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Czcigodni księża, panie,
panowie droga młodzieży

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

Rankiem 10 listopada 1918 r., uwol-
niony przez Niemców po 15 miesiącach
pobytu w twierdzy magdeburskiej Jó-
zef Piłsudski wrócił do Warszawy. Jego
powrót z twierdzy wywołał entuzjastycz-
ne demonstracje oraz wyzwolił długo
tłumioną wolę pozbycia się z miasta
30-tysięcznego garnizonu niemieckie-
go. 10 i 11 trwało rozbrajanie Niemców,
w czym szczególną rolę odegrała mło-
dzież Warszawy, skupiona w szeregach
Polskiej Organizacji Wojskowej. Po kil-
kudziesięciu zaledwie godzinach, sto-
lica Polski była znów w polskim posia-
daniu. 11 wieczorem Rada Regencyj-
na, która 7 października proklamowała
niepodległość Polski, zdecydowała się
przekazać Józefowi Piłsudskiemu wła-
dzę wojskową, oraz w trzy dni później,
Regenci zrzekli się na jego rzecz całej
władzy cywilnej. Tego samego dnia
Józef Piłsudski, przywódca odradzają-
cej się Polski, wydał swój pierwszy
urzędowy akt: „Wyszedłszy z niemiec-
kiej niewoli, zastałem wyzwalającą się
Polskę w najbardziej chaotycznych sto-
sunkach wewnętrznych i zewnętrznych,
wobec zadań niezmiernie trudnych,
w których lud polski sam musi wykazać
swoją zdolność organizacyjną”. 16 li-
stopada 1918 r. Piłsudski wysłał, dato-
waną na 11 listopada, depeszę do USA,
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Nie-
miec informującą o powstaniu niepod-
ległego państwa polskiego.

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

Polska „wybuchła” 11 listopada, ale
były to dopiero początki niepodległego
państwa. Wtedy u progu niepodległo-
ści, w zasięgu władzy polskiej znajdo-
wały się ziemie b. Królestwa Polskiego
i Galicji – a i to nie wszystkie. Powstają-
ce państwo polskie nie było jeszcze
w pełni zjednoczone, nie miało ustalo-
nych granic, obejmowało obszar zale-
dwie około 140 tys. km2, na których
mieszkało około 14,5 mln ludności. Od-

zyskanie niepodległości przez Polskę
po latach zaborów stanowi jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w dziejach
państwa polskiego. Był to akt historycz-
ny wprowadzający Polskę po długim
okresie nieobecności do grona suwe-
rennych państw. Położenie Polski, po-
siadany potencjał ekonomiczny oraz
zasoby demograficzne czyniły nasz kraj
ważnym partnerem w gronie państw
europejskich, co miało szczególnie do-
niosłe znaczenie w kształtowaniu się
nowoczesnego obrazu polskiego spo-
łeczeństwa.

11 l istopada obchodzony był
w II Rzeczpospolitej jako Święto Naro-
dowe mające ogromne znaczenie dla
milionów Polaków. Był jednocześnie
wyrazem szacunku dla minionych po-
koleń walczących o wolną Ojczyznę
oraz nadziei przyszłych – myślących
o jej rozwoju oraz potędze.

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

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

Szanowni państwo święto 11 listo-
pada jest dla Polaków świętem bardzo
radosnym, jest świętem dumy narodo-
wej, to jedno z świąt – symboli Polski.

Polakom udało się zrobić coś ważne-
go, wybić się na niepodległość. Należy
więc doceniać, że jesteśmy wolni, że
możemy stanowić sami o sobie, w swo-
im niepodległym kraju.

Dzień 11 listopada skłania do głę-
bokiej refleksji nad bolesnymi losami
naszej Ojczyzny, ale także nad obecną
sytuacją i nad tym jak pielęgnujemy tę
wolność, którą wywalczyli wielcy boha-
terowie poświęcając swoje życie. Zna-
czącymi są słowa Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, który powiedział: „Polacy
chcą niepodległości, lecz pragnęliby,
aby ta niepodległość kosztowała dwa
grosze i dwie krople krwi. A niepodle-
głość jest dobrem nie tylko cennym, ale
i bardzo kosztownym”. Marszalek Jó-
zef Piłsudski widząc wciąż wiele zagro-
żeń dla Ojczyzny pragnął, aby Polacy
byli świadomi, że o tę niepodległą Pol-
skę, którą wywalczyło wiele pokoleń,
stale trzeba się troszczyć i dbać o jej
dobro. Bo wolność nie jest dana na
zawsze, jest czymś co trzeba pielęgno-
wać i nie dać sobie tego wyrwać.

Jak mówił świętej pamięci Prezy-
dent Lech Kaczyński: „potrzebny jest
nam patriotyzm w Unii Europejskiej,
choć zasada solidarności dominuje
tam nad zasadą równowagi sił i kon-
kurencji”.

Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

Andrzej Ożóg
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Narodowe Święto
Niepodległości
11 listopada zajmuje szczególne

miejsce w sercu Polaka, jest symbolem
odzyskania niepodległości, powrotu na
mapy świata jako byt państwowy naszej
Ojczyzny. Oczywiście jest to data umow-
na, ponieważ dat, którym przypisywano
początek odbudowy państwowości było
znacznie więcej. Już 5 listopada 1916 r.
Niemcy i Austro-Węgry wydały Akt, który
zapewniał, iż z ziem zaboru rosyjskiego
utworzą Królestwo Polskie z dziedziczną
monarchią konstytucyjną. Do ciekawo-
stek dotyczących zaczątków kształtowa-
nia się państwowości można zaliczyć
powstałą 6 listopada 1918 r. Republikę
Tarnobrzeską z Tomaszem Dąbalem i ks.
Eugeniuszem Okoniem na czele, która
dążyła do przekazania ziemni chłopom.
7 listopada 1918 r. powstał Tymczaso-
wy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Igna-
cego Daszyńskiego w Lublinie, który miał
ambicję do reprezentowania całego
odradzającego się kraju. To tylko nie-
które z ciekawszych dat i związanych
z nimi sił politycznych, utożsamianych
z próbą budowania ośrodków władzy
odradzającego się kraju.

11 listopada jest jednak najbardziej
trafną datą ze względu na krajowy i mię-
dzynarodowy wydźwięk, a mianowicie
po powrocie z Magdeburga Piłsudski
przejmuje władzę z rąk Rady Regencyj-
nej. Inne ośrodki władzy uznają bądź
godzą się z przejęciem władzy przez
Piłsudskiego, czyli społeczeństwo odda-
je jemu mandat i legitymację do rządze-
nia – nie zaborcy. W tym samym okresie

w lasku Compiegne pod Paryżem,
w wagonie kolejowym Cesarstwo Nie-
mieckie przegrało wojnę składając pod-
pis pod rozejmem. Oczywiście data
11 listopada nie oznacz, że automatycz-
nie wszystko zaczęło funkcjonować.
Dalej trwały walki o granicę – jej kształt
był płynny, do końca nie ustalony. Wy-
buchały powstania w Wielkopolsce, Ślą-
sku, trwała wojna polsko-bolszewicka.
Dodatkowo nowe państwo musiało zu-
nifikować ziemię, które wcześniej sta-
nowiły oddzielne struktury gospodarcze
mające swoje centra w stolicach państw
zaborczych. Wspomnieć należy, iż nie
wszyscy obywatele cieszyli się w tedy
z bytu państwowego, istniał również
wróg wewnętrzny, a mianowicie komu-
niści, którzy niepodległą Polskę uznali
za hamulec rewolucji, który nie daje się
jej rozlać na Europę. Podsumowując:
11 listopada świętujemy wielkie zwycię-
stwo pokoleń, które przetrwało zabory
oraz wywalczyło na skutek sprzyjających
okoliczności niepodległość. Dziś w wol-
nej i niepodległej Ojczyźnie oddajemy
poprzez udział w różnych manifesta-
cjach, akademiach, wywieszaniu flagi
hołd dla całej spuścizny odważnych lu-
dzi, którzy nam tę Polskę dało. Pamię-
tajmy jednak, iż niepodległość nie jest
dana raz na zawsze i dlatego musimy
być gotowi stanąć w jej obronie o każ-
dej porze i szerzej na dowolnej płasz-
czyźnie gdzie suwerenność jest zagro-
żona, a mianowicie na polu geopolitycz-
nym, ekonomicznym oraz kulturowym.
Historia już pokazała, iż Polska słaba
„stojąca nierządem”, rozbrojona, zanar-
chizowana w końcu upada i staje się
łatwym łupem dla sąsiadów. I tylko silna
armia i jeszcze silniejsza ekonomia daje
względne poczucie bezpieczeństwa.
Dziś najpoważniej zagrożona jest rodzi-
na – czyli podstawowa komórka każde-
go państwa, która ze względu na brak
pracy, jeśli już jest, to na skutek zjawi-
ska „biednych pracujących” – produktu
wyzysku pracodawców poprzez zaniża-
nie wynagrodzeń i wracając do począt-
ku zwiększania wydajności pracy po-
przez minimalne zatrudnienie – która nie-
jednokrotnie, aby związać koniec z koń-
cem musi decydować się na porzucenie
ojczyzny i wyruszyć w świat w poszuki-
waniu godnych warunków bytu dla swo-
ich dzieci. Rodzina, której – mówiąc bez
ogródek – nie stać na kolejne dziecko
urodzone w kraju, czyli na zapewnienie
odpowiedniego wykształcenia, startu
życiowego, etc. Podsumowując: cichym
wrogiem niepodległości jest dziś całość
zjawisk związanych z rozwojem demo-
graficznym. A sytuacja w Europie poka-
zuje, że uzupełnianie strat w strukturze
demograficznej elementem obcym kul-
turowo, to przysłowiowy gwóźdź do trum-
ny dla spuścizny naszych ojców.

A jak być patriotom współcześnie,
dajmy na to w Sokołowie? Chociażby
można zamanifestować swoją dumę
z pochodzenia poprzez udział w uroczy-
stościach, które w tym właśnie szczegól-
nym dniu 11 listopada rozpoczęły się
uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafial-
nym. Następnie można w symboliczny
sposób poprzez złożenie kwiatów pod
pomnikiem w centralnym punkcie mia-
sta uhonorować bohaterów, którzy prze-
lali krew za niepodległość. Część arty-
styczna obchodów Święta, a dokładniej
montaż słowno-muzyczny odbył się
w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji. Program re-
cytatorsko-śpiewaczy został przygoto-
wany przez uczniów Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp., który
był żywą lekcją historii. Począwszy od
czasów utracenia suwerenności, po-
przez lata zaborów i prób odzyskania
niepodległości w powstaniach zbroj-
nych, udział Polaków w I wojnie świato-
wej do pięknej chwili odzyskania nie-
podległości. Do występu przed zebraną
publicznością uczniów przygotowała
nauczyciel historii Elwira Prucnal, zaś
opracowanie muzyczne przygotował
Paweł Smotryś.

Tu również Burmistrz Gminy i Mia-
sta przywitał mieszkańców przybyłych
na uroczystości i w swoim przemówie-
niu poruszył tematykę niepodległo-
ściową. Uczniowie Niepaństwowej
Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.
także uświetnili obchody Narodowego
Święta Niepodległości wykonując
Hymn Państwowy – jako chór, O mój
rozmarynie – jako chór, Pierwsza kadro-
wa – Michał Urbanik (keyboard), Na
Wawel, na Wawel – zespół wokalny
NSM I st. w Sokołowie Młp., Matko
o twarzy czarnej – wokal Kamila Kowal-
ska, Białe róże – Kamila Kobylarz
(skrzypce), Niepodległa, niepokorna
– wokal Wiktoria Marut, Mazur oraz
Ostatni mazur – Kamil Sabat (akorde-
on), Przybyli ułani – Karolina Bandura
(wokal), Biały krzyż – Alicja Wróbel (wo-
kal). Do występu wyżej wymienionych
uczniów przygotowali Anna Wójcikie-
wicz – Dyrektor Podkarpackiego Zespo-
łu Niepaństwowych Szkół Muzycznych,
Stanisław Jaworski – Dyrektor ds. Dy-
daktycznych NSM I i II st. w Leżajsku
oraz Grzegorz Wójcikiewicz – nauczy-
ciel NSM I i II st. w Sokołowie Młp.

Organizatorami uroczystości byli:
Przewodniczący Rady Miejskiej w So-
kołowie Młp., Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp., Ksiądz Proboszcz Parafii
pw. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp.
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świa-
ta – Opiekunki Ludzkich Dróg oraz Miej-
sko Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

WIGILIA

Na niebie księżyca bochen
i gwiazdy do jasnych okien
mrugające ukradkiem
tym którzy wstają z opłatkiem

Choć mrozem tęgim wieje
dziś nie marzną nadzieje
i ciepły promyk świecy
„chojnie” światu świeci

Dziś mrozy skute topnieją
i opływają nadzieją
i tyle ludzkich myśli
może się światu ziścić

Wit Old
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W smutny listopadowy dzień pożegnaliśmy śp. Danutę
Bury. Zmarła w wieku 54 lat. Była osobą znaną i lubianą,
dlatego wielu przyszło Ją pożegnać.

W pogrzebie uczestniczyły poczty sztandarowe OSP kil-
ku jednostek, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego, Po-
wiatowego i Gminnego ZOSP RP, strażacy z terenu całego
powiatu oraz mieszkańcy naszego miasteczka i gminy.

Śp. Danuta była osobą ciepłą i pełną radości.
W Jej życiu najważniejsze miejsce zajmowała rodzina.

Była dobrą córką, kochającą żoną, odpowiedzialną matką
i wspaniałą babcią. Dbała o dom rodzinny i wychowanie
trójki dzieci.

Realizowała się w pracy zawodowej jako pielęgniarka.
Praca ta była Jej powołaniem. Służyła ludziom wykonując
swój zawód z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
Serca chorych zdobywała otwartością i serdecznością. Waż-

Żył dla ludzi. A to wielka sztuka...

Ze smutkiem i żalem żegnamy zmarłego

Śp. Zdzisława Srokę
(1933-2015)

długoletniego redaktora i prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej w Krakowie

Był dziennikarzem, wieloletnim redaktorem czasopisma „Nasza Gazeta” – pierwszej w Polsce od 1989 r. niezależnej
gazety lokalnej. Prowadził również „Redaktora” – czasopismo PSPL.

Będzie nam brakowało organizowanych sesji popularnonaukowych, ciekawych artykułów, rad i ocen. Pisał ciekawie
o współczesności, uczył historii, zwłaszcza Małopolski, Krakowa i Podkarpacia. Przypominał polskie tradycje i zwyczaje,
był lokalnym patriotą. Zjednywał sobie ludzi radością życia, mądrością i doświadczeniem, koleżeńskością, życzliwością
i trafnym dowcipem.

Był to Człowiek, który przez całe życie wytrwale pracował i spełniał swe obowiązki zawodowe i obywatelskie.
Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie o druhnie Danucie Bury
ne to było dla pacjentów, których odwiedzała w domu, bo
starość czy choroba nie pozwalała im na wizytę w przychod-
ni zdrowia. Przy Niej zapominało się o chorobie. Dzieliła się
radością z innymi, chociaż sama chorowała i cierpiała.

Pasją Jej życia była Ochotnicza Straż Pożarna. Wycho-
wana przez ojca strażaka czuła się zawsze strażakiem, cho-
ciaż nigdy nie nosiła munduru. W życie rodziny strażackiej
wciągnęła męża, córki i syna. Ich dom był ostoją Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sokołowie. Tu załatwialiśmy wszyst-
kie sprawy strażackie. To Ona prowadziła kronikę strażacką,
to Ona pisała protokoły, to Ona dbała o zaplecze kuchenne.
Od prawie dwudziestu lat była oficjalnym członkiem OSP
w Sokołowie. Nie miała munduru, nie jeździła do akcji,
a była niezastąpiona. Druhna Danuta nie dbała o nagrody
i wyróżnienia, ale to Ona tworzyła atmosferę strażacką.

Okrutna choroba wyrwała Ją z naszych szeregów.
„Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież...
I pozostaniesz w jasnym świecie.
Jest coś, co mrokom się opiera,
Jest PAMIĘĆ. A ona NIE UMIERA

Cześć Jej pamięci.
Druhowie OSP w Sokołowie Młp.
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Komendantowi Miejsko-Gminnemu
ZOSP RP Sokołowie Młp. ZBIGNIEWOWI BURY

oraz rodzinie szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

ukochanej żony, matki i babci
składają strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sokołowie Młp.

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu
Panu ZBIGNIEWOWI BURY

Komendantowi Miejsko-Gminnego ZOSP RP
z powodu śmierci ŻONY

składa Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
wraz z pracownikami

Komendantowi Miejsko-Gminnego ZOSP RP
Panu ZBIGNIEWOWI BURY

wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci ŻONY

składa
Dyrektor MGOKSiR wraz z pracownikami

Panu ZBIGNIEWOWI BURY
Komendantowi Miejsko-Gminnego ZOSP RP

wyrazy otuchy i żalu
z powodu śmierci ŻONY

składa
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni

Drogiemu Koledze SŁAWKOWI OSINIAKOWI
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmieci BRATA
składają

Dyrektor, koleżanki i koledzy z pracy

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w 16 października 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Kontrola wydatków szkół na dzień 31 sierpnia 2015 r.
4. Ocena sytuacji finansowej w oświacie.

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

w dniu 19 października 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w 2015 roku.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 21 października 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Referatu Wodociągów i Kanalizacji
w Sokołowie Młp
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zapoznanie z pracą w Oczyszczalni Ścieków i w Stacji
Uzdatniania Wody (wyjazd na obiekty).

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 28 października 2015 r.

Porządek obrad:
1. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowe-
go w Rzeszowie.
2. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Soko-
łowie Młp. w 2015 roku.
3. Sprawa dowozu uczniów do szkół.
4. Raport o stanie oświaty.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych,
– w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski,
– w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gmina Kamień określającego warunki partycypacji w kosz-
tach opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji
w m. Kamień, rejon Sanatorium w Górnie,
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań
na wydatki przekraczające rok budżetowy, w celu finansowa-
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nia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. „Opra-
cowanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Gminie Sokołów Młp.”,
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gmina Kamień określającego warunki partycypacji w kosz-
tach opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji
w m. Kamień, rejon Krzywa Wieś,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w Trze-
bosi,
– w sprawie nadania nazwy ulic,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/15 dot. zmian w budże-
cie rok 2015,
– w sprawie zmian w planie budżetu 2015 rok.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Burmistrza.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. od 10 września 2015 r.

do 27 października 2015 r.

– w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty
kredytu,
– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2015-2020,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu działkę nr 737 w Sokoło-
wie Młp. z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodo-
ciągowej na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim etap
I „Przetarg odbył się w dniu 12 października 2015 roku”,
– w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Turzy,
– w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Sokołowie Młp.,
– w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
– w sprawie wydzierżawienia gruntu część działki nr 839/16
w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich pod tymczasowe obiekty
przeznaczone do garażowania środków transportu,
– w sprawie zmian w budżecie 2015 rok,
– w sprawie powołania składu Komisji Nagród dla nauczy-
cieli,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę gruntu w Trzebusce, działek o nu-
merach: 1003/1, 1003/2, 1005. Termin przetargu został usta-
lony się na dzień 4 listopada 2015 r.
– w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynno-
ści losowania składów osobowych obwodowych komisji wy-
borczych,
– w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,
– w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Ob-

wodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sokołowie Młp. i uzupeł-
nienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej,
– w sprawie powołania komisji do wykonania przeglądu gwa-
rancyjnego terenu i budynku administracyjnego przy ul. Rze-
szowskiej 39 w Sokołowie Małopolskim.
– w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.
– w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy – nieod-
płatne umieszczenie baneru reklamującego Krytą Pływalnię
w Sokołowie Młp. na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp. zlokalizowanym na działkach nr 845/9,
844/2, 843/6, 842/4, 842/3, 841/6 841/4, 840/4 położonych
w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozna-
czonej w ewidencji gruntów numerem działki 464/2 położo-
nej w Trzebusce. Termin przetargu został ustalony na dzień
18 listopada 2015 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
464/3 położonej w Trzebusce. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 18 listopada 2015 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudo-
wanej starym, walącym się budynkiem „ruiną” – bez wartości
użytkowej, kwalifikującym się do rozbiórki, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 231 położonej w Mar-
kowiźnie. Termin przetargu został ustalony na dzień 18 listo-
pada 2015 r.
– w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy na terenie
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. zlokalizo-
wanym na działkach nr 845/9, 844/2, 843/6, 842/4, 842/3,
841/6 841/4, 840/4 położonych w Sokołowie Młp. przy ul.
Lubelskiej, stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów
Młp., reklamy firmy: BEST SHOT NAUCZANIE JĘZYKÓW
OBCYCH,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na zaciągniecie kredytu
bankowego w kwocie 2 mln. złotych,
– w sprawie unieważnienia zarządzenia Burmistrza Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp. nr 181/2015, nr 182/2015, 183/
2015 dot. ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu prze-
targu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ze względu na
błąd pisarski,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy działki nr: 1066/1, 1068/1, 1068/2 poło-
żone w Sokołowie Mlp. z przeznaczeniem do produkcji rol-
nej,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
464/2 położonej w Trzebusce. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 25 listopada 2015 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
464/3 położonej w Trzebusce. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 25 listopada 2015 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudo-
wanej starym budynkiem – bez wartości użytkowej, kwalifiku-
jącym się do rozbiórki, oznaczonej w ewidencji gruntów nu-
merem działki 231 położonej w Markowiźnie. Termin przetar-
gu został ustalony na dzień 25 listopada 2015 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działki o numerach 5886, 5946. Nierucho-
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mość budowlana, niezabudowana położona w Sokołowie Młp.
na osiedlu „Zacisze”,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, działka nr 3418 położona w Sokołowie Młp. przy
ul. Stodolnej 15 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym,
– w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli
ubiegających się o pomoc zdrowotną,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 17 listopada 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się ze sprawą przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
4. Kontrola wybranej inwestycji realizowanej w Gminie w roku
2015.

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

w dniu 18 listopada 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 23 listopada 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o działalności Klubów Sportowych.
2. Omówienie wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 25 listopada 2015 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy.
2. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ulicy ks. Józefa
Pelca w Sokołowie Małopolskim do kategorii dróg gminnych,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowa-
nej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy i Miasta Sokołów,
– w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie ustanowienia służebności,
– w sprawie nabycia nieruchomości pod chodnik,
– w sprawie wyrażenia zgody na dzierżaw,
– w sprawie zmian w planie budżetu na 2015 rok.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja o pracy Burmistrza.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza
Gminy Miasta w Sokołowie Młp.

od 28 października 2015 r. do 24 listopada 2015 r.

• w sprawie zmian w budżecie 2015 rok,
• w sprawie wydzierżawienia gruntu, części działki nr 839/

16 położonej w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich pod tym-
czasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków
transportu,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, działka nr 817/66 położona w Niena-
dówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, działek nr 3428/51 i 3428/53 położo-
nych w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, działek nr 1383 i 3550 położonych
Wólka Niedźwiedzka,

• w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,

• w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy stojącej,
dwustronnej tablicy reklamowej na działce nr 815/15 po-
łożonej w Nienadówce,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy działka nr 3214/5 Sokołów Młp. ul.
Rynek,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy działek nr 242 i 2780 położonych
w Trzeboś,

• w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy działki nr 5249/2 Sokołów Młp. ul.
J. Darochy,

• w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na dostawę,
montaż i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego (ko-
piarka, drukarka, skaner),

• w sprawie unieważnienia przetargu odbytego w dniu
4 listopada 2015 r. na dzierżawę nieruchomości działek
nr: 1003/1 o powierzchni 2,01 ha, 1003/2 o powierzchni
0,21 ha, 1005 o powierzchni 0,79 ha, położonych w Trze-
busce w związku ze zmianą powierzchni działek,

• w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego – udo-
stępnienia miejsca na dachu i poddaszu budynku Zespo-
łu Szkół zlokalizowanych na działce nr 1982 położonej
w Trzebosi i działce nr 1663 położonej w Wólce Nie-
dźwiedzkiej w celu zainstalowania anten internetowych
i skrzynek przyłączeniowych do zasilania energii elektrycz-
nej do urządzeń nadawczo odbiorczych Firmie Usługo-
wo-Handlowej „WAWE-NET”,

• w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2016-2021,

• w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Sokołów Młp. na 2016 r.

• w sprawie wynajmu lokalu socjalnego nr 1 w budynku
usytuowanym na działce nr 614/1 położonej w Markowiź-
nie z przeznaczeniem na cele mieszkalne,

• w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2015 w sprawie
ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., gdzie w związku z rezy-
gnacją dwóch członków komisji rekrutacyjnej został po-
wołany nowy skład komisji,

• w sprawie skierowania projektów uchwał na sesje Rady
Miejskiej.

Maria Kucia
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Dnia 4 grudnia 2015 r. odbyło się
uroczyste wręczenie medali z oka-
zji jubileuszu 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego państwa: Liliany i Jana
Ożóg z Nienadówki, Heleny i Tade-
usza Ukowskich z Trzebuski oraz
Emilii i Franciszka Wójcik z Niena-
dówki. Medal nadaje Prezydent RP,
natomiast wręcza wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, w tym wypad-
ku Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Małopolski, pan Andrzej Ożóg.

Pan Burmistrz wręczył także jubila-
tom bukiety kwiatów, pamiątkowe dyplo-
my oraz podjął symboliczną lampką
szampana oraz poczęstunkiem.

Jubilatom gratulujemy tak wspania-
łego jubileuszu i życzymy wszelkiej po-
myślności na dalsze lata życia.

100 lat!

Kazimierz Smolak

Święta
Bożego

Narodzenia
Co roku obchodzimy radosne świę-

ta Bożego Narodzenia, które przypomi-
nają nam o narodzeniu Jezusa. Bóg
w swoim planie zbawienia przez naro-
dzenie Jezusa zesłał na ziemię Boga.
Stał się On objawieniem miłości dla lu-
dzi i dla świata. Ludzie dla siebie przez
to powinni być przyjaźni, ciepli, rado-
śni, ale niestety często bywają ponurzy
i zimni. Narodzony Jezus przypomina
nam, że rodzi się co roku ponownie, aby
nam uświadomić, że nie przychodzi
w nienawiści, nie przychodzi w występ-
ku, sporze, kłótni, zrzędzeniu, zazdro-
ści czy zgorzknieniu. Boga odnajduje-
my wyłącznie w dobroci człowieka dla
człowieka, w przebaczaniu, pojedna-
niu, we wzajemnym zrozumieniu,
uprzejmości i pobłażliwości. Dlatego, że
Bóg jest miłością. Zadajmy sobie pyta-
nie, czy Bóg mieszka we mnie, w tobie,
w nas?

Podczas tych bożonarodzeniowych
dni każdy może przyjąć dobro i miłość,
może też je odrzucić i stać się ubogi,
pusty i zimny. Taki był żłób: też pusty
i zimny. Miał tylko jedną zaletę: był

otwarty. I to jest wszystko, czego Bóg
żąda także od ciebie, w tych bożonaro-
dzeniowych dniach.

Jako pierwsi spotkali Go pasterze,
ludzie prości niewiele znaczący w ów-
czesnym społeczeństwie. To oni przy-
jęli przesłanie Anioła i rozpoznali Boga
w dzieciątku położonym w żłobie, w ten
sposób Jezus dała nam do zrozumie-
nia, że woli ludzi pokornych, ubogich,
pogardzanych i odtrąconych na margi-
nes życia przez społeczeństwo dobro-
bytu. Niestety nie wszyscy przyjmują
taką postawę. Bogaci, zadufani w so-
bie, nie potrafią rozpoznać Zbawiciela,
który pojawia się w pokorze i ubóstwie.
Dlatego zrzuć wszelki balast zarozu-
miałości i bezkrytyczności wobec sie-
bie. Otwórz swe serce i ramiona – jeśli
nawet są tak surowe jak żłób, niech się
tylko otworzą i dostąpią bożonarodze-
niowej tajemnicy miłości.

Łatwo jest wypaczyć prawdziwy
sens Bożego Narodzenia. Konsumpcyj-
ne i zmaterializowane społeczeństwo
dokonało prawdziwego sabotażu tego
święta. Dla wielu ludzi święto Bożego
Narodzenia staje się pretekstem do
rozrywki i pogoni za prezentami. Dlate-
go przynajmniej w okresie świąt Boże-
go Narodzenia otwórzmy się, nie trzy-
majmy zaciśniętych pięści, gdyż do nich
nic nie da się włożyć. Natomiast otwar-
te dłonie mogą przyjąć wiele, jak i wie-
le podarować innym. Współczesny
świat podsuwa inne bóstwa w postaci
pychy, pieniędzy, władzy, czy różnora-
kich uciech świata. Dlatego nowonaro-
dzony Bóg, dla wielu z nas, nie jest
w podaży. Powstaje atmosfera, w któ-
rej niektórym wydaje się, że nie ma po-
trzeby pytać o Boga, więc wielu nie
martwi się tym, nierzadko uznaje go za

martwego. Bóg jest martwy dla tych,
którzy nie są gotowi bądź nie są w sta-
nie go kochać. Dla tych, którzy potrafią
kochać tylko siebie, własny rozum, wła-
sne zdanie, swój stan posiadania, wła-
sne Ja – Bóg jest martwy. Przemawia
tylko do tych, którzy pragną kochać
Jego i innych ludzi. On żyje, ale nieła-
two Go zauważamy. Najczęściej za-
uważają i spotykają Go ludzie prości,
mali, ubodzy, nawet grzesznicy oraz
wszyscy, którzy potrafią zejść z piede-
stału i zechcą zdjąć maskę pychy.

Wspólne posiłki
Daj Boże, aby nowy rząd Beaty Szy-

dło w hierarchii najważniejszych spraw
na wysokim miejscu umieścił rolę ro-
dziny. W najróżniejszych ankietach, wy-
wiadach czy wypowiedziach, kiedy pa-
dało pytanie, co jest najważniejsze
w twoim życiu, na pierwszym miejscu
wymieniana była rodzina. Nic tak nie jed-
noczy rodziny, jak wspólne przebywanie
razem, wspólna modlitwa, a szczególnie
wspólnie spożywane posiłki.

Rodzina to dom i jego mieszkańcy.
Dom ma swoją liturgię i mieć ją musi,
bo taki jest człowiek i tej liturgii potrze-
buje, tak na co dzień, jak i od święta.
Trzeba tworzyć instytucje stałe – po-
wszechne i świąteczne. Do takich
należą wspólne posiłki. One muszą
mieć wspólny ceremoniał, z przyrzą-
dzaniem posiłków, z nakrywaniem do
stołu, z ustawieniem krzeseł i zajmo-
waniem miejsc przy stole. Musimy wie-
dzieć, że posiłek to nie tylko napycha-
nie się jedzeniem, aby moc pracować,
ale to obrzęd, przez który jednoczymy
się w braterskiej miłości. To, co przy-
gotowujemy i spożywamy, to są owo-
ce naszej pracy. Dzięki naszej pracy,

Z³ote Gody
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którą podejmujemy z miłości do człon-
ków rodziny, do ludzi, jako nasze naj-
większe przykazanie życiowe. Pod-
czas wspólnego przebywania i spoży-
wania posiłków okazujemy naszą do-
broć, która wyraża się w wyrozumiało-
ści, uprzejmości, delikatności, serdecz-
ności, czułości, gotowości wysłucha-
nia innych, przebaczania, krótko mó-
wiąc – gotowości niesienia pomocy.
Dobrzy ludzie zazwyczaj nie rzucają
się w oczy, nigdzie. A są jedynymi, któ-
rzy czynią życie znośniejszym. Dzięki
dobrym ludziom istnieje radość i przy-
jaźń.

Ten wspólnie spożywany posiłek
urządzamy przede wszystkim z miłości
do człowieka, z którym związaliśmy się
na całe życie, i z miłości do dzieci, któ-
re poczęły się ze związku z ukochanym
człowiekiem, z miłości do pozostałych
członków rodziny, z którymi mieszka-
my lub zapraszamy do spożycia wspól-
nego posiłku. Wiadomo, że życie pisze
różne scenariusze i nie zawsze dane
nam jest wspólnie zasiąść przy stole:
praca na różne zmiany, przymusowe
rozłąki, najczęściej z ekonomicznej ko-
nieczności, wyjazdy na zarobek za gra-
nicę czy jeszcze inne okoliczności, któ-
re nie pozwalają rodzinom co dzień na
wspólne biesiadowanie przy stole. Ale
nawet jeżeli udaje się wspólnie spożyć
obiad przynajmniej w niedzielę czy
święta, to jest to, co najmilej wspomi-
namy.

Są szczególne dni dla wszystkich,
bez wyjątku, takie jak wspólna kolacja
wigilijna czy śniadanie wielkanocne,
które to mają najważniejsze znacze-
nie. Nie tylko dzieci, ale i dorośli z pew-
nego rodzaju radosnym podnieceniem
przeżywają i oczekują na kolację wi-
gilijną. Poprzedzona jest ona całym
ceremoniałem z przygotowaniem i wy-
strojem domu, a szczególnie przystro-
jeniem choinki w ozdoby choinkowe
i odpowiednie oświetlenie jej. Najwię-
cej zaangażowania powoduje obrzą-
dek przy przygotowaniu kolacji wigilij-
nej składającej się niekiedy z kilkuna-
stu dań. Nakrycie i przygotowanie sto-
łu, umieszczenie na nim szopki, figur-
ki Małego Jezuska na sianie, zapale-
nie świecy wigilijnej. Bezpośrednio
przed kolacją wspólna modlitwa, dzie-
lenie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń, potem radosne, a zarazem
dostojne spożywanie wielu potraw. Do
tego obowiązkowo wspólne śpiewanie
kolęd bądź ich słuchanie z radia czy
telewizora. I wówczas zaczyna się
świętowanie w rodzinnym gronie, któ-
re przez całe święta jednoczy rodzinę,
a tym zwornikiem w dużej mierze jest
stół z wybornymi daniami i łakociami,
przy którym przebywamy przez
znaczną część dni świątecznych.

Podczas świąt obdarzamy się też
prezentami, gdyż instynktownie czuje-
my, że tak należy postępować. W prak-
tyce dawanie nie jest wcale takie łatwe.
Tajemnica polega na tym, że dając
– otrzymujemy. Niekiedy otrzymujemy
coś innego, niż to, na czym nam pier-
wotnie zależało. Święta to czas do pro-
wadzania przy stole wielu dyskusji
i rozmów oraz zastanawiania się, czy
to co robimy ma jakiekolwiek znacze-
nie. W wielu przypadkach okazuje się,
że sprawy banalne, sprawy domowe wy-
magają większych sił niż sprawy, dzięki
którym możemy wejść na pomniki.

Wytyczona droga
My, ludzie, lubimy chodzić wytyczo-

nymi ścieżkami. Niekiedy aby móc re-
alizować swoje marzenia, zatrzymuje-
my się, zawracamy lub zbaczamy i swą
życiową podróż kierujemy na własne
drogi, by w ten sposób pójść nowym
szlakiem. Zejście z utartej drogi często
połączone jest ze strachem, gdyż wy-
daje się nam, że zboczenie z niej może
prowadzić na bezdroża. Niejeden oba-
wia się, że jeśli się zatrzyma, żeby po-
myśleć i zastanowić się, nie będzie
mógł znowu ruszyć.

Wielki artysta Pablo Picasso kiedyś
wypowiedział takie zdanie: „Bóg jest
nade wszystko artystą. Stworzył żyrafę,
słonia i mrówkę. W istocie nigdy nie na-
śladował jednego stylu – po prostu robił
to, na co miał ochotę”. Skoro Pan Bóg
stworzył żyrafę, słonia i mrówkę, to dla-
czego mamy naśladować jeden wzo-
rzec, zwłaszcza, że nasze życie jest je-
dyne w swoim rodzaju i nie obowiązu-
je jeden wzór „poprawności”? Wzorce
mają to do siebie, że można uniknąć
głupich błędów, ale ograniczają i zmu-
szają do działań schematycznych, do
powtarzania tego, co robią wszyscy. Być
w porządku oznaczałoby ubierać się
według panującej mody, czuć się ob-
ciążonym starymi nawykami i myślami:
jakie zdanie miałem wczoraj, takie po-
winienem mieć i jutro. Jak to się ma do
zmieniającego się świata? Zmienić zda-
nie można zawsze, o ile nie krzywdzi
się tym innych i nie trzeba się wstydzić,
że się przeczy samemu sobie. Nie waż-
ne, co pomyślą inni, bo zawsze coś po-
myślą.

Gdy wybieramy się nową drogą, za-
wsze pojawiają się problemy. Jako
rzecz naturalną trzeba przyjąć nieocze-
kiwane konflikty, które mogą ranić i po-
zostawiać blizny. Blizny czy obrażenia
towarzyszą całej naszej wędrówce i są
pomocne, gdyż gdy chcielibyśmy wró-
cić na wygodną drogę, wystarczy na
pozostawione szramy spojrzeć i one
pozwolą ci iść naprzód. Kucharze po-
wiadają: „aby zrobić omlet, trzeba naj-

pierw rozbić jajko”. Podobnie jest
z wyborem własnej drogi. Jeżeli zej-
dziemy z przetartego szlaku, to on po
pewnym czasie zarasta i nasza nowa
droga staje się tym wytyczonym. Jeżeli
wybieramy własna drogę, to nie korzy-
stamy z pomocy kierownika, który bę-
dzie nas prowadził za rękę jak niańka
dziecko, gdyż bez jej pomocy mogłoby
się przewrócić. Aby dziecko nauczyło
się chodzić, trzeba je wreszcie puścić.
Aby wejść na szlak własnej drogi, trze-
ba mieć odwagę i determinację, gdyż
bywa to droga często w nieznane, któ-
ra może być drogą sukcesu albo po-
rażki. Może ona być tylko nieco inną
drogą, którą kroczyliśmy wcześniej. Tak
bywa, że zarówno sukces, jak i poraż-
ka też mają swoje drogi, które do nich
prowadzą. Nie ma ścieżek, zwłaszcza
do sukcesu, zbyt jasnych i prostych,
gdyż byłoby to zbyt piękne i mało praw-
dopodobne.

Sukces przeważnie poprzedzony
jest ciężką pracą i wysiłkiem włożonym
w jego osiągnięcie. Do sukcesu i po-
rażki przeważnie prowadzi nie jedna,
ale więcej dróg, na które miewamy
większy lub mniejszy wpływ. Choć
mogą się wydarzyć jakieś zdarzenia
losowe czy sytuacje, jedne szczęśliwe
i pomyślne, drugie niekorzystne czy tra-
giczne.

Wybór odpowiedniej drogi życiowej
i kroczenie nią sprawia, że spotykamy
się z najróżniejszymi problemami, któ-
re na bieżąco należy rozwiązywać.
W ciągu życia wszyscy rozwiązujemy
problemy, obojętnie jakie się one trud-
ne wydają na początku. Każdy czło-
wiek, który potrafi dostrzec i nazwać pro-
blem, jednocześnie dysponuje możli-
wościami rozwiązania go. W przeciw-
nym razie nawet nie dostrzegałby pro-
blemu. Oznacza to, że nikt nie spotyka
się z problemem, którego w jakiś spo-
sób nie potrafiłby rozwiązać.

Bywa tak, że ludzie lubią powielać
drogi, które inni wcześniej wybrali i prze-
rabiali, gdyż wydaje się im, że naśla-
dowanie jest dobre. Musimy wiedzieć,
że im łatwiej jest coś skopiować, tym
mniejszym świeci blaskiem.

Zdarza się, że droga, którą obiera-
my, jest wytyczana przez nasze sumie-
nie. Sumienie to zmysł czytania drogo-
wskazów i tylko ono wie, na które znaki
należy zwracać uwagę. Mówimy, że su-
mienie jest głosem Boga. Znaczy to:
Bóg, który nie przemawia przez sumie-
nie, nie jest prawdziwym Bogiem, ale
bożkiem. Człowiek, który nawet błądzi
i idzie złą drogą, ale ma jakieś sumie-
nie, wcześniej czy później uzna swój
błąd i będzie umiał wejść na właściwą
drogę. Sumienie mają przede wszyst-
kim ci, którzy chcą je mieć.
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8. edycja Miêdzypowiatowego Konkursu
Plastyczno-Literackiego „Patriotyczna Droga
Krzy¿owa – Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”

Już po raz 8 ważnym wydarzeniem
w kalendarzu książnicy sokołowskiej,
jest konkurs, określany potocznie jako
„turzański”. Nie bez przyczyny – prze-
cież sokołowska biblioteka i przed
pierwszą edycją tego konkursu, żywo
włączała się w pielęgnowanie pamięci
historycznej o tragicznych wydarzeniach
z 1944 r., związanych z funkcjonowa-
niem w Trzebusce obozu NKWD, oraz
mordu dokonywanego na części jego
jeńców w pobliskich lasach.

Silne powiązania biblioteki z TMZS,
obfitują w organizowanie wystaw, spo-
tkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą
czy prelekcji dla dorosłych opartych na
tematyce turzańskiej. Trudno więc się
dziwić, że ważnym ogniwem tych dzia-
łań stał się biblioteczny konkurs.

Po akcji nagłośnienia kolejnej edy-
cji konkursu, trwał on jak w poprzednich
latach poprzez październik 2015 roku;
organizowany przez filię biblioteczną

w Trzebusce, pod tradycyjną już nazwą:
„Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały
Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Przez pierw-
sze 4 lata konkurs miał głównie zasięg
gminny, w następnym czteroleciu stał
się konkursem międzypowiatowym, co
okazało się słusznym posunięciem, bio-
rąc pod uwagę spore zainteresowanie
uczestników. Konkurs został zorganizo-
wany przez Miejską i Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Sokołowie Małopolskim
– Filia w Trzebusce oraz Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Jego
celem było pogłębianie świadomości
i wiedzy uczniów dotyczących losów
jeńców obozu NKWD w Trzebusce oraz
mordu dokonanego na nich w lesie tu-
rzańskim. Miał też za zadanie propago-
wanie uczuć patriotyczno-religijnych.

Konkurs miał zasięg międzypowia-
towy; tym razem prace wpłynęły z tere-
nu powiatu rzeszowskiego, gmin: Soko-

łów Małopolski, Kamień i Trzebownisko
oraz kolbuszowskiego, gmina Raniżów.
Uczestnicy mogli złożyć prace w formie
literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej,
rozważania tajemnic bolesnych Różań-
ca) oraz plastycznej (plakat, projekt
znaczka pocztowego, projekt plakietki,
wybrana stacja Drogi Krzyżowej, wy-
obrażenie Matki Bożej Turzańskiej).
Konkurs trwał od 1 do 31 października
2015 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce
w siedzibie Biblioteki dnia 5 listopada
2015 r. w godz. 16:00-18:00.

Ogółem na konkurs wpłynęło 198
prac 193 autorów – 174 prace plastycz-
ne: 45 plakatów, 15 projektów znaczka
pocztowego, 44 projekty plakietki, 12
stacji Drogi Krzyżowej, 58 wyobrażeń
Matki Bożej Turzańskiej, a także 2 pra-
ce multimedialne oraz 22 prace literac-
kie: 17 wierszy, 4 teksty Drogi Krzyżo-
wej i 1 rozważań Różańca. Wśród
uczestników było 18 osób dorosłych re-

prezentujących LO w Kamieniu oraz
Sokołów Małopolski, Nienadówkę i Trze-
buskę, jak również 175 uczniów nastę-
pujących szkół: Zespołu Szkół w Soko-
łowie Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1
w Nienadówce, Zespołu Szkół w Trze-
bosi, Zespołu Szkół w Trzebusce, Liceum
w Kamieniu, Zespołu Szkół w Zaczer-
niu, Zespołu Szkół w Łowisku. Do Jury
weszli na równych prawach: instruktor
plastyki Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim i członek Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej Henryka
Boho, nauczyciel historii w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Ma-
łopolskim i przedstawiciel Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej Stani-
sław Kula, nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół w Kamieniu i członek
Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej Sławomir Ożóg, członek zarzą-

du Towarzystwa Miłośników Ziemi So-
kołowskiej Piotr Sidor, a także nauczy-
ciel języka polskiego w Szkole Podsta-
wowej w Tyczynie Adam Janiec.

Po wnikliwym zapoznaniu się z pra-
cami i ich trudnej ocenie Jury przyznało
38 nagród i 14 wyróżnień. W kategorii
„Projekt znaczka pocztowego” wśród
dzieci młodszych (klasy I-III SP) nagro-
dzono Magdalenę Barszczak z Łowiska
(I miejsce), oraz uczniów z ZS Trzebu-
ska: Kingę Urban (II miejsce) i Weroni-
kę Bieńko (III miejsce). Ponadto wyróż-
niono w tej kategorii Barbarę Siecz-
kowską i Wojciecha Rumaka z Trzebu-
ski. W kategorii „Stacja Drogi Krzyżowej”
wśród osób dorosłych nagrodzono Mał-
gorzatę Kwolek z Sokołowa Młp. (I miej-
sce), oraz prace uczniów LO z Kamie-
nia: Magdaleny Błądek (II miejsce), Fili-
pa Bzdunia (II miejsce), Agnieszki Tłu-
sty (III miejsce). W kategorii „Projekt pla-
kietki” wśród dzieci starszych z klas IV-
VI, nagrodę otrzymali: Paulina Chorzę-
pa z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce)
Magdalena Biernat z tej samej szkoły
(II miejsce) i Piotr Madej z Łowiska (III
miejsce). Wyróżnienia w tej kategorii
otrzymali: Hubert Bełz z ZS nr 1 w Nie-
nadówce, Łukasz Bolka z Łowiska i Mar-
tyna Suszek z Trzebuski.

W kategorii „Plakat” wśród gimnazja-
listów nagrody otrzymali: Paweł Wróbel
z Trzebosi (I miejsce), Dominika Błądek
z Kamienia (I miejsce), Wiktoria Hudela
z Sokołowa (II miejsce) i Paulina Socha
z Kamienia (III miejsce). Wyróżnienia
w tej kategorii uzyskali: Michał Gut z So-
kołowa, Alina Cisek z ZS nr 1 w Niena-
dówce, Bernadetta Bernat z Sokołowa
Młp. i Aneta Cisek z Trzebosi. W katego-
rii „Wyobrażenie Matki Bożej Turzań-
skiej” wśród uczniów klas IV-VI, nagro-
dy otrzymali uczniowie z Kamienia:
Agnieszka Krasoń (I miejsce), Magdale-
na Smusz (II miejsce), Wojciech Rodzeń
(II miejsce) i Wiktoria Przybysz z Łowiska
(III miejsce). W niniejszej kategorii wy-
różniono: Kingę Czerniak z Łowiska
i Marcina Serafina z Kamienia. Spośród
gimnazjalistów w tej kategorii nagrodzo-
no Katarzynę Horodecką z Sokołowa
(I miejsce), Martynę Gielarowską z Trze-
buski (II miejsce) i Dominikę Kołodziej
z Nienadówki (III miejsce); wyróżnienie
uzyskała natomiast Justyna Grochala
z Zaczernia. Wśród osób dorosłych uzna-
nie jury uzyskały panie: Katarzyna Kru-
dysz i Monika Kwolek z Sokołowa (oby-
dwie I miejsce), wyróżniono zaś Aleksan-
drę Gałgan z tej samej miejscowości.

Fot. Bartosz Walicki
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Wśród prac literackich w kategorii
„Wiersz” spośród dzieci starszych nagro-
dzono ucznia z Trzebosi Kacpra Jodłow-
skiego (I miejsce), Kingę Furman z Trze-
buski (II miejsce) i Huberta Bełza z ZS
nr 1 w Nienadówce (III miejsce). Z gim-
nazjalistów w tej kategorii nagrody uzy-
skali: Dominika Budzyń z ZS nr 1 w Nie-
nadówce (I miejsce), Paweł Wróbel
z Trzebosi (II miejsce) i Sylwia Bandura
z Trzebosi (III miejsce); wyróżnienie uzy-
skała – Dominika Kołodziej z Nienadów-
ki. Wśród dorosłych twórców poezji rów-
norzędne nagrody uzyskały panie: Elż-
bieta Motyl z Nienadówki i Sabina Woś
z Sokołowa Młp. W kategorii „Rozważa-
nia Różańca” wśród dorosłych, nagrodę
uzyskała Aneta Rumak z Trzebuski. W ka-
tegorii „Literacka Droga Krzyżowa” na-
grodzono gimnazjalistów z ZS nr 1 w Nie-
nadówce: Kamilę Naja (I miejsce),
Magdalenę Smoła (II miejsce), Nikolę
Chorzępa (III miejsce), i Aleksandrę Cho-
rzępa (III miejsce).

W kategorii „Prezentacja multime-
dialna” z uczniów szkoły podstawowej,
nagrody uzyskali uczniowie z ZS w Ra-
niżowie: Wiktor Golis (I miejsce) i Wero-
nika Kołodziej (II miejsce). Na koniec
warto podkreślić zaangażowanie 17 na-
uczycieli – opiekunów z 7 szkół, z któ-
rych dotarły prace konkursowe; bez ich
zaangażowania wiele z nich by na pew-
no nie powstało.

Wręczenie nagród miało miejsce
19 listopada 2015 r. Z racji połączenia
tego wydarzenia z prezentacją filmu do-
kumentalnego o dziejach obozu NKWD
w Trzebusce i mordu w Turzy, skorzysta-
no po raz trzeci z gościnności Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.
Uroczystość odbyła się tuż po godzinie
16 w sali widowiskowej wspomnianego
Domu Kultury. Po słowach powitania kie-
rownika książnicy sokołowskiej Bartosza
Walickiego oraz organizatora, głos za-
brał przedstawiciel Jury Stanisław Kula,
który odczytał protokół konkursu. Wrę-
czaniem nagród zajęli się inni członko-
wie jury: Henryka Boho i Sławomir Ożóg
oraz pracownik Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Rzeszowie Michał Kalisz. Po-
mocy organizacyjnej udzieliła ponadto
członkini Zarządu TMZS Aleksandra
Walicka, ułatwiając osobom nagrodzo-
nym i wyróżnionym sprawne poświad-
czenie odbioru nagród. Następnie wrę-
czone zostały pamiątkowe dyplomy na-
uczycielom – opiekunom młodych twór-
ców oraz członkom Jury, za ich coroczną
owocną pracę (od wielu lat wielką po-
moc w ich przygotowaniu oferuje pra-
cownik sokołowskiej książnicy Piotr Ra-
fiński). Po tym ważnym momencie po-
dziękowań, nadszedł czas na wykona-
nie wspólnych pamiątkowych fotografii,
z którego skrzętnie obecni skorzystali.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień
przyszedł czas na krótkie przemówienie
pracownika IPN w Rzeszowie, które wpro-
wadziło zebranych w charakter później
prezentowanego filmu „turzańskiego”.
Po emisji filmu była możliwość na roz-
mowy w kuluarach. Warto podkreślić, że
wystawa pokonkursowa wystawiona zo-
stała w sali widowiskowej sokołowskie-
go Domu Kultury w dniu 19 listopada,
udostępniona została wszystkim osobom
odwiedzającym sokołowski Dom Kultury
przez wiele następnych dni. Na 4 plan-
szach ukazana została większość prac
plastycznych, które znalazły uznanie
oceniających. Ich przygotowanie do eks-
pozycji wykonała Henryka Boho z Domu
Kultury. Po kilku dniach przeniesiona
została do Sali klubowej Ośrodka Kultu-
ry, gdzie chętni mogli ją zwiedzać do
11 grudnia 2015 r. Słowa podziękowa-
nia należą się dyrektorowi Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim Jackowi Pie-
kiełkowi za możliwość organizacji roz-
strzygnięcia konkursu w murach tej in-
stytucji oraz zaprezentowania wystawy
pokonkursowej. Dużą pomoc techniczną
podczas uroczystości okazali pracowni-
cy MGOKSiR Szymon Bełz i Marek Kida.
Dokumentację fotograficzną z tego wy-
darzenia wykonał kierownik Biblioteki
Publicznej w Sokołowie Bartosz Walicki.

Piotr Ożóg

i Zdzisława Łaskawca ps. „Monter”. Jego
informacje przekazane do prokuratury,
miały decydujące znaczenie w ustale-
niu tożsamości jedynych dotąd rozpo-
znanych ofiar mordu w Turzy. Stanisła-
wa Martynuska ps. „Jaskółka”, z mę-
żem Franciszkiem zaangażowani byli
w zbieranie informacji o wydarzeniach
z 1944 r. na terenie Trzebuski i Turzy:
informacje te miały później trafić na m.in.
Zachód a także do Ojca Św. Wielokrot-
nie odwiedzali las turzański, szczegól-
nie w rocznice czasu mordu. W tym też
okresie 3 lata temu, Stanisława Marty-
nuska odeszła 1 listopada 2012 r. Poza
Pośką i Martynuską, film zawiera kilku-
krotne wypowiedzi prokuratorów nadzo-
rujących śledztwo w sprawie mordu tu-
rzańskiego i prace ekshumacyjne w tam-
tejszym lesie: kolejno Lesława Myrdy
i Hanny Solarewicz. Niezwykle cenne
są wypowiedzi pracowników Zakładu
Medycyny Sądowej Akademii Medycz-
nej w Krakowie: mgr Zbigniewa Lisow-
skiego i mgr Jerzego Pohla, oraz bie-
głego specjalisty medycyny sądowej
– dr Erazma Barana z Krakowa. Są inte-
resujące tym bardziej, że ich słowa po-
parte są pokazywaniem autentycznych
materiałów dowodowych pochodzących
z dołów śmierci. Film ukazuje więc
w zarysie, stan ówczesnej wiedzy o wy-

Prezentacja kolejnego filmu
„turzañskiego” w Soko³owie

W czwartek 19 listopada 2015 r.
w sokołowskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji miała miejsce prezentacja
kolejnego filmu dokumentalnego o dzie-
jach obozu NKWD w Trzebusce i mor-
dzie w Turzy w 1944 roku.

Dzięki wieloletniej współpracy zaj-
mującego się tematyką Małego Katynia
pracownika IPN w Rzeszowie Michała
Kalisza z kierującym Sekcją Turzańską
w Towarzystwie Miłośników Ziemi So-
kołowskiej Piotrem Ożogiem, to ważne
wydarzenie kulturalne po raz kolejny
mogło się odbyć w Sokołowie. Warto
przypomnieć ubiegłoroczną prapremie-
rę filmu Podkarpacki Katyń, który mogli
zobaczyć miłośnicy historii zarówno rok
temu jak i podczas wiosennej Sokołow-
skiej Nocy Muzeów – a na emisję w tele-
wizji nadal nie możemy się doczekać.
Wpisując się w kontynuację tego wyda-
rzenia bez precedensu, postanowiono
i w tym roku zaprezentować interesujący
dokument sprzed ponad 20 lat, nigdy
wcześniej publicznie w Sokołowie nie
emitowany. Trudno byłoby znaleźć lep-
sze miejsce – w końcu to na tej ziemi

ponad 70 lat temu miała miejsce ta okrut-
na zbrodnia. Po krótkich konsultacjach,
dzięki przychylności dyrektora MGOKSiR
w Sokołowie Małopolskim Jacka Piekieł-
ka, zaplanowano emisję filmu w Ośrod-
ku Kultury w Sokołowie, na dzień uro-
czystego wręczania nagród laureatom
konkursu Patriotyczna Droga Krzyżowa
– Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej.

Prezentowany w tym roku film, zo-
stał zrealizowany dla TVP Kraków
w 1994 r. Autorem scenariusza i reżyse-
rem dokumentu jest krakowianin Artur
Janicki. Blisko pół godzinny materiał do
filmu, nakręcono zaledwie kilka lat po
pracach ekshumacyjnych w turzańskim
lesie, które doprowadziły do odkrycia
dotychczas odnalezionych leśnych
mogił. Niezwykle ważnymi są wypowie-
dzi świadków, dziś już nie żyjących bo-
jowników Polski Podziemnej: Karola
Pośki – dowódcy placówki ropczyckiej
AK i Stanisławy Martynuski. Pośko przez
dziesięciolecia próbował ustalić los
trzech swoich podkomendnych: Zdzisła-
wa Brunowskiego ps. „Cygan”, Euge-
niusza Zymroza ps. „Macedończyk”
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Fot. P. Ożóg

darzeniach z 1944 r. na terenie naszej
Małej Ojczyzny. Bardzo interesującym
zwłaszcza dla młodszych obserwato-
rów, może być ukazanie bezpośrednie-
go sąsiedztwa lasu turzańskiego i stanu
ówczesnych dróg. Te w ostatnim 20-le-
ciu uległy radykalnym zmianom.

Emisję filmu poprzedzono uroczy-
stym rozstrzygnięciem 8. edycji między-
powiatowego konkursu plastyczno-lite-
rackiego „Patriotyczna Droga Krzyżowa
– Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”, or-
ganizowanego przez filię biblioteczną
z Trzebuski. Informacje o rozstrzygnię-
ciu konkursu i emisji filmu o Małym Ka-
tyniu dotarły do szkół Sokołowszczyzny
dzięki plakatowi, przygotowanemu przez
Szymona Bełza z Domu Kultury w Soko-
łowie. Wręczanie nagród w konkursie

turzańskim rozpoczęło się tuż po godzi-
nie 16:00. Po jego zakończeniu Michał
Kalisz w około 10-minutowym przemó-
wieniu, wprowadził zebranych w specy-
fikę filmu. Sama projekcja nastąpiła przy
wydatnej pomocy technicznej pracow-
ników Domu Kultury w Sokołowie. Film
obejrzało około 80 osób, którzy w więk-

szości zapełnili miejsca siedzące sali
widowiskowej Ośrodka Kultury w Soko-
łowie Małopolskim. Wyświetlany film
spotkał się z dużą uwagą, o czym świad-
czyło skupienie oglądających przez bli-
sko 30 minut projekcji. Przychylne głosy
można było usłyszeć podczas rozmów
kuluarowych na końcu sokołowskiego
spotkania z historią. Należy więc mieć
nadzieję, na udaną kontynuację podob-
nych spotkań w przyszłości. Zapewne
filmy o tematyce turzańskiej, będą jesz-
cze wielokrotnie wyświetlane w celach
dydaktycznych, między innymi w szko-
łach Sokołowszczyzny, podczas spotkań
dotyczących dziejów obozu NKWD
w Trzebusce i mordu w Turzy.

Piotr Ożóg

We wtorek 22 września 2015 r. odbyła się XI Patriotyczna
Droga Krzyżowa dla gimnazjalistów z 6 szkół gminy sokołow-
skiej (Trzebuski, Nienadówki Górnej i Dolnej, Trzebosi, Górna
i Sokołowa). Zgodnie z zamierzeniem i przy pięknej pogo-
dzie odbyła się ona na trasie od miejsca byłego obozu NKWD
w Trzebusce do lasu turzańskiego. W ostatnich trzech latach
z powodu niekorzystnej aury nabożeństwa odbywały się
w kościele parafialnym w Trzebusce. Tym razem nareszcie
udało się zrealizować wspólne spotkanie modlitewno-patrio-
tyczne w duchu pierwotnego założenia. W nabożeństwie wzię-
ło udział około 130 osób.

Około godz. 9:30 uczestnicy wydarzenia zebrali się na
terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce. Tam, po słowach
wstępu i wprowadzenia Elżbiety Nowak, rozpoczęło się na-
bożeństwo Męki Pańskiej. Pod przewodnictwem proboszcza
z Trzebuski ks. Władysława Szweda i trzech wikariuszy
(z Trzebosi, Nienadówki i Sokołowa) oraz nauczycieli mło-
dzież przemierzyła blisko 4 kilometrowy odcinek drogi z Trze-
buski do lasu w Turzy, odprawiając nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej oraz modląc się na Różańcu i odmawiając Koronkę do
Bożego Miłosierdzia. Czynili to według ustalonego programu
przedstawiciele uczniów z każdej ze szkół, zatrzymując się
na czytanie poszczególnych rozważań stacji Męki Pańskiej.
Jak w poprzednich latach śpiewom przewodniczył Dariusz
Kosak z Górna, opierając się na przygotowanych materiałach
do śpiewu, które trafiły do rąk każdego z chętnych. Nagło-

śnienie udostępnione przez proboszcza z Górna mimo spo-
rej liczby uczestników sprawdziło się po raz kolejny. O bez-
pieczeństwo uczestników w drodze dbali policjanci z poste-
runku sokołowskiego oraz pedagodzy.

Po dotarciu pod leśny grobowiec pomordowanych odczy-
tano tekst ostatniej stacji Męki Pańskiej oraz Modlitwę Po-
wszechną. Po nich proboszcz z Trzebuski udzielił Bożego
Błogosławieństwa, a przedstawiciele szkół złożyli przy gro-
bie zapalone znicze. Zwieńczeniem spotkania o charakterze
patriotyczno-modlitewnym była recytacja kilku wierszy o te-
matyce turzańskiej przez ich autorkę, Sabinę Woś z Sokoło-
wa. Odbyła się ona przy leśnym grobowcu, co dodawało im
niezwykłej scenerii. Po słowach podziękowania złożonych
uczestnikom przez bibliotekarza z Trzebuski chętne osoby
mogły udać się do drugiego krzyża w głębi lasu, gdzie zapo-
znały się z kilkoma tajemnicami tego kompleksu leśnego.
Później, po wykonaniu kilku pamiątkowych zdjęć, uczniowie
poszczególnych szkół pod okiem nauczycieli, udali się w dro-
gę powrotną do swych placówek edukacyjnych. Koordynato-
rami przygotowań wspólnego przedsięwzięcia byli jak co roku:
nauczycielka Elżbieta Nowak oraz nauczyciel i bibliotekarz
z Trzebuski Piotr Ożóg.

Piotr Ożóg

Fot. Bartosz Walicki

XI Patriotyczna Droga Krzyżowa
dla gimnazjalistów Sokołowszczyzny
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W niedzielę 4 października 2015 r., przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie, po raz szósty parafianie z Trzebuski uczcili pa-
mięć jeńców obozu NKWD z 1944 roku na terenie własnej
wsi. Uroczystości trzebuszczańskie zapoczątkowane zostały
tu spontanicznie kilka lat temu przez grupę mieszkańców, któ-
rzy czuli potrzebę zorganizowania Mszy św. i modlitwy w tym
ważnym miejscu pamięci historycznej. Mimo różnych prze-
szkód trwają więc w swym postanowieniu, wspierani przez
liczne grono młodzieży i dzieci z tutejszego Zespołu Szkół.
Obchody niniejsze są więc ważnym dopełnieniem i uzupeł-
nieniem tych w Turzy.

Tradycyjnie już o uroczystościach informował przygoto-
wany przez bibliotekarza z Trzebuski plakat. Dzięki plakatom
i przygotowanym „zapowiedziom” informacje o tych uroczy-
stościach można było znaleźć nie tylko na stronie interneto-
wej książnicy sokołowskiej, ale także na podobnych stronach
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej czy też w książ-

nicy sokołowskiej i podległych jej filiach. Dzięki
temu w nabożeństwie Męki Pańskiej i Mszy
św. w Trzebusce mogli wziąć udział nie tylko
miejscowi mieszkańcy, lecz również goście
z zewnątrz – i tacy coraz częściej i liczniej się
pojawiają. Tym razem można było zauważyć
choćby przedstawicieli sokołowskiego koła
Młodzieży Wszechpolskiej.

Przygotowania do uroczystości w Trzebu-
sce opierają się na dobrych chęciach i spo-
łecznej pracy nielicznej grupy ludzi, m.in. Sta-
nisława Rumaka, Krzysztofa Chorzępy, Ma-
riusza Rzeszutka – wśród nich jest i bibliote-
karz z Trzebuski Piotr Ożóg. Dzięki tej pracy
na miejscu byłego obozu NKWD staje ołtarz polowy (w ostat-
nich latach namioty i sprzęt nagłaśniający wypożyczany jest
bezpłatnie przez MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim) i pod-
łączane jest nagłośnienie obsługiwane co roku przez pra-
cownika Domu Kultury w Sokołowie Szymona Bełza. Warto tu
podkreślić wielogodzinną oddaną pracę wielu młodych ludzi

już w sobotę, dzięki czemu w niedzielę uroczystości mogą
przybrać wprawdzie skromny, ale bardzo godny i uroczysty
charakter.

Tak jak w ubiegłym roku, całość parafialnych obchodów
miała miejsce na terenie, gdzie w 1944 roku funkcjonował
radziecki obóz przejściowy. W przeszłości dwukrotnie nabo-
żeństwo Męki Pańskiej wiodło z placu przy kościele parafial-
nym w Trzebusce do miejsca byłego obozu NKWD. Tym ra-
zem, z racji organizowania Mszy św. w pierwszą niedzielę
października, zrezygnowano z nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej na rzecz wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Jego
rozważania zostały przygotowane specjalnie na tę okolicz-
ność i nawiązywały do dziejów obozu NKWD w Trzebusce
i mordu w Turzy.

W nastrój spotkania modlitewno-patriotycznego wprowa-
dziły wiersze przygotowane przez młodzież, nawiązujące te-
matyką do zbrodni NKWD w Katyniu i Turzy. Tuż po godzinie
14oo rozpoczęła się uroczysta Msza św. prowadzona przez
proboszcza z Trzebuski ks. Władysława Szweda. Oprawę li-
turgiczną przygotowała młodzież i dzieci z tutejszej szkoły,
przy wydatnym wsparciu Sebastiana Lesiczki prowadzącego
śpiew. Po celebrze Mszy św. rozpoczęto modlitwę różańcową.
Rozważania czytały przedstawicielki młodzieży. Warto tu pod-
kreślić, że przez całą liturgię nabożeństwo różańcowe, wartę
przy pamiątkowym obelisku trzymała straż złożona z 4 przed-
stawicieli trzebuszczańskiej młodzieży.

Spotkanie o charakterze modlitewno-patriotycznym zakoń-
czyło się około godziny 1600. Wspólna modlitwa tym razem
zgromadziła około 140 osób. Patriotyczne obchody w Trze-
busce już się zdołały zakorzenić i pięknie świadczą o miłości

do Ojczyzny przedstawicieli miejscowej społeczności. Cie-
szy też fakt, że przyciąga do ich organizacji sporą rzeszę mło-
dych ludzi. Tak uczą się świadczyć o swym przywiązaniu do
niezwykłej pamięci historycznej o wydarzeniach z 1944 roku.
Ta pamięć wciąż trwa...

Piotr Ożóg

Obchody patriotyczne na miejscu byłego obozu NKWD w Trzebusce

Msza św. na miejscu obozu.

Fot. P. Ożóg
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Aresztowanie,
przesłuchania, wyrok...

Ludwika aresztowano dzień po Ru-
makach z Huciska. Powiadomił go naj-
pierw o tym fakcie brat. Akurat Ludwik
z innymi chłopami z Trzebuski, kosił tra-
wę „na stawisku” na skraju lasu okala-
jącego od zachodu Trzebuskę. Ci do-
radzali mu ucieczkę w las. Po chwili po-
jawił się krewny – a zarazem milicjant
z Głogowa Ożóg, który odradzał mu
podjęcie takiego kroku. Uspokajał, że
najprawdopodobniej zostanie on wcie-
lony do wojska i na tym się skończy.
Ponadto było zbyt dużo świadków na
jakieś „kombinacje”. Oczywiście decy-
zję podjął Ludwik, który stwierdził, że
„swoje grzechy powinien odpokuto-
wać”. Zdawał sobie sprawę, że w przy-
padku ucieczki nieprzyjemności spo-
tkają najbliższych. Poza tym oznacza-
ła by ona konieczność ukrywania się
i narażania innych ludzi; zresztą ile
można by się ukrywać – wcześniej czy
później trzeba by się i tak ujawnić i dać
aresztować. Jakie by były wówczas
konsekwencje takiego zachowania? Po
raz kolejny ukazała się tu życiowa pra-
wość Ludwika, który zaistniałej sytuacji
sam postanowił sprostać.

Załadowany na furmankę pod
eskortą milicjantów pojechał w głąb
Trzebuski w Majdan, by zabrać jeszcze
jednego uciekiniera z oddziału luba-
czowskiego Franciszka Chorzępę, tego
jednak nie zastano w domu. Wkrótce
zresztą czując na plecach oddech służb
bezpieczeństwa, zdecydował się na
wyjazd z kraju docierając „za wielką
wodę”. W tej sytuacji zawieziono sa-
mego Ludwika na przesłuchanie do
Głogowa. Odbyło się ono dość spokoj-
nie. Tu Ludwik przyznawał się wyłącz-
nie do dezercji z wojska. Spisano pro-
tokół i po przenocowaniu, rano powie-
ziono Ożoga do UB w Rzeszowie. Prze-
trzymywany był aż do rozprawy na ko-
misariacie na ul. Jagiellońskiej, tam też
odbywały się przesłuchania. Te prze-
biegały spokojnie tylko przez pierwszy
dzień, później połączone były z biciem,
krzykami i groźbami – np. więzienia do
końca życia. Początkowo tak jak w Gło-
gowie, Ludwik przyznawał się tylko do
dezercji z wojska. Sytuacja zmieniła
się, gdy Ożóg dostał od Eugeniusza
Rumaka gryps, pozostawiony w ubika-
cji. Rumak sugerował w nim by Trze-
buszczanin przyznał się do wszystkie-

go – wówczas sprawa miała się szybko
zakończyć, a wyroki miały zapaść
łagodne. W tej sytuacji Ludwik przystał
na te argumenty, przyznając się także
do posiadania broni (twierdził jednak
cały czas, że znalazł ją na łące) i napa-
du na leśniczego w Hucisku. Podobne
zeznania składał podczas rozpraw
w Wojskowym Sądzie Garnizonowym
w Rzeszowie. Jak się później okazało,
bracia Rumak mieli szczęście: należą-
cy do AK Eugeniusz (m.in. rozprowa-
dzający podziemne ulotki) dostał 3 lata
więzienia – w praktyce na skutek ogło-
szonej akurat amnestii odsiedział za-
ledwie kilka miesięcy; sympatyzujący
z AK Karol otrzymał 6 lat (z czego od-
siedział część). Wszystko na to wska-
zuje, że zeznania Ludwika przyczyniły
się do łagodniejszych wyroków na bra-
ciach. Ludwik zaś otrzymał wyrok 10 lat
pozbawienia wolności (ostatecznie jak
się okazało kilka lat siedział krócej). Jak
to zwykle bywało, adwokat przydzielo-
ny z urzędu nie wykazał specjalnej
operatywności. Spotkał się z Ludwikiem
w dniu rozprawy (25 października
1945 r.), zabierając tylko raz głos:
wniósł by przy wymierzaniu kary sąd
wziął pod uwagę fakt wcześniejszej nie
karalności i młody wiek oskarżonego...
Na dodatek trafił do ciężkiego więzie-
nia komunistycznego we Wronkach.
Nim wyrok się uprawomocnił, przeby-
wał Ludwik m.in. wraz z Rumakami
w zbiorowej celi (ponad 20 osób) na
zamku rzeszowskim, gdzie przebywali
także i ci z wyrokami śmierci. Przeby-
wał tam do początków 1946 r.

Wronki

Do Centralnego więzienia we Wron-
kach Ludwik Ożóg przywieziony został
pociągiem. Transport był specyficzny.
W wagonie pełnym więźniów znajdowa-
ło się kilku Ukraińców, nad którymi część
z nich znęcała się bijąc ich. Akurat do-
konywane w ostatnich latach mordy na-
cjonalistów z UPA na tysiącach Polaków,
doprowadzała ich krewnych do szew-
skiej pasji, której dawali częsty upust.
Ostatecznie męcząca podróż zakończy-
ła się 6 stycznia 1946 r. Od tego dnia
Ludwik przebywał we Wronkach aż do
przełomu 1949/50 r. Po okresie kwaran-
tanny trwającej 2 tygodnie, Ludwik zna-
lazł się w wąskiej celi z 3 innymi więź-
niami (pod koniec pobytu było bardzo
ciasno – zagęszczono cele nawet do
8 więźniów). Cele były lekko podłużne:

3 – 3,5 m. na ok. 2,5 m. Więzienie było
w kształcie krzyża – w środku znajdo-
wała się centrala z „przodownikiem”
– zastępcą naczelnika więzienia. Każ-
de skrzydło miało korytarz z celami po
obydwu stronach. Ubrania na noc skła-
dane były w kostkę i wystawiane na ko-
rytarz. Cienki siennik służył im za posła-
nie i siedzenie. Początkowo spano na
drewnianych pryczach przypinanych
łańcuchami do ściany w ciągu dnia, póź-
niej na sienniku położonym wprost na be-
tonie. Z czasem słoma w sienniku przy-
pominała sieczkę, a spało się w praktyce
wprost na cemencie (jedynym izolatorem
były podkładane w siennik gazety); to zaś
walnie przyczyniło się do późniejszych
kłopotów Ożoga ze zdrowiem.

W okresie kwarantanny uzupełnio-
no dane personalne oraz przeprowa-
dzono z więźniami wywiad dotyczący
ich „zawodów wyuczonych”. Ludwik
zgłosił, że jest szewcem i wkrótce za-
brano go do warsztatu – jak się okaza-
ło o charakterze usługowym – gdzie na-
prawiano bądź wyrabiano buty dla
strażników. Z czasem pracujący w wię-
zieniu szewcy produkowali seryjnie
buty na handel. Warsztat znajdował się
w byłej kaplicy więziennej, zaadapto-
wanej na ten cel jeszcze w czasach
okupacji niemieckiej. Za cały pobyt
Ożoga we Wronkach, tylko raz Ludwik
pamiętał Mszę Św. – ale co ciekawe
odprawianą nie w kaplicy, lecz gdzieś
indziej w 1949 r. Pamiętał Ludwik też
i inne zdarzenie. We wcześniejszych la-
tach przyszedł do pracujących kierow-
nik z zapytaniem, czy nie chcą się wy-
spowiadać. Wobec braku chętnych,
stwierdził wkrótce, że za mało się osób
zgłosiło by księdza sprowadzać. Oczy-
wiście powodem takiej sytuacji była
obawa więźniów, że w „rolę księdza”
wcielić się mógł jakiś funkcjonariusz
bezpieki. Stąd też opieki duchowej jako
takiej nie było.

Łaźnia odbywała się co 2 tygodnie.
Była połączona z wymianą bielizny.
O tym jaka woda leciała na kąpiących
się decydował strażnik – przodownik
z centrali. Często robił sobie ubaw, zmie-
niając nagle wodę z ciepłej na lodowatą.
W przypadku prób ucieczek bił pasem
po gołych tyłkach krzycząc „hartować
się!”. Takie hartowanie zwłaszcza zimą
mogło skończyć się poważną chorobą.
Golenie odbywało się na warsztatach,
raz lub dwa razy w tygodniu.

Problemy więźniów bywały proza-
iczne. Brakowało choćby zapałek, a

Zwyczajny-niezwyczajny mieszkaniec Trzebuski (cz. 2)

Ludwik Ożóg (1924-2015)
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palić chciał nie jeden. Jak to często
bywa, znajdowały się chałupnicze spo-
soby na ten problem. Starano się więc
by ktoś po coś mógł pójść do kuchni
i wtedy „zdobywał ogień”. Tak powsta-
wał tzw. „kociołek”: najpierw palił je-
den, przejmował następny i następny...
a jeśli był kolejny papieros odpalano
go kontynuując jego wędrówkę po spra-
gnionych tytoniu ludziach. By podtrzy-
mać ogień wymyślono tzw. „bączka” na
nitce. Kręcono nim podsycając iskrę
i dokładając papier szklany. Następnie
wkładano do pudełka ze szmatką co
dość długo utrzymywało „ogień”. Raz
nawet wybuchł mały pożar z tego po-
wodu i dosięgły uczestników kary. Po
pierwsze zakazano im udostępniać
ognia. Po drugie i Ludwik trafił do słyn-
nego karceru. Było to małe pomiesz-
czenie wyposażone jedynie w nie-
wielką deszczułkę umiejscowioną na
wysokości takiej że przypominało to
jakąś półkę pod żłobem dla bydła. Sie-
dzenie na takiej wysokości w pozycji
zgarbionej po ciemku nie mogło nale-
żeć do przyjemnych. Z reguły karano
karcerem na 24 lub 48 godzin. Jeśli ktoś
otrzymał tą drugą karę, był badany po
odsiadce przez lekarza; jeśli ten stwier-
dził że stan więźnia jest w porządku,
mógł trafić do karceru na dalszą odsiad-
kę. By dokuczyć tym, którzy bardziej
podpadli, lano na podłogę wodę.

Podpaść we Wronkach można było
łatwo. Trzeba było choćby się bardzo
pilnować podczas pracy w warsztacie
szewskim. Zdarzyło się Ludwikowi, że
przyczepił się do ubrania malutki gwoź-
dzik czego nie zauważył. Po pracy straż-
nik codziennie obszukiwał każdego
więźnia, który trzymając ręce wyprosto-
wane na wysokości ramion, trzymał
w dłoni więzienny beret zdjęty na ten mo-
ment z głowy. No i obszukując Ludwika
natrafił ręką na ten przeklęty gwoździk.
To oczywiście kończyło się oskarżeniem
o przemyt i problematycznym raportem.
Zresztą Ludwik faktycznie przemycał nie
jeden raz „wykombinowany” nożyk, trzy-
many podczas sprawdzania w czapce
w ręce; można więc było system spraw-
dzania obejść. Zawsze to było jednak ry-
zyko. Gdy pewnego dnia w innej celi pod-
czas kipiszu znaleźli nożyk, gorące dni
mieli wszyscy tam przebywający przez
długi czas. Innym problemem z czasów
pobytu we Wronkach była styczność ze
starymi więźniami kryminalnymi. Czasem
robili „przeboje” tłukąc innych więźniów
skręconymi na twardo kocami. To „da-
wanie koców” było na tyle bolesne, że
można było je zapamiętać do końca życia.

Kontakt z rodziną był ograniczony.
Listy szły przez cenzurę. Więzień otrzy-
mywał je już „przeczytane” i otwarte.
Oczywiście by nie były pocięte i nie przy-
pominały łowickich wycinanek, pisało

się tylko o podstawowe rzeczy dotyczą-
ce choćby zdrowia – w innych kwestiach
więzień był przecież zadowolony. Pacz-
ki od rodziny przychodzić mogły raz
w miesiącu (6 kg.), bądź dwa razy w mie-
siącu (2 x po 3 kg.). Ojciec Ludwika Igna-
cy wysyłał list do prezydenta Bieruta,
z prośbą o ułaskawienie bądź zmniej-
szenie wymiaru kary dla syna. Podob-
nie raz pisał i sam Ludwik. Nie spotkały
się one jednak z przychylnym odzewem
komunistycznego przywódcy.

Choroba kręgosłupa

Życie w więzieniu toczyło się według
utartego schematu wpisanego w apele.
Między nimi był czas na pracę i posiłki.
Po pobudce, apel był o godzinie 6 rano,
a wieczorny był o 18. Po nim gaszono
światło w celach. Jeśli wykonywali więź-
niowie z celi swoją pracę „na igłę” i nikt
nie podpadł, można było dostać światło
dłużej o 2 godziny w celi: wówczas wie-
szana była na zewnątrz drzwi specjal-
na kartka. Ludwik lubił ten czas. Zwykle
by innym nie przeszkadzać siadał wte-
dy z książką bądź gazetą bliżej światła,
umiejscowionego blisko drzwi do celi.
Z braku siedziska, siadał na betonie
opierając się plecami o zimną ścianę...

W okresie pobytu we Wronkach, Lu-
dwikowi coraz bardziej dokuczało i szko-
dziło zimno i wilgoć, szczególnie w zi-
mie. Pojawił się coraz poważniejszy ból
kręgosłupa: specyficzne kąpiele w łaźni,
spanie na batonie i Ożogowe „czytanie
książek”, doprowadziły do pojawienia
się zwyrodnienia kręgosłupa. Ból był po-
tworny. Lekarstwa przepisywane przez
lekarza więziennego nie skutkowały
– trudno się dziwić – wyglądały na wita-
miny. Na szczęście Ludwik pracujący
w więzieniu jako szewc miał dobrych ko-
legów. Ci sprowadzili do niego lekarza
– więźnia, który polecił im sporządzić
z naturalnych składników maść, którą
mieli nacierać obolały krzyż Ludwika.
W skład maści wchodziła terpentyna
z rozdrobnionym czosnkiem. Po fermen-
tacji, nacierano tym specyfikiem plecy
Ożoga przez co najmniej 2 tygodnie, kła-
dąc go na zakrystiańską komodę. Przy-
kaz lekarza był, by to robić porządnie,
więc koledzy się przykładali. Z czasem
od tarcia rąk o skórę pojawiły się małe
ranki. Ból był tak wielki, że gdy jeden
nacierał maścią, trzech innych trzymało
Ożoga, który przeklinał, kopał i gryzł ręce
które wcierały mu w plecy zbawienną
maść. Taką ona jak się okazało była.
Z czasem ból pleców stał się znośny,
a Ludwik zapewne do śmierci modlił się
za kolegów z grupy szewców we Wron-
kach. Pozostałością po Wronkach dla
Ludwika były zniekształcone dwa kręgi
kręgosłupa, które do końca życia zmu-

szały go do uważania na zimno i wil-
goć. Jak się zdaje jednak, ta więzienna
maść najprawdopodobniej uratowała
mu życie. Co ciekawe, wyrabiał ją póź-
niej dla celów zdrowotnych w Trzebu-
sce, po powrocie z więzienia. Maść jed-
nak wówczas wcierana była znacznie
delikatniej...

Koniec pobytu we Wronkach
– czyli z deszczu pod rynnę...

We wrześniu 1950 r. Ludwik Ożóg
zdobył się na śmiałość i podczas poby-
tu w więzieniu inspektora więziennic-
twa w randze kapitana, zgłosił się
z prośbą o przeniesienie do innego wię-
zienia. O dziwo, prośba została zreali-
zowana. Jak się później dowiedział
Ludwik, niedługo później miał popełnić
samobójstwo – zastrzelił się. W okresie
jego działalności ciężkie więzienie we
Wronkach miało opuścić „400 chłopa”
(przeniesionych do „lżejszych” wię-
zień), co musiano zauważyć gdzieś
wyżej. To być może doprowadziło do
tej tragedii. Inspektor w ogóle był jak się
zdawało uczciwy jak na tamte czasy
i pełnioną funkcję. Przywitał się z więź-
niami po chrześcijańsku „Szczęść
Boże” i zapytał troskliwie „Jak się pra-
cuje”. Stąd może ta odwaga Ludwika
by poprosić o wysłuchanie. Złożył wte-
dy wręcz po wojskowemu krótki mel-
dunek: że ma taki wyrok, że wielu już
z takim wyrokiem wyjechało z Wronek,
że prosi w związku z tym o przeniesie-
nie do lżejszego więzienia. Ten zapi-
sał coś w notesie i to był koniec nie-
spodziewanej rozmowy. Ludwik nie
robił sobie wielkiej nadziei, ale jak się
okazało, już wieczorem dostał informa-
cję o przeniesieniu. Spał już na świetli-
cy na tobołkach. W dzień odbył już wy-
wózkę do nowego miejsca osadzenia.
Jechali na Wrocław i zatrzymali się na
stacji kolejowej w Jaroszowie. Dalej
pod eskortą szedł już piechotą ok. 3 km.
w kierunku wschodnim do miejscowo-
ści Rusko. Tam osiedlono ich w budyn-
kach poniemieckich po bauerach.
Mieszkano w barakach, można było
chodzić wszędzie swobodnie, byle tyl-
ko nie poza ogrodzenie. Rusko było
znane z pokładów glinki ogniotrwałej
pozyskiwanej na szamot – wyroby sza-
motowe. Są one niezwykle odporne na
różnice temperatur i ogniotrwałe. Po-
zyskiwano w tamtejszej kopalni odkryw-
kowej 3 gatunki glinki: jedna była biała
jak kreda, druga więcej szara a trzecia
ciemna. W czasie pobytu Ludwika, pra-
cować trzeba było też przy budowie
barków dla pracowników. Niestety Lu-
dwik trafił z deszczu pod rynnę. Praca
pod gołym niebem, nieraz w deszczu,
a w jesieni i zimie w mrozie dla mocno
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nadwerężonego kręgosłupa Ludwika
była zabójcza. Potworny ból wrócił. Na
nic jednak zdały się prośby o pomoc
medyczną. Wprawdzie lekarz przy-
jeżdżał tu raz lub dwa razy w tygodniu,
nie zawsze jednak chciano do niego
dopuścić. Pewnego dnia doszło z tego
powodu do kłótni z sanitariuszem
(więźniem który na co dzień pełnił funk-
cję „lekarza”), który złapawszy Ludwi-
ka za ubranie na piersiach próbował
wypchnąć go za drzwi. Gdy udało mu
się wyrwać na chwilę, Ludwik dopadł
krzesło i z bólu i w szale z powodu moc-
no nadszarpniętych nerwów chciał
zdzielić nim blokującemu mu dojście
do pomocy medycznej człowieka. Sa-
nitariusz napisał raport na Ludwika do
komendanta ośrodka pracy. Doszło
między nimi wkrótce do interesującej
rozmowy. Komendant zagaił: „Skąd my
się znamy? Skąd wyście?” Ożóg odparł:
„Z Rzeszowskiego”. Komendant ciągnął:
„Skąd dokładnie?”. „Z Nienadówki”
– doparł Ludwik (stwierdził że tam Ożo-
gów dużo to może nie będzie dalej do-
pytywał. „Ja znam Nienadówkę” – od-
parł na to komendant. Okazało się póź-
niej, że też nazywał się Ożóg i wyje-
chał z Nienadówki jako małe dziecko.
Służył z czasem w 1 Armii LWP, a po-
tem namówiony trafił do więziennictwa.
Komendant podsumował: „Coście mie-
li we Wronkach, że taką litanię przysła-
li?”. Tu Ludwik już nic nie był w stanie
powiedzieć – bo i sam nie wiedział co
i kto na niego doniósł. Ludwik przypo-
mniał sobie, że we Wronkach gdy raz
gdzieś podpadł, wysłano na rozmowy
z oficerem politycznym. Ten szybko
stwierdził, że skoro Ludwik się kłóci...
zasługuje na karę. Kara była okrutna.
Trafił na 3 dni do ciemnicy celi poje-
dynczej. Otarł się o śmierć. Do kłopo-
tów zdrowotnych doszło teraz ograni-
czone jedzenie. W kolejnych rozmo-
wach, politruk próbował nakłonić Lu-
dwika by stał się kapusiem to uniknie
kary – wystarczy donosić na współwięź-
niów. Ożóg udał „głupiego”, że nie ro-
zumie o co chodzi. Wówczas politruk
w przypływie szczerości krzyknął: „To
was zap..., nie wyjdziecie...”. Ludwik od-
powiedział po swojemu: „Ja raz zrobi-
łem głupotę, więcej nie będę. Świadek
zawsze się znajdzie na to że zginąłem.”
Oficer polityczny na to miał jedno wyj-
ście: „Do szafy z nim!”. I Ludwik po raz
kolejny znalazł się w ciemnicy pojedyn-
ki. Tam siedziało się do odwołania, aż
władza uznała że więzień skruszał.
Drugiego dnia siedzenia w ciemnicy
pod drzwi przyszedł kierownik z warsz-
tatu szewskiego, który Ludwika polubił
i cenił: „Do jasnej cholery co żeście
Ożóg takiego porobili?” Ożóg na to: „Co
żem narobił...zamkli mnie...”. Na na-
stępny dzień przybiegł ponownie – uda-

ło się jakoś mu Ludwika wyciągnąć
z opresji. Może jednak był za dobrym
szewcem? Ludwikowi pozostała do
końca życia satysfakcja, że nikogo nie
wydał i na nikogo nie donosił.

Podstawową karą za „próbę pobi-
cia sanitariusza”, było ograniczenie
racji żywieniowych. Jedzenie dostawał
wprawdzie to samo co inni, ale kucharz
odlewał trochę z jego porcji. Właściwa
kara miała nadejść. Ludwik miał jechać
pracować do kamieniołomów. Jak się
później okazało – trafił ostatecznie do
kopalni. Na odchodnym komendant
rzekł, że „samych obiboków wysyła do
kopalni”. Czy to oznacza, że w ten spo-
sób „ochraniał” więźniów którzy mieli
dotąd większe problemy? Tego już się
nie dowiemy. Jedno jest pewne – dla
Ludwika to była droga ratunku i... szan-
sa na przeżycie, z której skorzystał.
Oznaczało to że na okres zimowy
– najgorszy dla jego kręgosłupa – trafił
do cieplutkiej i suchej kopalni.

Karny wyjazd do kopalni,
czyli z piekła do czyśćca...

Ludwika przewieziono do pracy do
kopalni węgla Chorzów III (Chorzów
podzielony był wówczas na trzy dzielni-
ce ponumerowane rzymskimi cyframi).
Było to mniej więcej po roku pobytu
w Rusku – jesienią 1951 r. Teren kopal-
ni był ogrodzony, mieszkało się w bara-
kach. Jak się okazało, kara była zbawie-
niem. W kopalni było nad wyraz ciepło,
co poprawiło od razu zdrowie Ożoga.
Praca była ciężka; trzeba było równo
robić z cywilami pod okiem fachowców.
Ale jak się wyrabiali – fajrant był szyb-
ciej, wyjeżdżano na powierzchnię i moż-
na było odpocząć. Jeśli się nie wyrabia-
li, pracowali tyle ile było trzeba – nawet
jedzenie zwożono wówczas pod ziemię.
W zasadzie Ludwik od razu trafił na „ścia-
nę”. Nadzorował cywil któremu towarzy-
szyło dwóch ładowaczy – „leprów”.
Ożóg szybko się do tej pracy przyzwy-
czaił a nawet ją mocno polubił. W Cho-
rzowie Ludwik przebywał do 5 maja
1952 r. Wówczas powiadomiono go, że
nastąpił „koniec odsiadki”. Szczęśliwy
Ożóg zapragnął powrócić do domu
– z drugiej strony żal mu było pracy w
kopalni która mu się spodobała. Na od-
chodnym zwrócił się do pani prowadzą-
cej karty pracy „żeby mnie pani całkiem
nie kreśliła, bo ja tu jeszcze przyjadę”.
Efektem tej miłości do kopalni był po-
nowny przyjazd na Śląsk kilka lat póź-
niej (gdzieś w 1956 lub 1957 r. – trafili
jednak wówczas z sąsiadem Ludwikiem
Forysiem, do niebezpiecznej kopalni
„gazowej” w „Dębieńsku” pod Rybni-
kiem. I jakoś czar prysł.

Powrót do rodzinnej
Trzebuski

Po powrocie do Trzebuski Ludwik
wyglądał jak wrak człowieka. Niedługo
jednak później ułożył sobie życie. Za-
warł małżeństwo, pojawiły się dzieci.
Pracę na roli urozmaicał trochu szew-
stwem a z czasem pracą stróża w ce-
gielni w Trzebusce. Gdy nadszedł czas
emerytury, pomagał domownikom, żywo
interesując się ich sprawami. Kochał
książki i prasę.

Kochał swój kraj, ciesząc się że
zrzucił po 1989 r. zależność od Moskwy.
Stał się cenionym i poważanym oby-
watelem wsi. Skromnym i cichym zda-
rzało się że młodzi, nie znający jego
życia, śmiali się z jego przygarbionej
sylwetki czy „kaczego” chodu. Trudno
go było zobaczyć zdenerwowanym.
Jego niecodzienna postawa, uwidocz-
niła się najbardziej w pragnieniu doj-
ścia prawdy, kto go wydał na przełomie
1945 i 1946 r. I dowiedział się tego, pra-
gnąc się z tymi ludźmi spotkać. Szcze-
rze im po chrześcijańsku wybaczył; ale
Ci spotkań i rozmów z nim unikali jak
ognia. W końcu Ludwik zrezygnował
z następnych prób, stwierdzając, że
„kiedyś sobie spokojnie porozmawiają
jak Bóg pozwoli”.

Ludwik był kopalnią wiedzy o prze-
szłości Trzebuski, którą dzielił się chęt-
nie, zastrzegając jeśli czegoś nie pa-
miętał czy nie wiedział, by to sprawdzić,
bo on tego nie wie. Jego relacje, są więc
kapitalnym źródłem informacji dotyczą-
cej dziejów wsi. Często z nich więc
i sam korzystałem.

Ostatnie lata...

U schyłku życia spadło na niego kil-
ka ciosów. Najpierw zmarła żona Ste-
fania, później pogłębiał się kłopot ze
wzrokiem, który ograniczał mu możli-
wość ukochanej lektury. Operacje na
zaćmę, tylko w części przyniosły popra-
wę. Gwałtowne pogorszenie stanu
zdrowia nastąpiło w ostatnich miesią-
cach życia. W grudniu przykuty do łóżka,
na krótko tylko dawał radę posiedzieć.
Zdołał jeszcze doczekać księdza z wi-
zytą kolędową. Wkrótce po niej pogar-
szający się stan zdrowia zmusił córkę
do wezwania pogotowia. Pojawiło się
jedno, potem drugie. Następnego Dnia
w Trzech Króli ponowne pogorszenie
zmusiło do przyjazdu następne pogo-
towie, które go zabrało do szpitala.
Zmarł dzień później – rankiem 7 stycz-
nia 2015 r. Kilka dni później pochowa-
ny został na cmentarzu parafialnym
w Trzebusce, złożony we wspólnym
grobowcu z ukochaną żoną.
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Ostoja uczciwości i prawości

W czasach gdy uczciwość i prawość
jest towarem deficytowym, Ludwik był nie-
wzruszonym wzorcem tych wartości. Wie-
lokrotnie dawał temu wyraz poprzez swo-
je postawy życiowe, zarówno w latach
młodości, więzienia, jak i w podeszłym
wieku. Ludwika Ożoga cechowała też
naturalność w nawiązywaniu kontaktów
międzyludzkich. Powstawały one bez
otoczki sztuczności czy jakichkolwiek
barier. Barierą mogłaby być choćby prze-
paść w różnicy wieku – tej ja przynajmniej
w kontaktach z tym niezwykłym człowie-
kiem nigdy nie odczułem. Zawsze ser-

Spotkanie
hodowców go³êbi

pocztowych
naszej gminy

W dniu 24.10.2015 r. w świetlicy wiej-
skiej MGOKSiR w Trzebosi odbyło się
uroczyste spotkanie hodowców gołębi
pocztowych zrzeszonych w P.Z.H.G.P.
Sekcji Sokołów Małopolski na okolicz-
ność podsumowania sezonu lotowego
2015 r.

Powitania hodowców gołębi oraz
zaproszonych gości dokonał Prezes
Sekcji Pan Stanisław Gnatek i Prezes
P.Z.H.G.P. Oddziału Leżajsk-Sokołów
Pan Leszek Stępień. Następnie wszy-
scy zebrani zostali zaproszeni na uro-
czysty obiad. Patronat nad rywalizacją
hodowców w lotach gołębi w sezonie
2015 r. w naszej Gminie pełnił Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Pan
Andrzej Ożóg, który dla zwycięzców
ufundował puchary.

Lot o puchar Burmistrza z miejsco-
wości Magdeburg I (Niemcy) 780 km
– Najlepszą Serię tj. trzy gołębie zdobyli:
I Miazga Mariusz
II Prucnal Zgmunt
III Woś Stanisław

Po wręczeniu nagród wszyscy
uczestnicy wzięli udział w zabawie ta-
necznej.

O hodowcach gołębi pocztowych
mówi się, jak o jednej wielkiej rodzinie.
Wszystkich ich łączy miłość do pewne-
go skrzydlatego stworzenia. Spotkania
takie jak opisane powyżej to świętowa-
nie ludzi z pasją. Wszystkim im życzymy
wielu dalszych sukcesów, a przede
wszystkim satysfakcji z hodowania na-
szych ulubieńców.

Stanisław Gnatek

deczny i gościnny przyjmował gości
z dużym oddaniem. Ludwika cechowała
też niezwykła wprost skromność. Zdarza-
ło się że przez kogoś przekazywał nie-
śmiało prośbę o spotkanie. Zawsze wte-
dy podkreślał, że to nic pilnego, by broń
Boże nie sprawić komuś kłopotu. Widać
jednak było gdy doszło do rozmowy, że
sprawa dana naprawdę dla niego była
istotna. Cieszę się że mogłem Go poznać
i przeprowadzać z nim długie rozmowy,
które na zawsze pozostaną w mojej pa-
mięci. Tak jak w niej pozostanie sylwetka
i postawa zwyczajnego-niezwyczajnego
mieszkańca Trzebuski...

Piotr Ożóg

POD CHOINKÊ

Czego dziś pragnę pod choinkę?
By móc Ciebie przytulić
chociażby przez chwilkę
By usiąść kiedyś razem do wieczerzy
By w Nowy Rok wspaniały wierzyć
By śpiewać Ci nasze kolędy
By Ciebie pełno było wszędy

Czego sobie dziś życzę na gwiazdkę?
By wielcy porzucili maskę
By świat był spokojny i bogobojny
By ludzie dobrzy byli dla siebie
Byśmy wśród bliskich
czuli się jak w niebie

Wit Old

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH
MISTRZ MAKAROWSKI P., MAKAROWSKI A.
I V-CE MISTRZ GNATEK STANISŁAW
II V-CE MISTRZ MIAZGA MARIUSZ
I PRZODOWNIK PRUCNAL ZYGMUNT
II PRZODOWNIK KRZANOWSKI DARIUSZ
III PRZODOWNIK BARTOŃ PIOTR
IV PRZODOWNIK WOŚ STANISŁAW
V PRZODOWNIK TERESZKIEWICZ MATEUSZ
VI PRZODOWNIK KUŹNIAR TADEUSZ
VII PRZODOWNIK SZPYT S., URBAN G.

LOT MARATON MAGDEBURG
III PIERWSZE MIEJSCA ZDOBYLI
I SZPYT S., URBAN G.
II MIAZGA MARIUSZ
III WOŚ STANISŁAW

LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH
MISTRZ MIAZGA MARIUSZ
I V-CE MISTRZ SZPYT SŁAWOMIR
II V-CE MISTRZ PRUCNAL ZYGMUNT
I PRZODOWNIK TARAŁA GRZEGORZ
II PRZODOWNIK BARTOŃ PIOTR
III PRZODOWNIK MAKAROWSKI P., MAKAROWSKI A.
IV PRZODOWNIK GNATEK STANISŁAW
V PRZODOWNIK MARKOWICZ ROMAN
VI PRZODOWNIK KUŹNIAR TADEUSZ
VII PRZODOWNIK TYBURCZY KAROL
VIII PRZODOWNIK TERESZKIEWICZ MATEUSZ

P.Z.H.G.P. Sekcja Sokołów Małopolski

Fot. M. Kida
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Mistrzowie przestworzy
W restauracji „Stokrotka” w Giedlarowej dnia 14.11.2015 r. odbyło się zakończenie sezonu i roz-
danie nagród Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddziału Leżajsk-Sokołów Młp.
z siedzibą w Leżajsku.

Do oddziału Leżajsk-Sokołów Młp. na chwilę obecną na-
leży 98 hodowców zrzeszonych w czterech sekcjach na tere-
nie: Gminy Leżajsk, Gminy Sokołów Młp, Gminy Jeżowe, Gminy
Grodzisko Dolne, Gminy Kuryłówka i Gminy Potok Górny.
Oddział nasz jest jednym z ośmiu oddziałów tworzących okręg
Tarnobrzeg liczący ponad 900 osób i wchodzi w skład regio-
nu Kraków z około 10 tyś hodowców. Czynnych hodowców
gołębi pocztowych w Polsce jest na chwilę obecną ponad
40 tysięcy. Nasze gołębie rok rocznie zdobywają liczne na-
grody na szczeblach okręgowych i ogólnopolskich. Oprócz
lotów o punkty organizowane są co kilka lat loty okoliczno-
ściowe np. z Paryża czy Watykanu, gdzie odległość jaką mu-
siały pokonać gołębie osiągała prawie 2000 km.

Są to loty o bardzo wysokim stopniu trudności i do mety
docierają tylko nieliczne, najwytrwalsze sztuki. Co roku odby-
wają się loty gołębi dorosłych
(roczne i starsze) oraz mło-
dych (urodzonych w bie-
żącym roku). Loty są
stopniowane o coraz
większej skali trud-
ności i odbywają się
co tydzień. 20% go-
łębi wypuszczonych
na danym locie, które
przybędą w czołówce,
zdobywają dla hodowcy
punkty, które po każdym locie
są dodawane i ostatecznie stanowią o miejscu, na którym
plasuje się na koniec sezonu. W tym roku gołębie dorosłe
odbyły dwa treningi i trzynaście lotów konkursowych o łącznym
kilometrażu ponad 6000 km. Dwa najdłuższe z nich to Mag-
deburg z Niemiec po około 800 km każdy. Natomiast loty mło-
dych to dwa treningi i trzy loty punktowane razem 900 km.
Rok 2015 był dosyć trudny w związku z wysokimi temperatu-
rami jakie nawiedziły nasz kraj dlatego straty z tego tytułu
były duże. Cały sport gołębiarski finansowany jest z naszych
składek, a główny koszt to dowóz gołębi na miejsce wypusz-
czenia specjalistycznym transportem, gdzie rocznie prze-
jeżdża się prawie 20 000 km. Sport ten daje nam jednak bar-
dzo dużo satysfakcji a w naszych szeregach zrzeszony jest
cały przekrój społeczeństwa. Wstępują do naszego związku
także młodzi hodowcy, co oznacza, że hobby to jest ciągle
żywe i popularne. Jedyną nagrodą oprócz satysfakcji i przy-
jemności z powrotu naszych skrzydlatych przyjaciół z lotów
jest możliwość spotkania w szerokim gronie i rozdanie dyplo-
mów oraz pucharów na koniec sezonu. Możemy to zrobić
głównie dzięki sponsoringowi przychylnym nam urzędom
i przyjaciołom.

W tym roku do grona naszych sponsorów należą: Urząd
Gminy Leżajsk, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd
Gminy i Miasta Sokołów Młp, Urząd Miasta w Leżajsku, Urząd
Gminy Grodzisko Dolne, Urząd Gminy w Kuryłówce oraz oso-
by i firmy prywatne: Beata i Zdzisław Duszyńscy, Alfred Pelc
– Młyn Gospodarczy w Giedlarowej, Firma FLISEK z Brzózy
Królewskiej, Waldemar Burek – Restauracja Stokrotka, Ma-
sarnia OSIP – Wierzawice, która oprócz pucharów ufundowa-
ła wędliny na stół biesiadny oraz zarząd kółka rolniczego
w Giedlarowej. Osobne podziękowania składam Panu Tade-
uszowi Rup, który uwiecznił aparatem całą naszą uroczystość.

A teraz wyniki rywalizacji za rok 2015:

Stare z 50
1.Mistrz Murdziowie – Helit 35132.70 PUNK.
2.W-ce Mistrz Paruch W. i Pączka M. 34955.82 PUNK.
3.II W-ce Mistrz Guzina Roman 34653.79 PUNK.
4.I Przewodnik Miazga Mariusz 34438.69 PUNK.
5.II Przewodnik Stępień Leszek 34021.89 PUNK.
6.III Przewodnik Smędra Mariola i Rysz. 339990.28 PUNK.
7.IV Przewodnik Gumieniak Stanisław 33868.11 PUNK.
8.V Przewodnik Chockuba Dariusz-Stan. 31679.52 PUNK.
9.VII Przewodnik Koc Dariusz 29877.33 PUNK.

Stare z całości
1.Mistrz Murdziowie – Helit 57213.00 PUNK.
2.V-ce Mistrz Miazga Mariusz 55411.72 PUNK.
3.II V-ce Mistrz Paruch W. i Pączka M. 55352.29 PUNK.
4.I Przewodnik Stępień Leszek 54795.28 PUNK.
5.II Przewodnik Gumieniak Stanisław 53934.53 PUNK.
6. III Przewodnik Smędra Mariola i Rysz. 53111.66 PUNK.
7. IV Przewodnik Guzina Roman 52501.94 PUNK.
8.V Przewodnik Kolano Jan 47146.50 PUNK.
9.VI Przewodnik Chockuba Dariusz-Stan. 45106.28 PUNK.
10.VII Przewodnik Koc Dariusz 42311.04 PUNK.

Najlepszy samiec, samiczka, roczny:
1.Guzina Roman – PL-0465-12-4403 1 13 konkursów 5819.28
KONK-KM
2.Paruch W. i Pączka M. PL-293-11-10052 0 12 konkursów
5679.11 KONK-KM
3.Gumieniak Stanisław PL-0465-14-5081 0 8 konkursów
3090.73 KONK-KM

Młode z 40:
1.Mistrz Chockuba Dariusz-Stan 4614.97 PUNK.
2.V-ce Mistrz Makarowski P i And. 4489.07 PUNK.
3.II V-ce Mistrz Możwiło Sz-Kuras M. 4464.09 PUNK.
4.I Przewodnik Gnatek Stanisław 4447.33 PUNK.
5.II Przewodnik Bodak Andrzej 4441.15 PUNK.
6.II Przewodnik Miazga Mariusz 4310.88 PUNK.

Młode z całości:
1.Mistrz Chockuba Dariusz-Stan. 6483.93 PUNK.
2.V-ce Mistrz Możwiło Sz-Kuras M 6303.83 PUNK.
3.II V-ce Mistrz Miazga Mariusz 6156.01 PUNK.
4.I Przewodnik Bodak Andrzej 6108.66 PUNK.
5.II Przewodnik Murdziowie-Helit 6034.28 PUNK.
6.III Przewodnik 58 Makarowski P. i And. 5881.52 PUNK.

Najlepszy młody:
1.Chockuba Dariusz-Stan. PL-0465-15-2678 88.19 695.24
KONK-KM

Super Mistrz
1.Super Mistrz Murdziowie-Helit 38918.14 PUNK.
2.Super Mistrz Miazga Mariusz 38749.57 PUNK.
3.Super Mistrz Stępień Leszek 36994,28 PUNK.
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Kategoria A
1.Paruch W i Pączka M. 560,82 CONF.
2.Bracia Murdziowie-Helit 955,84 CONF.
3.Gózina Roman 998,80 CONF.

Kategoria B
1.Bracia Murdziowie-Helit 298.51 CONF.
2.Miazga Mariusz 514.48 CONF.
3.Gózina Roman 750.19 CONF.

Kategoria C
1.Paruch W. i Pączka M. 137,07 CONF.
2.Gózina Roman 170.83 CONF
3.Smędra Mariola i Ryszard 255.13 CONF.

Kategoria D
1.Bracia Murdziowie-Helit 1 607.69 PUNK.
2.Paruch W. i Pączka M. 1 695.42 PUNK.
3.Gózina Roman 1 919.82 PUNK.

Kategoria GMP
1.Paruch W. i Pączka M. 1 695.42 PUNK.
2.Bracia Murdziowie-Helit 2 299.18 PUNK.
3.Miazga Mariusz 2 288.09 PUNK.

Kategoria IM
1.Bracia Murdziowie-Helit 787.10 PUNK.
2.Paruch W. i Pączka M. 1 124.20 PUNK.

Kategoria M
1.Bracia Murdziowie-Helit 128.50 CONF.
2.Gumieniak Stanisław 288.63 CONF.
3.Paruch W i Pączka M 463.71 CONF.

Kategoria Region 10
1.Smędra Mariola i Ryszard 54 konk. 3002,41
2.Paruch W. i Pączka M. 50 konk. 2789,83
3.Stępień Leszek 49 konk. 2618,39

Leszek Stępień – Prezes Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych Leżajsk-Sokołów Młp.

PASTERKA

Janioły już w grzędach nad ołtarzem siedzą.
Dzieciątku trąbią, Panu za balasek miedzą.

A przed balaskami całych rodzin chmary.
Tłumnie po Wigilii dla pierwszej ofiary.

Szykują się gęśle, dmuchają piszczałki.
Pasterka wypasa pierwsze pastorałki.

Wystrojeni, wypasieni, nadęci od wieczerzy,
przyszli pod ołtarze. Każdy wierzy, że wierzy.

Jezusek – zaledwie w żłóbku dziecinnym.
Obok w stajence strojnej, dostojnej.

A w sercu? – Gorącym zdrowym,
czy nagminnym zimnym?

Wit Old

Zmieniamy się dla Ciebie
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 Rzeszowie to 40 pla-
cówek medycznych na terenie Powiatu Rzeszowskie-
go. Działamy dla dobra mieszkańców Powiatu od
1950 r. W Sokołowie Małopolskim natomiast jesteśmy
od 1 października 1958 r.

Obecnie Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Rzeszowie miesz-
cząca się przy ul. 1000-lecia 4 w Sokołowie Młp., zajmuje
dwa budynki: „A” i „B”. W budynku „A” znajduje się m.in.:
Ambulatoryjna Opieka Całodobowa; EKG; Gabinet Pediatrycz-
ny; Punkt Szczepień; Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-
Rodzinnych; Poradnia Ogólna; Punkt Pobrań; Pracownia
USG; Gabinet Zabiegowy; Gabinet Stomatologiczny oraz
Rejestracja do Medycyny Pracy.

Z kolei w budynku „B” do tej pory miesiły się: Dzienny
Ośrodek Rehabilitacji; Gabinet Rehabilitacji Medycznej; Po-
radnia Neurologiczna; Poradnia Reumatologiczna; Poradnia
Dermatologiczna; Poradnia Diabetologiczna; Poradnia Gine-
kologiczno-Położnicza; Gabinet Położnej Środowiskowo-Ro-
dzinnej.

Aby lepiej służyć Mieszkańcom Gminy Sokołów Małopol-
ski, ZOZ Nr 2 w Rzeszowie ciągle się zmienia wychodząc tym
samym naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Zmia-
ny te można już dostrzec. Otóż w Przychodni Rejonowej
w Sokołowie Młp. w budynku „B” zakończył się ostatni etap
przebudowy I piętra. W ramach tej przebudowy powstały nowe
gabinety lekarskie oraz Pracownia RTG. Budynek ten również
otrzymał nową windę, dzięki której likwidujemy bariery archi-
tektoniczne dla Pacjentów.

W listopadzie 2015 r. ZOZ Nr 2 w Rzeszowie w Poradni
Rejonowej w Sokołowie Młp. planuje także uruchomić Porad-
nię Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych. Nato-
miast w dalszej pespektywie czasowej Poradnię Chirurgii
Ogólnej dla Dorosłych. Obydwie Poradnie będą korzystały
z nowo oddanej Pracowni RTG.

Nowa Poradnia Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych

Nowa Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Do-
rosłych została otwarta 23 listopada 2015 r. W powyższej
Poradni przyjmują lekarze specjaliści cztery razy w tygodniu.
Do Poradni będą mogli się zgłaszać Pacjenci posiadający
ubezpieczenie w NFZ oraz posiadający skierowanie od in-
nych lekarzy (POZ, specjalistyka).

Nowa Pracownia RTG
Nowa Pracownia RTG została wyposażona w ucyfrowiony

aparat RTG marki Siemens. Co to oznacza dla Pacjentów?
Aparatem można wykonać wysokiej jakości zdjęcia. Obraz
stworzony cyfrowo można powiększyć, zmienić jego kontrast
i zaczernienie. Na monitorze można zrobić niezbędne po-
miary, wybrać obszar zainteresowania i przeprowadzić jego
szczegółową ocenę. To umożliwia wyższą wykrywalność
zmian.

Dzięki nowej Pracowni RTG Mieszkańcy Gminy Sokołów
Młp. zyskają pełną diagnostykę RTG na miejscu. Nie będą
musieli już jeździć do Rzeszowa, a przez to zaoszczędzą sporo
czasu. Również dla lekarzy pracujących w Przychodni Rejo-
nowej będzie to bardzo znaczne ułatwienie w podejmowaniu
decyzji o sposobie leczenia Pacjentów.

Więcej informacji pod nr telefonu: 17 772 90 17.

Łukasz Przyszły
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dochodzi do takich zachowań w grupie
rówieśniczej, w której dziecko przeby-
wa na co dzień i która ma dla niego bar-
dzo duże znaczenie. To, jak dziecko jest
widziane przez grupę rówieśniczą wpły-
wa na jego samoocenę, na poczucie
własnej wartości, a idąc dalej – może
wpływać na wyniki w nauce, na absen-
cję, wagary, frekwencję w szkole, itp.

A.S.: Czy dzieci będące ofiarami
cyberprzemocy zgłaszają to, co im się
przytrafiło na Policję?

J.O.: Zdarza się, że rodzice zgłaszają
to bezpośrednio na Policję, czasem
same dzieci mówią o tym nauczycielom
w szkole czy pedagogom. Szkoły infor-
mują nas o takich zachowaniach. Bar-
dzo często są to poważne sprawy, kiedy
mamy do czynienia z czynami karalny-
mi. Trudności nastręcza fakt, że ofiary
cyberprzemocy odczuwają lęk czy wstyd
i trudno im mówić o tym co się wydarzy-
ło i co przeżyły. Dlatego też bardzo waż-
ne w takich sprawach są działania pro-
filaktyczne jak np. zajęcia na temat cy-
berprzemocy w szkołach. W ramach
swoich czynności organizujemy spotka-
nia skierowane do dzieci i młodzieży,
w trakcie których prezentujemy filmy pro-
filaktyczne, prezentacje, prowadzimy
pogadanki i dyskusje. Informujemy mło-
dych ludzi, aby mieli odwagę zgłaszać
tego typu problemy, ponieważ jeżeli
szybko się zareaguje, to działanie nie-
zgodne z prawem zazwyczaj ustaje.
Najczęściej bierze się on po prostu
z niewiedzy młodzieży.

A.S.: Co to znaczy, że problem cy-
berprzemocy pojawia się często w wy-
niku niewiedzy?

J.O. Dzieciom i młodzieży wydaje się,
że są po pierwsze bezkarni, po drugie,
że są anonimowi, a po trzecie, że tak
naprawdę to robią sobie żarty i nie jest
to nic złego. Nie mają świadomości, że
np. rozsyłając ośmieszające kogoś zdję-
cia lub filmy robią komuś krzywdę i czę-
sto łamią prawo.

A.S.: Jakie konsekwencje niesie za
sobą cyberprzemoc jeśli chodzi o jej
sprawców?

J.O.: Jeżeli poczynimy ustalenia, któ-
re będą wskazywały na zaistnienie czy-
nu karalnego bądź też przejawu demo-
ralizacji, podejmujemy czynności zwią-
zane z przyjęciem zawiadomienia o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa,
zbieramy dowody bądź informacje o prze-
jawach demoralizacji, które dalej są prze-
syłamy do Sądu Rodzinnego – są to pro-
cedury dotyczące osób nieletnich. Oso-
by między 13 a 17 rokiem życia odpo-
wiadają za czyny karalne przed Sądem
rodzinnym. Konsekwencje w przypadku
cyberprzemocy są wówczas różnorakie

Cyberprzemoc
– zagrożenie w sieci

Korzystanie z elektronicznych środków przekazu w dzisiejszych czasach stano-
wi dla dzieci i młodzieży podstawę do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych
i koleżeńskich. Niestety, wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technolo-
gii rośnie ryzyko narażenia dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące m.in. z korzy-
stania z Internetu czy telefonów komórkowych. W związku z tym od kilku lat bar-
dzo aktualnym problemem w szkołach stało się zjawisko cyberprzemocy, które
– jak wskazują liczne statystyki – jest dla dzieci i młodzieży codziennością.

Rozmowa z Panem Jerzym Osso-
lińskim z Referatu do spraw Nieletnich
i Patologii Komendy Miejskiej Policji
w Rzeszowie.

Aleksandra Skiba: Możemy wyróż-
nić kilka rodzajów przemocy: fizyczną,
psychiczną, seksualną, ekonomiczną,
zaniedbywanie. Czy cyberprzemoc
możemy uważać za kolejny rodzaj prze-
mocy czy też jest ona jednym z aspek-
tów wyżej wymienionych rodzajów
przemocy?

Jerzy Ossoliński: Można powiedzieć,
że cyberprzemoc jest to przemoc psy-
chiczna z użyciem elektronicznych środ-
ków przekazu. Najczęściej narzędziem
cyberprzemocy jest komputer czy tele-
fon komórkowy. Jeżeli mówimy o Inter-
necie to najczęściej zjawisko cyberprze-
mocy obserwujemy na forach interneto-
wych, czatach czy blogach. Nie jest to
jedno konkretne przestępstwo czy wy-
kroczenie; jest to całe spektrum zacho-
wań niezgodnych z prawem, które są
popełniane przy użyciu elektronicznych
środków przekazu i które regulowane są
przez różnego rodzaju przepisy w za-
leżności od tego, z jakim zachowaniem
mamy do czynienia.

A.S.: W takim razie, jakie zachowa-
nia mogą mieć znamiona cyberprze-
mocy?

J.O.: Cyberprzemoc to takie zacho-
wania jak np.: groźby czy nękanie kogoś
za pomocą telefonu komórkowego lub
Internetu, podszywanie się pod kogoś
w wiadomościach mailowych czy na
portalach społecznościowych, narusza-
nie tajemnicy korespondencji poprzez
włamywanie się na konta mailowe, pu-
blikowanie i rozsyłanie zdjęć, filmów lub
informacji, które kogoś obrażają, tworze-
nie ośmieszających komentarzy i profili
internetowych, czy też po prostu publi-
kowanie czyjegoś wizerunku bez po-
zwolenia. Cyberprzemoc może mieć
znamiona wykroczenia, przestępstwa
lub też może być regulowana przepisa-
mi kodeksu cywilnego. W zależności od
tego, jaki jest to czyn, stosowane są od-

powiednie przepisy. Na przykład stra-
szenie kogoś poprzez stosowanie gróźb
karalnych za pomocą elektronicznych
środków przekazu jest przestępstwem
i jest to czyn skodyfikowany w kodeksie
karnym podobnie jak nękanie kogoś
– czyli stalking lub rozpowszechnianie
treści pornograficznych. Natomiast zło-
śliwe niepokojenie kogoś czy rozpo-
wszechnianie treści wulgarnych jest roz-
patrywane jest pod kątem kodeksu wy-
kroczeń. W odniesieniu do osób nielet-
nich, a takimi zajmujemy się w ramach
swoich czynności służbowych stosuje
się przepisy Ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich.

A.S.: Powiedział Pan, że za cyber-
przemoc możemy również uznać pu-
blikowanie czyjegoś wizerunku bez po-
zwolenia. Jak zatem można ustosun-
kować się do tego stwierdzenia wie-
dząc, że codziennie miliony osób udo-
stępnia na portalach społecznościo-
wych zdjęcia, na których widnieją nie
tylko one same ale również inni ludzie?

J.O.: Jeżeli nikt nie ma nic przeciw-
ko temu, że np. na portalu zostały za-
mieszczone zdjęcia z wycieczki czy im-
prezy szkolnej, itp. to wiadomo, że nie
dzieje się nic złego ale często jest tak,
że młodzież robi sobie nawzajem zdję-
cia w sytuacjach niekomfortowych, czę-
sto nawet intymnych np. w szatniach czy
toaletach i potem te zdjęcia są rozpo-
wszechniane i rozsyłane wśród rówie-
śników przez telefony komórkowe, por-
tale społecznościowe, pocztę elektro-
niczną w ten sposób narażając kogoś
na ośmieszenie, poniżenie i właśnie
wtedy mam do czynienia z cyberprze-
mocą.

A.S.: Jakie są skutki cyberprzemo-
cy dla osób, które jej doświadczyły?

J.O.: Osoby pokrzywdzone przez
cyberprzemoc czują się upokorzone
i zranione, odczuwają wstyd i bezrad-
ność z powodu tego co się stało. Boją
się, że ośmieszające zdjęcia czy film
obejrzy mnóstwo osób. Dla dziecka jest
to szczególny dramat, gdyż najczęściej
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i zależą od wielu okoliczności – może być
to upomnienie, zobowiązanie do prze-
proszenia kogoś czy naprawienia szko-
dy, może być to nadzór kuratora sądo-
wego, a jeżeli środki te okażą się niesku-
teczne, sprawca może zostać umieszczo-
ny w ośrodku wychowawczym czy zakła-
dzie poprawczym. Natomiast jeżeli dana
osoba skończyła już 17 lat, odpowiada
już jak osoba dorosła czyli przed Sądem
karnym i konsekwencje dla takich osób
są już dużo poważniejsze – stosuje się
wobec nich przepisy kodeksu karnego
czy kodeksu wykroczeń

A.S.: Co powinni wiedzieć rodzice
aby rozpoznać, że ich dziecko padło
ofiarą cyberprzemocy?

J.O.: Rodzice często nie mają świa-
domości, że ich dziecko spędza bardzo
dużo czasu przed komputerem, nie
wiedzą, że ma założone konta na porta-
lach społecznościowych oraz co w sieci
ogląda, jakie udostępnia zdjęcia czy fil-
my, z kim koresponduje, co i w jaki spo-
sób komentuje. Rodzice powinni przede
wszystkim wykazać większe zaintereso-
wanie zachowaniem swoich pociech
w świecie wirtualnym, aby w razie po-
trzeby móc zapobiec przykrym czy na-
wet tragicznym konsekwencjom. Jako
przykład można w tym miejscu przyto-
czyć fakt samobójczej śmierci nastolatka
z Bieżunia, do której doszło w maju tego
roku. Z kolei świadkowie cyberprzemocy
np. koleżanki i koledzy osób doświad-
czonych takimi zachowaniami przede
wszystkim nie powinni przekazywać da-
lej ośmieszających czy godzących w inne
osoby treści i zgłaszać takie przypadki
Policji, nauczycielom – przede wszystkim
osobom dorosłym lub skorzystać z dostęp-
nych telefonów zaufania.

A.S.: Z rozmowy wynika, że wśród
instytucji, do których można zwrócić
się o pomoc w związku z cyberprze-
mocą wśród dzieci i młodzieży jest
przede wszystkim Policja, szkoła. Gdzie
jeszcze można szukać pomocy?

J.O.: Pomocne są także strony inter-
netowe takie jak: www.dyzurnet.pl,
www.cyberprzemoc.pl, www.helpli-
ne.org.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl,
www.saferinternet.pl. Można tam zna-
leźć najważniejsze informacje dotyczą-
ce radzenia sobie z tego typu proble-
mami. Funkcjonują też telefony zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 116 111,
a także dla rodziców i nauczycieli do-
stępny w sprawach bezpieczeństwa
w sieci: 800 100 100.

A.S.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Aleksandra Skiba,
pracownik Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej w Górnie.

27 września bieżącego roku w Ze-
spole Szkół w Trzebosi odbył się Pik-
nik Rodzinny dla mieszkańców wsi Trze-
boś oraz okolicznych miejscowości. Or-
ganizatorem imprezy była Rada Rodzi-
ców, dyrektor szkoły oraz pracownicy

Zespołu Szkół. Sam pomysł organizacji
takiego wydarzenia pojawił się już na
początku roku szkolnego 2015/2016,
kiedy to okazało się, że przybyło nam

oddziałów zerowych i utrzymały się dwa
dość liczne oddziały przedszkolne. Ce-
lem pikniku było pozyskanie funduszy
na doposażenie bazy edukacyjnej tych
najmłodszych oraz świetlicę szkolną.
Rada Rodziców bardzo chętnie podjęła

się wszelkich działań, które mogły by
wspomóc funkcjonowanie szkoły. Nie-
zwykle istotną rolę odegrała tu sama
postawa i nadzwyczajna przedsiębior-
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czość przewodniczącego Rady Rodzi-
ców pana Mariusza Mula.

Swoją obecnością zaszczycili nas
zaproszeni goście. A byli nimi: pan An-
drzej Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp., pan Mieczysław Miazga
Radny Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, Prezes Zakładu Mięsnego
Smak-Górno, pan Tadeusz Chmiel Rad-
ny Powiatu Rzeszowskiego, pan Stani-
sław Kula Radny Powiatu Rzeszowskie-
go, pan Henryk Kraska Sołtys wsi Trze-
boś, pan Andrzej Pasierb przewodni-
czący Rady Miejskiej, Ks. Józef Fila Pro-
boszcz parafii Trzeboś, Ks. Ryszard
Brudzisz Wikary Parafii Trzeboś, pan
Antoni Falandysz właściciel pizzerii

Maroco i Stacji Paliw Trzeboś, pan Ma-
rek Matuła producent mebli na wymiar
Trzeboś Meblo-Marx, pani Bożena Cho-
rzępa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi,
pani Genowef Kraska Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 im. św. Faustyny Ko-
walskiej w Trzebosi.

W imieniu swoim jako współorgani-
zatora pragnę złożyć podziękowania fir-
mom, instytucjom oraz wszystkim oso-
bom funkcyjnym, prywatnym, którzy ofia-

rowani nam swoją pomoc rzeczową,
wsparli nasze przedsięwzięcie finanso-
wo lub też poświęcili swój czas na po-
trzeby przygotowania imprezy. Szcze-

gólne podziękowania kieruje do pana
Andrzeja Ożoga Burmistrza Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp., pana Mieczysława
Miazgi prezesa zakładu mięsnego
Smak-Górno, pana Tadeusza Chmiela

Radnego Powiatu Rzeszowskiego, pana
Stanisława Kuli Radnego Powiatu Rze-
szowskiego, pana Henryka Kraski soł-
tysa wsi Trzeboś, pana Andrzeja Pasier-
ba przewodniczącego Rady Miejskiej,
pana Antoniego Falandysza właścicie-
la pizzerii Maroco i Stacji Paliw Trzeboś,
pana Dariusza Mierzwy właściciela fir-
my Drew – Dar, pana Marka Matuły pro-
ducenta mebli na wymiar Trzeboś Me-
blo-Marx, firmie Styrobud z Górna, pana
Romana Kozaka oraz Anny Krupa-Ko-
zak właścicieli firmy ROMIKO – produ-
centa wyrobów garmażeryjnych, pana
Tadeusza Tupaja właściciela TT Bruk
z Górna, pana Andrzeja Piasecznego
właściciela Stacji Paliw, panów Marci-
na Łobosa i Adama Łobosa prezesów
przedsiębiorstwa handlowego Lobos
Rzeszów, hurtowni sportowej MAAW
w Leżajsku, pana Sławomira Szczepa-

nika właściciela firmy Druqart w Trzebo-
si, pana Pawła Drozda właściciela Fir-
my Handlowo-Usługowej w Trzebosi,
pani Ireny Kleszyk, państwa Marzeny
i Pawła Malinowskich, pani Marzenie
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Miko³ajki

5 grudnia br. w MGOKSIR za symbo-
liczną opłatę w wysokości 5 zł maluchy
wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli
w interaktywnym przedstawieniu miko-
łajkowym w wykonaniu animatorów ze

studia Fama z Dębicy. W oczekiwaniu
na przybycie Św. Mikołaja dzieci rozwią-
zywały najróżniejsze zadania począw-
szy od łapania baniek, a na egzotycz-
nych hawajskich tańcach skończywszy.
Dodatkowo, dla urozmaicenia, dziecia-
ki co chwile przyozdabiane były koloro-
wymi częściami garderoby pochodzący-
mi z różnych epok i miejsc na ziemi.
Dajmy na to nakrycia głowy, które po-
chodziły z Meksyku, i z dalekich Chin,
i w końcu starego kontynentu, czyli Eu-
ropy bardzo przypadły dzieciakom do

gustu. Po wykonaniu wszystkich zadań
taneczno-ruchowo-muzycznych dzieci
z euforią powitały Mikołaja, który w tym
samym momencie pojawił się w drzwiach.
Okazało się, że w tym roku wszystkie
dzieci były grzeczne, ponieważ żadne
z milusińskich nie opuściło Ośrodka bez
prezentu. Miejmy nadzieję, że również
w nadchodzącym 2016 r. dzieci będą tak
grzeczne jak do tej pory i zasłużą sobie
na kolejne prezenty od zacnego Świę-
tego Mikołaja.

Marek Kida

Wielgosz, Ks. Józefa Fili proboszcza
parafii Trzeboś, Ks. Ryszarda Brudzi-
sza wikarego parafii Trzeboś, pana Paw-
ła Pikora właściciela sklepu spożywczo
– przemysłowego w Sokołowie Młp., pre-
zesa Banku Spółdzielczego w Sokoło-
wie Młp., Ochotniczej Straży Pożarnej
z Kątów Trzebuskich, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Trzebosi, firmy Styrobud,
pana Roberta Kołodzieja oraz całej rady
rodziców, pracowników szkoły oraz
uczniów Zespołu Szkół.

Podczas pikniku zaprezentował się
Szkolny Dziewczęcy Zespół Pieśni Lu-
dowej KALINA pod przewodnictwem dr
Przemysława Prucnala. Był to osiemna-
sty występ tego zespołu w tym roku ka-

lendarzowym. Po przemówieniach za-
proszonych gości odbył się pokaz stra-
żacki, w którym najmłodsi brali czynny
udział i mieli możliwość poczuć się jak
strażacy w akcji ratowniczej. Główną
atrakcją okazał się być Krystian Herba
–sportowiec specjalizujący się w trialu
rowerowym. Swoją popularność zdobył
dzięki udziałowi w telewizyjnym show
Mam Talent w 2009. Pokonał na rowe-
rze 3139 schodów na Tajwanie i usta-
nowił przy tym nowy Rekord Guinnes-
sa. Pobicie rekordu zajęło mu 2 godzi-
ny 12 minut. Pokaz jego akrobacji na
rowerze wywołał głośne i szczere owa-
cje. Zabawy z najmłodszymi poprowa-
dziły panie wychowawczynie oddziałów

przedszkolnych oraz zerówek, rozdając
przy tym słodkości. Także w trakcie roz-
grywek sportowych, uczestnicy walczyli
o liczne nagrody.

Od momentu rozpoczęcia imprezy
można było skosztować pysznych ciast,
ciasteczek, kremówek i innych domo-
wych wypieków przygotowanych przez
rodziców. Widać cieszyły się powodze-
niem smakoszy, bo szybko ich zabrakło.
Były też kiełbaski z grilla, popcorn, wata
cukrowa, napoje zimne i ciepłe. Prze-
prowadzono akcję „Cegiełka – Nagro-
da”, w której główną nagrodą był tablet
ufundowany przez firmę Lobos. Akcja
cieszyła się ogromnym uznaniem i po-
pularnością, bo dość szybko brakło ku-
ponów do nabycia.

Cieszę się, że zorganizowana nie-
dzielna zabawa przyniosła radość, za-
dowolenie dla jej uczestników, a także
wsparła funkcjonowanie szkoły w naj-
bliższym czasie. Cieszy też fakt, że ro-
dzice chcą się zaangażować i poświę-
cić swój wolny czas dla szkoły, dla do-
bra dzieci i społeczeństwa.

Dziękuję raz jeszcze Państwu za
trud włożony w organizację Pikniku
Rodzinnego w Zespole Szkół w Trze-
bosi. Mam nadzieję, że podobną impre-
zę uda się zorganizować w kolejnych
latach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
mgr Lucyna Korzenny
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CEPERSKO PASTORA£KA
(na melodię kujawiaka)

Cemu ześ Ty Marysienko janioła suchała.
Kiedyś jesce co chłopina nie znała nie znała.
Teroz prosom Cie ludziska,
kiedy psydzie na nich kryska.
Matulu moja, matulu moja. /bis

Cemu ześ Ty łagodził się pocciwy stolarzu,
kiedyś jesce co babina nie zaznoł ni razu.
Teroz modlom się do Ciebie,
bo tys kcieli by być w niebie.
Świynty Józefie. Świynty Józefie. /bis

Cemu ześ Ty Jezusicku, pchoł się śród bydlenta?
I co Cie tak zakorciło na samiutkie świynta?
Ludziska Cie na śmierć sprali.
Potem na Króla uobrali.
I Tyś jest Puon nas. Już po wiecny cas. /bis

Wit Old

Kolejny już rok i kolejne eliminacje Konkursu, które od-
były się 24 listopada w sali widowiskowej Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Przedmiotem Konkursu była twórczość zna-
czących i wybitnych autorów, którzy w swoich
utworach poruszają tematykę związaną z pod-
różowaniem po świecie – realnym i tym w wy-
obraźni – wiedzą o krajach bliskich i dalekich
oraz życiu ich mieszkańców. Celem Konkursu
było między innymi upowszechnianie i zachę-
canie do czytania książek, rozwijanie wyobraź-
ni i spontaniczności, promocja dokonań arty-
stycznych dzieci.

Do tegorocznych eliminacji zgłosiło się 61
osób wraz z opiekunami reprezentując Gminy:
Trzebownisko, Cmolas, Niwiska, Raniżów oraz
Sokołów Młp. Powołane przez organizatora jury
konkursowe w składzie: Jadwiga Orzechowska,
Anna Wójcikiewicz i Małgorzata Grabias po
wysłuchaniu 26 prezentacji postanowiło przy-
znać następujące nagrody i wyróżnienia ufun-
dowane przez Marka Jastrzębskiego Dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
W pierwszej grupie wiekowej w kategorii recytacji I nagrodę
otrzymali: Julia Kloc reprezentująca GOK w Trzebownisku,
Katarzyna Chorzępa ze Szkoły Podstawowej w Woli Rani-
żowskiej oraz Arkadiusz Gwizdak z Zespołu Szkół w Trzebo-
si. II nagrodę otrzymała Kinga Cymerys ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Górnie. W kategorii piosenki I nagrodę otrzymała

Weronika Pękala z Zespołu Szkół w Jasionce oraz Kamila
Tetlak ze Szkoły Podstawowej w Siedlance. Wyróżnienie zdo-
byli: Julia Wąsik i Wiktoria Sądej ze Szkoły Podstawowej nr 2

w Górnie, Sebastian Żyła i Amelia Rzeszutek
z Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w So-
kołowie Młp. oraz Julia Serafin ze Szkoły Pod-
stawowej w Hadykówce. Nominacje do Finału
Wojewódzkiego, który odbył się w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 3 grud-
nia br. otrzymali: Julia Kloc, Katarzyna Chorzę-
pa, Arkadiusz Gwizdak, Weronika Pękala i Ka-
mila Tetlak.

W drugiej grupie wiekowej po wysłuchaniu
21 recytacji przyznano I nagrodę Marcelinie Ry-
kiel i Maciejowi Dębowskiemu reprezentującym
GOK w Trzebownisku oraz Jakubowi Parysowi
z Zespołu Szkół w Cmolasie. Wyróżnienia otrzy-
mali: Wojciech Chudzik z Zespołu Szkół w Woli
Raniżowskiej oraz Gabriela Tomaka z GOK
w Trzebownisku. W kategorii piosenka I miej-
sce otrzymali: Oliwia Urban z Zespołu Szkół
w Cmolasie, Sandra Kochanowicz ze Szkoły
Podstawowej w Hadykówce. II miejsce zdobyli:

Patrycja Karkut ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce oraz
Gabriela Tomaka z GOK w Trzebownisku. Nominacje do Fi-
nału Wojewódzkiego otrzymali: Marcelina Rykiel, Maciej Dem-
bowski, Jakub Parys, Oliwia Urban, Sandra Kochanowicz.

Eliminacje Rejonowe Konkursu „Literatura i Dzieci” odby-
ły się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłow-
skiego. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali
poczęstunek, napoje zimne i gorące przygotowane przez
MGOKSiR.

Agata Dec

„Podró¿e ma³e i du¿e”
Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci 2015 – eliminacje rejonowe
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O plenerze „Brzozów z obiektywem,
pastelami i jazzem” pisaliśmy w po-
przednim numerze Kuriera. Odbył się on
4 października i brały w nim udział człon-
kinie sokołowskiego KTS: Jolanta Szczy-
gieł, Helena Woźniak, Alina Szczygieł,
Marcjanna Słonina i instruktorka Hen-
ryka Boho. Organizator pleneru – Miej-
ski Dom Kultury z Kolbuszowej – przy-
gotował piękną wystawę prac artystów
fotografików i malarzy, amatorów i pro-
fesjonalistów. Wernisaż miał miejsce
28 listopada w Galerii „Pod Trabami
i Bębnem”. Na wystawie zaprezentowa-
nych zostało kilkadziesiąt prac plastycz-
nych i fotograficznych wykonanych przez
uczestników pleneru. Wszystkie prace
cechuje wysoki poziom artystyczny, co
świadczy o talencie, wrażliwości i doj-
rzałości twórców.

Sokołowską placówkę reprezento-
wały na wernisażu tylko dwie uczestnicz-
ki pleneru: Jolanta Szczygieł i Henryka
Boho. Mimo zimowej aury (w dniu otwar-
cia wystawy spadł pierwszy w tym roku
śnieg) na wernisaż przybyli liczni go-
ście, pasjonaci malarstwa i fotografii
oraz ich przyjaciele. Organizatorzy sta-
rali się jak najbardziej uatrakcyjnić
wszystkim ten wieczór – najpierw dyrek-
tor MDK-u Wiesław Sitko ciepło i miło
powitał gości oraz otworzył wystawę
poplenerową, którą oglądano z wielkim
zainteresowaniem, wspominając paź-
dziernikowy pobyt w tych niezwykłych
miejscach – Brzozowie i Wzdowie. Po
przejściu na salę widowiskową, gdzie
przygotowano zimny i gorący poczęstu-
nek, publiczność mogła obejrzeć cie-
kawą prezentację multimedialną z brzo-
zowskiego pleneru, zgrabnie i z humo-
rem stworzoną przez kolbuszowskiego
fotografika Marka Koczura, z wielkim
entuzjazmem oklaskiwaną przez wi-
dzów.

Wernisa¿ wystawy poplenerowej „Brzozów 2015”

Fragmenty wystawy poplenerowej. Fot. H. Boho

J. Szczygieł i H. Boho na wernisażu.

To wspólne artystyczne spotkanie umilał zespół
muzyczno-wokalny Medium, a jako że był to również
wieczór andrzejkowy, rozpoczęły się także wspólne
tańce.

Wystawę poplenerową można było oglądać
w MDK-u do 9 grudnia 2015 roku.

(mgksir)
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GLINOLEPY 2015

„Inspiracje”
XIV Powiatowe Warsztaty Rzeźbiar-

skie im. Leszka Walickiego „Glinolepy
2015” odbyły się 26 września 2015 roku
w Sokołowie Młp. Organizatorem Warsz-
tatów był Miejsko Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
przy współpracy Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej. Patronat nad
imprezą objął Starosta Rzeszowski.

W Warsztatach wzięło udział 26
uczestników w wieku od 10 do 15 lat raz
4 w wieku od 5 do 8 lat, reprezentują-
cych 6 placówek oświatowo-kulturalnych
powiatu rzeszowskiego. Każdy z uczest-
ników otrzymał identyfikator z progra-
mem Warsztatów. Imprezę otworzył dr
Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Przedmiotem prac konkursowych
były płaskorzeźby inspirowane obraza-
mi wybitnych polskich malarzy. Każdy
z uczestników przywiózł ze sobą ksero-
kopie wybranych obrazów polskich ma-
larzy, wśród których dominowali Tade- Bartosz Walicki otwiera „Glinolepy 2015”.

„GLINOLEPY 2015”

Tak powstawały płaskorzeźby inspirowane polskim malarstwem...

usz Makowski, Stanisław Wyspiański
i Jacek Malczewski, a także Leon Wy-
czółkowski, Aleksander Gierymski, Je-
rzy Duda-Gracz i inni.

W przerwie Warsztatów każdy otrzy-
mał po dwie drożdżówki i soczek. Do
dyspozycji uczestników w trakcie trwa-
nia Warsztatów była gorąca herbata,
a dla opiekunów – kawa.

Warsztaty trwały od godziny 10.00
do godziny 15.00.

Po wysuszeniu i wypaleniu prac rzeź-
biarskich została zorganizowana wysta-
wa pokonkursowa, która trwała od
23 listopada do 3 grudnia. W dniu
13 listopada Komisja oceniła wszystkie
prace uczestników wrześniowych Warsz-
tatów. Komisja obradowała na równych
prawach w składzie: Bartosz Walicki,
Henryka Boho i Helena Woźniak. Prace
oceniano w dwóch kategoriach wieko-
wych: 10-12 lat i 13-15 lat. Komisja przy-
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Fot. H. Boho, S. Bełz, B. Walicki

Wystawa „Inspiracje”.

Podsumowanie wystawy. Uczestnicy finisażu.

Laureaci konkursu, Organizatorzy, Jury, Rodzice, Opiekunowie.

znała nagrody i wyróżnienia 25 osobom.
Ponadto wyróżnienia za udział otrzyma-
ło czworo najmłodszych uczestników
„Glinolepów”.

I kat. wiekowa
2 x I NAGRODA
– WERONIKA TRZECIAK, ZS nr 1 w Nie-
nadówce
– ALEKSANDRA PIERSIAK, ZS w Górnie
II NAGRODA
– ALEKSANDRA OŻÓG, ZS nr 1 w Nie-
nadówce
2 x III NAGRODA
– AGNIESZKA KWOLEK, ZS w Sokoło-
wie
– ANNA GIELAROWSKA, ZS nr 1 w Nie-
nadówce
WYRÓŻNIENIA
– MAGDALENA PUSTKOWSKA, ZS
w Sokołowie
– DAGMARA CHORZĘPA, ZS w Trzebu-
sce
– WERONIKA MIAZGA, ZS w Górnie
– ZUZANNA TUPAJ, ZS w Górnie
– SABINA SUROWIEC, ZS w Trzebusce
– ALICJA BOGUŃ, ZS w Trzebusce
II kat. wiekowa
3 NAGRODY RÓWNORZĘDNE
– KINGA BARAN, ZS w Sokołowie
– DAWID BOLKA, ZS w Sokołowie
– WIKTORIA OŻÓG, ZS nr 1 w Niena-
dówce
WYRÓŻNIENIA
– EMILIA CHORZĘPA, ZS w Górnie
– PATRYCJA WALICKA, ZS w Trzebu-
sce
– JULIA MARCINIEC, ZS w Górnie
– GABRIELA DEC, ZS nr 1 w Nienadów-
ce
– ANNA CZERWONKA, ZS w Sokołowie
– KINGA TUPAJ, ZS w Górnie
– DAWID CISEK, Świetlica w Trzebosi
– PATRYCJA MARSZAŁ, ZS w Trzebu-
sce
– MAGDALENA MOTYL, ZS w Trzebusce
– WIKTORIA BIEŃKO, ZS w Trzebusce
– KLAUDIA CHORZĘPA, ZS w Soko-
łowie
Wyróżnienia dla najmłodszych uczest-
ników otrzymali:
– Anna Walicka, lat 5 z Sokołowa
– Weronika Łuszczki, lat 8 z Sokołowa
– Krzysztof Walicki, lat 8 z Sokołowa
– Karol Cisek, lat 8 z Trzebosi

3 grudnia o godzinie 13.00 w sali klu-
bowej MGOKSiR odbył się finisaż – za-
kończenie wystawy i wręczenie nagród
i dyplomów laureatom oraz pozostałym
uczestnikom Warsztatów, podziękowań
(za udział, opiekę nad wychowankami
i pomoc przy organizacji Warsztatów)
opiekunom: Jolancie Szczygieł, Małgo-
rzacie Kwolek, Barbarze Kołodziej, Da-
riuszowi Kosakowi, Małgorzacie Cisek
i Annie Cisek. Dyplomy-podziękowania
otrzymali także członkowie Jury za pra-
cę w Komisji.

Dyrektor Jacek Piekiełek powitał go-
ści i podsumował XIV Warsztaty Rzeź-
biarskie. Protokół odczytał Bartosz Wa-
licki. Pozostali członkowie Jury wręcza-
li nagrody i dyplomy.

Po zwiedzeniu wystawy, wykonaniu
pamiątkowej wspólnej fotografii, poczę-
stunku przygotowanym przez Organiza-
tora – uczestnicy mieli możliwość zabra-
nia swoich płaskorzeźb.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za wzięcie udziału w Warsztatach Rzeź-
biarskich „Glinolepy 2015”. Gratuluje-
my nagrodzonym i wyróżnionym. Życzy-
my dalszej wytrwałości, dziecięcej pasji
i swobody tworzenia.

Podziękowania składamy Panu Jó-
zefowi Jodłowskiemu, Staroście Rze-
szowskiemu, za ufundowanie nagród
głównych.   (mgoksir)
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XII Powiatowy Konkurs Fotograficzny

„WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
Konkurs zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kul-

tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Patronat nad
imprezą objął Starosta Rzeszowski.

Na konkurs wpłynęły 24 fotografie w dwóch katego-
riach wiekowych: Młodzież i Dorośli. Tematami prac było:
Uchwycić nieuchwytne i Mikrokosmos w makrofotografii.
Nadesłane prace oceniło Jury powołane przez Organi-
zatora w składzie: dr Bartosz Walicki, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, przewodniczący
Jury; Henryka Boho, instruktorka plastyki w MGOKSiR
w Sokołowie Młp.; Helena Woźniak, członkini Klubu Twór-
ców Sztuki w Sokołowie Młp. Jury obradowało w dniu
28 września.

Spośród nadesłanych fotografii do nagród i wyróż-
nień Jury wybrało 14 prac sześciu autorów, którzy otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Rze-
szowskiego. Wszyscy otrzymali dyplomy i pamiątkowe
afisze z wystawy pokonkursowej. Podsumowanie kon-
kursu miało miejsce 21 października 2015 roku o godz.
16.30 w sali klubowej MGOKSiR. Nagrody laureatom wrę-
czali dyrektor MGOKSiR Jacek Piekiełek oraz członko-
wie Jury.

W I kategorii wiekowej nagrody i wyróżnienia otrzy-
mały:
I Nagroda – KAMILA CUPRYŚ z Rzeszowa
Nagrodzone prace: Ruchomy karmnik – za ukazanie wy-
jątkowej więzi człowieka z naturą; Gdzieś we mgle – za

Gdzieś we mgle Fot. Kamila Cupryś

Młoda para Fot. Alina Szczygieł

Droga w nieznane Fot. Wiktoria Gubernat

Nagrodzone prace:

Serce fokarium Danusia Fot.
Gabriela Krawiec Za oknem Fot. Jolanta Szczygieł
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O III Plenerze Malarskim „SOKOŁÓW
2015” pod patronatem Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożo-
ga pisalismy w poprzednim numerze
Kuriera. Przypomnijmy: plener odbył się
w dniach 20-22 sierpnia 2015 roku
w Sokołowie Młp., a jego organizatora-
mi byli Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz
Towarzystwo Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej.

Na plenerze spotkało się 29 artystów
profesjonalnych i amatorów z różnych
środowisk twórczych Podkarpacia – rze-
szowskiego, głogowskiego, kolbuszow-
skiego, przemyskiego i sokołowskiego.
Artystów indywidualnych oraz zrzeszo-
nych w klubach twórczych – Kobiecej
Grupy Plastycznej „Droga” i Amatorskie-
go Klubu Plastycznego z Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie, słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Rzeszowa, członków Aktywnej Grupy
Twórczej z Głogowa i Klubu Twórców
Sztuki z Sokołowa oraz artystów repre-
zentujących Miejski Dom Kultury w Kol-
buszowej. Po raz pierwszy w sokołow-
skim plenerze wzięli udział twórcy prze-
myscy.

Fot. H. Boho

Podsumowanie Konkursu.

poetyckie przedstawienie zjawiska atmosferycznego w prze-
strzeni miejskiej.
II Nagroda – ALINA SZCZYGIEŁ z Nienadówki
Nagrodzone prace: Młoda para i Samotność – za ukazanie
symbiozy fauny i flory w makrofotografii.
III Nagroda – WIKTORIA GUBERNAT z Nosówki
Nagrodzona praca: Droga w nieznane – za niezwykłość i ta-
jemniczość natury.
III Nagroda – GABRIELA KRAWIEC z Trzciany
Nagrodzona praca: Serce fokarium Danusia – za tajemniczy
świat zwierząt.

Wyróżnienie – ANNA KOBYLARZ z Kamienia
Wyróżniono zestaw prac – za ukazanie piękna polskiej przy-
rody.
W II kategorii wiekowej Nagrodę otrzymała JOLANTA SZCZY-
GIEŁ z Nienadówki.
Nagrodzono zestawy prac – za wrażliwość i malarskie przed-
stawienie tematu.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękuje-
my za wzięcie udziału w XII Powiatowym Konkursie Fotogra-
ficznym „Wspomnienia z wakacji”.

Dziękujemy Panu Józefowi Jodłowskiemu, Staroście Rze-
szowskiemu, za wsparcie finansowe Konkursu.

Wystawa pokonkursowa trwała od 9 do 23 października
2015 roku.

(mgoksir)

Laureatki Konkursu, Organizatorzy, Jury.

Plener miał charakter konkursu, więc
Jury powołane przez Organizatorów
podjęło się oceny powstałych na plene-
rze prac. Jury przewodniczył komisarz
artystyczny pleneru i wystawy, pan Ry-
szard Kucab, artysta malarz z Dębicy.
W skład Komisji weszli jeszcze: instruk-
tor plastyki z Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Rzeszowie, artysta malarz, pani
Krystyna Niebudek, oraz Bartosz Walic-
ki, regionalista, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Komi-
sja oceniła 34 prace, biorąc pod uwagę
przede wszystkim walory artystyczne
i nawiązanie do realiów miejsca Plene-
ru.
W kategorii malarzy amatorów Nagrody
otrzymali:
I Nagrodę – Monika Kwolek z Sokołowa
(Trzy wieże) za walory kompozycyjne;
II Nagrodę – Maria Witt z Bud Głogow-
skich (Widok na starą Pocztę) za intere-
sujące środki wyrazu artystycznego;
III Nagrodę – Grzegorz Szot z Turzy (Ko-
niec lata) za odważną kompozycję.
Cztery Wyróżnienia otrzymali:
Maria Drzał-Grych z Rzeszowa (za dwie
prace: Odpust Sacrum i Profanum oraz
Targ w Sokołowie) za ciekawe oddanie
miejscowych realiów;

Robert Łyczko z Zabajki (Bez tytułu) za
odważne walory kompozycyjne i kolo-
rystyczne;
Bogusław Reguła z Bud Głogowskich
(Pochmurny dzień) za ciekawą kompo-
zycję i nastrój miejsca;
Jolanta Szczygieł z Nienadówki (Turzań-
ska sośnina) za urodę leśnego pejzażu.
W kategorii malarzy profesjonalistów
Nagrody otrzymały:
I Nagrodę – Anna Solecka z Kielanówki
(Pokryte patyną czasu) za oddanie kli-
matu sokołowskiej ulicy;
II Nagrodę – Maria Wiktoria Mostek
z Rudnej Wielkiej (Sentymentalnie) za
wyrażenie poetyki konkretnego miejsca
w kolorze i nastroju;
III Nagrodę – Małgorzata Kwolek z So-
kołowa (Letnie spojrzenie) za wartości
malarskie i kompozycyjne.
Trzy Wyróżnienia otrzymali:
Czesław Ams z Przemyśla (Niepokój)
za ekspresyjne przedstawienie tematu;
Henryka Boho z Turzy (In Memoriam
– Leszek Walicki) za ciekawe połącze-
nie portretu sokołowskiego działacza
z pejzażem;
Lucyna Sanecka z Rzeszowa (Do mia-
sta) za walory malarskie przedstawiane-
go tematu.

„To, czego nie widzimy na co dzieñ”
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Ponadto Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sokołowskiej przyznało trzy Na-
grody równorzędne Prezesa Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej
– za oddanie klimatu Sokołowa i nawią-
zanie do zanikającej przeszłości. Otrzy-
mali je: Henryka Boho z Turzy za pracę
pt. Kirkut w słońcu; Tomasz Koba z Wy-
sokiej Głogowskiej za pracę pt. Kościół
parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela i Ma-
ria Łuszczki z Sokołowa za pracę pt.
Ocalić od zapomnienia.

Otwarcie wystawy poplenerowej
miało miejsce 24 października o godzi-
nie 18-tej w sali klubowej MGOKSiR. Na
wernisaż przybyli autorzy obrazów oraz
ich przyjaciele, sympatycy i fani sztuk
plastycznych, m.in. z Rzeszowa, Kolbu-
szowej, Głogowa, Dębicy, Sokołowa,
Kamienia i okolic. Niestety burmistrz
Sokołowa pan Andrzej Ożóg nie mógł
uczestniczyć w wernisażu; w Jego imie-
niu dyrektor MGOKSIR, pan Jacek Pie-
kiełek powitał miłych Gości i otworzył
wystawę poplenerową. Wzniesiono to-
ast kieliszkiem szampana.

Protokół obrad Komisji Konkursowej
odczytał jej przewodniczący, pan Ry-
szard Kucab i nastąpił oczekiwany przez
wszystkich moment wręczania nagród
i dyplomów. Wszyscy Laureaci wraz
z członkami Jury ustawili się do pamiąt-
kowej fotografii, którą zamieszczamy
obok.

Podsumowując plener i werdykt Jury,
przewodniczący Komisji stwierdził wyso-
ki poziom plenerowych prac, zróżnico-
wanych, z interesującym przedstawie-
niem pejzażu miasta Sokołowa i okolic.
Zauważa się w nich zaangażowanie au-
torów i dbałość o detal, co oddaje szcze-
gólną atmosferę miejsca. W skromnym
folderze wydanym z okazji wystawy czy-
tamy między innymi słowa pana Ryszar-
da: (...) Specyfika miejsca z charaktery-
stycznymi obiektami, jego małomiastecz-
kowa, niepowtarzalna atmosfera, tworzą
klimat sprzyjający działaniom twórczym.
Powstało kilkadziesiąt interesujących ob-
razów utrzymanych w różnej konwencji,
będących znakiem bycia tu i teraz.

Sokołów Małopolski stał
się miejscem odkrywanym na
nowo; i zawsze tak będzie, ile-
kroć zjawią się tu artyści, aby
to, co już widzieli, zauważyli raz
jeszcze...

Inaczej, na nowo, bo każ-
dy plener to inne widzenie
tego samego miejsca i inne
jego malarskie opisywanie.

Dla Gości przygotowany
został słodki poczęstunek
oraz kawa, herbata, soki
i owoce.

Wieczór upływał w miłej,
przyjacielskiej atmosferze...

Wystawa w MGOKSiR
trwała do 20 listopada i cie-
szyła się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców gmi-
ny i miasta Sokołów, a szcze-
gólnie dzieci i młodzieży
szkolnej. Wraz z opiekunami
całymi grupami zwiedzały
wystawę i na nowo odkrywa-
ły znane im miejsca.

(mgoksir) Fragmenty wystawy.

Jury przy pracy. Na wernisażu.

Grupa młodzieży zwiedziła wystawę poplenerową. Fot. H. Boho
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WYSTAWA POPLENEROWA „SOKOŁÓW 2015”

Otwarcie wystawy poplenerowej.

Uczestnicy wernisażu.

Odbiór nagród i dyplomów. Zwiedzanie wystawy. Fot. H. Boho



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/233/2015 str. 34

W dniu 16 października br. obiekty
sportowe ZS Trzebuska gościły uczest-
ników kolejnej edycji Turnieju Piłki Noż-
nej dziewcząt i chłopców „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku” w trzech
kategoriach wiekowych U-8, U-10, U-12.

W kategoriach U-8 chłopców, dziew-
cząt, U-10 dziewcząt oraz U-12 dziew-
cząt została zgłoszona jedna drużyna
z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królo-
wej w Trzebusce i tym samym uzyskała
I miejsce w tych kategoriach.

W kategorii U-10 chłopców, I miej-
sce uzyskał UKS „Sokół” przy Zespole
Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.

W dniach 22-23.10 br. obiekty spor-
towe ZS Trzebuska gościły uczestników
Turniejów Piłki Nożnej w trzech katego-
riach wiekowych dziewcząt i chłopców.

22.10 br. odbył się Turniej w kat. U-8
chłopców, który wygrał UKS „Ikar” przy
SP w Głogowie Młp. pokonując 2:0 SP
Trzebuskę oraz 2:1 SP Kamień, II miej-
sce zajęła Trzebuska wygrywając 1:0
z SP Kamień, III miejsce SP Kamień.

W kat. U-10 chłopców rywalizowa-
no w dwóch grupach. W I grupie zwy-
cięsko z rywalizacji wyszła SP Dynów
pokonując 5:1 UKS „Ikar” przy SP Gło-
gów Młp. oraz 3:0 UKS „Fuksiarz” przy
SP nr 1 Stobierna, II miejsce Głogów
Młp. pokonując 2:1 Stobierną, III miej-
sce Stobierna.

wygrywając 3:0 z Trzebuską oraz 2:0
z UKS „Błękitni” SP nr 3 Trzeboś. II miej-
sce-Trzebuska wygrywając 1:0 z UKS
„Błękitni”, III miejsce – UKS „Błękitni”.

W kat. U-12 chłopców zwycięsko
z rywalizacji wyszła Trzebuska pokonu-
jąc 3:0 UKS „Sokół” oraz 2:1 SP nr 1
Nienadówka, II miejsce – SP nr 1 Nie-
nadówka wygrała 2:0 z UKS „Sokół”,
III miejsce – UKS „Sokół”.

Zwycięskie drużyny reprezentowały
Gminę w zawodach powiatowych, które
odbyły się w dniach 22-23 października
br. na obiektach sportowych ZS w Trze-
busce.

Zawody sędziowali Nazimek Adrian
oraz Poseniak Krzysztof reprezentują-
cych Kolegium Sędziowskie PZPN
w Rzeszowie.

Wszyscy uczestnicy wraz z osobami
towarzyszącymi skorzystali z ciepłego
posiłku w stołówce ZS w Trzebusce oraz
zimnych i gorących napojów.

Wszystkie drużyny uczestniczące
w Turnieju otrzymały okolicznościowe dy-
plomy za miejsce oraz dyplomy indywi-
dualne natomiast puchary wraz z gra-
werką, okolicznościowe dyplomy, nagro-
dy rzeczowe-piłki nożne (za miejsca I-IV).

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania dla An-
drzeja Ożoga-Burmistrza GiM Sokołów
Młp. oraz Edwarda Buczaka-Dyrektora
ZS Trzebuska za udzielenie wsparcia fi-
nansowo-organizacyjnego Turnieju.

Jacek Piekiełek

XVI Miejsko-Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

pod patronatem Burmistrza GiM Soko³ów M³p. – Andrzeja O¿oga

XVI Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jod³owskiego
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W gr. II SP Łowisko pokonała 4:1
UKS „Sokół” przy SP w Sokołowie
Młp. oraz 3:0 SP nr 2 Bratkowice,
II miejsce Bratkowice, które pokonało
3:2 Sokołów Młp., III miejsce Sokołów
Młp.

W meczach pomiędzy grupami
Łowisko pokonało Głogów Młp. 4:0,
a Dynów 2:1 Bratkowice. W meczu
o III miejsce Głogów Młp. pokonał Brat-
kowice 2:1, natomiast w meczu na
szczycie Dynów pokonał Łowisko 4:2.

W dniu 23.10 br. w kat. U-8 dziew-
cząt SP Trzebuska pokonała 1:0 SP
Kamień.

W kat. U-12 dziewcząt SP Łowisko
zremisowało z SP Trzebuska 0:0
(w karnych 2:1 dla Łowiska).

W kat. U-12 chłopców rywalizowa-
no w dwóch grupach. W I gr. SP Kra-
sne pokonało 5:0 UKS „Ikar” Głogów
Młp., 2:1 SP Trzebuska oraz remisu-
jąc 1:1 z UKS „Maraton” przy SP
w Trzcianie, II miejsce zdobyła Trze-
buska pokonując 1:0 Głogów Młp. oraz
remisując 0:0 z Trzcianą, III miejsce
Głogów Młp. wygrywając 1:0
z Trzcianą, IV miejsce Trzciana.

W II gr. zwyciężyła SP Boguchwała
zostawiając w pokonanych polach 3:1
UKS Łowisko przy SP Łowisko oraz
2:0 UKS „Fuksiarz” przy SP nr 1 Sto-
bierna, II miejsce Łowisko pokonując
5:0 Stobiernę, III miejsce SP Trzebu-
ska pokonała SP Łowisko, natomiast
w meczu o I miejsce SP Krasne wy-
grało 2:1 z SP Boguchwała.

Zwycięskie drużyny będą repre-
zentowały Powiat Rzeszowski w Fina-
le Wojewódzkim.

Powyższe Turnieje sędziowali Nazi-
mek Adrian, Poseniak Krzysztof oraz
Kołodziej Krystian reprezentujący Kole-
gium Sędziowskie PZPN w Rzeszowie.

Wszystkie drużyny uczestniczące
w turniejach otrzymały okolicznościo-
we dyplomy za miejsce oraz dyplomy
indywidualne, natomiast za zajęcie od
I-III miejsca okolicznościowe puchary
wraz z grawerką, dyplomy, nagrody
rzeczowe – piłki nożne.

Wszyscy uczestnicy wraz z osoba-
mi towarzyszącymi skorzystali z ciepłe-
go posiłku oraz zimnych i gorących
napoi.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
składa serdeczne podziękowania dla
Józefa Jodłowskiego – Starosty Rze-
szowskiego, Marka Hławko-Prezesa
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
w Rzeszowie, Andrzeja Ożoga-Burmi-
strza GiM Sokołów Młp. oraz Edwarda
Buczaka – Dyrektora ZS Trzebuska za
udzielenie wsparcie finansowo-orga-
nizacyjnego Turniejów.

Jacek Piekiełek

22 listopada br. obiekty Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. gościły
uczestników XI Powiatowego Jesiennego Turnieju Tenisa Stołowego pod Honoro-
wym Patronatem Starosty Rzeszowskiego-Józefa Jodłowskiego. W Turnieju na
12 stołach rywalizowało 108 zawodniczek i zawodników reprezentujących gminy:
Tyczyn (SP Borek Stary), Głogów Młp. (Ognisko TKKF „Sokół” Głogów Młp.), Ka-
mień (SP Krzywa Wieś) oraz Sokołów Młp. (ZS Górno, ZS nr 1 Nienadówka, ZS
nr 2 Nienadówka, ZS Trzebuska, ZS Sokołów Młp. oraz Osoby Niepełnosprawne-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.).

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Sędzia Główny Turnieju Andrzej Go-
dek-Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Wyniki
w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

I kategoria wiekowa (do 13 lat) Dziewczęta: 1.Przybysz Paulina (gm. Kamień),
2.Zając Weronika (gm. Tyczyn), 3.Lasota Magdalena (gm. Tyczyn) Chłopcy: 1. Kon-
kol Wojciech (gm. Tyczyn), 2. Wierchoł Kacper (gm. Tyczyn), 3.B izior Robert (gm.
Sokołów Młp.)

II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat) Dziewczęta: 1. Niemiec Adrianna (gm.
Sokołów Młp.), 2. Godek Martyna (gm. Sokołów Młp.), 3. Nowak Izabela (gm. Soko-
łów Młp.) Chłopcy: 1. Krawiec Mateusz (gm. Sokołów Młp.), 2. Szostecki Kamil (gm.
Sokołów Młp.), 3. Kraska Patryk (gm. Sokołów Młp.)

III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat) Chłopcy: 1.Kołodziej Krystian (gm.
Sokołów Młp.)

IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat) Kobiety: 1.Prucnal Paulina (gm. Soko-
łów Młp.), 2.Kuniniec Anna (gm. Sokołów Młp.), 3.Prucnal Patrycja (gm. Sokołów
Młp.) Mężczyźni: 1.Piersiak Paweł (gm. Sokołów Młp.)

V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat) Kobiety: 1. Kopeć Genowefa (gm. Gło-
gów Młp.), 2. Godek Halina (gm. Sokołów Młp.), 3. Nizioł Anna (gm. Sokołów Młp.)
Mężczyźni: 1. Dudzik Władysław (gm. Sokołów Młp.), 2. Pęczar Andrzej (gm. Gło-
gów Młp.), 3. Rzeszutek Wiesław (gm. Sokołów Młp.)

VI kategoria wiekowa (56 lat i powyżej) Mężczyźni: 1. Bandelak Wojciech (gm.
Głogów Młp.), 2. Pasierb Kazimierz (gm. Sokołów Młp.), 3. Majka Stanisław (gm.
Sokołów Młp.)

Niepełnosprawne/i Kobiety: 1. Cisek Ewa (gm. Sokołów Młp.), 2. Szeliga Anita
(gm. Sokołów Młp.), 3. Kochańska Katarzyna (gm. Sokołów Młp.) Mężczyźni:
1. Łuszczki Krzysztof (gm. Sokołów Młp.)

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posiłek, napoje zimne i gorące.
Za zajęcie I miejsc zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary wraz z grawerką,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe; za II-III miejsca-dyplomy oraz nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej Godek, Agata Dec – Radna Rady Miejskiej
oraz Pracownik MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz piszący te słowa. Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowania dla Józefa
Jodłowskiego – Staroście Rzeszowskiemu, Andrzeja Ożoga-Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp. oraz Wiesława Sondeja – Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. za udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

Jesienny Turniej Tenisa Sto³owego
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Fina³ Wojewódzki

w szachach
29 listopada br. w WOKSiR w Górnie

doszło do konfrontacji najlepszych dru-
żyn szachowych rywalizujących o mia-
no mistrza województwa podkarpackie-
go w ramach XVIII edycji Współzawod-
nictwa Gmin Wiejskich w Sporcie Mło-
dzieżowym w szachach na 2015 r. Ten
specyficzny drużynowy rodzaj rozgryw-
ki ma nieco inne zasady jak typowy
9 rundowy szwajcar z czasem 15 minut
na zawodnika, a mianowicie różnica
polega na tym, iż w turnieju indywidual-
nym prowadzona jest klasyfikacja dru-
żynowa Gmin. W Turnieju biora udział
juniorzy i juniorki ur. 1998 r. i młodsi,
mający zameldowanie na obszarach
wiejskich. Gmina może być reprezento-
wana przez max. 10 zawodników. Suma
punktów zawodników stanowi wynik
danej Gminy. Zawodnicy reprezentują-
cy daną Gminę nie są ze sobą kojarze-
ni, czyli grają wyłącznie z przeciwnika-
mi noszącymi odmienne barwy.

Do zawodów przystąpiło 6 gmin, zaj-
mując kolejno:
1 miejsce
– Gmina Brzozów, 53 punkty.
2 miejsce
– Gmina Sokołów Młp., 49 pkt.
3 miejsce
– Gmina Grodzisko Dolne, 33,5 pkt.
4 miejsce
– Gmina Wadowice Górne, 20,5 pkt.
5 miejsce
– Gmina Trzebownisko, 4 pkt.
6 miejsce
– Gmina Nisko, 2 pkt.

Oczywiście znaczna różnica punk-
towa między czołówką, a tak zwanymi
dołami nie wynikała jedynie z poziomu
gry, a ilości wystawionych zawodników,
po prostu nie wszystkie reprezentacje
wystawiły komplet zawodników.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały
puchary i dyplomy z rąk organizatorów,
czyli Józefa Krzywonosa – Prezesa
Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Jacka Piekiełka – Dyrek-
tora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
Radnego Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp., instruktora szachowego Andrze-
ja Godka, Mariana Bysiewicza – Sędzie-
go Głównego Turnieju, członka Zarzą-
du Podkarpackiego Związku Szacho-
wego w Rzeszowie.

W czasie trwania rozgrywek zawod-
nicy oraz trenerzy mogli skorzystać
z gorącego posiłku oraz ciepłych i zim-
nych napojów.

Marek Kida

XII Gminny Turniej Szachowy Juniorów
28 listopada br. w WOKSiR w Górnie odbył się XII Gminny Turniej Szachowy

dziewcząt i chłopców do 17 lat, który stanowił jednocześnie eliminację wyłaniającą
dziesięcioosobową szachową reprezentację Gminy Sokołów Młp. mającą brać udział
w Finale Wojewódzkim w ramach XVIII edycji Współzawodnictwa Gmin Wiejskich
w Sporcie Młodzieżowym. Do rywalizacji gminnej zgłosiło się 28 zawodników
z miejscowości Górno, Turza oraz Trzebuska. Turniej rozegrano na dystansie
7 rund systemem szwajcarskim, obowiązywał czas 15 min na partię dla zawodnika.
Sędzią Głównym był arbiter FIDE Marian Bysiewicz. Turniej, podczas, którego za-
wodnicy skorzystali w przerwie międzyrundowej z ciepłego posiłku oraz gorących
i zimnych napojów, przebiegł sprawnie. To pozwoliło na wyłonienie reprezentacji
oraz zawodników rezerwowych. Warto dodać, iż w ten sposób powstałej drużynie
zabrakło czołowej zawodniczki, a mianowicie Martyny Godek, która niestety nie
mogła wziąć udziału w Turnieju, co w konsekwencji znacznie osłabiło potencjał
punktotwórczy Gminy. Oczywiście, już tradycyjnie najlepsza trójka zawodów otrzy-
mała dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Radnego Rady Miejskiej, instruktora
szachowego Andrzeja Godka, Dyrektora MGOKSiR Jacka Piekiełka oraz Sędziego
Głównego Mariana Bysiewicza.

Wyniki, które są jednocześnie wykazem składu osobowego drużyny wraz
z rezerwą:

1 II Piersiak, Krystian 1800 WKS Górnovia Górno
2 III Szostecki, Kamil 1600 WKS Górnovia Górno
3 II Krawiec, Mateusz 1800 WKS Górnovia Górno
4 III Nowak, Rafał 1600 WKS Górnovia Górno
5 III Piersiak, Patryk 1600 WKS Górnovia Górno
6 Kutyła, Szymon 1000 Górno
7 III Szostecki, Adrian 1600 Górno
8 V Piersiak, Aleksandra 1100 Górno
9 IV Ożóg, Kamil 1400 Trzebuska
10 IV Kida, Andżelika 1250 Górno
11 IV Dudzik, Kamil 1400 Górno

Marek Kida
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DRZEWKO

Co roku stroimy choinkę
jak świata nową nadzieję
Gwiazdki z kolędą czekając
każdy przy swoim Betlejem

Może nie dajmy łańcuchów
ni baniek lśniących a kruchych
Ani włosów anielskich
splątanych wśród zawieruchy

Zapalmy nowe świece
na drzewku z odwiecznej kniei
i pozostańmy z kolędą
każdy przy swojej nadziei

Wit Old

I Otwarty Turniej

Szachowy
Słowo zostało dotrzymane, a miano-

wicie podczas wrześniowego Turnieju
Szachowego Prezes Podkarpackiego
Zrzeszenia LZS w Rzeszowie Józef Krzy-
wonos obiecał, iż przy organizacji Fina-
łu Wojewódzkiego w ramach Współza-
wodnictwa Sportowego Gmin Wiejskich
w Sporcie Młodzieżowym utworzy sza-
chowy turniej towarzyszący dla wszyst-
kich, w którym nie będą obowiązywać
ograniczenia wiekowe oraz ze względu
na zamieszkanie. I tak 29 listopada br.
na obiektach WOKSiR w Górnie roze-

WYNIKI KOŃCOWE:

M-ce Tytuł            Nazwisko Imię                    Klub

Klasyfikacja końcowa

1 II Dudzik Łukasz WKS Górnovia Górno
2 II+ Burek Damian WKS Górnovia Górno
3 II Perlak Michał WKS Górnovia Górno

Klasyfikacja kobiet

1 III Bober Dorota Górki

Klasyfikacja juniorów

1 II+ Burek Damian WKS Górnovia Górno
2 IV Watras Cezary Sokołów Małopolski

Klasyfikacja juniorów młodszych

1 II Złotek Mikołaj UKS Orlik Rudnik n/Sanem
2 V Wołcyrz Jakub Ropczyce
3 II Słoniec Adrian UKS Orlik Rudnik n/Sanem

Klasyfikacja juniorek

1 III Słoniec Natalia UKS Orlik Rudnik n/Sanem
2 V Miazga Weronika Górno

Klasyfikacja juniorek młodszych

1 V Piersiak Aleksandra Górno
2 V Piela Patrycja Górno
3 Gut Izabela Górno

Najstarszy

1 II Bobulski Jan

Najmłodszy

1 V Matuła Karol

Najmłodsza

1 V Piela Patrycja

grano I Otwarty Turniej Szachowy. Roz-
grywka między zawodnikami toczyła się
systemem szwajcarskim na dystansie
9 rund, przy czasie 15 min na partię dla
zawodnika. Sędzią Głównym był arbiter
FIDE Marian Bysiewicz, który jest jed-
nocześnie członkiem Zarządu Podkar-
packiego Związku Szachowego w Rze-
szowie. Udział w Turnieju wzięli szachi-
ści reprezentujący miejscowości i kluby
z Górna, Ropczyc, Turbi, Stalowej Woli,
Rudnika n/Sanem, Górki, Grodziska
Górnego, Sokołowa Młp. oraz Turzy.
W Otwartym Turnieju Szachowym dyplo-
my, puchary i nagrody rzeczowe w po-
szczególnych kategoriach za miejsca od
1 do 3 wręczyli Józef Krzywonos – Pre-
zes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Jacek Piekiełek – Dyrek-
tor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz
Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.,
instruktor szachowy Andrzej Godek.
Uhonorowano również pucharem i dy-
plomem, aby zachęcić do gry i propa-
gowania tego rodzaju sportu, naj-
młodszą zawodniczkę oraz najmłodsze-
go i najstarszego zawodnika. Wszyscy
uczestnicy Turnieju otrzymali gorący
posiłek oraz ciepłe i zimne napoje.

Marek Kida
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Sprawozdanie z Turnieju

Miko³ajkowego
zorganizowanego 5 grudnia 2015

r. na obiekcie Wiejskiego Oœrodka

Kultury w Górnie

5 grudnia na terenie Wiejskiego
Ośrodka Kultury mieszczącego się przy
ul. Centralnej 64 w Górnie odbył się Mi-
kołajkowy Turniej w Bilard, Piłkarzyki
oraz Tenis stołowy. Był on przeznaczo-
ny dla dzieci i młodzieży do III klasy gim-
nazjum. Dla wszystkich dzieci został
zorganizowany poczęstunek w formie
słodyczy i ciepłych napojów.

O godzinie 15.30 nastąpiło rozpo-
częcie imprezy, został przedstawiony
program oraz rozlosowane numerki. Lo-
sowanie to zadecydowało o kolejności
rozgrywek w poszczególnych katego-
riach. Zawody w Piłkarzyki, Bilard oraz
Tenis stołowy przeprowadzone były
w grach indywidualnych systemem pu-
charowym „do dwóch przegranych”.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słodycze ufundowane przez MGOK-
SiR w Sokołowie Małopolskim a zwy-
cięzcy z pierwszych trzech miejsc dyplo-
my. Rywalizacja była zacięta ale między
zawodnikami panowała miła sportowa
atmosfera. Dzieci wykazały się sporymi
umiejętnościami. Zmagania przebiega-
ły w atmosferze sportowej rywalizacji
zgodnie z zasadami fair play.

Turniej cieszył się dużym zaintere-
sowaniem głównie dlatego, że zawod-
nicy mogli w dobrej i emocjonującej at-
mosferze sprawdzić posiadane umiejęt-
ności oraz miło spędzić popołudnie.
Najważniejsza dla dzieci była tutaj moż-
liwość spędzenia czasu wspólnie z ko-
legami i koleżankami.

Składam serdeczne podziękowania
MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim za
organizacje i umożliwienie dzieciom ak-
tywnego spędzenia czasu. Dziękuję rów-
nież dzieciom za wspólną zabawę i ak-
tywny udział.

Barbara Rybak

Od roku szkolnego 2015/2016
w Niepaństwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Sokołowie Małopolskim na-
stąpiło wiele zmian związanych z roz-
wojem szkoły. Poprawiająca się sytu-
acja finansowa szkoły dzięki uzyskaniu
dodatkowych środków z dotacji Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zaowocował wprowadzeniem
pewnych nowości w organizacji dzia-
łalności szkoły.

Już po raz drugi szkoła muzyczna
zaoferowała możliwość bezpłatnej na-
uki przez okres obejmujący 12 lub 36
miesięcy dla nowych uczniów podejmu-
jących naukę w wieku do 9 roku życia.
Oferta na razie traktowana jest
jako pilotaż, ale mamy nadzieję,
że utrzymamy dotację MKiDN
w aktualnej wysokości i będziemy
ponawiać ją co roku.

Zakupiliśmy dla szkoły nowe
wyposażenie i instrumenty mu-
zyczne: gitara marki Jay Turser,
akordeon 60 bas – marki Delicja,
flet marki Yamaha – model Yfl 211
i główka zakrzywiona marki Yama-
ha, odtwarzacz DVD marki Philips,
pianino Stage Piano marki Casio,
stojak pod instrumenty klawiszo-
we i pulpity. Mamy w planie zakup mebli
do sal lekcyjnych, wymianę pianin na
nowe instrumenty marki Yamaha i jeśli
pozwolą na to środki w roku budżetowy
2016 planujemy zakup fortepianu.

Aktualnie w szkole muzycznej I stop-
nia uczy się 89 uczniów w sekcjach in-
strumentalnych: fortepianu, skrzypiec,
gitary, akordeonu, fletu poprzecznego,
saksofonu i pozaprogramowo elektro-
nicznych instrumentów klawiszowych.
W tym roku szkolnym pierwszoklasiści
stanowią największą grupę – 39 uczniów.

Począwszy od bieżącego roku szkolne-
go nastąpiły zmiany kadrowe. Ze wzglę-
du na dodatkowe obowiązki pan Grze-
gorz Wójcikiewicz opuścił stanowisko
dyrektora szkoły z dniem 31 sierpnia
2015 roku. Funkcję dyrektora szkoły
objęła z dniem 1 września 2015 roku
pani Anna Wójcikiewicz, natomiast dy-
rektorem do spraw dydaktycznych zo-
stał pan Stanisław Jaworski. W szkole
rozpoczęło pracę trzech nowych na-

uczycieli gitary. Łącznie na dzień
dzisiejszy w szkole pracuje 14 na-
uczycieli: Anna Wójcikiewicz (ze-
społy, chór, fortepian, wokal, in-
strumenty klawiszowe) – dyrektor
szkoły, Stanisław Jaworski (akor-
deon) – dyrektor do spraw dydak-
tycznych, Bieszczad Bogusław
(gitara), Dubis Paulina (gitara),
Front Wojciech (blok przedmio-
tów ogólnomuzycznych), Kiwała
Honorata (fortepian), Kmita Na-
talia (skrzypce), Winiarska
Agnieszka (flet, fortepian dodat-
kowy), Winiarski Grzegorz (sak-

sofon), Wiśniowska Dorota (gitara), Wi-
talec Monika (rytmika i kształcenie słu-
chu), Wołoszyn Danuta (skrzypce), Woś-
Karczmarz Marta (fortepian) i Wójcikie-
wicz Grzegorz (fortepian).

Wszystkie zmiany zmierzają w kie-
runku podniesienia poziomu kształce-
nia i polepszenia stanu wyposażenia
szkoły. Kadra o coraz wyższych kwalifi-
kacjach, coraz lepsze wyposażenie
w instrumenty muzyczne, meble i po-
moce naukowe dają nadzieję, że Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Sokołowie Małopolskim będzie co-
raz bardziej rozpoznawalna na mapie
szkół artystycznych Makroregionu Pod-
karpackiego.

Grzegorz Wójcikiewicz

Rozwijamy się i zmieniamy na lepsze

Akordeon zakupiony z dotacji MKiDN

Flet zakupiony z dotacji MKiDN
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Nauka w szkole muzycznej to nie tyl-
ko sam proces nauki prowadzony na
zajęciach lekcyjnych. Jednym z najważ-
niejszych elementów rozwijania umie-
jętności to nauka prezentacji przed pu-
blicznością. Uczniowie Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Soko-
łowie Małopolskim mają w ramach swo-
ich obowiązków wystąpić co najmniej
dwukrotnie na koncertach lub popisach
wewnątrzszkolnych. Jest to jednak obo-
wiązek przyjemny, gdyż wtedy mogą
zagrać swoje ulubione utwory, nad któ-
rymi pracowali razem ze swoimi nauczy-
cielami.

W październiku i listopadzie trwały
intensywne przygotowania do wystę-
pów, które zaowocowały pięknymi wy-
konaniami na popisach w Sali Widowi-
skowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Ma-
łopolskim.

Najpierw 11 listopada 2015 roku
uczniowie Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Sokołowie Małopol-
skim wzięli udział w gminnych obcho-
dach Narodowego Święta Niepodległo-
ści. W części muzycznej wystąpili chó-
rzyści pod dyrekcją Anny Wójcikiewicz
i soliści przygotowani do występu przez:
Stanisława Jaworskiego, Danutę Woło-
szyn, Grzegorza Wójcikiewicza. Soli-
stom akompaniował Grzegorz Wójcikie-

Popisy uczniowskie NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim
wicz. Sekcję wokalną przygotowała
Anna Wójcikiewicz.

Następnie 29 listopada 2015 roku
odbył się cykl otwartych popisów
uczniów Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Sokołowie Małopol-
skim i zaprzyjaźnionej Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Rzeszo-
wie. Na pierwszym z nich wystąpili
uczniowie: klasy gitary Bogusława
Bieszczada, klasy skrzypiec Natalii Kmi-
ty, klasy fortepianu Grzegorza Wójcikie-

Chór Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim na kon-
cercie z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2015 r.

wicza i klas fortepianu i instrumentów
klawiszowych Anny Wójcikiewicz. Kolej-
ny popis to prezentacje: klasy gitary
Pauliny Dubis, klasy fortepianu Hono-
raty Kiwała i klasy skrzypiec Danuty
Wołoszyn. Ostatni z koncertów to wystę-
py: klasy akordeonu i instrumentów kla-
wiszowych Stanisława Jaworskiego,
klasy fletu Agnieszki Winiarskiej, klasy
saksofonu Grzegorza Winiarskiego, kla-
sy fortepianu Marty Woś-Karczmarz i kla-
sy gitary Doroty Wiśniowskiej. Akompa-

niowali nauczyciele: Agnieszka Winiar-
ska, Grzegorz Winiarski i Grzegorz Wój-
cikiewicz. Koncerty poprowadziła Anna
Wójcikiewicz – dyrektor Podkarpackie-
go Zespołu Niepaństwowych Szkół Mu-
zycznych.

Zdjęcia z koncertów można obejrzeć
na stronie internetowej Podkarpackie-
go Zespołu Niepaństwowych Szkół Mu-
zycznych pod adresem: www.muzycz-
na.com.pl.

Grzegorz Wójcikiewicz
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Minęło dopiero trzy miesiące od po-
czątku roku szkolnego a nasi podopiecz-
ni mogą pochwalić się dyplomami doku-
mentującymi osiągnięcia artystyczne.
Uczniowie Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Sokołowie Małopol-
skim od wielu lat biorą udział w konkur-
sach i przesłuchaniach dla szkół muzycz-
nych. Nie obce są im występy na impre-
zach o zasięgu wojewódzkim, a w po-
przednim roku szkolnym także na kon-
kursach ogólnopolskich – gdzie znaleźli
się w gronie laureatów.

W bieżącym roku szkolnym 2015/
2016 braliśmy już udział w dwóch waż-
nych konkursach; w II Leżajskim Konkur-
sie Kultury Muzycznej, organizowanym
wspólnie przez Państwową Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w Leżajsku i Towarzy-
stwo Promocji Kultury Muzycznej w Le-
żajsku, a także w XVI Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej w Sokoło-
wie Małopolskim Pod Honorowym Patro-
natem Starosty Rzeszowskiego. Z dużą
przyjemnością możemy poinformować,
że wielu naszych podopiecznych znala-
zło się wśród laureatów.

Prezentujemy naszych najlepszych
uczniów:

II Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej
/ AKORDEON – 03.12.2015
•  Kamil Sabat – nauczyciel: Stanisław
Jaworski / wyróżnienie III stopnia

II Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej
/ FORTEPIAN – 04.12.2015
•  Karolina Bandura, nauczyciel: Anna
Wójcikiewicz / wyróżnienie II stopnia
•  Grzegorz Welc, nauczyciel: Grzegorz
Wójcikiewicz / wyróżnienie III stopnia
•  Aleksandra Drelich, nauczyciel: Grze-
gorz Wójcikiewicz / wyróżnienie III stop-
nia
•  Magdalena Pustkowska, nauczyciel:
Grzegorz Wójcikiewicz / wyróżnienie III
stopnia

•  Duet: Karolina Bandura, Aleksandra
Drelich, nauczyciele: Grzegorz Wójcikie-
wicz, Anna Wójcikiewicz / wyróżnienie
III stopnia

XVI Międzypowiatowy Konkurs Kultu-
ry Muzycznej Sokołów Małopolski
– 05.12.2015
•  Kamil Sabat (akordeon), nauczyciel:
Stanisław Jaworski / wyróżnienie I stop-
nia
•  Aleksandra Drelich (fortepian), nauczy-
ciel: Grzegorz Wójcikiewicz / wyróżnie-
nie I stopnia
•  Karolina Bandura (fortepian), nauczy-
ciel: Anna Wójcikiewicz / wyróżnienie
I stopnia
•  Alicja Wróbel (wokal), nauczyciel:
Anna Wójcikiewicz / wyróżnienie I stop-
nia
•  Weronika Ożóg (flet), nauczyciel:
Agnieszka Winiarska / wyróżnienie
II stopnia
•  Grzegorz Welc (fortepian), nauczyciel:
Grzegorz Wójcikiewicz / wyróżnienie
II stopnia
•  Michał Pieniek (gitara), nauczyciel:
Paulina Dubis / wyróżnienie II stopnia
•  Dominika Matuła (gitara), nauczyciel:
Dorota Wiśniowska / wyróżnienie II stop-
nia

•  Magdalena Pustkowska (fortepian),
nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz /
wyróżnienie II stopnia
•  Karolina Matuła (keyboard), nauczy-
ciel: Stanisław Jaworski / wyróżnienie
II stopnia
•  Duet: Karolina Bandura, Aleksandra
Drelich, nauczyciele: Grzegorz Wójcikie-
wicz, Anna Wójcikiewicz / wyróżnienie
II stopnia
•  Wiktoria Marut (wokal), nauczyciel:
Anna Wójcikiewicz / wyróżnienie II stop-
nia
•  Kamila Kowalska (wokal), nauczyciel:
Anna Wójcikiewicz / wyróżnienie II stop-
nia
•  Duet: Gabriela Koziarz, Maciej Koziarz,
nauczyciel: Agnieszka Winiarska / wy-
różnienie II stopnia
•  Krzysztof Kuca (skrzypce), nauczyciel:
Danuta Wołoszyn / wyróżnienie III stop-
nia
•  Kamila Kobylarz (skrzypce), nauczy-
ciel: Danuta Wołoszyn / wyróżnienie III
stopnia
•  Anna Czerwonka (flet), nauczyciel:
Agnieszka Winiarska / wyróżnienie III
stopnia

Uczniom i nauczycielom gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Grzegorz Wójcikiewicz

Następne sukcesy uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Sokołowie Małopolskim

Kamil Sabat na konkursie w Leżajsku –
03.12.2015 r.

Karolina Bandura na konkursie w Leżaj-
sku – 04.12.2015 r. Duet z Sokołowa Małopolskiego: Karolina

Bandura i Aleksandra Drelich.

Alicja Wróbel na
konkursie w Soko-
łowie Małopolskim.

Kamila Kowalska na
konkursie w Sokoło-
wie Małopolskim.

Kamila Kobylarz na konkursie w Sokoło-
wie Małopolskim.
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XVI Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej pod patronatem
Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego

Już po raz szesnasty młodzi artyści
spotkali się na Sali Widowiskowej Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
w ramach odbywającego się corocznie
Międzypowiatowego Konkursu Kultury
Muzycznej.

Bieżąca edycja odbyła się w sobo-
tę 5 grudnia 2015 roku. Przesłuchania
konkursowe trwały przez cały dzień od
godziny 9.00 rano do godziny 18.00.

Konkurs rozpoczął się od powitania
uczestników przez p. Jacka Piekiełka
– dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim. Następnie głos zabrał
Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Pruchniku i nauczyciel Niepaństwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w So-
kołowie Małopolskim – współorganiza-
tor przedsięwzięcia. Przedstawił Juro-
rów, przybliżył wymogi regulaminowe
i przekazał mikrofon p. Annie Wójcikie-
wicz – dyrektorowi Niepaństwowej Szko-
ły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie
Małopolskim, pełniącej zarazem funkcję
przewodniczącej Komisji Konkursowej.
Pani Przewodnicząca przedstawiła plan
przebiegu przesłuchań i w dalszej czę-
ści poprowadziła całość konkursu.

Przesłuchania odbywały się w kolej-
ności uwzględniającej poszczególne
kategorie i grupy wykonawców. Naj-
pierw zaprezentowali się instrumentali-

ści solo począwszy od najmłodszych
uczestników. Następnie na scenie po-
jawili się wokaliści, których występy trwa-
ły do późnego popołudnia. Po przerwie
około godziny 15.00 rozpoczęły się wy-
stępy duetów instrumentalnych i zespo-

łów kameralnych. Uczestnikom konkur-
su akompaniowali nauczyciele ze szkół
muzycznych: Anna Jureczko, Aneta
Czach, Agnieszka Winiarska i Grzegorz
Wójcikiewicz. Obsługę akustyczną za-
pewnił Sławomir Osiniak z MGOKSiR
w Sokołowie Małopolskim.

Do konkursu zgłosiło się 130 wy-
konawców w ramach 70 prezentacji

solo, 9 duetów i 9 zespołów. Na sce-
nie pojawili się reprezentanci szkół
i instytucji: „Świat Muzyki” w Nowej
Sarzynie, Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Leżajsku, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie

Młp., Niepaństwowa Szko-
ła Muzyczna II st. w Leżaj-
sku, Ośrodek Kultury
w Nowej Sarzynie, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. w Sanoku, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I st.
w Leżajsku, Państwowa
Szkoła Muzyczna I  st .
w Przeworsku, Prywatna
Szkoła Muzyczna I  st .
w Nowej Wsi, Publiczna
Szkoła Muzyczna I stopnia
w Pruchniku, Szkoła Mu-
zyczna I st. w Dydni, Szko-
ła Muzyczna I st. w Dyno-
wie, Szkoła Muzyczna I st.
w Głogowie Młp., Szkoła
Muzyczna I st. w Kamieniu,
Szkoła Muzyczna I st.

w Kańczudze, Szkoła Muzyczna I st.
w Rymanowie, Szkoła Podstawowa
w Adamówce, Szkoła Podstawowa
w Dobrej, Szkoła Podstawowa w Maj-
danie Sieniawskim, Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Zespół
Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie,
Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie,
Zespół Szkół nr 1 w Stobiernej, Zespół
Szkół w Adamówce, Zespół Szkół

Rozpoczęcie XVI Międzypowiatowego Konkursu Kultu-
ry Muzycznej.

Uczestnicy XVI Międzypowiatowego Konkursu Kultury Muzycznej
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Wyniki na podstawie protokołu Komisji Konkursowej:

w Cmolasie, Zespół Szkół w Raniżowie,
Zespół Szkół w Tryńczy, Zespół Szkół
w Zaczerniu.

Występy uczestników oceniała Komi-
sja Konkursowa w składzie: Anna Wójci-
kiewicz (NSM I i II stopnia w Sokołowie
Małopolskim) – przewodnicząca jury, Mo-
nika Witalec (NSM I stopnia w Sokołowie
Małopolskim), Paulina Dubis (NSM I stop-
nia w Sokołowie Małopolskim) i Stanisław
Jaworski (PSM I stopnia w Leżajsku i NSM
I stopnia w Sokołowie Małopolskim). Pre-
zentacje były punktowane w ramach ka-
tegorii wiekowych: Prezentacje solistów
i duetów – Kategoria I (wiek uczestników;
ukończone 7 – 9 lat), Prezentacje solistów
i duetów – Kategoria II (wiek uczestników;
ukończone 10 – 12 lat), Prezentacje soli-
stów i duetów – Kategoria III (wiek uczest-
ników; ukończone 13 – 18 lat), Prezenta-
cje zespołów – Kategoria IV (wiek uczest-
ników; ukończone 7 – 12 lat), Prezentacje
zespołów – Kategoria V (wiek uczestni-
ków; ukończone 13 – 18 lat). W konkursie
nie przyznawano miejsc lecz wyróżnie-
nia na trzech poziomach związanych
z jakością prezentacji. Najlepsi otrzymali
wyróżnienia I stopnia, następnie wyróż-
nienia II stopnia i III stopnia. Jako kryteria
oceny przyjęto przede wszystkim: dobór
repertuaru do możliwości i umiejętności
uczestnika, jakość prezentacji pod wzglę-
dem muzycznym, czystość gry i intonację,
a także dykcję – w przypadku oceny wo-
kalistów. Zespoły oceniano także pod
względem współpracy w ramach wspól-
nego muzykowania, proporcji dynamicz-
nych pomiędzy instrumentami i ogólnego
wyrazu artystycznego. Zgodnie z regula-
minem każdy występujący miał do zapre-
zentowania dwa dowolne utwory muzycz-
ne o kontrastującym charakterze. Wymóg
ten dotyczył zarówno instrumentalistów
jak i wokalistów.

Po każdej kategorii jurorzy dokony-
wali wstępnej oceny prezentacji uczest-
ników. Ostateczne wyniki zostały uzgod-
nione po wysłuchaniu wszystkich wyko-
nawców. Ze względu na dużą ilość wy-
konawców planowane wcześniej ogło-
szenie wyników opóźniło się i odbyło
się dopiero o godz. 18.30.

Wszyscy wyżej wymienieni wyróżnie-
ni otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe w postaci smyczy i kubków z logo
Konkursu ufundowane przez Józefa Jo-
dłowskiego – Starostę Rzeszowskiego.

Organizatorzy składają szczególne
podziękowania dla p. Elżbiety Rębisz

Uczestnicy XVI Międzypowiatowego Konkursu Kultury Muzycznej

i Małgorzaty Cisek za obsługę gastro-
nomiczną uczestników, dla p. Sławomi-
ra Osiniaka za obsługę akustyczną
i p. Marka Kidy za pomoc organizacyjną
w przeprowadzeniu wydarzenia.

Grzegorz Wójcikiewicz
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Konkurs Wiedzy
o Prawie Pracy i Bhp
„Poznaj swoje prawa

w pracy”
Dnia 23 listopada 2015 r. odbył się etap szkol-

ny Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i Bhp „Po-
znaj swoje prawa w pracy” organizowanego we
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy a przy-
gotowany w naszej szkole przez panią Annę
Smotryś i pana Artura Piecucha. Udział w kon-
kursie wzięło 11 uczniów naszej szkoły: Kraska
Beata IV BT Kida Anna IV BT Tasior Justyna
III ZSZ Pietraszek Bartłomiej II AT Piróg Magdale-
na III AT Kot Marcelina III AT Dul Weronika III AT
Dul Natalia III AT Guzina Monika III AT Naja Marta
III AT Ulewicz Małgorzata III AT.

Uczniowie wykazali się dobrą znajomością
prawa pracy jak również przepisami bhp obo-
wiązującymi w zakładach pracy. Dwie osoby
z najlepszymi wynikami tj.: Kraska Beata i Dul
Weronika będą reprezentowały naszą szkołę na
etapie regionalnym w Rzeszowie. Zwycięzcom
GRATULUJEMY!

Anna Smotryś

Dyplomy dla stypendystów

1 grudnia 2015 r. w naszej szkole
odbyło się uroczyste wręczenie nagród
laureatom jak i uczestnikom konkursu
kulinarnego „Mięsne wariacje”, zorga-
nizowanego przez ZS w Sokołowie Ma-
łopolskim pod patronatem p. Mieczysła-
wa Miazgi Prezesa Zarządu Zakładu
Mięsnego „Smak Górno”.

Nagrody wręczał dyrektor ZS Antoni
Kula oraz nauczycielki przedmiotów
gastronomicznych p. Marzena Sobczuk-
Puc i p. Monika Piszcz. Do laureatów
i zwycięzców należą:

I miejsce – Anna Urban i Emilia Wró-
bel – zrazy wołowe w sosie pieczarko-
wym,

II miejsce – Paulina Krudysz i Kata-
rzyna Tupaj – mięsne paszteciki z dipem,

III miejsce – Anna Sondej i Karolina
Potocka – pierś z kurczaka z makaro-
nem Chow Mein z warzywami.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy i zachę-
camy do wzięcia udziału w kolejnych
konkursach organizowanych corocznie.

Marzena Sobczuk-Puc

Spotkanie z przedstawicielami OHP
z Rzeszowa

10 listopada br. gościliśmy w naszej szkole doradców zawodowych
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Rzeszowa. Uczniowie klas
trzecich liceum ogólnokształcącego oraz czwartych technikum uczestni-
czyli w zajęciach w czasie których mogli dowiedzieć się o instytucjach
wspierających młodych ludzi w poszukiwaniu pracy, oraz jak nie stać się
ofiarą nieuczciwych pośredników pracy.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej powstałe w strukturach Ochotni-
czych Hufców Pracy oferują szerokie spektrum usług z zakresu poradnic-
twa zawodowego. Ułatwiają i zwiększają dostęp do tego typu usług całej
populacji młodzieży pomiędzy 16 a 25 rokiem życia.

Magdalena Gajerska-Kozak

W dniu 18 listopada 2015
roku w Sali Kolumnowej Podkar-
packiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Rzeszowie, odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Mi-
nistrów i Ministra Edukacji Naro-
dowej. Wśród stypendystów zna-
leźli się uczniowie naszej szkoły
Agnieszka Piróg z klasy III BT
oraz Wojtek Mrożkiewicz z klasy
III LO.

Otrzymali oni stypendium za
promocję z wyróżnieniem, uzy-
skując przy tym najwyższą śred-
nią w szkole. „Nasi najlepsi”
otrzymali dyplomy oraz gratulacje z rąk Wojewody Podkarpackiej – pani
Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty
– pana Jacka Wojtasa.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Bogusława Chrostek

Wrêczenie nagród w konkursie
kulinarnym „Miêsne wariacje”
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Projekt „Przedsiębiorczość w prak-
tyce” realizowany będzie z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej. Zespół Szkół
w Sokołowie Młp. jest jedną ze szkół,
która będzie realizowała projekt we
współpracy z Oddziałem ZUS, Woje-
wódzkim Urzędem Pracy, Oddziałem
NBP i Izbą Skarbową w Rzeszowie.
W projekcie udział biorą szkoły ponad-
gimnazjalne z woj. Podkarpackiego.

To pierwsza tego typu szeroka akcja
w ramach Społecznej Podkarpackiej
Akademii Najlepszych Praktyk, kierowa-
na do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, której podstawowym celem będzie
wyposażenie uczniów w praktyczne
umiejętności rozliczania się z tytułu po-
datków, korzystania z programu Płatnik
ZUS, korzystania z produktów banko-
wych, pozyskiwania kapitału, zakłada-
nia i prowadzenia biznesu oraz aktyw-
ności na rynku pracy.

W kolejnych latach, w ramach pro-
jektu przewidywane są warsztaty prowa-
dzone przez specjalistów, krajowe i za-
graniczne wyjazdy szkoleniowe, mate-
riały dydaktyczne dla nauczycieli

i uczniów oraz konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami.

Planowany na rok szkolny 2015/
2016 projekt „Przedsiębiorczość w prak-
tyce”, realizowany będzie przez Zespół
Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie we
współpracy z Uniwersytetem Rzeszow-
skim, Politechniką Rzeszowską, Zespo-
łem Szkół Licealnych w Leżajsku i Ze-
społem Szkół nr 2 w Rzeszowie. Projekt
przebiegał będzie dwustopniowo. Part-
nerami projektu będą ponadto Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Izba Skar-
bowa, Wojewódzki Urząd Pracy i NBP
Oddział w Rzeszowie.

I etap:
Uczniowie uczestniczyć będą

w warsztatach prowadzonych przez spe-
cjalistów z instytucji partnerskich. Otrzy-
mają też dostęp do szczegółowych ma-
teriałów informacyjnych dotyczących
zagadnień konkursowych. Na ich pod-
stawie raz w miesiącu wykonywać będą
pracując w grupach, krótkie zadania
praktyczne.

Warsztaty i zadania konkursowe do-
tyczyć będą:

Moduł I: Pozyskiwanie kapitału na
rozpoczęcie działalności. Wypełnianie
wniosku o dofinansowanie ze środków
Funduszu Pracy.

Moduł II: Porównywanie ofert ban-
ków, obliczanie rzeczywistego kosztu
kredytu, wypełnianie wniosku kredyto-
wego.

Moduł III: Zgłoszenia działalności
gospodarczej do CEiDG lub KRS oraz
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych.

Moduł IV: Rozliczenia z tytułu podat-
ków.

Uczniowie, których prace zostaną
najwyżej ocenione wezmą udział w II
etapie tego konkursu

II etap: wojewódzki
– Opracowanie biznesplanu przed-

sięwzięcia rozwiązującego istotny pro-
blem lokalny.

– Test (wykonywany indywidualnie
przez każdego uczestnika, punkty zdo-
byte przez członków zespołu są sumo-
wane).

– Prezentacja biznesplanu.
Anna Kolano

Zajêcia
ze studentem

z Miêdzynarodowej
Organizacji
Studenckiej
AIESEC

W dniach 05 – 09.10.2015 w naszej
szkole odbyły się spotkania młodzieży
z Robinem König – 22-letnim studentem
informatyki, przedstawicielem Między-
narodowej Organizacji Studenckiej AIE-
SEC, który realizował projekt WORLD
TALKS dla szkół średnich.

Zajęcia odbyły się w języku angiel-
skim, dlatego też nasi uczniowie mieli
okazję doskonalić swe umiejętności ro-
zumienia ze słuchu, i co najważniejsze,
umiejętność swobodnego i płynnego
wypowiadania się. Dyskutowali między
innymi o problemach społecznych, czę-
sto doszukiwali się wad i zalet różnych
zjawisk. Warto zaznaczyć, że bardzo
wielu z nich wykazało się bardzo dobrym
warsztatem językowym.

Obok doskonalenia umiejętności ję-
zykowych, kolejnym celem tych spotkań
było zapoznanie młodzieży z kulturą in-
nego kraju (tym razem Niemiec), uwraż-

liwienie na różnice kulturowe i narodo-
we osobliwości oraz krzewienie otwar-
tości na świat. Podczas prezentacji do-
wiedzieliśmy się, jakich potraw należy
spróbować odwiedzając Niemcy oraz
jakie miejsca są warte odwiedzenia.
Nasz gość opowiadał również o zwycza-
jach panujących w jego kraju. W czasie
rozmów z Robinem uczniowie mieli oka-
zję wymienić się refleksjami na temat

stereotypów związanych z naszymi kra-
jami, jak również zweryfikować niektóre
z nich.

Warto zaznaczyć, że także nasz gość
wiele wyniósł ze spotkań z młodzieżą.
Poszerzył wiedzę na temat Polski, na-
szych zwyczajów i tradycji, jak i nasze-
go języka. Cieszymy się zatem, że mo-
gliśmy gościć Robina w naszej szkole.

Natalia Bełz

Projekt „Przedsiêbiorczoœæ w praktyce”
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Wyjazd na operetkê
W niedzielę 29.11.2015 r. siedem uczennic klasy II a LO

z naszej Szkoły z poziomu rozszerzonego z języka polskiego
oraz jedna ucz. z kl. IV b T pojechało pod opieką mgr Joanny
Baszkiewicz-Macek i mgr. Grzegorza Macka do Teatru Mu-
zycznego w Lublinie na operetkę pt. „Księżniczka czardasza”
Imre Kalmana. Jest to jedna z najbardziej znanych i najczę-
ściej wystawianych operetek w Europie. Spektakl rozpoczął
się o godzinie 17.00 i trwał ponad dwie i pół godziny. Pod-
czas trzech aktów mogliśmy podziwiać znakomite występy
zarówno solistów, chóru, baletu jak i orkiestry, a w czasie an-
traktów podzielić się swoimi wrażeniami.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli pod ogromnym wraże-
niem umiejętności wokalnych i tanecznych artystów lubelskiej
sceny. Mimo późnej pory powrotu (ok. godz. 22.30), z niecier-
pliwością będziemy oczekiwać na kolejne spektakle, które
mają się odbywać już w odnowionym budynku Teatru Mu-
zycznego.

Grzegorz Macek

Późnym popołudniem 19 listopada
2015 r. odbyło się w Sokołowie Małopol-
skim ważne wydarzenie kulturalne – spo-
tkanie z historią w którym uczestniczyli
uczniowie naszej szkoły. Na sali widowi-
skowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji został wyemito-
wany film dokumentalny „Żołnierze Rze-
czypospolitej – Turzański las” w reżyserii
Artura Janickiego poruszający swą tema-
tyką dzieje obozu NKWD w Trzebusce
i mordu w Turzy. Projekcję filmu poprze-
dziło rozstrzygnięcie 8 edycji Międzypo-
wiatowego Konkursu Plastyczno-Literac-
kiego „Patriotyczna Droga Krzyżowa
– Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Pod-
czas spotkania nastąpiło wręczenie na-
gród i pamiątkowych dyplomów laure-
atom i opiekunom twórców prac. Wśród
wyróżnionych laureatów uczennice na-
szej szkoły – Katarzyna Krudysz z IALO
zajęła I miejsce w kategorii plastycznej
„Wyobrażenia Matki Bożej Turzańskiej”,
a Aleksandra Gałgan z IIAT otrzymała wy-

Wystawa malarska
„To, czego nie
widzimy na co

dzieñ”
Dnia 28.10.2015 r. uczniowie klasy

IALO uczestniczyli wspólnie z nauczy-
cielem wiedzy o kulturze w zwiedzaniu
wystawy „To, czego nie widzimy na co
dzień”.

Nasze miasto wprawdzie ubogo
przedstawia się z wnętrza przejeżdża-
jącego samochodu, ale spoglądając na
niego oczami artysty tak łatwo dostrzec
piękno i urok „zwykłych miejsc”.

Przedstawione prace artystów i mi-
łośników malarstwa uświadomiły mło-
dzieży, w jaki sposób można wydobyć
piękno z otaczającej nas rzeczywisto-
ści, a tym samym zachęcić ich do wła-
snych eksperymentów z malarstwem.

Odmienna wizja realnych fragmen-
tów miasta powinna wpłynąć na jego po-
strzeganie przez młodzież, która będzie
kształtować jego wizerunek w kolejnych
latach.

Renata Kotula

Kurs kelnerski
W dniach 03.10.2015 r. – 04.10.2015 r. młodzież Zespołu

Szkół w Sokołowie Młp. uczestniczyła w KURSIE KELNER-
SKIM. Kurs prowadzony był przez trenerów z Krakowskiej
Szkoły Restauratorów. W zajęciach wzięło udział 45 uczniów
z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, ZSZ zawód
kucharz oraz ZSZ zawód cukiernik. Kurs kelnerski dzielił się
na dwa etapy. W pierwszym etapie młodzież zapoznana zo-
stała z zasadami obsługi gości indywidualnych, restauracyj-
nym savoir vivre. Kurs zawierał takie elementy jak: obsługa
konsumenta, serwis dań, serwis wina, serwis champagne
i inne istotne zagadnienia. Podczas drugiego etapu kursu
przybliżono młodzieży zagadnienia związane z obsługą im-
prez okolicznościowych, organizacji bankietów, obsługi kon-
ferencji, przerw kawowych i innych istotnych zagadnień zwią-
zanych z obsługą imprez zorganizowanych. Dzięki udziałowi
w kursie młodzież uzyska dodatkowe doświadczenie, które
będzie mogła wykorzystać w przyszłej pracy.

Anna Kolano

różnienie. Podzielam sukcesy uczennic,
które poprzez udział w konkursie odnio-
sły się nie tylko do poznania naszej lo-
kalnej historii, ale dały świadectwo pięk-
nej postawy patriotycznej i twórczego
podejście do tragicznych wydarzeń.

Renata Kotula

Miêdzypowiatowy Konkurs Plastyczno-
Literacki „Patriotyczna Droga Krzy¿owa

– Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”
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„Z³oci” ch³opcy, „br¹zowe” dziewczyny – awans do pó³fina³u
wojewódzkiego w unihokeju ch³opców i dziewcz¹t!

Sukcesem naszych reprezentantów
zakończył się wyjazd na Rejonową Lice-
aliadę w unihokeju chłopców i dziewcząt.
Ale po kolei. Zawody odbyły się w dniach
1 i 2 grudnia 2015 r. w Kamieniu. Jako
pierwsze do rywalizacji przystąpiły
dziewczęta. W zawodach wzięło udział
7 zespołów: II LO Rzeszów, III LO Rze-
szów, LO im. Jana Pawła II z Rzeszowa,
LO Dynów, ZSZ Dynów, ZS Kamień, a tak-
że reprezentacja naszej szkoły. Drużyny
zostały podzielone na dwie grupy. Grupę
A utworzyły: II LO Rzeszów, III LO Rzeszów,
LO im. Jana Pawła II Rzeszów, ZSZ Dy-
nów. Do grupy B trafiły: ZS Sokołów Młp.,
LO Dynów oraz ZS Kamień – ubiegłorocz-
ny brązowy medalista województwa pod-
karpackiego. W grupach grano systemem
„każdy z każdym”, 2 x 6 minut. W pierw-
szym swoim meczu dziewczęta z Sokoło-
wa zagrały z LO z Dynowa. Po wielu do-
godnych sytuacjach na zdobycie bramki,
spotkanie zakończyło się bezbramkowym
remisem. Drugi i zarazem ostatni mecz
grupowy miał rozstrzygnąć o losie na-
szych dziewcząt. Po przeciwnej stronie
boiska faworyt – ZS Kamień, ciężki bój
czekał nasze reprezentantki. Ale... dopó-
ki walczysz jesteś zwycięzcą i to powie-
dzenie sprawdziło się w 100%! Rówie-
śniczki z Kamienia zaciekle atakowały,
praktycznie nie schodziły z naszej poło-
wy, ale obrana taktyka, mądra obrona, łut
szczęścia i po jednej z naszych kontr
upragnione zwycięstwo stało się faktem.
Bramkę na wagę 2 punktów zdobyła Ga-
briela Plizga. Ten mecz pokazał, że ni-
gdy nie można się stawiać na straconej
pozycji. W ostatnim meczu naszej grupy
podrażniony ZS Kamień rozprawił się
z uczennicami LO z Dynowa, wygrywa-
jąc 5:0. Tym samym awans do dalszych
gier z grupy B uzyskały nasze reprezen-
tantki i ZS Kamień, zaś z grupy A awan-
sowały zespoły z III LO z Rzeszowa i ZSZ
z Dynowa. Wyniki meczów grupowych
zostały zaliczone, do rozegrania pozo-
stały zatem dwa spotkania z drużynami
z grupy A. Na początek mecz z ZSZ
z Dynowa. Po zaciętej walce musiałyśmy
uznać wyższość przeciwnika, przegrywa-
jąc 1:0. O awansie do Półfinału Woje-
wódzkiego miała rozstrzygnąć trzecia
kolejka spotkań. Nam pozostał mecz
z III LO z Rzeszowa. Dziewczęta przystą-
piły do spotkania bardzo skoncentrowa-
ne, walczyły o każdą piłkę, miały sytuacje
do zdobycia bramki, ale one w tym spo-
tkaniu nie padły. Wynik 0:0 dał nam
1 punkt, a 2 punkty miałyśmy za zwycię-
stwo grupowe z ZS z Kamienia. W sumie
3 punkty, które wystarczyły, by ostatecz-
nie zająć III miejsce w całym turnieju
i awansować do Półfinału Wojewódzkie-

go! Wraz z nami awans uzyskały uczen-
nice z ZS z Kamienia oraz ZSZ z Dynowa.

2 grudnia 2015 r. do Kamienia udali
się chłopcy. Naładowani pozytywną
energią po sukcesie swoich koleżanek
przystąpili do rywalizacji, w której rów-
nież wzięło udział 7 drużyn. Oprócz ZS
Sokołów Młp. były to następujące szko-
ły: III LO Rzeszów, LO im. Jana Pawła II
Rzeszów, ZSZ Dynów, LO Dynów, ZSTW
Trzciana oraz ZS Kamień. W wyniku lo-
sowania do grupy A trafiły: ZS Sokołów
Młp., LO im. Jana Pawła II Rzeszów, III LO
Rzeszów, ZSTW Trzciana. W grupie B
znalazły się: ZSZ Dynów, LO Dynów i ZS
Kamień. Podobnie jak u dziewczyn,

w grupach grano systemem „każdy z każ-
dym”, 2 x 6 minut. Swój pierwszy bój
uczniowie ZS Sokołów Młp. stoczyli z ró-
wieśnikami z LO im. Jana Pawła II z Rze-
szowa. Od początku mecz układał się po
naszej myśli i po licznych sytuacjach
bramkowych ostatecznie zakończył się
zwycięstwem 4:0, co było dobrym pro-
gnostykiem na dalszą część zawodów.
Ale kolejny mecz i... zimny prysznic. Jego
sprawcami okazali się reprezentanci
z III LO z Rzeszowa, którzy bezlitośnie
wykorzystali nasze błędy w obronie
i wygrali 3:0. Zaczęła się delikatna ner-
wówka i na kolejną wpadkę nie mogli-
śmy już sobie pozwolić. Ostatni mecz
grupowy, podobnie zresztą jak u dziew-
cząt miał zadecydować o naszej przy-
szłości w turnieju. Przeciwnik – ZSTW
Trzciana – debiutant na zawodach z uni-
hokeja. Nie można nikogo lekceważyć,
nie można być zbyt pewnym siebie, trze-
ba wyjść i zagrać najlepiej jak się potrafi.
Zaczęło się dobrze, prowadziliśmy 2:0,
ale kolejny błąd sprawił, że znów zrobiło
się nerwowo. Na szczęście więcej bra-
mek nie padło, wygraliśmy 2:1 i dopisali-
śmy sobie 2 punkty. Wyszliśmy z grupy

do dalszych gier z zerowym dorobkiem
punktowym, a wraz z nami awansowali
uczniowie z III LO z Rzeszowa z 2 punk-
tami na koncie. W grupie B dwa pierw-
sze miejsca zajęły drużyny z ZSZ z Dy-
nowa oraz ZS z Kamienia i to z nimi przy-
szło się nam zmierzyć. Na pierwszy ogień
mecz z ZSZ z Dynowa. Nasi chłopcy zre-
wanżowali się za porażkę dziewczyn
z zawodniczkami z Dynowa i tym razem
oni okazali się górą zwyciężając 1:0. Do-
pisujemy 2 punkty i rozpoczynamy ostat-
ni mecz z ZS z Kamienia. W tym pojedyn-
ku nastąpił pokaz siły i umiejętności na-
szych chłopaków. Do przerwy prowadzili
3:0, a całe spotkanie zakończyło się wy-

nikiem 6:1. W kolejnym meczu
III LO z Rzeszowa uległo ZSZ
z Dynowa i mogliśmy się cieszyć
z I miejsca w całym turnieju
i awansu do Półfinału Woje-
wódzkiego! Ponadto awans uzy-
skali reprezentanci z III LO z Rze-
szowa i ZSZ z Dynowa.

Całej drużynie dziewcząt
i chłopców należą się słowa uzna-
nia i brawa za wspaniałą rywali-
zację, ambicję, charakter i wolę
walki do końca. Dziewczętom za
to, że nie wystraszyły się fawory-
zowanego rywala, nie przegrały
meczu w szatni, wyszły na boisko
i zostawiły na nim serce. Myślę,
że mecz z ZS z Kamienia pozwo-
li im uwierzyć w siebie i da wiarę
w kolejne zwycięstwa. Chłopa-

kom za to, że po przegranym meczu po-
trafili wyzwolić w sobie sportową złość
i wygrać kolejne spotkania. A porażka, no
cóż... każda jest nawozem sukcesu! Wie-
rzę, że nasi reprezentanci nie powiedzieli
jeszcze ostatniego słowa i powalczą
w Półfinałach Wojewódzkich, które od-
będą się w styczniu. Życzę powodzenia
i kolejnych sukcesów! A wszystkich, któ-
rzy chcieliby zasilić drużynę dziewcząt
i chłopców zapraszam na zajęcia poza-
lekcyjne, które odbywają się w każdy
czwartek o godzinie 15.10.

Reprezentacja dziewcząt: Sylwia
Waberska (II A LO), Regina Smotryś (II A
LO), Anna Piekło (II A LO), Gabriela Pli-
zga (III B T), Patrycja Drelich (III B T),
Małgorzata Walicka (III A LO), Sylwia Ry-
chel (I A LO), Kinga Kosiorowska (I A LO),
Dominika Piersiak (I a LO).

Reprezentacja chłopców: Davide Za-
stawny (III A T), Mateusz Gałgan (III A T),
Krystian Filip (III A T), Bartłomiej Bałamut
(II A LO), Marcin Sabat (III B T), Bartosz
Mika (III A LO), Piotr Hermanowski (III A
ZSZ), Dawid Gielarowski (I A ZSZ), Mate-
usz Batorowicz (II A ZSZ).

Dorota Ślusarczyk



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/233/2015 str. 48

„Biegniemy dla
Hospicjum”

21 listopada 2015 roku w Nienadów-
ce odbył się bieg charytatywny „Biegnie-
my dla Hospicjum”, zorganizowany
przez uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół Nr 1 i Nr 2 w Nienadówce w ra-
mach programu Młody Obywatel. W przy-
gotowanie i przeprowadzenie akcji włą-
czyli się również wolontariusze Funda-
cji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
W biegu wzięło udział 180 uczestników,
wśród nich były: dzieci, młodzież i doro-
śli z Nienadówki, Trzebuski, Sokołowa
Małopolskiego, Trzebosi, Trzebowniska,
Rzeszowa i Niedźwiady Górnej. Celem
biegu było zebranie funduszy na rzecz
dzieci z hospicjum w Rzeszowie, po-
pularyzacja aktywności ruchowej oraz
integracja środowiska szkolnego i lo-
kalnego. Bieg na dystansie 6 km roz-
począł się o godzinie 9:00 startem ze
szkolnego boiska przy ZS Nr 2 w Niena-
dówce. Trasa prowadziła drogą asfal-
tową w kierunku Huciska, następnie
ścieżką leśną do Trzebuski a następnie
Karczmarką do Nienadówki.

Na mecie pierwszy zjawił się Maciej
Sąsiadek, który reprezentował hospi-
cjum, kolejnym zawodnikiem był Wacław

Tomasiak z Grupy Biegowej
„Na Zdrowie” Sokołów Mało-
polski jako trzeci przybiegł
Karol Krzyśko uczeń Zespołu
Szkół Nr 2 w Nienadówce. na-
stępnie na mecie pojawiła się
Justyna Słodnik – wolonta-
riuszka hospicjum. Zaraz po
niej linię mety przekroczyli
Marcin Tomasiak z ZS w So-
kołowie Małopolskim. oraz
Bartosz Chorzępa, uczeń ZS
Nr 1 w Nienadówce.

Wszyscy uczestnicy biegu
otrzymali gadżety ufundowane przez
sklep sportowy Decathlon Easy oraz Sto-
warzyszenie LGD „Eurogalicja” z Soko-
łowa Małopolskiego. Akcję wsparła rów-
nież cukiernia Asia z Wólki Sokołow-
skiej, Pani Barbara Boczkaj oraz skle-
pik szkolny ZS Nr 2. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników podczas biegu czu-
wała OSP z Nienadówki. Imprezie prze-
wodniczył Wiesław Sondej, zdjęcia wy-
konywał Dominik Matuła.

Akcję wsparł Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Małopolskim przekazując

ZS NIENADÓWKA

CICHA NOC

W cichą noc
wypadło sianko z pastorałki
Poleżało już sobie
i na łąkach niebieskich
i w żłobie
i pod strawą ludzką

A ludzie
znowu włożą w sianko
ostre noże i widelce
Wprost pod białe obrusy
Zaraz po Wigilii

A Ono
i tak nie powie
że wolałoby czasem
wrócić do żłobu

Wit Old

na rzecz hospicjum darowiznę pieniężną.
Całość zebranej kwoty w wysokości
2.077 zł została przekazana hospicjum.

Liczba uczestników przerosła wszel-
kie oczekiwania, a tym samym zdopin-
gowała organizatorów do planowania
kolejnych edycji biegów charytatyw-
nych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom,
osobom i instytucjom zaangażowanym
w akcję i serdecznie zapraszamy do
udziału w przyszłym roku.

Organizatorzy
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Promując czytelnictwo wśród na-
szych wychowanków i ich rodziców or-
ganizujemy wiele przedsięwzięć mają-
cych na celu zachęcanie dzieci do się-
gania po książki. Jednym z takich dzia-
łań będzie zapraszanie znanych i ce-
nionych mieszkańców miasta zajmują-
cych ważne stanowiska w społeczno-
ści lokalnej do czytania książek naszym
przedszkolakom. Pierwszym zaproszo-
nym przez nas gościem był burmistrz
Sokołowa Małopolskiego Pan Andrzej
Ożóg, który 12 października przyjechał
do przedszkola. Nasz gość na to spo-
tkanie przybył z egzemplarzem Bajek
świata, książki pożyczonej od córki.
Przedszkolaki mogły usłyszeć takie hi-
storie jak: Pastuszek kłamczuszek, Lis
i winogrona, Kura znosząca złote jaja,
Lis i kruk, Niezadowolony osiołek, Wół
i osioł – co istotne każda z nich niosła
ze sobą morał, o którym dzieci chętnie
rozmawiały z gościem i w przyjemny
sposób uczyły się jak postępować
w różnych sytuacjach. Pan burmistrz był
pierwszym, ale na pewno nie ostatnim
zaproszonym przez nas do głośnego
czytania gościem.

W ramach przygotowywanej właśnie
innowacji pedagogicznej będziemy
w tym roku szkolnym witać w przedszko-
lu wiele interesujących osób, które za
przykładem pana burmistrza zechcą
wesprzeć naszą placówkę w promowa-
niu czytelnictwa, a dzieciaki będą mo-
gły dzięki temu poznawać jeszcze le-
piej bajkowy świat i czerpać radość
i satysfakcję ze słuchania literatury dla
najmłodszych. Nasze działania mają
na celu przede wszystkim wdrażanie do
częstego sięgania po książkę, gdyż
kontakt dziecka z wartościową książką
pozwala nie tylko przyjemnie spędzić
czas, ale także kształtuje wiedzę o ota-
czającej rzeczywistości, pobudza wy-
obraźnię, wzbogaca słownictwo oraz
uczy szacunku i buduje pozytywny ob-
raz świata i siebie.

Przedszkolaki podziękowały za po-
święcony im czas własnoręcznie przy-

Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

Burmistrz bajki czyta

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

gotowanymi papierowymi kwiatami
oraz laurką.

Tekst i fot. Monika Majka,
Karolina Trzpis
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„Kiedy trzeba...”
Wojewódzki konkurs

recytatorski dla
m³odzie¿y gimnazjalnej

Gdzie bursztynowy świerzop,
gryka jak śnieg biała.

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

W dniu 30 października 2015 roku,
w Sokołowie Małopolskim odbył się
wojewódzki konkurs recytatorski dla
młodzieży gimnazjalnej „Kiedy trze-
ba...”. Była to już siódma edycja tegoż
konkursu, tym razem uczestnicy recyto-
wali poezję lub prozę dowol-
nie wybranych poetów i pisa-
rzy, którzy w swoich utworach
oddawali piękno i malowni-
czość polskiej przyrody. Orga-
nizatorem konkursu była 26
DH działająca przy Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp., a także nauczy-
ciele historycy i poloniści tej
szkoły, tj. mgr Stanisław Kula
i Barbara Skóra – Czachor.
Honorowy patronat nad kon-
kursem objął profesor Uni-
wersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Przyroda zawsze inspiro-
wała wyobraźnię artystów.
W ich twórczości znajdziemy różne jej
obrazy, jest urzekająca i piękna, ale też
potężna, tajemnicza, złowroga, okrutna,
przerażająca, mroczna, wzbudza lęk,
niepokoi i intryguje. Motyw natury pełni
w poezji i prozie wiele funkcji. Czasem
celem jest ukazanie niezwykłości pej-

zażu, zachwytu, podziwu, szczęścia, ja-
kie daje obcowanie z pięknem natury,
jej fenomenu, uroku, wielości wrażeń
doznawanych różnymi zmysłami. Temat
i motyw przyrody odgrywa więc szcze-
gólną rolę w twórczości pisarzy i poetów
wielu epok.

Dlatego, jako organizatorzy zdecy-
dowaliśmy się właśnie na taki temat,
siódmej edycji naszego konkursu.

Celem konkursu jak zawsze było pro-
pagowanie piękna poezji i prozy pol-
skiej, rozwijanie recytatorskich i aktor-
skich uzdolnień młodzieży gimnazjalnej.
Rozwijanie poprzez literaturę wrażliwo-
ści i emocjonalności młodzieży. Uświa-
domienie uczniom związku literatury
z historią naszego kraju

Jako organizatorzy pragniemy rów-
nież, aby konkurs ten promował nasze
miasto oraz Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp., w województwie
podkarpackim.

Podczas konkursu młodzi artyści re-
cytowali wybrany przez siebie utwór
poetycki lub fragmenty prozy m.in. ta-

kich twórców jak: A. Mickiewicz, J. Tu-
wim, J. Kasprowicz, L. Staff, W. St. Rey-
mont, A. Asnyk, E. Orzeszkowa i inni.

Komisja konkursowa oceniała
uczestników według jednej kategorii
– recytacja klasyczna i następujących
kryteriów: dobór repertuaru, znajomość

tekstu, interpretacja utworu, a także ogól-
ny wyraz artystyczny.

W konkursie brało udział 29 uczest-
ników z 10 gimnazjów całego woje-
wództwa podkarpackiego z następują-
cych szkół: Publiczne Gimnazjum w ZS
w Trzebosi, Publiczne Gimnazjum w ZS
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Gim-
nazjum w Nowej Wsi, Gimnazjum
w Górnie, Gimnazjum Nr 4 w ZS w Sta-

lowej Woli, Gimnazjum w ZS
Nr 1 w Nienadówce, Gimna-
zjum w ZS w Gnojnicy Dolnej,
Gimnazjum w Kamieniu, Ze-
spół Szkół w Zaczerniu, Pu-
bliczne Gimnazjum w Wado-
wicach Górnych.

Komisja konkursowa
w składzie dr Bartosz Walicki
– przewodniczący, mgr
Agnieszka Dudzik – sekretarz
oraz mgr Irena Świderska
– członek komisji, wyłoniła na-
stępujących laureatów: I miej-
sce – Żaneta Kosior Zespół
Szkół w Zaczerniu, II miejsce
– Weronika Piersiak Gimna-
zjum w Górnie, II miejsce – Fi-

lip Rząsa – Gimnazjum w Sokołowie
Mlp., III miejsce – Krzysztof Sendera
Gimnazjum w Nowej Wsi, III miejsce
– Gabriela Drozdowska Gimnazjum w
Kamieniu, III miejsce – Dominik Bigos
Gimnazjum w Wadowicach Górnych.

Komisja przyznała również wyróż-
nienia, wyróżnienia otrzymali: Julia Cze-
kajska, Magdalena Smoła, Paulina Bie-
niek,. Anna Kolano, Julia Nurzyńska,
Julia Darlak, Klaudia Cisek, Natalia Jur-
kowska, Katarzyna Proszek.

W imieniu organizatorów jeszcze raz
serdecznie gratulujemy laureatom i wy-
różnionym.

Dziękujemy również za udział i przy-
gotowanie pozostałym uczestnikom
konkursu.

Pragniemy też podziękować
wszystkim nauczycielom, którzy zachę-
cili uczniów do udziału w konkursie
i pracowali wraz z nimi nad przygoto-
waniem repertuaru do konkursu tj. pani
mgr Barbarze Kołodziej, Aldonie Bil-
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skiej-Kokosińskiej, Beacie Prokop, Ire-
nie Świderskiej, Agnieszce Dudzik,
Halinie Partyce, Barbarze Dobrzań-
skiej, Annie Siedleckiej, Lucynie Per-

ZS GÓRNO
Joanna Ożóg
nauczyciel-bibliotekarz ZS Górno

Zaczarowany
œwiat ksi¹¿ek

Program zajęć literackich z elemen-
tami biblioterapii dla klas I-III.

1. Wstęp
Program zajęć literackich z elemen-

tami biblioterapii zakłada intensyfikację
działań związanych z książką i czytel-
nictwem na terenie szkoły podstawowej
wśród klas I-III.

Literatura piękna od zarania dzie-
jów miała wielki wpływ na człowieka
poprzez przedstawienie takiego spoj-
rzenia na świat, które albo jest mu do-
brze znane albo zupełnie nowe, oferu-
jąc wzory do myślenia, przeżywania
czy zachowania. Ma swój olbrzymi
udział w rozwoju osobowości, pomaga
zachować równowagę emocjonalną,
chroni przed negatywnymi emocjami
– smutkiem, żalem, lękiem, gniewem,
uczy nowych zachowań, daje wreszcie
wzory zachowań. Tak szerokie spek-
trum jej działania spowodowało, że już
na początku XX wieku zaczęto wyko-
rzystywać jej możliwości w celach tera-
peutycznych. Powstała zupełnie nowa
dziedzina, nazwana bibl ioterapią

(z greckiego biblion – książka, thera-
peo – leczę).

Wykorzystują ją do swoich potrzeb
lekarze, psycholodzy, pedagodzy, wy-
chowawcy, nauczyciele i bibliotekarze.
Do celów szkolnych dobre zastosowa-
nie ma definicja biblioterapii wycho-
wawczej (rozwojowej), w której stosuje
się książki dostosowane do potrzeb
użytkowników zdrowych w sensie fizycz-
nym i psychicznym, ale mających do roz-
wiązania jakieś istotne problemy. Za
jedno z najważniejszych zadań biblio-
terapii uważa się pomoc w intelektual-
nym uaktywnieniu się ucznia poprzez
dostarczenie mu takiej literatury (bodź-
ca), która umożliwi mu twórcze i aktyw-
ne działanie prowadzące do rozwiąza-
nia jego problemów.

Dzieje się tak nie tylko poprzez ogrom
zawartych w literaturze doświadczeń,
ale przede wszystkim przez sposób do-
cierania do czytelnika. Dziecku niezbęd-
ne są wzory osobowościowe. Dzięki nim
uczy się ono, jakie cele wybierać i jak je
realizować. Często dom rodzinny nie
dostarcza ich lub nie potrafi przeciwsta-
wić się wzorcom negatywnym, którymi
dziecko jest bombardowane z ekranu
telewizora i komputera. Takim wzorem
może być bohater książkowy (np. z ba-
śni Andersena).

Szczególną rolę w literaturze cieszy
się baśń, która w wyjątkowy sposób
wzbogaca świat wewnętrzny dziecka
łącząc w sobie elementy świata realne-
go i fikcyjnego. Wyraźny podział na do-
bro i zło sprawia, że uczy się ono poko-
nywać trudności, lecz także zdobywa
cenną wiedzę na temat systemu warto-
ści i właściwych wzorców postępowa-
nia. Przekonanie, iż dobro zawsze zwy-

cięża, uczy, że warto wżyciu postępo-
wać zgodnie z zasadami. Baśń uczy
dziecko współczucia i empatii. Rozwija
wyobraźnię i fantazję, wyzwala emocje.
Może być ona wykorzystywana w zaję-
ciach literackich z elementami bibliote-
rapii jako wzorzec określanych zacho-
wań, ułatwia projekcję własnych do-
znań, pomaga wejrzeć we własne pro-
blemy i wzmacnia wewnętrznie. Bajki
terapeutyczne pozwalają bez lęku spoj-
rzeć na swoje problemy i uczą jak po-
magać sobie samemu w trudnych sytu-
acjach. Cudowny świat bajek pozwala
odmienić zdarzenia, odczarować je po-
przez powiązanie przyczyn z ich skut-
kami, czyli objawami lękowymi zdarze-
nia tajemnicze, mroczne i przerażające,
ukazane przez pryzmat powodujących
je czynników, znaczenie tracą moc
wzbudzania lęku. Poprzez bajki dziec-
ko uczy się pozytywnego myślenia
o sytuacjach lękotwórczych. Najważniej-
sza rola bajki tkwi w uwolnieniu od lęku
poprzez oswojenie się z zagrożeniami,
poprzez danie wsparcie sprawę świa-
domości, że dobra wróżka czuwa i oto
nagle może nastąpić nieoczekiwanie mu
wsparcia, poczucie siły i nadzieję. Po-
nadto bajka może służyć jako model,
wzorzec określonych zachowań.

Wielkie usługi może oddawać biblio-
terapia rodzicom. Jest ona metodą
o wprost nieocenionych możliwościach.
Zarówno rodzice jak i nauczyciele do-
skonale wiedzą jak mało efektowne jest
tak zwane prawienie morałów czy ka-
zań. Profesjonalnie dobrana książka
i odpowiednio poprowadzone zajęcia
potrafią zdziałać cuda bez zbędnego
moralizowania. Dlatego ideałem byłoby
przynajmniej uświadomić rodzicom ist-

lak, Marzenie Kapinos, Genowefie Saj,
Justynie Kuduk, Monice Sidor a także
Sławomirowi Ożogowi i dr. Przemysła-
wowi Prucnalowi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali upominki w postaci artykułów szkol-
nych, papierniczych i dyplomy od orga-
nizatora konkursu a laureaci i wyróżnieni
cenne nagrody książkowe, pomoce
szkolne oraz akcesoria komputerowe.

Konkurs zakończył wspólny poczę-
stunek oraz pamiątkowe zdjęcie.

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

Pragniemy również podziękować
sponsorom konkursu, którymi byli:
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp.,
Ceramix, Spark System, Spółdzielnia
telekomunikacyjna „Wist” w Łące, Sta-
rostwo powiatowe w Rzeszowie, Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eu-
rogalicja”.

Organizatorzy:
B. Skóra-Czachor, S. Kula
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nienie takich możliwości. W edukacji
wczesnoszkolnej książka i biblioteka
odgrywają istotną rolę w przygotowaniu
dziecka do obcowania ze światem sztu-
ki. Dzieci chętnie uczestniczą w organi-
zowanych w bibliotece spotkaniach edu-
kacyjnych, które przyczyniają się do roz-
woju ich zainteresowań, kształtowania
nawyków czytelniczych, wyrabiania gu-
stów i stylów czytania.

Propozycje dla klas I-III przedsta-
wiłam jako jednolity blok programowy,
zakładając te same treści i tą samą li-
teraturę, ale różnicowanie stopnia
trudności przy pracy z wybraną
książką. Wiedząc, że poziom rozumie-
nia czytanego na głos tekstu przekra-
cza o kilka lat poziom rozumienia przy
samodzielnym czytaniu, można sobie
na to pozwolić.

Przedstawiony przeze mnie program
współgra zarówno z programem wycho-
wawczym jak i programem edukacji
wczesnoszkolnej. Realizowany będzie
przez nauczyciela bibliotekarza wraz
z pedagogiem szkolnym. W celu ułatwie-
nia realizacji programu załączone zo-
stały scenariusze zajęć literackich z ele-
mentami biblioterapii.

2. Główne cele programu
1) Rozwijanie i kształtowanie zaintere-

sowań czytelniczych.
2) Rozbudzanie umiejętności poszuki-

wań literackich.
3) Kształtowanie nawyku czytania i zdo-

bywania wiedzy.
4) Wzmocnienie i wzbogacenie zasobów

dziecka tak, aby lepiej potrafiło radzić
sobie z trudnościami życiowymi.

5) Zapobieganie uzależnieniu od tele-
wizji i komputerów.

3. Szczegółowe cele zajęć literackich
z elementami biblioterapii

Po zrealizowaniu programu zajęć li-
terackich z elementami biblioterapii na

I etapie edukacyjnym szkoły podstawo-
wej, dziecko:
– czuje się zauważone i docenione
– ma poczucie własnej wartości
– wzbogaca swoją wiedzę o świecie

i ludziach
– rozpoznaje, nazywa i wyraża swoje

uczucia
– stara się panować nad własnymi

emocjami
– rozwija poczucie empatii
– jest wrażliwe na potrzeby innych
– potrafi pracować z grupą
– potrafi skutecznie komunikować się

z grupą
– poznaje różne sposoby rozwiązywa-

nia sytuacji trudnych
– chętnie i samodzielnie czyta książki
– zna i docenia terapeutyczną rolę li-

teratury
– rozwija swoje zainteresowania czy-

telnicze
– czyta ze zrozumieniem.

4. Prowadzący zajęcia
Zajęcia literackie z elementami bi-

blioterapii prowadzić będzie nauczyciel
bibliotekarz po uprzednim ukończeniu
kursu Elementy biblioterapii w pracy na-
uczyciela bibliotekarza wraz z pedago-
giem szkolnym.

5. Uczestnicy zajęć
Zajęcia przewidziane są dla uczniów

klas I–III korzystających z zajęć ze wzglę-
du na potrzebę pomocy z powodu:
– problemów rodzinnych, problemów

zdrowotnych (np. niepełnospraw-
ność),

– braku akceptacji ze strony grupy ró-
wieśniczej,

– trudności w nauce,
– innych trudności życiowych.

6. Zasady prowadzenia zajęć:
– integracja uczestników zajęć
– swoboda uczestnictwa

– uwzględnianie zainteresowań lite-
rackich

– uwzględnianie potrzeb i preferencji
– dostosowanie poziomu i tempa za-

jęć do poziomu intelektualnego i fi-
zycznego uczestników

7. Organizacja zajęć:
– systematyczne, cotygodniowe spo-

tkania

8. Proponowane techniki pracy:
– głośne, samodzielne czytanie tek-

stów przez dzieci,
– czytanie wybranych tekstów literac-

kich przez lidera grupy lub prowa-
dzącego zajęcia,

– słuchanie tekstów o różnym charak-
terze (np. relaksacyjnym, aktywizu-
jące),

– dyskusja nad czytanym utworem,
– pisanie listu do bohatera,
– wymyślanie innego zakończenia

utworu,
– wymyślanie dalszych losów postaci

niekoniecznie pierwszoplanowych,
– wchodzenie w rolę wybranego bo-

hatera i przedstawienie scenek,
– wykonywanie ilustracji do czytane-

go utworu,
– ilustrowanie własnego nastroju

i emocji,
– gry i zabawy literackie: wymyślanie

krótkich tekstów literackich i poetyc-
kich,

– wykonywanie: gry planszowej, wy-
cinanek, korony, kolażu, rzeźb z masy
solnej lub plasteliny, talizmanów, pa-
cynki.

– zabawa w królewicza, zabawa w co
nas różni i łączy.

9. Zaczarowany świat książek
– szczegółowy plan zajęć literackich
z elementami biblioterapii.
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„Œpiewaj duszo ma...”
w Zespole Szkó³ im. ks. M. Lachora w Górnie

Na to coroczne hasło XIV już edycji
Powiatowego Konkursu Piosenki Reli-
gijnej, który odbył się 28 października
w Domu Kultury w Górnie, odpowiedzia-
ło 120 uczestników, którzy wystąpili jako
soliści i zespoły w czterech kategoriach
wiekowych. Występy uczestników oce-
niało jury w składzie Joanna Januszew-
ska, Kamil Niemiec i Sebastian Stachur-
ski. Konferansjerkami były uczennice
naszego gimnazjum Aleksandra Zdeb
i Sabina Skiba. Podczas konkursu go-
ścinnie wystąpił zespół instrumentalno-
wokalny z Krzywej Wsi w składzie 18
osób pod opieką Eweliny Cisek.

Za dobrą wolę, bezinteresowność
i życzliwość naszych przyjaciół i sponso-
rów, chcemy serdecznie podziękować:
- Burmistrzowi Gminy i Miasta Soko-

łów Młp.
- Starostwu Powiatowemu w Rzeszo-

wie
- Zarządowi Telekomunikacji „Wist”

w Łące
- Dariuszowi Zdeb Sklep „ROLNIK”

Górno
- Firmie „TT-Bruk” Górno
- Firmie „Smak” w Górnie
- Ks. Janowi Lib – Proboszcz Parafii

Górno
- Maciejowi Szmyd – Zakład Piekar-

nictwa Trwałego – Górno Dołęga
- Prezesom Firmy „STYROBUD”

w Trzebosi
- Lekarzom medycyny – Niepubliczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Górno
- Prezesowi EKO-TUCZ w Górnie

– Mieczysław Kobiernik

- Zofii Buczkowskej i Jadwidze Cho-
lewa „Kasztel na Ursynowie” – Łowi-
sko

- Cukierni „Asia” – Wólka Sokołowska
- Piekarni „Zuza” w Górnie
Nagrodzeni wykonawcy to: Kategoria IV
– gimnazjaliści zespoły

I miejsce
Młody Duch” z Gimnazjum w Górnie
Anna Radomska, Karolina Perlak, We-
ronika Piersiak i Jarosław Piekut – „Ju-
bilate deo”
II miejsce
Urszula Opiela i Magdalena Blicharz
z Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach
– „Błogosławieni miłosierni”
III miejsce
Zespół z Gimnazjum w Jasionce Nata-
lia Marszał, Martyna Tracz, Kamila Ci-
sło i Katarzyna Tęczar – „Tacy sami”
Wyróżnienie
Zespół wokalno-instrumentalny Alicja
Maksemyuk, Małgorzata Tabor, Patrycja
Krawiec i Magdalena Stępak z Gimna-
zjum im. kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Jeżowem – „Chciałbym Ci Boże”
Wyróżnienie
Duet Anna Ożóg i Wiktoria Kida z Ze-
społu Szkół Im. Jana Pawła II w Łowisku
– „Schowaj mnie”
I miejsce soliści
Aleksandra Kozub ze Szkoły Muzycz-
nej w Ropczycach – „Rękę ci daję”
II miejsce
Maria Styś ze Szkoły Muzycznej w Rop-
czycach – „Kochany bracie”
Kategoria III – klasy IV – VI
I miejsce soliści

Julia Wróbel ze Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Pawła II w Łętowni – „W ciszy
Niepokalanej”
II miejsce
Kornelia Januszewska – Szkoła Podsta-
wowa w Kamieniu Prusinie „Błogosła-
wieni Miłosierni”

III miejsce
Martyna Surdziel – Szkoła Podstawowa
w Zaborzu – „Janie Pawle teraz przyjdź”
I miejsce zespoły
Wiktoria Przybysz, Julia Piędel i Kamila
Zagaja z Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Łowisku – „Bóg jest dobry”
II miejsce
Marcelina Sączawa, Andżelika Sącza-
wa, Monika Socha i Anna Kobylarz ze
Szkoły Podstawowej w Kamieniu Prusi-
nie – „Szachownica”
III miejsce
Oliwia Sitarz, Kinga Laufer, Wiktoria
Maksemyuk i Joanna Rurak z Zespołu
Szkół w Jeżowem Centrum – „Każdy
wschód słońca”
Wyróżnienie
Karolina Krzanowska, Martyna Drapała
i Dominika Kołodziej ze Szkoły Podsta-
wowej w Zespole Szkół nr 1 w Niena-
dówce – „Ojcze nasz”
Kategoria I przedszkole
I miejsce egzekwo
Zespół dzieci z Przedszkola w Kamie-
niu Prusinie w składzie Lena Demkow-
ska, Dominika Szewc, Justyna Węglarz
i Aleksandra Partyka – „Olej do głowy”
Sebastian Cisek, Rafał Piersiak i Piotr
Piróg z Przedszkola w Górnie – „Imię
Pana jest twierdzą”
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Kornelia Kutyła z Przedszkola w Soko-
łowie „Barka”
Dzieci z Przedszkola w Sokołowie „Boże
nutki” w składzie Anna Walicka, Emilia
Węglarz, Oliwia Pikor i Maja Baran
„Anioł Stróż”
Dzieci z Przedszkola w Łowisku Wikto-
ria Watras i Kamila Wilk – „Znak krzyża”
Dzieci z Przedszkola w Sokołowie Młp.
Magdalena Koch, Bartosz Kustra, Fau-
styna Łuszczki i Patrycja Matuła – „Nie-
bo dla mazgajów”
II kategoria – klasy 1-3
I miejsce zespoły
Weronika Pękala, Julia Pokrzywa, Julia
Serwińska i Amelia Bieniek z Zespołu
Szkół w Jasionce – „Duch święty niech
zjednoczy nas”
II miejsce
Wiktoria Klocek, Agata Kusiak, Natalia
Olko i Konrad Baran ze Szkoły Podsta-
wowej w Łętowni – „Ty prowadzisz nas”
III miejsce

Wiktoria Błądek, Kinga Błądek, Kamila
Urbanik i Dominika Żak ze Szkoły z Ka-
mienia Prusiny – „Błogosławieni”
Wyróżnienie
Anastazja Romańska, Wiktoria Sondej,
Maja Chorzępa i Agnieszka Kiełb ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Górnie
– „Bądź zawsze wśród nas”
Wyróżnienie
Magdalena i Anna Barszczak ze Szkoły
Podstawowej w Łowisku – „Jesteś perłą”
Wyróżnienie
Oliwia Kutyła, Karol Cisek i Julia Cho-
rzępa ze Szkoły Podstawowej w Trze-
bosi – „Sercem kocham Jezusa”
Wyróżnienie
Weronika Perlak, Wiktoria Perlak, Karo-
lina Sitarz i Kinga Sitarz z Zespołu Szkół
w Jeżowem Centrum – „Spotkał mnie
dziś Pan”

Wyróżnienie
Martyna Chorzępa i Kinga Gielarowska
z Caritas w Nienadówce – „Powiedz lu-
dziom”
I miejsce soliści
Alicja Niemiec z Zespołu Szkół nr 1
w Nienadówce – „Na drugi brzeg”
II miejsce
Zuzanna Kraska z Zespołu Szkół im. bło-
gosławionego Bronisława Markiewicza
w Trzebosi – „Tyś jak skała”
III miejsce
Oliwia Baran z Caritas w Nienadówce
– „Alleluja”
Wyróżnienie
Oliwia Naja ze Szkoły Podstawowej
w Kamieniu Prusinie – „Nie lękaj się”
Wyróżnienie
Julia Kasiak z Zespołu Szkół w Łukaw-
cu – „Coś się święci”
Wyróżnienie
Wiktoria Lasota ze Szkoły Podstawowej

w Trzebosi – „Idź ogłoś to po górach”
Wyróżnienie
Justyna Burszta z Zespołu Szkół w Gór-
nie – „Ratuj mnie”
Wyróżnienie
Agata Skiba z Zespołu Szkół w Górnie
– „Barka”
Wyróżnienie
Liliana Matuła z Zespołu Szkół w Gór-
nie – „Alleluja”

Nasze coroczne spotkania konkur-
sowe cieszą się ogromną popularnością
wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy
wszystkim wykonawcom i opiekunom za
piękne przygotowanie i wykonanie reli-
gijnych utworów muzycznych. Dzięku-
jemy również za wspaniałą zabawę
i miłą atmosferę. Zapraszamy do Górna
na kolejną XV edycję naszego konkursu
w 2016 roku.

Halina Godek
Marta Perlak

Zabawa
andrzejkowa

w ZS w Wólce
Niedźwiedzkiej
W przedszkolu zabawa,
Andrzejek to czas!
Niech dobry humor
króluje wśród nas!

Dnia 26 listopada 2015 r.
w Zespole Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej odbyła się zaba-

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA
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wa andrzejkowa. Grupy z oddziałów przedszkol-
nych oraz klas 1-3 przybyły do odświętnie przy-
strojonej sali gimnastycznej. Dla najmłodszych
był to pierwszy przedszkolny bal. W krainę za-
bawy dzieci zostały wprowadzone przez nauczy-
cielki oraz dwie animatorki. Wszyscy świetnie
bawili się przy najnowszych muzycznych hitach
oraz piosenkach znanych z przedszkola. Wśród
licznych niespodzianek nie zabrakło emocjo-
nujących konkurencji m.in. przeciągania liny. Na
koniec balu w każdej grupie zostali wybrani Król
i Królowa zabawy andrzejkowej. W swoich sa-

Spotkanie
ze św. Mikołajem

Początek grudnia jest bez wątpienia dla wszystkich dzie-
ci, jak i dorosłych bardzo wyjątkowym okresem. Miła atmos-
fera zagościła także w Przedszkolu Samorządowym w Wól-
ce Niedźwiedzkiej. 4 grudnia 2015 r. w każdej sali rozbrzmie-
wał radosny śmiech dzieci. Dźwięk dzwoneczków oznaczał,
że pojawił się niezwykły gość, który, aby nas odwiedzić prze-
był daleką drogę. Był to Święty Mikołaj. Zanim rozdał dzie-
ciom prezenty, zapytał czy były grzeczne oraz poprosił by
zaśpiewały dla Niego piosenkę lub wyrecytowały wiersz.
Przedszkolaki spełniły tę prośbę, więc pochwalił je i wręczył
wszystkim prezenty. Było miło i przyjemnie, ale przyszedł czas,
by zakończyć spotkanie, które dostarczyło wszystkim mnó-
stwo pozytywnych wrażeń. Dzieci słowami: Dziękujemy z Twe
dary, przyjedź do nas za rok cały! podziękowały Mikołajowi,
pożegnały Go i poprosiły, by jeszcze je odwiedził.

Natalia Wrzos

lach dzieci spożywały przygotowany przez ro-
dziców smaczny poczęstunek. Był to dzień pe-
łen radości i niespodzianek.

Natalia Wrzos
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XIII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Wólka Niedźwiedzka 2015

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Zespole
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Wólce Nie-
dźwiedzkiej odbył się, już po raz trzyna-
sty w historii szkoły Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej, cieszący się dużą popu-
larnością wśród młodzieży. Wspólny
patronat nad festiwalem objęli Poseł do
Parlamentu Europejskiego Pan Stani-
sław Ożóg oraz Burmistrz Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp., Pan Andrzej Ożóg.

W imprezie udział wzięli uczniowie m.in.
z Górna, Sokołowa Młp., Głogowa Młp.,
Nienadówki, Brzózy Królewskiej, Trze-
bosi, Stobiernej, Kamienia i Wólki Nie-
dźwiedzkiej, przygotowani przez 30
Opiekunów. Śpiewający podzieleni byli
na 2 grupy: I – szkoły podstawowe,
II – gimnazja, a w obrębie tych grup, na
kategorie solistów i zespoły.

W części konkursowej uczniowie
prezentowali piosenki w języku angiel-
skim, niemieckim i francuskim. Uczest-
ników konkursu oklaskiwała licznie zgro-

madzona publiczność, która życzliwie
przyjęła wszystkich wykonawców. Jury,
w składzie pani Katarzyna Antoń, na-
uczycielka języka niemieckiego, pani
Edyta Ulman, nauczycielka języka fran-
cuskiego, pan Maciej Peszko, nauczy-
ciel języka angielskiego oraz pan Mie-
czysław Sulikowski, artysta muzyk, oce-
niali walory głosowe, sposób prezenta-
cji utworu, poprawność językową oraz
ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy

uczestnicy konkursu zostali uhonorowa-
ni pamiątkowymi dyplomami, a zwycięz-
cy otrzymali statuetki oraz cenne nagro-
dy rzeczowe, m.in. mp4, głośniki, słu-
chawki czy pendrive’y.

Na scenie uczniowie zaprezento-
wali różne style i gatunki muzyczne. Mo-
gliśmy posłuchać coverów takich wy-
konawców jak Metallica, Pink czy Me-
gan Trainor. Powodem do radości
może być fakt, iż nie były to tylko od-
twórcze wykonania, ale artystyczne in-
terpretacje utworów.

Jury przyznało nagrody i wyróżnie-
nia w obydwu grupach.

W grupie szkoła podstawowa pierw-
sze miejsce w kategorii zespół otrzymał
duet ze Szkoły Podstawowej w ZS
w Górnie. Wśród solistów wygrała Ka-
mila Tęcza ze Szkoły Podstawowej w ZS
w Wólce Niedźwiedzkiej. Drugie miej-
sce przyznano Mai Zając ze Szkoły Pod-
stawowej w ZS w Głogowie Młp. A trze-
cie Katarzynie Gorący ze Szkoły Pod-
stawowej w ZS w Sokołowie Młp...

W grupie gimnazjum, pierwsze miej-
sce w kategorii zespół otrzymało Gim-
nazjum w Sokołowie Młp., drugie miej-
sce Publiczne Gimnazjum w Górnie
a trzecie Gimnazjum w ZS w Czarnej.

W kategorii solista wygrała Patrycja
Kiełbowicz z Gimnazjum w ZS w Brzó-
zie Królewskiej, drugie miejsce równo-
rzędnie Dominika Ilasz z Gimnazjum
w ZS w Wólce Niedźwiedzkiej oraz Wik-
toria Sutyła z Gimnazjum w ZS w Sto-
biernej, a trzecie Patrycja Kiełboń z Gim-
nazjum w ZS w Wierzawicach.

Nadrzędnym celem organizacji Fe-
stiwalu jest propagowanie nauki języ-
ków obcych w nietypowy, ciekawy spo-
sób. Przeprowadzenie tej imprezy do-
skonale wpisuje się w działalność profi-
laktyczną mającą na celu integrację śro-
dowiskową oraz propagowanie zacho-
wań prospołecznych.

Nie było by tak wspaniałych nagród
bez życzliwego wsparcia ze strony spon-
sorów, którym bardzo dziękujemy. Fun-
datorami nagród byli: Burmistrz Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp. Andrzej Ożóg,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „EUROGALICJA”, „IKAR-dystrybu-
cja słodyczy”, „OSKAR – dystrybucja
słodyczy” oraz firma „SMAK” z Górna
– ufundowali pamiątkowe statuetki, książ-
ki jak również piękne dyplomy oraz po-
częstunek dla wszystkich uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH ZA ROK!!!

Anna Ożóg, Ewa Wojciechowska
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Bicie
Rekordu Guinnessa

w Ogólnopolskim
Programie

„Œniadanie Daje Moc”
w Szkole Podstawowej

w Turzy

W dniu 6 listopada dzieci oddziału
przedszkolnego oraz uczniowie klas

SP 3 TRZEBOŚ
Dzień „ŚNIADANIE DAJE MOC”
w Szkole Podstawowej nr 3

w Trzebosi

W dniu 6 listopada dzieci klas 0-III
uczestniczyły w ogólnopolskim projek-
cie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”
dotyczącym zasad zdrowego żywienia.
Udział dzieci w tym projekcie miał na
celu zwiększenie świadomości na temat
zdrowego odżywiania, zmiany niewła-
ściwych nawyków żywieniowych i więk-
szej dbałości o spożywanie śniadania
zarówno w domu jak i w szkole.

Najpierw w czasie zajęć edukacyjnych
dzieci zdobyły cenne informacje odnośnie
zasad zdrowego odżywiania. Analizowa-
ły piramidę prawidłowego żywienia oraz
czytały odpowiednie czasopisma.

W tym dniu odbyły się również zaję-
cia praktyczne, podczas których każda

klasa przygotowała coś smacznego.
Następnie tworząc szwedzki stół, na któ-
rym znalazły się kanapki udekorowane
warzywami, różne sałatki, soki i owoco-
we szaszłyki, wszystkie dzieci wspólnie
degustowały potrawy. Dzieci miały ra-
dość nie tylko z dzielenia się z innymi
własnoręcznie przygotowanym posił-
kiem, ale także spróbowania nowych

smaków, dowiedzenia się, co lubią na
śniadanie ich koleżanki i koledzy. Dzię-
ki samodzielnej pracy, a przy tym i świet-
nej zabawie, zrozumiały, że codzienne
zdrowe śniadanie pomaga im dobrze
zacząć dzień i daje siłę w pokonywaniu
szkolnych obowiązków.

Elwira Kraska
Elżbieta Kurzeja

SP TURZA
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¯YCZENIE

Przynoszę Ci na Święta
szronione słów zioła
I modły za Tobą
świeżutkie z kościoła

I biały płatek śniegu
kładę na Twej skroni
By gwiazdy Twoich oczu
otulał i chronił

On też dzisiaj się zrodził
wysoko na niebie
i przyleciał na święta
do Ciebie

PS. W drugiej ręce jemioła
Pod nią Ciebie wołam

Wit Old

I-III SP w Turzy wzięli udział w ogólno-
polskim programie „Śniadanie Daje
Moc”, który miał na celu zwiększenie

świadomości na temat zasad zdrowego
odżywiania.

W klasach zostały przeprowadzone
pogadanki, w trakcie których omówiono
„12 zasad zdrowego odżywiania dla
uczniów” opracowanych przez Instytut
Matki i Dziecka.

Następnie wszyscy uczniowie prze-
szli na salę gimnastyczną, gdzie wcze-
śniej nauczyciele przygotowali stanowi-
ska pracy – zaopatrzone w pełnowarto-
ściowe produkty mleczne i zbożowe
oraz warzywa i owoce.

Dzieci, wykorzystując zdobytą wie-
dzę, podjęły próbę bicia Rekordu Guin-
nessa „Największa lekcja gotowania
zdrowego śniadania”, czego efektem
były własnoręcznie przygotowane, pysz-
ne i kolorowe kanapki.

Bogusława Chorzępa
Joanna Wójcik
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1 października
do 30 listopada 2015 r.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
– tel. 17 779 00 69

W tym roku obchodziliśmy 75 rocznicę odzyskania nie-
podległości. Po raz kolejny w stolicy naszego regionu został
zorganizowany bieg niepodległościowy. Organizator wypo-
sażył startujących w biało-czerwone koszulki z których zosta-
ła utworzona żywa flaga naszego kraju. Świętujących na spor-
towo przybywa, znowu został pobity rekord frekwencji. Na
mecie zameldowało się 1092 zawodników. Oczywiście nie
mogło zabraknąć nas na tym biegu, który zamyka poważne
starty sezonu. W tym roku trasa została zmodyfikowana, fun-
dując dodatkowy krótki, ale stromy podbieg. W bieganiu prze-
szkadzał chwilami dosyć mocny wiatr, natomiast temperatura
sprzyjała zawodnikom (około 14 stopni).

Nasze wyniki

Wacław Tomasiak z czasem 00:39:04 open 50 M40 7 (życiów-
ka)
Tadeusz Bazan z czasem 00:42:36 open 138 M50 9
Andrzej Słobodzian z czasem 00:46:40 open 315 M50 18
(życiówka)
Stefan Olechowski z czasem 00:47:09 open 346 M30 130
Janusz Gut z czasem 00:47:22 open 360 M30 138
Sławomir Kasprzak z czasem 00:48:25 open 438 M40 77
Karol Kasprzak z czasem 00:48:39 open 460 M16 14
Michał Kasprzak z czasem 00:55:07 open 783 M 20 171
Justyna Zdeb z czasem 00:57:07 open 866 K30 64

Przestêpstwa

Od 1 października do 30 listopada
2015 r. Komisariat Policji w Sokołowie
Młp. zanotował 34 przestępstwa popeł-
nione na terenie działania tutejszej jed-
nostki. Były to przestępstwa przede
wszystkim z kategorii przestępstw prze-
ciwko mieniu tj. kradzieże (7 przypad-
ków), kradzieże z włamaniem (2 przy-

padki), oszustwo (5 przypadków), uszko-
dzenie ciała (1 przypadek), fizyczne
i psychiczne znęcanie się (1 przypadek),
kierowanie samochodem po drodze
publicznej w stanie nietrzeźwości
(7 przypadków), uszkodzenie mienia,
(5 przypadków), groźby karalne (2 przy-
padki), kradzież dokumentów (2 przy-
padki), uszkodzenie słupka graniczne-
go (1 przypadek), przywłaszczenie mie-
nia (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 41 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (13 kolizji), w Niena-
dówce (11 kolizji), w Górnie (5 kolizji),
w Trzebosi (2 kolizje), w Turzy (1 koli-
zja), w Wólce Niedźwiedzkiej (3 kolizje)
i w Kamieniu (6 kolizji).

III Bieg Niepodleg³oœci
w Rzeszowie

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę,

pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów

w nadchodzącym
Nowym 2016 Roku

p.o. Komendant
Komisariatu Policji
w Sokołowie Młp.

podkom. mgr inż. Paweł Zawiślak
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Literatura i dzieci, 24.11.2015 r.

Fot. A. Dec, S. Bełz

Mikołajki, 04.12.2015 r.

Fot. M. Kida

Fot. H. Boho

Wernisaż Wystawy Poplenerowej „SOKOŁÓW 2015”, 24.10.2015 r.



XVI Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku” pod patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga, 16.10.2015 r.

XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, 22-23.10.2015 r.

Jesienny Turniej Tenisa Stołowego, 22.11.2015 r.

Finał Wojewódzki w Szachach oraz I Otwarty Turniej Szachowy, 29.11.2015 r.

XII Gminny Turniej Szachowy Juniorów, 28.11.2015 r.

Fot. na stronie M. Kida




