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siaj niech będą dla nas zawsze naj-
ważniejszym wzorem do naśladowa-
nia.

3 Maja jest również świętem Naj-
świętszej Maryi Panny – Królowej
Polski. Tytuł Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski ma dla nas Pola-
ków, szczególne znaczenie. 1 kwiet-
nia 1656 r. w katedrze lwowskiej król
Jan Kazimierz w sposób oficjalny
ślubował: „Ciebie za Patronkę moją
i za Królową państw moich dzisiaj
obieram”. Choć ślubowanie Jana
Kazimierza odbyło się przed obra-
zem Matki Bożej Łaskawej we Lwo-
wie, to jednak szybko przyjęło się
przekonanie, że najlepszym wzorem
obrazu Królowej Polski jest obraz
Pani Częstochowskiej; obraz który
powierzył klasztorowi Paulinów na
Jasnej Górze ok. 1382 r. – książę
Władysław Opolczyk.

W trzechsetną rocznicę ślubów
Jana Kazimierza Episkopat Polski
z inicjatywy więzionego prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego dokonał ponow-
nego zawierzenia całego kraju Ma-
ryi i odnowienia ślubów królewskich.
26 sierpnia 1956 roku około miliona
wiernych na Jasnej Górze złożyło
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskie-
go, a nieobecnego Prymasa, sym-

Czcigodni Księża
Szanowni Państwo
Panie, Panowie
Drodzy Mieszkańcy
Miasta i Gminy
Sokołów Małopolski!

Dni Świąt Narodowych upamięt-
niają najjaśniejsze karty w Historii
polskiego narodu. Kolejna rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja przy-
wodzi pamięć o podjęciu największej
w dziejach Polski reformy ustroju
państwa. Pragnę jednak przypo-
mnieć, że obchody tego święta były
zakazane podczas rozbiorów, a jego
obchodzenie zostało wznowione
w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919
roku.

Święto Konstytucji 3 Maja zosta-
ło zdelegalizowane przez hitlerow-
ców i sowietów podczas okupacji
Polski w czasie II wojny światowej,
a po antykomunistycznych demon-
stracjach w 1946 r. nie było obcho-
dzone w Polsce; zastąpiono je ob-
chodami święta 1 Maja. W styczniu
1951 r. święto to zostało oficjalnie
zdelegalizowane przez władze komu-
nistyczne. Po zmianie ustroju, od
kwietnia 1990 r. święto Konstytucji
3 Maja należy do uroczyście obcho-
dzonych polskich świąt.

Składamy dziś hołd twórcom Kon-
stytucji 3 Maja, testamentu Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, zbudo-
wanej wokół praw i swobód obywa-
telskich, tolerancji, wolności wyzna-
nia, pokoju. Konstytucja 3 Maja po-
łączyła chrześcijańskie tradycje Eu-
ropy i wartości Oświecenia, umożli-
wiła powstanie i przetrwanie narodu
polskiego przez okres zaborów, nie-
woli i okupacji.

Wartości zawarte w pierwszej pi-
sanej konstytucji w Europie – wol-
ność wyznania, równość wobec pra-
wa, tolerancja, podział władzy, rzą-
dy oparte na woli narodu – stały się
fundamentem rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce. Dzi-

Przemówienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzeja Ożoga

bolizował pusty tron i wiązanka bia-
ło-czerwonych kwiatów. Uznać Ma-
ryję za Królową, oznacza przede
wszystkim, żyć na jej wzór.

Mieszkańcy Sokołowa i władze
miejskie zawsze doceniały znaczenie
Konstytucji 3 Maja dla budowania pa-
triotycznej świadomości i tożsamo-
ści narodowej.

Takie radosne święta narodowe
jak dziś obchodzone napawają dumą
i są wzorem do budowania Naszej
Ojczyzny.

Naszą Ojczyznę budujemy zgodą
narodową, pracą dla jej dobra. Wszy-
scy widzimy, że Nasza Gmina z roku
na rok pięknieje, powstają nowe
obiekty służące mieszkańcom, budo-
wane są nowe drogi i ulice. Dużym
sukcesem jest choćby rozstrzygnię-
cie z ubiegłego tygodnia gdzie otrzy-
maliśmy na trzy ulice: ks. Wajdy, ks.
Gądka i ks. Biskupa Tokarczuka
na osiedlu Piaski w Sokołowie aż
2 mln zł. Można śmiało powiedzieć,
że jest to wspaniały prezent na świę-
to majowe dla Naszej Gminy.

Kończąc, pragnę podziękować
wszystkim obecnym za wspaniałą,
patriotyczną postawę. Życzę Pań-
stwu miłego i słonecznego popołu-
dnia.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Małopolskim
w dniu 14 marca 2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Stan oświaty na terenie miasta i gminy Sokołów Mało-
polski w związku z wdrażaniem reformy oświaty.

2. Przedstawienie projektów uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-
sji.

4. Sprawy różne.

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

w dniu 21 marca 2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Informacja o pracy Spółek Wodnych.
2. Koła Łowieckie. Problemy z szacowaniem szkód łowiec-

kich i wypłatą odszkodowań.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-

sji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim

w dniu 23 marca 2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sokołowie Małopolskim.

2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim

w dniu 28 marca 2018 r.

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania Narkomanii.

2. Informacja na temat realizacji zadań urzędu Stanu Cywil-
nego i Ewidencji Ludności.

3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie Sokołów Małopolski na lata 2018-2020,

- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
bezprzetargowej, położonych w Trzebosi, ozn. nr działek:
2102/18 i 2079/12,

- w sprawie zamiany gruntu położonego w Trzebosi ozn.
działką nr 420/25 za działkę nr 420/28,

- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
w drodze przetargu ozn. działką nr 420/21, położoną
w Trzebosi,

- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzeda-
ży bezprzetargowej działki nr 3509/2 położonej w Niena-
dówce,

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
rolnej położonej w Wólce Sokołowskiej ozn. nr działki
1146/1,

- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Sokołowie
Małopolskim, ozn. nr działek: 3523 i 3833,

- w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

- w sprawie podziału gminy i Miasta Sokołów Małopolski na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust.
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/421/2018 z dnia
26 lutego 2018 r.,

- w sprawie wspólnego udzielenia z gminą Czarna pomocy
rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,

- w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
na rok budżetowy 2019 w celu realizacji umowy na wyko-
nanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa/przebu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Małopol-
ski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w km 0+000-16+660 oraz
budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicz-
nej, budowli i urządzeń budowlanych” – zadanie realizo-
wane w okresie 2018-2019 wspólnie z Gminą Czarna.

- w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/396/2017 w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokołów Małopolski na lata 2018-2013,

- w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5. Informacja o pracy Burmistrza.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.
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Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp. od 27 lutego 2018 r.
do 27 marca 2018 r.

- w sprawie zmian w budżecie 2018 roku,
- w sprawie podziału środków finansowych na realizację

przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gmi-
ny i miasta w 2018 roku,

- w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej,
obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu rzeszowskie-
go w 2018 roku,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy:
· działka nr 1158/1 położona w Sokołowie Młp. przy ul.

Lubelskiej, z przeznaczeniem na cele usługowo-han-
dlowe,

· działka nr 837/3 położona w Sokołowie Młp. przy ul.
Pileckich, z przeznaczeniem pod tymczasowe obiek-
ty do garażowania środków transportu,

· działka nr 815/23 położona w Nienadówce, z prze-
znaczeniem na cele usługowo-handlowe,

- w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/396/2017 w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Sokołów Małopolski na lata 2018-2023,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na działkę nr 1308/4 położoną w Trzebosi.
Termin przetargu ustala się na dzień 25 kwietnia 2018 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego in-
westycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Sokołowie Małopolskim”,

- w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 671/2018 z dnia
06 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVIII/396/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokołów Małopolski na lata 2018-2023,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonej do dzierżawy: działka nr 3624 położona w Niena-
dówce, jako przyległa do działek nr 8 i nr 3628/2,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki nr 815/
23 o pow. 100m2 położonej w Nienadówce z przezna-
czeniem na działalność handlowo-usługową,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki nr 837/
3 pow. 0,0015 ha położonej w Sokołowie Małopolskim
z przeznaczeniem pod tymczasowe obiekty przeznaczo-
ne do garażowania środków transportu,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki nr 1158/
1 o pow. 0,0313 ha położonej w Sokołowie Małopolskim
z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe,

- w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Stan dróg gminnych po sezonie zimowym – kontrola wy-
datków.

2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-

sji.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 18 kwiecień 2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminy
Sokołów Małopolski.

2. Wizytacja na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-

sji.
5. Sprawy różne.

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

w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Zapoznanie z harmonogramem budowy dróg i chodni-
ków na terenie miasta i gminy.

2. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie miasta
i gminy.

3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-

sji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad:

1. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich i drogi krajowej na terenie miasta i gminy.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Gminy
Sokołów Młp.

3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

bezprzetargowej ozn. nr działki 3256/1 położonej w Wól-
ce Niedźwiedzkiej,
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Gmina Sokołów Małopolski uzyska-
ła dofinansowanie na realizację projek-
tu pn.: „Podniesienie standardów na-
uczania w jednostkach oświatowych
Gminy Sokołów Młp.”, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Wartość całego projektu to
ok. 1,2 mln zł, dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, wy-
niesie ok. 0,9 mln zł. Wniosek został opra-
cowany, złożony i zrealizowany przez
Gminę Sokołów Młp. i Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich w Górnie.

Projekt dotyczy 12 placówek oświa-
towych tj.: szkół podstawowych i gimna-
zjów z terenu gminy Sokołów Małopol-

ski. Celem projektu było Podniesienie
standardów nauczania w jednostkach
oświatowych Gminy Sokołów Młp.

W ramach projektu zrealizowano na-
stępujące roboty budowlane i dostawy:
• Budowę zadaszenia do wejścia głów-

nego i remont schodów ewakuacyj-
nych w budynku Zespołu Szkół w So-
kołowie Małopolskim, ul. Lubelska.

• Przebudowę sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Górnie-Za-
borzu.

W ramach tego projektu zrealizowa-
no również:
• Zamontowanie automatycznych ro-

let na oknach sali gimnastycznej

małej i dużej w ZS w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska.

• Wymianę oświetlenia na oszczęd-
niejsze i bardziej przyjazne do na-
uki wewnątrz budynków: ZS w So-
kołowie Młp. ul. Lubelska 41 i budyn-
ku ZS nr 2 w Nienadówce.

• Dostawę sprzętu komputerowego do
szkół, w tym min.: 87 laptopów i 10
komp. stacjonarnych.

• Dostawę sprzętu multimedialnego
do szkół – w tym min.: 17 tablic inte-
raktywnych, 11 rzutników, 4 urządze-
nia kserujące, 5 szt. telewizorów
i innego drobnego sprzętu.

Grzegorz Dec

- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Sokoło-
wie Małopolskim, ozn. nr działek: 3504/2, 3506 i 3507,

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomo-
ści zabudowanej budynkiem usługowym, położonej
w Sokołowie Małopolskim, ozn. działką nr 1329, z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usłu-
gowej,

- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz określenia warun-
ków zwolnienia z opłat,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XL/440/2018 Rady Miej-
skiej w Sokołowie Małopolskim, z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych nauczycielom szkół niewymienionych w art. 42 ust.
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu osie-
dla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Sokoło-
wie Małopolskim ozn. nr działki 4437,

- w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieru-
chomości położonych w Sokołowie Małopolskim, ozn. nr
działek: 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 609, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716,
717, 718, 719/1, 719/2, 720, 721, 722, 723, 724/1, 724/
2, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2,
734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,742, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755/1,
755/2, 756/1, 756/2, 757, 758.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja o pracy Burmistrza.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp. od 29 marca 2018 r.
do 24 kwietnia 2018 r.

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie
gminy i miasta Sokołów Małopolski”,

- w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania BU-
DŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI za rok
2017,

- w sprawie zmian w budżecie 2018 roku,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego in-
westycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marko-
wiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim”,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonej do dzierżawy: działka nr 1146/1 o powierzchni
10,4170 ha położona w Wólce Sokołowskiej, z przezna-
czeniem na cele produkcji rolnej,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego in-
westycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody w Turzy-Górnie”,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego in-
westycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Sokołowie Małopolskim”,

- w prawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Karolina Cisek

Podniesienie standardów nauczania w jednostkach
oświatowych Gminy Sokołów Młp.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 7

Inwestycje w naszej Gminie
W tamtym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie naszej gminy realizowanych jest wiele
inwestycji. Oto niektóre z wybranych.

Ogłoszony został m.in. przetarg na
budowę kanalizacji sanitarnej w Marko-
wiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim.
Zgodnie z planem zamówień sektoro-
wych Gminy Sokołów Młp. w 2018 i 2019
roku wartość netto zamówienia wynosi
3 320 000 zł. W Sokołowie Młp. kanali-
zacja sanitarna ma być wybudowana na
osiedlu Północ II, Słoneczne, Piaski
i Piaski II. Zadanie obejmuje wybudo-
wanie ok. 38 km rurociągów i 4 sztuk
przepompowni. Okres realizacji to rok
2018 i 2019.

W większości polskich miast ubywa
mieszkańców. W naszej Gminie jest ich
coraz więcej, w związku z tym, zwięk-
sza się m.in. zapotrzebowanie na do-
starczanie wody. Ogłoszony został prze-
targ na rozbudowę i przebudowę istnie-
jącej oczyszczalni ścieków w Sokołowie
Młp. Zgodnie z ww. planem wartość net-
to zamówienia wynosi 11 500 000 zł.
W ramach tego zadania rozbudowana
zostanie stacja uzdatnia wody (SUW)
w Turzy-Górnie, w tym wybudowane zo-
staną: ujęcie wody składające się
z 3 studni wierconych, sieci przewodów
międzyobiektowych celem podłączenia
nowych studni do SUW w Turzy, zbior-
nik wyrównawczy, stacja transformato-
rowa, konstrukcja żelbetowa o pojem-
ności Vcz = 300 m3. Wymienione zo-
staną m.in.: przewody wodociągowe
doprowadzające wodę do SUW czy li-
nie kablowe i sterownicze. Planowany
termin zakończenia to 2020 rok.

Został złożony wniosek o dofinanso-
wanie wozu strażackiego dla miejsco-
wości Nienadówka. Szacowany koszt

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
wyniesie 750 000,00 zł. W 2017 r. został
zakupiony wóz strażacki dla miejscowo-
ści Górno. Dotacje na zakup wozu wy-
nosiły odpowiednio: dotacja Gminy –
373 797,25 zł, środki pochodzące z Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej i Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej – 197 000 zł,
NFOŚiGW – 98 555,75 i WFOŚiGW –
70 000 zł.

W najbliższym czasie wymienione
zostaną okna w budynkach Zespołu
Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nie-
nadówce oraz Zespołu Szkół im. Bł. Ks.
Bronisława Markiewicza w Trzebosi.
Szacowany koszt zgodnie ze złożonym
wnioskiem o dofinansowanie dla obu
zadań wyniesie: 442 586,06 zł.

Drogi jako jeden z priorytetów

Drogi od zawsze były jednym z prio-
rytetowych zadań, na które burmistrz
Andrzej kładł nacisk. Dzięki temu, w na-
szej gminie niemal wszystkie drogi są
utwardzone. Koszt obecnie przebudo-
wywanych dróg w naszej Gminie wyno-
si 1 576 283,95 zł. Przebudowywane są
drogi w:
– Trzebosi, wartość: 307 778,70 zł
– Nienadówce, wartość: 291 425,53 zł
– Wólce Niedźwiedzkiej i w Wólce So-

kołowskiej, wartość: 198 265,71 zł
– Górnie przy ul. Dołęga i Markowiź-

nie, wartość: 267 793,05 zł
– Sokołowie Młp. i Turzy, wartość:

144 770,05 zł.

– ulice w Sokołowie Młp.: Plac Św. Jana,
Kościuszki i Boczna Kościuszki, Ogro-
dowa, wartość: 366 250,91 zł.
W październiku br. pojedziemy już

przebudowaną ulicą Akacjową w Soko-
łowie Młp. W listopadzie br. mieszkańcy
ulic. ks. Mieczysława Wajdy, ks. Micha-
ła Gądka, bpa Ignacego Tokarczuka
będą mieli już nową drogę. Obecnie
trwają postępowania przetargowe doty-
czące ww. ulic.

W trakcie realizacji jest także zadanie
dotyczące budowy oświetlenia na terenie
naszej Gminy. Oświetlone będą drogi
w Trzebusce i Nienadówce (była droga
krajowa nr 19) oraz w Górnie przy ul. Maj-
dan. Rozbudowane zostanie oświetlenie
w Sokołowie Młp. przy ul. Kasztanowej.
Planowana jest także budowa oświetle-
nia w Sokołowie Młp. na ulicach: Reymon-
ta oraz Bocznej Pileckich (za Zespołem
Szkół im. Jana Pawła II).

Starania burmistrza Andrzeja Ożo-
ga zostały doceniony m.in. przez Fede-
rację Przedsiębiorców i Pracodawców
– Przedsiębiorcy.pl decyzją, której nasz
burmistrz został nominowany do nagro-
dy specjalnej Najlepszy Burmistrz Roku
2018, a nasza Gmina do tytułu Gmina
Roku 2018 oraz do statuetki Orła Pol-
skiego Samorządu. Nominacja burmi-
strza Andrzeja Ożoga jest wynikiem jego
działań, które zmierzają do podnosze-
nia standardów obsługi, wzrostu jako-
ści życia mieszkańców oraz pozycji
w regionie. Patronat Honorowy sprawu-
je Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego – Władysław Ortyl.

Monika Śliż

Sokołów Małopolski
Plac Św. Jana, Kościuszki i Boczna Kościuszki, Ogrodowa
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„Nieszczęsny dar wolności”
2018 to rok, w którym świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. To dobry
czas żeby zastanowić się jak to jest z tą wolnością.

Urodziłam się w 1985 r. Nie pamiętam kolejek w sklepach,
octu na półkach, alkoholu i mięsa spod lady. Wolność pamię-
tam od zawsze. Jako dziecko nigdy jej nie rozważałam, nie
zastanawiałam się ile znaczy, bo zawsze była. Jak powietrze.
Polska, w której żyję dzisiaj jest wolną Polską. Niepodległą.
Czasem tylko jak słucham radia to słyszę o problemach z tą
wolnością. O aborcji, o homoseksualistach, o marszach...

W XXI wieku wolność ma chyba inną definicję. Jeden kraj,
wiele prawd, to samo wydarzenie na jednym kanale przed-
stawione jak armagedon, na drugim widziane tak sielankowo
jak urlop na Santorini.

Świat stanął na głowie. A może to tylko moja percepcja
została zaburzona? Lepiej poszukam ofert na sielankowy
urlop na Santorini.

Pozorna wolność?

Nasi dziadkowie walczyli o Niepodległą. A my jakże czę-
sto ją dzisiaj przeklinamy... Dlatego ksiądz Tischner pisał
o „nieszczęsnym darze wolności”, a Fromm o „ucieczce od
wolności”. Erich Fromm już dawno zwracał uwagę: „ludzie
uciekają od wolności i sami, bez przymusu, wybierają sobie
Hitlera”.

Obwiniamy wolność za niebezpieczeństwa konsumpcjo-
nizmu, za aborcję, za marsze, za imigrantów, za polityczne
spory, za to, że coś jest i za to, że czegoś nie ma.... Chcieliśmy
tak bardzo być dorośli. Tylko po co? Bo czasem odnoszę wra-
żenie, że tylko po to żeby bez zbędnych przeszkód kupić al-
kohol w monopolowym...

Co jeszcze zmienia nasza pełnoletniość? No tak, przy
sprzyjających okolicznościach możemy wziąć kredyt. To, co,
że na 30 lat... Tak bardzo chcemy być wolni. Tylko po co? Co
wolność zmienia dla Ciebie, dla mnie? Warto ją docenić.

Brzmi to trochę nielogicznie, ale wolność aby wolnością
była musi mieć swoje ograniczenia.

Ograniczenia zaczęły się już w raju, kiedy zerwanie owo-
cu z jednego drzewa było zakazane. To, co stało się kiedy
Ewa poczuła, że może wszystko, że nie ma żadnych ograni-
czeń, zmieniło historię świata.

Nie ważne co w życiu robimy, ale każdy i każda z nas
powinna mieć swoje granice, bo one mimo, że brzmi to abs-
trakcyjnie prowadzą nas do wolności.

Może jak Adam i Ewa
żyjemy w krainie wiecznego szczęścia,

ale ciągle nam mało

Ciągle chcemy więcej. A kiedy mamy to więcej, przegry-
wamy wszystko? Może. Trawa u sąsiada zawsze będzie bar-
dziej zielona...

Państwo musi ograniczyć pewne rzeczy, bo bez znaków
zakazu na pierwszym lepszym skrzyżowaniu rozjechalibyśmy
siebie nawzajem.

To ludzie tworzą miejsca,
a nie miejsca ludzi

Kiedyś przed domami stały ławki. Ludzie na nich siedzieli,
rozmawiali, śmiali się, randkowali. Dzisiaj przed domami stoją
coraz większe mury. Żeby sąsiad nie widział, nie zaglądał,
był tylko na papierze. Pokolenie Milenialsów jest przyzwy-
czajone do wygodnego życia. Żyjemy w wirtualnym świecie,
przeżywamy razem z serialowymi bohaterami ich wzloty
i upadki, lajkujemy hurtem posty znajomych i nieznajomych.
I nie byłoby w tym nic złego gdybyśmy tyle czasu co Interneto-
wi poświęcali znajomym i życiu w realu. Zdanie, które ciągle
słyszę od Milenialsów to: nie mam czasu. Co to za pokolenie,
które nie ma czasu na herbatę z babcią, na obiad z bratem,
piwo z kolegą? Chociaż może niepotrzebnie się czepiam.
Przecież żyjemy w wolnym kraju.

Schabowy w piątek

Znajomy opowiadał mi, że kiedy był w Nowym Jorku i pod-
czas spowiedzi spowiadał wyznał, że jadł w piątek mięso to
ksiądz mu powiedział: „Proszę pana, to Ameryka, to wolny
kraj. Może pan jeść w piątek co pan chce”. Czy mówił prawdę
czy nie jedzenie i niejedzenie mięsa w piątek w naszym śro-
dowisku budzi pewne poruszenie. Ale czy w niejedzeniu mię-
sa naprawdę chodzi o niejedzenie mięsa? Sens jest głębszy.
Bardziej duchowy, a nie czysto-materialny. Gdyby tak zjedze-
nie schabowego w piątek było naszym największym grze-
chem, żylibyśmy niemal jak w raju.

Czy wolność polega na wolnym wyborze każdego z nas
czy na konsekwencji w wyborze tego, że jesteśmy katolikami
i to już powinno definiować naszą postawę? Niemiecki filozof
Immanuel Kant powiedział: „...niebo gwiaździste nade mną
i prawo moralne we mnie”. Moralnych praw nie trzeba spisy-
wać w księgach. W XXI wieku nie musimy wyryć ich na ka-
miennych tablicach. Jeśli wyryjemy je sobie w sercu, z całą
pewnością wystarczy.

Dla mnie wolność to przede wszystkim
wolność słowa i odwaga w swoich poglądach

Mogą być różne. Ważne żebyśmy się nawzajem szano-
wali. To pierwszy krok do lepszego świata. Poszukajcie ko-
niecznie tej definicji w słowniku, bo wielu z nas o niej zapo-
mniało. Krytyka tak, ale ta konstruktywna, a nie destruktywna.
Krytyka ta prawdziwa, a nie wymyślana na potrzeby chwili,
zazdrości, czy własnych interesów. Poszanowanie siebie na-
wzajem to coś, co na zawsze zostanie po nas. Wolność, mi-
łość, szacunek, bliskość, wsparcie... Wszystko to mamy za
darmo... a tak dużo kosztuje. Wielu z nas nie stać na to. Tacy
jesteśmy biedni. Ciągle zapominamy, że najcenniejsze skar-
by dostajemy za darmo.

Czego Wam dzisiaj życzę? Żebyście docenili Niepodległą
jako szczęsny dar wolności i poszanowali siebie nawzajem.

Monika Śliż
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Jesteśmy piękne, wysokie, do tego
mamy wymiary modelek. Z pewnością
w naszej gminie mogłabym wytypować
wiele takich kobiet. To jednak nie wy-
starczy żeby zostać Miss. Jaka więc jest
Miss Podkarpacia 2018? Przeczytajcie.

Klaudia Pustkowska kiedy była małą
dziewczynką mieszkała w Sokołowie
Młp. Potem razem z rodzicami i bratem
przeprowadzili się do pobliskiej Turzy.
To właśnie ona podczas Gali Finałowej,
która odbyła się w marcu br. w hotelu
Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort
została Miss Podkarpacia 2018.

Klaudia z pewnością jest wyjątkowa.
Olśniewa urodą, ale przy tym pozostaje
skromna. Od razu wzbudza sympatię.

Miss Podkarpacia od dłuższego cza-
su myślała o wzięciu udziału w konkur-
sie, jednak ciężko było jej podjąć osta-
teczną decyzję. Co, a może raczej kto
sprawił, że stoi przede mną najpiękniej-
sza kobieta Podkarpacia? We wzięciu
udziału w konkursie utwierdził ją przy-
jaciel tłumacząc, że przecież nie ma nic
do stracenia.

– Od samego początku podchodziłam
do konkursu ze spokojem. Traktowałam
go jak przygodę – wyjaśnia Klaudia.
– Przyznam szczerze, że nie myślałam

o wygranej i koronie. Skupiałam się na przy-
gotowaniach do finałowej gali. Na tym aby
wypaść jak najlepiej. Myślenie o wygranej
często może nas zgubić – ostrzega.

Jak jest na takich konkursach? Wie-
le się słyszy, że uczestniczki takich kon-
kursów robią sobie nawzajem na złość,
tną sukienki i robią wiele innych rzeczy,
aby zaszkodzić konkurentkom. Klaudia
uspokaja mnie i mówi, że na przygoto-

waniach panowała zawsze
miła atmosfera i profesjonal-
ne przygotowanie.

Klaudia już wcześniej
pracowała jako modelka.
Jaka jest praca modelki?
Klaudia mówi, że wbrew
pozorom nie jest łatwa. Jest
bardzo duża konkurencja,
jednak ta praca sprawia jej
ogromną satysfakcję. Dzię-
ki niej modelka mogła zwie-
dzić różne zakątki świata.
Ostatnio pracowała w Korei
Południowej. Uważa, że lu-
dzie tam są bardzo życzliwi
i radośni.

Podczas Gali Finałowej
Klaudię wspierała rodzina
wraz z przyjaciółmi.

– Jesteśmy z niej bardzo
dumni! – zachwyca się Aga-
ta Pustkowska, mama Klau-
dii. Patrząc na mamę, Klau-
dia urodę z pewnością
odziedziczyła po niej. Ser-
ce Klaudii od kilku lat jest

Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Ożoga, Klaudia Pust-
kowska odwiedziła UGiM. Burmistrz wręczył jej list gratu-
lacyjny i życzył dalszych sukcesów. Na zdjęciu od lewej:
burmistrz Andrzej Ożóg, Miss Podkarpacia 2018 Klaudia
Pustkowska, zastępca burmistrza Grzegorz Kwiecień.

Spełniony sen Klaudii
Żadna z nas kobiet nie marzy o byciu Kopciuszkiem. Jako małe dziewczynki śnimy o roli księżni-
czek, chcemy być najpiękniejsze. Niektórym z nas te sny się spełniają. O pięknym śnie, który stał
się rzeczywistością opowiada Klaudia Pustkowska, Miss Podkarpacia 2018 i mieszkanka naszej
Gminy.

Źródło: www.facebook.com/misspodkarpa-
cia/

Źródło: www.instagram.com

zajęte. Wsparcie jakie otrzymuje od
swojej rodziny i chłopaka jest dla niej
bardzo ważne.

Przed Klaudią ćwierćfinały Miss Pol-
ski, które odbędą się 10 czerwca 2018 r.
w Łodzi. Miss Podkarpacia dużo czasu
spędza na treningach. Możemy ją spo-
tkać w lokalnej siłowni „Evitka” i na so-
kołowskim basenie. Często też biega,
lubi aktywny i zdrowy tryb życia. Zawsze
stara się jeść zdrowo, unika dużej ilości
słodyczy. Jej receptą na gorsze dni jest
pozytywne myślenie, wiara we własne
siły i czerpanie radości z życia. Jeśli cho-
dzi o modę to Klaudia przede wszyst-
kim lubi czuć się komfortowo i zawsze
stara się dopasować strój i makijaż do
danej sytuacji.

– Jakie wartości wyznaje Miss Pod-
karpacia?

– Jest dużo takich wartości, ale my-
ślę, że najważniejsze to szacunek do dru-
giej osoby, pozytywna energia i odpo-
wiedzialność – odpowiada Klaudia.

– Czy Miss Podkarpacia wybiera się
na tegoroczne Dni Sokołowa?

– Do tej pory zawsze byłam obecna
na Dniach Sokołowa i także w tym roku
bardzo chciałabym być, jeżeli tylko po-
zwoli mi na to moja praca i obowiązki za-
wiązane z Miss Podkarpacia. A Dżem lu-
bię! – śmieje się Klaudia.

– Czego możemy życzyć najpiękniej-
szej kobiecie Podkarpacia?

– Wydaje mi się, że po prostu szczęścia
i pewności siebie – odpowiada Klaudia.

I właśnie tego Ci życzę i trzymam
kciuki na kolejnych konkursach!

Monika Śliż
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Kazimierz Smolak

Ziemia Święta
(cz. II)

3 dzień – poniedziałek. Po śniada-
niu wyjazd do świętego miasta Jerozo-
limy. Tam nawiedziliśmy Betfage – miej-
sce wjazdu Jezusa do Jerozolimy, które
rozciąga się na zboczach Góry Oliwnej.
To tu rozgrywały się sceny, które prze-
żywamy w Niedzielę Palmową. Fresk
nad głównym ołtarzem kościoła w Bet-
fage przedstawia wjazd Jezusa do Je-
rozolimy. Znajdujący się w kościele ka-
mień według przekazu nosi odcisk sto-
py Jezusa, gdyż służył jako stopień, gdy
Pan siadał na osiołka.

Na poboczach Góry Oliwnej znajdu-
je się duży cmentarz żydowski. Miejsca
pochówku są tam bardzo drogie, gdyż
Żydzi wierzą, że z tego miejsca pierwsi
będą mogli przejść za Mesjaszem w Dniu
Odkupienia i Zmartwychwstania przez
Złotą Bramę, która znajduje się po prze-
ciwnej stronie Góry Oliwnej. Góra Oliw-
na ma ogromne znaczenie religijne,
gdyż Jezus przebywał na niej wiele razy
podczas wielokrotnego pobytu w Jero-
zolimie. Na tej Górze nauczał Aposto-
łów, przepowiadał zniszczenie Jerozo-
limy i płakał nad jej losem. Tam został
pojmany i z tej Góry wstąpił do nieba.
W tym dniu zwiedziliśmy też Kaplicę
Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster,
grotę, w której Jezus spotykał się z apo-
stołami, Ścianę Płaczu, Wieczernik, Ba-

zylikę Zaśnięcia NMP i Kościół św. Pio-
tra in Gallicantu. Był to bogaty program
zwiedzania i dla nas dość intensywny,
tym bardziej, że temperatury sięgały
35 stopni.

4 dzień pielgrzymki – wtorek. Pod-
czas śniadania przewodnik zapropono-
wał nocną przejażdżkę autokarem po
Jerozolimie. Myśl tą poddał kierowca
i została ona chętnie przyjęta przez zde-
cydowaną większość uczestników. Do-
datkowy koszt przejazdu to bodaj 10 do-
larów od osoby. Po śniadaniu wyjazd do
Jerozolimy. Po drodze zatrzymaliśmy się
na chwilę, aby zakupić pamiątki. Głów-
nym celem pielgrzymki w tym dniu było
odwiedzenie Grobu Pańskiego, przed
którym po odstaniu w stosunkowo nie-
długiej kolejce, mieliśmy okazję zoba-
czyć, adorować i dotknąć tego niezwy-
kłego miejsca. Zaczęliśmy od Sadzawki
Bethesda i domu św. Anny oraz miejscu
narodzenia Matki Bożej. Zatrzymaliśmy
się przy bramie owczej, mającej też na-

zwę Brama Lwów lub Św. Szczepana.
Zwiedzaliśmy również Sadzawkę Be-
thesda. Jak mówią historyczne przeka-
zy, było to uzdrowisko wodne, rodzaj
naszego SPA. Oprócz kąpieli też leczo-
no – pacjenta odurzano narkotykami,
dawano do grot i podziemia świątyni,
gdzie chory zasypiał i później lekarzom
opowiadał sen, według którego oni dia-
gnozowali chorobę. Następnie przeszli-
śmy na Lithostrotos, gdzie Jezus był są-
dzony przez Piłata, a potem ubiczowa-
ny i cierniem ukoronowany. Stamtąd też
wąskimi uliczkami, pośród straganów,
wypełnionych kupcami i kupującymi,
przeszliśmy stacje Męki Pańskiej. Tam
kiedyś prowadzono Jezusa w otocze-
niu tłumów ludzi, pośród okrzyków po-
gardy, bicia, popychania, gdzie prze-
szedł swoją ostatnią drogę prowadzącą
do śmierci na krzyżu. W bazylice Zmar-
twychwstania i Grobu Jezusa oprócz
Golgoty i Grobu Pańskiego odwiedzili-
śmy miejsca związane z męką: Kaplicę
Rozdzielenia Szat, Kaplicę św. Heleny
i grotę, gdzie znaleziono relikwie krzyża,
Kaplicę Wyszydzenia i Kaplicę Adama.

Zmęczony, ale szczęśliwy po wypeł-
nionym całodziennym programie zwie-
dzania, powróciłem do hotelu na obia-
dokolację. Po niej z wielką dozą cieka-
wości wybrałem się na zapowiadaną
przejażdżkę „Jerozolima nocą”.

Najpierw przejechaliśmy ulicami
miasta, które nocą tętni życiem i wyglą-
da bardzo ciekawie i kolorowo. Do tej
pory Jerozolimę miałem okazję oglądać
tylko w dzień, gdzie podziwiałem ulice,
budynki, mury dzielące dzielnice arab-
skie od żydowskich, gaje oliwne i inne
tereny zielone, rozłożone wśród wzgórz
i dolin z korytami wyschniętych potoków.
Wszystkie te śliczne widoki przeplatane
wzgórzami i dolinami, jawiły się na tle
błękitnego i bezchmurnego nieba, któ-
re towarzyszyło nam przez cały czas piel-
grzymowania. W nocy linia horyzontu
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odcinała się od gwieździstego nieba,
które od samego styku z ziemią, na ca-
łym nieboskłonie świeci milionami
błyszczących gwiazd. Miasto w nocy
oświetlone jest tysiącami różnorodnych
lamp umiejscowionych tak, że podkre-
ślają piękno miasta, a skrywają brzydo-
tę i nieporządek, który też tam jest na
porządku dziennym. Wśród takiej sce-
nerii przejechaliśmy ulicami Jerozolimy
do miejsca widokowego, z którego,
zwłaszcza nocą, widoki zapierają dech
w piersiach. Była ciepła i bezchmurna
noc z wyiskrzonym niebem, które zle-
wało się z niezliczoną ilością różnoko-
lorowych lamp czy jupiterów oświetla-
jących całe miasto. Stałem na placu wi-
dokowym jak zaczarowany i wydawało
mi się, że znajduję się w jakimś bajko-
wym miejscu.

Nic nie trwa wiecznie, więc kolejny
etap przejażdżki to przejazd przez dziel-
nicę Mea Szearim (Stu Bram), gdzie
mieszkają ortodoksyjni Żydzi. Tam życie
wieczorem toczy się na wolnych obro-
tach, inaczej niż w dzień. W dzień jest
wrażenie, że gdzieś się śpieszą
i chodzą pochyleni do przodu, charak-
terystycznie długimi krokami, z podcią-
gniętymi do góry ramionami. Wieczora-
mi całymi rodzinami, niekiedy nawet kil-
kunastoosobowymi, wychodzą na ulice.
Wtedy ich kroki są powolne, wręcz do-
stojne. Bywają odświętnie ubrani, może
przynajmniej tak się wydawało zza szyb
autobusu. Stoją grupami i dyskutują,
spacerują, siedzą przed domami czy ja-
kimiś kafejkami. Nie sposób ich nie roz-
poznać. Mężczyźni w czarnych chała-
tach, obowiązkowo w czarnych dużych
kapeluszach, spod których wystają pej-
sy czy bokobrody. Kobiety gromadzą się
raczej koło siebie i zajęte są dziećmi.
Ubiór ich też jest charakterystyczny: dłu-
gie, ciemne szaty, głowy zakryte i olbrzy-
mia przewaga raczej szczupłych sylwe-
tek, chociaż długie powiewne szaty sku-
tecznie skrywają krągłości i otyłości.
Przewodnik tłumaczył, że podobno
przed dzielnicami ortodoksyjnymi są ja-
kieś znaki czy napisy, które mają ostrze-
gać turystów przed nadmierną ciekawo-
ścią, że oni (Żydzi) nie są małpy, i nie
chcą, żeby ich oglądać. Mówi się, że
najlepiej smakuje zakazany owoc, więc
z jeszcze większą uwagą i ciekawością
obserwowałem tych ludzi. Ponieważ
była noc, przy sztucznym oświetleniu nie
zauważyłem, jaki panuje porządek na
ulicach i przy domach. Interesował mnie
bardziej ich sposób bycia, zachowania,
ubioru, poruszania się itp...

Kiedy obserwowałem ludzi korzysta-
jących wieczorem z wolnego czasu, wi-
działem całe gromadki dzieci biegają-
cych wokół dorosłych. Pomyślałem, że
u nas w podobnych sytuacjach jest od-
wrotnie jak u nich, ponieważ u nas wokół

jednego dziecka biega dwoje dorosłych
rodziców, a niekiedy jeszcze i babcia.

Z przejażdżki wróciliśmy coś przed
północą. Kładę się szybko spać z głową
pełną wrażeń. Zmęczony przeżyciami
usnąłem tak mocno, że kiedy nocą, nie
świecąc światła, prawie na śpiąco ru-
szyłem za potrzebą fizjologiczną, długo
nie mogłem zrozumieć, że drzwi do lo-
dówki to nie są drzwi do ubikacji.

Środa – 5 dzień pielgrzymki. Wyjazd
na Górę Tabor. Po wyjeździe wydawało
się, że deszcz wisi w powietrzu, były
ciemne chmury i ożywcza mgła, która
utrzymywała się do samej Góry Tabor
tak, że szczyt góry był okryty mgłą i nie-
widoczny. Całe szczęście, że wyjecha-
liśmy wcześnie rano do miejsca, skąd
busy wywoziły pielgrzymów na górę.
Uniknęliśmy przez to kolejki, gdyż kilka
minut po naszym przyjeździe przyjecha-
ło 10 autokarów z pielgrzymami. Do-
piero po pewnym czasie opadła mgła
i z góry można było podziwiać piękne
okolice. Na Górze Tabor, w Kościele
Przemienienia Pańskiego, mieliśmy
mszę świętą, jak zwykle z interesującą
homilią. Z Góry Tabor udaliśmy się na
Górę Ośmiu Błogosławieństw, gdzie
ksiądz Piotr pielgrzymom kazał usiąść
w ławkach ustawionych w ośmioboku,
tam, gdzie każdemu podpowiada intu-
icja, niekoniecznie tam, gdzie siada ko-
leżanka czy nawet małżonek. Prosił,
byśmy zapamiętali tekst błogosławień-
stwa umieszczony w witrażu przed na-
szymi oczyma oraz znak i opis cnoty
chrześcijańskiej na posadzce pod na-
szymi stopami. Później wyjaśnił to za-
danie, byśmy właśnie to błogosławień-
stwo szczególnie w życiu realizowali
i pracowali nad cnotą, którą niejako Bóg
nam wskazuje. Następnie przejechali-
śmy do Kafarnaum, do domu świętego
Piotra, gdzie Jezus często przebywał,
kolejno do Tabga – miejsca cudownego

rozmnożenia chleba i ryb. Zatrzymaliśmy
się również nad brzegiem Jeziora Gali-
lejskiego, miejsca cudownego połowu
ryb i ustanowienia Prymatu, czyli pierw-
szeństwa św. Piotra w Kościele.

Przyjemną atrakcję turystyczną był
rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim.

Po rejsie zrobiliśmy postój nad je-
ziorem, gdzie była przystań i jadłodaj-
nia, gdyż trudno to nazwać restauracją.
Jaka jadłodajnia, taki też i plac wokół
niej, czyli mnóstwo różnych rzeczy roz-
mieszczonych w artystycznym nieładzie.
Na uwagę zasługiwały ciągniki na bar-
dzo wysokich kołach, które służyły do
wyciągania łodzi motorowych z jeziora.
Jadłodajnia – wygląd z wierzchu pożal
się Boże, ale wewnątrz do zniesienia.
Do tej jadłodajni przyjechaliśmy na
słynną rybkę świętego Piotra. Napraw-
dę warto było, gdyż porcje ryby były
duże i bardzo smaczne plus do tego
pyszne dodatki.

Czwartek – 6 dzień pielgrzymki. Po
śniadaniu pakowanie bagaży do auto-
karu i wyjazd do Kany Galilejskiej, gdzie
zwiedzanie rozpoczęliśmy od francisz-
kańskiego Kościoła Cudu, w którym
obecne pary małżeńskie odnowiły przy-
rzeczenia małżeńskie. Wszyscy w tym
osobliwym miejscu, jedni dla zachowa-
nia tradycji, inni z przyjemności, kupo-
wali wino na pamiątkę pobytu w Kanie
Galilejskiej. Nabywano też inne pamiąt-
ki. Program dnia był bogaty, więc nawie-
dziliśmy w Nazarecie Grotę i Bazylikę
Zwiastowania, wysłuchaliśmy mszy św.
W Kościele św. Józefa, przejechaliśmy
do Hajfy i nawiedziliśmy sanktuarium
maryjne Stella Maris na Górze Karmel.
Następnie pojechaliśmy nad Morze Śró-
dziemne celem zwiedzania Cezarei
Nadmorskiej, gdzie mogliśmy podziwiać
ruiny akweduktu z czasów rzymskich.

Wieczorem wróciliśmy, aby zakwa-
terować się w hotelu w Betlejem i ze
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smakiem spożywać obiadokolację. Koń-
cowe dni pielgrzymki wydają się jakby
dłuższe ze względu na wyczerpanie or-
ganizmu i ogólne zmęczenie.

Piątek – dzień 7 pielgrzymki. Zbliża
się koniec pielgrzymowania po Ziemi
Świętej i zastanawiam się, czy to przy-
padek, że w programie narodzenie Pana
Jezusa znalazło się na końcu naszej
pielgrzymki. Po nawiedzeniu Bazyliki
Narodzenia Pana Jezusa udaliśmy się
Groty Mlecznej, a następnie na Pole
Pasterzy.

Oprócz miejsc związanych z życiem
świętej rodziny i działalnością Jezusa,
w programie pielgrzymki jest też miej-
sce na zwiedzenie Muzeum Holokau-
stu – YadVashem. Zwiedzając to Mu-
zeum, byłem ponownie pod jego wra-
żeniem, zwłaszcza jego rozbudowy
w ciągu ostatnich 12 lat od mojego ostat-
niego pobytu w Ziemi Świętej.

Nasuwa mi się refleksja związana nie
tylko z Bazyliką Narodzenia Pana Jezu-
sa, ale ze wszystkimi miejscami, które
zwiedziliśmy, że podobnie jak przed
2 tysiącami lat, tak i dziś Jezus przycho-
dzi do nas i puka do drzwi naszych serc.
Od nas zależy, czy mu otworzymy, czy
też nie. Jeżeli mu otworzymy, ubogaci
nas wyjątkowymi darami, ukaże nam
właściwy sens życia i radość ze służenia
drugiemu człowiekowi. Aby to się stało,
musimy świętować Boże Narodzenie we
właściwy sposób. Musimy mieć pokorne
serce, zdawać sobie sprawę z naszego
ubóstwa, pragnąć pokoju i radości, które
pochodzą od Pana, musimy być otwarci
na innych. Nie tylko z tego miejsca, ale
z wszystkich, które zwiedziliśmy.

Sobota – 8 dzień. Po śniadaniu wy-
jazd na lotnisko, ale nie tylko, gdyż prze-
wodnik na koniec zaplanował, abyśmy
w drodze powrotnej mogli się jeszcze
na ostatek „obmyć”, czyli wykąpać
w Morzu Śródziemnomorskim.

UWAGI I PODSUMOWANIE

Wiele różnych i ciekawych rzeczy
widzieliśmy na pielgrzymce poszatko-
wanej kilometrami przejechanych odcin-
ków, na których mijaliśmy bogactwo
i biedę przedstawiające się w postaci
bogatych budowli i biednych slumsów.

Natomiast, co ciekawe, samochody
dostrzeżesz wszędzie, nawet przy roz-
walających się szałasach Beduinów. Wy-
czuwa się politykierstwo i biznes, widzi
się ludzi ubranych elegancko i bardzo
biednie. Są tam „wypasione” drogimi to-
warami sklepy czy markety, jak też i jar-
marczne kramy ze wszystkim, co można
określić „szwarc, mydło i powidło”. Spo-
tkać można supertechnikę, jak i prymi-
tywne narzędzia, białe i ciemniejsze rasy
ludzi – wszystko po strzępku.

Przejeżdżając i obserwując chciało-
by się jeszcze tu i tam skoczyć, obejrzeć
to i owo, ale w samochodzie wciśnięci

w fotele jak sardynki widzimy to, co nam
dane widzieć zza szyb samochodu.
A widzimy różne mniej lub bardziej zro-
zumiałe dla nas rzeczy. Napatrzyliśmy się
na ich ubiory, zwłaszcza Żydów ortodok-
syjnych, i nasłuchaliśmy się od przewod-
nika o ich sposobie życia i przeżywania
szabatu. Pierwsza moja uwaga 5an ad5,
że oni przesadzają, gdyż uważam, że
szabat został ustanowiony dla człowie-
ka, a nie człowiek dla szabatu.

W Ziemi Świętej noc zapada szybko.
Nie ma, tak jak u nas, gdzie zmrok
i zmierzch trwa długo. Tam w ciągu kilku-
nastu minut robi się ciemno i można po-
dziwiać gwiazdy, które zapalają się jakby
za pociągnięciem sznurka. Układ gwiazd
jest inaczej umiejscowiony niż nad Polską.
Tam Gwiazda Północna jest widoczna ni-
sko nad horyzontem, gdyż cały nieboskłon
jest przesunięty na południe. Noc jest do
spania i niektórzy skarżyli się na docho-
dzące hałasy z miasta w ciągu nocy. Po-
nieważ w nocy śpi się przy otwartym oknie,
a miasto żyje swoim życiem, więc do pół-

nocy dochodziły z niego głosy z tętnią-
cych gwarami kafejek, dało się usłyszeć
jakąś w oddali muzykę, bądź szumy sa-
mochodów czy skuterów oraz głosy prze-
chodni. Natomiast kiedy miasto po półno-
cy uciszyło się i zapadło w głęboki sen,
zakończyły się też kocie wrzaski, które sły-
chać było przy otwartych oknach. Nad ra-
nem o czwartej słychać było nadawany
przez głośniki śpiew muezina dochodzą-
cy z minaretu. Po nim z kolei włączały się
koguty ze swoim pianiem i rozpoczynały
koncert, co dla mnie było dużym zasko-
czeniem, skąd w środku miasta tyle ich
jest. Podejrzewam, że ludzie trzymają tu
małe stada kur z piejącymi kogutami
i uważają, że kogut musi w stadzie być,
jak pasterz wśród owiec. Tam nie dostrze-
ga się, aby bali się ptasiej grypy, jak u nas,
gdzie weterynaria wprowadza zakazy
ograniczające chów pożytecznego drobiu.
Nie dostrzegłem tam takich dużych ku-
rzych ferm, jakie są u nas. Oni pewno uża-
laliby się nad losem kilku tysięcy kurzych
dziewic, które nie zaznawszy koguta,
muszą znosić jaja.

Nie mogę opuścić tematu kierowcy,
który cały czas woził nas po wszystkich
miejscach. Był to bardzo sympatyczny
Arab, który znał kilka zdań po polsku. To,
co wyprawiał z autokarem podczas pod-
róży, to mistrzostwo świata i trudno sobie
to wyobrazić, trzeba było to samemu prze-
żyć. Miał jakieś konszachty ze świętym
Krzysztofem, patronem podróżnych, gdyż
to, co wyrabiał na wąskich zatłoczonych
uliczkach, to coś wspaniałego, i wielo-
krotnie dostawał za to od pielgrzymki
gromkie brawa. Jakoś nie zauważyłem,
czy miał w autokarze powieszoną podo-
biznę świętego Krzysztofa. Czytałem
w książce Melchiora Wańkowicza, że kie-
dyś jego podobizny w amerykańskich
autach były montowane wraz z głośni-
kiem i połączone z szybkościomierzem.
Skoro tylko strzałka przekracza sto km,
nad głową św. Krzysztofa zapalała się
czerwona lampka i święty odzywa się
surowym głosem: „Już jedziesz bez mo-
jej opieki”. Na pielgrzymce na każdym
kroku czuliśmy opiekę Bożą i wszystkich
świętych, którzy nas strzegli i prowadzili
bezpiecznymi drogami.

Byłem przyjemnie zaskoczony, że
polskich pielgrzymów na granicach omi-
jały kontrole, przepuszczały nas bez
sprawdzania. Wiedzą, że z pielgrzymów
żyją i wiedzą, kto to Polacy. Powtórnie
wracam do Wańkowicza, gdzie opisuje
on, że pewna Meksykanka myślała, że
Polacy są czarni. Polaków nigdy nie wi-
działa. A tłumaczyła to tym, że u nich jest
z hiszpańskiej rodziny pewna matka,
bardzo pobożna, i 5an ad łóżkiem Matkę
Boską Częstochowską. Ta Polska Ma-
donna jest czarna...

Na każdej wycieczce znaleźć można
osobliwych jej uczestników. Jednym był
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Koncert profilaktyczny

Gabriela Fleszara

24 maja 2018 roku w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp. odbył się kon-
cert wokalisty, autora tekstów, gitarzy-
sty Gabriela Fleszara.

Gabriel Fleszar przyjechał do Soko-
łowa Młp. na spotkanie z młodzieżą
w ramach realizacji pragramu profilak-
tyki uzależnień. Do MGOKSiR w Soko-
łowie Młp. przyjechali uczniowie z ZS
Sokołów Młp., ZS Nienadówka nr 1, ZS
Trzeboś, Nienadówka nr 2, ZS Jana
Pawła II oraz podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy. Spotkanie
oprócz charakteru czysto muzycznego,
poruszało problemy związane z profi-
laktyką uzależnień.

W MGOKSiR w Sokolowie Młp. odbył
się recital słowno-muzyczny przygoto-
wany pod kątem profilaktyki uzależnień
dla młodzieży. Program ten został przy-
gotowany we współpracy ze specjalista-
mi z zakresu profilaktyki uzależnień.
Swój występ artysta rozpoczął wykona-
niem największego przeboju „Kroplą
deszczu”, który, jak sam mówi, jest jego

wizytówką. W trakcie spotkania artysta
zaprezentował opowieści ze swojego
życia mające przestrzec przed wcho-
dzeniem na drogę uzależnień. Opowie-
ści przedzielone były piosenkami, które
czasem były nawiązaniem do progra-
mu a czasem po prostu muzycznym prze-
rywnikiem. Na przykładzie losów swo-
ich znajomych, czasem tragicznych, po-
kazywał, jak niszczycielską siłą jest uza-
leżnienie – pozbawia człowieka godno-
ści, honoru, przyjaciół i oczywiście zdro-
wia. Podczas swego występu muzyk
opowiadał w prawdziwy sposób o uza-
leżnieniu od nikotyny, alkoholu, narko-

tyków i dopalaczy. Starał się uświado-
mić, że życie jest ciekawsze bez uży-
wek, które dają jedynie złudzenie szczę-
ścia, a tak naprawdę niosą cierpienie
i często śmierć. Swoją wiedzę i do-
świadczenie przekazywał używając ję-
zyka trafiającego do młodego pokole-
nia. Młodzież z zainteresowaniem słu-
chała wypowiedzi artysty na temat róż-
nego rodzaju uzależnień.

Była to niezwykła lekcja wychowaw-
cza przeprowadzona przez Gabriela
Fleszara – wokalistę, gitarzystę, autora
tekstów.

Barbara Rybak

pan Krzysio, z charakterystyczną posturą,
wyglądem, ruchami i zachowaniem. Wy-
glądał na politowania godną postać,
i prawie wszyscy starali mu się pomóc
bądź ułatwić pobyt, oglądali się za nim,
aby nie został zbyt daleko w tyle. Krzysio
wcale nie był taki fajtłapa, na jakiego
wyglądał, i jak się niektórym wydawało.
Pomimo pochylonej sylwetki i wyglądu
na osiemdziesięciolatka zupełnie spraw-
nie się poruszał, wszędzie go było peł-
no, zwłaszcza, kiedy fotografował czy
nagrywał wszystkie wydarzenia, których
byliśmy widzami i świadkami. Miał
wprawdzie swoich opiekunów z rodziny,
którzy dbali o niego, a szczególnie pod-
czas śniadań czy obiadokolacji. Przyno-
sili mu posiłki, jakie sobie życzył z karty
menu, a ja sam się dziwiłem możliwo-
ściom, jakie posiadał. Chociaż też potra-
fię nie tak mało zjeść, ale do Krzysia było
mi daleko w tej materii. Może i dlatego
miał tyle sił i energii.

Drugi pan miał osobistego „Anioła
Stróża”, który na każdym kroku upomi-
nał go i dyrygował nim. A to „Nie odzy-
waj się”, a to „Uważaj”, „Nie zostań
w tyle”, „Nie wychodź do przodu”, „Nie
oglądaj się”, „Nie fotografuj pań” i temu
podobne uwagi czynił mu na każdym kro-

ku. Przypomniało mi się takie powiedze-
nie, które w tej sytuacji pasowało do tego
pana. „Dziadku, nie chodźcie po ostatku,
naprzód nie wybiegajcie i do środka się
nie pchajcie”. Czuł się zapewne ten pan
jak ten dziadek, który cokolwiek zrobi, to
go zganią i wszędzie zawadza.

Każdy w swoim życiu niesie jakiś
krzyż. Nie ukrywam, że i ja miałem pod-
czas pielgrzymki ciężkie chwile, dlatego,
że w upale ponad 35 stopni opuszczały
mnie siły, ale z uśmiechem, z zaciśnięty-
mi zębami starałem się znosić trudy i zno-
je. Na ciężkie chwile polecam taką modli-
twę, „Panie, jeśli się nie da zdjąć krzyża,
to wzmocnij mi plecy, abym mógł go dalej
dźwigać”. Uważam, że pielgrzymka po
śladach Chrystusa była bardzo dobrą
okazją do „wzmocnienia pleców” oraz
zrozumienia sensu cierpienia i krzyża.

Tę pielgrzymkę mógłbym porównać
do mozaiki, składającej się z wielu ele-
mentów, która dopiero po skompletowa-
niu całości przedstawi nam prawdziwy
obraz. My też podobnie, podczas całej
pielgrzymki, kolejno poznawaliśmy po-
szczególne detale tej mozaiki. Przedsta-
wiały one fragmenty związane z życiem
Jezusa, Matki Maryi i uczniów. A było to:
zwiastowanie, narodzenie, wychowanie,

wydarzenia z życia i prowadzonej nauki
przez Jezusa, jak też dokonywane cuda,
przejście drogi krzyżowej, mękę i śmieć
Pana Jezusa. Dopiero po zwiedzeniu
tych miejsc i po poznaniu wszystkich ele-
mentów, wyłonił się prawdziwy obraz
tego, co wydarzyło się dwa tysiące lat
temu. Warto było przyjechać do tych
miejsc, gdzie Jezus narodził się, nauczał
i poniósł męczeńską śmierć, ponieważ
tam, w tym miejscu, czuło się Jego obec-
ność, wyłaniającą się z ruin i kamieni,
które choć nieme, ale przemawiały i po-
twierdzały świadectwo tych wydarzeń.

W Ewangelii zawiera się jakiś pod-
stawowy paradoks: żeby znaleźć życie,
trzeba stracić życie; żeby się narodzić,
trzeba umrzeć; żeby się zbawić, trzeba
wziąć krzyż. Czuję, jak w tej pielgrzymce
poczyna mi się wyrabiać podwójny
wzrok. Ten pierwszy to rzeczywistość, któ-
ra mnie otacza. Ten drugi to tablice histo-
ryczne, to lektura płynąca z pisma świę-
tego i Ewangelii oraz spostrzeżenia, któ-
re na świeżo tkwią w głowie. Po marato-
nie pielgrzymowania i szczęśliwym do-
brnięciu do końca pielgrzymki jestem
obciążony wrażeniami, jak trzmiel mio-
dem, którymi to, jak potrafię, staram po-
dzielić się z Czytelnikami.
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Debata spo³eczna

„Bezpieczeñstwo seniorów

– Jak unikaæ zagro¿eñ”

10 maja o godzinie 16:00 w sali wi-
dowiskowej MGOKSiR w Sokołowie Młp.
odbyła się otwarta debata społeczna
„Bezpieczeństwo seniorów – Jak unikać
zagrożeń”, „Wiem co podpisuję” zorga-
nizowana przez Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. oraz Komendę Miejską Policji
w Rzeszowie. W debacie wzięli udział
również przedstawiciele Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej Delegatura w Rzeszo-
wie, którzy omówili kwestie dotyczące sto-
sowania niewłaściwych praktyk konsu-
menckich przedstawiając prezentację
multimedialną pt. „Wiem, co podpisuję”.

Spotkanie zgromadziło liczną grupę
Seniorów z naszej Gminy. W debacie
uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg.
Z ramienia policji w debacie uczestni-
czył Komendant Komisariatu Policji
w Sokołowie Małopolskim, z-ca Naczel-
nika Wydziału Prewencji rzeszowskiej
komendy, a także dzielnicowi z komisa-
riatu oraz funkcjonariusze z Wydziału
Prewencji rzeszowskiej komendy.

Była to debata ewaluacyjna, na któ-
rej zostały omówione wnioski mieszkań-
ców złożone podczas pierwszej edycji
spotkania. Dotyczyły one zwiększenia

Warsztaty fotograficzne

w Klubie Seniora

24 maja w Klubie Seniora odbyły się
warsztaty fotograficzne. Gościł u nas fo-

liczby patroli w porze wieczornej oraz
częstszych spotkań z mieszkańcami.

Funkcjonariusze z wydziału prewen-
cji rzeszowskiej komendy zachęcali do
szerokiego korzystania z możliwości Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Polega ona na możliwości bezpośred-
niego przekazania policjantom za po-
średnictwem aplikacji, informacji o zagro-
żeniach występujących w okolicy.

Przedstawiciele Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej Delegatura w Rzeszo-
wie przedstawili przykłady podszywania
się przedstawicieli handlowych pod
operatorów telekomunikacyjnych oraz
pułapek związanych z czasowymi pro-

mocjami. Przedstawiono również pod-
stawowe prawa konsumenta oraz jak
odstąpić od pochopnie podpisanej umo-
wy i gdzie szukać pomocy w tym zakre-
sie.

Na spotkaniu przedstawiono przy-
kłady najczęściej stosowanych oszustw
na osobach w podeszłym wieku oraz
omówiono środki zachowania ostrożno-
ści w sytuacji, w której istnieje podejrze-
nie, że ktoś może paść ich ofiarą.

Seniorzy skorzystali z możliwości
zadawania pytań oraz omówienia nie-
jasnych dla Nich kwestii związanych
z przekraczaniem litery prawa.

Barbara Rybak

tograf Dominik Matuła, który opowiedział
historię rozwoju aparatów, o ich budo-
wie oraz zgłębił tajniki starych apara-
tów fotograficznych. Mogliśmy spojrzeć
na fotografowanie z punktu widzenia
eksperta. Mieliśmy okazję obejrzeć sta-

re aparaty, eksponaty związane z foto-
grafią. Była to podróż sentymentalna dla
członków Klubu Seniora, gdyż przypo-
mnieli sobie o własnych fotograficznych
początkach.

Barbara Rybak



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 15

Wycieczka Arboretum

Bolestraszyce

15 maja w Klubie Seniora odbyła się
wycieczka do Przemyśla. W 50 osobowej
grupie spotkaliśmy się na wspólnym wyjeź-
dzie. Zaczęliśmy od zwiedzania Arboretum
w Bolestraszycach. Arboretum jest obiektem
o znaczeniu nie tylko przyrodniczym, ale
i kulturowym, dydaktycznym i naukowym.
W Arboretum mogliśmy zobaczyć kilka ty-
sięcy gatunków, odmian i form roślin. W dzia-
łającym przy Arboretum Muzeum Przyrodni-
czym mieszczącym się na parterze dworu
prezentowane były wystawy m.in. Chrońmy
ptaki, Chrząszcze, wystawa multimedialna
Cztery pory roku, czy zbiór przekrojów róż-
nych drzew. Działa tam również Uniwersal-
ny Ogród Sensualny, w którym zgromadzo-
ne są rośliny oddziałujące na wszystkie zmy-
sły poznawcze człowieka. Przystosowany
jest on do swobodnego, sprawnego i sa-
modzielnego poruszania się m.in. przez
osoby starsze. Przepiękne miejsce o każ-
dej porze roku. Urozmaicony teren idealny
na spacer wśród pięknej zieleni. Ogród po-
łożony na sporym terenie, niezwykle klima-
tyczny. Posiada swoje małe muzeum, ze-
wnętrzne klatki z ptakami i maleńkie ogro-
dy. Dużo różnorodnej roślinności, a w gąsz-
czu można odkryć mały kościółek i jezior-
ka. Duża kolekcja roślin. Można zobaczyć
prawdziwy ogródek wiejski, piękny staw
z fontannami, ogród magnoliowy, skalny, la-
birynt wierzbowy i wiele innych. W ogrodzie
znajduje się dużo ciekawych rzeźb, dekora-
cji, plecionki z wikliny wkomponowane w ro-
ślinność oraz skamieniałe pnie.

Następnie udaliśmy się do Muzeum
Fajek i Dzwonów w Przemyślu. Jest to wie-
ża o wysokości 38 metrów posiadająca aż
8 kondygnacji. Mogliśmy w niej podziwiać
wiele rodzajów fajek z różnych okresów
historycznych z całego świata oraz zabyt-
kowe dzwony. Eksponaty można było po-
dziwiać na kolejnych poziomach wieży
zegarowej. Aby zwiedzić ekspozycję, trze-
ba się sporo nachodzić. Trudy wspinaczki
wynagradza piękny widok roztaczający się
ze szczytu Wieży Zegarowej. Muzeum (wie-
ża) stanowi najwyższy punkt widokowy
w mieście – rozciąga się z niego panora-
ma na całe miasto. Przemyśl jest nazywa-
ny stolicą dzwonów i fajek, a to dlatego, że
dzieła miejscowych rzemieślników z tej
dziedziny można zobaczyć w unikalnym,
jedynym w Polsce Muzeum Dzwonów
i Fajek, który jest oddziałem Muzeum Na-
rodowego Ziemi Przemyskiej, a który zwie-
dziliśmy podczas naszej wycieczki.

Podczas zwiedzania Arboretum pogo-
da nam sprzyjała natomiast w Przemyślu
niestety dopisywał nam deszcz, jednak nie
przeszkodziło to nam w kontynuowaniu
wycieczki, która zakończyła się wspólnym
śpiewaniem podczas podróży powrotnej.

Barbara Rybak
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Dzia³ania artystyczne w

Wystawy malarstwa Ma³gorzaty Kwolek

9 marca 2018 roku o godzinie 17.00 w Galerii „Pod Ratu-
szem” w Głogowie Młp. odbył się wernisaż wystawy malar-
stwa Małgorzaty Kwolek, członkini Klubu Twórców Sztuki „ART-
dekor” z MGOKSiR. Wystawę zorganizował Miejsko Gminny
Dom Kultury w Głogowie, wspólnie z głogowską Aktywną
Grupą Twórców.

Wśród licznych gości wernisażu, którymi byli rodzina ar-
tystki, przyjaciele, twórcy i sympatycy sztuki z Głogowa i oko-
lic oraz z Kolbuszowej, nie zabrakło także reprezentacji so-
kołowskiego KTS-u: Marii Łuszczki, Jolanty Szczygieł i Hen-
ryki Boho.

Wystawa w Głogowie trwała do 6 kwietnia.

Kolejną wystawę swojej twórczości pani Małgorzata zor-
ganizowała, wspólnie z Miejską i Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Sokołowie Młp. oraz przy współpracy z MGOKSiR
– w rodzinnym Sokołowie. Pomieszczenia na ekspozycję
obrazów użyczyła sokołowska Biblioteka. Wystawa, zatytu-
łowana „Malownicze z natury”, rozpoczęła się wernisażem
w dniu 30 kwietnia 2018 roku i trwała do 8 czerwca. Na
wernisaż przybyli liczni zaproszeni goście, rodzina i przyja-
ciele artystki, koleżanki i koledzy z pracy z dyrektorem Wie-
sławem Sondejem, z Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej, koleżanki klubowe z KTS „ART-dekor”, sympatycy
i miłośnicy sztuk pięknych. Gości powitał i wystawę otworzył
kierownik Biblioteki dr Bartosz Walicki.

Małgorzata Kwolek urodziła się i mieszka w Sokołowie
Małopolskim. Pracuje jako nauczyciel plastyki w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie. Jak sama mówi, jest
„szczęściarą”, ponieważ udało się Jej połączyć hobby i pa-
sję z pracą zawodową. Pasjonuje się malarstwem, rysun-
kiem i fotografią; uczestniczy w licznych wystawach peda-
gogów plastyki, w tym I, II, III Biennale Pedagogów Sztuki
– Plastyki, PODN – Rzeszów, Czudec, Przemyśl; w wysta-
wach własnych i poplenerowych organizowanych przez
MGOKSiR w Sokołowie Młp., Dom Kultury w Głogowie Młp.
i Stowarzyszenie EUROGALICJA. Jest laureatką wielu na-
gród i wyróżnień w konkursach artystycznych dla dorosłych,
w tym Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury w 2008 roku.
Uczestniczyła w wielu plenerach i warsztatach artystycznych,
np. w pięciu plenerach malarskich „To, czego nie widzimy
na co dzień”. Jest członkinią Klubu Twórców Sztuki „Art-
dekor” w MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz członkinią Za-
rządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Tematy do swoich prac czerpie z przyrody, fotografuje
lub korzysta z plenerów. Czasami inspiruje Ją rozmowa
z kimś na temat twórczości lub ciekawy tekst, gdzieś prze-
czytany. Nie rezygnuje także z własnej wyobraźni, którą po-
budza obrazami znanych mistrzów lub współczesnych arty-
stów – uwielbia przeglądać galerie i blogi w Internecie
– zawsze może tam trafić na coś, co Ją zainspiruje lub pobu-
dzi do działania. Można więc powiedzieć, że inspiruje Ją
samo życie – według pani Małgosi malarstwo to wielkie wy-
zwanie i ciekawa przygoda.Tworzy w technikach olej i akryl,
a czasem akwarele i kolaże; poza tym eksperymentuje
z technikami i rysuje piórkiem, ołówkiem oraz lubi rysunek
lawowany. W wywiadzie, który udzieliła ostatnio, stwierdzi-
ła, że „malarstwo to stan duszy i umysłu oraz duża doza
przetrwania w świecie koloru, kształtu i ludzkiej krytyki. War-
to jednak po nie sięgnąć, aby sprawdzić, co tam w nas sie-
dzi, co krzyczy, a co tylko szepce”.

Obecna wystawa to zamknięcie czegoś, co już było i być
może początek nowych poszukiwań. Jak sama mówi: „Moje
prace po prostu są – czasem proste, czasem skomplikowa-
ne, innym razem przesłodzone lub przerysowane, a innym
razem to zabawa kolorem i formą. Moimi ulubionymi temata-
mi są pejzaże, czasem martwa natura, lubię także łączyć
postacie z pejzażem w nastrojowych scenach. Wymyślać
snujące się po tej ziemi Anioły lub dziwolągi albo skupiam
się na nastrojowych detalach. Nie trzeba być wielkim ar-
tystą, aby dostrzec kolory w trawie, czy ciekawą deskę
w płocie... trzeba to jedynie zauważyć”.

Serdecznie gratulujemy pani Małgorzacie wystawy i je-
steśmy pełni podziwu dla jej talentu, pasji i zaangażowania;
że w nawale obowiązków zawodowych i rodzinnych znajdu-Goście wernisażu.

Fragment wystawy.

Małgorzata Kwolek odbiera kwiaty i podziękowanie od Moniki Twar-
dowskiej, instruktora plastyki w głogowskim Domu Kultury.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 17

je czas na spełnianie się w dziedzinie sztuki, plastyki, a jak
wiadomo, kobietom na tym polu jest trochę trudniej, muszą
pokonywać więcej barier, jakie stawia przed nimi codzienne
życie.

Wystawa w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sokołowie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców gminy i miasta Sokołów Młp.

Indonezja w obiektywie i pieœni

Bu³ata Okud¿awy

10 marca 2018 roku kilka członkiń Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor” z MGOKSiR brało udział w niecodziennej impre-
zie zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszo-
wej – otwarciu Wystawy fotografii Pawła Matraja, członka Kol-
buszowskiej Gildii Fotografów, zatytułowanej „Odkrywanie
Bali. Indonezja w obiektywie” oraz koncercie dedykowanym
paniom z okazji Dnia Kobiet – „Najpiękniejsze pieśni i balla-
dy” Bułata Okudżawy w wykonaniu Tria Akustycznego z Pel-
pina. Dodatkową atrakcją była degustacja przysmaków kuch-
ni indonezyjskiej, które przygotowały pracownice MDK.

Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy panu Pawłowi
pięknej i interesującej wystawy fotografii, które „przeniosły”
nas w tak odległe, egzotyczne i niezwykłe miejsce – wyspę
Bali w Indonezji. Natomiast powrotu do lat młodości i niesa-
mowitych emocji dostarczyli nam trzej muzycy: Piotr Kajetan
Matczuk, Piotr Augustynowicz i Tomasz Imienowski w progra-
mie opartym na twórczości wybitnego rosyjskiego barda.
A co do przysmaków kulinarnych, to było przysłowiowe „nie-
bo w gębie”!

W tej fotograficzno-myzyczno-kulinarnej „uczcie” wzięły
udział: Jolanta Szczygieł, Wiesława Pałka i Henryka Boho.

Na wystawie Małgorzaty Kwolek w Bibliotece. Na wystawie fotografii Pawła Matraja.
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Papierowa wiklina,

czyli drugie ¿ycie gazety

13 kwietnia 2018 roku o godzinie szesnastej w sali klubo-
wej MGOKSiR miał miejsce finisaż – podsumowanie VII Po-
wiatowego Konkursu Plastycznego „WIELKANOC 2018” dla
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych pt.
„Wielkanocne ozdoby z papierowej wikliny, czyli drugie życie
gazety”. Konkurs zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Celem organizacji
konkursu o takiej tematyce jest zachowanie tradycji wykony-
wania ozdób wielkanocnych, rozwijanie kreatywności, pomy-
słowości i wrażliwości estetycznej uczestników, kształtowa-
nie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy, in-
tegracja osób niepełnosprawnych, a w tej edycji konkursu
– szerzenie idei upcyclingu oraz propagowanie ekologiczne-
go stylu życia.

Wystawa pokonkursowa w MGOKSiR trwała od 23 marca.
W tym samym dniu dokonano oceny nadesłanych prac, który-
mi były przestrzenne ozdoby wielkanocne wykonane własno-
ręcznie z papierowej wikliny i zdobione różnymi materiałami
pochodzenia roślinnego, wykonanymi z papieru, bibuły, kre-
piny, sznurka, nici, kolorowych piórek, wstążek itp. Każdy
uczestnik mógł dostarczyć na konkurs jedną pracę. Do udzia-
łu w konkursie zgłosili się uczestnicy w czterech kategoriach:
I – dzieci przedszkolne od 6 lat i z klas I-III szkół podstawo-

wych; II – dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych; III – gimna-
zjaliści; IV – dorośli.

Prace oceniała Komisja w składzie: dr Bartosz Walicki,
regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej; Henryka Boho, instruktor plastyki; Helena Woźniak,
twórca rękodzieła artystycznego.

Na konkurs wpłynęło 45 prac z 9 placówek oświatowo-
kulturalno-wychowawczych powiatu rzeszowskiego: Świetli-
cy Szkoły Podstawowej w Tyczynie, Publicznego Przedszko-
la nr 17 w Rzeszowie, Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chmielniku, Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Hyżneńskiej, Gimnazjum Publicznego w Kamieniu, KTS
„ART-dekor” MGOKSiR w Sokołowie Młp., Koła Gospodyń
Wiejskich w Wólce Niedźwiedzkiej oraz mieszkańców Soko-
łowa Młp.

Komisja, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem kon-
kursu, estetykę wykonania, pomysłowość, oryginalność, od-
powiedni dobór materiałów i elementów zdobniczych, posta-
nowiła nagrodzić bądź wyróżnić wszystkich autorów prac zgło-
szonych do konkursu – 45 osób.
I kat. – dzieci przedszkolne od 6 lat i z klas I-III szkól podsta-
wowych
NAGRODY równorzędne
– Julia Cisek, SP nr 1 Trzeboś (op. Małgorzata Kula)
– Martyna Kępa, SP nr 1 Trzeboś (op. Małgorzata Kula)
– Amelia Kida, SP nr 1 Trzeboś (op. Małgorzata Kula)
– Karolina Matuła, Sokołów Młp.
– Emilia Rabiejewska, Świetlica SP Tyczyn (op. Monika Skow-
ron)
– Kacper Szczepanik, SP nr 1 Trzeboś (op. Małgorzata Kula)
– Oliwia Tęczar, Świetlica SP Tyczyn (op. Joanna Kręcidło)
– Aleksandra Wilk, Świetlica SP Tyczyn (op. Elżbieta Rabie-
jewska)
WYRÓŻNIENIA
– Emilia Kawa, Świetlica SP Tyczyn (op. Elżbieta Rabiejew-
ska)
– Łukasz Matuła, Sokołów Młp.
– Jan Matuła, Sokołów Młp.
– Julia Matuła, Sokołów Młp.
– Liwia Pelinko, Świetlica SP Tyczyn (op. Andżelika Wiater)
– Kacper Wielgosz, SP nr 1 Trzeboś (op. Małgorzata Kula)
WYRÓŻNIENIE zbiorowe dla podopiecznych Publicznego
Przedszkola nr 17 w Rzeszowie:
– Natalia Drozd
– Milena Jajo
– Helena Kaniuch
– Karolina Leńczuk
– Mikołaj Miąsik
– Karolina Socha

– Patrycja Tomaszewska
oraz podziękowania dla opieku-
nek:
– Halina Hołoń
– Zofia Walicka
II kat. – dzieci z klas IV-VII szkół
podstawowych
NAGRODY równorzędne
– Kacper Bałut, SP Kamień (op.
Magdalena Oczkowska)
– Hubert Bielecki, SP Kamień
(op. Magdalena Oczkowska)
– Katarzyna Fałda, SP nr 1 Trze-
boś (op. Marta Nizioł)
– Karolina Oczkowska, SP Ka-
mień (op. Magdalena Oczkow-
ska)
– Anna Rabiejewska, Świetlica
SP Tyczyn (op. Joanna Kręcidło)

Jury ocenia prace konkursowe. Od lewej – Helena Woźniak i Bartosz
Walicki.

Laureaci konkursu z członkami Jury i Organizatorami.
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Nagrody i dyplomy wręczają (od lewej) dyrektor Agata Dec i Helena
Woźniak.

– Gabriela Szczęch, SP nr 1 Chmielnik (op. Elżbieta Dą-
browska)
– Małgorzata Wielgosz, SP nr 1 Trzeboś (op. Marta Nizioł)
WYRÓŻNIENIA
– Martyna Majchrowska, SP Wólka Hyżneńska (op. Kazimie-
ra Ostrowska)
– Anna Matuła, Sokołów Młp.
– Bartłomiej Pelc, SP Wólka Hyżneńska (op. Kazimiera
Ostrowska)
– Abigajl Pelinko, Świetlica SP Tyczyn (op. Karolina Krok)
– Julia Rabiejewska, Świetlica SP Tyczyn (op. Joanna Kręcidło)
– Karolina Wyka, SP nr 1 Trzeboś (op. Marta Nizioł)
III kat. – gimnazjaliści
NAGRODY równorzędne
– Anna Kobylarz, Gimnazjum Kamień (op. Magdalena
Oczkowska)
– Marcelina Sączawa, Gimnazjum Kamień (op. Magdalena
Oczkowska)
IV kat. – dorośli
NAGRODY równorzędne
– Magdalena Jabłońska, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Marzena Koryl, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Izabela Kurcek, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Dorota Matuła, Sokołów Młp.
– Jolanta Szczygieł, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Danuta Olszowy, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Zofia Ożóg, KGW Wólka Niedźwiedzka

Pomimo małej ilości prac konkursowych, zasługują one
jednak na uznanie, gdyż w każdej z nich były elementy wyko-
nane techniką wikliny papierowej (niektóre prace zrobione
były w całości z papierowej wikliny). Dlatego komisja posta-
nowiła nagrodzić i wyróżnić wszystkie prace. Dodatkowo atu-
tem tych prac były elementy dekoracji wykonane własnoręcz-
nie z materiałów naturalnych. Prace były różnorodne, duże
i małe, w formie zająca, jajka, wieńca. Na uwagę zasługiwał
tutaj stroik w biało-czerwonych barwach, uwieczniający 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas finisażu protokół obrad Komisji odczytała Henry-
ka Boho. Dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe wrę-
czała dyrektor MGOKSiR Agata Dec, wspólnie z Heleną Woź-
niak.

Dziękujemy uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz życzymy dal-
szych sukcesów i wytrwałości w twórczej pracy. Opiekunom
dziękujemy za przygotowanie uczestników do konkursu.

Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi

20 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali klubowej
MGOKSiR w Sokołowie Młp. odbył się wernisaż wystawy oraz
wręczenie nagród laureatom XVIII Powiatowego Konkursu
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA – NASZ
DOM” pod hasłem „PLAKAT Międzynarodowego Dnia Ziemi”.

Plakaty Międzynarodowego Dnia Ziemi 2018.
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Konkurs zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Celem tego artystyczne-
go przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozwijanie twór-
czej wyobraźni dzieci i młodzieży, rozbudzanie i pogłębianie
świadomości ekologicznej, uwrażliwianie ich na piękno przy-
rody oraz budzenie szacunku do przyrody. Ponadto stwarza-
nie możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej autorów
na tematy ekologiczne i ochronę środowiska – w tej edycji
związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Komisja Artystyczna w dniu 10 kwietnia oceniła 141 nade-
słanych na konkurs prac plastycznych. W skład Komisji we-
szli: Henryka Boho, instruktor plastyki w MGOKSiR; dr Bar-
tosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej; Helena Woźniak z Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”.
Komisja postanowiła przyznać 19 osobom nagrody i wyróż-
nienia.
I kategoria wiekowa 6-9 lat (przedszkole i klasy I-III szkół pod-
stawowych)
I NAGRODA
– Kacper Szczepanik, Szkoła Podstawowa nr 1 Trzeboś – op.
Małgorzata Kula
II NAGRODA
– Gabriela Stach, Szkoła Podstawowa Tyczyn – op. Mariola
Koziołkiewicz

Dwie III NAGRODY
– Barbara Prokop, Szkoła Podstawowa Tyczyn – op. Elżbieta
Rabiejewska
– Martyna Zdeb, Szkoła Podstawowa nr 1 Trzeboś – op. Bo-
żena Mrożkiewicz
WYRÓŻNIENIA
– Kacper Fornal, Szkoła Podstawowa Straszydle – op. Kry-
styna Kowalska
– Alan Gałuszka, Zespół Szkół nr 1 Nienadówka – op. Geno-
wefa Cisek
– Lena Kluz, Publiczne Przedszkole Błażowa – op. Grażyna
Przybyło
II kategoria wiekowa 10-13 lat (klasy IV-VII szkół podstawo-
wych)
Trzy I NAGRODY
– Patrycja Drzymała, Zespół Szkół Wólka Niedźwiedzka
– op. Paweł Paluch
– Anna Rabiejewska, Szkoła Podstawowa Tyczyn – op.
Agnieszka Zaguła
– Jakub Warchoł, Zespół Szkół Jasionka – op. Elżbieta Orłoś
Dwie II NAGRODY
– Antoni Humenny, Zespół Szkolno-Przedszkolny Krasne
– op. Elżbieta Kalemba
– Patryk Stec, Szkoła Podstawowa nr 2 Górno – op. Łukasz
Prucnal
Dwie III NAGRODY
– Wiktoria Kosiorowska, Szkoła Podstawowa Wólka Podle-
śna – op. Małgorzata Proskura-Buczak
– Jakub Pańczak, Zespół Szkół Malawa – op. Irena Brzeżaw-
ska
III kategoria wiekowa 14-16 lat (gimnazja)
Dwie I NAGRODY
– Kinga Decowska, Zespół Szkół Wólka Niedźwiedzka – op.
Paweł Paluch
– Rafał Rembisz, Zespół Szkół Sokołów Młp. – op. Małgorza-
ta Kwolek
Dwie II NAGRODY
– Wiktoria Stec, Zespół Szkół Wólka Podleśna – op. Małgo-
rzata Proskura-Buczak
– Olimpia Tańcula, Zespół Szkół Malawa – op. Irena Brze-
żawska
III NAGRODA
– Paweł Mikołajczyk, Zespół Szkół Wólka Niedźwiedzka
– op. Paweł Paluch

Podczas wernisażu protokół obrad Komisji odczytał Bar-
tosz Walicki, a nagrody
wręczała Henryka Boho.
Laureaci wraz z rodzicami
i opiekunami zwiedzili wy-
stawę pokonkursową, na
której prezentowały się na-
grodzone i wyróżnione
piękne, kolorowe plakaty
dotyczące obchodów Dnia
Ziemi.

Gratulujemy laureatom,
dziękujemy opiekunom ar-
tystycznym za przygotowa-
nie uczestników do konkur-
su, gratulujemy wysokiego
poziomu prac konkurso-
wych oraz twórczego zaan-
gażowania.

Wystawa pokonkurso-
wa trwała do 11 maja i cie-
szyła się dużym powodze-
niem.

Nagrody i dyplomy wręcza Henryka Boho; Bartosz Walicki odczytuje
protokół Jury.

Wspólne zdjęcie laureatów konkursu z członkami Jury.
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„Wiosna w Skansenie”

1 maja 2018 roku MGOKSiR zorganizował Plener Malar-
sko-Fotograficzny w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-
wej. W plenerze wzięli udział członkowie Klubu Twórców Sztu-
ki „ART-dekor”, do których dołączyło troje miłośników fotogra-
fii z Sokołowa – Magdalena Jabłońska, Roman Kochański
i Bartosz Walicki. Fotografiką interesuje się także członkini
Klubu – Jolanta Szczygieł z Nienadówki. Pozostałe osoby
– uczestniczki pleneru – zajmują się głównie malarstwem,
a były to: Małgorzata Kwolek z Sokołowa, Anna Cisek z Trze-
bosi, Wiesława Pałka z Węglisk, Helena Woźniak z Sokołowa
i Henryka Boho z Turzy, instruktorka plastyki prowadząca
Klub. Udział w plenerze wzięli również artyści z Aktywnej Grupy
Twórców, zrzeszonej w Miejsko Gminnym Domu Kultury
w Głogowie Młp.: Agnieszka Cynar, Małgorzata Grodecka,
Jolanta Inglot, Maria Kania, Robert Łyczko, Anna Rząsa i Maria
Witt. Do grupy sokołowsko-głogowskiej dołączył Jan Mazur-
kiewicz, fotografik z Kolbuszowskiej Gildii Fotografów, działa-
jącej w Miejskim Domu Kultury.

Malarze i fotograficy na plenerze w Skansenie.
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„Pejza¿e z Górna 2018”

26 maja w sobotę, w godzinach od 9.00 do 15.00, odbył
się w Górnie VIII Plener Malarski „Ziemia Sokołowska w ma-
larstwie i rysunku” pod patronatem Burmistrza Sokołowa Młp.

Plener zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. przy współpracy Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Tematem prac były
„Pejzaże z Górna 2018”.

Celem tych cyklicznych wiosennych plenerów jest zainte-
resowanie dzieci, młodzieży i dorosłych pięknem krajobrazu
i architektury Ziemi Sokołowskiej – gminy i miasta Sokołów
Młp., rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności pla-
stycznych, wyrobienie potrzeby obcowania z naturą, sztuką,
zabytkami. Do tej pory plenery odbyły się w Sokołowie, Turzy,
Trzebusce, nad „Niedźwiadkiem”, w szkółce leśnej, w Wólce
Sokołowskiej.

W ósmym plenerze wzięli udział uczniowie placówek
oświatowych gminy i miasta Sokołów Młp. oraz gminy Trze-
bownisko: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie, Ze-
społu Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie, Zespołu Szkół nr 1

W maju wszystko
kwitnie, wszystko się
zieleni. W dodatku
w tak urokliwym i siel-
skim krajobrazie, w ja-
kim jest położony park
etnograficzny, z zabyt-
kową architekturą
drewnianą – wszystko
to dostarczyło artystom
wielu inspirujących
wrażeń i przeżyć.

W Skansenie moż-
na zobaczyć między
innymi wsie z przeło-
mu XIX i XX wieku, któ-
re prezentują kulturę
Lasowiaków i Rzeszo-
wiaków, zamieszkują-
cych niegdyś teren pół-
nocnej części obecne-

w Nienadówce, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczer-
niu; uczestnicy zajęć plastycznych z MGOKSiR w Sokołowie
(kółko plastyczne i KTS „ART-dekor” – osoby dorosłe); uczen-
nica rzeszowskiego Liceum Plastycznego mieszkająca w Tu-
rzy; mieszkańcy Sokołowa.

go województwa podkarpackiego. Wę-
drując po Skansenie, położonym
z dala od miejskiego zgiełku, można
zobaczyć świat, którego już dawno nie
ma...

Pogoda w tym dniu była piękna,
słoneczna, grillowanie udało się, arty-
ści malowali, fotografowali, chłonęli
pachnące bzem majowe krajobrazy...

Na plenerze mieliśmy dwoje dzie-
ci (może przyszłych artystów?), które
przywiozły ze sobą bloki i kredki i też
próbowały namalować swoje wraże-
nia ze Skansenu. Były to Ania i Krzy-
siu Waliccy.

Plener trwał od godziny dziesiątej
do piętnastej, zakończony pamiątkową
fotografią wszystkich uczestników ple-
neru.

Efekty pracy twórczej artystów za-
prezentowane zostały na wystawie
poplenerowej, która od 15 maja do

8 czerwca czynna była w MGOKSiR. Wystawa zakończyła się
finisażem w dniu 8 czerwca o godzinie siedemnastej; uczest-
nikom pleneru zostały wręczone podziękowania i pamiątko-
we foldery. Więcej o wystawie w kolejnym wydaniu KS.

Malarze i fotograficy na plenerze w Skansenie.

Wspólne zdjęcie uczestników pleneru.

Młodzi i dorośli artyści na plenerze w Górnie.
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Bazą pleneru była Świetlica Wiejska obok stadionu spor-
towego, gdzie gospodarzem jest Jan Drelich, który służył po-
mocą przy rozstawianiu „pod grzybkiem” stolików i ławek.

Uczestników powitali dyrektor MGOKSiR Agata Dec oraz
Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej. Instruktorka Henryka Boho rozdała materiały pla-
styczne – pastele i bloki dzieciom i młodzieży, blejtramy
– dorosłym twórcom, oraz czuwała nad przebiegiem pleneru
od strony artystycznej i organizacyjnej, zaś Szymon Bełz przy-
gotował dla uczestników posiłek – kiełbaski z grilla i herbatę.

Pogoda dopisała, więc artyści, duzi i mali, rysowali, malo-
wali – na kartonach, na płótnach – swoje wrażenia z pobytu
w Górnie, gdzie malowniczo nad wsią wznosi się kościół pa-
rafialny, usytuowane są zabytkowe kapliczki; jest las, rzecz-
ka, staw; są pola, domy, podwórka i łąki tonące w kwiatach...

Efekty twórczej pracy można oglądać na wystawie pople-
nerowej w MGOKSiR od 11 do 26 czerwca 2018 roku. Podsu-
mowanie pleneru – finisaż i wręczenie nagród laureatom
– odbędzie się 26 czerwca o godzinie 16.30. Zapraszamy.

Młodzi i dorośli artyści na plenerze w Górnie.
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Majówka z EUROGALICJ¥

2 czerwca 2018 roku dzieci z kółka plastycznego i członko-
wie KTS „ART-dekor” brali udział w plenerze malarskim „Ma-
jówka z Eurogalicją” w Głogowie Młp. Plener zorganizowało
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA. Po-
czątkowo plener miał odbyć się 19 maja, lecz ze względu na
złą pogodę został przeniesiony na 2 czerwca. W tym dniu po-
goda była piękna, więc nic nie stało na przeszkodzie, aby mło-
dzi i starsi artyści swoją wrażliwość na piękno i barwy otacza-
jącej przyrody (plener miał miejsce nad malowniczo usytuowa-
nym zalewem obok Krytej Pływalni w Głogowie) zinterpreto-
wać farbami akrylowymi na dużych (50X70cm) płótnach – blejt-
ramach dostarczonych przez organizatora. Z formatem tym
poradzili sobie nawet najmniejsi uczestnicy pleneru, bowiem
wśród nich byli artyści w wieku niespełna 4 i 7 lat – Tomek
i Amelka, dzieci Magdaleny Jabłońskiej, członkini KTS „ART-
dekor”, która również próbowała swoich sił w malarstwie.
W plenerze brały też udział Oliwia Bzdek i Wiktoria Mazgaj
z kółka plastycznego MGOKSiR, wraz z instruktorką Henryką
Boho, oraz Jolanta Szczygieł i Alina Szczygieł z KTS „ART-
dekor”. Natomiast Małgorzata Kwolek, mająca pod opieką byłą
uczennicę Zespołu Szkół w Sokołowie, a obecnie Liceum Pla-
stycznego w Rzeszowie, Klaudię Chorzępę z Turzy, pełniła
także rolę instruktora artystycznego pleneru.

Plener zakończył się grillowaniem i przed popołudniową
burzą wszyscy zdążyliśmy dojechać do swoich domów.

Gotowe, skończone obrazy uczestnicy przekazali w dniu
pleneru organizatorowi, zaś te wymagające jeszcze dopra-
cowania dostarczone zostały do siedziby Stowarzyszenia
w Sokołowie w terminie do 11 czerwca.

Wszystkie obrazy namalowane na plenerze zostaną za-
prezentowane na wystawie poplenerowej 16 czerwca w Me-
dyni Głogowskiej. Nastąpi wtedy rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród laureatom.

Małgorzata Kwolek w roli instruktora artystycznego.Amelka dopracowuje swój obraz… a Tomek właśnie skończył malować.

Wiktoria… i Oliwia przy pracy.
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•  Legendy i baśnie polskie
26 kwietnia 2018 roku o godzinie

czternastej w Bibliotece w Górnie miało
miejsce podsumowanie Konkursu Pla-
stycznego pt. „Polska Moja Ojczyzna
– w podaniach i legendach”. Konkurs
zorganizowała Miejska i Gminna Biblio-
teka Publiczna w Sokołowie Młp. – Filia
w Górnie, a skierowany był do uczniów

Nagrody i wyró¿nienia dla uczestników zajêæ plastycznych w MGOKSiR

Rys. Amelia Matuła

Rys. Ania Matuła

szkół podstawowych gminy i miasta So-
kołów Młp. Wzięły w nim również udział
dzieci z kółka plastycznego MGOKSiR.
Dziewięcioro zostało nagrodzonych
i wyróżnionych. W kategorii przedszko-
le Nagrody równorzędne zdobyły: Kin-
ga Haller (lat 6) z Sokołowa, Milena
Nykiel (lat 6) z Sokołowa i Natalia Pari-
si (lat 6) z Trzebuski; w kategorii kl. I-III

Rys. Jaś Matuła

Rys. Kinga Haller

Rys. Łukasz Matuła

Rys. Matylda Słonina

Rys. Milena Nykiel

Rys. Natalia Parisi
Na wystawie w Górnie. Stoją od lewej: Maja, Łukasz, Jaś, Ania, Amelka, instruktorka H. Boho,
Matylda i Nikola.
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•  Nagrodzone KWIATY w Polkowicach
Dzieci z kółka plastycznego oraz

twórczynie z KTS „ART-dekor” brały
udział w III Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pod hasłem „KWIAT DZIE-
ŁEM DOSKONAŁYM 2018 – Kwiaty pod
ochroną”, zorganizowanym przez Szko-
łę Podstawową nr 3 im. Arkadego Fie-
dlera w Polkowicach oraz Skorpion Po-
lkowice – Polkowickie Stowarzyszenie
Sportu i Aktywnej Rehabilitacji. Jury oce-
niło 2007 prac w 7 kategoriach wieko-
wych. W kategorii 7-9 lat NAGRODĘ zdo-
była Róża Wawrzaszek (lat 8) z Trzebo-
si, zaś w kategorii 20+, również NAGRO-

•  Wiosenne Zmagania Artystyczne
22 maja 2018 roku o godzinie dwu-

nastej w Szkole Podstawowej w Trze-
busce odbyło się uroczyste podsumo-
wanie wojewódzkiego konkursu pla-
styczno-literackiego Wiosenne Zmaga-
nia Artystyczne pod hasłem „Jubileusz
100-lecia Niepodległej”. W konkursie
tym brały udział dzieci z kółka plastycz-
nego MGOKSiR. Wśród laureatów byli:
Staś Poźniak (lat 7) z Nienadówki (na-
groda), Kajtek Rzeszutek (lat 6) z Turzy
(wyróżnienie), Julia Stasiak (lat 6) z Nie-
nadówki (nagroda), Wiktoria Mazgaj (lat
12) z Sokołowa (wyróżnienie) i Matylda
Słonina (lat 10) z Sokołowa (wyróżnie-
nie). GRATULUJEMY! Staś i Julka ode-
brali nagrody i dyplomy osobiście w dniu
wernisażu, pozostałym zostały przeka-
zane do MGOKSiR na ręce instruktorki
Henryki Boho, która podczas zajęć pla-
stycznych wręczyła je dzieciom.

•  Niech żyje kolor!
Pod takim hasłem Miejski Dom Kul-

tury „ŚRÓDMIEŚCIE” we Wrocławiu zor-
ganizował dla dzieci i młodzieży VII
Ogólnopolskie Biennale Malarstwa.
Dzieci z kółka plastycznego MGOKSiR
wzięły udział tym konkursie. Dowolność
tematyczna dała dzieciom możliwość
swobodnej wypowiedzi artystycznej
i kolorystycznych poszukiwań, zanurza-
jąc się w barwny świat dziecięcej wy-
obraźni. Do konkursu przystąpiły 92 pla-
cówki oświatowe i pracownie plastycz-

Nagrody i wyró¿nienia dla uczestników zajêæ plastycznych w MGOKSiR

I Nagrodę otrzymał Jan Matuła (lat 7)
z Sokołowa, III Nagrodę ex aequo
– Amelia Matuła (lat 8) z Trzebosi
i Łukasz Matuła (lat 7) z Sokołowa.
W kategorii kl. IV-VI jedną z trzech II Na-
gród zdobyła Anna Matuła (lat 10) z So-
kołowa. Wyróżnienia w tej kategorii otrzy-
mały Nikola Koziarz (lat 10) z Sokołowa
i Matylda Słonina (lat 10) z Sokołowa.
GRATULUJEMY!

Dzieci na zajęciach plastycznych
malowały i rysowały ilustracje do pol-
skich legend, między innymi do Legen-
dy o Smoku Wawelskim, do legend:
O Wandzie, co nie chciała Niemca, O War-
szawskiej Syrence czy O Złotej Kaczce.

Rys. Nikola Koziarz

Szafirek miękkolistny Małgorzaty Kwolek.

Dzwonek karkonoski Róży Wawrzaszek.

DĘ – przyznano pani Małgorzacie Kwo-
lek z Sokołowa. GRATULUJEMY!

Róża pastelami olejnymi namalowa-
ła dzwonek karkonoski (campanula bo-
hemica), a pani Małgorzata, techniką
mieszaną (piórko i akwarela) wykonała
szafirek miękkolistny (muscari como-
sum). Prace wykonywane były na zaję-
ciach kółka plastycznego i zajęciach klu-
bowych.

Niestety, nie mogliśmy uczestniczyć
w wernisażu, który odbył się 21 maja
w Polkowicach. Dyplomy, foldery i na-
grody rzeczowe laureatkom z MGOKSiR
wysłano pocztą i zostały im one wręczo-
ne podczas Finisażu Wystawy Poplene-
rowej „Wiosna w Skansenie” w dniu
8 czerwca 2018.

Rys. Julia Stasiak

Rys. Kajtek Rzeszutek

Rys. Matylda Słonina

Rys. Staś Poźniak

Rys. Wiktoria Mazgaj
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•  Konkurs „PRZYRODA” –
nagroda dla Oliwii Ożóg

Dzieci z kółka plastycz-
nego w MGOKSiR brały
udział w IX Ogólnopolskim
Biennale Plastyczno-Foto-
graficznym „PRZYRODA”,
zorganizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury
w Radomiu oraz Ośrodek
Kultury i Sztuki „Resursa
Obywatelska” w Radomiu.
Tematyka Biennale nawią-
zywała do szeroko rozu-
mianej problematyki wysił-
ków człowieka podejmo-
wanych dla ochrony i za-
chowania dla przyszłych
pokoleń zasobów otacza-
jącej nas przyrody. Prezen-
tacja jej piękna w pracach
plastycznych i fotograficz-
nych wykonanych przez
dzieci i młodzież – to jedna
z najskuteczniejszych me-
tod oddziaływania na świa-
domość społeczeństwa.

Na konkurs nadesłano
1245 prac. Do wystawy po-
konkursowej, wraz z nagro-
dzonymi i wyróżnionymi,
zakwalifikowano łącznie
153 prace. Wśród nich były
prace jednej z najmłod-
szych uczestniczek zajęć
plastycznych, czteroletniej
Oliwki Ożóg z Trzebosi, któ-
ra zdobyła Nagrodę. GRA-
TULUJEMY! Oliwka nary-
sowała pastelami olejnymi
i suchymi cztery prace kon-
kursowe, których tematem
są zwierzęta, a zwłaszcza
ulubione przez nią koty.
Jest więc Tęczowy kotek,
Uśmiechnięty lisek czy Ko-
lorowy świat (z kotkiem
w roli głównej).

Uroczyste podsumowa-
nie Biennale, spotkanie
uczestników, wręczenie na-
gród i otwarcie wystawy po-
konkursowej odbędzie się
21 czerwca w MDK w Ra-
domiu.

Nagrody i wyró¿nienia dla uczestników zajêæ plastycznych w MGOKSiR

ne z całej Polski, nadsyłając 836 prac.
Jury przyznało 21 nagród oraz 45 wy-
różnień; na wystawę pokonkursową za-
kwalifikowano 211 prac malarskich.
WYRÓŻNIENIE w tym konkursie zdoby-
ła Milena Nykiel (lat 6) z Sokołowa. Po-
nadto praca Nikoli Koziarz (lat 10; rów-
nież z Sokołowa) została zakwalifikowa-
na na wystawę. GRATULUJEMY!

Uroczysty wernisaż Biennale miał
miejsce 23 maja w Galerii Twórczości
Plastycznej Młodych MDK we Wrocła-
wiu. Nie uczestniczyliśmy w nim, niestety
(zbyt daleko do Wrocławaia). Dziew-
czynki otrzymały pocztą piękne dyplo-
my, ponadto Milenka otrzymała nagro-
dy rzeczowe w postaci przyborów do
malowania.

Malowała Milena Nykiel.

Kolorowy świat

Tęczowy kotek

Uśmiechnięty lisek

Wiosna

* * *
Dzieci do wyżej wymie-

nionych konkursów przygo-
towała instruktorka plasty-
ki w MGOKSiR, Henryka
Boho.

Fot. H. Boho, S. Bełz,
B. WalickiMalowała Nikola Koziarz.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 28

X Powiatowy Wiosenny Turniej

Badmintona

W dniu 18 marca 2018 r. obiekty Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. gościły uczestników X Powiato-
wego Wiosennego Turnieju Badmintona pod Honorowym
Patronatem Starosty Rzeszowskiego.

W turnieju uczestniczyło 46 zawodników i zawodniczek
reprezentujących gminy: Kamień, Raniżów oraz Sokołów Młp.
(ZS Trzebuska, ZS nr 2 Nienadówka, ZS nr 1 w Nienadówce,
ZS Sokołów Młp., ZS Górno).

Rywalizowano na 4 kortach w 6 kategoriach wiekowych.
Wyniki przedstawiają się następująco:

I Kategoria wiekowa – rocznik 2005 i młodsi
dziewczęta: 1. Wójcik Katarzyna (ZS nr 2 Nienadówka),
2. Naja Kamila (ZS nr 2 Nienadówka), 3. Bazan Weronika (ZS
nr 2 Nienadówka);
chłopcy: 1. Kapuściński Jakub(ZS Trzebuska), 2. Gielarow-
ski Dominik (ZS Trzebuska), 3.Bieńko Wojciech (ZS Trzebu-
ska).
II Kategoria wiekowa – rocznik 2002-2004
dziewczęta: 1. Bieńko Wiktoria (ZS Trzebuska), 2. Zdeb Pau-
lina (ZS nr 2 Nienadówka), 3. Urban Klaudia (ZS Trzebuska);
chłopcy: 1.Wójcik Sebastian (ZS nr 2 Nienadówka), 2. Ożóg
Hubert (ZS nr 2 Nienadówka), 3. Maciej Krzanowski (ZS nr 1
Nienadówka).
III Kategoria wiekowa – rocznik 2001 i starsi
kobiety: 1. Sabat Justyna (Sokołów Młp.), 2. Bazan Karolina
(Sokołów Młp.) 3. Nowak Karolina (Nienadówka);
mężczyźni: 1. Nowak Kacper (Sokołów Młp.), 2. Olszowy Mi-
chał (Sokołów Młp.), 3. Koc Filip (Sokołów Młp.).

Wszyscy uczestnicy turnieju wraz z opiekunami otrzymali
poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

Turnieje Tenisa Sto³owego

Sobota 7 kwietnia 2018 r. zainaugurowała wiosenny se-
zon sportowy w MGOKSIR, a czym? A jakże XVII Miejsko-
Gminnym Wiosennym Turniejem Tenisa Stołowego, który
został rozegrany na hali Zespołu Szkół JP II w Sokołowie
Młp. Głównym sędzią zawodów był Andrzej Godek.

Turniej rozgrywany był na 12 stołach, w systemie „pucha-
rowym do dwóch przegranych”. Celem Turnieju było wyło-
nienie reprezentacji gminy, która stanąć miała w szranki
w dniu następnym w zawodach o randze powiatowej.

W dniu 8 kwietnia 2018 r. reprezentacja Gminy Sokołów Młp.
stanęła do walki o prymat pierwszeństwa w XVII Powiatowym
Wiosennym Turnieju Tenisa Stołowego, który został rozegrany
na hali Zespołu Szkół JP II w Sokołowie Młp. Do współzawod-
nictwa przystąpili również przyjezdni zawodnicy i zawodniczki
z gmin: Lubenia, Rzeszów, Świlcza, Tyczyn, Jawornik Polski,
Hyżne, Głogów Młp., Trzebownisko oraz Dynów. Zachowując
formułę Turniej rozegrano w systemie „pucharowym do dwóch

Za zajęcie I miejsca uczestnicy otrzymali puchary, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie II-III miejsca dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp., składa serdeczne podziękowania Staroście Rze-
szowskiemu Józefowi Jodłowskiemu, Burmistrzowi Gminy
i Miasta Sokołów Młp. Andrzejowi Ożogowi oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Wiesławowi Sondejowi za
udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Serdecznie dziękuję panu Wiesławowi Rzeszutkowi, pani
Marcie Staniec, pani Krystynie Ożóg, panu Tomaszowi Nizio-
łowi, panu Łukaszowi Drozdowi za bardzo dużą pomoc w zor-
ganizowaniu zawodów.

Dziękuję również uczestnikom zawodów za pełnienie roli
sędziów liczących punkty.

Sędzia główny Tadeusz Bazan

przegranych” na 12 stołach, a sędziego głównego wspomagał
Tomasz Nizioł. Celem tych zawodów było wyłonienie najlep-
szych zawodników, którzy przystąpią do walki o punkty na szcze-
blu wojewódzkim na tzw. Olimpiadzie Tenisa Stołowego.

Podczas dwudniowych rozgrywek podany został gorący
posiłek oraz ciepłe i zimne napoje. Aktu dekoracji najlep-
szych dokonali: gospodarz zawodów Dyrektor MGOKSiR

Agata Dec oraz sędziowie Turnieju Andrzej Go-
dek i Tomasz Nizioł. Za pierwsze miejsce w po-
szczególnych kategoriach wręczono okoliczno-
ściowe puchary wraz z grawerką i wklejką dys-
cypliny, zaś za miejsca od I do III wręczono dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe do wyboru. Naj-
lepiej klasyfikowanym zawodnikom pochodzą-
cym z naszej gminy (z Sokołowa Młp., Górna,
Nienadówki oraz z Trzebuski) życzymy powo-
dzenia na Olimpiadzie.

Marek Kida
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24 i 25 maja odbyły się w Finały XX
Indywidualnych Szachowych mi-
strzostw Szkół w ramach Igrzysk Dzie-
ci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Lice-
aliady Województwa Podkarpackiego
na rok 2018.

Do Górna, a szczegółowo do Wiej-
skiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
zjechało się ponad trzystu graczy, trene-
rów, gości na to święto szachów. Organi-
zatorem Turnieju był Podkarpacki Zwią-
zek Szachowy w Rzeszowie przy współ-
udziale: Burmistrza Gminy i Miasta w So-
kołowie Małopolskim, Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Małopolskim, Podkarpackiego
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Spor-
towego w Rzeszowie, Zespołu Szkół im.
ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Gminę w Turnieju reprezentowali
szachiści z Górna, Sokołowa Młp. i Ką-
tów Trzebuskich w barwach ZS Górno,
ZS Sokołów Młp., SP nr 3 w Trzebosi.

Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach za miejsca I-III otrzy-
mali medale, dyplomy oraz okoliczno-
ściowe puchary z rąk Zastępcy Burmi-
strza Grzegorza Kwietnia, Dyrektor ZS
Teresy Surdyki, „ojca szachów w Gór-
nie” Kazimierza Smolaka, Instruktora
MGOKSiR Marka Kidy, Prezesa SZS Jac-
ka Bigusa oraz Sędziego Głównego
a jednocześnie Wiceprezesa ds. mło-
dzieży PZSz Romana Wąsika. Tradycyj-
nie podczas naszych przedsięwzięć
MGOKSiR zapewnił napoje ciepłe i go-
rące oraz poczęstunek dla uczestników.

Wyniki:
Kat. Igrzyska Dzieci,
chłopcy klasy I-III
1. Paweł Sowiński
2. Hubert Zięba
3. Dawid Wolak
Kat. Igrzyska Dzieci,
dziewcząt klasy I-III
1. Maja Bauer
2. Nikola Data
3. Joanna Fic
Kat. Igrzyska Dzieci,
chłopców klasy IV-VI
1. Michał Guzik
2. Filip Ochalik
3. Adrian Słoniec
Kat. Igrzyska Dzieci,
dziewcząt klasy IV-VI
1. Emilia Hals
2. Izabela Tokarz
3. Maja Mazurek
Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
chłopcy
1. Mieszko Miś
2. Bartosz Dźwierzyński
3. Bartłomiej Kucharski

Fina³y XX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkó³ w ramach Igrzysk Dzieci,

Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Licealiady Województwa Podkarpackiego na 2018 rok

Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
dziewczęta
1. Joanna Świech
2. Oliwia Mirowska
3. Magdalena Zygmunt
Kat. Licealiada chłopców
1. Szymon Gaj
2. Krzysztof Socha
3. Krystian Piersiak
Kat. Licealiada dziewcząt
1. Barbara Trybowska

2. Zuzanna Jurkiewicz
3. Urszula Jakubowska

A to nasza najlepsza trójka zawod-
ników wybrana spośród całego Turnie-
ju: Krystian Piersiak z Górna (3 miejsce
w kat. Licealiada), Wiktoria Niezgoda
z Kątów Trzebuskich (10 miejsce w kat.
Igrzyska Dzieci, dziewcząt klasy IV-VI),
Sebastian Cisek z Górna (11 miejsce
kat. Igrzyska Dzieci, chłopcy klasy I-III).

Marek Kida
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W bieżącym roku szkolnym placów-
ka odnotowała wyraźny wzrost ilości
uczniów w stosunku do poprzednich lat.
Na dzień 1 września 2017 roku naukę
rozpoczęło 84 uczniów, w tym 25 w kla-
sie pierwszej. W szkole rozpoczęło pra-
cę kilkoro nowych nauczycieli. Naszym
dużym sukcesem było pozyskanie do
kadry pedagogicznej wybitnego gitarzy-
stę koncertującego na całym świecie
z kwartetem gitarowym Erlendis Quar-
tet, pana Wojciecha Jurkiewicza. Roz-
poczęła także współpracę z naszą
szkołą p. dr Ewa Nidecka, na co dzień
wykładowca na Uniwersytecie Rze-
szowskim. Począwszy od bieżącego
roku szkolnego prowadzi w Niepaństwo-
wej Szkole Muzycznej I stopnia w Soko-
łowie Małopolskim zajęcia z kształce-
nia słuchu i audycji muzycznych. W na-
szej placówce podjął także pracę jeden

z najlepszych akompaniatorów w Woje-
wództwie Podkarpackim – pan Woj-
ciech Styś. Jako główny akompaniator
towarzyszy on uczniom na wszystkich
koncertach, prezentacjach egzaminacyj-
nych i na konkursach.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia w Sokołowie Małopolskim dzia-
łając w ramach Podkarpackiego Zespo-
łu Niepaństwowych Szkół Muzycznych
w okresie od września 2017 roku do
czerwca 2018 roku przeprowadziła lub
współorganizowała kilka dużych konkur-
sów i przedsięwzięć artystycznych.
Pierwszym z nich był XVIII Międzypowia-
towy Konkurs Kultury Muzycznej w So-
kołowie Małopolskim, który odbył się
9 grudnia 2017 roku. Przesłuchania kon-
kursowe zostały przeprowadzone w Sali
Widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-

wie Małopolskim. Patronat nad konkur-
sem sprawował Starosta Rzeszowski.
W konkursie zagrało 80 uczniów z 17 szkół
województwa podkarpackiego i małopol-
skiego. Kolejnym konkursem przy którym
współpracowała nasza szkoła był IV Le-
żajski Konkurs Kultury Muzycznej o za-
sięgu międzywojewódzkim. Uczniowie
z sekcji akordeonu wystąpili w środę
24.01.2018, pianiści w czwartek 25.01.
2018, natomiast gitarzyści w piątek
26.01.2018. Na zakończenie każdego
dnia przesłuchań odbył się koncert lau-
reatów połączony z ogłoszeniem wyni-
ków i wręczeniem nagród. IV Leżajski
Konkurs Kultury Muzycznej w Leżajsku
zgromadził 106 uczniów z południowo-
wschodniej Polski. Przy współpracy
z Fundacją Wspierania Edukacji Arty-
stycznej w Sokołowie Małopolskim w po-
niedziałek 14 maja 2018 roku w Sali Wi-
dowiskowej Publicznej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Pruchniku został zorgani-
zowany VIII Przegląd Szkół Muzycz-
nych. Przedsięwzięcie kontynuuje trady-
cje Prezentacji odbywających się do tej
pory w Sali lustrzanej CKiP w Jarosła-

Sprawozdanie z działalności Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim

Dobiegający końca rok szkolny 2017/2018 w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Sokoło-
wie Małopolskim obfitował w wiele wydarzeń i działań artystycznych. Nastąpiło także kilka ko-
rzystnych zmian w strukturze zatrudnienia kadry pedagogicznej i w zakresie wyposażenia szkoły
w niezbędne pomoce naukowe, meble i instrumenty muzyczne.

Pasowanie na ucznia Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim
– 04.11.2017.

Anna Wójcikiewicz i Agata Dec – otwarcie
XVIII Międzypowiatowego Konkursu Kultury
Muzycznej – 09.12.2017.
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wiu. W przeglądzie wzięli udział ucznio-
wie publicznych i niepublicznych szkół
muzycznych I i II stopnia dowolnych sek-
cji instrumentalnych z Województwa Pod-
karpackiego i Województwa Małopolskie-
go. Dwa tygodnie później – 26 maja
2018 roku – miał miejsce realizowany
wspólnymi siłami przez NSM I st. w So-
kołowie Małopolskim i PSM I st. w Pruch-
niku konkurs odbywający się pod nazwą
II Spotkania Młodych Gitarzystów
w Pruchniku. Przedsięwzięcie było skie-
rowane do uczniów szkół muzycznych
I stopnia. Patronat nad Spotkaniami objął
Burmistrz Pruchnika – Wacław Szkoła.

W mijającym roku szkolnym ucznio-
wie naszej szkoły muzycznej czynnie
brali udział w koncertach, popisach
uczniowskich, festiwalach i konkursach.
Podstawową formą sprawdzianu umie-
jętności muzycznych jest prezentacja na
scenie, którą nasi wychowankowie re-
alizują na popisach sekcyjnych i kon-
kursach szkolnych. Popisy sekcyjne od-
bywają się kilka razy w roku szkolnym,

Występ grupy rytmiki na koncercie – 04.11.2017.

Występ grupy rytmiki przygotowany przez p. Monikę Witalec.

Koncertowe Warsztaty Gitarowe, klasa p. Krzysztofa Przybyło – 30.11.2017.

natomiast najważniejsze koncerty zgod-
nie z tradycyjnym kalendarzem obowią-
zującym w naszej szkole: Szkolny Kon-
cert Kolęd – 21 grudnia 2017 roku, Kon-
certy semestralne – 27 stycznia 2018

roku a przed zakończeniem roku szkol-
nego odbył się jeszcze Poranek muzycz-
ny – 2 czerwca 2018 roku. Wszystkie
koncerty organizowane przez naszą
szkołę odbyły się w Miejsko Gminnym

Łukasz Rafiński na konkursie w Leżajsku
– 24.01.2018.

Kamil Sabat na konkursie w Leżajsku
– 24.01.2018.
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Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim i były skiero-
wane nie tylko do naszych uczniów ale
dla całego środowiska.

Rok szkolny 2017/2018 obfitował
w osiągnięcia uczniów biorących udział
w festiwalach, konkursach i przesłucha-
niach muzycznych: wyróżnienie w Regio-
nalnym Konkursie skrzypcowym, altówko-
wym, wiolonczelowym i kontrabasowym
„Wesołe smyczki” w Głogowie Małopol-
skim otrzymała Wiktoria Guzy (skrzypce,
naucz. Natalia Kmita – 16.05.2018), na-

Anna Wójcikiewicz – dyrektor NSM I i II st.
prowadzi koncerty semestralne – 27.01.2018.

Uczestniczka XVIII Międzypowiatowego Kon-
kursu Kultury Muzycznej.

Chiński akcent na konkursie w Sokołowie Małopolskim – gra Man Li Szczepańska, pianistka
pochodzenia chińskiego – 09.12.2017.

grodę I stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku otrzymała Wik-
toria Guzy (skrzypce, naucz. Natalia Kmi-
ta) – 14.05.2018, nagrodę II stopnia w VIII
Przeglądzie Szkół Muzycznych w Pruch-
niku otrzymała Julia Białas (skrzypce,
naucz. Natalia Kmita) – 14.05.2018, na-
grodę II stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku otrzymała Julia
Tracz (skrzypce, naucz. Natalia Kmita)
– 14.05.2018, nagrodę II stopnia w VIII
Przeglądzie Szkół Muzycznych w Pruch-
niku otrzymała Lena Białas (flet, naucz.

Magdalena Siwa-Kujawa) – 14.05.2018,
wyróżnienie w VIII Przeglądzie Szkół Mu-
zycznych w Pruchniku otrzymała Karoli-
na Bandura (fortepian – II stopnień, na-
ucz. Grzegorz Wójcikiewicz) – 14.05.2018,
nagrodę II stopnia w IV Leżajskim Konkur-
sie Kultury Muzycznej otrzymał Kamil
Sabat (akordeon, naucz. Stanisław Jawor-
ski) – 24.01.2018, wyróżnienie w IV Leżaj-
skim Konkursie Kultury Muzycznej otrzy-
mał Łukasz Rafiński (akordeon, naucz.
Stanisław Jaworski) – 24.01.2018. Duża
grupa uczniów Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Sokołowie Mało-
polskim wzięła udział w Międzypowiato-
wym Konkursie Kultury Muzycznej, który
odbył się 9 grudnia 2017 roku. Nagrody
II stopnia otrzymali: Michał Durak (forte-
pian, naucz. Marta Woś-Karczmarz),
Łukasz Rafiński (akordeon, naucz. Sta-
nisław Jaworski), Kamil Sabat (akorde-
on, naucz. Stanisław Jaworski) i Michał
Pieniek (gitara, naucz. Bogusław Biesz-
czad). Nagrody III stopnia w Międzypo-
wiatowym Konkursie Kultury Muzycznej
otrzymali: Maciej Koziarz (fortepian, na-
ucz. Marta Woś-Karczmarz), Klaudia Szot
(fortepian, naucz. Iwona Nowosadska),
Karolina Żyła (fortepian, naucz. Iwona

Lena Białas i Wojciech Styś na I Koncercie Poranka Muzycznego – 02.06.2018.

ciąg dalszy na str. 33
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Uczniowie NSM I st. w Sokołowie na Uroczystości Patriotycznej – 03.05.2018.

Wiktoria Guzy na VIII Przeglądzie Szkół Muzycznych w Pruchniku – 14.05.2018.

Nowosadska), Duet gitarowy: Izabela
Dołęga, Izabela Okoń (naucz. Bogu-
sław Bieszczad) i Gabriela Koziarz (flet
poprzeczny, naucz. Magdalena Siwa-
Kujawa).

Działalność Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Ma-
łopolskim opiera się na stałej współpra-
cy z instytucjami i placówkami oświato-
wymi na terenie gminy. Jak co roku w dniu
3 maja 2018 roku uczniowie NSM I st.
w Sokołowie Małopolskim uświetnili
swoimi występami Uroczystości Patrio-
tyczne odbywające się pod Pomnikiem
Wdzięczności za Odzyskaną Wolność.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie śro-
dowiska dla przedszkolaków i najmłod-
szych uczniów Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Małopolskim na-
sza szkoła organizuje lekcje rytmiki. Za-
jęcia odbywają się w godzinach przed-
południowych w salach przedszkolnych
i są bezpłatne dla wszystkich dzieci.
Wspólnie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji organizowane
były przedsięwzięcia artystyczne i kon-
certy środowiskowe. Na scenie MGOK-
SiR prezentowali się uczniowie naszej
sokołowskiej szkoły muzycznej jak i za-
proszeni goście ze szkół muzycznych:
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzycz-
na I st. w Kolbuszowej, Państwowa Szko-
ła Muzyczna I st. w Leżajsku, Prywatna
Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle, Prywatna
Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Wsi, Pu-
bliczna Szkoła Muzyczna I st. w Pruchni-
ku, Samorządowa Szkoła Muzyczna I st.
w Jeżowem, Szkoła Muzyczna I st. w Do-
mosławicach, Szkoła Muzyczna I st.
w Dydni, Szkoła Muzyczna I st. w Dyno-
wie, Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Ma-
łopolskim, Szkoła Muzyczna I st. w Kamie-
niu, Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze,
Szkoła Muzyczna I st. w Rożnowie, Szkoła
Muzyczna I st. w Rymanowie i Zespół Szkół
Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.

Podsumowując rok szkolny 2017/
2018 można stwierdzić, że był bardzo
korzystny dla naszej szkoły pod wzglę-
dem działalności merytorycznej. Dobrze
układająca się współpraca ze środowi-
skiem lokalnym sprzyjała spokojnej pra-
cy nad kształtowaniem młodych talentów.
Możliwość prezentacji scenicznej dzięki
wymianie uczniów z zaprzyjaźnionymi
szkołami mobilizowała naszych pod-
opiecznych do intensywnej pracy nad
rozwijaniem swoich umiejętności.
Wszystko to miało bezpośrednie przeło-
żenie na jakość kształcenia, a co za tym
idzie – na sukcesy naszych uczniów bio-
rących udział w przedsięwzięciach arty-
stycznych zarówno na terenie szkoły jak
i poza szkołą.

Grzegorz Wójcikiewicz

ciąg dalszy ze str. 32
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Podstawą działalności szkoły jest
Statut Szkoły określony przez organ pro-
wadzący, osobę założyciela szkoły
– p. Grzegorza Wójcikiewicza. Podsta-
wową formą działalności szkoły jest
kształcenie w zakresie umiejętności gry
na instrumencie i podstawowej wiedzy
ogólnomuzycznej, dających podstawy
do dalszej nauki w szkołach muzycz-
nych II stopnia. Nauka odbywa się
w cyklu sześcioletnim i cyklu czterolet-
nim. Szkoła prowadzi zajęcia w zakre-
sie gry na instrumentach dętych, instru-
mentach klawiszowych i instrumentach
strunowych. Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Sokołowie Małopolskim
wchodzi w skład Podkarpackiego Ze-
społu Niepaństwowych Szkół Muzycz-
nych zarejestrowanego w ewidencji nie-
publicznych szkół artystycznych pod
numerem 670/51/2013. Siedziba szko-
ły mieści się w budynku Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopol-
skim, gdzie odbywają się zajęcia gru-
powe z przedmiotów ogólnomuzycznych

i zajęcia indywidualne z gry na instru-
mentach muzycznych. W szkole mogą
podjąć naukę dzieci i młodzież w wieku
od 6 do 16 roku życia. Aktualnie kształci
się w niej 84 uczniów z Sokołowa Mało-
polskiego i okolicznych miejscowości.
Organem sprawującym nadzór pedago-
giczny nad placówką jest Centrum Edu-
kacji Artystycznej w Warszawie działa-
jące w imieniu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Przy NSM I st. w Sokołowie Małopol-
skim działa filia Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej II st. w Leżajsku. Pobierają
w niej naukę absolwenci szkół muzycz-
nych I stopnia. Placówka przygotowuje
swoich uczniów do dalszego kształcenia
na wyższych uczelniach artystycznych
i pedagogicznych – kierunki muzyczne.

Aktualnie w Niepaństwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Ma-
łopolskim pracują nauczyciele:

Anna Wójcikiewicz – nauczyciel for-
tepianu, chóru i klawiszowych instru-
mentów elektronicznych. Pełni funkcję

dyrektora Podkarpackiego Zespołu
Niepaństwowych Szkół Muzycznych.
Posiada wykształcenie wyższe magi-
sterskie z uprawnieniami pedagogicz-
nymi. Jest absolwentką Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Rzeszowie na Wy-
dziale Wychowania Muzycznego. Aktu-
alnie podnosi swoje kompetencje na
studiach podyplomowych w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy – kierunek
Chórmistrzostwo.

Grzegorz Wójcikiewicz – założyciel
szkoły. Absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie i Akademii Muzycznej
w Katowicach. Specjalista w zakresie
gry na klarnecie i fortepianie. W zawo-
dzie nauczyciela pracuje od 1999 roku.
Swoje doświadczenie zdobywał w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I st. w Łań-
cucie, w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I st. w Leżajsku, Niepaństwowej
Szkole Muzycznej I i II st. w Sokołowie
Małopolskim i/Podkarpackim Zespole
Niepaństwowych Szkół Muzycznych
(których był założycielem). Jego ucznio-
wie byli laureatami konkursów regio-
nalnych i ogólnopolskich, zdobywając
czołowe miejsca. Ponad 30 jego absol-
wentów podjęło naukę w szkołach mu-
zycznych II st. lub na wyższych uczel-
niach artystycznych.

Stanisław Jaworski – nauczyciel
akordeonu. Poza pracą w NSM I st.
w Sokołowie Małopolskim pełni funk-
cję dyrektora Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Leżajsku. Jest dyrekto-
rem do spraw dydaktycznych w Niepań-
stwowej Szkole Muzycznej I st. w So-
kołowie Małopolskim i Niepaństwowej
Szkole Muzycznej I i II st. w Leżajsku.
Posiada wykształcenie wyższe magi-
sterskie z przygotowaniem pedagogicz-
nym. Jest absolwentem Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na
kierunku Wychowanie Muzyczne, Aka-
demii Muzycznej w Katowicach na wy-
dziale instrumentalnym – specjalność
akordeon. Ponadto ukończył studia
podyplomowe w zakresie zarządzania
oświatą na Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie. Organiza-
tor przedsięwzięć artystycznych o za-
sięgu międzynarodowym, aktywny ani-
mator życia muzycznego.

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ
– NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim jest niepubliczną szkołą artystyczną
działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. Jest zarejestro-
wana w ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Anna Wójcikiewicz i Grzegorz Wójcikiewicz w imieniu Fundacji Wspierania Edukacji Arty-
stycznej w Sokołowie Małopolskim otwierają konkurs w Pruchniku.
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Grzegorz Winiarski – nauczyciel
saksofonu i gitary. Swoje doświadcze-
nie nauczyciela gry na instrumentach
muzycznych zdobywał w szkołach mu-
zycznych PZNSM, najdłużej w Niepań-
stwowej Szkole Muzycznej I st. w So-
kołowie Małopolskim, gdzie pracuje do
dziś. Ukończył Państwowe Liceum Mu-
zyczne w Rzeszowie w zakresie gry na
saksofonie. Następnie studia wyższe
magisterskie na Akademii Muzycznej

w Krakowie – Wydział Edukacji Mu-
zycznej, kierunek: Wychowanie Mu-
zyczne.

Maria Skupniewicz – czynna artyst-
ka, na co dzień gra w Filharmonii Pod-
karpackiej. Ukończyła studia na Wydzia-
le Instrumentalnym Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu, specjalistka w zakresie
gry na skrzypcach.

Bernadeta Bogacz – prowadzi kla-
sę fortepianu i fortepianu dodatkowego.

Posiada wykształcenie wyższe licen-
cjackie, które zdobyła na Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Poza pracą
w szkole muzycznej w Sokołowie Mało-
polskim jest nauczycielem w Publicznej
Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchni-
ku i w Niepaństwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Leżajsku.

Wojciech Styś – wybitny młody pia-
nista, czynnie grający solista i akompa-
niator. Jest absolwentem Wydziału In-
strumentalnego Akademii Muzycznej
w Gdańsku. Posiada wiele sukcesów
jako koncertujący muzyk. Pracę peda-
goga i akompaniatora wykonuje także
w innych szkołach Podkarpackiego Ze-
społu Niepaństwowych Szkół Muzycz-
nych, w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Leżajsku i w Zespole Szkół
Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.

Monika Witalec – ukończyła Akade-
mię Muzyczną w Gdańsku na Wydziale
Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzy-
ki. Prowadzi zajęcia z rytmiki i kształce-
nia słuchu z uczniami klas 1-3 cyklu sze-
ścioletniego. Jest młodą nauczycielką
angażującą się z pasją w swoje działa-
nia pedagogiczne. Poza pracą w Nie-
państwowej Szkole Muzycznej I st.
w Sokołowie Małopolskim, wykonuje za-
wód nauczyciela w Publicznej Szkole
Muzycznej I st. w Pruchniku i w Szkole
Muzycznej I stopnia w Dynowie.

Poranek Muzyczny w Sokołowie Małopolskim – 02.06.2018.

Grupa rytmiki występuje na Poranku Muzycznym – 02.06.2018.
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Dr Ewa Nidecka – nauczycielka
kształcenia słuchu i audycji muzycz-
nych. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie na Wydziale Teorii Muzyki.
Pracuje także jako wykładowca Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, organizatorka
konferencji naukowych i koncertów, pro-
wadzi konferencje i wykłady popularno-
naukowe (w tym za granicą).

Magdalena Siwa-Kujawa – studia
magisterskie ukończyła w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie na kie-
runku Wychowanie muzyczne. Studia
w zakresie instrumentalistyki zrealizo-
wała na Akademii Muzycznej w Katowi-
cach – specjalność: flet. Posiada ukoń-
czone studia podyplomowe w zakresie
emisji głosu, które zrealizowała na Uni-
wersytecie Marii Curie Skłodowskiej

Występuje Milena Wójcik – najmłodsza uczen-
nica NSM I st. w Sokołowie Małopolskim. Słodki poczęstunek dla młodych artystów po koncercie.

Uczniowie kończący szkołę w roku szkolnym 2017/2018.

w Lublinie. W NSM I st. w Sokołowie Ma-
łopolskim prowadzi klasę fletu poprzecz-
nego. Jako nauczyciel pracuje także
w Państwowej Szkole Muzycznej I stop-
nia w Przeworsku. Jest dyrektorem Nie-
publicznej Szkoły Muzycznej I i II stop-

nia w Przeworsku. Posiada doświadcze-
nie jako wykładowca emisji głosu dla
studentów kierunków pedagogicznych
na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Marta Woś-Karczmarz – absolwent-
ka Akademii Muzycznej w Krakowie.
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Zapisy
do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej

I i II st.
w Sokołowie Małopolskim

Szkoła muzyczna I stopnia – dla początkujących

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku życia na naukę gry
od podstaw na klasycznych instrumentach muzycznych: fortepian, gitara kla-
syczna, skrzypce, flet poprzeczny, akordeon, trąbka, klarnet i saksofon. Kandy-
daci w wieku od 6 do 9 lat mogą podjąć naukę w cyklu sześcioletnim, natomiast
starsi w cyklu czteroletnim. Wszystkich zainteresowanych obowiązują przesłu-
chania wstępne, których termin można uzgodnić indywidualnie z dyrektorem
szkoły.

Nasi uczniowie uczestniczą w indywidualnych lekcjach gry na instrumen-
cie i grupowych zajęciach umuzykalniających, takich jak: kształcenie słuchu,
rytmika, audycje muzyczne, zespoły wokalne i instrumentalne. Najlepsi z nich
występują na regionalnych i wojewódzkich imprezach artystycznych, zdoby-
wają wysokie lokaty w konkursach instrumentalnych, prezentują swoje umie-
jętności na koncertach realizowanych w ramach wymiany z zaprzyjaźnionymi
szkołami muzycznymi. Sokołowska szkoła posiada uprawnienia szkoły publicz-
nej i działa w ramach Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Mu-
zycznych.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim ko-
rzysta z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– dzięki temu uczniowie korzystają ze zniżki w wysokości od 30% do 50%
czesnego za naukę. Szkoła wydaje świadectwa (na drukach państwowych)
stwierdzające posiadanie umiejętności i wiedzy zgodnej z wymogami określo-
nymi przez podstawę programową dla szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Szkoła muzyczna II stopnia – dla zaawansowanych

Absolwenci szkół muzycznych I stopnia i uczniowie posiadający umiejęt-
ność gry na porównywalnym poziomie mają możliwość podjąć naukę w Nie-
państwowej Szkole Muzycznej II st. w Leżajsku – filia w Sokołowie Małopol-
skim. Do szkoły muzycznej II stopnia przyjmujemy kandydatów w wieku od
12 roku życia. Kandydaci, którzy ukończyli NSM I st. w Sokołowie Małopolskim
zwolnieni są z egzaminu wstępnego – pozostali zdają egzamin z gry i wiedzy
ogólnomuzycznej.

Szczegóły rekrutacji

Przesłuchania wstępne kandydatów odbędą się 23 czerwca 2018 roku
o godzinie 11.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
przy ul. Lubelskiej 41. W przypadku dużej ilości kandydatów przewiduje się
dodatkowy termin przesłuchań wstępnych pod koniec sierpnia 2018 roku. Zgło-
szenia kandydatów przyjmuje dyrektor szkoły – p. Anna Wójcikiewicz – pod
numerem telefonu 604 888 795. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie
internetowej szkoły: www.muzyczna.com.pl.

Prowadzi w szkole sekcję fortepianu.
Jest wieloletnim nauczycielem rzeszow-
skich i okolicznych szkół muzycznych.
Jej uczniowie zdobywali laury na kon-
kursach o zasięgu regionalnym i ogól-
nopolskim. Współpracowała z placów-
kami: Zespół Szkół Muzycznych nr 1
w Rzeszowie, Prywatna Szkoła Muzycz-
na I st. w Trzcianie, Szkoła Muzyczna
w Jeżowem i Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna II st. w Leżajsku.

Natalia Kmita – absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Zatrud-
niona Niepaństwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Sokołowie Małopol-
skim jako nauczyciel skrzypiec. Młoda
nauczycielka z pasją. Jest członkiem
znanego kwartetu smyczkowego LEJ-
DIS QUARTET złożonego z absolwen-
tów akademii muzycznych w Katowi-
cach, Krakowie i Warszawie. Prowadzi
również sekcję skrzypiec w Szkole Mu-
zycznej w Kamieniu.

Krzysztof Przybyło – nauczyciel gi-
tary w Niepaństwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Sokołowie Małopol-
skim i Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Strzyżowie. Studia magister-
skie ukończył na Akademii Muzycznej
w Łodzi.

Iwona Nowosadska – absolwentka
Akademii Muzycznej w Krakowie. Pro-
wadzi w NSM I st. w Sokołowie Mało-
polskim klasę fortepianu. Jest wielolet-
nim nauczycielem rzeszowskich i oko-
licznych szkół muzycznych. Jej ucznio-
wie zdobywali laury na konkursach
o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Bogusław Bieszczad – ukończył stu-
dia licencjackie na Akademii Muzycznej
w Katowicach. Prowadzi klasę gitary kla-
sycznej. Poza naszą szkołą pracuje tak-
że jako nauczyciel w Państwowej Szko-
le Muzycznej I stopnia w Strzyżowie.

Wojciech Jurkiewicz – absolwent
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu. Studia podyplomo-
we ukończył w Królewskiej Akademii
Muzycznej w Kopenhadze. Artysta kon-
certujący w Europie i w Stanach Zjed-
noczonych, współpracuje na stałe
z kwartetem gitarowym Erlendis Quar-
tet. W Niepaństwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Sokołowie Małopolskim
prowadzi klasę gitary.

Grono pedagogiczne sokołowskiej
szkoły muzycznej dba o odpowiedni
poziom kształcenia przy zachowaniu
szczególnie sprzyjającej atmosfery
w trakcie prowadzenia zajęć. Stymuluje
do pracy nad warsztatem muzycznym
poprzez zachęty i nagrody. Stara się in-
tegrować dzieci i młodzież wokół wspól-
nych przedsięwzięć artystycznych. Aby
się o tym przekonać warto przyjść do
szkoły i podjąć naukę pod okiem na-
uczycieli przyjaznych uczniom.

Grzegorz Wójcikiewicz
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Projekt „Szkoła
profesjonalnych kompetencji

zawodowych”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczął
realizację projektu pt. „Szkoła profesjo-
nalnych kompetencji zawodowych”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Priorytet IX „Ja-
kość edukacji i kompetencji w regio-
nie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego. Całkowita
wartość projektu: 999 552,70 zł

Celem głównym projektu jest: Popra-
wa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.
2019 jakości szkolnictwa zawodowego
w ZS w Sokołowie Młp., poprzez wzbo-
gacenie oraz dostosowanie oferty edu-
kacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia w projekcie Szko-
ła Profesjonalnych Kompetencji Zawo-
dowych:

I. Studia podyplomowe i szkolenia
dla 10 nauczycieli.

II. Wejście absolwentów na rynek
pracy – dodatkowe uprawnienia,
wiedza i umiejętności zawodowe

Kursy:
- Kelnerski
- Kucharski kuchnie świata
- Carving owoców i warzyw
- Baristyczny
- Cukiernik – klasyczne desery Eu-

ropy
- Kurs pełna księgowość – bilansi-

sta
- Lakiernik samochodowy
- Blacharz samochodowy
- Videokurs: budowa stron w html5
- Videokurs: html5 – zaawansowa-

ny
- Videokurs: programowania w java

script
- Videokurs: java script – zaawanso-

wany
- Videokurs: efektowne strony z css3
- Videokurs: css3 – zaawansowany
- Videokurs: Programowania

w PHP5
- Videokurs: PHP5 – zaawansowa-

ny
- Videokurs: Tworzenie stron

ASP.NET
- Videokurs: PHP – Tworzenie CMS
- Videokurs: Bazy danych MySQL
- Videokurs: Android – tworzenie

aplikacji
III. Współpraca z Uczelniami Wyższy-

mi
- Wyjazdy naukowe na uczelnie

(analiza matematyczna, chemia
żywności, podstawy elektrotechni-
ki i elektroniki, technologia żywie-
nia, nanotechnologia).

- Kursy przygotowujące na studia
wyższe: nt. związki organiczne
w żywności, z zakresu analizy ma-
tematycznej, z grafiki komputerowe.

IV. Staże dla uczniów/uczennic
V. Współpraca z otoczeniem społecz-

no-gospodarczym
- Wizyty studyjne w przedsiębior-

stwie.
- Cykl warsztatów – spotkań uczniów

z pracodawcami i pracownikiem
Urzędu Pracy lub OHP.

- Konferencja podsumowująca
z pracodawcami i pracownikiem
Urzędu Pracy lub OHP.

VI. Innowacyjne formy kształcenia za-
wodowego

- Innowacyjne zajęcia z doradcą za-
wodowym, Innowacyjne zajęcia
z dietetyki, Innowacyjne zajęcia „Kre-
atorzy smaków”, Innowacyjne zaję-
cia z zakresu kelnerstwa, Wykorzy-
stanie rezultatów projektów PO KL,
Zajęcia pokazowe dla zawodowców,
Warsztaty naukowo-techniczne dla
młodzieży Technikum i ZSZ, Wyjaz-
dy praktyczne dla informatyków.

VII. Doposażenie pracowni samocho-
dowej, informatycznej i gastrono-
micznej.

Realizacja działań w projekcie przy-
czyni się do podniesienia u uczniów
kompetencji zawodowych, jak też kształ-
towanie właściwych postaw i umiejęt-
ności tj. kreatywności, innowacyjności.
Jednocześnie zaplanowane zadania
mają na celu rozwój współpracy Zespo-
łu Szkół w Sokołowie Młp. z pracodaw-
cami i uczelnią wyższą, przede wszyst-
kim w zakresie organizacji wysokiej ja-
kości staży pozwalających młodzieży na
praktyczną naukę w miejscu pracy.

Anna Kolano

Lekcja gastronomii w Jasionce
w ramach EDUSALON

Dnia 27.02.2018 r. w G2 Arena Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowym
w Jasionce koło Rzeszowa młodzież ZS
w Sokołowie Młp. wzięła udział w XIII edy-
cji Podkarpackich Targów Edukacyjnych
„EDUSALON”. Zorganizowane zostały
one przez MTR (Międzynarodowe Targi
Rzeszowskie), z myślą o młodych oso-
bach, które stają przed wyborem najlep-
szej dla siebie drogi kształcenia.

To wydarzenie miało na celu pre-
zentację szerokiej oferty uczelni wy-
ższych (publicznych i prywatnych)

z całej Polski oraz z zagranicy (m.in.
z Anglii, Danii, Holandii, Szwecji). Swo-
je oferty prezentowały także szkoły po-
licealne, internetowe portale edukacyj-
ne, psychologowie i doradcy zawodo-
wi. Łącznie około 100 wystawców.
W ramach targów odbyły się równole-
gle X Europejskie Targi Pracy Work-
Expo. Połączenie tych dwóch imprez
miało na celu zaprezentowanie ucz-
niom z całego podkarpacia ofert pracy,
dla tej młodzieży, która po ukończeniu
szkoły zamierza podjąć pracę.

Młodzież miała okazję zwiedzić sta-
nowiska wystawców. Podczas kierma-
szu „starych” książek uzupełniła własne
księgozbiory już za złotówkę.

W ramach Targów odbywały się „Lek-
cje inne niż zwykle” – warsztaty w któ-
rych wzięła udział młodzież Technikum
żywienia i usług gastronomicznych z kla-
sy I, III bT i IV aT pod opieką mgr inż.
Marzeny Sobczuk-Puc i mgr inż. Moniki
Piszcz. Lekcję gastronomii przygotowa-
ła i przeprowadziła Wyższa Szkoła Ho-
telarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
a dokładnie Kanclerz tej uczelni dr. Ro-
man Dawid Tauber. W warsztatach (jako
ochotnicy wzięli udział nasi uczniowie,
Teresa Potocka, która pod okiem pana
kanclerza przygotowała wraz z innymi
uczestnikami łososia i krewetki w sosie
musztardowym oraz boef strogonowa.
Każdy uczestnik warsztatów mógł skosz-



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 41

tować przygotowanych dań w ramach
lekcji pokazowej dzięki naszym „kelner-
kom” – Katarzyna Tupaj, Klaudia Pie-
trońska, Anna Urban i Paulina Krudysz
częstowały zebraną widownię w sali
kongresowej.

Miłym akcentem zakończyli nasi
uczniowie targi edukacyjne. Dzięki wie-
dzy z przedmiotów zawodowych zdołali
odpowiedzieć na pytanie konkursowe
zadane przez pana Kanclerza WSHiG
w Poznaniu na temat kuchni staropol-
skiej. Tym samym zdobyli darmową wej-
ściówkę dla całej klasy na dowolny se-
ans filmowy dostępny w repertuarze Kin
Sieci Helios w Rzeszowie.

Marzena Sobczuk-Puc

„ZSS FUTSAL CUP 2018” – kolejna edycja turnieju halowej
piłki nożnej dla gimnazjalistów z gminy Sokołów Młp.

17 marca 2018 r. w hali sportowej
Zespołu Szkół przy ul. Lubelskiej 37,
odbył się halowy turniej piłki nożnej
„ZSS FUTSAL CUP 2018” pod Patro-
natem Burmistrza Gminny i Miasta So-
kołów Małopolski.

Organizatorem Turnieju był Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji oraz Gminny Organizator Sportu.
W sobotę o godzinie 8.30, do Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych, przyjecha-
ło pięć szkół z naszej gminy. Zawody
przeprowadzono systemem grupowym.

W pierwszej grupie znalazły się szko-
ły gimnazjalne z Sokołowa Małopolskie-
go i Trzebosi. Natomiast w drugiej gru-
pie rywalizowały ze sobą szkoły z Gór-
na, Nienadówki Nr 1 i Wólki Niedźwiedz-
kiej.

Po zaciętych pojedynkach grupo-
wych, zwycięzcy grup, tj. drużyny z So-
kołowa oraz Nienadówki nr 1 spotkały
się w finałowym pojedynku. Lepsi oka-
zali się chłopcy z Sokołowa wygrywa-
jąc całe spotkanie 3:1.

O miejsce III w Turnieju zagrała szko-
ła z Trzebosi i Górna. I tu lepsi okazali
się zawodnicy z gimnazjum w Górnie,
pokonując gimnazjum z Trzebosi 7:2.

V miejsce przypadło drużynie z Wól-
ki Niedźwiedzkiej.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy. Dodatkowo pierwsze trzy
zespoły otrzymały puchary i nagrody
rzeczowe w postaci piłek do koszyków-
ki i nożnej.

Przyznano, także nagrodę indywidu-
alną dla najlepszego strzelca turnieju,
został nim Adrian Mazur z Gimnazjum
w Sokołowie Młp. Wszystkim uczestni-
kom i drużynom jeszcze raz gratuluje-
my!!! Zapraszamy za rok!!!

Piotr Kobylarz

Wyniki poszczególnych
meczy grupowych:

Wólka Niedź. – Nienadówka 1 4:0
Sokołów Młp. – Trzeboś 11:2
Górno – Nienadówka 1 0:3

Górno – Wólka Niedź. 5:3
mecz o I miejsce:
Sokołów Młp. – Nienadówka 1 3:1
mecz o III miejsce:
Górno – Trzeboś 7:2
V miejsce: Wólka Niedź.
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XV Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego

22 marca w Liceum Ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
odbył się finał XV Powiatowego Konkursu
Języka Angielskiego.

Naszą szkołę reprezentowało pięcioro ucz-
niów, wyłonionych w etapie szkolnym konkursu.
Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność
rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czy-
tanego, ponadto, uczestnicy musieli wykazać się
znajomością oraz umiejętnością stosowania
struktur leksykalnych i gramatycznych.

Gminny Konkurs Przedmiotowy

26 marca odbyło się podsumowanie Gminnego Konkur-
su Przedmiotowego zorganizowanego przez nauczycieli Ze-
społu Szkół w Sokołowie Młp. dla uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych z terenu gminy.

Celem Konkursu było rozbudzanie zainteresowań uczniów
różnymi dziedzinami wiedzy oraz promowanie najzdolniej-
szej młodzieży z terenu Gminy Sokołów Młp. Patronem kon-
kursu i fundatorem nagród był Pan Andrzej Ożóg burmistrz
Gminy i Miasta.

Laureatami konkursu zostali:
z chemii: I miejsce: Kołodziej Dominika i Chorzępa Aleksandra
II miejsce: Sołtys Dominika i Cyrek Martyna
III miejsce: Hajder Lidia i Wielgosz Magdalena
z biologii: I miejsce: Ożóg Gabriela i Kwolek Agnieszka
II miejsce: Nawojska Gabriela i Kapuścińska Dominika
III miejsce Horodecka Katarzyna i Stępień Mikołaj
z geografii: I miejsce: Bandura Karolina i Czerwonka Anna
II miejsce: Pustkowska Magdalena i Nawojska Gabriela
III miejsce Koziarz Patrycja i Chorzępa Tomasz
z matematyki: I miejsce: Kołodziej Dominka i Chorzępa Alek-
sandra
II miejsce: Ciupak Sebastian i Hadała Bartłomiej
III miejsce Ożóg Kamil o Surowiec Sebastian
z historii: I miejsce: Guzik Martyna o Łuszczki Jakub
II miejsce: Tryniecka Natalia i Cymerys Rafał
III miejsce Marciniak Angelika i Hajder Lidia

Antoni Kula, Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.

Nasi uczniowie poradzili sobie bar-
dzo dobrze, Mateusz Niewierowski
z klasy III a LO uplasował się zaraz za
podium, zajmując czwarte miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

M. Dec-Nitkiewicz
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Światowy Dzień Poezji

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
wspólnie z nauczycielem języka polskiego p. Renatą Ko-
tulą obchodzony był przez uczniów klasy III AT i III BT Świa-
towy Dzień Poezji.

Warto nadmienić, że święto to ustanowiło UNESCO
w 1999 roku w celu propagowania czytania, pisania i publi-
kowania oraz rozumienia poezji na całym świecie. Najhucz-
niej święto obchodzone jest w Paryżu, gdzie odbywa się
w tych dniach najwięcej festiwali poetyckich.

Dla uczniów ten dzień pobytu w szkole był wyjątkowy, po-
nieważ najpierw prezentowali swoich ulubionych poetów
i pisarzy, a później dzielili się informacjami i refleksjami zwią-
zanymi z ich dorobkiem lirycznym.

Najistotniejszą część obchodów tego dnia stanowił quiz
z zakresu wiedzy o poezji. Po części oficjalnej przeszliśmy do
dyskusji związanej z rolą poezji w życiu młodego człowieka
i doszliśmy do wniosku, że poeci poprzez swoje dzieła wyra-
żają opinie na temat życia, innych ludzi, ale także opisują
swoje wewnętrzne przeżycia.

Poezja uczy nas jak mamy postępować w wielu sprawach
życia codziennego, jak radzić sobie z problemami. Niech pod-
sumowaniem naszych myśli będą słowa Edwarda Stachury
„Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”.

Renata Kotula

Staż zawodowy w Austrii

Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. zawód tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, zawód kucharz (ra-
zem 15 osób) odbywali w kwietniu 2018 r. 4-tygodniowy staż
zawodowy w Austrii.

Staż realizowany był w ramach projektu „Praktyka zagra-
niczna szansą zawodową młodzieży”. Projekt „Ponadnaro-
dowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształce-
nia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasa-
dach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia za-
wodowe.

W ramach programu kulturowego młodzież brała udział
w wycieczce do Wiednia. Młodzież odbywa staż w 15 przed-

siębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee
– Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie była
firma BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.

Celem projektu było wsparcie uczestników w zdobywaniu
wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i przyczynie-
nie się do poznania języka zawodowego niemieckiego oraz
angielskiego, a także poznanie obcej kultury, metod i organi-
zacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicz-
nych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością
jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia
zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po
ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy.

Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdo-
być praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz
podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju do-
świadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrud-
nienia.

Anna Kolano
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Powtórzenie wyniku z ubiegłego roku w piłce nożnej chłopców

11 kwietnia 2018 r., na obiekcie sportowym „Orlik” w Dynowie, odbyła się
Powiatowa Licealiada w piłce nożnej. Do zawodów zgłosiło się sześć szkół
z naszego powiatu: ZS Sokołów Młp., ZS Kamień, ZS Tyczyn, LO Błażowa, LO
Dynów i organizator ZSzZ Dynów. Zawody rozgrywane były w dwóch grupach.
Po losowaniu znaleźliśmy się w grupie 1 ze szkołami z Błażowej i Kamienia.

Pierwszy mecz wygraliśmy z chłopcami z Błażowej 4:1, następne spotka-
nie również ułożyło się po naszej myśli, pokonaliśmy drużynę z Kamienia 3:1.
Awansowaliśmy do półfinału z pierwszego miejsca. Rozegraliśmy mecz z dru-
żyną, która zajęła drugie miejsce w 2 grupie: LO Dynów. Pokonując LO Dynów
4:1, czekaliśmy już tylko na finał z niepokonaną drużyną z Zespołu Szkół
z Dynowa.

Mecz od początku układał się pomyślnie dla nas, prowadziliśmy 1:0, na-
stępnie 2:1, i w końcówce meczu Dynów doprowadził do remisu. Potrzebna
była dogrywka, w której więcej szczęścia mieli gospodarze turnieju strzelając
nam bramkę na 3:2. Musieliśmy zadowolić się drugim miejscem, podobnie jak
rok wcześniej. Pierwszy raz turniej rozgrywany był na „Orliku” i cieszył się
dużym zainteresowaniem kibiców.

Skład drużyny: Arkadiusz Węglarz, Michał Walicki, Dominik Jacek, Bartło-
miej Kroczek, Krystian Dudzik, Kamil Sidor, Łukasz Stec, Kacper Jasiński, Ma-
teusz Podstawek, Karol Popek, Radosław Pietroński, Mateusz Kołodziej, Mi-
chał Berkowicz.

Piotr Kobylarz

XVIII edycja Wojewódzkiego
Konkursu

Podkarpacka Tęcza pod hasłem
„Patriotyczne Podkarpacie”

Powiatowy Konkurs Fizyczny na prezentację multimedialną
„Z fizyką za pan brat”

W czwartek 19 kwietnia w Zespole Szkół w Trzcianie odbył się finał Po-
wiatowego Konkursu z Fizyki na najlepszą prezentację multimedialną
„Z fizyką za pan brat”.

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. W znacznej więk-
szości prace były wykonane bardzo starannie, często z zastosowaniem nie-
standardowych technik informatycznych oraz cechowały się ciekawym i do-
głębnym podejściem do konkursowej tematyki. Tym bardziej cieszyć może
trzecie miejsce, które zajęła praca Wiktorii Hudeli (I LO) pt. „Księżyc jako nie-
oceniony towarzysz Ziemi”. Należy również wspomnieć, że wśród prac kon-
kursowych nagrodzonych wyróżnieniem znalazły się prezentacje Zuzanny Rze-
szutek (I LO) oraz Michała Berkowicza (I T).

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy podziękowania za włożony
wysiłek oraz chęci do podjęcia rywalizacji i życzymy zarazem sukcesów
w przyszłych szrankach konkursowych.

Tomasz Nowak

Dnia 12 kwietnia 2018 roku w Zespole
Szkól Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka
Tęcza pod hasłem: „Patriotyczne Podkar-
pacie”.

Celem konkursu było wspieranie wycho-
wania patriotycznego młodego pokolenia
poprzez różne formy aktywności artystycznej.

W kategorii fotograficznej laureatką kon-
kursu została uczennica naszej szkoły Mo-
nika Stępień z klasy III AT, otrzymując trze-
cie miejsce. Serdecznie gratulujemy zaję-
cia tak wysokiego miejsca i życzymy aktyw-
nego udziału w innych konkursach fotogra-
ficznych.

Renata Kotula
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Wycieczka do Centrum Pieniądza w ramach
projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od lutego 2018 r. do kwiet-
nia 2018 r. realizował projekt Inkubator Wiedzy Ekonomicz-
nej V.

Projekt finansowany był przez Narodowy Bank Polski
w ramach programu edukacja ekonomiczna. Działania pro-
jektowe skierowane były do trzech szkół: Liceum w Zespole
Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp.
oraz Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 41 36-050 Soko-
łów Młp. Celem głównym projektu był wzrost zainteresowa-
nia wśród 100 uczniów z gminy Sokołów Młp. problematyką
współczesnej ekonomii i bankowości.

Dla uczestników konkursu w tym laureatów w dniu 21.04.
2018 r. została zorganizowana wycieczka do Centrum Pienią-
dza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Podczas
wycieczki w centrum pieniądz był centralnym punktem każdej
części ekspozycji. Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP rozpo-
częło się od narodzin pieniądza i prezentacji pierwszych form,
jakie przyjmował w starożytności. Dalsza podróż to spotkanie
z pieniądzem monetarnym, a finalnie z wirtualnym. Centrum
Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka pomaga zrozumieć
podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy eko-
nomiczne. Pokazuje istotę tego, czym jest pieniądz, jaką prze-
był drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu.
Centrum to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do
kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza.

Młodzież podczas wizyty mogła stać się świadkiem naro-
dzin monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicz-
nych, zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat
i karta kredytowa. Misją Centrum Pieniądza NBP im. Sławomi-
ra S. Skrzypka jest popularyzowanie wiedzy na temat ekono-
mii i historii pieniądza. Staramy się prowadzić edukację w spo-
sób atrakcyjny dla odbiorców, przy wykorzystaniu różnorod-
nych form prezentacji i nowoczesnych technologii. Celem dzia-
łalności Centrum Pieniądza NBP jest dotarcie do szerokiego

Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

W poniedziałek 23 kwietnia w godzinach od 9.00 do 11.00
odbył się w naszej szkole dla wszystkich gimnazjalistów
Dzień Otwarty.

Przybyła do nas liczna młodzież z Sokołowa, Jeżowego,
Trzebosi, Trzebuski, Raniżowa, Górna, Woli Raniżowskiej, Ka-
mienia, Nienadówki, Cholewianej Góry oraz Woli Żarczyckiej.
Gimnazjaliści zostali oprowadzeni po szkole przez naszych
uczniów – wolontariuszy, którzy zapoznali ich z naszą bogatą
ofertą edukacyjną przewidzianą na rok szkolny 2018/2019 oraz
wyposażeniem sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych.

Goście mogli zajrzeć m.in. do sali fizycznej i chemicznej,
gdzie nauczyciele przygotowali ciekawe pokazy przedmioto-
we. W salach zawodowych młodzież mogła zapoznać się
z kierunkami proponowanymi przez naszą szkołę a także
skosztować smakołyków przygotowanych przez uczniów
i wziąć udział w różnych konkursach. Na koniec została im
zaprezentowana siłownia, koło strzeleckie „Strzelec”, projekty
unijne i staże zagraniczne oraz bogata galeria zdjęć z tychże
wyjazdów i z życia szkoły.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy serdecznie za przy-
bycie, a naszej młodzieży za zaangażowanie w reprezento-
waniu placówki i zapoznanie z ofertą edukacyjną. Gimnazja-
listom życzymy trafnych wyborów i powodzenia w przyszło-
ści. Zdjęcia niebawem w galerii.

Anna Kozak

grona odbiorców i przybliżenie mu zagadnień związanych
z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie
pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powsta-
nia i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.

Laureaci konkursów realizowanych w ramach projektu „In-
kubator Wiedzy Ekonomicznej V” otrzymali nagrody rzeczo-
we finansowane przez NBP.

Organizatorzy projektu:
Antoni Kula, Anna Kolano, Maria Zawada
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Do Warszawy na zaproszenie
posła Mieczysława Miazgi

„Jak zakochać się to tylko w Warszawie, w Warszawie...”
Stadion Narodowy, Sejm RP oraz Muzeum Narodowe to

miejsca, które odwiedziliśmy we wtorek 24 kwietnia 2018 r.
Udział w wycieczce do stolicy Polski brały klasy: I a LO, II a
LO, I b T, I a B wraz z paniami: A. Bałut, A. Jaskot, E. Dolecką-
Rychel.

Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym punktem dnia
była wizyta w Sejmie RP, gdzie przyjechaliśmy na zaprosze-
nie pana posła Mieczysława Miazgi. Pomieszczenia parla-
mentu zwiedzaliśmy w towarzystwie pana posła oraz pani
przewodnik, która przypomniała nam historię polskiego par-
lamentaryzmu. Z kolei pan poseł Miazga przybliżył nam re-
alia pracy współczesnych posłów. Ogromne emocje wywołał
w nas widok sejmowej sali posiedzeń – znanej wszystkim
z telewizji. Oglądanie jej na żywo pozostawia niezapomnia-
ne wrażenia. Uwieńczeniem wizyty w sejmie było zaprosze-
nie nas przez pana posła na obiad do sejmowej restauracji.
Była to również chwila na niezwykle ciekawą rozmowę z pa-
nem posłem Miazgą. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie
oraz upominki.

Po dotarciu na Stadion Narodowy – zaniemówiliśmy! Bu-
dowla ta robi naprawdę ogromne wrażenie. Po obiekcie opro-
wadzał nas pan przewodnik. Wprowadził nas w kuluary sta-
dionu, a także zdradził kilka sekretów na temat naszej repre-
zentacji narodowej, np. jakiej muzyki słuchają w czasie prze-
rwy meczu. Obejrzeliśmy wiele interesujących miejsc, m.in.
pomieszczenia strefy zawodniczej, szatnię polskiej reprezen-
tacji, eleganckie loże VIP i oczywiście płytę stadionu. Mogli-
śmy również podziwiać panoramę tego niezwykle popular-
nego miejsca w Polsce z tarasu widokowego. Każdy kibic
piłki nożnej powinien przyjechać tu obowiązkowo!

Płatne staże zawodowe dla Technikum

W ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompeten-
cji praktycznych” uczniowie z Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych i Technikum Informatycznego mogą
wziąć udział w płatnych stażach zawodowych na wakacjach
w miesiącu lipiec lub sierpień.

Uczniowie za staż w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie)
otrzymają stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł. Mło-
dzieży zostaną zwrócone koszty dojazdu na staż. Uczniowie
chętni do odbycia stażu proszeni są o zgłoszenie się do Pani
Wicedyrektor Anny Kolano.

Do głównych korzyści dla ucznia z realizacji płatnych
staży u pracodawców należą:
– ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej,
– możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lep-

szego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez
odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres
kształcenia praktycznego,

– sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczy-
wistych warunkach pracy,

– pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kom-
petencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

– nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możli-
wość zainicjowania dalszej współpracy,

– udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość
wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach
rekrutacyjnych, np. CV.

Anna Kolano

Zatrzymaliśmy się także na chwilę w przepięknych Łazien-
kach Królewskich! Miło było odpocząć, przechadzając się
wśród kwitnących, pachnących drzew i krzewów.

Mimo, że już wszyscy byli bardzo zmęczeni, to jednak chęt-
nie udaliśmy się jeszcze do Muzeum Narodowego i wzięli-
śmy udział w dwóch bardzo interesujących lekcjach muzeal-
nych o następującej tematyce: „W blasku średniowiecza” oraz
„Młoda Polska. Artystyczna różnorodność”. Było to już ostat-
nie miejsce, które odwiedziliśmy w Warszawie.

24 kwietnia był dla nas dniem pełnym wrażeń, pięknych
doznań estetycznych i wzruszających momentów.

A. Jaskot, E. Dolecka-Rychel, A. Bałut



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 47

Piêkne wyniki naszych

gimnazjalistów!

W ogólnopolskiej olimpiadzie
Sprachdoktor z języka niemieckiego
wzięło udział 11 uczniów publicznego
gimnazjum w Sokołowie Małopolskim.

Poziom olimpiady organizowanej
m.in. pod patronatem Politechniki Wro-
cławskiej był bardzo wysoki a ucznio-
wie musieli zmierzyć się z ponadprogra-
mowymi zadaniami. Nasi uczniowie, pa-
sjonaci języka niemieckiego, poradzili
sobie wspaniale osiągając znakomite
wyniki. Do tego sukcesu przyczyniły się
osiągnięcia 2 uczniów: Czerwonka
Anna – dyplom laureata 92% punktów
możliwych do uzyskania oraz Karolina
Bandura 90% punktów. Serdecznie gra-
tulujemy zwycięzcom i życzymy dal-
szych sukcesów.

Bernadeta Słonina

Dbamy o ziemiê!

21 marca rozpoczęła się wiosna, a
w naszej szkole cykl zajęć o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej. Tego dnia
grupa uczniów z klas najstarszych, czyli
z kasy 7 oraz II-III gimnazjum, wzięła
udział w 3-godzinnych warsztatach wio-
sennych pt. „Wiosenne spotkania – Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi”. Warsztaty
przygotowała i poprowadziła p. Małgo-
rzata Kwolek. Celem warsztatów było:
• Rozbudzenie i pogłębienie świado-

mości ekologicznej, uwrażliwienie
na piękno przyrody oraz budzenie
szacunku do przyrody;

• Stworzenie możliwości swobodnej
wypowiedzi artystycznej na tematy
ekologiczne, ochrony środowiska
– związane z obchodami Międzyna-
rodowego dnia Ziemi;

• Wymiana doświadczeń w budowa-
niu plakatu.

IX Gminny Konkurs Ortograficzny

11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Górnie odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny klas III. Była to już IX edycja konkursu, w której wzięło
udział 20 uczniów ze szkół w naszej gminie. Konkurs odbywał się pod honorowym
patronatem prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga. Uczennica klasy III c NAOMI UGOMA
zdobyła II miejsce wykazując się dużą wiedzą i umiejętnościami językowymi z
zakresu poprawnej pisowni. Gratulujemy!

H. Węglowska

Miêdzygminny Konkurs

z Jêzyka Niemieckiego

Dnia 13 kwietnia 2018 roku w Ka-
mieniu odbyła się VIII edycja Międzyg-
minnego Konkursu Języka Niemiec-
kiego. Naszą szkołę reprezentowało
4 uczniów pod opieką p. Bernadety Sło-
niny.

Uczestnicy musieli się wykazać m.in.
znajomością kultury krajów niemiecko-
języcznych, gramatyki i słownictwa, za-
dania były zróżnicowane, o różnym stop-
niu trudności. Nasi uczniowie poradzili
sobie doskonale zajmując następujące
miejsca:
Anna Czerwonka kl. III A – 1 miejsce
Karolina Bandura kl. III A – 3 miejsce
Dominika Matuła kl. II A – 4 miejsce

Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy
zdobyli 4 pierwsze miejsca a więc więk-
szość naszej ekipy.

Magdalena Pustkowska kl. II A upla-
sowała się tuż za podium zdobywając
5 miejsce.

Serdecznie gratulujemy naszym
zwycięzcom i jesteśmy bardzo dumni,
tym bardziej, że uczniowie naszej szko-
ły już czwarty rok z rzędu zajmują czoło-
we miejsca w tymże konkursie.

Bernadeta Słonina

Po obejrzenie krótkiego filmu pt. Jak
powstał plakat? oraz przypomnieniu za-
sad budowy plakatu, młodzi artyści wzię-
li się do pracy.

Powstały wspaniałe plakaty, każdy
o innej treści, ale wszystkie na temat.
Prace zostały zgłoszone do Powiatowe-
go Konkursu Plastycznego pt. „Ziemia
Nasz Dom” pod hasłem „Plakat Między-
narodowego Dnia Ziemi”.

Wernisaż wystawy oraz wręczanie
nagród laureatom odbyło się 20 kwiet-
nia o godz. 13 w Sali klubowej MGOK-
SiR w Sokołowie Młp.

Z naszej szkoły laureatem I nagrody
został Rafał Rembisz uczeń klasy IIC
Publicznego Gimnazjum.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych
prac, które można oglądać w holu szko-
ły i Domu Kultury oraz życzymy dalszych
sukcesów w następnych działaniach
artystycznych.

Małgorzata Kwolek

Wieś była samowystarczalna: kobiety
dostarczały mleka, mięsa i skór.
Boryna śpiewał w chórze, ale tylko par-
tie solowe.
W komedii bohaterowie dążą do celu
powodując śmierć, często zakończoną
szczęśliwie.
Judym spuścił manto Dyziowi w kare-
cie, bo mu się spocił.
Alkoholików dzielimy na pijących i nie-
pijących.
U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na
czworo i też im się zapalała.
Konopnicka żyła od urodzenia aż po
śmierć.
Antek ciężko pracował rękami a Boryna
językiem.
Zenon kochał Elżbietę mimo, że był
w ciąży z Justyną.
Ziębowicz wyrzucał sobie to, że popeł-
nił samobójstwo.
Wokulski zakupił klacz od Krzeszow-
skiego, aby później prosić o jej rękę.

Zygier miał ospowata sylwetkę kultury-
sty a jego wyłupiaste oczy ładnie przy-
legały do twarzy.
Zachowanie dzieci dalece odbiega od
rzeczywistości.
Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu
studiów popełnił małżeństwo.
Tatuś kupił stary samochód do spółki ze
stryjem, którym dojeżdża do pracy.
Lato spędzę w górach u kuzynek, z któ-
rych zejdę dopiero po wakacjach.
W sklepie koła fortuny podoba mi się
Magda Masny.
Będąc na drugim roku uniwersytetu,
wybuchła wojna.
Pijacy pod wpływem alkoholu często
popełniają samobójstwo i nazajutrz nic
nie pamiętają.
Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek
też.
Gdy wiosną umarła babcia automatycz-
nie powiększył się metraż w mieszka-
niu.

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
– JĘZYK POLSKI
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PRZEDSZKOLE SOKOŁÓW MŁP.

23 marca 2018 r. rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny na najpiękniejszą kart-
kę wielkanocną, którego organizatora-
mi były nauczycielki z Przedszkola Sa-
morządowego w Sokołowie Młp. – Do-
minika Kozak i Beata Szymańska.

Konkurs adresowany był do przed-
szkolaków ze wszystkich grup wieko-
wych i ich rodziców. Aby wziąć w nim
udział należało zaprojektować i własno-
ręcznie wykonać kartkę wielkanocną.
Uczestnicy wykazali się niezwykłą kre-
atywnością i pomysłowością, przygoto-
wali w sumie 46 prac. Komisja konkur-
sowa w składzie: p. Anna Lelek, p. Mo-
nika Majka i p. Katarzyna Watras; sta-
nęła przed nie lada wyzwaniem. Osta-

Konkurs plastyczny
„Najciekawsza kartka świąteczna”

tecznie, po długich dyskusjach i nara-
dach, jury zdecydowało przyznać nagro-
dy w czterech kategoriach wiekowych:
3-latki – Julia Dec
4-latki – Zofia Kozak
5-latki – Dawid Szczepanik
6-latki:
Angelika Rosół
Anna Bęben
Daria Sowa
Maja Baran
Lena Dobosz
Kevin Ferko

W konkursie przyznana została rów-
nież Nagroda Publiczności. Wszyscy od-
wiedzający przedszkole mogli zagłoso-
wać na wybraną przez siebie kartkę.

Najwięcej głosów otrzymała praca:
– Darii Sowy
– Karola Ryglewicza
– Michaliny Budy
– Adrianny Tromskiej
– Bartosza Bąka

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace
można było podziwiać w holu Przed-
szkola Samorządowego w Sokołowie
Młp. Wszystkim dzieciom składamy ser-
deczne gratulacje i podziękowania za
udział w konkursie.

Dominika Kozak, Beata Szymańska
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SP NR 2 GÓRNO

Jak co roku na wiosnę, tak i w tym
roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Gór-
nie odbył się Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny Klas III. Była to
już IX edycja konkur-
su, w której wzięło
udział 20 uczniów ze
szkół w naszej gminie.

Konkurs odbywa
się pod honorowym
patronatem prof. dr.
hab. Kazimierza Ożo-
ga. Profesor zaszczycił
nas swoją obecnością
podczas konkursu.
W krótkim wystąpieniu
przedstawił wartość
poprawnego i piękne-
go posługiwania się ję-
zykiem polskim dla nas
jako Polaków oraz
w szerszym wymiarze
naszego życia społecz-
nego i zawodowego.

Dzieci z klas III za-
prezentowały wysoki

IX Gminny
Konkurs

Ortograficzny
klas III

– 11.04.2018 r. puła oraz p. Wiesław Kurcaba przyznała
następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Martyna Kramarz z Zespołu
Szkół w Górnie; opiekun – pani Halina
Godek
II miejsce – Naomi Ugoma z Zespołu

Szkół w Sokołowie Młp.; opiekun – pani
Helena Węglowska
III miejsce – Paweł Wójcik z Zespołu
Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej; opiekun
– pani Grażyna Dec
Wyróżnienia otrzymali:
1. Weronika Wrzos z Zespołu Szkół
w Górnie
2. 2. Kacper Szczepanik z Zespołu
Szkół w Trzebosi
3. 3. Bartosz Matuła z Zespołu Szkół
w Trzebosi
4. 4. Agnieszka Kiełb ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Górnie
5. 5. Jakub Krzanowski z Zespołu Szkół
Nr 1 w Nienadówce

Gratulujemy nie tylko laureatom te-
gorocznego konkursu, ale wszystkim
uczestnikom, którzy wykazali się dużą
wiedzą i umiejętnościami językowymi
z zakresu poprawnej pisowni.

Elżbieta Zwolińska

poziom znajomości zasad ortografii
i reguł poprawnej pisowni.

Komisja konkursowa w składzie:
p. Elżbieta Zwolińska, p. Grzegorz Tu-
paj, p. Monika Ślońska, p. Danuta Szy-

Fot. Arkadiusz Biały
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ZS NR 2 W NIENADÓWCE

W dniu 12 kwietnia 2018 roku, w Zespole Szkół Nr 2
w Nienadówce miała miejsce uroczysta gala podsumowu-
jąca XV edycję konkursu wojewódzkiego „Moja miejsco-
wość i region są piękne”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z województwa podkarpackiego. Zadaniem
uczestników bieżącej edycji konkursu było wykonanie pracy
na jeden z poniższych tematów:
• Tradycje przez pokolenia. Dorobek artystyczno-kulturalny

mojej miejscowości. Fotopodróż w czasie.
• Pokaż nam jak to dawniej było.
• Ojczyzna, moja miłość i pasja. Nowoczesny patriotyzm

– ubiór, muzyka, formy świętowania, szacunek do symboli
narodowych.

• Miejsca ważne dla mieszkańców.
• Młodzi dla społeczności lokalnej.

Na konkurs wpłynęło 400 prac z 36 szkół:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Stalowej Woli,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

w Rzeszowie,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej,
5. Szkoła Podstawowa w Albigowej,
6. Szkoła Podstawowa w Besku,
7. Szkoła Podstawowa w Cmolasie,
8. Szkoła Podstawowa w Jodłówce,
9. Szkoła Podstawowa w Stykowie,
10. Szkoła Podstawowa w Widełce,
11. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu,
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli,
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebosi,
14. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górnie,
16. Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej,
17. Szkoła Podstawowa w Medyni Głogowskiej,
18. Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie,
19. Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej,
20. Szkoła Podstawowa w Jaworniku,
21. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie,
22. Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej,
23. Szkoła Podstawowa w Trzebusce,
24. Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.
25. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebosi,
26. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Leżajsku,
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku,
28. Zespół Szkół w Łowisku,
29. Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej,
30. Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym,
31. Zespół Szkół w Sokołowie Młp.,
32. Zespół Szkół w Trzebosi,
33. Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej,
34. Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce,
35. Zespół Szkół Nr 2 w Nienadówce,
36. Zespół Szkół Nr 1 w Stobiernej.
Zgłoszone prace oceniało jury w składzie: Pani Alina Ja-

rosz, Pani Anna Osiniak, Pani Krystyna Ożóg, Pan Andrzej
Pasierb, Pan Bartosz Walicki, Pan Piotr Ożóg i Pan Łukasz
Ożóg. Przyznano 110 nagród i wyróżnień. Uczestnicy kon-

kursu wykazali się ogromną inwencją twórczą, zarówno jeśli
chodzi o interpretację tematów konkursowych, jak i różnorod-
nością technik plastycznych: od kredki, akwareli poprzez
wyklejane papierem, plasteliną wzbogacone o naturalne ele-
menty takie jak mech, szyszki, korę, po obrazy malowane na
szkle oraz haftowane.

Patronami tegorocznej edycji konkursu byli: Pan Stani-
sław Ożóg – poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Mie-
czysław Miazga – poseł na Sejm RP, Pani Krystyna Wróblew-
ska – posłanka na Sejm RP, Pan Władysław Ortyl – Marszałek
Województwa Podkarpackiego, Pan Andrzej Ożóg – Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp., Pan Bogdan Kaczmar – Dyrek-
tor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Pani Ewa Nowak-
Koprowicz, z-ca kierownika Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Rzeszów, którzy ufundowali nagrody dla lau-
reatów oraz przekazali materiały promocyjne i gadżety.

Konkurs sponsorowali również: Pani Danuta i Arkadiusz
Łuszczki, właściciele firmy CERAMIX z Sokołowa Młp., Pani
Anna Marszał – właścicielka sklepu spożywczo-przemysło-
wego w Nienadówce, Pani Danuta Biernat – Orzech, właści-
cielka sklepu spożywczo – przemysłowego w Nienadówce,
Pan Grzegorz Prucnal, właściciel firmy Promlek z Sokołowa
Młp., Pan Jerzy Kmieć właściciel firmy Exlibris. To m.in. dzięki
ich wsparciu finansowemu możliwe stało się zorganizowanie
Konkursu, a zwłaszcza ufundowanie cennych nagród dla jego
laureatów.

Galę podsumowującą uświetnił występ gimnastyczek
z ZKS-u Stali Rzeszów pod kierunkiem pani trener Ewy Fio-
łek. Pokaz były pięknym widowiskiem akrobatycznym, wyko-
nywanym z precyzją, wdziękiem i elegancją.

XV edycja konkursu wojewódzkiego

„Moja miejscowoœæ i region s¹ piêkne – rozstrzygniêta!
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Następnie laureaci oraz ich opiekunowie odebrali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody, które wręczyli im m.in. Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski p. Andrzej Ożóg, Prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski p. Andrzej Pa-
sierb, zastępca dyrektora Punktu In-
formacji Europejskiej Europe Direct
w Rzeszowie p. Ewa Nowak – Ko-
prowicz. Dwudziestu laureatów
otrzymało również listy gratulacyj-
ne od posłów.

Wśród szkół podstawowych,
z największą liczbą laureatów
znalazły się: Zespół Szkół Nr 1
w Nienadówce – 10 laureatów, Ze-
spół Szkół Nr 2 w Nienadówce
– 9 laureatów, Szkoła Podstawo-
wa w Rudnej Wielkiej – 8 laure-
atów, Zespół Szkół w Pogwizdo-
wie Nowym – 6 laureatów, Zespół
Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej
– 5 laureatów, Szkoła Podstawo-
wa w Cmolasie – 5 laureatów,
Szkoła Podstawowa w Nowej Sa-
rzynie – 4 laureatów.

Podwójną laureatką została
uczennica Zespołu Szkół Nr 1
w Nienadówce Aleksandra Ożóg oraz uczeń tej samej szkoły
Patryk Maślanka.

Na zakończenie wszyscy zebrani mieli możliwość ogląd-
nięcia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz po-
dzielenia się sowimi wrażeniami.

Wśród zebranych na sali znaleźli się przedstawicieli biur
poselskich, nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i opiekuno-
wie. Wystawę oglądnęli również: Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Edward Białogłowski oraz towarzyszący mu księża,
którzy przybyli do naszej szkoły w ramach wizytacji parafii
w Nienadówce.

Duże zainteresowanie Konkursem i ciepłe słowa od uczest-
ników motywują organizatorów do planowania kolejnych edy-
cji Konkursu, skierowanego do młodego pokolenia, aby
w poszukiwaniu wartości i życiowych celów nie zapomnieli
o korzeniach, czyli miejscu swego pochodzenia i o miłości do
ojczyzny. Konkurs wpisuję się w tradycję szkoły, jest także

realizacją słów poetki Marii Konopnickiej, naszej patronki,
która pisała:

„Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.”

Iwona Słobodzian, Krystyna Ożóg
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ZS GÓRNO

VIII edycja Konkursu
„Przyjaciele Przyrody”

– już za nami
W ramach obchodów Międzynaro-

dowego Dnia Ziemi w dniu 24 kwietnia
2018 r. w Zespole Szkół im. ks. M. La-
chora odbył się VIII Powiatowo-Gmin-
ny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
„PRZYJACIELE PRZYRODY”.

Celem konkursu jest:
– Rozbudzanie świadomości ekolo-

giczno-przyrodniczej, wrażliwości na
piękno przyrody, zachęcanie do za-
chowań proekologicznych.

– Przekonanie o wspólnej odpowie-
dzialności za stan środowiska przy-
rodniczego.

– Poszerzanie wiadomości na temat
różnorodności roślin i zwierząt
w naszym środowisku, w tym rów-
nież chronionych.

– Wyrabianie szacunku jakim powin-
niśmy obdarzać naszą Planetę.

– Integracja uczniów z różnych szkół
mających zainteresowania przyrod-
nicze, miłośników przyrody.

– Stworzenie uczniom możliwości do
współzawodnictwa.
Założone cele zostały w pełni zre-

alizowane.
Tematem przewodnim w tym roku

była „WODA – ZRÓDŁO ŻYCIA”.
Wzięli w nim udział uczniowie klas

trzecich Szkół Podstawowych z Gmin:
Kamień, Trzebownisko i Sokołów Mało-
polski (ogółem 14 zespołów).
1. Zespół Szkół w Stobiernej Nr 1

(2 oddziały)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stobier-

nej
3. Zespół Szkół w Łące
4. Zespół Szkół im. św. Stanisława

Kostki w Kamieniu
5. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwi-

gi Królowej w Kamieniu-Prusinie
6. Zespół Szkół im. bł. Bronisława

Markiewicza w Trzebosi (2 oddzia-
ły)

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św.
Stanisława Kostki w Trzebosi

8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św.
Faustyny Kowalskiej w Trzebosi

9. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąc-
lecia Kardunała Stefana Wyszyń-
skiego w Wólce Niedźwiedzkiej.

10. Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Nienadówce

11. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Igna-
cego Partyki w Górnie

12. Zespól Szkół im. ks. Mieczysława
Lachora w Górnie

Komisja wyłoniła zwycięzców:
• I miejsce: uczniowie ZS w Wólce Nie-

dźwiedzkiej w składzie: Krudysz
Karol, Falandysz Sebastian, Wójcik
Paweł, opiekun: Pani Grażyna Dec.

• II miejsce: uczniowie ZS Nr 1 w Nie-
nadówce w składzie: Drapała Wero-
nika, Nowińska Julia, Kołodziej Bar-
tłomiej, opiekun: Pani Genowefa Ci-
sek.

• III miejsce: uczniowie ZS w Łące
w składzie: Stępień Wiktoria, Furta
Łucja, Pieczonka Wiktoria, opiekun:
Pani Barbara Kogut.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książ-

kowe, ponadto zespół pierwszy wziął ze
sobą na rok „PUCHAR PRZECHODNI”.

Komisja dodatkowo nagrodziła
książkami 12 uczniów za uzyskanie naj-
większej liczby punktów z testu.

Każdy uczestnik otrzymał książkę,
lupę, długopis i sadzonkę drzewa.

Sadzonki drzew podarowało Nadle-
śnictwo Głogów. Przekazała je uczest-
nikom goszcząca u nas w tym dniu Pani
Agnieszka Jagodzińska reprezentująca
Nadleśnictwo.

Opiekunom i uczniom dziękujemy za
przybycie, zdrową rywalizację, pracę
w Komisji, szczególnie Pani mgr Annie
Marszał, za czuwanie nad poprawnym
przebiegiem konkursu. Zwycięzcom gra-
tulujemy.

Organizatorzy konkursu serdecznie
dziękują Staroście Powiatu Rzeszow-
skiego Panu Józefowi Jodłowskiemu,
Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów
Małopolski Panu Andrzejowi Ożóg za
objęcie konkursu Honorowym Patrona-
tem i pomoc finansową.

Szczególne podziękowania pragnę
skierować do sponsorów lokalnych:
– Tomasza, Bogdana, Krzysztofa Ra-

domskich – właścicieli firmy STYRO-
BUD w Trzebosi;

– Macieja Szmyd właściciela firmy cu-
kierniczej w Górnie;

– Zofii Buczkowskiej właścicielki Baru
na Ursynowie w Łowisku;

– Rafała i Mieczysława Miazgów pre-
zesów Zakładów Mięsnych SMAK
w Górnie;

– Andrzeja Krawca sołtysa Sołectwa
Górno;

– Mieczysława Kobiernika zastępcy
przewodniczącego Rady Gminy So-
kołów Małopolski;
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– Tadeusza Tupaja właściciela firmy
„TT BRUK” w Górnie;

– Mateusza Tupaja przewodniczące-
go Rady Sołeckiej;

– Bogusławy Tupaj właścicielki pie-
karni ZUZA w Górnie;

– Rady Rodziców w ZS im ks. M. La-
chora w Górnie;

– Nadleśnictwa Głogów.
Dziękuję za zrozumienie, ofiarność,

otwarte serce na potrzeby innych, sło-
wa uznania, wsparcie finansowe i ma-
terialne. Pragnę również podziękować
rodzicom: Paniom – Barbarze Stępień,
Agnieszce Kida, Marii Szpila za pomoc
w przygotowaniu poczęstunku dla dzie-
ci i dorosłych.

Bożena Oczkowska

Organizatorami imprezy byli na-
uczyciele zespołu matematyczno-przy-
rodniczego gimnazjum w Górnie:
p. Małgorzata Maziarz, p. Krystyna Gu-
mienny, p. Monika Łach, p. Anna Mar-
szał. Gośćmi honorowymi konkursu
byli: mgr Sławomir Spaczyński przed-
stawiciel Biura Poselskiego Posła na
Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi oraz
przedstawiciel Firmy Smak p. Maria
Bernat.

Uroczystego otwarcia imprezy doko-
nała mgr Teresa Surdyka – Dyrektor Ze-
społu Szkół im. ks. Mieczysława Lacho-
ra w Górnie.

Zmagania konkursowe składały się
z trzech części.

W pierwszej każdy z uczniów przy-
gotował pracę plastyczną (plakat, tabli-
cę informacyjną, reklamę, komiks), pre-
zentację multimedialną, wiersz lub roz-
prawkę na temat „Woda naszym skar-
bem jest”.

W części drugiej uczestnicy rozwią-
zywali zadania testowe teoretyczne i ob-
liczeniowe, w których sprawdzana była
wiedza z dziedziny chemii i biologii.

Część trzecią stanowiły zadania
praktyczne – eksperymentalne rozwią-
zywane w grupach.

Oczekiwanie na werdykt jury umiliły
wszystkim pokazy chemiczno-fizyczne
pt. „Woda – niezwykła substancja” przy-
gotowane przez: Kingę Bursztę, Karoli-
nę Stec, Wiktorię Ciak, Anetę Zagaja

KONKURS „Pierwiastki życia” im. dr Eugeniusza Bernata
pod honorowym patronatem Firmy Smak w Górnie
oraz Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi

X edycja Powiatowego Konkursu biologiczno-chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem „Woda naszym skarbem
jest”, odbyła się 10 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie i zgromadziła prawie 40 uczniów
z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego (Sokołów Młp., Trzeboś, Wólka Niedźwiedzka, Niena-
dówka 1, Nienadówka 2, Łowisko, Kamień, Zaborze i Górno).

i Kingę Kowalczyk pod kierunkiem
p. Małgorzaty Maziarz.

Jury w składzie:
• mgr Małgorzata Maziarz – nauczy-

ciel chemii
• mgr Barbara Kapuścińska – nauczy-

ciel chemii
• mgr Barbara Grzesiakowska – na-

uczyciel chemii
• mgr Krystyna Gumienny – nauczy-

ciel biologii
• mgr Lucyna Perlak – nauczyciel ję-

zyka polskiego
• mgr Barbara Tupaj – nauczyciel pla-

styki

• mgr Dariusz Kosak – nauczyciel pla-
styki

• mgr Jacek Rembisz – nauczyciel in-
formatyki

• mgr Monika Łach – nauczyciel mate-
matyki

po zsumowaniu punktów z trzech czę-
ści wyłoniło zwycięzców konkursu.

I miejsce – Aleksandra Chorzępa z Ze-
społu Szkół nr 1 w Nienadówce.

II miejsce – Magdalena Partyka z Ze-
społu Szkół w Kamieniu
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III miejsce – Kinga Kołodziej z Zespołu
Szkół w Górnie,

IV miejsce – Joanna Cisek z Zespołu
Szkół w Górnie,

Oprócz tego jury przyznało następu-
jące wyróżnienia:

Wyróżnienie za najciekawszą prezen-
tację – Krzysztof Wojdyła z Zespołu Szkół
w Łowisku,

Wyróżnienie za najładniejszy plakat
– Lidia Hajder z Zespołu Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej,

Wyróżnienie za najlepszą reklamę
– Martyna Surowiec z z Zespołu Szkół
nr 1 w Nienadówce,

Wyróżnienie za najciekawszą tablicę
informacyjną – Aleksandra Chorzępa
z Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce,

Wyróżnienie za najlepszą rozprawkę
– Dominika Sołtys z Zespołu Szkół nr 2
w Nienadówce,

Wyróżnienie za najlepszy wynik na te-
ście na poziomie gimnazjum – Magda-
lena Partyka z Zespołu Szkół w Kamie-
niu,

Wyróżnienie za najlepszy wynik na te-
ście na poziomie szkoły podstawowej
– Joanna Cisek z Zespołu Szkół w Górnie,

Wyróżnienie za najładniejszy wiersz
– Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół w Gór-
nie,

Wyróżnienie za najlepszy komiks – Jo-
anna Cisek z Zespołu Szkół w Górnie,

Wyróżnienie za najwyższy wynik z czę-
ści praktycznej – Aleksandra Chorzępa
z Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce,
Gabriela Skomro z Zespołu Szkół
w Górnie, Hubert Prucnal ze Szkoły Pod-

stawowej Nr 2 w Trzebosi, Klaudia Ję-
drek i Krzysztof Wojdyła z Zespołu Szkół
w Łowisku, Magdalena Partyka z Zespo-
łu Szkół w Kamieniu.

I miejsce – biorąc pod uwagę wynik
średni przypadający na szkołę – wywal-
czył Zespół Szkół Nr 2 w Nienadówce.

Dodatkowo jury przyznało jeszcze
trzy wyróżnienia dla Magdaleny Cyrek
z Zespołu Szkół Nr 2 w Nienadówce,
Karoliny Gancarz z zespołu Szkół
w Kamieniu ora Wiktorii Partyka ze Szko-
ły Podstawowej w Zaborzu.

Na zakończenie wszystkim laure-
atom i uczestnikom konkursu wręczono
nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufun-
dowane przez: firmę Smak, pana Posła
inż. Mieczysława Miazgę oraz p. Mie-
czysława Kobiernika.

Tegoroczna edycja konkursu dofi-
nansowana była również ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie oraz Gminy Sokołów Małopol-
ski.

Dotacja została wykorzystana na
zakup nagród książkowych oraz na za-
kup sprzętu laboratoryjnego i odczynni-
ków chemicznych koniecznych do prze-
prowadzenia praktycznej części konkur-
su oraz do przygotowania pokazów che-
micznych.

Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania sponsorom za bezinte-
resowną hojność i dobre serce, a uczest-
nikom konkursu i ich opiekunom gratu-
lują sukcesów.

M. Maziarz
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ZS TRZEBOŚ

SZKOŁA INNOWACJI
(część 2)

W części pierwszej artykułu przed-
stawiłam Państwu innowacyjne pro-
gramy nauczycieli Zespołu Szkół
w Trzebosi przeznaczone dla dzieci
uczęszczających do oddziałów przed-
szkolnych, zerowych oraz dla uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej.

W części drugiej zaprezentowane
zostaną innowacyjne działania wdra-
żane w starszych klasach Szkoły Pod-
stawowej oraz w Gimnazjum. Jak już
wspominałam, innowacją w edukacji
określa się nowatorskie działania
– programowe, metodyczne bądź orga-
nizacyjne, których celem jest uatrakcyj-
nienie i poszerzenie oferty dydaktycz-
nej szkoły, a także poprawa jakości jej
pracy. Zgodnie z najnowszymi wytycz-
nymi, nauczyciele powinni dążyć do
tego, aby uczyć w sposób jasny, zrozu-
miały i ciekawy, powinni ten proces in-
dywidualizować, a także rozwijać
u uczniów kompetencje kluczowe i zdol-
ności interpersonalne. Nauczyciele
Zespołu Szkół w Trzebosi wychodząc
naprzeciw tym wymogom, opracowują
i realizują wiele innowacyjnych progra-
mów, aby uatrakcyjnić zajęcia i zmoty-
wować do nauki uczniów starszych
klas.

Matematyka jest uważana za jeden
z najtrudniejszych przedmiotów, który
sprawia uczniom wiele problemów.
Napotykane trudności niejednokrotnie
zniechęcają do dalszej nauki. Takiej
sytuacji zapobiegła innowacja meto-
dyczna opracowana i wdrożona przez
panią Magdalenę Ożóg w klasie V.
Głównym celem „Matematyki w prak-
tyce” było utrwalenie przez uczniów
poznanych pojęć i umiejętności, a tak-
że pokazanie im związku matematyki
z życiem codziennym i nabieranie
przez nich przeświadczenia o dużym
znaczeniu wiedzy w otaczającym świe-
cie. Dlatego też innowacja zawierała
takie tematy jak zakupy, remonty,
oszczędności, planowanie wydatków,
zagadnienia bankowe, plany oraz
mapy. Uczniowie mieli okazję przeko-
nać się, że zadania matematyczne
znajdą nie tylko w podręczniku, ale
również na paragonie, etykiecie pusz-
ki z farbą, czy kubku jogurtu. Innowa-
cja „Matematyka w praktyce” uzmysło-
wiła uczniom, że matematyka jest przy-
datna w codziennym funkcjonowaniu
i wcale nie musi być trudna.

Do popularyzacji matematyki oraz
nauk przyrodniczych przyczyniła się
także innowacja programowo-meto-
dyczna „Trzeboś w czterech odsło-
nach”, przeznaczona dla uczniów szko-
ły podstawowej i gimnazjum. Autorka-
mi innowacji są panie Aneta Szot i Mar-
ta Norek. Do głównych jej celów należy
zaliczyć rozbudzanie potrzeb poznaw-
czych uczniów, wykorzystanie wiedzy
do rozwiązywania zadań praktycznych
oraz kształcenie umiejętności systema-
tyzowania i opracowywania informacji.
Udział w innowacji pozwolił uczniom
również na rozwijanie swojej wiedzy
oraz docenianie walorów przyrodni-
czych okolicy. W ramach prowadzonych
zajęć obserwowali oni zmiany zacho-
dzące w przyrodzie w poszczególnych
porach roku, co udokumentowali zdję-
ciami, a także wykonywali kalendarz
pogody. Wyniki swojej pracy prezento-
wali na portalach społecznościowych.
Zagadnienia łączyły teorię z praktyką,
a uczniowie zwrócili uwagę na piękno
miejsca, w którym mieszkają, zrozumieli
powiązanie człowieka z przyrodą i stali
się za nią odpowiedzialni.

Trudno wyobrazić sobie funkcjono-
wanie człowieka we współczesnym
świecie bez znajomości języków ob-
cych. Jednak sama umiejętność komu-
nikacji to za mało. Niezbędna jest tak-
że wiedza na temat obyczajów innych
kultur. Jest ona kluczowa do zrozumie-
nia samego języka, jak i jego systemu.
Uświadamianie uczniom, że język an-
gielski występuje na świecie w kilku od-
mianach różniących się słownictwem,
akcentem i wymową pozwolił na stwo-
rzenie im obrazu tych krajów, gdzie jest
używany i otworzył oczy na elastycz-
ność języka i tolerancję dla różnorod-
ności. Do realizacji wymienionych ce-
lów przyczyniła się innowacja „Culture

Zone” autorstwa pani Joanny Wąs zre-
alizowana w klasie VI Szkoły Podsta-
wowej. Na zajęciach uczniowie pogłę-
bili posiadaną wiedzę ogólną o Wiel-
kiej Brytanii, wzbogacili słownictwo,
rozwijali twórcze i krytyczne myślenie.
Prowadzone działania pozwoliły także
na kształtowanie postawy tolerancji
i otwartości na inne kultury. Inną inno-
wacją z zakresu języka angielskiego
była realizowana w klasach gimnazjal-
nych innowacja metodyczna „Let’s le-
arn with Insta.Ling”. Polegała ona na
nauce słownictwa za pomocą kompu-
tera i Internetu. Dzięki wykorzystaniu
darmowej platformy internetowej
uczniowie wyrobili w sobie nawyk sys-
tematycznej nauki, nauczyli się nie tyl-
ko znaczenia poznanych słów, ale tak-
że ich poprawnej wymowy i użycia
w kontekście.

Kolejna innowacja, która także miała
na celu przybliżanie uczniom kultury
krajów anglojęzycznych oraz poszerza-
nie zakresu słownictwa i udoskonale-
nie umiejętności słuchania ze zrozu-
mieniem była innowacja „Poprzez cza-
sy, strony i zaimki do pełni świadomo-

ści kulturowej krajów anglojęzycznych”
opracowana przez panią Lucynę Sta-
siłę, a przeznaczona dla uczniów klas
gimnazjalnych. Młodzież przyzwycza-
jona jest do odbioru materiału wizual-
nego, który szybciej działa na ich wy-
obraźnię i sprawia, że treści na dłużej
zapadają w pamięć. Dlatego też w cza-
sie prowadzonych zajęć materiał gra-
matyczny i leksykalny był prezentowa-
ny uczniom w konkretnych sytuacjach
przez tzw. native speakers i w otocze-
niu zagadnień kulturowych danego
kraju. Zajęcia były dzięki temu dla
uczniów atrakcyjne, a struktury grama-
tyczne były przez nich przyswajane
w sposób naturalny.

Plakaty dokumentujące realizację innowacji „Trzeboś w czterech odsłonach”.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 56

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak
ważna jest znajomość języków obcych.
Nie wolno jednak zapomnieć o tym, jak
istotna jest dogłębna znajomość języ-
ka ojczystego – jego zasad ortograficz-
nych, interpunkcyjnych, a ponadto
umiejętność poprawnego, pisemnego
wypowiadania się. Właściwe konstru-
owanie takich właśnie form, a także
rozwijanie zainteresowania uczniów
językiem polskim jako składnikiem
dziedzictwa kulturowego oraz budze-
nie kreatywności to cele innowacji
opracowanej przez pana dr Przemysła-
wa Prucnala „(...) aby język giętki po-
wiedział wszystko, co myśli głowa”

Nie sposób zaprzeczyć twierdze-
niu, że rozwój technologiczny diame-
tralnie zmienił każdą sferę naszego
życia.

Nie musimy iść do kiosku po gazetę,
żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się
na świecie, gdyż wszystkie niezbędne
i najnowsze wiadomości oferują nam in-
ternetowe portale informacyjne. Zaku-
py? Nic prostszego – jedno kliknięcie
i mamy to, czego potrzebujemy.

Kosztowna rozmowa z krewnymi ze
Stanów Zjednoczonych? Dziś nie kosz-
tuje nic, wystarczy Skype.

Niedostarczone pocztówki i listy?
Jest przecież e-mail.

Ciekawe, co słychać u dawnej kole-
żanki? – Facebook.

Przykładów można mnożyć bez liku.
Czy zmiany te są zawsze korzystne czy
też nie, to zupełnie inny temat. Musimy
sobie jednak uzmysłowić, w jakim świe-

– tworzenie pisemnych form wypowie-
dzi o charakterze użytkowym oraz ta-
kich, które spełniają funkcję poetycką”.
W realizację innowacji włączyli się na-
uczyciele języka polskiego i historii,
a zajęcia przeznaczone były zarówno
dla uczniów szkoły podstawowej, jak
i gimnazjum.

Na zajęciach uczniowie tworzyli pi-
semne formy wypowiedzi o charakte-
rze użytkowym (potocznym i oficjalnym)
oraz teksty spełniające funkcję po-
etycką – wiersze, baśnie, opowiadania,
czy nawet książki.

Wybrane prace uczniowskie były
następnie eksponowane na gazetkach

na terenie szkoły, a ponadto zorgani-
zowano konkurs na najpiękniejszy
wiersz o tematyce bożonarodzeniowej.

Przedstawione Państwu innowacje
opracowane i wdrożone przez nauczy-
cieli Zespołu Szkół w Trzebosi na każ-
dym etapie kształcenia pokazują, jak
bardzo są oni zaangażowani w proces
edukacji swoich uczniów oraz że dokła-
dają wszelkich starań, aby motywować
zarówno dzieci, jak i młodzież do nauki,
do pogłębiania wiedzy o świecie oraz
rozwijania swoich zdolności i umiejęt-
ności.

Joanna Wąs

cie żyje obecne pokolenie młodych lu-
dzi – naszych uczniów.

Amerykański pisarz Marc Prensky
w swoim artykule „Digital Natives, Digi-
tal Immigrants” zdefiniował ideę tzw. cy-
frowych tubylców. Są to osoby, które do-
rastały w otoczeniu elektroniki, gier kom-
puterowych, smartfonów, tabletów, kom-
puterów i oczywiście Internetu.

Prensky zwraca uwagę na fakt, iż
technologia zmienia strukturę mózgu
młodych osób do tego stopnia, że ma
znaczący wpływ na proces socjalizacji
i edukacji. Autor jednocześnie podkre-
śla, że system edukacyjny tkwi w me-
chanizmach sprzed kilkudziesięciu lat,
w związku z czym nie może być i nie jest
skuteczny w zderzeniu ze współcze-
snym pokoleniem.

Nasi uczniowie myślą i przetwarzają
informacje w zupełnie inny sposób niż
przedstawiciele pokolenia sprzed rewo-
lucji cyfrowej. Szkoła powinna zatem do-

starczać bodźców, które stosownie do
rozwoju dziecka, aktywizować będą od-
powiednie struktury mózgowe.

Nowoczesne technologie są oczywi-
ście w równym stopniu dostępne zarów-
no dla uczniów, jak i nauczycieli. Baza
dydaktyczna Zespołu Szkół w Trzebosi
w ostatnich miesiącach została wzbo-
gacona o pomoce dydaktyczne, a także
nowoczesne i innowacyjne narzędzia
TIK w ramach projektów i programów do
których przystąpiła szkoła.

Jednym z nich była „Współpraca pla-
cówki doskonalenia nauczycieli z gminą
Sokołów Młp. w zakresie wzrostu jako-
ści kształcenia w wybranych szkołach”.
Program ten był realizowany przez Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli Quatro
w partnerstwie z naszą gminą w ramach
RPO Województwa Podkarpackiego
współfinansowanego ze środków EFS.
Kolejny projekt zrealizowany w Zespo-
le Szkół w Trzebosi to „Aktywna Tabli-
ca”.

Obecnie niemal każda sala lekcyjna
wyposażona jest w interaktywną tablicę
multimedialną z dostępem do Internetu
i jego nieprzebranych zasobów. Szkoła
posiada także 2 interaktywne monitory
oraz przenośne komputery z oprogra-
mowaniem.

Udział w poszczególnych projektach
wiązał się także ze szkoleniami dla na-
uczycieli, na których zostali oni zapo-
znani nie tylko z zasadami obsługi sprzę-
tu, ale przede wszystkim nauczyli się sa-
modzielnie tworzyć interaktywne ćwicze-
nia. Autorskie zasoby nauczycieli wraz
z interaktywnymi wersjami podręczni-
ków są nieodzownymi elementami, któ-
re uatrakcyjniają każdą lekcję, aktywi-
zują uczniów i motywują ich do nauki.

Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
w Zespole Szkół w Trzebosi

Uczniowie klasy 3 gimnazjum rozwiązujący quiz z użyciem telefonów i tablicy interaktywnej.
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Ponadto, w ramach projektu „Razem
odkryjmy świat programowania”, na-
uczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie
tylko sami zgłębili tajniki programowa-
nia, ale również nabyli uprawnień, by
przekazywać tę jakże cenioną współ-
cześnie wiedzę swoim uczniom.

Prowadzone zajęcia są wśród nich
bardzo cenione, gdyż zdobywają wie-
dzę i rozwijają swoje kompetencje
i umiejętności informatyczne.

Nauczyciele Zespołu Szkół w Trze-
bosi dzięki posiadanej wiedzy i kompe-
tencjom w zakresie stosowania techno-
logii w procesie nauczania, wychodzą
naprzeciw wymogom współczesnej dy-
daktyki i mogą skutecznie sprostać wy-
zwaniom, jakie niesie ze sobą eduka-
cja naszych uczniów.

Jedna z wielu lekcji z wykorzysta-
niem interaktywnej tablicy odbyła się
1 marca 2018 r. Była to lekcja otwarta
z języka angielskiego na poziomie kla-
sy 3 gimnazjum, w której uczestniczyła
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebo-
si, mgr Lucyna Korzenny oraz zaprosze-
ni nauczyciele języka angielskiego.
Nauczyciel prowadzący wykorzystał
stworzone przez siebie interaktywne
ćwiczenia na lekcji powtórzeniowej
z działu „Zdrowie”.

Uczniowie, między innymi, dopaso-
wywali nazwy części ciała do zaznaczo-
nych elementów na obrazku, układali
zdania we właściwej kolejności, by po-
wstał dialog u lekarza oraz oglądali film
na temat opieki zdrowotnej w Wielkiej
Brytanii.

Elementem lekcji, który szczególnie
spodobał się uczniom, był interaktywny
quiz zawierający przekrojowe pytania
dotyczące powtarzanego materiału.
Uczniowie rozwiązywali zadania na in-
ternetowej platformie przy użyciu swo-
ich telefonów, a wyniki poszczególnych
osób, jak również poprawne odpowie-
dzi do pytań zostały następnie zade-
monstrowane na tablicy interaktywnej.

Nikt z nas nie ma chyba wątpliwości,
że należy wykorzystywać możliwości,
jakie daje nam współczesna technolo-
gia.

Dzięki wykorzystaniu Internetu i in-
teraktywnych ćwiczeń w pracy z ucznia-
mi możemy podnieść ich motywację do
nauki, zainteresować tematem, skutecz-
niej przekazać wiedzę, bądź dyskretnie
prowadzić uczniów ku samodzielnemu
poszukiwaniu rozwiązań.

Należy jednak pamiętać o zachowa-
niu równowagi oraz o tym, że nic nie
zastąpi pracy własnej ucznia w domu
i jego samodoskonalenia się.

Joanna Wąs

Czym jest
syndrom sztokholmski?

Syndromem sztokholmskim określa
się reakcję na bardzo silny stres. To me-
chanizm pojawiający się w momencie
poczucia zagrożenia życia. Charaktery-
zuje się głównie wystąpieniem pozytyw-
nych uczuć dla sprawcy. Ofiara zamiast
domagać się sprawiedliwości i ukara-
nia oprawcy, staje w jego obronie1.

Syndrom sztokholmski swoją nazwę
wziął od wydarzeń z 1973 roku w Sztok-
holmie. Dwóch złodziei, wzięło w banku
zakładników, których przetrzymywali
6 dni. Po przybyciu ekipy ratunkowej po-
rwani nie wykazywali chęci współpracy,
a nawet bronili swoich oprawców, a za
całą sytuacje oskarżali policję. Po pew-
nym czasie jeden z zakładników zało-
żył fundację, zbierającą pieniądze na
opłacenie adwokatów dla porywaczy,
natomiast inna, była zakładniczka zarę-
czyła się ze swoim porywaczem2.

Jak wygląda przebieg
syndromu sztokholmskiego?

Osoba przechodzi przez cztery fazy:
1. Zaprzeczenie sytuacji – osoba nie

wierzy w to co ją spotyka
2. Świadomość sytuacji – osoba zaczy-

na przyjmować swoje obecne poło-
żenie

3. Depresja i stres – spowodowane
ograniczeniem wolności

4. Przyjęcie strategii przetrwania – oso-
ba zaczyna przystosowywać się do
sytuacji, stara się w niej jak najlepiej
odnaleźć. Dochodzi do przewarto-
ściowania – agresor „nie jest taki
zły”. Problem zaczyna się w momen-
cie, gdy taka postawa zaczyna się
utrwalać3.

Kogo może dotyczyć
syndrom sztokholmski?

Może on dotyczyć każdej osoby.
Warunkiem jest wystąpienie następują-
cych czynników
• Zagrożenie życia
• Brak ucieczki lub samo przekonanie

o tym
• Odcięcie od świata zewnętrznego
• Sporadyczne pozytywne zachowa-

nia oprawcy.
Jak zauważyli psycholodzy Dee Gra-

ham i Edna Rawlings często wszystkie
te warunki spełniają ofiary przemocy. Ich
życie nie jest bezpieczne, są przekona-
ne o tym, że nie mają dokąd uciec, czę-
sto są izolowane od kontaktu z innymi
oraz agresor zachowuje się „dobrze” np.
przynosi kwiaty, obiecuje poprawę, jest
miły4.

Sprawca przemocy często całkowi-
cie kontroluje życie ofiary, zabrania kon-
taktów z innymi, izoluje, upokarza. Ofia-

Syndrom sztokholmski
w rodzinach z problemem

przemocy domowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest miejscem schro-
nienia i udzielania pomocy osobom i rodzinom z terenu Powia-
tu Rzeszowskiego znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowo-
dowanej m.in. przemocą domową. Osoby zgłaszające się do
Ośrodka po pomoc doświadczają różnych problemów. Ucieczka
od przemocy domowej wcale nie jest łatwa. Jednym z wielu po-
wodów przez który ofiary przemocy mogą bać się odejść od spraw-
cy jest tzw. „syndrom sztokholmski”.

1 M. Cabalski, „Uzależnienie od przemocy”, Rodzina i Prawo, Nr 26-27 2013.
2 A., Błoch-Gnych „Syndrom sztokholmski w relacjach międzyludzkich”, Niebieska Linia
4/2010.
3 H. Bedrarski, „Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny”, Mazowiec-
kie Studia Humanistyczne 13/1-2, 139-160, 2012.
4 Niezbędnik Prokuratora, Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2013.
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ra przemocy odczuwa bezsilność,
a wszelkie pozytywne zachowania
sprawcy, a także sytuacje w których
„mógł coś zrobić, a nie zrobił” odbiera
z wielką wdzięcznością5.

Jakie są symptomy i objawy
syndromu sztokholmskiego?

W przypadku syndromu sztokholm-
skiego występuje:
• Odczuwanie przez ofiarę pozytyw-

nych uczuć w stosunku do sprawcy
i odwrotnie, czyli sprawca odczuwa
pozytywne uczucia wobec ofiary

• Odczuwanie przez ofiarę pozytyw-
nych uczuć wobec tych, którzy chcą
ją ratować np. rodziny, przyjaciół,
policji, autorytetów, instytucji pomo-
cowych

• Niemożność podjęcia zachowań,
które mogły by spowodować oswo-
bodzenie się ofiary od sprawcy

• Poznanie i zrozumienie motywów
którymi kierują się sprawca oraz przy-
jęcie jego poglądów

• Okazywane pomocy sprawcy przez
ofiarę6.

Dlaczego ofiara przemocy tkwi
przy sprawcy?

Patrząc z boku można niekiedy od-
nieść wrażenie, że ofiary przemocy nie
chcą odejść. Często osoby z ich otocze-
nia myślą „jakby mnie ktoś tak traktował
odeszłabym od razu”. Łatwo jest kogoś
osądzać, gdy samemu nie przeżyło się
podobnej sytuacji, czyli długotrwałego
zagrożenia bez wiary w możliwość
ucieczki7.

Osoby tkwią przy agresywnym part-
nerze z początku z miłości, a później rów-
nież z powodu strachu. Sprawca może
np. opowiadać o wcześniejszych związ-
kach i podkreślać, że osoby które go zo-
stawiły i zraniły spotkała kara. Jednocze-
śnie przejawiać może zachowania po-
zytywne np. obdarowywanie drobnymi,
niespodziewanymi prezentami, szcze-
gólnie po wybuchach złości. Ofiara stara
się także takim wybuchom agresji zapo-
biegać, robiąc wszystko, by zadowolić
partnera. Podporządkowuje się jego po-
trzebom i oczekiwaniom. Kontrolujący
partner stara się jednocześnie odciąć
ofiarę od rodziny i znajomych każąc wy-

Praca w rolnictwie jest szczególnie
niebezpieczna. Potwierdzają to staty-
styki. Co roku do Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia społecznego zgłaszanych
jest ponad 20000 wypadków przy pra-
cy rolniczej.

Ponadto ponad 300 rolników ubie-
ga się o odszkodowanie z tytułu choro-
by zawodowej. O ile liczba zgłaszanych
wypadków co roku systematycznie
zmniejsza się, to w przypadku chorób
zawodowych tendencja jest odwrotna.
Wśród zgłaszanych chorób zawodowych
zdecydowanie dominują choroby zakaź-
ne, w tym borelioza oraz kleszczowe za-
palenie opon mózgowych.

Do zakażenia boreliozą i kleszczo-
wym zapaleniem opon mózgowych
może dojść:
– podczas ukłucia przez kleszcza,
– przez mechaniczne wtarcie odcho-

dów kleszcza,
– drogą pokarmową (picie surowego

mleka),

bierać między nim, a najbliższymi. Ofiary
często nie widząc możliwości uwolnie-
nia się z toksycznego związku decydują
się na zerwanie kontaktów z innymi, by
nie złościć partnera. W momencie podej-
mowania prób opuszczenia związku
sprawca może wykorzystywać manipu-
lacje np. grożąc samobójstwem, czy za-
braniem dzieci. Sprawca odcina również
swoją ofiarę od pieniędzy, pozbawiając
ją tym samym środków do samodzielne-
go życia. Przez to wszystko ofiara czuje
się samotna i bezradna, wiec dalej trwa
w toksycznym związku8.

Jak można pomóc?

Pomóc mogą osoby najbliższe ofe-
rując swoje wsparcie. Kontakt z ofiarą
mogą podtrzymywać nie tylko osobisty,
ale i telefoniczny czy mailowy. Należy
jednak powstrzymać się od oceny, po-
tępiania czy wywierania na osobie
z syndromem sztokholmskim zbyt dużej
presji. Osoby, które chcą pomóc muszą
także zaakceptować, że często jednak
lęk przed sprawcą może być zbyt silny.
W takich przypadkach pomoc specjali-
sty będzie niezbędna9.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Górnie oferuje bezpłatnie specjali-
styczną pomoc dla ofiar przemocy. Do-
datkowe informacje można uzyskać
pod nr 518-736-839.

Joanna Kiszka – Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Górnie

– poprzez drogi oddechowe (wdycha-
nie z powietrzem odchodów klesz-
cza).
Kleszcze to pajęczaki o długości cia-

ła od jednego do kilku milimetrów (kil-
kakrotnie większe po nassaniu). Są no-
sicielami wielu chorobotwórczych mikro-
organizmów takich jak: bakterie, wirusy
i pierwotniaki. Kleszcz pospolity (Ixodes
ricinus) jest najczęściej występującym
kleszczem w Europie Środkowej, w tym
również w Polsce. Występuje:
– w lasach liściastych i mieszanych

o bogatym poszyciu i wilgotnej ściółce,
– na obrzeżach lasów graniczących

z łąkami i polami,
– na łąkach i pastwiskach,
– nad wodami i obszarach podmo-

kłych,
– na zadrzewionych obszarach miej-

skich – parkach, skwerach i ogród-
kach działkowych.
Kleszcze są niewidoczne, bo najczę-

ściej wiszą na źdźbłach traw i na spo-
dzie liści.

Największa aktywność kleszczy przy-
pada na lato (czerwiec, lipiec) oraz je-
sień (wrzesień, październik). Są to okre-
sy kiedy w gospodarstwie rolnym nastę-
puje spiętrzenie prac polowych, dlate-
go też ryzyko kontaktu z kleszczem jest
wtedy największe.

Spośród chorób przenoszonych
przez kleszcze w naszej szerokości
geograficznej największy problem sta-
nowi borelioza.

Borelioza jest chorobą układową wy-
wołaną przez krętka Borrelia burgdor-
feri. Przebiega pod postacią objawów
skórnych, kostno-stawowych, neurolo-
gicznych i kardiologicznych. Różnorod-
ność objawów chorobowych oraz podo-
bieństwo do wielu innych schorzeń
znacznie utrudnia jej rozpoznanie.
W przebiegu choroby można wyróżnić
kolejne etapy. W pierwszej fazie, po kil-
ku dniach lub tygodniach od ukłuciu
przez kleszcza, może pojawić się zmia-
na skórna – rumień wędrujący, któremu
towarzyszą objawy grypopodobne. Po

5 M. Kowalczyk, T. Łącka, „Przemoc i jej mechanizmy w związkach partnerskich”, Paedago-
gica Christiana 1/27, Toruń 2011.
6 A. Błoch-Gnych, „Syndrom sztokholmski w relacjach międzyludzkich”, Niebieska Linia
4/2010.
7 C. Barea „Poradnik dla kobiet ofiar przemocy. Metody wykrywania i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
8 A. Błoch-Gnych, „Syndrom sztokholmski...”
9 Tamże.

Borelioza – choroba przenoszona przez kleszcze
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pewnym czasie rumień samoistnie za-
nika, a nieleczona borelioza rozwija się
dalej. W fazie drugiej mogą pojawić się
objawy ze strony układu kostno-stawo-
wego, nerwowego i układu krążenia.
W trzeciej fazie dochodzi do nieodwra-
calnych zmian w tych układach. Bore-
liozę rozpoznaje się na podstawie obja-
wów klinicznych i wyników testów sero-
logicznych.

Aby ustrzec się chorób przenoszo-
nych przez kleszcze należ stosować na-
stępujące zasady:
• unikać ukąszenia przez kleszcze:

– zakładać odpowiedni ubiór – ob-
cisłe spodnie z długimi nogawka-
mi, bluzę z długim rękawem, skar-
pety, czapkę, pełne obuwie. Ubra-
nie powinno być w jasnym kolo-
rze. Łatwiej wtedy dostrzec wędru-
jącego po nim kleszcza,

– nie chodzić po ścieżkach zaro-
śniętych trawą i krzakami. Unikać
siadania i leżenia bezpośrednio
na trawie i pod krzakami,

– oglądać dokładnie całe ciało,
a zwłaszcza miejsca pokryte de-
likatną i wilgotną skórą (pachwi-
ny, pachy, fałdy skórne i małżo-
winy uszne). Osoba zaatakowa-
na przez kleszcza nie czuje ukłu-
cia, gdyż pajęczak znieczula
miejsce, w którym przecina na-
skórek ofiary,

– używać preparatów odstraszają-
cych kleszcze,

• spożywać tylko przegotowane mleko,
• stosować szczepienia ochronne.

W razie zauważenia wpiętego
w skórę kleszcza należy go natych-
miast usunąć przy pomocy pęsety lub
specjalnej próżniowej pompki. Zranio-
ne miejsce trzeba koniecznie zdezyn-
fekować. Nie wolno smarować ani okła-
dać kleszcza tłuszczem. Tłuszcz pod-
dusza kleszcza powodując wymioty
i wstrzykuje on całą zainfekowaną treść
do organizmu człowieka, wielokrotnie
zwiększając ryzyko zakażenia. Jeśli
podczas usuwania kleszcza jego głów-
ka pozostanie w skórze lub po ukąsze-
niu występuje temperatura, albo poja-
wia się rumień, należy natychmiast
zwrócić się do lekarza.

W przypadku stwierdzenia przez le-
karza boreliozy u rolnika, która jest wyni-
kiem pracy w gospodarstwie rolnym moż-
na ubiegać się o jednorazowe odszko-
dowanie. Do wniosku o jednorazowe
odszkodowanie konieczne jest dołącze-
nie decyzji o stwierdzeniu choroby za-
wodowej wydanej przez Państwową In-
spekcję Sanitarną. Zgłoszenia choroby
zawodowej można dokonać we wszyst-
kich jednostkach Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego.

Krzysztof Tokarz
PT KRUS Leżajsk

Tak jak w latach po-
przednich zbyt mała ilość
śniegu nie pozwalała na wy-
konanie treningu w terenie.
Brak śniegu powodował, że
niektórzy organizatorzy byli
zmuszeni odwołać zawody,
a my traciliśmy możliwość
biegania na nartach.

Sobotni poranek
w Szklarskiej Porębie okazał
się słoneczny i nieco mroź-
ny, słupek rtęci wskazywał
minus piętnaście stopni.
Śniadanie i ruszamy do Ja-
kuszyc. Tam wiatr, nieco po-
tęguje uczucie zimna. Roz-
bieramy się i z przykrością
oddajemy ciepłe ubrania do
depozytu. Życzymy sobie
powodzenia i zajmujemy
miejsca w swoich sektorach
startowych, a oczekiwanie w
promieniach słońca trochę nas roz-
grzewało. Start, ruszamy. Warunki na
trasie bardzo dobre, dużo śniegu,
tory dzięki mrozowi do samej mety
prawie idealne. Na trasie przepięk-
ne widoki wynagradzały cały wysi-
łek, a zimno odczuwalne było tylko
na długich i szybkich zjazdach. Metr
za metrem, kilometr za kilometrem
przybliżaliśmy się do mety.

Na mecie otrzymujemy medal,
wypijamy gorącą herbatę. Udajemy
się do depozytu, a potem na przy-
sługujący ciepły posiłek. Odwiedza-
my stoiska sklepowe znajdujące się
w pobliżu startu, robimy drobne za-
kupy. W ogrzewanym namiocie,
gdzie znajdowała się stołówka cze-
kamy na kolegę. Po jego przybyciu
i ogarnięciu się na mecie wsiadamy
do samochodu i zmieniając się za
kierownicą pędzimy do domu, bo na-
stępnego dnia mamy symboliczny
Bieg Wilczym Tropem. Do Sokoło-
wa docieramy szczęśliwie przed
północą.

Zawody wygrał sprinterskim fini-
szem, dosłownie o długość buta Czech
ROCAREK Jiri z czasem 02:16:41. Skla-
syfikowano prawie 1700 zawodników.

Nasze wyniki
– Wacław Tomasiak open 312 z cza-

Narciarski maraton
Po rocznej przerwie, 2 marca br. ponownie
wyjechaliśmy do Jakuszyc na 42 Bieg Pia-
stów na dystansie 50 km. Przygotowani do
startu opierały się w zasadzie na ćwiczeniach
mających wzmocnić ramiona.

sem 03:28:27 (życiówka),
– Tadeusz Bazan open 500 z czasem

03:53:16,
– Andrzej Słobodzian open 1426

z czasem 07:05:18.
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Wiosenne starty
Tegoroczna wiosna jest od-
mienna od poprzednich. Zde-
cydowanie cieplejsza, dla
większości osób to nawet do-
brze, ale nie dla biegaczy.

Optymalna temperatura to około
10 stopni, a każdy dodatkowy stopień
pogarsza komfort i zmusza do większe-
go wysiłku w czasie biegu. Zarówno pod-
czas 11 PKO Półmaratonu Rzeszowskie-
go (11 kwietnia), Orlen Warsaw Marato-
nu oraz Cracovia Maraton (23 kwiecień)
pogoda nam nie sprzyjała, ciepło i wiatr
wycisnęły z nas nieco więcej niż by się
chciało.

Nasze wyniki
– Półmaraton Rzeszowski:

Gerard Godek
open 39 (01:24:29) życiówka
Wacław Tomasiak
open 40 (01:24:47) życiówka GB Na
Zdrowie
Sławomir Kasprzak open
open 364 (01:45:36) GB Na Zdrowie
Janusz Gut
open 574 (01:53:16)
Andrzej Słobodzian

open 608 (01:54:28) GB Na Zdrowie
Sebastian Partyka
open 656 (01:56:00)
Dariusz Matuła
open 1107 (02:15:45)
Sondej Wiesław
open 1114 (02:16:08)
Marta Tabaka
open 1120 (02:16:20)
Justyna Zdeb
open 1164 (02:19:09)
Mariusz Chorzępa
open 1226 (02:23:45)

Sztafeta w składzie: Dec Krystian, Ma-
recki Łukasz, Walicki Sebastian, Koło-
dziej Łukasz open 12 (01:39:46).

Orlen Warsaw Maraton
Wacław Tomasiak
open 292/4450 z czasem 03:05:53
Andrzej Słobodzian
open 2907/4450 z czasem 04:14:4

– 10 km
Marcin Tomasiak
open 1764/8465 z czasem 47:59

Kraków
Gerard Godek
open 58/5621 z czasem 02:55:30
M 50 – 3
Sławomir Kasprzak
open 1803/5621 z czasem 03:58:00
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Przestępstwa

Od 11 marca do 20 maja 2018 r.
w Komisariacie Policji w Sokołowie Młp.
zanotowano 18 przestępstw popełnio-
nych na terenie działania tutejszej jed-
nostki. Były to przestępstwa przede
wszystkim z kategorii przestępstw prze-
ciwko mieniu tj. kradzież drzewa z lasu
(1 przypadek), oszustwo (4 przypadki),
fizyczne i psychiczne znęcanie się nad
rodziną (2 przypadki), uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego (3 przypad-
ki), groźby karalne (1 przypadek), kiero-
wanie samochodem w stanie nietrzeź-
wości (3 przypadki), kierowanie samo-
chodem mimo orzeczonego zakazu są-
dowego (2 przypadki) oraz krótkotrwałe
użycie pojazdu (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci KP
Sokołów Młp. wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu przy 16 kolizjach dro-
gowych, z których najwięcej miało miej-
sce w Sokołowie Młp. (9 kolizji), w Wólce
Niedźwiedzkiej (4 kolizje), w Górnie
(2 kolizje) i w Trzebosi (1 kolizja).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

nadkom. mgr Paweł Suski

Redakcja „Kuriera Soko³owskiego” zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów do najbli¿szego numeru w terminie do 1 sierpnia 2018 roku.

Teksty i zdjêcia nale¿y przekazywaæ na adres redakcji: Redakcja Kuriera Soko³owskiego, Miejsko Gminny Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p., 36-050 Soko³ów M³p., ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolow-
ski.com.

Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia materia³ów do druku uwzglêd-
niaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nades³ane materia³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêp-
nym numerze Kuriera Soko³owskiego.

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego
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Fantazja jagodowa
z biszkoptami

Lekkie, orzeźwiające, bardzo smacz-
ne ciasto na zimno z jagodami. Proste
w przygotowaniu, blaszkę wykładamy tyl-
ko biszkoptami. Przed podaniem może-
my ozdobić je bitą śmietaną, owo-
cami i listkami melisy lub mięty.

Ciasto: 1 opakowanie bisz-
koptów – 120 g, 1 i 1/2 l  jogurtu
naturalnego, 250 g czarnych
jagód, umytych i osączonych,
5-6 łyżek cukru pudru, 2 łyżecz-
ki cukru wanilinowego,
12 łyżeczek żelatyny,
1/3 szklanki gorącej wody.

Galaretka: 150 g czar-
nych jagód, umytych i osączonych, sok
wyciśnięty z połowy cytryny, 4 łyżeczki
żelatyny, 3 łyżki cukru pudru, 1/4 szklan-
ki gorącej wody, 2/3 szklanki zimnej
wody – w temperaturze pokojowej.

Ciasto: żelatynę rozpuścić, ciągle
mieszając w 1/2 szklanki gorącej wody
(ale nie wrzącej). Następnie odstawiać
do ostygnięcia na ok. 10-15 minut.
Blaszkę o wymiarach 25 x 25 cm wyło-
żyć folią spożywczą i poukładać w niej
biszkopty. Jeśli nam parę zostanie, to
należy je rozkruszyć i wypełnić nimi
odstępy pomiędzy biszkoptami.

Jagody zmiksować na mus, dodać
do nich cukier puder, cukier wanilinowy
i wymieszać.

Jogurt przełożyć do dużej miski, wlać
mus jagodowy, wymieszać. Do żelatyny
dodać 2-3 łyżki jogurtu i rozmieszać.
Następnie całość wlać do reszty jogurtu
i dokładnie wymieszać łyżką. Masę jo-
gurtową wstawić na parę minut do lo-
dówki, aby zrobiła się gęsta (trzeba uwa-
żać i doglądać, żeby nie stężała w mi-
sce). Gdy zrobi się gęsta, przelać ją na
biszkopty w blaszce i wstawić na co naj-
mniej 2 godziny do lodówki.

Galaretka: Żelatynę rozpuścić, cią-
gle mieszając w ok. 1/4 szklanki gorą-
cej wody.

Jagody zmiksować na mus, dodać
do nich cukier puder, sok z cytryny,
2/3 szklanki zimnej wody i wymieszać.
Na końcu dodać rozpuszczoną żelaty-
nę i wymieszać. Całość przelać na stę-
żałe ciasto jogurtowe i znów blaszkę
wstawić do lodówki na parę godzin,
a najlepiej na całą noc.

Ciasto na oleju z jagodami

6 dużych jajek, 1 i 1/2 szklanki cukru,
3 łyżeczki cukru waniliowego, 2 i 3/4
szklanki mąki tortowej, 1 łyżka octu (lub
soku z cytryny), 3 łyżeczki proszku do
pieczenia, 3/4 szklanki oleju, 1 szklanka
jagód (mogą być mrożone).

Mąkę z proszkiem przesiać. Jajka
wbić do miski, dodać cukier, cukier wa-

niliowy i łyżkę octu lub soku z cytryny.
Miksować na szybkich obrotach do cza-
su, aż jajka zaczną bieleć. Partiami do-
dawać mąkę z proszkiem i miksować na
wolnych obrotach. Pod koniec miksowa-
nia wlać olej. Ciasto przelać do blaszki
(36 x 25 cm), wierzch ciasta posypać
jagodami. Wstawić do nagrzanego do

180oC piekarnika (dolna grzałka)
i piec ok. 50 minut do suchego pa-

tyczka. 10 minut przed koń-
cem pieczenia przełą-
czyć grzałkę na góra-

dół, aby ciasto się zaru-
mieniło. Upieczone ciasto

wystudzić i posypać cukrem
pudrem.

Muffiny z jagodami

1 i 3/4 szklanki mąki, 1 płaska łyżeczka
sody oczyszczonej, 1 płaska łyżeczka

proszku do pieczenia, 1/2 szklanki cu-
kru, 1/2 tabliczki startej gorzkiej czekola-
dy, niecała szklanka (ok. 200 ml) kefiru,
pół szklanki oleju, 1 jajko, 1 szklanka ja-
gód.

W jednej misce wymieszać wszyst-
kie suche składniki: mąkę, sodę, pro-
szek do pieczenia, cukier i startą czeko-
ladę. W drugiej wymieszać jajko z kefi-
rem, a następnie dodać olej. Połączyć
suche składniki z mokrymi, a następnie
delikatnie wmieszać jagody. Formę do
muffinek wyłożyć papilotkami, nakładać
ciasto do 3/4 wysokości foremek.

Piec w temp. 180oC przez ok. 25 mi-
nut do tzw. „suchego patyczka”. Po upie-
czeniu przestudzić. Wierzch można ude-
korować bitą śmietaną i dołożyć świeże
owoce.

(na podst. Podkarpackich Wiadomości
Rolniczych nr 6/2018)



Koncert profilaktyczny Gabriela Fleszara, 24.05.2018 r.
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Debata społeczna „Bezpieczeństwo seniorów - Jak unikać zagrożeń”, 10.05.2018 r.
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Wycieczka Bolestraszyce-Przemyśl, 15.05.2018 r.



X Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona, 18 marca 2018 r.
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XVII Miejsko-Gminny Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, 7 kwietnia 2018 r.
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XVII Powiatowy Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, 8 kwietnia 2018 r.

Finały XX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół w ramach Igrzysk

Dzieci Województwa Podkarpackiego na 2018 rok., 24 maja 2018 r.
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Finały XX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół w ramach Igrzysk Młodzieży

Szkolnej i Licealiady Województwa Podkarpackiego na 2018 rok, 25 maja 2018 r.
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