Szachowy
pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
5.10.2014 r.

„Szukamy Talentów”,

II Otwarty Marszobieg
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., 4.10.2014 r.

fot. M. Kida

fot. S. Bełz




