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Jest taki zmierzch

wśród grudniowych szarych dni

kiedy w noc, gwiazda lśni...

Wigilii czas, każe nam u stołu stać

łamać chleb, razem trwać

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015

życzy
Redakcja „Kuriera Sokołowskiego”



Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2014 r.
11 listopada 2014 r.
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Szanowni Państwo!
Święto 11 listopada jest dla Polaków

świętem bardzo radosnym, jest świętem
dumy narodowej, to jedno z świąt – sym-
boli Polski. Polakom udało się zrobić coś
ważnego, wybić się na niepodległość.
Teraz Polska jest podzielona, co widać
najlepiej w czasie świąt narodowych.
W cieniu niepodległości 11 listopada,
trzeba wyraźnie opowiedzieć się za od-
wiecznymi polskimi wartościami, bez
uciekania się w liberalizm, tolerancję
i inne pseudo nowoczesności.

Musimy pamiętać, że nic nie jest
dane na zawsze, niepodległość także.
„Zachowajcie to dziedzictwo, pomnóż-
cie to dziedzictwo, przekażcie je następ-
nym pokoleniom” wołał nasz wielki ro-
dak Święty Papież Jan Paweł II. Żeby
tak się stało musimy znać prawdę o nas
dzisiaj, o naszych ojcach dziadach, znać
prawdę o ludziach, którzy zadecydowa-
li o dzisiejszym obliczu Polski.

Podziêkowanie

Szanowni Wyborcy,
Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, którzy głosowali
na mnie w ostatnich wyborach samorządowych, ufając, że będę uczciwie pra-
cował na rzecz Naszej Gminy. Kolejny wybór traktowałem jako wyraz docenie-
nia mojej dotychczasowej działalności na rzecz mieszkańców, a jednocześnie
wielkie zobowiązanie, aby jeszcze efektywniej działać i pracować dla Naszej
Gminy. Ani na chwilę nie zapomniałem, że to za sprawą Państwa głosów mo-
głem pracować dla Naszej Małej Ojczyzny. Swoją pracą i zaangażowaniem
starałem się udowodnić, że dokonaliście dobrego wyboru. Wszystko, czego
dokonałem, bez Was nie udałoby mi się osiągnąć.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Andrzej Ożóg

Przemówienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzeja Ożoga wygłoszone podczas obchodów

Narodowego Święta Niepodległości
Czcigodni Księża, Panie, Panowie,
Droga Młodzieży!

Witam wszystkich, którzy zechcieli
przyjść tutaj, aby poczuć się cząstką wiel-
kiej, pięknej wspólnoty narodowej. Ob-
chodzimy dziś święto odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Po długich
latach niewoli kraj nasz zyskał prawo
stanowienia własnych praw i rozwoju.
Rano 10 listopada 1918 r., uwolniony
przez Niemców z twierdzy magdebur-
skiej Józef Piłsudski wrócił do Warsza-
wy. Jego powrót z twierdzy wywołał en-
tuzjastyczne demonstracje oraz wyzwolił
wolę pozbycia się z miasta 30-tysięcz-
nego garnizonu niemieckiego. 10 i 11
listopada trwało rozbrajanie Niemców,
w czym szczególną rolę odegrała mło-
dzież Warszawy, skupiona w szeregach
Polskiej Organizacji Wojskowej. Po kil-
kudziesięciu zaledwie godzinach, stoli-
ca Polski była znów w polskim posiada-
niu. 11 listopada wieczorem Rada Re-
gencyjna, która 7 października prokla-
mowała niepodległość Polski, zdecydo-
wała się przekazać Józefowi Piłsudskie-
mu władzę wojskową a trzy dni później,
Regenci zrzekli się na jego rzecz całej
władzy cywilnej. Tego samego dnia Jó-
zef Piłsudski, przywódca odradzającej
się Polski, wydał swój pierwszy urzędo-
wy akt: „Wyszedłszy z niemieckiej nie-
woli, zastałem wyzwalającą się Polskę
w najbardziej chaotycznych stosunkach
wewnętrznych i zewnętrznych, wobec
zadań niezmiernie trudnych, w których
lud polski sam musi wykazać swoją zdol-
ność organizacyjną”. 16 listopada 1918
r. Piłsudski wysłał, datowaną na 11 li-
stopada, depeszę do USA, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Włoch i Niemiec informu-
jącą o powstaniu niepodległego pań-
stwa polskiego.

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

Polska „wybuchła” 11 listopada, ale
były to dopiero początki niepodległego
państwa. Wtedy u progu niepodległości,
w zasięgu władzy polskiej znajdowały
się ziemie b. Królestwa Polskiego i Ga-
licji – i to nie wszystkie. Powstające pań-
stwo polskie nie było jeszcze w pełni
zjednoczone, nie miało ustalonych gra-

nic, obejmowało obszar zaledwie około
140 tys. km2, na których mieszkało oko-
ło 14,5 mln obywateli. Odzyskanie nie-
podległości przez Polskę po latach za-
borów stanowi jedno z najważniejszych
wydarzeń w dziejach państwa polskie-
go. Był to akt historyczny wprowadzają-
cy Polskę po długim okresie nieobec-
ności do grona suwerennych państw.
Położenie Polski, posiadany potencjał
ekonomiczny oraz zasoby ludnościowe
czyniły nasz kraj ważnym partnerem
w gronie państw europejskich. Nasi
przodkowie znaleźli wspólną drogę,
wszyscy byli zdolni do kompromisu,
wszyscy umieli połączyć swoje warto-
ści, swoje idee i poglądy we wspólne
dobro Polaków, wszystkich Polaków.
Stworzyli przestrzeń zgody, która pozwo-
liła wtedy budować państwo.

11 listopada obchodzony był w II
Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe
mające ogromne znaczenie dla milio-
nów Polaków. Był jednocześnie wyra-
zem szacunku dla minionych pokoleń
walczących o wolną Ojczyznę.

Pamięć o tym dniu, pomimo nieko-
rzystnych dla Polski następstw II wojny
światowej, pozostała nadal w świado-
mości Polaków. Święto Niepodległości
przetrwało w tradycji oraz świadomości
narodu polskiego jako niezwykle donio-
sły akt historyczny.

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

Koncert zorganizowano w 100 rocz-
nicę powstania legionów. Słowo wstęp-
ne wygłosił Stanisław Kula pomysłodaw-
ca i współorganizator tej uroczystości.

W imieniu organizatorów powitał
przybyłych gości: ks. proboszcza Jana
Prucnala, burmistrza Andrzeja Ożoga,
przewodniczącego Rady Miejskiej An-
drzeja Pasierba, z-cę prezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska Bogusława Kidę, radnych Rady Miej-
skiej oraz mieszkańców miasta Sokoło-
wa i gminy.

Przypomniał
kilka dat i faktów
z w i ą z a n y c h
z historią Polski.

100 lat
temu, w 1914 r.
miały miejsce
w y d a r z e n i a ,
które doprowa-
dziły do odzy-
skania przez
Polskę niepod-
ległości w roku
1918. Dnia 28
czerwca 1914 r.
miał miejsce za-
mach na na-
stępcę tronu
Austro-Węgier-
skiego Fran-
ciszka Ferdy-

nanda. Miesiąc później, 28 lipca Au-
stro-Węgry wypowiedziały wojnę Ser-
bii. W przeciągu kilku następnych tygo-
dni do wojny przystąpiły najważniejsze
państwa ówczesnej Europy i świata.
Przeciwko sobie stanęli zaborcy Pol-

ski, z jednej strony Rosja,
z drugiej Austro-Węgry
oraz Niemcy. W armiach
państw zaborczych wal-
czyli zmobilizowani Pola-
cy. Państwa walczące
w tej wojnie zezwoli ły
z czasem na powstawanie
polskich jednostek woj-
skowych. W Rosji powstał
m.in. Legion Puławski
oraz Dywizja Strzelców
Polskich. Niemcy utwo-
rzyły Polską Siłę Zbrojną
– Polnische Wehrmacht.
We Francji powstał Legion
Bajoński i Błękitna Armia.

Największe znaczenie,
największą sławę zyskała
jednak formacja do po-
wstania, której przyczynił
się Józef Piłsudski. Były to
brygady Legionów Pol-
skich, którym początek
dała I Kompania Kadrowa.

Koncert Pieœni Legionowych

„My Pierwsza Brygada...”
11 Listopada to ważny i radosny

dzień dla Polaków. Obchodzimy Naro-
dowe Święto Niepodległości. Czcimy to
święto w różny sposób: wywieszamy
w oknach flagi narodowe, uczestniczy-
my w pochodach, śpiewamy pieśni pa-
triotyczne.

W naszym mieście, w godzinach
przedpołudniowych odbyła się uroczy-
sta Msza święta oraz manifestacja pa-
triotyczna na Rynku pod figurą Matki
Bożej, która jest Pomnikiem Wdzięcz-
ności za Odzyskaną Wolność. Po niej
odbyła się okolicznościowa akademia
w MGOKSiR w Sokołowie.

W godzinach wieczornych zaprosili-
śmy mieszkańców miasta i gminy na
wspólne śpiewanie podczas Koncertu
Pieśni Legionowych pt. „My Pierwsza
Brygada...”. Organizatorami koncertu
byli: Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp., MGOKSiR i Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
Program koncertu zawierał najbardziej
znane pieśni legionowe i wojskowe po-
chodzące głównie z okresu I wojny świa-
towej:
1. O mój rozmarynie
2. Warczą karabiny
3. Hej, chłopcy bagnet na broń
4. Piechota (Nie noszą lampasów)
5. Jedzie na Kasztance
6. Ej dziewczyno, ej niebogo
7. Chciała Kasia Jasia – mel. ludowa

z Mazurów
8. Rozkwitały pąki białych róż
9. Ułani, ułani, malowane dzieci

10. Warszawianka
11. Wojenka
12. Serce w plecaku
13. Przybyli ułani pod okienko
14. Pierwsza kadrowa
15. My, Pierwsza Brygada

Na scenie wystąpił Chór Męski dzia-
łający przy parafii pw. Św. Jana Chrzci-
ciela w Sokołowie Młp. oraz soliści: Iza-
bela Piersiak, Anita Śliż, Elżbieta Fa-

landys, Jakub Rzucidło, Sebastian Le-
siczka i Bartłomiej Tarnawski. Wokali-
stom akompaniował zespół instrumen-
talny złożony z muzyków z Sokołowa
i okolic. Zespoły przygotował i popro-
wadził Sebastian Lesiczka, który jest
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2 sierpnia 1914 r. Józef Piłsudski
otrzymał zgodę od władz austriackich na
mobilizację oddziałów strzeleckich. Na-
stępnego dnia w krakowskich Olean-
drach została zorganizowana I Kompa-
nia Kadrowa. Oddział liczący 144 żoł-
nierzy składał się ze słuchaczy szkół
oficerskich Strzelca i Polskich Drużyn
Strzeleckich. Już 6 sierpnia oddział udał
się w kierunku Królestwa Polskiego.

Dwa tygodnie później, 21 sierpnia
z Sokołowa do Krakowa wyruszył oddział
strzelecki pod dowództwem Sokołowia-
nina Jakuba Darochy. Razem z naszymi
rodakami poszli strzelcy z Rudnika.

I Kompania Kadrowa stała się zaląż-
kiem Legionów Polskich – pierwszej
polskiej formacji wojskowej XX wieku.

W czasie I wojny światowej w Legio-
nach służyło około 35-40 tys. żołnierzy.
Poległo ok. 3 tysięcy. Ordery Virtuti Mili-
tari otrzymało 1358 legionistów. Wśród
rzeszy legionistów byli mieszkańcy na-
szej miejscowości i naszej gminy.

Oto nazwiska tych, którzy poszli
w drużynie Darochy. Byli to: Darocha Ja-
kub, Ciepielowski Władysław, Dostych
Jan, Hodała Karol, Pudełek Jan, Pasierb
Władysław, Dec Ignacy z Mazur, Piękoś
Stanisław, Rzeszutek Władysław, Piękoś
Ludwik, Pasierb Stanisław, Pasierb Mar-
cin, Kałużyński Franciszek, Walicki Leon.

W późniejszym czasie, różnymi dro-
gami trafili do Legionów: Dec Ignacy,
Smolak Jan, Łuszczki Karol, Sakowski
Franciszek, Łuszczki Jan, Łuszczki Alek-
sander, Piękoś Józef, Partyka Jan, Sta-
wiarski Wincenty, Piękoś Karol, Dańczak
Łucjan, Pyska Władysław, Chorzępa
Wojciech, Matuła Filip, Matuła Włady-
sław, Wojciechowski Maksymilian,
Łabęcki Władysław, Łabęcki Jan, Czusz-
kiewicz Józef oraz Piersiak Adam, Tu-
paj Kazimierz i Dec Wincenty z Górna.

Na frontach I Wojny Światowej wal-
czyli także: ks. Łuszczki Franciszek,
Łuszczki Władysław, Czosnek Franci-
szek, Dańczak Czesław, Dańczak An-
drzej, Stąpor Ignacy, Chorzępianka Ka-
tarzyna, Dec Władysław, Zacharski Mie-
czysław, Gardziel Włodzimierz, Mazgaj
Adam, Ryś Józef, Woś Jan, Woś Stani-
sław, Woś Marcin, Pasieka Jan, Woś
Tomasz, Piękoś Franciszek, Czosnek
Kazimierz.

Pieśń od wieków towarzyszyła żoł-
nierzom na biwaku i podczas walki. Pie-
śni prezentowane podczas koncertu
ukazywały emocje towarzyszące żoł-
nierzom, ich ambicje, pragnienia, tęsk-
noty i nostalgię za wolną Ojczyzną. Oko-
licznościowy koncert upamiętniał tamte
wydarzenia i tamtych ludzi. Konferan-
sjerem był dziennikarz radia VIA p. Je-
rzy Frąckowiak, który wspominał oko-
liczności powstania wykonywanych pie-
śni. Zachęcał także publiczność do ra-
dosnego przeżywania święta i wspólne-

go śpiewania znanych utworów. Teksty
wszystkich pieśni wyświetlano na ekra-
nie. Obsługą wyświetlacza zajmował się
p. Piotr Rafiński.

Chwile zadumy wywołały recytacje
wierszy w wykonaniu uczestniczek Wo-
jewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
„Kiedy trzeba...” organizowanego co-
rocznie przez Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. Recytatorka-
mi były: Justyna Pokrzywa z Zespołu
Szkół w Trzebosi i Aleksandra Okoń
z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Scenografię podkreślającą narodo-
wy charakter święta zaprojektowała
i wykonała p. Małgorzata Kwolek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie kon-
certu: solistom, muzykom, chórowi,
sponsorom, gościom i rozśpiewanej pu-
bliczności.

Na zakończenie wystąpił Burmistrz
Miasta i Gminy p. Andrzej Ożóg, który
skierował słowa uznania dla artystów za
wzniosłe przeżycia artystyczne i podzię-
kowania dla organizatorów koncertu.

Organizację koncertu wsparli: Eu-
rogalicja – Stowarzyszenie Lokalnej
Grupy Działania, Radni z Sokołowa
Młp., Zakład Małopolska, Kwiaciarnia
Lavender.

M. Kula
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Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 28 listopada 2014 r.

Porządek obrad:
1. Ślubowanie radnych.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego
Rady.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodni-
czących Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
6. Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta.
7. Wybór Przewodniczących Komisji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrealizo-
wanie przez Gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyj-
nego pn.: „Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej
w m. Górno – rejon sanatorium”.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 10 grudnia 2014 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji projektu systemowego w 2014 roku
pt. „Czas na aktywność w Gminie Sokołów Młp”.
2. Powołanie Radnych w składy Komisji.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
– w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Mia-
sta,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umo-
wy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Sokołów Małopolski odbieranych od właści-
cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w terminie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku”.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

UCHWAŁA Nr I/1/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MŁP.

z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zmianami) oraz § 9 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Rada Miejska w Sokołowie Młp. postanawia co na-
stępuje:

§ 1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano
wyboru Pana Andrzeja Pasierba na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. Załącznik protokół Komisji Skru-
tacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca obrad
Bronisława Szot

UCHWAŁA Nr I/2/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MŁP.

z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących

Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zmianami) oraz § 9 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Rada Miejska w Sokołowie Młp. postanawia co na-
stępuje:

§ 1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp., którymi zostali:
1. Radny Mieczysław Kobiernik
2. Radna Bronisława Szot
Załącznik protokół Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

UCHWAŁA Nr I/3/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MŁP.

z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących

Komisji Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z
późn. zmianami) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Rada Miejska w Sokołowie Młp. postanawia co na-
stępuje:

§ 1
Wybiera się: Pana Henryka Kraskę na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Pana
Jana Jodłowskiego na Przewodniczącego Komisji do Spraw
Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp., Pana Andrzeja Godka na Przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Przygotowała Maria Kucia
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WYBORY (1 TURA) BURMISTRZ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
WYNIKI GŁOSOWANIA I WYBORÓW

Pozycja Nazwisko/Imiona Nazwa komitetu Liczba % wybrany
nr głosów głosów

na kandydatów ważnych

1 Ożóg Andrzej Mariusz KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 4 456 62.03  Tak
2 Prucnal Paweł Michał KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 1 641 22.84  Nie
3 Rusin Paweł KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 1 087 15.13  Nie

Kandydaci razem 7 184 100

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

Okręg wyborczy nr 1

20 Pustkowski Krzysztof KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 42 8.82 Nie
21 Sidor Bogdan KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 222  46.64 Tak
22 Ożóg Karol Wojciech KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 78  16.39 Nie
23 Sidor Krzysztof Antoni KW „Ojcowizna” RP 18  3.78 Nie
24 Pasierb Witold KWW – Witolda Pasierba 116  24.37 Nie

Kandydaci razem 476  100

Okręg wyborczy nr 2

19 Holdenmajer Piotr Paweł KWW Młody Sokół 100 21.28 Nie
20 Piersiak Czesław KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 79 16.81 Nie
21 Bęben Jerzy KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 85 18.09 Nie
22 Płoszaj Stanisław Robert KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 85 18.09 Nie
25 Kraska Ryszard Stanisław KWW Ryszard Kraska

Razem zbudujemy przyszłość 121 25.74 Tak
Kandydaci razem 470 100

Okręg wyborczy nr 3

20 Gazda Zofia Teresa KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 125 25.83 Nie

21 Sumiński Jerzy Wojciech KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 77 15.91 Nie
22 Pasierb Andrzej KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 238 49.17 Tak
26 Smoleńska Ilona KWW Uczciwie dla Sokołowa Młp. 44 9.09 Nie

Kandydaci razem 484 100

Okręg wyborczy nr 4

19 Marszałek Bogusław Jan KWW Młody Sokół 64 14.48 Nie
20 Chowaniec Iwona KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 90 20.36 Nie
21 Koziarz Kazimierz KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 110 24.89 Nie
22 Dec Agata Katarzyna KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 178 40.27 Tak

Kandydaci razem 442 100

Okręg wyborczy nr 5

20 Bęben Tadeusz Jakub KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 61 14.45 Nie
21 Kuryś Andrzej KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 161 38.15 Nie
22 Szot Bronisława KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 200 47.39 Tak

Kandydaci razem 422 100

Okręg wyborczy nr 6

20 Rembisz Marek KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 64 16.16 Nie
21 Kida Paweł Krzysztof KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 85 21.46 Nie
22 Godek Andrzej Marek KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 136 34.34 Tak
27 Perlak Stanisław KWW Rozwój Górna 111 28.03 Nie

Kandydaci razem 396 100

Okręg wyborczy nr 7

20 Król Agnieszka Maria KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 108 22.13 Nie
21 Kiełb Stanisław KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 92 18.85 Nie
22 Kobiernik Mieczysław KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 288 59.02 Tak

Kandydaci razem 488 100

Okręg wyborczy nr 8

20 Burszta Marek KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 502 69.92 Tak
22 Miazga Krzysztof KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 216 30.08 Nie

Kandydaci razem 718 100
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Pozycja Nazwisko/Imiona Nazwa komitetu Liczba % wybrany
nr głosów głosów

na kandydatów ważnych

Okręg wyborczy nr 9

20 Piersiak Joanna KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 208 38.81 Nie
21 Wyskida Danuta KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 39 7.28 Nie
22 Hajder Stanisława Małgorzata KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 289 53.92 Tak

Kandydaci razem 536 100

Okręg wyborczy nr 10

20 Drapała Bogdan Wiesław KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 70 13.92 Nie
21 Żarek Bartłomiej KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 34 6.76 Nie
22 Mul Mariusz Marek KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 170 33.80 Nie
23 Zdeb Helena KW „Ojcowizna” RP 49 9.74 Nie
28 Jodłowski Jan KWW Trzeboś Nasza Przyszłość 180 35.79 Tak

Kandydaci razem 503 100

Okręg wyborczy nr 11

20 Wyskida Mateusz Marcin KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 58 13.00 Nie
22 Kraska Henryk Józef KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 365 81.84 Tak
23 Jacek Andrzej KW „Ojcowizna” RP 23 5.16 Nie

Kandydaci razem 446 100

Okręg wyborczy nr 12

20 Motyl Bogusław Wiesław KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 61 15.68 Nie
21 Baran Bogusław Tadeusz KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 105 26.99 Nie
22 Pikor Edward KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 223 57.33 Tak

Kandydaci razem 389 100

Okręg wyborczy nr 13

20 Jedynak Jerzy KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 189 41.27 Nie
21 Chorzępa Monika KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 43 9.39 Nie
22 Gielarowski Zbigniew Jan KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 226 49.34 Tak

Kandydaci razem 458 100

Okręg wyborczy nr 14

20 Chorzępa Rozalia KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 102 27.42 Nie
21 Daniel Renata KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 74 19.89 Nie
22 Budzyń Stanisław KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 196 52.69 Tak

Kandydaci razem 372 100

Okręg wyborczy nr 15

20 Baran Leszek Roman KWW Nasza Gmina – Wspólne Dobro 55 11.63 Nie
21 Krzyśko Marian KWW Pawła Rusina – Rozsądny Rozwój 230 48.63 Tak
22 Pacyna-Tasior Grażyna KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 188 39.75 Nie

Kandydaci razem 473 100

OKRĘGI WYBORCZE
LISTY KOMITETÓW WYBORCZYCH

Nr Skrót nazwy komitetu wyborczego Liczba głosów na listy w okręgach
listy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 razem

19 KWW Młody Sokół 0 100 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
20 KWW Nasza Gmina –

Wspólne Dobro 42 79 125 90 61 64 108 502 208 70 58 61 189 102 55 1 814
21 KWW Pawła Rusina –

Rozsądny Rozwój 222 85 77 110 161 85 92 0 39 34 0 105 43 74 230 1 357
22 KWW Rozwój Gminy Sokołów Młp. 78 85 238 178 200 136 288 216 289 170 365 223 226 196 188 3 076
23 KW „Ojcowizna” RP 18 0 0 0 0 0 0 0 0 49 23 0 0 0 0 90
24 KWW – Witolda Pasierba 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
25 KWW Ryszard Kraska

Razem zbudujemy przyszłość 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
26 KWW Uczciwie dla Sokołowa Młp. 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
27 KWW Rozwój Górna 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
28 KWW Trzeboś Nasza Przyszłość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 180

Podsumowanie 476 470 484 442 422 396 488 718 536 503 446 389 458 372 473 7 073
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Szanowni Mieszkańcy Sokołowa Małopolskiego,
Wyborcy okręgu nr 3

Składam serdeczne podziękowania Państwu za oddanie na mnie głosu w wybo-
rach samorządowych do Rady Miejskiej 16 listopada 2014 r.,

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyliście mnie Państwo tak dużym zaufa-
niem, udzielając swego poparcia, w wyniku którego zostałem wybrany radnym.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do osób, które wspierały mnie dobrym
słowem w czasie kampanii wyborczej. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu
swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania
wypełniając powinność samorządowca naszego miasta.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Gratuluję tym, którzy uzyskali mandat zaufania u swoich wyborców.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Pasierb

Szanowni
Państwo

Serdecznie dziękuję
wszystkim tym, którzy obda-
rzyli mnie zaufaniem, odda-
jąc na mnie swój głos w wy-
borach do Rady Powiatu.

Jednocześnie pragnę za-
pewnić, że jako Radny Powia-
tu swoje obowiązki będę wy-
konywał sumiennie w poczu-
ciu odpowiedzialności za
wspólne dobro naszej gminy
i powiatu.

Stanisław Kula

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 6 lutego 2015 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

Skład Rady Powiatu Rzeszowskiego – kadencja 2014-2018

Lp. Imię i nazwisko Prawo Polskie  Porozumienie Forum Obywatelskie
i Sprawiedliwość Stronnictwo Samorządowo- Powiatu Rzeszowskiego

Ludowe Gospodarcze „Razem”

1 Stanisław Obara *
2 Jerzy Bednarz *
3 Tadeusz Chmiel *
4 Piotr Hadała *
5 Józef Jodłowski *
6 Stanisław Kula *
7 Wiesław Kwasek *
8 Antoni Ossoliński *
9 Tadeusz Pachorek *
10 Grażyna Pękala *
11 Kazimierz Puc *
12 Jan Sieńko *
13 Marek Sitarz *
14 Lucyna Sokołowska *
15 Adam Wetula *
16 Tomasz Wojton *
17 Marek Ząbek *
18 Rafał Białorucki *
19 Renata Gaweł *
20 Marek Janda *
21 Zbigniew Micał *
22 Sławomir Miłek *
23 Aleksander Stochmal *
24 Andrzej Śmiałek *
25 Krzysztof Kędzierski *
26 Stanisław Pado *
27 Krzysztof Zyś *
28 Robert Niemiec *

Źródło: http://www.powiat.rzeszow.pl, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl
Opracował Marek Kida
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nie świątyń – zaledwie kilka procent.
Do 1989 roku Fundusz Kościelny znaj-
dował się w strukturze Urzędu do
Spraw Wyznań. Od 1990 roku działa
na rzecz wszystkich Kościołów i innych
związków wyznaniowych (także tych,
którym państwo nic nie zabrało, bo po-
wstały po 1950 roku), a jest ich ponad
160. Również od 1990 roku jedynym
źródłem finansowania Funduszu jest
budżet państwa. Obecne cele Fundu-
szu Kościelnego to m.in.:

– dotowanie lub całkowite finansowa-
nie składek na ubezpieczenie społecz-
ne i zdrowotne duchownych (całkowite
dotyczy tylko misjonarzy i zakonów klau-
zurowych),
– wspomaganie kościelnej działalności
charytatywnej,
– wspomaganie kościelnej działalności
oświatowo-wychowawczej,
– odbudowa, remonty i konserwacja obiek-
tów sakralnych o wartości zabytkowej.

Wydatki z budżetu państwa na Fun-
dusz Kościelny w ostatnich latach:
2008 – 97 908 000 zł
2009 – 95 929 000 zł
2010 – 86 336 000 zł
2011 – 89 000 000 zł
2012 – 94 374 000 zł
2013 – 94 374 000 zł

II Komisje majątkowe
Podstawą działalności Komisji Mająt-

kowych była ustawa o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej z 17 maja 1989 roku (Dz. U.
nr 29 poz. 154 ze zmianami) przyjęta
przez Sejm PRL IX kadencji. Powołano
pięć komisji przy MSWiA w 1989 roku,
a ich zadaniem był zwrot Kościołom
i związkom wyznaniowym majątku ode-
branego w PRL z naruszeniem ówcze-
snego prawa lub przekazanie w zamian
odpowiedniej rekompensaty. W komi-
sjach jedną połowę członków stanowili
przedstawiciele rządu, a drugą przedsta-
wiciele danego wyznania.

Utworzono następujące Komisje:
1. Dla Kościoła Katolickiego.
2. Dla Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego RP.
3. Dla Kościoła Autokefalicznego Kościo-
ła Prawosławnego.

Kościołowi co kościelne
Stosunek Państwa Polskiego

do Kościoła Katolickiego po II wojnie światowej

Kościół Katolicki, aby mógł działać,
jak każda inna wspólnota, bądź instytu-
cja, potrzebuje do pełnienia swej roli środ-
ków materialnych. W historii Kościoła
wykształcił się tak zwany system benefi-
cjalny, polegający na tym, że własność
kościelna powstawała głównie z daro-
wizn i zapisów testamentalnych. Na pod-
stawie danych zgromadzonych przez
Departament Wyznań obecnego Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji powstał
na zlecenie Komisji Konkordatowych
Rządu i Episkopatu raport ks. prof. Dariu-
sza Walencika. Według precyzyjnych
danych zawartych w raporcie:

1. Obszar nieruchomości, jakie posia-
dał Kościół Katolicki w Polsce przed
1939 rokiem wynosił 377 tys. 885,4 ha.
Po zmianie granic na Wschodzie i utra-
cie Ziem Wschodnich w 1945 roku Ko-
ściołowi pozostało 168 tys. 963,9 ha, czyli
utracił on bezpowrotnie 208 tys. 921,5
ha (ponad połowę).

2. Na odzyskanych ziemiach zachod-
nich i północnych, na mocy dekretu
z 8 marca 1946 roku Kościołowi Katolic-
kiemu pozwolono na objęcie 33 tys. 334
ha. Bezpośrednio po wojnie, na terenie
Polski w jej nowych granicach, Kościół
Katolicki posiadał 202 tys. 297,9 ha nie-
ruchomości. Wkrótce jednak władze ko-
munistyczne, na podstawie szeregu ak-
tów prawnych „depczących” prawo Ko-
ścioła do własności, przejmowały nieru-
chomości kościelne.

Ograniczę się do podania kilku z nich:
– dekret PKWN z 6 września 1944 roku
o przeprowadzeniu reformy rolnej,
– dekret z 26 października 1945 roku
o własności i użytkowaniu gruntów na ob-
szarze miasta stołecznego Warszawy,
– ustawa z 1948 roku o przejmowaniu
nieruchomości w trybie egzekucji zale-
głości podatkowych,
– ustawa z 28 października 1948 roku
o zakładach społecznych służby zdrowia
i planowej gospodarce w służbie zdro-
wia, na mocy której państwo przejęło
wszystkie kościelne szpitale, hospicja,
domy opieki itp.,
– zarządzenie z 23 stycznia 1950 roku,
na mocy którego państwo przejęło mają-
tek Caritas,
– ustawa z 20 marca 1950 roku o przeję-
ciu przez Państwo dóbr martwej ręki,
poręczeniu proboszczom posiadania go-
spodarstw rolnych i utworzeniu Fundu-
szu Kościelnego,
– ustawa z 8 stycznia 1951 o przejęciu
aptek na własność Państwa, na mocy któ-
rej Państwo odebrało Kościołowi wszyst-
kie apteki.

Na podstawie przytoczonych uregu-
lowań prawnych, władze komunistyczne
skonfiskowały Kościołowi 3 tys. 437 bu-
dynków w całości oraz 381 w części, nie
licząc budynków gospodarczych. Było to
między innymi:
– 90 szpitali,
– 490 szkół i przedszkoli,
– 278 kaplic i innych miejsc kultu,
– 398 domów katechetycznych, parafial-
nych, rekolekcyjnych,
– 71 burs i internatów,
– 136 domów dziecka,
– 57 domów starców,
– 1117 domów mieszkalnych.

Dodatkowo, na podstawie wyroku
Sądu Najwyższego z grudnia 1959 roku,
pozbawiono Kościół 29 tys. 16 ha na tak
zwanych Ziemiach Odzyskanych.

I Fundusz Kościelny
Fundusz Kościelny został powołany

na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950
roku o przejęciu przez Państwo dóbr
martwej ręki... (Dz. U. nr 9 poz. 87). Środ-
ki funduszu miały pochodzić przede
wszystkim z dochodów nieruchomości
przejętych przez Państwo. Okazało się
to niemożliwe, gdyż władze komunistycz-
ne nigdy nie dokonały wyceny i inwenta-
ryzacji zabranego majątku pomimo, że
ustawa nałożyła taki obowiązek. W myśl
pierwszego statutu Funduszu, jego dzia-
łalność miała obejmować:
– konserwację i odbudowę miejsc kultu
religijnego,
– udzielanie duchownym pomocy mate-
rialnej i lekarskiej,
– w niektórych przypadkach obejmowa-
nie duchownych ubezpieczeniem choro-
bowym,
– dotowanie związków wyznaniowych,
– specjalne zaopatrzenie emerytalne
duchownych „społecznie zasłużonych”.

Od 1950 do 1989 roku Fundusz Ko-
ścielny praktycznie nie funkcjonował
w obszarze wyznaczonym ustawą. Pie-
niądze przeznaczano na utrzymanie tak
zwanych „księży patriotów”, a nawet
działalność antykościelną. Fundusz stał
się narzędziem realizacji polityki wy-
znaniowej komunistycznego państwa,
czego przykładem może być finanso-
wanie m.in. działalności Centralnej
Szkoły Partyjnej przy KC PZPR oraz
Ośrodka Doskonalenia Kadr Minister-
stwa Sprawiedliwości. Na wspieranie
działalności charytatywnej Kościoła do
1989 roku przeznaczono 0,2% środków
Funduszu, a na odbudowę i utrzyma-
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4. Dla Gmin Żydowskich.
5. Międzykościelna Komisja Regulacyj-
na (dla pozostałych wyznań i związków
wyznaniowych).

Komisja dla Kościoła Katolickiego
została zlikwidowana w lutym 2011 roku,
a pozostałe działają nadal. Do Komisji
dla Kościoła Katolickiego, do czasu jej
rozwiązania, wpłynęło 3063 wnioski,
z których rozpatrzono 2847, pozostałe
216 rozpatrują sądy. Komisja dla Gmin
żydowskich wszczęła natomiast 5504
postępowania.

Komisja Majątkowa dla Kościoła Ka-
tolickiego w czasie swojej działalności
przywróciła, bądź przekazała jako mie-
nie zamienne Kościołowi i osobom praw-
nym Kościoła nieruchomości o po-
wierzchni 65 tys. 705,2 ha. Ponadto
w wyniku postępowań sądowych zwró-
cono Kościołowi nieruchomości o po-
wierzchni 29 ha. Do Kościoła Katolic-
kiego powróciło także 490 budynków,
czyli około 12% zabranych. Skarb Pań-
stwa przekazał tytułem odszkodowania
140 326 800 zł.

Opierając się na danych zawartych
w raporcie ks. prof. Dariusza Walencika
należy stwierdzić, że nadal 62 tys. 357,6
ha, czyli około 31 % dóbr zabranych Ko-
ściołowi na terenie obecnej Rzeczypo-
spolitej, pozostaje w rękach państwa.
Nieruchomości zwrócone przez Komisję
Majątkową najczęściej po gruntownych
remontach przeprowadzonych przez

Kościół, służą dziś chorym, osobom nie-
pełnosprawnym, młodzieży i całym lokal-
nym społecznościom. W sposób bardzo
pobieżny i skrócony starałem się przed-
stawić trudne relacje Państwa Polskiego
i Kościoła po II wojnie światowej w ob-
szarze majątku kościelnego, opierając
się głównie na raporcie ks. prof. Dariu-
sza Walencika. Raport ten jest pierwszą
w historii pracą opartą w całości o dane
archiwalne, które mogą być podstawą
precyzyjnego wyliczenia wielkości traco-
nego przez Kościół mienia.

Z dużym rozczarowaniem przyjąłem
zapowiedź i uzasadnienie likwidacji Fun-
duszu Kościelnego w expose premiera
Donalda Tuska z 18 listopada 2011 roku,
który wyraził konieczność zaprzestania
finansowania z budżetu państwa ubez-
pieczeń emerytalnych osób duchownych
argumentując, że z uwagi na zaspokoje-
nie roszczeń majątkowych Kościołów,
„ustały przesłanki” dla dalszego uprzy-
wilejowania duchowieństwa w systemie
emerytalnym.

Na podstawie przytoczonych faktów
należy stwierdzić jednoznacznie, że Ko-
ściół Katolicki jest nadal stroną pokrzyw-
dzoną i daleka droga pozostała do spra-
wiedliwego rozliczenia roszczeń mająt-
kowych wobec Państwa Polskiego.

Stanisław Ożóg
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rzeszów, 22 listopada 2014 r.
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Kazimierz Smolak

Podobnie jak w poprzednim artykule
pt. Zostaw sobie czas, mottem przewod-
nim były różnorodne rozważania na te-
mat czasu, tak i w tym artykule maksymą
są słowa „Mimo wszystko”, w których
poszczególne hasła nieco rozwinąłem.

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i sa-
molubni. Kochaj ich, mimo wszystko.

Ludzie, z którymi przebywamy i spo-
tykamy się są tacy, jacy są. Praktycznie
nie spotyka się ludzi, aby nie mieli więk-
szych lub mniejszych wad. Dlatego spo-
tykamy nierozumnych albo ich sami nie
rozumiemy, nielogicznych, gdyż tacy są,
albo być może posługują się inną logiką
niż nasza. Jest też sporo ludzi samolub-
nych i nie zawsze mamy wpływ na ich
postawę. Jeżeli będziemy takimi ludźmi
gardzić, unikać, traktować ich gorzej niż
innych, oni jeszcze bardziej pozostaną
takimi jakimi są. Jeżeli okażemy im mi-
łość, zrozumienie, akceptację bądź tole-
rancję ich zachowania, swoim przykła-
dem wskażemy im jak należy postępo-
wać, może być to szansa, na poprawę
w ich zachowaniu. Kochać ludzi to zna-
czy czynić dla nich dobrze.

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię
o egocentryzm. Czyń dobro, mimo
wszystko.

Egocentryzm – sposób myślenia lub
postawa życiowa kogoś, kto ma tenden-
cję do oceniania wszystkiego z własne-
go punktu widzenia. Czynić dobro to też
naprawiać zło. Trzy rady: nie chciej na-
prawiać wszelkiego zła – zostaw coś
Opatrzności Bożej; nie chciej załatwiać
wszystkich spraw – zostaw coś następ-
com, i nie chciej uczynić ludziom nieba
na ziemi, bo nie będą tęsknić za praw-
dziwym. Nie patrząc na te trzy rady, nale-
ży czynić dobro, choćby dlatego, że ono
wcześniej lub później do nas wraca. In-
stynktownie czujemy, że tak należy po-
stępować. W praktyce dawanie nie jest
wcale takie łatwe. Tajemnica polega na
tym, że dając otrzymujemy. Niekiedy
otrzymujemy coś innego, niż to, na czym
nam pierwotnie zależało. Często zasta-
nawiamy się, czy to, co robimy dla bliź-
niego, ma jakiekolwiek znaczenie.
W wielu przypadkach okazuje się, ze
sprawy banalne wymagają większych sił,
niż sprawy, dzięki którym możemy wejść
na pomniki. Znajdźmy więc jakiś sposób,
aby coś dać człowiekowi w potrzebie.
Mogą to być pieniądze, rzeczy, czas, usłu-
gi, wysiłki, uśmiech, łzy, pomysły. Nie

myślmy o tym, jak długo ludzie będą pa-
miętać o udzielonej im pomocy, wiedz-
my, że Pan Bóg to zapamięta i w osta-
tecznym rozrachunku, te dobre czyny
mogą przeważyć na szali naszych uczyn-
ków dobrych i złych.

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fał-
szywych przyjaciół i prawdziwych wro-
gów. Odnoś sukcesy, mimo wszystko.

Przytoczę dwa zdania na temat suk-
cesu, przyjaciół i wrogów.

Kara za sukces polega na tym, iż czło-
wiek nie może już sam wybierać sobie
przyjaciół.

Przyjaciół powinno się trzymać blisko
siebie, wrogów zaś jeszcze bliżej.

Podstawową cechą natury człowie-
ka jest gorące pragnienie tego, co nie
jest mu dane. Ludzie pragną tego, czego
się im odmawia, bez względu na mate-
rialne potrzeby i pierwotne zamiary. Lu-
dzie oprócz zdrowia i szczęścia pragną
też sukcesów. Jeżeli chcesz odnieść suk-
ces, to musisz wierzyć w jego osiągnię-
cie. Sukces nie przychodzi sam, najczę-
ściej dochodzi się do niego uciążliwą
pracą, olbrzymim wysiłkiem i samozapar-
ciem. Przykład wielu zawodników poka-
zuje, że zbyt wczesny sukces może oka-
zać się zgubny w skutkach. Jeżeli do suk-
cesu dochodzi się przez długi okres cza-
su, to należycie potrafi się go docenić.
Działanie na rzecz sukcesu porównać
można do wiary w Boga, bo kto do Nie-
go zdąża choćby zawiłymi drogami,
a z wiarą, to cel osiągnie. Nie każdemu
z góry dany jest sukces, gdyż życie jest
jak los na loterii. Nigdy nie wiadomo, co
się wyciągnie. Wielu sądzi, że wyciągnęło
zły los i, co gorsze są przekonani, że ich
wesoły sąsiad wyciągnął los szczęśliwy.
Jednakże losy te wcale się od siebie nie
różnią. Niektórzy w zasadzie mogą so-
bie pozwolić na parę rzeczy więcej niż
inni, ale to w zasadzie wszystko. Różni-
ca polega na tym, jak się na to patrzy, co
się o tym myśli i jak się do tego podcho-
dzi. A wszystko zależy od ciebie same-
go. Nikt nie wyciągnął idealnego losu.
Wszyscy mieli coś, co ich gnębiło i drę-
czyło. Wierzący nazywają to krzyżem. Inni
mówią: nie mam szczęścia. Byli wśród
nich ludzie, którzy mimo trosk i cierpie-
nia pozostali weseli i zadowoleni. Inni
przygniecieni swoimi problemami, byli
zrozpaczeni. Często przeszli przez to
samo, ale różne były rezultaty. Choć
życie jest jak los na loterii, ale wiele zale-
ży od ciebie, aby być i czuć się człowie-
kiem sukcesu. Człowiek nie żyje wyłącz-
nie sam dla siebie. Ludzie, którzy żyją
dla innych, osiągają prawdziwy sukces.
Niezależnie czy są zamożni i swoje bo-
gactwo, i władzę poświęcają dla dobra
ludzkości, czy są ubodzy, służą innym
i poświęcają się dla nich, jedni i drudzy,
jednakowo osiągają sukces mimo, że
biedny przez to nie osiąga materialnego
dobrobytu, ani zewnętrznych honorów.

Mędrzec pokazuje pewnej osobie dwa
kubki, jeden duży, drugi wielkości na-
parstka, oba napełnione do pełna wodą
i pyta, który jest pełniej napełniony. Od-
powiedź była, że oba są napełnione po
brzeg. Jaki z tego wniosek. Dla jednego
sukcesem już będzie napełnienie małe-
go kubka po brzeg, a dla drugiego nawet
jeśli zapełni duży kubek, to dalej czuje
niedosyt. Pan Bóg według swojej miary
podsuwa ludziom odpowiednie kubki do
napełnienia. Jeden może dużo z siebie
dać, wymaga, aby wiele zrobił i podsu-
wa mu duży kubek, natomiast drugi może
mało, to napełnia mały.

Twoja dobroć zostanie zapomniana już
jutro. Bądź dobry, mimo wszystko.

Czyniąc dobro dla innych, gdybyśmy
chcieli liczyć na ich wdzięczność, to naj-
częściej byśmy się przeliczyli, ponieważ
niestety ludzie szybko zapominają o po-
mocy, którą wcześniej otrzymali. To zja-
wisko jest powszechne i nazywamy go
niewdzięcznością. Mimo wszystko czyń-
my dobro, nie ze względu na spodzie-
waną wdzięczność czy korzyści, ale
z dobrego serca, z powinności, że tak
powinno się postępować. Powinność to
np. ustąpienie miejsca starszym lu-
dziom, oddanie pożyczonych pieniędzy
czy temu podobne czynności wykony-
wane na rzecz innych ludzi, choćby się
nam tego nie chciało czynić. Ale na
szczęście trafiają się też ludzie, którzy
są wdzięczni, i to najczęściej zapamię-
tane są małe okruchy dobra, sprawy
drobne, banalne, a nie rzeczy ważne.
Często zastanawiamy się, czy to co ro-
bimy ma jakiekolwiek znaczenie.

W wielu przypadkach okazuje się,
ze sprawy banalne wymagają więk-
szych sił, niż sprawy, dzięki którym mo-
żemy wejść na pomniki.

Szlachetność i szczerość wzmagają
twoją wrażliwość. Bądź szlachetny
i szczery mimo wszystko.

Według Słownika Języka Polskiego:
Szczerość – nieukrywanie swych my-
śli, zamiarów uczuć, itp. też: będące wy-
razem czyjejś prawdomówności, czy-
ichś czystych intencji. Szlachetność
– postępowanie w sposób wspaniało-
myślny, bezinteresowny, prawy, odzna-
czającymi się wielkimi przymiotami cha-
rakteru; też: wypływający z takiego po-
stępowania, z takich cech charakteru.
Możemy mieć szlachetne czyny, cele,
zamiary, uczucia. Szlachetny – odzna-
czający się harmonią, subtelną prostotą,
umiarem; też: wywołujący wrażenie
godności, spokoju, piękna. Warto poku-
sić się o szczerość. Bądź sobą choćby
inni nie byli. Bycie sobą nie jest rzeczą
łatwą. Pozwala jednak zachować twarz.
Kto posiada silne zasady, nigdy nie na-
razi się na śmieszność i kpinę, nie po-
błądzi w życiu, ponieważ potrafi kiero-
wać się sumieniem. W dzisiejszym cza-

Mimo wszystko
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Ludzie rodz¹ siê
i s¹ jak malutkie

nasionka
Gdy dzieci się rodzą porównać ich

można do malutkich nasionek. Niektóre
nasionka giną u brzegu szosy lub na ka-
mienistym gruncie, inne spadają na zie-
lona trawę, gdzie nie są mile widziane,
jeszcze inne padają na rabaty kwiatowe,
czyli urodzajną ziemię. Podobnie zdarza
się z nami. Zaczynamy życie dziecięce
w rodzinie bogatej lub biednej czy nawet
w domu dziecka. Zdarza się, że niekiedy
przybrani rodzice sami nas wybierają
i adoptują, tworząc świetną rodzinę za-
stępczą. Może zdarzyć się, że cierpimy
głód, jesteśmy osamotnieni lub chorzy.
Jeżeli trafiamy na zdrową rodzinę, gdzie
rodzice nas kochają i pragną nas gorą-
co, mówimy, że mamy szczęście. Wiele
osób nazywa to uśmiechem losu w życiu.
Pomyślmy jednak o tym, że Bóg jest rów-
nież odpowiedzialny za wiatr, który roz-
nosi te nasiona, i martwi się o nie. Po-
dobno nic na świecie nie dzieje się przy-
padkiem, wszystko jest po coś, tylko nie
zawsze wiemy, po co. Psychologowie
twierdzą, że człowiek przychodzący na
świat jest jak pusta tablica. Owszem, ma
ukształtowany dziedziczony tempera-
ment, ma wrodzone zadatki inteligencji,

a jednak nie rodzi się z ukształtowanym
charakterem, osobowością, wiedzą czy
moralnością. Te elementy kształtowane
są dopiero w procesie wychowania. Do-
bre wychowanie od najmłodszych lat
możemy znów porównać do roślin, które
wyrosły z maleńkich ziarenek i mogą ro-
snąć, i dojrzewać tylko na odpowiednim
gruncie. Tak samo jest z ludźmi, szcze-
gólnie z ludźmi młodymi. Mogą rosnąć
i dojrzewać, i stać się szczęśliwi, jeśli roz-
wijają się w sprzyjającym środowisku.
W dzisiejszym świecie podłoże człowie-
ka jest bardzo obciążone. To źle, gdy na
zatrutym gruncie umierają drzewa. To tra-
gedia gdy umierają ludzie z braku zdro-
wego środowiska życiowego. Obserwu-
ję i widzę, jak młodzi ludzie żyją w zatru-
tym środowisku. Tak jak potrzebujemy
czystego powietrza i wody, potrzebne są
nam jasne myśli, zaufanie, przyjaźń, od-
waga, poświęcenie, odpowiedzialna mi-
łość. Dzięki nim wszyscy ludzie, a szcze-
gólnie młodzi, odnajdą drogę do życia
i szczęścia. Młody człowiek dojrzewa po-
woli i trzeba mieć trochę cierpliwości do
właściwego dojrzewania. Nawet szla-
chetny owoc nie od razu jest słodki, ale
najpierw cierpki, a dopiero później sło-
dycz się w nim zawiązuje. Paradoksy
dzisiejszej cywilizacji powikłały wszelkie
naturalne prawa życia ludzkiego. Spo-
łeczność ludzka przemieniła się w tłum,
w którym jednostka została przygniecio-

na. Brak sprzyjających warunków dla in-
dywidualnego rozwoju doprowadza
w konsekwencji do zaniku wielu cech
osobowości. Środki masowego przeka-
zu radio, telewizja, prasa, widowiska, na-
rzucają jednostce gotowe myśli, idee, dą-
żenia. Zmuszają ją do życia w myśl pod-
suwanych schematów, według jednego,
wspólnego modelu. W zniewolonym na-
rodzie powstaje wiele wykrzywień i ura-
zów. Drzewo przywalone głazem, chce
żyć i rozwijać się, ale głaz nie pozwala
mu rosnąć prosto, więc rośnie krzywo,
ma rozmaite bolączki. Podobnie dzieje
się z ludźmi, którzy doświadczają zbyt
wiele ograniczeń, zniewoleń, uzależnień.
Podstawą jest zdrowa rodzina, następ-
nie dobra szkoła, która dba o wychowa-
nie, a nie tylko o przekazanie wiedzy, która
zawiera się w programach szkolnych.
Rodzina i szkoła nie są w stanie ukształ-
tować całego młodego człowieka, nie tyl-
ko jego umysł i serce, lecz także wdrożyć
ważną rzecz, jaką jest poczucie odpo-
wiedzialności za siebie, za najbliższych,
za otoczenie, za ojczyznę. Bardzo waż-
ne jest społeczeństwo, sąsiedzi, otocze-
nie, w którym żyjemy, jak i opinia publicz-
na. Od odpowiednich składników odżyw-
czych zależy, czy ktoś jako człowiek doj-
rzeje, zmarnieje czy obumrze. Jak rośli-
na z korzeni, tak człowiek z głowy i serca
pobiera pożywienie dla rozwoju i dojrze-
wania duchowego.

sie szlachetność i szczerość jest spy-
chana na bok, a ich miejsca zajmują:
cwaniactwo, oszustwo, kłamstwo, prze-
kręty. Jeżeli widzimy wokół nas wiele zła
i niesprawiedliwości, to naturalnym od-
ruchem jest wrażliwość na panoszące
się zło.

To, co budujesz latami może runąć
w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo
wszystko.

Żyjąc trzeba coś tworzyć, budować,
nie tylko wznosić budowle, ale i zaufa-
nie, pozycję społeczną i wiele innych
wartości duchowych. Nasze życie moż-
na porównać do pisania na piasku. Lekki
wiatr i wszystko zamiecie. Dlatego jeżeli
będziemy swoje życie opierać na kru-
chych i niepewnych fundamentach, czyli
budować na biblijnym piasku, to zarów-
no budowla materialna jak i duchowa,
wcześniej lub później runie. Budowanie
pozycji społecznej na kłamstwie, fałszu,
wyzysku, niesprawiedliwości, oszustwie
podobnie, jak dom na piasku, nie ma wi-
doków na długie trwanie. Gdy niespo-
dziewanie „zawali się”, to z budowli czy
z człowieka zostaje tylko ruina. Podob-
nie jest z wszelkiej maści politykami,
wszystkimi dorobkiewiczami i karierowi-
czami, którzy nie zdają sobie sprawy
z tego, że nawet najwyższa drabina ma
ostatni szczebel. Później następuje bo-
lesny upadek.

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują
twojej pomocy, mogą cię jednak zaata-
kować, gdy im pomagasz. Pomagaj,
mimo wszystko.

Człowiek ma tylko dwie ręce i nie jest
w stanie wyciągnąć ich do wszystkich
potrzebujących. Wyciągając je do jed-
nych, opuszcza całą resztę. Powszech-
nym zjawiskiem jest znieczulica, która
ogarnia coraz więcej ludzi. Ci, którzy po-
trzebują pomocy, bardzo często nieufnie
podchodzą do ludzi, którzy im tę pomoc
oferują. Wietrzą podstęp, gdyż wydaje się
im, że kto pomaga, to ma w tym jakieś
ukryte niecne zamiary. Tak myślą ci, któ-
rzy sami, by nie wyciągnęli pomocnej ręki
do drugiego człowieka. Jest to poważny
problem ludzi, którzy udzielają się spo-
łecznie w różnego rodzaju działalności.
Jeżeli publicznie podsumowuje się taką
działalność, to przeważnie jedyną zapłatą
i podziękowaniem bywają oklaski. Nato-
miast osoby, które roszczą sobie preten-
sje do wszystkich i o wszystko, ich naj-
częstszą zapłatą zamiast wdzięczności
i podziękowań, bywają pretensje, żale,
wymówki, obmowy, posądzenia typu, „jak-
by z tego nic nie miał, to by tego nie robił”.
Gdybyśmy chcieli przejmować się tym, co
ludzie powiedzą, gdy pomagamy innym,
to nic byśmy nie robili. Mimo wszystko
należy ludziom pomagać, udzielać się
społecznie i nie patrzeć na ludzi, którzy
cię z tego tytułu mogą zaatakować.

Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlep-
sze, co posiadasz, mimo wszystko.

Najczęściej docenią cię ci, dla któ-
rych niewiele zrobiłeś. Nie od każdego
spodziewaj się wdzięczności. Ci, którzy
wiele ci zawdzięczają, często okazują
się niewdzięcznikami i oni zamiast po-
dziękowania i uznania niespodziewanie
wymierzają ciosy. Bądź dobry dla ludzi
i miły, uczynny, przede wszystkim dla
chorych, starych, i tych, których życie ze-
pchnęło na margines. Przynoś ludziom
kwiaty dopóki żyją. Nie czekaj aż umrą.
Dlaczego tylu ludzi nic nie ma z życia?
Dlatego, że nie mają przyjaciół, ludzi,
którzy ich lubią. Dlatego, że nie znajdują
nigdzie oznak sympatii. Dlatego nigdy
nie kwitną dla nich kwiaty. A przecież
kwiaty mogą czasami czynić cuda. Nie
musza to być drogie kosztowne kwiaty.
Zwyczajne, zwykłe kwiaty, uśmiech, do-
bre słowo, drobny gest. To także kwiaty!
Życie nie bywa usłane samymi różami,
trafiają się też i ciernie. Jeżeli jesteś
w małżeństwie szczęśliwy i panuje w do-
mu pokój, bądź za to wdzięczny i nie
mów: „Gdybyśmy to mieli...! Gdybyśmy
tam byli...” ciesz się tym, co masz teraz,
i bądź szczęśliwy. Żyj i pracuj z zapa-
łem. Tyle jest dobrego do zrobienia.
Wzbudź w sobie entuzjazm. Życie jest
warte wysiłku choćby i spadały na cie-
bie niespodziewane ciosy.
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III edycja
zawodów o Puchar
Burmistrza GiM
Soko³ów M³p.

W dniu 4.11.2014 odbyły się na Krytej Pływalni kolejne
III Zawody o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalnych, a gościnnie również młodzież
z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Sokołowie Młp.

Startowały szkoły:
1. Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Sokołowie Młp.
2. Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
3. Zespołu Szkół nr 1 w Trzebosi
4. Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce.

Zawody uroczyście otworzył Burmistrz GiM Sokołów Młp.
Pan Andrzej Ożóg.

Uczniowie rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach. Zwy-
ciężyli uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokoło-

GRUDZIEÑ Z MIKO£AJEM
W grudniu zapraszamy klientów do wzięcia udziału

w promocji „Grudzień z Mikołajem”. W promocji tej może
wziąć udział osoba, która od 1.12.2014 do 31.12.2014
wykupi lub doładuje karnet pływalni na kwotę minimum
150 zł. Prezentami są czepki z logo pływalni, opaski od-
blaskowe z logo Krytej Pływalni, a także bilet wstępu na
jedna godzinę w dowolnie wybranym dniu z wykorzysta-
niem do końca 2014 roku. Promocja skierowana jest do
indywidualnych klientów pływalni.

Zapraszamy do udziału w promocji.
Więcej informacji na stronie: www.basen.sokolow-

mlp.pl.

wie Młp. i to oni odebrali na stałe puchar zawodów. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, zwy-
cięzcom gratulujemy wygranej.

Zapraszamy na następne zawody.
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6.12.2014 r. na Krytej
Pływalni w Sokołowie Młp.
odbyły się IV Mikołajkowe
Zawody Pływackie pod pa-
tronatem Burmistrza GiM
Sokołów Młp.

Zawody były skierowane
głównie do najmłodszych
pływaków naszej pływalni,
uczestników zajęć wodnego
przedszkola oraz sekcji pły-
wackiej „Mors”, a także
wszystkich, którzy aktywnie
uczą się pływać w ciągu
roku na naszym obiekcie.

Turniej cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowa-
niem, we wspólnej rywaliza-
cji udział wzięło około 80
pływaków i pływaczek.
Pierwsza część zawodów
odbyła się na części rekre-
acyjnej gdzie najmłodsi
mieli do pokonania dystans
12,5 m. Druga część zawo-
dów odbywała się na basenie sportowym gdzie uczniowie
z kl „0” do II pokonali dystans 25 m stylem dowolnym, nato-
miast dzieci z klasy III do IV mieli do przepłynięcia 50 m stylem
dowolnym.

Wszyscy uczestnicy pokonali wyznaczone dystanse
i w nagrodę, każdy uczestnik został uhonorowany pamiątko-
wym medalem, słodkim upominkiem oraz nagrodą rzeczową
ufundowaną przez sponsorów oraz organizatorów zawodów,
którymi byli: Zespół Szkół im. J.P. II w Sokołowie Młp. oraz
Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp. Ponadto dla wszystkich
najmłodszych uczestników został wręczony pamiątkowy dy-
plom za udział w zawodach, natomiast starsi uczestnicy do-
stali dyplomy za pierwsze 3 miejsca z najlepszymi czasami.

Za niesamowitą atmosferę na trybunach oraz gorący do-
ping dziękujemy kibicom.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, oraz wszyst-
kich którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego prze-
prowadzenia tej imprezy, przede wszystkim dyr. Zespołu Szkół
im. J.P. II w Sokołowie p. Wiesławowi Sondejowi oraz dyr.
Krytej Pływalni p. Romanowi Kochańskiemu, wszystkim pra-
cownikom Krytej Pływalni pełniącym w tym dniu dyżur oraz

IV Miko³ajkowe Zawody P³ywackie pod patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

nauczycielom z ZS w Sokołowie Młp. za poświęcony czas
i zaangażowanie. Dziękujemy za wspólną zabawę i do zoba-
czenia w przyszłym roku.
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W ciągu października 2014 r., po raz 7 trwał konkurs filii
bibliotecznej w Trzebusce pt. „Patriotyczna Droga Krzyżowa
– Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Przez pierwsze 4 lata kon-
kurs miał głównie zasięg gminny; w ostatnich trzech latach
stał się konkursem międzypowiatowym co okazało się słusz-
nym posunięciem biorąc pod uwagę spore zainteresowanie
uczestników. Konkurs został zorganizowany przez Miejską
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim
– Filia w Trzebusce oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi So-
kołowskiej. Jego celem było pogłębianie świadomości i wie-
dzy uczniów dotyczących losów jeńców obozu NKWD w Trze-
busce oraz mordu dokonanego na nich w lesie turzańskim,
jak również propagowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

Konkurs miał zasięg międzypowiatowy; tym razem jednak
prace wpłynęły tylko z terenu powiatu rzeszowskiego: gmin:
Sokołów Młp., Kamień i Trzebownisko. Uczestnicy mogli zło-
żyć prace w formie literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej,
rozważania tajemnic bolesnych Różańca) oraz plastycznej
(plakat, projekt znaczka pocztowego, projekt plakietki, wy-
brana stacja Drogi Krzyżowej, wyobrażenie Matki Bożej Tu-
rzańskiej). Konkurs trwał od dnia 1 października do dnia
31 października 2014 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce w sie-
dzibie Biblioteki dnia 10 listopada 2014 r. w godz. 1400-1630.

Ogółem na konkurs wpłynęły 152 prace 149 autorów
– 116 prac plastycznych: 5 plakatów, 33 projekty znaczka pocz-
towego, 21 projektów plakietki, 20 stacji Drogi Krzyżowej,
24 wyobrażenia Matki Bożej Turzańskiej + 13 prac plastycz-
nych które były nie na temat; 30 prac literackich: 19 wierszy,
5 tekstów Drogi Krzyżowej oraz 6 rozważań Różańca Św.

i 6 prac multimedialnych. Wśród uczestników były 22 osoby
dorosłe reprezentujące L.O w Kamieniu, oraz Sokołów Młp.
i Trzebuskę oraz 127 uczniów następujących szkół: Zespołu
Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1 w Niena-
dówce, Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespołu Szkół
w Górnie, Zespołu Szkół w Trzebosi, Zespołu Szkół w Trzebu-

sce, Liceum w Kamieniu, Zespół Szkół w Zaczerniu, Zespół
Szkół w Łowisku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi. Do
Jury weszli na równych prawach: instruktor plastyki Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Małopolskim i członek
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej Henryka
Boho, nauczyciel historii
w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Mało-
polskim i przedstawiciel To-
warzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej Stanisław
Kula, nauczyciel języka pol-
skiego w Zespole Szkół w Ka-
mieniu i członek Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej Sławomir Ożóg, czło-
nek zarządu Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej i pracownik Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg, Piotr Sidor członek
zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej a także
nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tyczy-
nie Adam Janiec.

Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami i ich trudnej oce-
nie Jury przyznało 29 nagród i 28 wyróżnień. W kategorii „Pro-
jekt znaczka pocztowego” wśród dzieci młodszych (klasy I-III
SP) nagrodzono Łukasza Bolkę z Łowiska, Piotra Madeja
z Łowiska (II miejsce) i Kingę Urban z Trzebuski (III miejsce).
Ponadto wyróżniono w tej kategorii Kingę Czerniak i Magda-
lenę Barszczak z Łowiska, Kornelię Radomską z Górna, Julię
Łuszczki z Sokołowa, oraz Weronikę Bieńko z Trzebuski.
W kategorii „Stacja Drogi Krzyżowej” wśród osób dorosłych
nagrodzono prace uczniów LO z Kamienia: Filipa Bzdunia
(I miejsce), Kingi Burek (II miejsce), Gabrieli Rodzeń (III miej-
sce) i Karoliny Piróg (III miejsce). Ponadto wyróżniono też
dwie licealistki z tej szkoły: Justynę Kusiak i Ewę Misiak.
W kategorii „Projekt plakietki” wśród dzieci starszych z klas
IV-VI nagrodę otrzymali: Marcin Smoła z ZS nr 1 w Nienadów-
ce (I miejsce) Aleksandra Bolka z Łowiska (II miejsce) i Anna
Lepianka z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce). Wyróżnienia
w tej kategorii otrzymali: Dominik Śliż i Aleksandra Chorzępa
z ZS nr 1 w Nienadówce oraz Patrycja Walicka z Trzebuski.

W kategorii „Plakat” wśród gimnazjalistów nagrody otrzyma-
li: Dominika Rzeszutek z Sokołowa Młp. (I miejsce), Paweł Wró-
bel z Trzebosi (II miejsce) i Natalia Sowa z Sokołowa (III miej-
sce). W kategorii „Wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej” wśród
uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej wyróżniono: Piotra Bąka,
Dagmarę Chorzępę i Martynę Suszek z Trzebuski oraz Weroni-
kę Nizioł z Sokołowa Młp. Spośród gimnazjalistów w tej katego-
rii nagrodzono Monikę Watras z Trzebuski (I miejsce) oraz dwie
uczennice z Sokołowa: Urszulę Sosnowską (II miejsce) i Klau-
dię Chorzępę (III miejsce); wyróżniono w tej kategorii natomiast:
Julię Kot, Kingę Baran i Gabrielę Kraskę z Sokołowa oraz Ewe-
linę Rzeszutek z ZS nr 1 w Nienadówce.

Posumowanie 7. edycji konkursu
plastyczno-literackiego

„Patriotyczna Droga Krzy¿owa
– Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”
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Wśród prac literackich w kategorii „Wiersz” nagrodzono
uczennicę szkoły podstawowej z Trzebuski Angelikę Sidor
(I miejsce) i wyróżniono: Dominikę Kołodziej z ZS nr 1 w Nie-
nadówce i Kingę Furman z Trzebuski. Z gimnazjalistów w tej
kategorii nagrodę uzyskała Natalia Wójcik z ZS nr 2 w Niena-
dówce (I miejsce) a wyróżnienie – Bartłomiej Wójcik z ZS nr 1
w Nienadówce. Wśród dorosłych twórców poezji, wyróżnie-
nie uzyskała Monika Sidor z Sokołowa Małopolskiego. W ka-
tegorii „Rozważania Różańca Św.” wyróżniono wśród dzieci
starszych Julię Piędel z Łowiska. Ponadto za zestaw prac
literackich wyróżniono także Aleksandrę Drelich z tej samej
miejscowości. Wśród gimnazjalistów w kategorii „Rozważa-
nia Różańca Św.”, nagrodę uzyskała Agata Rogala z ZS nr 1
w Nienadówce (I miejsce) a wyróżniono Katarzynę Piekut
z Łowiska i Sylwię Bandura z Trzebosi. W tej samej kategorii
wśród dorosłych, nagrodę uzyskała Aneta Rumak z Trzebu-

ski. W kategorii „Literacka Droga Krzyżowa” nagrodzono gim-
nazjalistów: Magdalenę Ożóg z ZS nr 1 w Nienadówce (I miej-
sce), Andżelikę Ożóg z Trzebuski (II miejsce), Piotra Łyko
z Łowiska (II miejsce), Kamilę Naja z ZS nr 1 w Nienadówce
(II miejsce i Alinę Cisek z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce).

W kategorii „Prezentacja multimedialna” z uczniów szkoły
podstawowej nagrody uzyskali uczniowie ze SP nr 2 w Trze-
bosi: Bartłomiej Kurasiński (I miejsce) i Honorata Baran
(II miejsce); wyróżniono natomiast Michała Ożoga z ZS nr 1
w Nienadówce. Wśród gimnazjalistów nagrodzono w tej ka-
tegorii dwie uczennice z Trzebuski:Klaudię Słoninę (I miej-

sce) i Martę Krzanowską (II miejsce). Wyróżniono natomiast
Magdalenę Gumieniak z Łowiska.Na koniec warto podkre-
ślić zaangażowanie 24 nauczycieli – opiekunów z 10 szkół
z których dotarły prace konkursowe; bez ich zaangażowa-
nia wiele z nich by nie powstało.

Wręczenie nagród miało miejsce 21 listopada 2014 r.
Z racji połączenia tego wydarzenia z premierą nowego filmu
dokumentalnego o dziejach obozu NKWD w Trzebusce i mor-
du w Turzy, skorzystano po raz drugi z gościnności Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp. Uroczystość odbyła się tuż po godzinie 16.00 w sali
widowiskowej wspomnianego Domu Kultury. Po słowach po-
witania kierownika książnicy sokołowskiej Bartosza Walic-
kiego oraz organizatora, głos zabrał przedstawiciel jury Sta-
nisław Kula, który odczytał protokół konkursu. Wręczaniem

nagród zajęli się dwaj inni członkowie jury: Piotr
Sidor i Sławomir Ożóg oraz pracownik Instytutu
Pamięci Narodowej w Rzeszowie Michał Kalisz.
Po wręczeniu nagród i wyróżnień, przyszedł czas
na krótkie przemówienie pracownika IPN w Rze-
szowie, które wprowadziło zebranych w charak-
ter później prezentowanego filmu. Przed emisją,
osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie,
mogły wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie z obec-
nymi członkami jury i gościem z IPN Michałem
Kaliszem. Po emisji filmu była możliwość na roz-
mowy w kuluarach. Warto podkreślić, że wystawa
pokonkursowa wystawiona została w sali wido-
wiskowej sokołowskiego Domu Kultury w dniu 21
listopada, a później przeniesiona została do pre-
zentacji do 5 grudnia 2014 r. w sali klubowej tej
instytucji (dzięki czemu udostępniona jest wszyst-
kim osobom odwiedzającym sokołowski Dom Kul-
tury w tym okresie. Na 4 planszach ukazana zo-
stała większość prac plastycznych które znalazły
uznanie oceniających (ich przygotowanie do eks-
pozycji wykonała pani Henryka Boho z Domu

Kultury). Słowa podziękowania należą się dyrektorowi Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Młp. Jackowi Piekiełkowi, za możliwość organizacji
rozstrzygnięcia konkursu w jego murach oraz zaprezento-
wania wystawy pokonkursowej. Dużą pomoc techniczną
podczas uroczystości okazali pracownicy MGOKSiR Szymon
Bełz i Marek Kida. Dokumentację fotograficzną z tego wyda-
rzenia wykonał kierownik biblioteki publicznej w Sokołowie
Bartosz Walicki.

Piotr Ożóg

Fot. B. Walicki
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Prapremiera filmu o mordzie turzañskim
w Soko³owie M³p.

W piątek 21 listopada 2014 r. w so-
kołowskim Domu Kultury miała miejsce
prapremiera nowego filmu dokumental-
nego o dziejach obozu NKWD w Trze-
busce i mordzie w Turzy. Dzięki wielo-
letniej współpracy, zajmującego się te-
matyką Małego Katynia pracownika IPN
w Rzeszowie Michała Kalisza z kierują-
cym sekcją turzańską w Towarzystwie
Miłośników Ziemi Sokołowskiej Piotrem
Ożogiem, to wydarzenie bez preceden-
su mogło mieć miejsce na Sokołowsz-
czyźnie. Trudno byłoby znaleźć lepsze
miejsce – w końcu to na tej ziemi 70 lat
temu miała miejsce ta okrutna zbrodnia;
teraz w właśnie w 70. rocznicę likwida-
cji obozu, byłaby okazja ją upamiętnić
w tak wyrazisty sposób. Po krótkich kon-
sultacjach, dzięki przychylności dyrek-
tor IPN w Rzeszowie Ewy Leniart, oraz
dyrektora MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Jacka Piekiełka, planowano emisję fil-
mu w Domu Kultury w Sokołowie pod
koniec października. Ostatecznie z po-
wodu opóźnień nad montażem ostatecz-
nym filmu i nanoszenia koniecznych
poprawek, premiera ta została przenie-
siona na listopad.

Materiał do filmu kręcony był wiosną
2012r. na miejscu byłego obozu w Trze-
busce, w lesie w Turzy, na skraju lasu
pod Nienadówką oraz w Rzeszowie
(wypowiedzi kilku świadków z Solidar-
ności). W filmie znalazły się wypowie-

dzi Michała Kalisza z IPN Rzeszów,
Piotra Ożoga i Kazimierza Chorzępy
z Trzebuski, Franciszka Bełza z Niena-

dówki, Antoniego Kopaczewskiego
(zmarłego w tym roku), Janusza Szkut-
nika, i Tadeusza Kensego z Rzeszowa.
Film pod tytułem „Podkarpacki Katyń”,
ma być jednym z wielu półgodzinnych
odcinków cyklu pt. „Ilustracje Historycz-
ne”, wg scenariusza i reżyserii Józefa
Matusza przy współpracy TVP Rzeszów

i IPN w Rzeszowie. Z różnych przyczyn,
między innymi finansowych, prace nad
nakręconymi materiałami na odcinki
przedłużyły się aż do tej pory. Dzięki
staraniom i naciskom IPN, udało się
przygotować do emisji przynajmniej
„film turzański”, choć problemów nie
brakowało i ostateczny termin prapre-
miery filmu ustalono dopiero na 21 li-

stopad. Jego emisję poprzedzono uro-
czystym rozstrzygnięciem 7. edycji mię-
dzypowiatowego konkursu plastyczno-

literackiego „Patriotyczna Droga Krzy-
żowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”
organizowanego przez Filię z Trzebu-
ski MiGBP w Sokołowie Młp. Informa-
cje o rozstrzygnięciu konkursu i emisji
filmu o Małym Katyniu dotarły do szkół
Sokołowszczyzny, dzięki przygotowa-
nemu przez Szymona Bełza z Domu

Kultury w Sokołowie
plakatowi. Ponadto
do udziału w tym nie-
codziennym spotka-
niu z historią zachę-
cił  podczas ogło-
szeń proboszcz so-
kołowski Jan Pruc-
nal.

Wręczanie na-
gród w konkursie tu-
rzańskim rozpoczęło
się tuż po godzinie
16.00. Po jego za-
kończeniu i przemó-
wieniu ok 10 min. Mi-
chała Kalisza, który

wprowadził zebranych w okoliczności
powstania filmu, nastąpiła jego projek-
cja (przy wydatnej pomocy technicznej
pracowników Domu Kultury w Sokoło-
wie). Obejrzało go około 140 osób, któ-
rzy w większości zapełnili miejsca sie-
dzące sali widowiskowej Domu Kultury
w Sokołowie Młp.; warto zauważyć tu
obecność na projekcji dyrektora ZS nr
2 w Nienadówce Andrzeja Sztorca
i członkini Zarządu TMZS Aleksandry
Walickiej. Wyświetlany film spotkał się
z dużą uwagą, o czym świadczyło sku-
pienie oglądających przez ponad 33
minuty projekcji; oklaski po niej
świadczą o potrzebie organizowania
podobnych przedsięwzięć w przyszło-
ści. Podobnie przychylne glosy można
było usłyszeć podczas rozmów kuluaro-
wych na końcu sokołowskiego spotka-
nia z historią. Należy mieć nadzieję na
w miarę szybką emisję wszystkich od-
cinków „Ilustracji Historycznych” w TVP
Rzeszów; choć realne się to wydaje do-
piero w 2015r. Za zgodą IPN Rzeszów,
„Podkarpacki Katyń”, będzie mógł być
jednak wyświetlany w celach dydak-
tycznych jeszcze wielokrotnie, między
innymi w szkołach Sokołowszczyzny,
podczas spotkań dotyczących dziejów
NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy.
Warto na koniec nadmienić, że zapo-
wiedź sokołowskiego spotkania z histo-
rią umieszczona została w weekendo-
wym wydaniu rzeszowskiego dzienni-
ka Nowiny.

Piotr Ożóg
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Od lewej wstêgê przecinaj¹: Burmistrz Andrzej O¿óg, Starosta Józef Jod³owski, europose³
Stanis³aw O¿óg, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieczys³aw Miazga, Stanis³aw Kuduk, Profe-
sor Kazimierz O¿óg ks. Proboszcz Jan Lib.

Od lewej wstêgê przecinaj¹: Starosta Józef Jod³owski, europose³ Stanis³aw O¿óg, Burmistrz
Andrzej O¿óg, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieczys³aw Miazga, Radna Rady Miejskiej Stani-
s³awa Hajder, Prezes firmy Molter – Zdzis³aw Molter, ks. Jan Lib.

Wszystkie drogi prowadz¹ do...
W dniu 15 listopada br. miejscowo-

ści Górno i Wólka Sokołowska święto-
wały wielką uroczystość, oddanie i po-
święcenie odnowionej drogi powiatowej
Górno – Wólka Sokołowska. W tej szcze-
gólnej dla nas uroczystości udział
wzięli: europoseł Stanisław Ożóg
z małżonką, ks. Proboszcz Jan
Lib, ks. Wikariusz Rafał Bretsch-
neider, Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego Mieczysław Miazga,
Prezes WFOŚ Bogusław Kida,
Profesor Kazimierz Ożóg, Dyr.
Adam Maternia, Starosta Józef
Jodłowski z małżonką, Dyr. Ma-
rek Radion z z-ca dyr. Bogdanem
Kobiernikiem, Naczelnik Andrzej
Tur, Naczelnik Wiesław Rzym,
Burmistrz Andrzej Ożóg z mał-
żonką, Komendant komisariatu
Policji w Sokołowie Młp. Paweł
Suski, Prezes firmy Molter – Zdzi-
sław Molter wraz z kadrą kierow-
niczą, Radni powiatowi Tadeusz
Chmiel i Jerzy Bednarz, Dyr. DPS-
u w Górnie Józef Kiełb, Radni
Rady Miejskiej Stanisława Hajder
z małżonkiem i Radnym Andrze-
jem Godek, Dyr. ZS Lucyna Perlak
z małżonkiem Stanisławem Perlak, któ-
ry reprezentował OSP Górno, Kazimierz
Smolak w-ce Prezes Smak Górno, Aga-
ta Dec – pracownik MGOKSiR w Sokoło-

wie Młp., Prezesi Górnovi Kazimierz
Boguń i Stanisław Stelmach, Sołtys wsi
Markowizna Andrzej Kuryś, Sołtys Wie-
sław Kobiernik z Radą Sołecką, Przew.
Rady Sołeckiej Górna Mateusz Tupaj

wraz z jej członkami, Zofia i Józef Ko-
sak. Kulminacyjnym punktem uroczysto-
ści było przecięcie wstęgi na drodze po-
wiatowej Górno-Wólka Sokołowska
i drogi gminnej na ul. Zacisznej w Gór-

nie. Następnie dalsza część uroczysto-
ści odbyła się na obiektach MGOKSiR
w Górnie. Za wszystkie te przedsięwzię-
cia, które służą poprawie bezpieczeń-
stwa oraz rozwojowi naszej małej ojczy-

zny, składam podziękowania w imieniu
mojej społeczności lokalnej, jak również
w imieniu społeczności Wólka Sokołow-
ska, którą reprezentowała P. Stanisława
Hajder – wszystkim tym, którzy przyczy-

nili się do tych inwestycji szczególnie
za wielkie zaangażowanie, za chęci
i ambicje, za ciężka pracę i poświęce-
nie. Cieszę się bardzo, że zechcieliście
z nami cieszyć się tą radością i byliście

wszyscy wśród nas. Życzę wam wszyst-
kim dalszych osiągnięć i realizacji no-
wych pomysłów, które będą służyć nam
wszystkim. Ta uroczystość nie odbyła by
się bez sponsorów, którymi byli i za-

szczycili nas swoją obecnością:
Firma Molter – Zdzisław Molter,
Zakład Mięsny Smak Górno, Rada
Sołecka Wólki Sokołowskiej, któ-
rzy nie tylko uczestniczyli w kosz-
tach, ale czynnie brali udział
w biesiadzie, Sołtys Wsi Wólka
Sokołowska – Wiesław Kobiernik,
Firma Handlowa Wiesław Hajder,
TT-Bruk Tadeusz Tupaj, Betmar –
Marek Miazga, Styrobud-Bogdan
Radomski, Sklep Firmowy – Zyg-
munt Krawczuk, Cukiernia Gala-
xy – Bożena Sondej, Warsztat Sa-
mochodowy – Zbigniew Watras,
Dyr. MGOKSiR Jacek Piekiełek.
Szczególne słowa podziękowa-
nia kieruję dla P. Lucyny Perlak
wraz ze współpracownikami
i osobom ze Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich na czele
z P. Małgorzatą Nicpoń i Haliną
Krawiec, takiej współpracy
wszystkich środowisk może nam
wielu pozazdrościć. Ja za tą obec-
ność i współpracę przy organiza-

cji i wszystkim ww. za wszelką pomoc
przy realizacji tych inwestycji składam
szczególne Bóg zapłać.

M. Kobiernik
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Szkolny etap
XXVIII

Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej

W dniu 5 listopada 2014 roku w Ze-
spole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się
szkolny etap XXVIII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej organizowanej przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi
„Polska droga do wolności gospodar-
czej. 25 lat transformacji”.

Honorowy patronat nad XXVIII Olim-
piadą objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski. Celem
Olimpiady jest edukacja ekonomiczna
młodzieży, umacnianie wiedzy o współ-
czesnej gospodarce oraz wspieranie roz-
woju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na
celu zarówno sprawdzenie zdobytej wie-
dzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie roz-
wojowi samodzielnego myślenia.

W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie
z klasy II Technikum Handlowego, którzy
mieli za zadanie rozwiązać test składają-
cy się z 30 pytań jednokrotnego wyboru,
zadanie z podstaw ekonomii oraz odpo-
wiedzieć na jedno pytanie o charakterze
ogólnym nawiązujące do myśli przewod-
niej OWE. Organizatorem etapu szkolne-
go olimpiady była pani Anna Kolano.
Uczniom życzymy sukcesów.

Anna Kolano

Za zgodność pożycia małżeńskiego,
za trud włożony w zapewnienie bytu ro-
dzinie, za wychowanie dzieci i przeży-
cie w jednym związku małżeńskim 50
lat, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
swojej rodziny, za ofiarną miłość, przy-
kład życia, cierpienia, łzy radości, noce

nieprzespane, za każdy siwy włos na ich
skroni. Jubilaci na wniosek Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. zostali od-
znaczeni przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej, który przyznał im medale
za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W imieniu Prezydenta RP, medale wrę-
czył Burmistrza Sokołowa Młp. – Pan An-
drzej Ożóg. Przy wręczaniu medali
uczestniczyli: Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Sokołowie Młp. – Pani Bar-
bara Ożóg oraz córka jubilatów Bogusła-
wa. To magiczne święto, które obchodzi
się po 50 latach pożycia małżeńskiego,
nie każdemu jest dane, aby po tylu la-
tach mógł myślami wrócić do tamtych mło-
dzieńczych lat, by obchodzić Złote Gody.
Naszym Jubilatom życie tego nie poską-
piło. 50 wspólnych lat razem to symbol
miłości i wiary, szacunku i prawdziwej
przyjaźni, dowód wzajemnego zrozumie-
nia oraz istoty związku małżeńskiego. To
wzór dla wszystkich, którzy decydują się
związać węzłem małżeńskim, zakłada-
jąc rodzinę. Jubileusz długoletniego po-
życia małżeńskiego należy do uroczysto-
ści, w których uczestniczyłem z wielkim
wzruszeniem. Rocznica ślubu to szcze-
gólna okazja, aby się zatrzymać i spoj-

rzeć wstecz na to, co osiągnęliście w cią-
gu wspólnego życia. Państwo 50 lat temu
zawarliście związek małżeński. Od tego
dnia wiedliście wspólne życie, pokonu-
jąc wszelkie trudności narzucone przez
los. Doczekaliście Złotego Jubileuszu. Te
wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład

dla młodych pokoleń wstępujących
w związki małżeńskie. Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, jest odzna-
czeniem, na które pracuje się najdłużej,
bo ponad 18 250 dni i nocy. 50 lat temu
młodzi i pełni zapału małżonkowie przy-
rzekali sobie: „miłość, wierność oraz
uczciwość małżeńską”, które po dziś
dzień trwają i są nadal aktualne. Przez te
wszystkie lata, w których na pewno nie
zabrakło ani chwil dobrych, obfitujących
w sukcesy, ani też chwil trudnych, którym
niejednokrotnie towarzyszyły łzy i cier-
pienie, trwali razem, nierozłącznie, w tro-
sce o spokój domowego ogniska, o do-
bre wychowanie dzieci. Zacnym Jubila-
tom z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego składam najserdeczniejsze gra-
tulacje oraz życzenia zdrowia, pomyśl-
ności i szczęścia na dalsze lata wspól-
nego życia, oraz dziękuję, że mogłem
z Wami cieszyć się tą chwilą.
Abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć.
Niech los Wam sprzyja,
niosąc powodzenie.

M. Kobiernik

Z³ote gody
Marii i Jana Rosa

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania.

(Robert Poulet)

Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego
Nowego 2015 Roku
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Zajêcia
z nanotechnologii
na Uniwersytecie

Rzeszowskim

W dniu 28.11.2014 r. uczniowie na-
szej szkoły już po raz trzeci (i zarazem
ostatni) uczestniczyli w zajęciach zor-
ganizowanych przez Uniwersytet Rze-
szowski w ramach projektu „Podkarpa-
cie stawia na zawodowców”. Podczas
wyjazdów do Rzeszowa młodzież
z Technikum Informatycznego i Telein-
formatycznego naszego Zespołu Szkół
brała udział w wykładach przeprowa-
dzonych przez prof. dr hab. Eugeniu-
sza Szeregija z Centrum Dydaktyczno-
Naukowego Mikroelektronki i Nano-
technologii na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. Następnie, nasi uczniowie obej-
rzeli laboratoria i urządzenia do bada-
nia nanomateriałów zaś podczas kolej-
nych wizyt mieli okazję pracować

Targi
HORECA

W dniach 7-8 listopada
młodzież z Technikum Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych
wzięła udział w Międzynaro-
dowych Targach Wyposaże-
nia Hoteli i Gastronomii
HORECA w Krakowie.

Są to największe jesienne
targi branży HoReCa w Pol-
sce: co roku na powierzchni
ponad 7 tys. m2 spotyka się
w Krakowie blisko 300 wy-
stawców z kraju i zagranicy.
Na targach prezentowana jest

w grupach przy użyciu najnowocze-
śniejszych, specjalistycznych urzą-
dzeń, jak np. mikroskopu sił atomowych
AFM, skaningowego mikroskopu elek-
tronowego SEM itp.

Wyjazdy te uświadomiły uczniom
związki nauki z przemysłem, gdyż URZ
współpracuje z firmami wytwarzający-
mi sprzęt lotniczy, a także spowodowa-

ły, iż uczniowie zobaczyli praktyczne
wykorzystanie wiedzy naukowej. Po-
nadto zakosztowali atmosfery uniwer-
syteckiej (wykład, obcowanie z autory-
tetami naukowymi), co być może za-
owocuje w przyszłości chęcią podjęcia
studiów wyższych.

Joanna Baszkiewicz-Macek

pełna oferta wyposażenia dla
restauracji, barów, kawiarni, cu-
kierni, stołówek, pizzerii oraz
hoteli i innych obiektów nocle-
gowych, a także artykuły spo-
żywcze i napoje dla gastrono-
mii oraz wina z całego świata.
Nasza młodzież miała okazję
poznać nowoczesne technolo-
gie, dowiedzieć się co nowego
w branży, oraz odkryć nowe
smaki herbaty, kawy czy artyku-
łów spożywczych.

Magdalena Gajerska-Kozak
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Targi
Inno-Tech Kielce

W dniach 16-17 października
uczniowie z technikum o kierunku infor-
matyk i teleinformatyk naszej szkoły w
ramach projektu „Podkarpacie stawia na
zawodowców” pod opieką nauczycieli:
p. A. Piecucha, p. A. Wosia i p. R. Kotuli
mieli niebywałą okazję odwiedzić w cza-
sie wycieczki Kielce i Sandomierz.

Każde z miejsc, które zwiedzaliśmy
intrygowało i zachwycało jednocześnie.
Atmosfera jaka nam towarzyszyła przez
te dni napawała optymizmem każdego
z nas. Ale po kolei... Uczniowie najpierw
wspólnie z nauczycielami odwiedzili
Międzynarodowe Targi Innowacji i No-
wych Technologii w Kielcach. Udział
młodzieży w Targach INNO-TECH
EXPO to nieoceniona okazja, by poroz-
mawiać z ekspertami z zakresu nowych
technologii związanych z informatyką
i dziedzin nauk pokrewnych.

Kolejnym etapem naszej wycieczki
był jesienny spacer najpiękniejszą ulicą
Kielc, której patronuje Henryk Sienkie-
wicz. Chłopców podczas spaceru szcze-
gólnie urzekł secesyjny styl latarni ulicz-
nych.

Dobry humor, pogoda ducha i jesien-
ny optymizm zaprowadził nas do miej-
skiego parku im. Stanisława Staszica.
Na szczególną fascynację tym razem
dziewcząt w kieleckim parku zasługiwa-
ła aleja kasztanowa uwieczniona przez
Stefana Żeromskiego w jego utworach.
Charakterystycznym elementem, zwią-
zanym z parkiem i jego legendą, była
także tzw. baszta „Plotkarka”, przylega-
jąca do głównej alei i wieńcząca mur

ogrodzenia dawnego pałacyku Toma-
sza Zielińskiego.

Po długim spacerze udaliśmy się do
Pałacu Biskupów Krakowskich, najcen-
niejszego z zachowanych przykładów
polskiej rezydencji z epoki Wazów.

W reprezentacyjnych salach pierw-
szej kondygnacji odwiedziliśmy muzeum
wnętrz pałacowych. W skrzydle północ-
nym podziwialiśmy Galerię Malarstwa
Polskiego i Europejską Sztukę Zdob-
niczą. To spotkanie ze sztuką było dla
nas niezwykłe, ponieważ znajdowała
się w nim bogata kolekcja portretu sar-
mackiego, malarstwa krajobrazowo-ro-
dzajowego i obrazów wybitnych pol-
skich malarzy.

Po obcowaniu z wiedzą i sztuką
w tym niezwykłym dniu udaliśmy się już
przy świetle ulicznych latarni do Multiki-
na na film „Krocząc wśród cieni” Scotta

Franka. Film ten pozwolił nam przenieść
się do tamtego okresu i przeżyć wiele
emocji z nim związanych. Po seansie
tym razem już w strugach deszczu do-
tarliśmy do wspaniałego pensjonatu,
gdzie rozmowy nie miały końca...

W drugim dniu naszej wycieczki uda-
liśmy się do Sandomierza gdzie naj-
pierw odwiedziliśmy Podziemną Trasę
Turystyczną. Po wyjściu z podziemi wy-
szliśmy na Stary Rynek, gdzie podziwia-
liśmy renesansowe kamieniczki i Ra-
tusz. Charakterystycznym elementem tej
pięknej budowli jest herb miasta i zegar
słoneczny.

Z rynku przeszliśmy do gotyckiej
Bazyliki Katedralnej Najświętszej Maryi
Panny wzniesionej w 1360 roku. Wnę-
trze kościoła zachwyciło nas barokowym
wystrojem. Dzięki przewodnikowi pozna-
liśmy jego bogatą historię. Kolejnym

obiektem, który zwiedzili-
śmy było Muzeum Jana
Długosza. Ostatnim już
punktem programu wy-
cieczki było wyjście na
Bramę Opatowską. Z tej
gotyckiej bramy, z platfor-
my widokowej podziwiali-
śmy piękną panoramę
miasta i okolicy.

Zmęczeni, ale pełni
wrażeń, odpoczywaliśmy
na Starym Rynku, wpatru-
jąc się w renesansowe ka-
mienice. Uczniowie żało-
wali tylko, że nie spotkali
ojca Mateusza, detektywa
w sutannie.

I tak oto zakończyła się
nasza wyprawa. Myślę, że
wspomnienia z tej wy-
cieczki zapadną na za-
wsze w naszej pamięci.

Renata Kotula
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Wyjazdy na
Politechnikê

Rzeszowsk¹ na
zajêcia z chemii

W dniach 28 listopada i 5 grudnia
piętnaścioro uczniów kształcących się
na kierunku: technik żywienia i usług ga-
stronomicznych, uczestniczyło w zaję-
ciach laboratoryjnych na Wydziale Che-
micznym Politechniki Rzeszowskiej
w ramach projektu „Podkarpacie stawia
na zawodowców”.

Podczas zajęć przeprowadzonych
przez pracowników uczelni uczniów
zapoznano z wyposażeniem laborato-
rium chemicznego oraz zasadami bhp
podczas pracy z odczynnikami chemicz-
nymi.

Uczniowie mogli obserwować i sa-
modzielnie wykonywać doświadczenia,
w których zastosowano proste techniki
laboratoryjne służące do pozyskiwania
i przetwarzania surowców stanowiących
składniki żywności.

Uczniowie m.in.:
• samodzielnie wyizolowali skrobię

ziemniaczaną z bulw ziemniaka i ba-
dali jej właściwości,

• otrzymywali emulsje typu olej w wo-
dzie, przez co lepiej zrozumieli pro-
ces otrzymywania emulsji spożyw-
czych np. majonezu, czy margaryny,

• otrzymywali naturalne wskaźniki pH
np. wywar z czerwonej kapusty, sok
truskawkowy i badali ich zachowa-
nie w roztworach o różnym odczy-
nie,

• badali właściwości suchego lodu
i ciekłego azotu – czynników chło-
dzących stosowanych w przemyśle

spożywczym jak i w kuchni moleku-
larnej,

• obserwowali ekstrakcję za pomocą
pary wodnej olejków eterycznych
z materiałów roślinnych, co jest pro-
cesem stosowanym w przemyśle
spożywczym do uzyskiwania natu-
ralnych aromatów.
Czas spędzony w laboratorium che-

micznym uświadomił młodzieży jak duże

znaczenie w przetwórstwie spożywczym
i w produkcji gastronomicznej ma zna-
jomość zjawisk chemicznych zachodzą-
cych w żywności podczas jej przetwa-
rzania. Dał też impuls do poszerzania
swojej wiedzy w tym zakresie w celu
pełniejszego przygotowania się do przy-
szłej pracy w zawodzie technika żywno-
ści.

Anna Smotryś

Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski
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Wycieczka do
Kroœnieñskiej Huty

Szk³a

W dniu 25 listopada młodzież z kla-
sy I AT wraz ze swoją wychowawczynią
Panią mgr Joanną Baszkiewicz-Macek
uczestniczyła w wycieczce do huty szkła
w Kroście w ramach projektu „Być przed-
siębiorczym nauka przez praktykę”.

Krosno to legendarne polskie szkło,
doceniane na całym świecie. To syno-
nim 90-letniej tradycji, formowania szkła
o krystalicznej przejrzystości, doskona-
łej jakości i różnorodnym wzornictwie.

Zwiedzanie huty szkła odbywało się
podczas normalnej pracy zakładu, co
pozwoliło uczniom na przyjrzenie się
z bliska produkcji wyrobów szklanych,
poczynając od przygotowania surow-
ców, poprzez proces pobierania płynnej
masy szklanej z wanny szklarskiej i jej
formowania, aż po proces przygotowa-
nia wyrobów do sprzedaży. Szczególną
atrakcję stanowiła możliwość obserwo-
wania pracy hutników, dzięki którym
z gorącej szklanej masy powstają prze-
piękne, szklane formy, oraz procesu zdo-
bienia tych wyrobów, który dodaje tym
formom wspaniałego blasku. Naszym
przewodnikiem po hucie był jeden z pra-
cowników zakładu, który sprawnie i pre-
cyzyjnie tłumaczył po kolei ten proces
– dzięki temu młodzież mogła poznać
proces tworzenia szkła od podszewki.

Magdalena Gajerska-Kozak

Wycieczka Czarnolas

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

J. Kasprowicz

W dniu 22 października bieżącego
roku szkolnego odbyła się wycieczka
zorganizowana przez wychowawczynie
klas pierwszych liceum i technikum
p. Joannę Wilczak, p. Joannę Baszkie-
wicz-Macek oraz nauczyciela j. polskie-
go p. Grzegorza Macka. Wzięli w niej
udział także uczniowie klas drugich tech-
nikum i liceum. Uczestnicy wyjazdu mieli
okazję zwiedzić dworek Jana Kocha-
nowskiego w Czarnolesie, w którym
obejrzeli eksponaty związane z życiem
i twórczością „ojca polskiej poezji”
i epoką renesansu oraz – dzięki pani
przewodnik – poznali wiele ciekawostek
z życia poety. Zwiedzili również piękny
park, a uczniowie siadali na kamieniu
umieszczonym w miejscu, w którym ro-
sła słynna czarnoleska lipa. Chętnych
nie brakowało, ponieważ ma to ponoć
zapewnić weną twórczą na lekcjach ję-
zyka polskiego i dobre oceny z tego
przedmiotu. Niektórzy jednak bardzo
żałowali, że nie dotyczy to również ma-
tematyki. Następnym punktem progra-
mu było zwiedzanie Nałęczowa. Naj-
pierw dotarliśmy do chaty Stefana
Żeromskiego, którą pisarz zbudował za
honorarium otrzymane za „Popioły”
i która była jego letnim domem. Zwie-
dziliśmy również ogród znajdujący się
poniżej, w którym usytuowane jest Mau-
zoleum Adama Żeromskiego – jedyne-
go syna pisarza – zmarłego w wieku 19

lat. Później wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki z przyjemnością spacerowali po ale-
jach pięknego nałęczowskiego parku,
podziwiając zarówno stare drzewa, jak
i łabędzie oraz dzikie kaczki chętnie pod-
pływające do turystów. Ta chwila odpo-
czynku pozwoliła na nabranie sił przed
dalszą podróżą do Lublina. Krótki spa-
cer Krakowskim Przedmieściem oraz
odpoczynek przy fontannie na Placu Li-
tewskim pozwolił nam chociaż przez
chwilę poczuć atmosferę tego miasta.
Ostatnim punktem programu było zwie-
dzanie muzeum na Majdanku. Podzie-
leni na dwie grupy mogliśmy dzięki prze-
wodniczkom poznać historię obozu kon-
centracyjnego i zobaczyć warunki,
w jakich przebywali więźniowie. Wieże
strażnicze, baraki i komory gazowe wy-
warły na wszystkich ogromne wrażenie.
Takie miejsce zmusza do refleksji nad
tragiczną przeszłością i przypomina
o wydarzeniach, o których nie wolno
nam zapomnieć. Zdaniem uczestników
wycieczka była bardzo udana. Dzięki
niej mogliśmy zobaczyć miejsca, o któ-
rych słyszymy na lekcjach języka pol-
skiego, czy historii. Była ona także
okazją do zintegrowania się uczniów,
którzy rozpoczynają naukę w naszej
szkole. Pozostaną po niej wspomnienia
i zdjęcia, które zapewne znajdą się
w kronikach klasowych.

Grzegorz Macek
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W dniu 04.11.2014 r. o godzinie
11.00 na Pływalni w Sokołowie Młp.
odbyły się Mistrzostwa Szkoły w pływa-
niu stylem dowolnym na dystansie
50 m (dziewcząt i chłopców). Do zawo-
dów zgłosiło się 2 dziewczyny: Waber-

przegranych pojedynków. Reprezenta-
cja naszej szkoły zarówno w kategorii
chłopców (Kania Piotr oraz Jaskuła Fi-
lip obaj III LO) i dziewcząt (Skała Mag-
dalena III LO, Jaskuła Monika I LO, Gu-
mieniak Dominika II BT) zajęła w zawo-
dach IV miejsce.

Do dalszego etapu rozgrywek czyli
rejonu awansowały dwie najlepsze dru-
żyny.

ska Sylwia i Smotryś Regina z kl. I A LO.
Chłopców do rywalizacji przystąpiło 14:
Nizioł Kamil, Matuła Patryk, kl. IV AT,
Bąk Marcin, Kania Piotr, Ożóg Karol,
Matuła Krystian, Pecka Paweł, Jaskuła
Filip, kl. III A LO, Mrożkiewicz Wojciech,

kl. II A LO, Nizioł Mateusz, Berkowicz
Karol, kl. II AT, Walicki Michał kl. I AT,
Szot Patryk, Kuduk Karol, kl. I AZ.

Wśród dziewcząt lepsza okazała się
Smotryś Regina, która uzyskała czas
46.67 i był to wynik lepszy od Waber-

skiej Sylwii o prawie 5 sek.
Mistrzostwo Szkoły wśród

chłopców zdobył: Nizioł Ka-
mil z KL IV AT z czasem 33.78.

Kolejno za nim uplasowa-
li się: Wolicki Michał – 36.68,
Kania Piotr – 37.59, Ożóg Ka-
rol – 37.96, Matuła Krystian –
38.34, Pecka Paweł – 38.56,
Kuduk Karol – 41.40, Matuła
Patryk – 42.74, Szot Patryk –
46.56, Nizioł Mateusz – 46.70,
Jaskuła Filip – 47.43, Mroż-
kiewicz Wojciech – 50.94,
Berkowicz Karol – 54.43, Bąk
Marcin – 56.14.

Podziękowania dla wszyst-
kich, którzy wzięli udział w za-
wodach.

Gratulacje za odwagę i za-
angażowanie.

Piotr Kobylarz

Zwycięzcą w obu kategoriach oka-
zała sie szkoła z Liceum Ogólnokształ-
cącego z Dynowa, drugie miejsce przy-
padło Zespołowi Szkół Zawodowych
z Dynowa.

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w kolejnym etapie rozgrywek li-
cealiady.

Piotr Kobylarz
Tomasz Nizioł

W dniu 19 listopada w naszej szkole
odbyła się powiatowa licealiada w teni-
sie stołowym. Rywalizacja odbywała się
w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W kategorii dziewcząt wystartowało pięć
zespołów natomiast w kategorii chłop-
ców siedem szkół z powiatu rzeszow-
skiego. Dziewczęta rozegrały zawody
systemem „każdy z każdym” a chłopcy
systemem „rosyjskim” tzn. do dwóch

Powiatowa licealiada w tenisie sto³owym dziewcz¹t i ch³opców

Mistrzostwa Szko³y w p³ywaniu o Puchar Dyrektora
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA ¯ywa lekcja przyrody

Dlaczego kameleon zmienia kolory? Czemu wąż zrzuca
skórę? Po co żółwiowi skorupa? Na te i inne pytania wszyst-
kim zainteresowany odpowiedzi udzielił wieloletni hodowca
gadów p. Przemysław Ludwin. W październiku przedszkolaki
i uczniowie Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej uczestni-
czyli w lekcji pokazowej z udziałem egzotycznych zwierząt pt.

„Gady w teorii
i praktyce”. Głów-
nymi bohaterami
pokazu byli: ka-
meleon, agama
brodata, legwan
zielony, waran
stepowy, pyton
królewski, żółw
wodno- lądowy
ostrogrzbietny,
żółw lądowy ste-

powy, wąż zbożowy. Zajęcia przeprowadził hodowca zwie-
rząt egzotycznych pan Przemysław Ludwin z Rogożna w woj.
Świętokrzyskim. Pan Ludwin w ciekawy sposób opowiadał
o życiu tych egzotycznych zwierząt. Uczniowie mieli możli-
wość oglądać z bliska omawiane okazy oraz poznawać ich
percepcyjnie, co niewątpliwie sprawiło im ogromną radość.
Zgodnie z hasłem „Powiedź mi, a zapomnę. Pokaz mi, a za-
pamiętam” wiadomości z tych warsztatów mogą stanowić zna-
komite podłoże do pogłębienia wiedzy w tym kierunku.

Barbara Bolka

Akademia Aquafresh

Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej angażuje się w działania kształtujące pozy-
tywne postawy oraz zachowania, sprzyjające zdrowiu i bez-
pieczeństwu dzieci. Dlatego w bieżącym roku szkolnym zgło-
siliśmy się do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacji
Zdrowotnej Akademia Aquafresh. Program ten koncentruje
się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przed-
szkolnym. W ramach realizacji założeń programu dzieci
uczestniczyły w ciekawych zajęciach prowadzonych przez
nauczycielki przedszkola.

Główne cele programu to:
– poznanie budowy jamy ustnej,
– nabycie umiejętności określania stopnia zużycia szczoteczki
do zębów,
– wyrobienie nawyku mycia zębów przynajmniej dwa razy
dziennie,
– zapoznanie z prawidłowymi zasadami żywieniowymi oraz
ukazanie ich wpływu na stan zdrowia zębów,
– oswojenie dzieci z koniecznością odwiedzania gabinetu
stomatologicznego i przebiegiem wizyty u lekarza dentysty.

Dzieci zdobywały poszczególne sprawności przez kilka
dni prowadzonych zajęć. Podsumowaniem naszej przygody
z Pastusiami było wzięcie udziału w ustanowieniu nowego
rekordu Guinnessa, w największej ilości przedszkolaków
myjących zęby w tym samym czasie. Rekord ustanowiliśmy
30 września 2014 r. o godzinie 12:00.

Przez 2 minuty 313 328 dzieci w całej Polsce szczotkowa-
ło ząbki! Wśród nich były nasze przedszkolaki...

Barbara Bolka, Natalia Wrzos
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XII Festiwal Piosenki
Obcojêzycznej

Wólka NiedŸwiedzka 2014

W dniu 3 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Nie-
dźwiedzkiej odbył XII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej cie-
szący się ogromną i niesłabnącą popularnością wśród mło-
dzieży. Wspólny patronat nad festiwalem podobnie jak w la-
tach ubiegłych objęli Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Pan Andrzej Ożóg oraz Europoseł Pan Stanisław Ożóg.
Organizatorami festiwalu byli: p. dyrektor Ryszard Rybak,
p. Ewa Wojciechowska, p. Anna Ożóg, p. Paweł Paluch oraz
p. Mariola Jodłowska.

W imprezie wzięło udział 45 uczestników z kilkudziesięciu
szkół. Występowali uczniowie m.in. z: Górna, Nienadówki,
Brzózy Królewskiej, Lipnicy, Stobiernej, Giedlarowej, Łukaw-
ca, Brzózy Stanieckiej, Krzywej Wsi, Kamienia Podlesia, Za-
czernia, Trzebosi, Żołyni, Piskorowic oraz Wólki Niedźwiedz-
kiej przygotowani przez 27 opiekunów.

Śpiewający podzieleni byli na 2 grupy: I – szkoły podsta-
wowe, II – gimnazja, a w obrębie tych grup, na kategorie soli-
stów i zespoły. W części konkursowej uczniowie prezentowa-
li piosenki w języku angielskim, francuskim i niemieckim
Uczestników konkursu oklaskiwała licznie zgromadzona pu-
bliczność, która życzliwie przyjęła wszystkich wykonawców.
Zaproszeni z zewnątrz Jurorzy: nauczyciel j. angielskiego
– p. Maciej Peszko, j. niemieckiego – p. Agnieszka Kowal,
j. francuskiego – p. Joanna Baszkiewicz-Macek oraz muzyk
p. Mieczysław Sulikowski oceniali walory głosowe, sposób pre-
zentacji utworu, poprawność językową oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani
pamiątkowymi dyplomami, a zwycięzcy otrzymali statuetki oraz
nagrody rzeczowe: Mp3, radiomagnetofony, słuchawki, kosze
słodyczy, książki do nauki j. angielskiego oraz albumy.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w obydwu grupach.
W grupie szkoła podstawowa wśród solistów ex aequo

I miejsce wyśpiewali sobie Weronika Rybka ze Szkoły Pod-
stawowej w ZS w Zaczerniu oraz Łukasz Kołodziej ze Szkoły
Podstawowej w Krzywej wsi. Drugie miejsce przyznano Pau-
linie Marszał ze Szkoły Podstawowej nr 1 w ZS w Stobiernej,
a trzecie miejsce Wiktorii Banaś ze Szkoły Podstawowej w ZS
w Brzózie Królewskiej. Wyróżnienie I powędrowało do Izabeli
Osetek ze Szkoły Podstawowej z ZS w Wólce Niedźwiedz-
kiej, a wyróżnieniem II cieszył się Jakub Koryl ze Szkoły Pod-
stawowej w Łukawcu. Nagrodę jury odebrała Dorota Tęcza

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy a nagrodę za de-
biut Wiktoria Niżnik ze Szkoły Podstawowej w Hucisku. Spe-
cjalne nagrody Europosła powędrowały do Sabiny Skiby ze
Szkoły Podstawowej w ZS w Górnie oraz Dominika Kołodzie-
ja ze Szkoły Podstawowej w ZS nr 1 w Nienadówce. Drugie
miejsce w kategorii zespół otrzymał zespół ze Szkoły Podsta-
wowej w Żołyni. Trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Trzebosi.

W grupie gimnazjum, pierwsze miejsce wśród solistów
wywalczyła Żaneta Kosior z Gimnazjum w ZS w Zaczerniu.
Drugie miejsce przyznano Karolinie Woś z Gimnazjum w Ra-
niżowie, a trzecie Dominice Ilasz z Gimnazjum w ZS w Wólce
Niedźwiedzkiej. Nagroda za I wyróżnienie powędrowała do
Darii Szpond z Gimnazjum w ZS w Łukawcu, a nagroda za
debiut do Pauliny Tracz z ZS nr 2 w Stobiernej. Specjalne
nagrody Europosła zostały przekazane na ręce Gabrieli Zyg-
munt z Gimnazjum w ZS w Brzózie Królewskiej. W kategorii
zespół I miejsce ex aequo otrzymało Gimnazjum w Giedlaro-
wej oraz Gimnazjum z Łętowni. Drugie miejsce oraz specjalną
nagrody Europosła odebrało Gimnazjum w ZS w Górnie,
a wyróżnienie przypadło Gimnazjum w ZS nr 1 w Stobiernej.

Nie byłoby tak wspaniałych nagród bez życzliwego wspar-
cia ze strony sponsorów, którym składamy serdeczne podzię-
kowania. Fundatorami nagród rzeczowych byli: Burmistrz
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Andrzej Ożóg oraz Europo-
seł Pan Stanisław Ożóg.

Natomiast słodki poczęstunek zawdzięczamy firmie „Ikar”
– dystrybucja słodyczy, zakładowi cukierniczemu pani Bogu-
sławy Miazga oraz zakładowi mięsnemu Smak Górno.

Ewa Wojciechowska
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ZS TRZEBUSKA

Obchody Dnia
Seniora

Jedni są wiecznie młodzi,
inni wiecznie starzy,
to kwestia charakteru,
a nie kalendarzy

Jan Sztaudynger

Dzień Seniora to szczególne święto.
Święto ludzi starszych, którym należy się

szczególny szacunek i uznanie za bez-
interesowną miłość i mądrość, jakimi
obdarowują młodsze pokolenia. To oni
są w naszych domach piewcami trady-
cji, niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują
stare obrzędy i tradycje, przez co wzbo-
gacają i przekazują unikalną kulturę
i obyczaje naszego regionu.

Stało się już tradycją, że seniorzy
z Trzebuski świętują swój dzień. Tego
roku również tak było. 9 listopada sala
w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królo-
wej w Trzebusce wypełniona była gość-
mi, muzyką, smacznym jedzeniem, do
tego wszystkim dopisywał wspaniały hu-
mor. Przybyli także zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Radna Rady Miejskiej Gra-
żyna Pacyna-Tasior, Dyrektor MGOKSiR
w Sokołowie Młp. Jacek Piekiełek, ks.
Władysław Szwed – proboszcz parafii,
sołtys Marian Krzyśko oraz przedstawi-
cielki Rady Rodziców Bernadeta Ożóg
i Barbara Tasior.

Uroczystość rozpoczęła się od po-
witania dostojnych gości przez dyrekto-



KURIER SOKO£OWSKI nr 6/228/2014 str. 29

Laureatka
Ogólnopolskiego

Konkursu
„Misja-emisja”
Dnia 10 grudnia w Polskiej Agencji

Prasowej w Warszawie odbyła się kon-
ferencja podsumowująca ogólnopolską
kampanię informacyjno-edukacyjną „Mi-
sja-emisja”. Głównym celem akcji było
podniesienie świadomości społecznej
w zakresie zagrożeń wynikających z ni-
skiej emisji zanieczyszczeń oraz promo-
wanie działań proekologicznych wśród
lokalnych społeczności. W konferencji
prasowej uczestniczyła Pani mgr Maria
Słobodzian – nauczycielka geografii

ra Zespołu Szkół Edwarda Buczaka, zło-
żenia życzeń i zaproszenia na część ar-
tystyczną przygotowaną przez uczniów
naszej szkoły. Swoje umiejętności ak-
torskie na scenie zaprezentowali Gim-
nazjaliści w przedstawieniu pt. „Czerwo-
ny Kapturek szuka księcia”. Młodzi arty-
ści oczarowali swoim występem zgro-
madzoną publiczność, która nie szczę-
dziła im braw.

W dalszej części panie i panowie
z Koła Gospodyń Wiejskich zaprezen-
towali ludowe przyśpiewki oraz scenki
rodzajowe ze szczyptą humoru.

Wszyscy seniorzy mieli możliwość
zdobycia cennych nagród w loterii fan-
towej.

Część oficjalna zakończyła się prze-
mówieniem Pana Burmistrza, który zło-
żył najstarszym mieszkańcom wsi życze-
nia zdrowia, szczęścia, pogody ducha

oraz samych radosnych chwil oraz po-
dziękował organizatorom za przygoto-
wanie Dnia Seniora. Po smacznym po-
częstunku do wspólnego biesiadowania
oraz tańca zaprosiła kapela ludowa.

Było to miłe i wzruszające spotka-
nie, podczas którego nie zabrakło roz-
mów, życzeń oraz przepięknych melodii
płynących z ust ciągle młodych duchem
seniorów. Wszyscy mamy nadzieję, że
za rok znów się spotkamy.

Uroczystość ta nie byłaby możliwa
bez aktywnego i bezinteresownego za-
angażowania się nauczycieli i pracow-
ników Zespołu Szkół. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania
sponsorom, którymi w tym roku byli:
Bogdan Pustkowski CRUNCHIPS, Tade-
usz Tupaj Zakład Betoniarski TT BRUK,
Grażyna Pacyna – Tasior FHU ZEFIREK,
Rada Rodziców, Sklepik Uczniowski.

i przyrody z Zespołu Szkół
w Trzebusce i Zespołu
Szkół nr 2 w Nienadówce,
która zajęła I miejsce
w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Lekcja o niskiej emi-
sji”. Nauczycielka przygo-
towała autorski scenariusz
lekcji geografii dla gimna-
zjum pt.: „Niskiej emisji
mówimy NIE” wraz z obu-
dową dydaktyczną. Kapitu-
ła konkursu, złożona z ekspertów w dzie-
dzinie ochrony środowiska i dydaktyki
nauczania przedmiotów przyrodniczych
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, uznała materiały Pani Marii za
najlepsze spośród stu propozycji nade-
słanych przez nauczycieli z całej Pol-
ski.

Pragnąłbym zaznaczyć, iż nie jest to
jedyny sukces nauczycielki w tworzeniu
materiałów dydaktycznych. Pani Maria

jest również współautorem
dwóch książek wspoma-
gających przygotowanie
uczniów do egzaminu ma-
turalnego z geografii jedne-
go z renomowanych wy-
dawnictw, autorem interak-
tywnych materiałów eduka-
cyjnych oraz recenzentem
materiałów dydaktycznych
z geografii i przyrody.

Zapraszam nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych do wyko-
rzystania scenariusza podczas cyklu
lekcji z zakresu ochrony środowiska,
który jest dostępny na stronie interneto-
wej konkursu, aby wspólnie dbać o lo-
kalne środowisko przyrodnicze zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju,
a Pani Marii życzę dalszych sukcesów
w pracy dydaktycznej.

Edward Buczak
Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce
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ZS GÓRNO

„Œpiewaj Duszo ma...”
Pod takim hasłem w WOKSiR w Górnie 19 XI br. odbyła się

XIII edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej, któ-
rej organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. M.
Lachora w Górnie. W konkursie uczestniczyli wykonawcy
z kilku powiatów (niżański, ropczycki, rzeszowski). Ogółem
120 uczestników zaprezentowało się w 51 utworach muzycz-
nych. Konferansjerkami były Patrycja Perlak i Martyna Go-
dek. Występy dzieci oceniała komisja jury w składzie: Dorota
Bącal, Barbara Godek i Kamil Niemiec.

Oto nagrodzone i wyróżnione miejsca:

Gimnazjum
Zespoły:
I miejsce:
Barbara Kuduk, Renata Ożóg, Weronika Piersiak, Karolina
Perlak, Szymon Piekut – „Hosanna na niebiosach” – Zespół
Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
II miejsce
Justyna Rzeszutek, Edyta Story, Natalia Grochala, Elżbieta
Iskra, Izabela Bzikot – „Tobie chór aniołów” – Zespół Szkół im.
św. St. Kostki w Kamieniu
Soliści:
I miejsce:
Katarzyna Cisek – „Miłość mi wszystko wyjaśniła” Gimnazjum
im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Jeżowem
I miejsce:
Anna Radomska – „Ave Maria Jasnogórska” – Zespół Szkół
im. Ks. M. Lachora w Górnie
II miejsce:
Mateusz Ogorzałek – „10000 reasons” – Zespół Szkół Rop-
czyce
III miejsce:
Karolina Lenart – „Jak łania pragnie wody” – Zespół Szkół im.
św. St. Kostki w Kamieniu
III miejsce:
Ireneusz Pieniek – „Alleluja” – ZS nr 1 Nienadówka

Klasy IV-VI
Soliści:
I miejsce:
Natalia Marszał – „Mamo chcę zamieszkać z Tobą” – Zespół
Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce
II miejsce:
Sabina Skiba – „Modlitwa o sens” – Zespół Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie
II miejsce:
Marcelina Zdeb – „Odpowie ci wiatr” – Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Łowisku
Wyróżnienie:
Konrad Daniel – „Słowiański Papież” – Caritas Nienadówka
Wyróżnienie:
Kornelia Januszewska – „Księga się zamyka” – SP im. św.
Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie
Zespoły:
I miejsce:
Karolina Bandura, Lidia Cisek, Kamila Sondej, Julia Walicka
– „Ballada o Janie Pawle II” – ZS im Jana Pawła II w Sokołowie
Młp.
I miejsce:

Mateusz Ożóg, Sabina Skiba, Klaudia Chorzempa, Karolina
Wilk, Karolina Stec – „ Z dawna Polski” – ZS im. ks. M. Lachora
w Górnie
III miejsce:
Mateusz Kida, Jakub Nizioł – „Uboga droga” – ZS im. Jana
Pawła II w Łowisku
Wyróżnienie:
Agnieszka Sądej, Joanna Rurak, Wiktoria Maksemyuk –
„Schowaj mnie” – Zespół Szkół w Jeżowem – Centrum
Wyróżnienie:
Magdalena Partyka, Dominika Dudzik – „Niebieski Gołąbek”
– SP im. św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie
Wyróżnienie:
Andżelika i Diana Boś – „Wśród tylu dróg” – Zespół Szkół nr 1
w Ropczycach

Klasy I-III
Soliści:
I miejsce:
Weronika Pękala – „Schowaj mnie” – ZS im JP II Jasionka
I miejsce:
Martyna Surdziel – „Światło w ciemności” – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. I Partyki w Górnie
II miejsce:
Gabriela Przybysz – „Ona powiedziała tak” – SP im. św.
St. Kostki w Kamieniu
II miejsce:
Emilian Matuła – „Alleluja” – ZS im. ks. M. Lachora w Górnie
III miejsce:
Maja Słonina – „Don Bosco” – ZS im. JP II Sokołów Młp.
Wyróżnienie:
Marcin Kocieł – „Pioseneczka” – ZS im. JP II Łowisko
Wyróżnienie:
Wiktoria Lasota – „Idź ogłoś to po górach” – SP nr 3 im. św.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi
Zespoły:
I miejsce:
Klaudia Sądej, Dominika Żak, Kinga Błądek, Kamila Urbanik
– „Nie boję się” – SP im. św. Jadwigi Królowej w Kamieniu
Prusinie
II miejsce:
Oliwia Sroczyk, Zuzanna Zdeb – „Hulajnoga” – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. I Partyki w Górnie
III miejsce:
„Kropeczki” Cisek Karol, Kutyła Oliwia, Lasota Wiktoria – „Ser-
cem kocham Jezusa” – SP nr3 im. św. Faustyny Kowalskiej
w Trzebosi
III miejsce:
Basia Radomska, Magdalena Dobosz – „Jezus siłą mą” – ZS
im. ks. M. Lachora w Górnie
Wyróżnienie:
Wiktoria Przybysz, Piotr Madej, Adrian Kida – „List do Boga”
– ZS im. JP II w Łowisku
Wyróżnienie:
Martyna Chorzępa, Wiktoria Baniak, Ala Niemiec, Oliwia Ba-
ran, Kinga Ożóg – „Nie lękaj się” – ZS nr 1 Nienadówka
Wyróżnienie:
Kinga Piekut, Kornelia Radomska – „Tobie chór aniołów” – ZS
im. ks. M. Lachora w Górnie
Wyróżnienie:
Kinga Kawa, Marcin Tabaka, Szymon Olechowski, Julia Gał-
gan, Krzysztof Kuca – „Niebo dla mnie” – ZS im. JP II w Soko-
łów Młp.

Kat. I przedszkole
I miejsce ex aequo:
Aleksandra Duda – „Zabierzesz mnie na drugi brzeg” – Przed-
szkole Górno
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Martyna Wójcik, Paulina Żak, Bartłomiej Gwóźdź – „Santo
subito” – SP Kamień Prusina
Agnieszka Kiełb, Julia Wąsik, Wiktoria Sądej, Maja Chorzępa
– „Spotkał mnie dziś Pan” – SP Górno Zaborze

Anna Chorzempa, Jakub Skwira, Gabriela Miazga, Krzysztof
Piróg, Liliana Matuła – „Nie ma innego jak Jezus” – ZS Górno
Julia Nizioł, Wiktoria Cisek i Aneta Hanula – „Tobię daję” – ZS
Łowisko
Naomi Ugoma, Karolina Bęben, Jagoda Czosnek, Izabela
Basamon Klaudia Piela – „Pioseneczka” – ZS Sokołów Młp.

XV Miêdzypowiatowy
Konkurs Kultury Muzycznej

Dnia 06.12.2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji odbył się XV Międzypowiatowy Konkurs
Kultury Muzycznej zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji i Fundację Wspierania Eduka-
cji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Głównymi celami
konkursu były: konfrontacja zespołów muzycznych i solistów,
podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych młodych
pasjonatów muzyki, wymiana doświadczeń na polu wykonaw-
stwa artystycznego, rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci
i młodzieży, promowanie młodych artystów.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w Sali Widowi-
skowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Małopolskim. Punktualnie o godzinie 9.00
Jacek Piekiełek – dyrektor MGOKSiR powitał uczestników
i jurorów, przedstawił skład Komisji Konkursowej i otwarł XV
Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie
Małopolskim. Następnie Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor
Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych,
wprowadził uczestników w sprawy organizacyjne i zaprosił
do prezentacji. Przebieg konkursu nadzorowała Anna Wójci-
kiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej.

Do konkursu zgłosiło się 80 wykonawców w ramach 67
prezentacji solo, 4 duetów i 2 zespołów. Na scenie pojawili
się reprezentanci szkół i instytucji: Gimnazjum w Adamówce,

Zuzia Popek – „Barka” – Przedszkole Sokołów Młp.
Ola Rusin, Ania Guzik, Zuzia Nieroda, Kamila Dec, Natalia
Cebula – „Wszystko Tobie oddać pragnę” – Przedszkole Sa-
morządowe Sokołów Młp.
Amelia Rzeszutek – „Aureola” – ZS Sokołów Młp.

Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych spon-
sorów – ludzi ogromnego, życzliwego i bezinteresownego
serca, dzięki którym zostały ufundowane nagrody i skromny
poczęstunek.
– Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
– Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
– Zarząd Telekomunikacji „Wist” w Łące
– Dariusz Zdeb Sklep „ROLNIK” Górno
– Tadeusz Tupaj – Firma „TT-Bruk” Górno
– Firma „Smak” w Górnie
– Ks. Jan Lib – Proboszcz Parafii Górno
– Maciej Szmyd Zakład Piekarnictwa Trwałego – Górno Do-

łęga
– Bogdan i Honorata Radomscy – Firma „Styrobud” Trzeboś
– Stanisław Perlak – Oficer PSP w Rzeszowie
– Marta i Ryszard Stelmach – Lekarze medycyny – Niepu-

bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górno
– Mieczysław Kobiernik – Prezes EKO-TUCZ w Górnie
– Halina Krawiec – Przewodnicząca Rady Rodziców ZS

w Górnie
– Marek Perlak – przyjaciel szkoły
– Elżbieta i Krzysztof Radomscy – Firma „Styrobud” Trzeboś
– Bogusława Tupaj – Piekarnia „Zuza” Górno

Bóg zapłać.

Zredagowały: Halina Godek, Marta Perlak

Gimnazjum w Leżajsku, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Jarocinie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Leżajsku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchni-
ku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Mało-
polskim, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku, Szkoła Muzycz-
na I st. w Dydni, Szkoła Muzyczna I st. w Kamieniu, Szkoła
Muzyczna I st. w Kańczudze, Społeczne Ognisko Muzyczne
nr 3 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach,
Szkoła Podstawowa w Adamówce, Świat Muzyki – Nowa Sa-
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rzyna i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie. Soliści
wykonywali utwory muzyczne na instrumentach: fortepian,
saksofon, skrzypce, akordeon, gitara, trąbka, keyboard, flet
i klarnet. Uczestnicy grający w duetach i zespołach wykony-
wali swoje prezentacji w składach mieszanych z zastosowa-
niem instrumentów perkusyjnych i gitar elektrycznych. Wśród
wykonawców zaistnieli także wokaliści występujący solo
i w duetach. Uczestnikom konkursu akompaniowali: Aneta
Czach – nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu
i Grzegorz Wójcikiewicz z Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Występy uczestników oceniała Komisja Konkursowa
w składzie: Anna Wójcikiewicz (NSM I i II stopnia w Sokoło-
wie Małopolskim) – przewodnicząca jury, Monika Witalec
(NSM I stopnia w Sokołowie Małopolskim), Danuta Woło-
szyn (NSM I stopnia w Leżajsku i SSM I stopnia w Jeżowem),
Marta Woś-Karczmarz (NSM I stopnia w Sokołowie Mało-
polskim) i Stanisław Jaworski (PSM I stopnia w Leżajsku
i NSM I stopnia w Sokołowie Małopolskim). Prezentacje były
punktowane w ramach kategorii wiekowych: Prezentacje
solistów i duetów – Kategoria I (wiek uczestników; ukończo-
ne 7 – 9 lat), Prezentacje solistów i duetów – Kategoria II
(wiek uczestników; ukończone 10 – 12 lat), Prezentacje so-
listów i duetów – Kategoria III (wiek uczestników; ukończo-
ne 13 – 18 lat), Prezentacje zespołów – Kategoria IV (wiek

uczestników; ukończone 7 – 12 lat), Prezentacje zespołów –
Kategoria V (wiek uczestników; ukończone 13 – 18 lat). Ze
względu na duże zróżnicowanie instrumentów i sekcji juro-
rzy podjęli decyzję, że nie będą przyznawać miejsc lecz
wyróżnienia na trzech poziomach związanych z jakością pre-
zentacji. Najlepsi otrzymali wyróżnienia I stopnia, następnie
wyróżnienia II stopnia i III stopnia. Jako kryteria oceny przy-
jęto przede wszystkim: dobór repertuaru do możliwości
i umiejętności uczestnika, jakość prezentacji pod względem
muzycznym, czystość gry i intonację, a także dykcję – w przy-
padku oceny wokalistów.

Zgodnie z regulaminem każdy występujący miał do za-
prezentowania dwa dowolne utwory muzyczne o kontrastują-
cym charakterze. Wymóg ten dotyczył zarówno instrumentali-
stów jak i wokalistów. Przesłuchania trwały przez cały dzień
i zakończyły się około godziny szesnastej. Po przerwie,
w której jury uzgadniało wyniki przesłuchań odbyło się wrę-
czenie nagród połączone z koncertem laureatów, na którym
wystąpili: Zuzanna Biśto (ZSM nr 2 w Rzeszowie), Aleksan-
dra Drelich (NSM I st. W Sokołowie Małopolskim), Kamila Ko-
walska (NSM I st. W Sokołowie Małopolskim), Adam Stępień
(Kraśnik), Szymon Lizak (PSM I st. W Leżajsku) i Szymon Mi-
chalski (PSM I st. W Leżajsku).

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali posiłek oraz na-
poje zimne i gorące.

Lista wyróżnionych w XV Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej

KATEGORIA I

Uczestnik Sekcja Nauczyciel Szkoła/Instytucja Wyróżnienie

Mikołaj Wańkowicz Akordeon Krzysztof Bury SM I st. Kańczuga I stopnia
Zuzanna Biśto Flet Paulina Warchoł ZSM nr 2 w Rzeszowie I stopnia
Duet: Amelia Winiarz, Olga Konkol Fortepian Ewa Czarnecka SM I st. Kańczuga II stopnia
Michał Durak Fortepian Marta Woś-Karczmarz NSM I st. Sokołów Małopolski II stopnia
Piotr Sulikowski Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Leżajsk II stopnia
Filip Siwiecki Akordeon Krzysztof Bury SM I st. Dydnia II stopnia
Szymon Terech Klarnet Grzegorz Wójcikiewicz PSM I st. Leżajsk II stopnia
Aleksandra Dec Fortepian Anna Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Aleksandra Zarzycka Fortepian Marta Marczak Świat Muzyki – Nowa Sarzyna III stopnia
Amelia Winiarz Fortepian Ewa Czarnecka SM I st. Kańczuga III stopnia
Malena Majka Fortepian Marta Woś-Karczmarz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Maciej Koziarz Fortepian Marta Woś-Karczmarz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Grzegorz Welc Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Kacper Kosztyła Akordeon Krzysztof Bury SM I st. Dydnia III stopnia
Kamil Sabat Akordeon Stanisław Jaworski NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Katarzyna Kycia Skrzypce Danuta Wołoszyn PSM I st. Leżajsk III stopnia
Antoni Węglarz Skrzypce Danuta Wołoszyn PSM I st. Leżajsk III stopnia
Kamila Pliszka Wokal Katarzyna Pliszka GOSTiR w Jarocinie III stopnia

KATEGORIA II

Uczestnik Sekcja Nauczyciel Szkoła/Instytucja Wyróżnienie

Aleksandra Drelich Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski I stopnia
Kamila Kowalska Wokal Anna Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski I stopnia
Maciej Komosa Akordeon Stanisław Jaworski PSM I st. Leżajsk II stopnia
Duet: Mikołaj Wańkowicz, Joanna Jamrozik Akordeon Krzysztof Bury SM I st. Kańczuga II stopnia
Magdalena Marmola Flet Paulina Warchoł ZSM nr 2 w Rzeszowie II stopnia
Jakub Wiliński Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Leżajsk II stopnia
Karolina Bandura Wokal Anna Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski II stopnia
Wiktoria Karp Wokal Katarzyna Pliszka GOSTiR w Jarocinie II stopnia
Joanna Jamrozik Akordeon Krzysztof Bury SM I st. Kańczuga III stopnia
Magdalena Pustkowska Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Natalia Sudoł Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Miłosz Chorzępa Gitara Damian Malec NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Kacper Ziobro Gitara Zbigniew Środoń SOM nr 3 Rzeszów III stopnia
Nikodem Dyrkacz Trąbka Maciej Wąsacz ZSM nr 2 w Rzeszowie III stopnia
Adrian Olszowy Trąbka Maciej Wąsacz SM I st. Kamień III stopnia
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KATEGORIA III

Uczestnik Sekcja Nauczyciel Szkoła/Instytucja Wyróżnienie

Adam Stępień Gitara Krzysztof Skoczyński  — I stopnia
Szymon Lizak Saksofon Wiesław Wojtas PSM I st. Leżajsk I stopnia
Szymon Michalski Saksofon Wiesław Wojtas PSM I st. Leżajsk I stopnia
Adrian Olejarz Akordeon Krzysztof Bury NSM I st. Pruchnik II stopnia
Adrian Szul Akordeon Krzysztof Bury SM I st. Dydnia II stopnia
Bartosz Buczkowski Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Leżajsk II stopnia
Kacper Głąb Gitara Krzysztof Skoczyński NSM I st. Pruchnik II stopnia
Kajetan Kosior Trąbka Maciej Wąsacz PSM I st. Przeworsk II stopnia
Wiktoria Marut Wokal Anna Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski II stopnia
Oliwia Pliszka Wokal Katarzyna Pliszka GOSTiR w Jarocinie II stopnia
Alicja Wróbel Wokal  — Gimnazjum w Leżajsku II stopnia
Natalia Pomykała Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Ireneusz Pieniek Fortepian Grzegorz Wójcikiewicz NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Duet gitarowy Gitara Damian Malec NSM I st. Sokołów Małopolski III stopnia
Konrad Kierepka Keyboard Wiesław Wojtas Gimnazjum w Adamówce III stopnia
Bartłomiej Zygmunt Organy Jarosław Adamiak NSM I st. Leżajsk III stopnia
Jakub Łata Saksofon Wiesław Wojtas Gimnazjum w Adamówce III stopnia

KATEGORIA V

Uczestnik Sekcja Nauczyciel Szkoła/Instytucja Wyróżnienie

ERROR 404 Zespoły  — Zespół amatorski z Sokołowa Młp. III stopnia

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Glinolepy 2014

XIII Powiatowe Warsztaty Rzeźbiar-
skie im. Leszka Walickiego „Glinolepy
2014” odbyły się 27 września 2014
roku w Sokołowie Młp. Organizatorem
Warsztatów był Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Młp. przy współpracy Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
Patronat nad imprezą objął Starosta
Rzeszowski.

Był to I etap Warsztatów, o którym
pisaliśmy w poprzednim numerze Kurie-
ra. Wzięło w nim udział 27 uczestników
w wieku 10-15 lat i 3 w wieku 5-7 lat,
których prace nie brały udziału w kon-
kursie. Każdy z uczestników miał za za-
danie wykonać z gliny rzeźbę pełną,
wolno stojącą, przedstawiającą głowę
człowieka w sposób ekspresyjny.

Prace, które podczas Warsztatów
wykonali młodzi rzeźbiarze, były trójwy-
miarowe, pełne ekspresji, o zróżnicowa-
nej fakturze; siłę ich wyrazu potęgowa-
ła deformacja naturalnych kształtów. Po
ich wysuszeniu i wypaleniu została zor-
ganizowana wystawa pokonkursowa,
która trwała od 18 listopada do 11 grud-
nia. Ekspozycji towarzyszyła wystawa
fotograficzna z przebiegu Warsztatów
w dniu 27 września.

30 października Komisja oceniła
wszystkie prace uczestników wrześnio-
wych Warsztatów. Komisja obradowała
w składzie: dr Bartosz Walicki, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej, Henryka Boho, instruktor pla-
styki w MGOKSiR i Helena Woźniak
z Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”.
Komisja wytypowała do nagród głów-
nych 16 prac 16 autorów. 11 uczestni-
kom przyznano nagrody pocieszenia za
udział w Warsztatach.

Prace oceniono w dwóch katego-
riach wiekowych: 10-12 lat i 13-15 lat.

I kat. wiekowa 10-12 lat

2 x I NAGRODA
– AGNIESZKA KWOLEK, ZS w Sokoło-

wie Młp.
– GABRIELA WYSKIDA, SP nr 3 w Trze-

bosi
2 x II NAGRODA
– DAWID BOLKA, ZS w Sokołowie
– ALEKSANDRA PIERSIAK, ZS w Gór-

nie
III NAGRODA
– ALEKSANDRA ZYBURA, ZS w Górnie
WYRÓŻNIENIA
– MAJA BARLIK, SP w Tyczynie
– ALEKSANDRA CHORZĘPA, ZS nr 1

w Nienadówce
– KONRAD WOŹNY, ZS w Trzebusce

II kat. wiekowa 13-15 lat

I NAGRODA
– KINGA BARAN, ZS w Sokołowie
II NAGRODA

– KLAUDIA CHORZĘPA, ZS w Sokoło-
wie

III NAGRODA
– JAGODA KIEŁB, ZS w Sokołowie
WYRÓŻNIENIA
– MARTYNA GIELAROWSKA, ZS w Trze-

busce
– PATRYCJA MARSZAŁ, ZS w Trzebu-

sce
– WIKTORIA OŻÓG, ZS nr 1 w Niena-

dówce
– KAROLINA PERLAK, ZS w Górnie
– AGNIESZKA WÓJCIK, ZS nr 2 w Nie-

nadówce
Nagrody pocieszenia (za udział) otrzy-

mali:
– Magdalena Budzyń l.11, ZS nr 1

w Nienadówce
– Anna Czerwonka l.12, ZS w Sokoło-

wie
– Dominika Kołodziej l.12, ZS nr 1 Nie-

nadówka
– Kamil Kozioł l.10, SP nr 3 w Trzebosi
– Karina Perełka l.11, SP w Tyczynie
– Nikola Chorzępa l.14, ZS nr 1 w Nie-

nadówce
– Natalia Flis l.13, ZS w Górnie
– Izabela Nowak l.14, ZS nr 2 w Niena-

dówce
– Karolina Nowak l.14, ZS nr 2 w Niena-

dówce
– Weronika Piersiak l.15, ZS w Górnie
– Marta Prucnal l.14, ZS nr 1 w Niena-

dówce
Dyplomami uhonorowano troje naj-

młodszych uczestników „GLINOLEPÓW
2014”: Mikołaja Piękosia, Annę Wa-
licką i Krzysztofa Walickiego.
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11 grudnia o godzinie 13.00 w sali
klubowej MGOKSiR odbył się finisaż –
zakończenie wystawy i wręczenie na-
gród i dyplomów laureatom oraz po-
zostałym uczestnikom Warsztatów,
a także podziękowań – za udział, opie-
kę nad wychowankami i pomoc przy
organizacji Warsztatów – opiekunom:
Paniom Jolancie Szczygieł, Małgo-
rzacie Kwolek, Annie Błaszków-Pie-
koś, Barbarze Kołodziej i Panu Da-
riuszowi Kosakowi.

Dyrektor Jacek Piekiełek powitał go-
ści i podsumował XIII Warsztaty Rzeź-
biarskie im. Leszka Walickiego „GLINO-
LEPY 2014”. Protokół odczytał Bartosz
Walicki. Pozostali członkowie Jury wrę-
czali nagrody i dyplomy.

Jury ocenia rzeŸby z gliny. Wystawa „Glinolepy 2014”.

Otwarcie wystawy i odczytanie protoko³u.

Zwiedzanie wystawy.
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Po zwiedzeniu wystawy, wy-
konaniu pamiątkowej wspólnej
fotografii, poczęstunku przygoto-
wanym przez Organizatora –
uczestnicy mieli możliwość za-
brania swoich rzeźb.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za wzięcie udziału w Warsz-
tatach Rzeźbiarskich „GLINOLEPY
2014”. Gratulujemy nagrodzonym
i wyróżnionym. Życzymy dalszej
wytrwałości, dziecięcej pasji i swo-
body tworzenia.

Podziękowania składamy Pa-
nu Józefowi Jodłowskiemu, Staro-
ście Rzeszowskiemu, za ufundo-
wanie nagród głównych. Dzięku-
jemy również opiekunom za pomoc
w organizacji Warsztatów.

(mgoksir)

Fot. H. Boho, S. BełzZwiedzanie wystawy.

„Glinolepy 2014”. Laureaci, Organizatorzy, Jury, Opiekunowie.

Wrêczanie nagród i dyplomów.
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„Wspomnienia

z wakacji”
Od 3 do 24 listopada 2014 roku

w sali klubowej MGOKSiR trwała wysta-
wa XI Powiatowego Konkursu Fotogra-
ficznego „Wspomnienia z wakacji”.
Konkurs zorganizował Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. pod patronatem Sta-
rosty Rzeszowskiego. Na konkurs wpły-
nęło 40 fotografii w dwóch kategoriach
wiekowych: Młodzież i Dorośli. Tematem
prac były „Trzy żywioły – Woda, Ogień,
Powietrze”. Uczestnicy konkursu są
mieszkańcami powiatu rzeszowskiego.

W dniu 15 października Jury powo-
łane przez Organizatora oceniło wszyst-
kie nadesłane na konkurs fotografie.
Jury obradowało w składzie:
– Małgorzata Kwolek, nauczycielka pla-
styki w ZS w Sokołowie Młp.; przewod-
nicząca Jury
– dr Bartosz Walicki, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej
– Henryka Boho, instruktorka plastyki
w MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Jury po obejrzeniu wszystkich nade-
słanych fotografii postanowiło nagrodzić
i wyróżnić autorów za zestawy prac.

I kat. wiekowa (Młodzież)
I Nagroda – Pola Kaszuba z Gimnazjum
nr 9 w Rzeszowie
II Nagroda – Anna Góral z Gimnazjum
nr 9 w Rzeszowie
Dwie III Nagrody – Alina Szczygieł
z Nienadówki, Dominika Adamczyk
z Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie
Wyróżnienia
– Wiktoria Gubernat z Nosówki

– Gabriela Krawiec z Trzciany
– Klaudia Rogala z Zespołu Szkół w Gło-
gowie Młp.
II kat. wiekowa (Dorośli)
Nagroda – Jolanta Szczygieł z Niena-
dówki

Podczas wernisażu, który miał miej-
sce 3 listopada o godz. 16.30, laureatom
konkursu zostały wręczone nagrody rze-
czowe. Wszyscy otrzymali dyplomy, pa-

Jury ocenia nades³ane fotografie.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i odczytanie protoko³u.

Laureaci konkursu, Organizatorzy, Jury na wernisa¿u.

Wrêczanie nagród i dyplomów.
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V Miêdzypowiatowy

Konkurs Wiedzy

o Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. zor-
ganizował V Międzypowiatowy Konkurs
Wiedzy o Unii Europejskiej pod Patrona-
tem Starosty Rzeszowskiego, który odbył
się 4 grudnia br. Wzięło w nim udział
8 drużyn reprezentujących powiaty: ni-
żański, kolbuszowski oraz rzeszowski.
Celem Konkursu jest popularyzacja wie-
dzy o UE i idei integracji europejskiej
wśród młodzieży oraz wdrażanie do pra-
cy zespołowej. Konkurs składał się
z dwóch etapów, a mianowicie części te-
stowej oraz quizu. Test składał się z 45
pytań. Zakres tematyczny testu skupił się
głównie na historii i funkcjonowaniu UE,
choć trafiały się również pytania dotyczą-
ce szeroko rozumianej kultury europej-
skiej. W tej części Konkursu wyjątkową
wiedzą wykazała się reprezentacja ZS
w Groblach popełniając jedynie 4 błędy
w całym teście. A do łatwych on nie nale-
żał; oto tylko przykładowe pytania:
– W którym roku doszło do rozszerzenia
EWG o Danię i Irlandię?
– Który z traktatów wprowadził obywa-
telstwo Unii Europejskiej?
– W jakim euroregionie leży Rzeszów?
– Który z tzw. ojców integracji wysunął
idee stworzenia Stanów Zjednoczonych
Europy?

Drugą lokatę po części testowej za-
jęła reprezentacja ZS w Sokołowie Młp.,
trzecią ex equo ZS w Woli Raniżowskiej
oraz ZS w Trzebosi. Druga część Kon-
kursu rozpoczęła się od sprawdzenia
umiejętności posługiwania się mapą
konturową Europy, a mianowicie druży-
ny musiały zaznaczyć kraj, o który doko-
nało się ostatnie poszerzenie granic Unii
Europejskiej, czyli Chorwację. Pytanie
okazało się nie sprawiać większych kło-
potów, ponieważ jedynie dwie drużyny
nie odpowiedziały na nie poprawnie.

Następne pytania kierowane były do
konkretnych drużyn, a po braku odpo-
wiedzi z ich strony możliwość zdobycia
dodatkowych punktów należała do po-
zostałych graczy, którzy się zgłosili na
zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Nio-
sło to ze sobą pewne ryzyko, gdyż nie
udzielenie poprawnej odpowiedzi po
samodzielnym wyznaczeniu się do py-
tania było karane utratą 2 punktów.
Pierwszy etap tego typu pytań dotyczył
rozpoznawania flag państwowych
przedstawionych w prezentacji multime-
dialnej. Tylko dwie flagi nie zostały roz-
poznane oraz obyło się bez punktów
karnych. Następna konkurencja polega-
ła na wybraniu przez drużynę prawidło-
wego arkusza przedstawiającego praw-
ne jednostki monetarne, czyli banknoty,
których używa się obecnie w krajach Unii
Europejskiej. Tylko jedna drużyna dała
się wprowadzić w przysłowiowe maliny
i nie zaliczyła tej konkurencji. Rozpozna-
wanie ze zdjęć postaci związanych
z tworzeniem się Unii Europejskiej oraz
współczesnej sceny politycznej Europy
przyniosło pierwsze punkty ujemne, co
tylko świadczy o zaciętości rywalizacji
i ryzyku taktyki na jakie zdecydowali się
kapitanowie kilku drużyn. Kolejne za-
gadnienie, którym zajęli się reprezen-
tanci trzech powiatów dotyczyło rozpo-
znawania sławnych miejsc architektury

oraz zabytków o skali europejskiej. Tu
prym wiodły drużyny z ZS w Trzebosi
oraz ZS nr 1 w Nienadówce. W kolej-
nym etapie tej części Konkursu dobrym
uchem wykazały się drużyny z ZS w Trze-
bosi oraz ZS w Groblach, a mianowicie
zawodnicy po kilku taktach hymnów
państwowych wskazywali kraj jego po-
chodzenia. Najtrudniejszą konkurencją
okazał się quiz muzyczny polegający na
rozpoznaniu muzyki ludowej, tańców
regionalnych związanych ściśle z kul-
turą poszczególnych krajów Europy. Po
zażartej rywalizacji (oczywiście opartej
na zasadach fair-play) i podliczeniu
punktów klasyfikacja końcowa wygląda-
ła następująco:
1. ZS w Trzebosi (71 pkt) – powiat rze-

szowski,
2. ZS w Groblach (65 pkt) – powiat ni-

żański,
3. ZS w Sokołowie Młp. (50 pkt) – po-

wiat rzeszowski.
Okolicznościowe dyplomy oraz na-

grody książkowe wręczyło jury w skła-
dzie: Elżbieta Słomiany, Bożena Dąbkow-
ska i piszący te słowa oraz Sekretarz
Gminy Sokołów Młp. Beata Szot wraz
z Dyrektor MGOKSiR Jackiem Piekieł-
kiem. Podczas Konkursu drużyny wraz
z opiekunami mogły skorzystać z posiłku
oraz zimnych i gorących napojów.

Marek Kida

Wystawa „Wspomnienia z wakacji 2014”. Fot. M. Kida

miątkowe foldery i afisze z wystawy po-
konkursowej.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróż-
nionym oraz dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wzięcie udziału w XI Po-
wiatowym Konkursie Fotograficznym
„Wspomnienia z wakacji”. Podziękowa-
nia składamy również Panu Józefowi
Jodłowskiemu, Staroście Rzeszowskie-
mu, za pomoc w organizacji Konkursu.

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

(mgoksir)
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Miko³ajki

Hagiografia podaje, że św. Mikołaj
biskup Miry żył na przełomie III i IV wieku.
Urodził się w mieście Patera w Licji jako
jedyne dziecko dobrze sytuowanych,
pobożnych rodziców. Po śmierci rodzi-
ców swój majątek przeznaczył na pomoc
ludziom w potrzebie. Św. Mikołaj wsławił
się cudami oraz pomocą biednym. Z po-
stacią świętego związane są przekazy
o tym jak pomógł uposażyć trzy córki zu-
bożałego sąsiada ułatwiając im w ten
sposób zamążpójście; o tym jak urato-
wał skazanych na śmierć żołnierzy, o tym
jak dzięki modlitwie uratował od utonię-
cia rybaków w czasie gwałtownej burzy.
Z postacią świętego na ziemiach polskich
związana jest tradycja odwiedzania

przez niego domów,
przepytywania dzieci ze
znajomości katechizmu
i pacierza, rozdawania
słodyczy i drobnych
upominków za dobre
sprawowanie. Tradycja
ta przyszła do naszego
kraju w XIX wieku z Nie-
miec, przyjęła się na Ślą-
sku, aby stopniowo roz-
przestrzenić się na resz-
tę regionów. W latach
współczesnych tradycja
mikołajkowego obdaro-
wywania kontynuowana
jest przez różne instytu-
cje, przedszkola, szkoły,
domy kultury. Do tej tra-
dycji nawiązuje również
Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp., który w wigilię św. Mikołaja za-
prosił wszystkie dzieci w swoje progi.
Około godziny 16:30 zebrane dzieci od-
wiedził św. Mikołaj, który egzaminował
dzieci z umiejętności przeżegnania się,
a te nieco starsze ze znajomości pacie-
rza lub wierszyków. Święty okazał się
bardzo szczodry, ponieważ wszystkie
dzieci otrzymały wspaniałe prezenty i nikt
nie opuścił Ośrodka z rózgą. Dodatkową
atrakcją dla dzieci była przejażdżka za-
przęgiem konnym świętego po ulicach
Sokołowa, z której skorzystali również
rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie
najmłodszych pociech.

Na zakończenie św. Mikołaj obie-
cał, że będzie pilnie obserwował za-
chowanie przybyłych dzieci i za rok, gdy
ponownie przybędzie, dla tych grzecz-
nych przygotuje jeszcze wspanialsze
prezenty.

Marek Kida

W dniu 29 listopada 2014 r. na tere-
nie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gór-
nie odbył się Andrzejkowy Turniej w Bi-
lard, Darta oraz Tenis Stołowy. Był on
przeznaczony dla dzieci i młodzieży do
III klasy gimnazjum. Zawody w Dart, Bi-
lard oraz Tenis Stołowy przeprowadzo-
ne były w grach indywidualnych syste-
mem pucharowym „do dwóch przegra-
nych”. Pierwsza czwórka w każdej ka-
tegorii otrzymała dyplomy oraz nagro-
dy. Dla wszystkich dzieci został zorga-
nizowany poczęstunek w formie słody-
czy i napojów. Organizatorem Turnieju
był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Mało-
polskim.

Turniej rozpoczął się o godzinie
16.30 przedstawieniem programu oraz
rozlosowaniem numerków. Losowanie
to zadecydowało o kolejności rozgry-
wek w poszczególnych kategoriach.
W pierwszej kolejności zawodnicy gra-
li w Tenis stołowy – parami do jedena-
stu punktów, dwóch wygranych setów.
Następnie rywalizowali w Dart oraz Bi-
lard. Dart wygrywał zawodnik, który
pierwszy osiągnął 301 punktów.

W ramach Turnieju zawodnicy mieli
również możliwość sprawdzenia umie-
jętności w Bilard – kontrolowania białej
bili, uderzeń z wykorzystaniem band
oraz strategicznego i taktycznego my-
ślenia.

Dzieci wykazały się niezwykłym za-
angażowaniem i dużą ambicją. Z dużą
determinacją dążyły do zwycięstwa,
oczywiście zgodnie z zasadami fair play.
Turniej cieszył się dużym zainteresowa-
niem głównie dlatego, że zawodnicy
mogli w dobrej i emocjonującej atmos-
ferze sprawdzić posiadane umiejętno-
ści oraz miło spędzić popołudnie.

Na koniec najlepsi uczestnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Każdy uczestnik otrzymał również sło-
dycze. Dzieci wychodziły z Turnieju za-
dowolone i uśmiechnięte, a co najważ-
niejsze potwierdzały chęć wzięcia udzia-
łu w następnym Turnieju.

Tekst i fot. Barbara Rybak

Andrzejkowy Turniej w Bilard, Darta oraz Tenis Sto³owy
dla dzieci poni¿ej III klasy gimnazjum
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IV Powiatowy

Jesienny Turniej

Badmintona
pod Honorowym

Patronatem Starosty

Rzeszowskiego

W dniu 13 grudnia br. obiekty Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. gościły uczestników IV Powiatowe-
go Jesiennego Turnieju Badmintona
pod Honorowym Patronatem Starosty
Rzeszowskiego. W Turnieju wzięło
udział 124 osoby wraz z osobami towa-
rzyszącymi.

Rywalizowano w 2 kategoriach wie-
kowych dziewcząt i chłopców oraz męż-
czyzn reprezentujących Miasto Jaro-
sław, Rzeszów oraz gminy Kamień, Trze-
bownisko, Raniżów, Sokołów Młp. (ZS
nr 1 Nienadówka, ZS nr 2 Nienadówka,
ZS Trzebuska, ZS Górno, ZS Ponadgim-
nazjalnych Sokołów Młp., ZS Sokołów
Młp.). Sędzią Głównym Turnieju był

Edward Buczak-Dyrektor ZS im. św. Ja-
dwigi Królowej w Trzebusce.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:
I kategoria wiekowa. Dziewczęta:
1. Rzeszutek Zuzanna, 2. Naja Karolina,
3. Ożóg Natalia. Chłopcy: 1. Soboń Bar-
tosz, 2. Rapczon Dawid, 3. Krawiec Ma-
teusz.
II kategoria wiekowa. Dziewczęta:
1. Nowak Izabela, 2. Niemiec Adrianna,
3. Naróg Aleksandra. Chłopcy: 1. Sabat

Marcin, 2. Tasior Dominik,
3. Krzanowski Michał.
III kategoria wiekowa.
Mężczyźni: 1. Kościółek
Łukasz, 2. Bazan Tade-
usz, 3. Cynkier Cezary.

Zwycięzcy otrzymali
okolicznościowe pucha-
ry, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe za miejsca
od I-III dyplomy oraz na-
grody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy
wraz z osobami towarzy-
szącymi otrzymali gorą-
cy posiłek oraz napoje
zimne, gorące.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji składa serdeczne po-
dziękowania dla Józefa Krzywonosa
– Prezesa Podkarpackiego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie,
Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszow-
skiego, Andrzeja Ożoga – Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Wie-
sława Sondeja – Dyrektora Zespołu Szkół
im. J.P. II w Sokołowie Młp. za udzielenie
wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

X Powiatowy

Jesienny Turniej

Tenisa Sto³owego
pod Honorowym

Patronatem Starosty

Rzeszowskiego

9 listopada br. obiekty Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. gościły uczestników X Powiatowe-
go Jesiennego Turnieju Tenisa Stoło-
wego pod Honorowym Patronatem Sta-
rosty Rzeszowskiego-Pana Józefa Jo-
dłowskiego. Na 12 stołach rywalizowało
118 zawodniczek i zawodników w 7 ka-
tegoriach wiekowych dziewcząt, chłop-
ców; kobiet, mężczyzn. Uroczystego
otwarcia Turnieju w imieniu Starosty
Rzeszowskiego dokonał Andrzej Ożóg-
Burmistrz GiM Sokołów Młp. Sędzią
Głównym był Andrzej Godek-instruktor
oraz sędzia Tenisa Stołowego, Radny
Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Go-
ściem Turnieju był Edward Buczak-Dy-
rektor Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi
Królowej w Trzebusce.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:
I kategoria wiekowa (do 13 lat). Dziew-
częta: 1. Przybysz Paulina, 2. Zając
Weronika, 3. Lasota Magdalena. Chłop-

cy: 1. Krawiec Mateusz, 2. Konkol Woj-
ciech, 3. Warchoł Jakub
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat).
Dziewczęta: 1. Niemiec Adrianna, 2.
Nowak Izabela, 3. Nowak Karolina.
Chłopcy: 1. Szostecki Kamil, 2. Bąk Bar-
tłomiej, 3. Komisarz Konrad.
III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat).
Dziewczęta: 1. Kobiernik Adrianna.
Chłopcy: 1. Miazga Sebastian.
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat).
Kobiety: 1. Nizioł Anna, 2. Przybysz
Ewa. Mężczyźni: 1. Cyrnek Łukasz.
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat).
Kobiety: 1. Kopeć Genowefa. Mężczyź-
ni: 1. Dudzik Władysław, 2. Zając Andrzej.
VI kategoria wiekowa (56 lat i powy-
żej). Mężczyźni: 1. Bandelak Wojciech,
2. Majka Stanisław, 3. Pasierb Kazimierz.
Niepełnosprawne/i Kobiety: 1. Cisek

Ewa, 2. Szeliga Anita, 3. Kochańska
Katarzyna Mężczyźni: 1. Młynarczyk
Rafał, 2. Łuszczki Krzysztof, 3. Młynar-
czyk Damian.

Wszyscy wyżej wymienieni zawod-
nicy otrzymały dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, za zajęcie I miejsca okolicz-
nościowe Puchary wraz z grawerką.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej
Godek oraz piszący te słowa. Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji składa serdeczne podziękowania
dla Józefa Jodłowskiego-Staroście Rze-
szowskiemu, Andrzeja Ożoga-Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz
Wiesława Sondeja-Dyrektora Zespołu
Szkól im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.za
udzielenie wsparcia finansowo-organi-
zacyjnego.

Jacek Piekiełek
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Gmina szachami stoi

Szachy to gra strategiczna, która to-
czy się na 64 polowej planszy. Dwóch
graczy do dyspozycji ma tak samo uło-
żony zestaw figur i pionów różniących
się tylko kolorem bierek. Dobry szachi-
sta musi posiadać zmysł planowania
długofalowego, ponieważ każdy ruch
niesie ze sobą poważne konsekwencje
w dalszym etapie gry. Gracz dowodzi
swoją armią figur różnej mocy i przezna-
czenia, planuje manewry, poświęcenia
aby wygrać; choć dosyć często w tej
dyscyplinie rywalizujące strony nie mo-
gą zdobyć zdecydowanej przewagi nad
przeciwnikiem i w tedy następuje dyplo-
matyczny remis. Szachy choć przeważ-
nie stanowią grę indywidualna mają kil-
ka wariantów zespołowej gry turniejo-
wej. Przedstawicielem tego typu roz-
grywki był Finał Wojewódzki Turniej Sza-
chowego w ramach XVII edycja Współ-
zawodnictwa Gmin Wiejskich w Spor-
cie Młodzieżowym, ale o tym Turnieju
za chwilę.

22 listopada br. na obiektach sporto-
wych WOKSiR w Górnie odbył się
XI Gminny Turniej Szachowy Juniorów
celem, którego było wyłonienie 10 naj-
lepszych zawodników, czyli szachowej
reprezentacji Gminy Sokołów Młp. Pra-
wo startu w Turnieju miała młodzież uro-
dzona 1997 r. i młodsza z wyłączeniem
miasta Sokołów Młp. Turniej rozegrano
na dystansie 7 rund systemem szwaj-
carskim, tempo gry wynosiło 15 minut
na partię dla każdego zawodnika. Sę-
dzią Głównym zawodów był Członek Za-
rządu Podkarpackiego Związku Sza-
chowego w Rzeszowie Marian Bysie-
wicz – Arbiter klasy FIDE. Na uroczysto-
ści otwarcia i zakończenia obecni byli
Jacek Piekiełek – Dyrektor MGOKSiR,
pasjonat szachów, o niebagatelnym
wkładzie w rozwój tej dyscypliny sportu
w naszej gminie Kazimierz Smolak
– Wiceprezes Zakładu Mięsnego Smak
w Górnie, Edward Buczak – Dyrektor Ze-
społu Szkół w Trzebusce oraz Andrzej
Godek – Radny Rady Miejskiej, instruk-
tor i sędzia szachowy. Trzech najlep-
szych juniorów i trzy najlepsze juniorki
otrzymało okolicznościowe puchary, dy-
plomy i nagrody rzeczowe.

Wyniki
Juniorzy:
1. Piersiak Krystian
2. Krawiec Mateusz
3. Szewczyk Dawid
4. Miazga Sebastian
5. Szosteczki Kamil
6. Burek Damian
7. Miazga Maksymilian
8. Szostecki Adrian
9. Marszał Bartłomiej
10. Czubat Michał

Juniorki:
1. Godek Martyna
2. Kasprzyk Karolina
3. Czubat Karolina
4. Rembisz Natalia
5. Kida Andżelika
6. Miazga Weronika
7. Piersiak Aleksandra
8. Tupaj Zuzanna

Dzień później, czyli 23 listopada,
w gminnej stolicy szachów rozegrano
Finał Wojewódzki Turniej Szachowego
(zawody drużynowe) w ramach XVII edy-
cja Współzawodnictwa Gmin Wiejskich

w Sporcie Młodzieżowym. W rozgryw-
kach udział wzięły reprezentacje Gmin
Sokołów Młp., Wadowic Górnych oraz
Grodziska Dolnego. Sędzia Główny
Marian Bysiewicz przedstawił obowią-
zujące przepisy gry w tym rodzaju zma-
gań; a mianowicie: Turniej rozgrywany
był na dystansie 7 rund systemem
szwajcarskim z zastrzeżeniem, że za-
wodnicy tej samej 10-osobowej druży-
ny nie mogą być ze sobą kojarzeni, tem-
po gry wynosiło 15 minut na partię dla

każdego zawodnika. Po rozegraniu Tur-
nieju okazało się, że Gmina Sokołów
Młp. ogromną przewagą punktów (dru-
żyna w Turnieju zdobyła 50,5 pkt) zaję-
ła pierwsze miejsce, drugie zaś zajęła
Gmina Wadowice Górne (24,5 pkt) po-
konując Gminę Grodzisko Dolne zaled-
wie o pół punktu. I tak puchar Podkar-
packiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe w Rzeszowie pozostał po raz
kolejny w Gminie Sokołów Młp. Podczas
ceremonii zakończenia Turnieju obecni
byli Józef Krzywonos – Prezes Podkar-
packiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły

Sportowe w Rze-
szowie, który jako
główny organiza-
tor Turnieju wrę-
czył puchar i dyplo-
my, instruktor sza-
chowy Andrzej Go-
dek – Radny Rady
Miejskiej, gospo-
darz zawodów Ja-
cek Piekiełek – Dy-
rektor MGOKSiR,
Członek Zarządu
Podkarpackiego
Związku Szacho-
wego w Rzeszowie
Marian Bysiewicz
– Sędzia klasy
FIDE. Podczas Tur-
niejów zawodnicy

i trenerzy mogli skorzystać z gorącego
posiłku oraz napojów zimnych i gorą-
cych. Organizatorami Turniejów było
Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Ze-
społy Sportowe w Rzeszowie oraz Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. MGOKSiR
składa podziękowania dla Zakładu Mię-
snego Smak Górno za wsparcie udzie-
lone podczas organizacji tych sporto-
wych zmagań.

Marek Kida
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Jesienny finisz
Powoli sezon biegowy zbliża się do

końca. W październiku pokonaliśmy
ostatnie maratony w tym roku, zapla-
nowane nawet już w maju. Rzeszów,
Amsterdam, co połączyło te miasta od-
ległe o około 1300 km? Ta sama data
– 19 październik, ta sama godzina
– 9,30, ten sam dystans – 42,195 km
i nasi biegacze.

New Balance Maraton Rzeszów re-
aktywowano po kilkuletniej przerwie.
Wraz z maratończykami wystartowały
sztafety maratońskie, co dało łączną
sumę 650 zawodników. W sobotę, jako
bieg towarzyszący odbył się bieg na
5 km. Dwie pętle przez centrum miasta,
wzdłuż Wisłoka przy niezłych warun-
kach pogodowych przyniosły poprawę
rekordów życiowych naszych przedsta-
wicieli. Zwycięzcą został TOO SILAS
KIPRONO z Kenii, z czasem 2:17:41,
najlepszą kobieta została SZABÓ
TÜNDE z Węgier z czasem 02:56:26.

39 TCS Amsterdam Marathon poza
biegiem głównym oferował półmaraton,
8 km, oraz 700 m dla dzieci. Łącznie we
wszystkich biegach wystartowało ponad
35-tyś. biegaczy. Start i meta maratonu
znajdowała się na stadionie wybudowa-
nym na Igrzyska Olimpijskie w 1928
roku, pozostałe biegi mogły poczuć at-
mosferę stadionu tyl-
ko finiszując na jego
bieżni. Trasa wiodła
zabytkowymi ulicami
Amsterdamu, potem
wzdłuż rzeki Amstel,
by znowu powrócić
do centrum miasta.
Dużym zaskocze-
niem była ogromna
ilość kibiców na ca-
łej długości tras bie-
gowych. Zwycięzcą
został Bernard Kipy-
ego z Kenii z wyni-
kiem 2:06:22, wśród
kobiet pierwsze miej-
sce zajęła Betelhem

Moges z Ethiopii z czasem 2:28:35.
Nasze wyniki – Rzeszów
Tadeusz Bazan z czasem 03:25:24
open 74/491 M50 4/53 (rekord życio-
wy)
5 km z czasem 00:20:26 open 79/349
M50 4/11

Andrzej Słobodzian z czasem 04:15:55
open 296/491 M50 32/53 (rekord życio-
wy)
Nasze wyniki – Amsterdam
Wacław Tomasiak z czasem 03:11:17
open 768/12212 M40 133/1891
Karolina Tomasiak 700 m 00:02:57
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Sezon 2014
zakończony

11 listopada obchodzimy
Narodowy Dzień Niepodległo-
ści, z tej okazji odbywa się wie-
le patriotycznych uroczystości
w celu upamiętnienia odzyska-
nia niepodległości przez nasz
kraj. Dużą popularnością cieszą
się biegi niepodległościowe,
których jest coraz więcej. Chy-
ba stało się tradycją, że ten
bieg kończy sezon biegowy.
W tym roku rzeszowski Bieg
Niepodległościowy na 10 km
odnotował około 50% wzrost
frekwencji. Ustalony limit tysią-
ca biegaczy szybko został osią-
gnięty, co świadczyło o wielkim
zainteresowaniu biegiem.
Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć biegaczy z Sokołowa Ma-
łopolskiego, który reprezento-
wała dosyć duża grupa. Bieg
wygrał ROMANENKO ROMAN
z Ukrainy z czasem 00:30:32,
a wśród pań MIERZEJEWSKA
AGNIESZKA z Wolborza z cza-
sem 00:34:51. Łącznie sklasy-
fikowano 914 osób.

Dobre tempo utrzymuje Ta-
deusz Bazan, który po raz ko-
lejny staną na podium zajmu-
jąc 3 miejsce w swojej katego-
rii wiekowej, a Andrzej Słobo-
dzian poprawił swój rekord
życiowy. Słowa uznania dla
debiutantów, którzy pierwszy
raz wystartowali w tak wielkiej
imprezie biegowej i uczynili
kolejny krok w swojej pasji bie-
gowej.

Nasze wyniki

1 BAZAN TADEUSZ Open   62 M50   3 z czasem 00:40:42

2 TOMASIAK WACŁAW Open 131 M40  28 z czasem 00:43:38

3 KOZIARZ PIOTR Open 221 M30  81 z czasem 00:45:13

4 KIDA RAFAŁ Open 262 M30  96 z czasem 00:46:14

5 SŁOBODZIAN PIOTR Open 281 M20  86 z czasem 00:46:44

6 WILCZAK MARIUSZ Open 292 M20  87 z czasem 00:46:47

7 SŁOBODZIAN ANDRZEJ Open 317 M50  17 z czasem 00:47:29

8 SONDEJ WIESŁAW Open 373 M50  22 z czasem 00:48:19

9 GUT JANUSZ Open 448 M30 161 z czasem 00:49:49

10 OLECHOWSKI STEFAN Open 453 M30 163 z czasem 00:49:53

11 SMOTRYŚ EWA Open 634 K20  38 z czasem 00:54:25

12 WOŚ AGATA Open 755 K20  59 z czasem 00:58:11

13 ŚLIŻ JAN Open 728 M60+   8 z czasem 00:56:46
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1 października
do 30 listopada 2014 r.

Przestêpstwa

Od 1 października do 30
listopada 2014 r. w Komisa-
riacie Policji w Sokołowie
Młp. zanotowano 48 prze-
stępstw popełnionych na te-
renie działania tutejszej jed-
nostki. Były to przestępstwa
przede wszystkim z katego-
rii przestępstw przeciwko
mieniu tj. kradzieże (9 przy-
padków), kradzieże z wła-
maniem (2 przypadki), kra-
dzież dokumentów (2 przy-
padki), oszustwo (3 przy-
padki), uszkodzenie ciała
(5 przypadków), pobicie
(1 przypadek), kierowanie
gróźb karalnych (5 przypad-
ków), fizyczne i psychiczne
znęcanie się (6 przypad-
ków), kierowanie samocho-
dem po drodze publicznej
w stanie nietrzeźwości
(7 przypadków), uszkodze-
nie mienia, (2 przypadki),
wypadek drogowy (1 przy-
padek), uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego
(1 przypadek), groźby karal-
ne kierowane poprzez tele-
fon tzw. stalking (2 przypad-
ki), propagowanie ustroju fa-
szystowskiego (1 przypa-
dek), nieumyślne spowodo-
wanie śmierci (1 przypadek).

Zdarzenia

drogowe:

W analizowanym czasie
policjanci KP Sokołów Młp.
wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu 22 kolizji
drogowych, z których naj-
więcej miało miejsce w So-
kołowie Młp. (13 kolizji)
w Górnie (3 kolizje) w Nie-
nadówce (1 kolizja), w Tu-
rzy (1 kolizja), w Trzebosi
(1 kolizja), w Kamieniu
(2 kolizje) oraz w Łowisku
(1 kolizja).
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V Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, 4.12.2014 r.

XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej, 6.12.2014 r.

Mikołajki, 5.12.2014 r.

Fot. M. Kida

Fot. M. Kida

Fot. H. Boho
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XVII Wojewódzki Turniej Szachowy, 22-23.11.2014 r.

IV Powiatowy Jesienny Turniej Badmintona
pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego, 13.12.2014 r.

X Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego,
9.11.2014 r.

Fot. M. Kida

Fot. M. Kida

Fot. S. Bełz


