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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 08 maja 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2017
rok.
2. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy
za 2017 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza GiM Sokołów Młp.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.



w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki rolnej
ozn.nr 680 położonej w Turzy,
 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek rolnych
ozn. nr 1704/1, 1704/3, 1705 położonych w Górnie,
 w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski „Osiedle Piaski”,
 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2018.
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 26 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 16 maja 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za rok 2017.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim w dniu 17 maja 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za rok 2017.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 22 maja 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Analiza działalności finansowej jednostek kultury.
2. Analiza działalności finansowej OSP na terenie gminy
i miasta Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
















Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 30 maja 2018 r.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2017 rok.
2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
3. Podjęcie uchwał:
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Młp.
za rok 2017,
 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Sokołów Młp. za 2017 rok,
 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,







w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania
finansowego za rok 2017,
w sprawie zmian w budżecie 2018 roku,
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli
ubiegających się o świadczenia pomocy zdrowotnej,
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Żłobku „Maluszkowo”, 36-052 Nienadówka 696b,
w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres
5 lat działki nr 1146/1 o pow. 10,4170 ha, położonej
w Wólce Sokołowskiej, z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej. Termin przetargu wyznaczono na dzień
30 maja 2018 r.,
w sprawie organizacji i funkcjonowania punktu kontaktowego HNS Burmistrza Gminy Sokołów Małopolski,
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zespołu Szkół w Trzebosi i Zespołu Szkół nr 2
w Nienadówce”. Przetarg odbył się w dniu 15 maja 2018 r.,
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej
Nr 108653R ulicy Akacjowej w km 0+000-0+950 w miejscowości Sokołów Małopolski,
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych
Nr 108731R ulica ks. Mieczysława Wajdy w km 0+000
do 0+676, nr 108729R ulica ks. Michała Gądka w km
0+000-0+612 i nr 108731R bpa Ignacego Tokarczuka
w km 0+000 do 0+355 w miejscowości Sokołów Małopolski”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 maja 2018
roku,
w sprawie wyrażenia zgody na montaż anten na części
dachu wieży OSP zlokalizowanej na działce nr 1330, położonej w Sokołowie Małopolskim przy ulicy Rynek 1 oraz
miejsca wewnątrz w/w wieży z podłączeniem zasilania
energii elektrycznej do urządzeń nadawczo odbiorczych
firmie pn. Firma Usługowo-Handlowa „WAVE-NET”,
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej: działka nr 2102/18
położona w Trzebosi, jako przyległa do działek nr 2102/8,
2102/10, 2102/15, 2103/12 oraz działka nr 2079/12 położona w Trzebosi, jako przyległa do działki nr 2079/8,
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej: działka nr 3509/2
o pow. 0,004 ha położona w Nienadówce, jako przyległa
do działki nr 1307,
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: działka nr 420/21
o pow. 0,1001 ha położona w Trzebosi,
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w sprawie powołania dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok obrachunkowy 2017 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim,
w sprawie zmiany zarządzenia nr 696/2018 z dnia
07.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi
gminnej Nr 108653R ulicy Akacjowej w km 0+000-0+950
w miejscowości Sokołów Małopolski. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 maja 2018 roku,
w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ew.
2261/4 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 0+000
do 0+350 oraz przebudowa drogi 242/592 Graniczna”,
w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 19 czerwca 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 20 czerwca 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Zagadnienia związane z problematyką rolnictwa, dopłata na rzecz rolników przez ARiMR i ODR. Przenoszenie
własności nieruchomości rolnych w świetle nowych przepisów.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 26 czerwca 2018 r.
Temat posiedzenia:
1. Stan realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i ujęcia wody.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.



w sprawie nabycia nieruchomości ozn. działką nr 447/1
położoną w Trzebosi,
 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki
nr 3176/3 położonej w Sokołowie Małopolskim,
 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sokołów Małopolski”,
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Sokołów Małopolski,
 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, z podziałem na poszczególne rodzaje zezwoleń, do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Sokołów
Małopolski,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Na Górce” w Sokołowie Małopolskim,
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Piaski IV” w Sokołowie Małopolskim,
 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Sokołowie Małopolskim” i nadania mu statutu,
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski,
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/254/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Sokołów Małopolski dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od
towarów i usług,
 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody, odprowadzania wody i odprowadzania ścieków
do organu regulacyjnego celem zaopiniowania,
 w sprawie uchwalenie XIII zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Sokołów Małopolski,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim – część 1,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
„Kwiatowe 2” w Sokołowie Małopolskim.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
od 30 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 27 czerwca 2018 r.
Porządek obrad:
1. Informacja nt. stanu środowiska w gminie, w szczególności działań w zakresie gospodarki odpadami.
2. Podjęcie uchwał:




w sprawie zmian w budżecie 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok 2017 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim,

KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 5

















w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w km 0+000 – 16+660 oraz budowa i przebudowa
istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych”,
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bezprzetargowej: działki nr 1704/1,
1704/3, 1705 położone w Górnie oraz działka nr 680 położona w Turzy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolno środowiskowej,
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 708/2018 z dnia 30 maja
2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
w sprawie zezwolenia na umieszczenie banneru informacyjnego Niepublicznej Szkoły Biznesu w Rzeszowie na
ogrodzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Małopolskim przy ul. Lubelskiej, na okres 3 miesięcy,
w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 710/2018
z dnia 04.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie
dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-ŁańcutKańczuga-Żurawica w km 0+000 – 16+660 oraz budowa
i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli
i urządzeń budowlanych”. Przetarg został unieważniony,
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 3256/1 o pow. 0,547 ha położona w Wólce Niedźwiedzkiej, jako przyległa do działek
nr 3244, 3245, 32462,
w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości
rolnej położonej w Wólce Sokołowskiej ozn. numerem
działki 1146/1 o pow. 10,4170 ha, z przeznaczeniem na
cele produkcji rolnej,
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Dostawa materiałów do kanalizacji
deszczowej na osiedlu Słonecznym w Sokołowie Małopolskim. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02 lipca 2018 r.,
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projek-

Kazimierz Smolak

Wyjazd do Brukseli
Wreszcie po kilku wcześniejszych
wyjazdach do Brukseli oraz Strasburga,
organizowanych i sponsorowanych
w całości przez Stanisława Ożoga, Posła do Parlamentu Europejskiego, i ja
zapisałem się na wyjazd do Brukseli.
Wprawdzie miałem przyjemność oglądać Brukselę 16 lat temu, ale tak pobieżnie bez zawodowego przewodnika tylko z sąsiadką pracującą tymczasowo
w Belgii. Wtedy to obeszliśmy centrum
Brukseli z najważniejszymi zabytkami
i budowlami, zwiedziliśmy też Atomium,
z którego podziwiałem panoramę Brukseli i zwiedziłem Mini-Europe, które po-



towej zadania pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w km 0+000 – 16+660 oraz budowa i przebudowa
istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09 lipca
2018 r.,
w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 30 lipca 2018 r.
Podjęcie uchwał:
 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018,
 w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,
 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego
kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanych spłat rat pożyczek i kredytów Gminy Sokołów Małopolski oraz pokrycie deficytu
budżetu,
 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Powiatu Rzeszowskiego ozn.
działką nr 59/4 położoną w Górnie,
 w sprawie nabycia nieruchomości ozn. działką 2966/5
położoną w Sokołowie Małopolskim,
 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
bezprzetargowej ozn. działką nr 420/38 położoną w Trzebosi,
 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
w drodze przetargu ozn. nr działek : 420/33, 420/35,
420/37 położonych w Trzebosi,
 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/468/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 czerwca 2018
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla „Na Górce” w Sokołowie Małopolskim,
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego.

siada reprodukcje zabytków w skali 1:25
z około 80 miast, które są reprezentowane przez 350 budynków. Są tam miniatury wszystkich najważniejszych budowli w Europie, min. Luwr, Bazylika św.
Piotra w Rzymie, Wawel, Wieża Eiffla
i inne. Było to bardzo ciekawe. Więc niemniej teraz jeszcze z większą ciekawością zabrałem się do Brukseli aby ją ponownie zwiedzić, jak i skorzystać z okazji aby zobaczyć siedzibę Europarlamentu, w którym wykonuje swoją misję
poselską Stanisław Ożóg.
Mimo, że wiele osób opisywać będzie to samo miejsce, to każdy dostrzega je po swojemu. Ja też to opisuję
w taki sposób, jak to widzę i odbieram.
Wprawdzie wiele rzeczy widzę podobnie jak przeciętny widz, ale moje spojrzenie jest czasem trochę inne, można
nawet powiedzieć pokraczne czy wręcz
prześmiewcze i dlatego w swój specyficzny sposób je niekiedy przedstawiam.
W piątek 11 maja 2018 roku wyruszyliśmy z Rzeszowa w stronę Brukseli

o 19:30. Po drodze na postoju na stacji
paliwowej kupiłem jaśka do spania
i okazało się, że z moich zakupów był to
najtrafniejszy zakup, bo dzięki niemu
lepiej mogłem spać na siedzeniu samochodu podczas jazdy. Pierwsze zaskoczenie to obiadokolacja dla wszystkich
uczestników w tuż przed północą w zajeździe pomiędzy Katowicami i Opolem.
Po obfitym jedzeniu uczestnicy wycieczki
resztę nocy przespali w fotelach autokaru, który dzięki wspaniałym kierowcom Franiowi i Adamowi mknął w kierunku granicy. Pieczę nad nami trzymał
Kuba i pomagał mu Jerzy, którzy świetnie sobie radzili w utrzymaniu ładu, porządku i dyscypliny w autokarze, podczas całego wyjazdu. Tuż przed granicą
krótka przerwa i jazda dalej. Rozbudzenie po nocnej drzemce w autokarze nastąpiło około 7.00 już na terenie Niemiec. Kierunkowskazy wskazywały kierunki i odległości do Frankfurtu, do Dortmundu, Aachen i do Brukseli. Po drodze mijaliśmy tereny mocno zielone i nie
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widać było śladów suszy jak u nas. Tereny raczej płaskie z lekkimi pofałdowaniami terenu. Dużo pól uprawnych z wielkimi łanami rzepaku. Lasy same liściaste z przewagą dębu, akacji i innych,
dużo też rosło w pobliżu drogi niskich
krzewów. Przed Frankfurtem trochę lasów sosnowych i świerkowych zwłaszcza gdzie zaczęły się wspaniałe widokowo tereny pogórza. Tereny ciągle się
zmieniały z pagórkowatych na płaskie,
ale w każdym rejonie nawet nieduże
kawałki ziemi nadającej się pod uprawę były obsiane czy obsadzone. Przed
15-tą wjechaliśmy w Brukselę. Od razu
widać dużo pieszych na ulicach, a ulice
w większości są ciasne i zatłoczone

z betonowymi oporami. Na chodnikach
dużo skrzynek, krzewami, kwiatami.
Oprócz drzew i kwiatów dosłownie dżungla reklamowych tablic, wystających
z każdego wolnego miejsca. Po powolnym przejeździe do hotelu oglądaliśmy
bogactwo miasta, co widać po domach,
blokach urzędach, zakładach pracy,
marketach, sklepach, magazynach. Budownictwo mieszkaniowe w większości
dwu lub trzypiętrowe, ale solidne i dobrze utrzymane, ładnie się reprezentujące. Style różne bo budowane w różnych epokach.
Po dotarciu do hotelu i zakwaterowaniu pojechaliśmy na obiadokolację
na drugi koniec miasta. Pierwszy poczęstunek to jak wejście smoka. Tam to naprawdę był ful wypas, gdzie pierwsza
część obiadokolacji to przystawka z bardzo bogato nakrytego stołu szwedzkiego, z którego można było skosztować
rarytasów, owoców morza, smakołyków
różnej maści, co poniektórzy nie skąpili
sobie dokładając po kilka razy. Następnie było danie obiadowe, a do wyboru
było trzy zestawy, na które Kuba wcześniej zapisywał. Do tego jeszcze piwo
lub wino dla lepszego trawienia. Toastom na rzecz głównego dobrodzieja nie
było końca, bo i było za co dziękować
Stanisławowi Ożogowi życząc mu
wszystkiego najlepszego. Po powrocie
do hotelu około 21.00 tylko najmocniej-

si wybrali się na zwiedzanie miasta nocą.
Ja do nich nie należałem.
Następny dzień niedziela, po śniadaniu wyruszamy na przejażdżkę po
Brukseli kierując się w stronę Gandawy,
miasta akademickiego starszego od
Brukseli, gdzie szlachta gdańska przywoziła zboże i kupowała meble i obrazy. Miasto liczy pół miliona mieszkańców i 70 tys. studentów. Jest to miasto
słynące z kwiatów, albowiem co 4 lata
odbywają się targi kwiatowe. Tam
uczestniczyliśmy we mszy św. i zwiedziliśmy zabytkowy klasztor, atrakcyjną
część starego miasta, oraz przepłynęliśmy statkiem kanałami wokół najciekawszych miejsc, takich jak stara rzeźnia, spichlerze, zakłady tkackie wytwarzające sukna i słynne na całą Europę
gobeliny. Pani Maria zasypywała nas
garściami wiadomości o malarstwie
i słynnych malarzach z Gandawy,
które było kolebką
malarstwa, o królach i ich żonach,
o koligacjach rodów
oraz o handlu. Słowem cały przekrój
historii miasta, jak
i zamieszkujących je Celtów, Flamandczyków i Belgów. Całe miasto to prawie
sama starówka, a nowszych domów jak
na lekarstwo. Przez miasto przepływa
3 rzeki, na których jest 80 mostów. Po
południu powróciliśmy na dalsze zwiedzanie Brukseli i obiadokolację.
Podczas tego wyjazdu więcej zwiedziłem i więcej się dowiedziałem niż
wcześniej, a to dlatego, że za przewodnika mieliśmy panią Marię, pochodzącą
z lubelskiego, która od 35 lat mieszka
w Belgii. Studiowała dziennikarstwo i ar-

chitekturę to, co najlepsze aby być dobrym przewodnikiem. Oprócz tego pani
Maria jest wielką patriotką, więc duch
patriotyzmu przekazywany był podczas
całego czasu zwiedzania. Miło i z uwagą
słucha się przewodnika, który oprócz
omawiania zwiedzanych miejsc, przedstawia to co je i łączy z Polską. Okazuje
się, że Belgię czy Flamandię, która jest
częścią Belgii, łączyło w przeszłości
z Polską wiele pozytywnych spraw i zdarzeń. Losy ich były w wielu elementach
powiązane ze sobą. Pani Maria bardzo
ubolewa, że obecna polityka stara się
przemilczeć te pozytywne aspekty i historyczne związki naszych krajów. Podawała na to wiele przykładów, których
można by było przytaczać, np. historia
powstania włókiennictwa w Łodzi ściśle
związana jest z ludźmi pochodzącymi
z terenów Belgii. W okresie Powstania
Listopadowego było też powstanie niepodległościowe w Belgii i polscy żołnierze walczący w armii carskiej wezwanej
do stłumienia powstania, opowiedzieli
się za powstańcami belgijskimi i wiele
innych przykładów.
Poniedziałek ostatni dzień pobytu
i zwiedzania Brukseli. Po śniadaniu udaliśmy się na zwiedzenie siedziby Europarlamentu, który wcześniej z zewnątrz,
jak przejeżdżaliśmy koło niego nie zrobił takiego wrażenia jak od wewnątrz.
Obiekty przytłaczają swoim olbrzymim
rozmiarem, rozwiązaniem architektonicznym, funkcjonalnością. Widzieliśmy
mózg Europy od wewnątrz. Tam zapadają najważniejsze decyzje, powstają
kluczowe projekty przepisów, w których
tworzeniu biorą udział Posłowie Parlamentu Europejskiego z wszystkich krajów należący do Unii Europejskiej. Tam
też wysłuchaliśmy wykładu o historii
powstania i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, której udzielił nam prelegent
pracownik parlamentu pan Leszek. Następnie nasz Poseł Parlamentu Europej-
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skiego Stanisław Ożóg, który nam towarzyszył przez większość pobytu, udzielił
dodatkowego wykładu, wyjaśnień i uzupełnień do poprzedniego wykładu. Odpowiadał też na pytania, które padały
podczas spotkania. Wykład bardzo fajny, potrzebny, rozszerzający horyzonty
i wiedzę o funkcjonowaniu UE. Z tego
miejsca publicznie podziękował też Posłowi Mieczysławowi Miazdze za wspomożenie uczestników wycieczki w wyroby wędliniarskie, oraz podziękował
wszystkim, którzy przyczyniali się do
sprawnej obsługi wycieczki. Podsumowaniem wizyty był wspólny obiad na stołówce w Parlamencie.
Po zakończonym zwiedzeniu udaliśmy się na dalsze zwiedzanie Brukseli,
gdzie zwiedziliśmy Dzielnicę Europejską, Łuk Tryumfalny, Pałac Królewski i wiele innych atrakcyjnych miejsc
i budowli. Następnie grupa podzieliła się
na tych, którzy chcieli chwilę na własną
rękę zwiedzać Brukselę i tych, którzy
chcieli z przewodniczką pojechać metrem pod Atomium, które zbudowane
zostało na Światową Wystawę EXPO,
która odbyła się w 1958 roku w Brukseli. Atomium będące czymś między
rzeźbą a architekturą symbolizuje model cząstki żelaza powiększony 160 milionów razy. Konstrukcja wysoka na 102
metry, składa się z dziewięciu stalowych
kul o średnicy 18 metrów każda i łączących je korytarzy. Każdy z nich ma długość 23 metrów i średnicę 3 metrów.
Z okien najwyższej kuli, z wysokości 92
metrów widać panoramę Brukseli, a także Mini-Europe – kompozycję z najpiękniejszych miast w Europie, która znajduje się w pobliskim Bruparc. W przypadku sprzyjającej pogody można również dostrzec Antwerpię. My z racji braku czasu nie wjeżdżaliśmy do środka
Atomium, tylko mieliśmy okazję podziwiać go z ziemi. Przejażdżka metrem to
też pewnego rodzaju atrakcja, więc powróciliśmy do autokaru, który czekał aby
nas szczęśliwie dowieźć do Rzeszowa.
Wcześniej urodzeni pamiętają audycję
radiową po nazwą „Podwieczorek przy
mikrofonie”, gdzie audycja rozpoczynała się piosenką ze słowami „kto tam pędzi drogą, aż popatrzeć strach, wesoły
autobus gna po kocich łbach”. Nasz
autobus gnał po eleganckich drogach,
ale był to naprawdę wesoły autobus,
gdyż towar w płynie zabrany z Polski
a nie naruszony w czasie wycieczki,
w pierwszej kolejności został spożytkowany, bo wstyd wieźć go z powrotem.
Wszystko było elegancko, w miarę przyzwoitości, bez przesady. Zawiadujący
autobusem puszczali znane i lubiane
piosenki, które porywały wszystkich
uczestników do wspólnego śpiewu.
O północy autobus się wyciszył i każdy
jak mógł, tak spał do rana podczas jaz-

dy. Jadące na wycieczkę dwie siostry
zakonne z Jarosławia nie zapominały
o wspólnej modlitwie podczas jazdy,
w której uczestnicy
ochotnie uczestniczyli. Kiedy zbliżaliśmy się ku końcowi
wycieczki, Zbigniew
Sycz w pięknych słowach wygłosił mowę
zarówno
dziękczynną, dziękując
słowa podziękowania jeszcze raz Posłowi Stanisławowi
Ożogowi, oraz mowę okolicznościową
o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i religijnym, za co otrzymał gromkie
brawa.

Spostrzeżenia
i podsumowanie
Jadąc przez teren ziemi niemieckiej
widzimy kolonie elektrowni wiatrowych,
w jednych się śmigła kręcą inne stoją.
Napotkane osady ludzkie czy to wieś czy
miasteczka, domy ładne, zadbane. Na
dachach króluje czerwona dachówka lub
blacha. Widnieją w terenie kościoły
z wąskimi, charakterystycznymi strzelistymi wieżami, typowymi dla dawnej budowy. Nowych kościołów po trasie bardzo mało – widziałem ich bodaj tylko trzy.
Drogi i pobocza elegancko uformowane, wyprofilowane, długie odcinki równiutkich nasypów i niekiedy jazda bez
końca takimi korytarzami usypia i trąci
monotonią.
Jadąc przez teren Niemiec, widać
tam wszystko jest poukładane jak w zegarku. Każdy teren, pole, nasyp, budowle wyrównane jak do linijki. Widać oko
gospodarza lubiącego ład i porządek
oraz zachowanie geometrycznych proporcji. Najbardziej daje się to odczuć
podczas jazdy, gdzie drogi, zjazdy,
łączniki, wielopoziomowe skrzyżowania
są świetnie rozwiązane, oświetlone
i oznaczone. Miejsca, gdzie się zatrzymywaliśmy aby rozprostować kości i załatwić potrzeby fizjologiczne są czyste,
dostępne aż przyjemnie się tam jest przebywać, choć w niektórych miejscach były
odpłatne, w innych nie.
Bruksela jest stolicą Belgii jak i Unii
Europejskiej. Każda stolica kumuluje
bogactwa kraju, ale Bruksela kumuluje
zwielokrotnione bogactwa wielu krajów
należących do UE, którego jest reprezentantem, obojętnie czy się to poszczególnym krajom podoba czy nie. Fundusze do centrali spływają i to nie małe,
więc jest czym dzielić i lokować je w Bruk-

seli w inwestycje przynoszące zyski
i odgrywające decydujące znaczenie
w gospodarce i polityce Unii Europejskiej. Mimo bogactwa zgromadzonego
w Brukseli i świadomości, że to jest stolica całej UE, nie czuje się tam atmosfery pozytywnej dla wszystkich jej mieszkańców, czy zwiedzających. Wydawać
by się mogło, że Bruksela spowoduje
skurcz serca, musujący radością, w których w cieniu platanów, zarówno w jego
galeriach i bibliotekach, jak i w innych
lokalikach poczujesz się jak u siebie
w domu. Wydawać by się mogło, że się
cieszą naszą obecnością, ale miałem
wrażenie, że bardziej byliby zadowoleni, jak by nas tam nie było. Bruksela, to
istna Wieża Babel, pomieszanie ras ludzkich, narodowości, religii, kultur, ubiorów. Czym kultury różnią się od siebie?
Przede wszystkim obyczajami. Jest takie powiedzenie „powiedz mi jak się ubierasz, jak się zachowujesz, jakie masz
zwyczaje, jakim bogom oddajesz cześć
– a powiem ci kim jesteś”. Człowiek nie
tylko tworzy kulturę i mieszka w niej, człowiek nosi ją w sobie, człowiek jest kulturą. Dodam, że 6 lat temu byłem na wycieczce w Indiach i był to pierwszy kraj,
gdzie spotykam się z innością z odkryciem innego świata. Spotkanie nadzwyczajne fascynujące, było jednocześnie
wielką lekcją pokory. Bo wróciłem z tej
podróży zawstydzony swoją niewiedzą,
nieoczytaniem, ignorancją. Przekonałem
się, że inna kultura nie odsłoni nam swoich tajemnic na proste skinienie ręki, i że
do spotkania z nią trzeba się solidnie
przygotować. Dla przykładu dodam, że
jak byłem na wycieczce w Indiach oraz
w Ziemi Świętej, to doradzali mi, ażeby
organizm się nie zaraził innymi szczepami kultur bakteryjnych, trzeba po każdym
posiłku wypić 50 czy 100 gramów alkoholu, po to, aby nie dostać groźnej dla
organizmu biegunki. Tutaj boję się, żeby
Europa a zwłaszcza Zachodnia, nie zaraziła się obcymi kulturami, i ostatecznie nie zakończyło się to śmiercionośną
sraczką dla niej.
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Dzia³ania artystyczne w
Finisa¿ wystawy
„Wiosna w Skansenie”
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „Kuriera Sokołowskiego”, 1 maja
2018 roku MGOKSiR zorganizował Plener Malarsko-Fotograficzny w Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W plenerze wzięli udział członkowie Klubu
Twórców Sztuki „ART-dekor”, artyści
z Aktywnej Grupy Twórców zrzeszonej
w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp., artysta fotografik z Kolbu-

szowej oraz dzieci z Sokołowa Młp.
8 czerwca 2018 roku o godzinie siedemnastej w sali klubowej MGOKSiR
miało miejsce podsumowanie pleneru
i zakończenie wystawy poplenerowej
„Wiosna w Skansenie”. Obrazy, rysunki
i fotografie zgromadzone na wystawie
były efektem pracy twórczej artystów,
uczestników majowego pleneru.
Na finisaż przybyli autorzy prac plenerowych, zaproszeni goście, sympatycy sztuki. Swoją obecnością zaszczycił

nas burmistrz Sokołowa Młp. pan Andrzej Ożóg, który, wraz dyrektor MGOKSiR Agatą Dec, wręczył uczestnikom
pleneru i wystawy podziękowania i pamiątkowe foldery.
Dodatkowym miłym akcentem było
wręczenie dyplomów i nagród laureatkom III Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „KWIAT
DZIEŁEM DOSKONAŁYM 2018 – Kwiaty pod ochroną”, zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Ar-

kadego
Fiedlera
w Polkowicach. Nagrody rzeczowe, foldery i dyplomy zostały przysłane pocztą.
Nagrodzonymi w tym
konkursie były: Róża
Wawrzaszek (lat 8)
z Trzebosi, uczestniczka kółka plastycznego MGOKSiR, oraz
Małgorzata Kwolek
z Sokołowa, członkini
KTS „ART-dekor”. Dyplom-podziękowanie
oraz folder otrzymała
także instruktorka
Henryka Boho. Nagrody i dyplomy wręczali pan Burmistrz
i pani Dyrektor.
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Fina³ Pleneru Malarskiego EUROGALICJI
W sobotę 16 czerwca 2018 roku w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej miał miejsce Piknik Ekologiczny, podczas którego
nastąpiło podsumowanie Pleneru Malarskiego zorganizowanego
w dniu 2 czerwca w Głogowie Młp. przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „EUROGALICJA”. W I kategorii wiekowej II Nagrodę
zdobyła Wiktoria Mazgaj, III Nagrodę – Oliwia Bzdek. W kategorii
osób dorosłych III Nagrodę otrzymała instruktorka Henryka Boho.
GRATULUJEMY!
W trakcie Pikniku odbyły się: pokaz garncarski, wystawa prac powstałych podczas warsztatów recyklingowych, rodzinne zabawy ekologiczne. Za nakrętki plastikowe oraz zużyte baterie można było otrzymać pachnące zioła w doniczkach. Dla wszystkich przygotowany był
poczęstunek: napoje, słodkie wypieki, smalec ze skwarkami, chleb,
gołąbki.
Podczas trwania imprezy przygrywała kapela ludowa. Chętni mogli
zwiedzić Galerię Rzeźby Ludowej pani Władysławy Prucnal.
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Fina³ konkursu
„Koœcio³y mojej okolicy”
Podsumowanie VI Powiatowego
Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod hasłem „Kościoły mojej okolicy”, organizowanego
przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie oraz Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej, odbyło
się 20 czerwca 2018 o godzinie szesnastej w siedzibie sokołowskiej Biblioteki. Nagrodzeni i wyróżnieni w tym konkursie zostali uczestnicy zajęć plastycznych z MGOKSiR. Podczas finału nagrody i dyplomy z rąk komisji konkursowej

odebrały: Milena Nykiel, Julia Stasiak,
Martyna Chorzępa,
Henryka Boho, Małgorzata Kwolek i Jolanta
Szczygieł. Pozostałym
laureatkom (Aurelia
Ożóg i Katarzyna Kochańska) nagrody zostały
przekazane
przez instruktorkę
z MGOKSiR.
GRATULUJEMY!
Wystawę pokonkursową można zwiedzać przez całe wakacje.
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Nagrodzeni w konkursie plastycznym na komiks
21 czerwca o godzinie 15.30 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sokołowie Młp. odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Andersen Współcześnie. Komiks”. Konkurs zorganizowała
Biblioteka Publiczna w Wólce Niedźwiedzkiej. Wśród prac nadesłanych na konkurs były też prace wykonane przez uczestników zajęć plastycznych w MGOKSiR.
Dzieci miały za zadanie wykonać ilustrację do wybranej baśni Andersena w formie
komiksu. Laureatami konkursu zostali: Oliwia Nowak lat 5, Kajtek Rzeszutek lat 6,
Staś Poźniak lat 7, Róża Wawrzaszek lat 8, Amelia Rzeszutek lat 8 i Alicja Niemiec
lat 10. GRATULUJEMY!
Troje dzieci – Oliwka, Kajtek i Staś – osobiście odebrało nagrody rzeczowe
i dyplomy. Pozostałym zostały przekazane na ręce instruktorki Henryki Boho.
Wystawę pokonkursową można oglądać w sokołowskiej Książnicy do końca
wakacji.

Ala Niemiec „Calineczka”

Oliwka Nowak „Calineczka”

Kajtek Rzeszutek „Calineczka”

Amelka Rzeszutek „Dziewczynka z zapałkami”

Staś Poźniak „Brzydkie Kaczątko”

Róża Wawrzaszek „Brzydkie Kaczątko”
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Wystawa poplenerowa „Pejza¿e z Górna 2018”
O VIII Plenerze Malarskim „Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku”, zorganizowanym pod patronatem Burmistrza
Sokołowa Młp. przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. przy współpracy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Świetlicy Wiejskiej MGOKSiR w Górnie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sokołowie Młp. pisaliśmy w wiosennym numerze Kuriera
Sokołowskiego. Plener odbył się w Górnie 26 maja 2018 roku,
a tematem prac malarskich były górniańskie pejzaże.
Powołane przez organizatora Jury w dniu 15 czerwca oceniło 28 prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych:
I – Dzieci z klas IV-VII SP, II – Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz III – Dorośli. W skład komisji weszli: Anna
Cisek, studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej, kierownik MiGBP w Sokołowie Młp. oraz Henryka Boho, instruktor plastyki MGOKSiR Sokołów Młp.
Jury postanowiło przyznać 18 osobom nagrody i wyróżnienia, pozostałym osobom nagrody za udział:
I kat. wiekowa
I Nagroda – Magdalena Dobosz Sokołów Młp., op. Helena
Woźniak
- Barbara Madej ZS Zaczernie, op. Justyna Kurowska-Widak
II Nagroda – Agata Ożóg ZS nr 1 Nienadówka., op. Barbara
Kołodziej
- Alicja Tereszkiewicz ZS Zaczernie, op. Justyna KurowskaWidak
III Nagroda – Magdalena Grochala ZS Zaczernie, op. Justyna
Kurowska-Widak
- Agnieszka Kwolek ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata Kwolek
- Maja Słonina MGOKSiR Sokołów Młp., op. Henryka Boho
Wyróżnienia
- Oliwia Bzdek MGOKSiR Sokołów Młp., op. Henryka Boho
- Julia Hajder ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata Kwolek
- Krzysztof Walicki Sokołów Młp., op. Ewa Walicka-Kłeczek
Za udział
- Martyna Chorzępa ZS Górno
- Aleksandra Jedynak ZS nr 1 Nienadówka, op. Barbara Kołodziej
- Kornelia Radomska ZS Górno
- Urszula Skrzypek ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata Kwolek
- Martyna Surowiec ZS nr 1 Nienadówka, op. Barbara Kołodziej
II kat. wiekowa
Nagrody równorzędne
- Martyna Chorzępa ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata Kwolek
- Aleksandra Jabłońska ZS Zaczernie, op. Justyna KurowskaWidak
- Emilia Madej ZS Zaczernie, op. Justyna Kurowska-Widak
Wyróżnienia
- Aleksandra Chorzępa ZS nr 1 Nienadówka, op. Barbara
Kołodziej
- Agnieszka Ożóg ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata Kwolek
Za udział
- Dominika Kołodziej ZS nr 1 Nienadówka, op. Barbara Kołodziej
- Magdalena Pustkowska ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata
Kwolek
III kat. wiekowa
I Nagroda
- Małgorzata Kwolek KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
II Nagroda
- Justyna Kurowska-Widak ZS Zaczernie
III Nagroda
- Barbara Kołodziej ZS nr 1 Nienadówka
Za udział

- Helena Woźniak KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
Ponadto przyznano:
Nagrody Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej
- Alicja Tereszkiewicz ZS Zaczernie, op. Justyna KurowskaWidak
- Martyna Chorzępa ZS Sokołów Młp., op. Małgorzata Kwolek
- Justyna Kurowska-Widak, ZS Zaczernie
Nagrody dla najmłodszych
- Madzia Walicka lat 3,5 Sokołów Młp.
- Ania Walicka lat 7 Sokołów Młp.
Finał Konkursu – wręczenie nagród laureatom – odbył się
26 czerwca 2018 roku o godz. 16.30 w sali klubowej MGOKSiR w Sokołowie Młp. Wzięli w nim udział uczestnicy pleneru
wraz z opiekunami, których powitała dyrektor MGOKSiR Agata Dec. Protokół odczytał Bartosz Walicki. Nagrody i dyplomy
wręczali członkowie Jury i pani dyrektor.
Wystawa poplenerowa trwała w MGOKSiR od 11 czerwca
do końca lipca 2018 roku.
Podczas uroczystości pani dyrektor wręczyła dyplom
i nagrodę rzeczową Milence Nykiel z Sokołowa, która zdobyła wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Biennale Malarstwa
„Niech żyje kolor!”, zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze KS).
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A. Jabłońska

J. Kurowska-Widak

M. Kwolek

KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 14

Podsumowanie konkursu
rêkodzielniczego
„Piękno zamknięte w koronce” – pod
takim hasłem Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem zorganizował
II Międzygminny Konkurs Twórczości Rękodzielniczej. W konkursie tym brały
udział twórczynie rękodzieła artystycznego z KTS „ART-dekor” z MGOKSiR.
W kategorii Koronka III nagrodę zdobyła
pani Danuta Olszowy z Sokołowa. GRATULUJEMY. Pani Danuta zgłosiła do konkursu dwie piękne szydełkowe serwety.
21 czerwca o godzinie 17.00 w filii
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Palikówce odbył się Finał Konkursu.
Pani Danuta odebrała z rąk Jury nagrody rzeczowe (kosmetyki i przybory do
szydełkowania) oraz dyplom. Laureatce towarzyszyły w tym uroczystym dniu
koleżanki klubowe: Helena Woźniak
i Henryka Boho.
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REGULAMIN
REGULAMIN XV
XV POWIATOWEGO
POWIATOWEGO KONKURSU
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
FOTOGRAFICZNEGO
pod
pod patronatem
patronatem Starosty
Starosty Rzeszowskiego
Rzeszowskiego

„Wspomnienia
„Wspomnienia zz Wakacji
Wakacji 2018”
2018”
pod
podhasłem
hasłem

„Letnie impresje”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od lat 12 oraz do osób dorosłych. Celem konkursu jest
popularyzacja fotografii jako jednej z dziedzin sztuki oraz ukazanie piękna polskiej przyrody, architektury, ciekawych
zjawisk atmosferycznych itp.
Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć.
Zdjęcia należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej (numerując je od 1 do 5) pod adres: redakcja@kuriersokolowski.com – tytuł wiadomości: „Wspomnienia z Wakacji 2018”.
Zdjęcia mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie
JPG. Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000 pikseli. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających
na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania). Zabronione jest zwiększanie
rozdzielczości fotografii.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie także wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia pod adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców.
Prace fotograficzne oceniane będą w dwóch kategoriach: kategoria I – od 12 do 19 lat włącznie; kategoria II
– powyżej 20 lat.
Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 września 2018 roku.
Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny: poziom artystyczny i techniczny wykonanej fotografii, oryginalne ujęcie tematu. Najlepsze prace
zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl. O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora danych osobowych autorów, ich wizerunków oraz prac fotograficznych w celach informacyjnych, organizacyjnych oraz promocyjnych konkursu.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl.
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Wakacyjne Warsztaty Plastyczne 2018
Od 30 lipca w MGOKSiR na ulicy Rzeszowskiej trwają
Wakacyjne Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych. Program warsztatów obejmuje działania artystyczne w różnych technikach plastycznych – grafika, malarstwo, rysunek, rzeźba, płaskorzeźba. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych artystów plastyków, pedagogów plastyki i studentów kierunków artystycznych – członków
KTS „ART-dekor”.
Materiały plastyczne dla wszystkich uczestników warsztatów zapewnia Organizator.
Warsztaty trwają 2,5 godziny (w godz. 10.00 – 12.30). Zakończenie planowane jest na 30 sierpnia 2018 roku.
Więcej o warsztatach w następnym wydaniu Kuriera Sokołowskiego.

Fot. H. Boho, B. Walicki, E. Kłeczek-Walicka

LINORYT
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XII edycja Targów ¯ywnoœci Tradycyjnej
„Festiwal Podkarpackich Smaków”
10 czerwca 2018 r. na obiektach Wiejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz WKS „Górnovia” Górno odbyła
się XII edycja Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”
pod patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Na tegoroczny Festiwal
przyjechało 180 wystawców. Kapituła
w skład, której wchodzili eksperci kulinarni, a także przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego i władz samorządowych wybrała najlepsze produkty w poszczególnych kategoriach. A cenne nagrody i wyróżnieni powędrowały:
- w kategorii produktów dopuszczonych
do obrotu
I miejsce – Zakład Mięsny „CIAK” z Kamienia za kiełbasę wiejską
II miejsce – Browar Fuzja z Górna za Piwo
Freeborn
III miejsce – Cukiernicza Spółdzielnia
„ROKSANA” Strzyżów za Karmelek nadziewany
Wyróżnienie – Paweł Szymański z Nowego Sioła za Salceson wieprzowy
Wyróżnienie – Bieszczadzka Spiżarnia
z Długiego za olej lniany
- w kategorii produktów pretendujących
do miana produktu tradycyjnego
Podkategoria sery i inne produkty mleczne:
I miejsce Jolanta Augustyn z Latoszyna
za ser kozi
Wyróżnienie – Bartłomiej Wisła – ser podpuszczkowy z kozieradką
Podkategoria mięso świeże oraz produkty mięsne:
I miejsce Jolanta Tworek z Chałupek za
„Łopatkę z szynką w słoju”
Wyróżnienie – Maria Stefaniak z Kopek
za „Pasztet z dziczyzny”
Podkategoria produkty rybołówstwa
w tym ryby:
Wyróżnienie – Stowarzyszenie „AMUR”
z Kopek za „Karpia w zalewie octowej”
Podkategoria nasiona, orzechy, zboża,
warzywa i owoce:

I miejsce Janina Olszańska z Krasiczyna
za „Galaretkę porzeczkowo-różaną”
Wyróżnienie – Wojciech Nycz z Błędowej Tyczyńskiej za „Konfiturę z derenia”

Podkategoria wyroby piekarnicze:
I miejsce Lucyna Jasińska z Nadolan za
„Chleb wiejski”
Wyróżnienie – Iwona Serwińska z Jasionki za „Pierożki kruche z nadzieniem różanym”
Podkategoria oleje i tłuszcze:
I miejsce Sylwia Cecuła ze Strachociny
za „Olej lniany”
Podkategoria miody:
I miejsce Janusz Walicki – Gospodarstwo
Pasieczne – Sokołów Małopolski za
„Miód rzepakowy”
Wyróżnienie – Janusz Wołcz – Sokołów
Małopolski – za „Miód wielokwiatowy leśny”
Podkategoria gotowe dania i potrawy:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Domaradz za „Żur na zakwasie”
oraz I miejsce Danuta Polit z Jasionki za
„Gołąbki ziemniaczane”
Podkategoria napoje alkoholowe i bezalkoholowe:

I miejsce Paweł Kida z Górna za „Jabłecznik”
Wyróżnienie – Maria Jeziorska ze Szklar
za „Syrop z kwiatu bzu czarnego”
Wyróżnienie – Jerzy Stecki – Winnica Rodziny Steckich z Jarosławia za „Lokalne
wino gronowe wytrawne czerwone”
Wyróżnienie – Krystyna Wronowska
z Rybnego za „Nalewkę z malin”
Podkategoria inne produkty:
I miejsce Marta Węglan z Krzeszowa za
„Napój z pokrzywy”
Wyróżnienie – Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich z Górna za „Gołąbki w sosie
borowikowym”
Dodatkowo uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe za udział
ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Oprócz konkursu Festiwal posiada
część artystyczno-rozrywkową, o którą
zadbał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji. A mianowicie, wystawcom przygrywała Kapela Ludowa „Markowianie” z Markowej, Kapela „Dzikie
Wino” z Górna. Dla publiczności wystąpił Zespół Ludowy „Jasioneczki” z Jasionki, Zespół „Nie Halo” oraz gwiazda wieczoru „Ivan Komarenko”. Festiwal Podkarpackich Smaków zakończył zaś miejscowy Zespół Cebula Band potańcówką.
Główni organizatorzy XII edycja Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Zakład Mięsny Smak Górno w Górnie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Do
organizacji swoją cegiełkę dorzuciło kilka instytucji oraz grono ludzi zaangażowanych w to, aby godnie przyjąć wszystkich przybyłych zaproszonych gości, wystawców oraz smakoszy i poszukiwaczy
oryginalnych tradycyjnych smaków i receptur.
Marek Kida
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Dni Soko³owa 2018
Deszcz w czerwcu i lipcu krzyżował
plany wypoczynkowe wszystkim. W Sokołowie również nie było inaczej, padało 30 czerwca jak i 1 lipca... czyli
w dni święta miasta. Wydawało się, że
odbije się to na frekwencji. Jednak publiczność nie zawiodła, ale o tym
w dalszej części.
Sobota rozpoczęła się na sportowo
Turniejem Street Ball Tour Vol.6 pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski rozgrywanym na Orliku. Równocześnie obok sokołowskiego
magistratu wystartował jubileuszowy
X Bieg Sokoła. Następnie akcja wydarzenia przeniosła się pod scenę główną,
ulokowaną na boiskach sportowych Zespołów Szkół przy ulicy Lubelskiej. Tam
właśnie rozpoczął się konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat pt.
„Kraina w barwach radości”. Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do plastycznej interpretacji tytułowego hasła
konkursowego. Świetną zabawę dla
dzieci zapewniła grupa animatorów naśladujących odgłosy zwierząt, zachęcająca do wspólnego rodzinnego tańca
w przebraniach, czy tez przeciągania
liny. Nowością, która się sprawdziła, była
inicjatywa połączenia Dni Sokołowa
2018 ze zlotem Audi A4 Klub Polska
Podkarpacie i klasyków wraz z emocjonującym pokazem driftingu wykonanym
przez zaprzyjaźnionych chłopaków
z BMW. Wszystkie samochody biorące
udział w zlocie można było podziwiać
na płycie boiska, a nawet wejść do środka i usiąść za kierownicą zarówno tych
sportowych, jak i klasyków motoryzacji.
Po pokazie nastąpiło oficjalnie otwarcie Dni Sokołowa przez gospodarza ziemi sokołowskiej Burmistrza Andrzeja
Ożoga. Tu wrócę do słów, że publika nie
zawiodła, gdyż na część koncertową
pomimo deszczu zjawili się fani zespołu TerazMy... może to za sprawą talentu
pięknej wokalistki, może folkowej nuty
we współczesnej oprawie, ale zespół
przypadł do gustu, o czym świadczył
sznurek ludzi ustawiony do wspólnego
zdjęcia z zespołem. Sobotnią gwiazdą
wieczoru był zespół Shantel, czyli pełna pozytywnej energii grupa. Dostarczyła ona dużej dawki dobrego humoru, bawiąc tym samym każde towarzystwo.
Shantel tworzy muzykę disco-dance,
która świetnie „sprzedaje” się na imprezach i koncertach. Dodatkowym atutem
są żywe instrumenty, które odróżniają
Shantel od zwykłych polskich boysbandów. Na zakończenie sobotniej nocy
zagrał znany i lubiany zespół z Górna
„Cebula Band” z wiecznie młodym Wieśkiem na czele, przygrywając na życzenie i zachęcając do wspólnych tańców.

Niedziela przywitała wszystkich
deszczem, ale na motocyklistach z Klubu Ronin Riders z Rzeszowa nie zrobił
on wrażenia. Stawili się wszyscy, prezentując swoje okazałe dwukołowe
maszyny. A tym czasem pod sceną trwał
program animacyjny dla dzieci pt. Zuza
i Bimbek Show. Program ów łączył dynamiczną piosenkę, dialog, tańce i hulance.
To sprawiło, że oziębła w strugach
deszczu publiczność nieco się rozruszała. Podobnie jak dzień wcześniej, odbył
się konkurs plastyczny, tym razem hasło
brzmiało „W drodze – Moja wymarzona
podróż samochodem”. Zadaniem małych artystów było wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej tematykę wymarzonej podróży drogami i samochodami
przyszłości. Dla wszystkich uczestników
konkursu nagrody ufundowała firma
CARS-POL z Sokołowa. Dni Sokołowa
maja to do siebie, że co roku w niedzielnym harmonogramie obchodów święta
miasta pojawia się coś nowego. Tym
razem niespodzianką od organizatora
był pokaz strongmanów połączony

go koncertu ich przebój Wehikuł Czasu.
Po koncercie Burmistrz GiM Andrzej
Ożóg rozpoczął odliczanie 10,9,8...1
i niebo rozbłysło tysiącami świateł
sztucznych ogni. W zasadzie, obchody
mogłyby się już skończyć, ale nie tak
szybko... właśnie po fajerwerkach dla
młodzieży rozpoczęła się dyskoteka
z DJ Ramzesem, który zazwyczaj grywa
w najlepszych rzeszowskich klubach.
I tak właśnie zakończyły się obchody
święta miasta w 2018 roku.

z konkursami. Atletyczne, wysportowane sylwetki, przeróżne siłowe konkurencje, ponadludzka wytrzymałość sprawiły, że naprawdę było, co podziwiać. Wieczorem rozpoczęła się część koncertowa, zainicjował ją zespół Freeborn Brothers. The Freeborn Brothers zrodził się
z popularnego rzeszowskiego bandu
– The Jet-Sons. Trudno jednoznacznie
określić styl muzyczny The Freeborn
Brothers. Wśród instrumentów, które
usłyszeliśmy podczas koncertu były:
banjo, akordeon, stopa, hi-hat czy też
kontrabas. Kawałki są szybkie, stanowią
mieszankę punku z folkiem, a nawet country. W reszcie nastąpił ten oczekiwany moment, w kilka chwil parkingi wypełniły się do granic swoich możliwości, na placu przed sceną stanęło kilka
tysięcy ludzi skandując: Dżem, Dżem,
Dżem... Tak! Fani nie zawiedli i zjawili
się tłumnie na koncert jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w Polsce. O sławie Dżemu świadczy fakt, że
zespół wszechczasów Metallica zagrał
w tym roku w Krakowie podczas własne-

Przedsiębiorstwo MOLTER – Rudna
Mała
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
GUT-LINE – Janusz Gut – Trzebuska
Biuro Rachunkowe – MAXIMUS – Iwona
Chowaniec – Sokołów Młp.
Firma Handlowo Usługowa – IMPRESSA – Elwira Prucnal – Kąty Trzebuskie
Przeds. Handlowo Usługowe – ALBATROS – Krzysztof Prucnal – Trzebuska
KRAMER Opakowania Przemysłowe
– Jan Kiełb, Andrzej Kania – Sokołów Młp.
BEMAG – Magdalena Sołtysik, Jacek
Uliasz – Delikatesy Centrum – Sokołów
Młp.
Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOART
– Tadeusz Chmiel – Trzeboś
Sklep Motoryzacyjny – Janusz Kisiel
– Sokołów Młp.
LASPOL – Jan Bełz – Zmysłów
Zakład Produkcyjno-Usługowy – JANTEX – Janusz Zdeb – Sokołów Młp.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
– KAN-POL Stanisław Kania – Sokołów

Patronat medialny objęli: TVP Rzeszów,
Polskie Radio Rzeszów, Super Nowości, disco-polo.info, Kurier Sokołowski.
Sponsorzy Dni Sokołowa 2018:
Bank Spółdzielczy – Sokołów Młp.
Firma Budowlana – Ryszard Rembisz
– Zielonka
CARS-POL – Marcin Pomianek – Sokołów Młp.
TOP SYSTEM Instalacje – Joanna Osetek – Sokołów Młp.
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH – Sokołów Młp.

Marek Kida
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Wakacje 2018 (I turnus)
W Ośrodku Kultury dobiegł końca I turnus zajęć
wakacyjnych dla dzieci. W pierwszym tygodniu odbyły się zajęcia kulinarne, gdzie dzieci robiły przepyszne desery lodowe, było mnóstwo gier i zabaw
ruchowych oraz spotkanie z pieskami ratowniczymi. Odwiedzili nas ratownicy ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami. Jest to
organizacja ratownicza, która wykorzystuje psy
w poszukiwaniu zaginionych osób.
Odbyliśmy również pieszą wycieczkę do straży
pożarnej. Dzieci dowiedziały się mnóstwo ciekawych rzeczy, sprawdziły jak wygląda wóz strażacki
od środka oraz mogły przymierzyć umundurowanie strażackie.
W Ośrodku Kultury odwiedzili nas niecodzienni
goście, a mianowicie pracownicy Oddziałowego
Biura Edukacji
Narodowej IPN
w Rzeszowie.
W
ciekawy
sposób przeprowadzili z dziećmi
blok zajęć pod
ogólnym tytułem
„Symbole naszej
historii”.
Kolejne zajęcia przyniosły
nam wiele zabawy i sportowych
zmagań
m.in.
dzieciaki tworzyły
kolorowe bransoletki, zajadały się
pizzą, zmagały
się z umysłowymi
i sportowymi konkursami oraz dla
ochłody odbywały się bardzo oczekiwane przez
dzieci wodne potyczki.
Odbyliśmy wycieczkę/ognisko do Zagrody „Wolna Sobota” znajdującej się w Woli Raniżowskiej.
Można tam spędzić wspaniale czas w pięknej scenerii. Dzieciaki zwiedziły MiniZoo, miały możliwość
przejechania się na koniu, posiliły się przygotowaną kiełbaską, aby mieć siły na dalszą zabawę.
Zorganizowana została również wycieczka do
Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Jest to całoroczny ośrodek edukacyjno-rozrywkowy. Podróż
po Alei Miniatur to wspaniała lekcja geografii i historii dla każdego. Odbyliśmy seans w kinie 6D,
w którym rzeczywistość miesza się z fikcją. Następnie czekał na dzieci Lunapark gdzie znajduje się
m.in. strefa dmuchanych zamków, Autodrom czy
karuzela Crazy Yacht oraz wiele innych atrakcji.
Dzieci miały możliwość także sprawdzić się na jednym z największych parków linowych w Polsce.
Cztery zróżnicowane poziomy trudności pozwoliły
na przetestowanie swoich umiejętności zarówno
starszym jak i najmłodszym.
Na zakończenie zajęć wakacyjnych została zorganizowana dyskoteka połączona z balem przebierańców. Było mnóstwo szalonych zabaw oraz
podsumowań.
Barbara Rybak

XII Targi Żywności Tradycyjnej
„Festiwal Podkarpackich Smaków”

10 czerwca 2018 r.

Fot. MGOKSiR

Dni Sokołowa

30 czerwca - 1 li pca 2018 r.

Fot. MGOKSiR

X Bieg Sokoła

30 czerwca 2018 r.

Fot. MGOKSiR
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Wiejski Oœrodek Kultury w Górnie

Wycieczka do Energylandii
Dnia 3 lipca wraz z młodzieżą
uczęszczającą do Wiejskiego Ośrodka
Kultury w Górnie wybraliśmy się na wycieczkę do Energylandii w Zatorze. Jest
to olbrzymi Park Rozrywki, zarówno dla
dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych,
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Na
przestrzeni 26 hektarów znajduje się
ponad 30 różnego rodzaju urządzeń
i atrakcji, poczynając od ekstremalnych,
poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla
najmłodszych.
Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 7.00. Z deszczowego w tym dniu
Podkarpacia dotarliśmy do słonecznej
Małopolski i naprawdę świetnie spędziliśmy czas w jednym z największych
kompleksów rozrywki w Polsce. W Energylandii kupując jeden bilet wstępu
można korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji bez limitu. Jest to magiczny świat, gdzie można odkryć tajemnice
starożytnego Egiptu, przeżyć przygodę
rodem z Dzikiego Zachodu czy przeje-

chać bolidem Formuły I. A wszystko to
można przeżyć w jeden dzień. Każdy
znajdzie coś dla siebie: kolejki górskie,
karuzele, zjeżdżalnie, amfiteatry, w których odbywają się zapierające dech
w piersiach pokazy czy tarasy widokowe, z których można podziwiać panoramę parku. Zjeżdżaliśmy na roller-coasterach, Vikingu, Energusiu, uczestnicy oglądali filmy w 7D oraz pokazy kaskaderów. Nie zabrakło również strefy
aquaparku, stworzonej do wypoczynku
lub skorzystania z basenu i rozmaitych
wodnych zjeżdżalni. Czas umilały występy magików i animatorów rozrywki.
Największym zainteresowaniem jednak
cieszyły się atrakcje ekstremalne typu
Roller Coaster Mayan – największy
w tej części Europy, dostarczający takich
odczuć jak lot myśliwcem F16, Tsunami

Drop, Apocalipto, Space Gun, Space
Booster i inne. Panorama Parku Rozrywki oglądana z wysokości, zapierała dech
w piersiach. Wiele obaw nastręczyło
urządzenie Aztec Swing, z którego korzystali tylko nieliczni najodważniejsi.
W międzyczasie regeneracji sił dokonywali wszyscy w części gastronomicznej,
korzystając z gratisowego posiłku typu
frytki, lemoniada. Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu. Można było przełamać
swoje słabości, jednocześnie dobrze się
bawić i przeżyć ciekawą przygodę
z dozą adrenaliny.
Wycieczka okazała się być bardzo
udana, dostarczyła wielu przyjemnych,
niezapomnianych wrażeń, tworzących
radosne wspomnienia. Czas wspaniałej zabawy dobiegł końca o godzinie
18.00 kiedy to opuściliśmy Park Rozrywki i wyruszyliśmy w drogę powrotną.
W międzyczasie zatrzymaliśmy się na
ciepły posiłek po całodniowych wrażeniach aby zregenerować siły. Dla takich
wrażeń i przeżyć niestraszny okazał się
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powrót w późnych godzinach wieczornych. Wszystko było stuprocentowe
– dobra zabawa, bezpieczeństwo
i sprawdzenie siebie w ekstremalnych
warunkach.
Wyprawa była na pewno niezapomnianym przeżyciem, wprowadziła
wszystkich we wspaniały nastrój i klimat
dobrej zabawy.
Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp. za sfinansowanie dzieciom
transportu do tak ciekawego i uwielbianego przez dzieci i młodzież miejsca.
Zachęcamy jednocześnie innych do
odwiedzenia tego fantastycznego Parku Rozrywki.
Barbara Rybak
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Postrzelaæ ka¿dy mo¿e...

Bieg Soko³a 2018

tak, to prawda, ale tylko pod okiem odpowiednich osób, które
mają doświadczenie i uprawnienia.
24 czerwca br. na obiektach strzelnicy sportowej w Żołyni
został zorganizowany II Turniej Strzelecki pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta. To nie prawda, że w Turnieju mogli
brać udział tylko Ci, którzy umieją już strzelać. Kilkunastu uczestników strzelało po raz pierwszy lub drugi, ale zdobywali punkty
i walczyli o dobry wynik pod okiem szkoleniowca Franciszka
Fedorowicza. Uczestnicy rywalizowali w strzelectwie z pistoletu centralnego zapłonu. Po Turnieju każdy mógł wypróbować
strzelanie z karabinków i innych rodzajów broni. W Turnieju
pierwsze miejsce zajął Antoni Jodłowski zdobywając 72 punkty, drugie miejsce Tomasz Bełz – 64 punkty, trzecie miejsce
Michał Śliż – 57 punktów. Za miejsca I-III zwycięzcy otrzymali
puchary i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, ciepły posiłek oraz ciepłe i zimne napoje.

W dniu 30 czerwca 2018 roku odbył cieszący się coraz
większym zainteresowaniem, X już Bieg Sokoła organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski.
Bieg został zrealizowany na dystansach 12 km, 5 km
i 1,5 km. W Biegu Głównym na dystansie 12 km wzięło udział
106 osób, w biegu na dystansie 5 km 77 osób, a w biegu dla
dzieci do 13 lat, na dystansie 1,5 km 50 osób.
W biegu głównym na dystansie 12 km najlepszy okazał
się Ignacy Domiszewski z Ustrzyk Dolnych, drugi przybiegł
Mariusz Turczyn z Majdanu Królewskiego, trzeci zjawił się
Krzysztof Młynarski z Tarnogóry.

Szósta edycja TURNIEJU STREETBALL
TOUR VOL.6 pod patronatem Burmistrza
Gminy I Miasta Soko³ów Ma³opolski
To już po raz szósty w ramach Dni Sokołowa 30 czerwca
2018 r. na boiskach do koszykówki przy miejskim Orliku, odbył
się turniej streetballowy, w którym wzięło udział 9 drużyn m.in.
z Rzeszowa, Łańcuta, Sokołowa Niska czy Nowej Dęby. Po
oficjalnym rozpoczęciu przez władze Naszego Miasta, zawodnicy przystąpili do rozgrywania swoich pojedynków. Poziom
zawodów był bardzo wysoki, a rywalizacja zacięta do ostatnich sekund pomimo dość chłodnej pogody w sobotnie przedpołudnie. Zgłoszone zespoły zostały podzielone na dwie grupy, które rozegrały pomiędzy sobą pojedynki grupowe.
GRUPA A
1 MIEJSCE – PRO LIFE NOWA DĘBA
2 MIEJSCE – ARMANGJEDON
3 MIEJSCE – DWA MIASTA
4 MIEJSCE – 5 PO 3
GRUPA B
1 MIEJSCE – ROLLING JOINTS
2 MIEJSCE – ROSTERS RZESZÓW
3 MIEJSCE – SPLASH BROTHERS
4 MIEJSCE – ŁAŃUT TEAM
5 MIEJSCE – SOK SQUAD
W trakcie turnieju odbył się konkursów rzutów za 3 punkty,
którego zwycięzcą został Jan Cichoń z zespołu ROSTERS
RZESZÓW
W półfinałowych pojedynkach zagrały drużyny z miejsc
1 i 2 z obu grup. I tak w wielkim finale spotkały się zespoły
z Nowej Dęby (Pro Life) oraz Rolling Joints z Rzeszowa. Lepszym zespołem okazała się drużyna z Nowej Dęby wygrywając cały turniej. Warto wspomnieć, iż drużyna z Nowej Dęby
obroniła tytuł z zeszłego roku – gratulujemy! Trzecie miejsce
przypadło drużynie Armangjedon z Rzeszowa pokonując drużynę Rosters. Zwycięzcy Turnieju otrzymali wspaniałe puchary oraz nagrody rzeczowe.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie,
organizatorzy Tomasz Nizioł oraz Piotr Dziadosz.
Organizatorem turnieju był Miejski Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Burmistrz GiM Sokołów Młp. pan
Andrzej Ożóg
Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim za
wspólną zabawę. Zapraszamy na kolejną edycję już z rok.
Tomasz Nizioł

Fot. Andrzej Tomczyk

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Maria Domiszewska
z Ustrzyk Dolnych, zaś na drugim miejscu sklasyfikowała się
Kinga Walania, trzecie miejsce przypadło Barbarze Skrzypczak.
W biegu na 5 km najlepsi okazali się kolejno: Krystian
Kurzydło z Markowic, Karol Machowski z Krosna, Maciej Tomaszewski z Widnej Góry, wśród kobiet trzy kolejne miejsca
zajęły: Weronika Ligas z Jaty, Gabriela Jagielska z Ustrzyk
Dolnych, Dagmara Kowalczyk z Sanoka.
W biegu na 1,5 km wśród chłopców najlepsi okazali się:
Paweł Kuc, Sebastian Kubala i Karol Rafiński, wśród dziewcząt triumfowały: Alicja Matiasik, Oliwia Jorsudis, Eliza Piasecka. Najmłodszym uczestnikiem X Biegu Sokoła okazał się
Kubuś Kubala (4 lata) natomiast najstarszym Zbigniew Paszkiewicz (87 lat!)
Burmistrz Andrzej Ożóg wręczył wszystkim laureatom pamiątkowe puchary i statuetki.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i pakiet
– koszulka, długopis i torba.
Sponsorzy X Biegu Sokoła: Gut-Line Janusz Gut, Delikatesy Centrum.
Małgorzata Szot

KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 25

I Triathlon Soko³a pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p.

Triathlon. Ukoñczyæ znaczy zwyciê¿yæ!
Idea zorganizowania Triathlonu w Sokołowie zrodziła się
w głowach trzech młodych pasjonatów sportu: Łukasza Kołodzieja, Krystiana Deca i Łukasza Krasowskiego. Powstała, by
propagować aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia oraz wypromować Sokołów w kraju.
Podjęli się oni w porozumieniu z MGOKSiR trudu zorganizowania pierwszego triathlonu w naszym miasteczku. Triathlon jest specyficzną dyscypliną wielobojową, której głównym
atrybutem jest wytrzymałość uczestników. W Polsce pojawiła
się dopiero w 2007 r. Jednak dosyć szybko zyskała sympatię
wielu ludzi. Trójbój zaczęli uprawiać zawodowi sportowcy,
gwiazdy kina i muzyki, dziennikarze, ale również amatorzy
– po prostu każdy. To jedna dyscyplina, która łączy w sobie
3 inne – pływanie, kolarstwo i bieganie. Czyli jest to tak zwany
Multisport. Wyróżniamy aż 9 odmian trójboju. Najbardziej
popularne to:
Triathlon Sprinterski: 0,75km pływania, 20 km jazdy na rowerze, 5 km biegu,
Triathlon Olimpijski: 1,5km pływania, 40km jazdy na rowerze,
10 km biegu,
Triathlon Half-Ironman: 1,9km pływania, 90 km jazdy na rowerze, 21 km biegu,
Triathlon Ironman: 3,8km pływania, 180 km jazdy na rowerze,
42 km biegu,
Ultraman Triathlon: 10km pływania, 421 km jazdy na rowerze, 84 km biegu,
Chyba nie muszę dodawać, że 3 ostatnie są dla prawdziwych hardcorów?
Triathlon jest właściwie dla każdego, ale... jeśli ciężko Ci
złapać oddech po wejściu na czwarte piętro w bloku, lepiej
weź się porządnie do pracy. Triathlon zmusza ludzki organizm do ogromnego wysiłku i samo jego ukończenie jest nie
lada wyczynem.
***
14 lipca br. o godz.10:30, oficjalnego otwarcia I Triathlonu
Sokoła dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg. Pasjonaci triathlonu rywalizowali na dystansie sprinterskim tj.:
0,75 km pływania, 20 km jazdy rowerem, 5 km biegu. Na ukończenie zawodów uczestnicy mieli 2 godz.
Pomimo niesprzyjającej pogody 85 zawodników z całej
Polski (76 mężczyzn, 9 kobiet) stanęło na starcie pierwszej
edycji sokołowskiego triathlonu. Wszyscy, którzy ukończyli zawody otrzymali pamiątkowy medal oraz pakiet: koszulka, czepek, chusta wielofunkcyjna i napoje izotoniczne.
W klasyfikacji generalnej Open zwycięzcą, z czasem
01:06:46,64 został Krzysztof Horodecki GB
Sport Rzeszów, 2 miejsce Mateusz Dybek Kinesis Fizjoterapia Kraków, 3 miejsce natomiast Łukasz Kozioł KB Maratończyk Dębica.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Karolina
Kochaniec-Matuszak Triathlon Lublin Team,
2 miejsce Małgorzata Jarocka ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza, 3 miejsce Ewa Sobaszek Rzeźnik z Rzeszowa. Wszyscy oni otrzymali pamiątkowe puchary i vouchery na zakupy w sklepie sportowym Martombike. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymali pamiątkowe statuetki. Nagrody wręczyli
Zastępca Burmistrza GiM Sokołów Młp. Grzegorz Kwiecień i przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Andrzej Pasierb. Wśród

uczestników został wylosowany rower ufundowany przez Lary
Zębatka – Sklep i Serwis Rowerowy.
Sponsorami Triathlonu byli: LARY ZĘBATKA – Sklep
i Serwis Rowerowy, Dariusz Śmigiel PROART Technika Estradowa, Gym & Wellness EVITKA, Gut-Line Janusz Gut, Olimp
Sport Nutrition, Zakład Mięsny SMAK-Górno.
Podziękowania dla: Jerzy Chłopek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Młp. za udzielenie zgody na zorganizowanie
Triathlonu przy zbiorniku w Turzy, mieszkańców okolic zbiornika za udostępnienie działek i podwórek na parking dla zawodników, członków OSP Kąty Trzebuskie, OSP Sokołów,
OSP Nienadówka, Łukasz Marecki, Bogusław Rybak, Piotr
Warzocha, Tomasz Nizioł, Katarzyna Ożóg, Adrianna Burchan, Piotr Błądek, Patryk Dec, Sebastian Piękoś, Sławek
Jacek za pomoc w organizacji Triathlonu.
Małgorzata Szot

Fot. Andrzej Tomczyk
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V Wakacyjny Miejsko-Gminny
Turniej Tenisa
28.07.2018 odbył się w Górnie V Wakacyjny Miejsko-Gminny Turniej Tenisa pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski.
Zawody zostały rozegrane w piękny, słoneczny dzień,
a decydujący mecz finałowy ze względu na późną porę musiał odbyć się przy sztucznym oświetleniu w sesji wieczornej
niczym jak na turnieju wielkoszlemowym w Australian Open
na korcie Rod Laver Arena.
W finale spotkali się dwaj przyjaciele, ale też i odwieczni
rywale z kortu tenisowego – Kamil Szostecki i Mateusz Krawiec. Obaj znają się jak łyse konie, ponieważ na co dzień
grają ze sobą tenisowe mecze towarzyskie na obiekcie sportowym w Górnie przy ulicy centralnej 64. Minimalnie lepszy
okazał się ten pierwszy pokonując Mateusza 7-5 w decydującym meczu.
Spotkanie to dostarczyło wiele pięknych zagrań, a także
bardzo dużo dramaturgi. Kamil prowadził już 5-2 i miał pierwsze piłki meczowe. Na szczęście dla widowiska Mateusz Krawiec pokazał charakter, wykaraskał się z tarapatów i wyrów-

nał stan rywalizacji. Jednakże dwa ostatnie
gemy należały do Kamila Szosteckiego, który
wykorzystał dopiero
swoją siódmą piłkę meczową i w końcu mógł się
cieszyć ze swojego sukcesu.
Czarnym koniem turnieju okazał się Patryk
Staniszewski zajmując
trzecie miejsce w zawodach. W półfinale sprawił wiele kłopotów późniejszemu zwycięscy,
a w meczu o trzecie miejsce niespodziewanie
pokonał wyżej notowanego Mateusza Sałęgę.
Najlepsi zawodnicy
otrzymali pamiątkowe
puchary, medale, a także nagrody rzeczowe.
Sebastian Godek

KURIER SOKO£OWSKI nr 2/246/2018 str. 27

XIX Miejsko-Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Seniorów o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Soko³ów Ma³opolski
Tegoroczne derby gminne rozegrane zostały na płytach
boisk dwóch klubów piłkarskich. A mianowicie faza grupowa, która odbyła się 22 lipca br. ulokowana została na obiektach KS „TECHFORM Orzeł” Wólka Niedźwiedzka; zaś finały gościło TG „Sokół” Sokołów
Młp. w dniu 29 lipca br.
W fazie grupowej powstało nieco zamieszania z powodu niezapowiedzianego niestawiennictwa na zaplanowane mecze turniejowe drużyny UKS
„Herkules” Trzebuska. Tym samym
drużyna KS „TECHFORM Orzeł”
Wólka Niedźwiedzka pokonując
w rzutach karnych 5:3 STYROBUD
Trzeboś (w regulaminowym czasie
było 0:0) wywalczyła sobie prawo
walki ze swojej grupy rozgrywkowej
o pierwszą lokatę w finałach.
W grupie o pełnej obstawie meczowej sytuacja wyglądała następująco: trzecia lokata dla TG
„Sokół” Sokołów Młp., druga dla WKS „Górnovia” Górno,
pierwsza lokata dla niespodzianki a zarazem reprezentant
grupy w walce finałowej KS „Plantator” Nienadówka.
Szczegółowe wyniki meczy w tej grupie wyglądały następująco: Sokół – Plantator 0:0 k. 3:4, Sokół – Górnovia
1:2, Górnovia – Plantator 0:1.
Na mecze finałowe przybyli zawodnicy, trenerzy, kibice
zwarci i gotowi do boju o lokaty na podium w Pucharach.
Z automatu V miejsce zajęła drużyna gospodarzy finału TG
„Sokół” Sokołów Młp.

O trzecią lokatę mecz zagrali WKS „Górnovia” Górno
z drużyną STYROBUD Trzeboś kończący się wynikiem 0:3
dla Trzebosi. Ostatni mecz finałów o prym piłkarski w gminie
pomiędzy KS „Plantator” Nienadówka a KS
„TECHFORM Orzeł” Wólka Niedźwiedzka zakończył się wynikiem 1:1 w karnych 4:1 i tym samym Puchar Burmistrza powędrował na rok do Nienadówki.
Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzej Ożóg wraz z Z-cą Burmistrza Grzegorzem Kwietniem wręczając dyplomy, piłki, bony na zakupy
sprzętu sportowego za kolejne miejsca dla
wszystkich drużyn oraz za tzw. miejsca na pudle dodatkowo piękne puchary.
Zarówno w fazie grupowej jak i w finałach organizator zapewnił dla zawodników klubów sportowych biorących udział w Turnieju posiłek oraz napoje. Ze spraw technicznych MGOKSiR zapewnił zawodowych sędziów oraz profesjonalną pomoc medyczną.
Organizatorem Turnieju był Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg, KS „TECHFORM Orzeł” Wólka Niedźwiedzka, TG „Sokół” Sokołów Młp oraz Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Patronat medialny sprawował „Kurier Sokołowski”.
Marek Kida
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wodowym. Staż odbywał się w Hiszpanii
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach
programu Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymali:
- certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z po-

Staże zawodowe
w Hiszpanii
W roku szkolnym 2017/2018 Zespół
Szkół w Sokołowie Młp. (jednostka prowadzona przez Powiat Rzeszowski) realizowała projekt „Praktyka zagraniczna
szansą zawodową młodzieży”. W dniach
od 05. 05. 2018 r. do 02.06. 2018 r.
27 uczniów (15 uczniów w zawodzie
Technik Informatyk i 12 w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych)
brało udział w 4 – tygodniowym stażu za-

twierdzeniem zdobytych umiejętności,
- dokument Europass Mobilność,
- certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.
Uczniowie w zawodzie technik informatyk pracowali w Maladze u hiszpańskich pracodawców i wykonywali prace
zgodnie z profilem firmy, w której pracowali, np. montowanie części urządzeń
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elektronicznych, obróbka i przygotowanie zdjęć do sklepu internetowego, itp.
Młodzież w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych
zaś
zdobywała doświadczenie zawodowe w uroczych nadmorskich kafejkach
i restauracjach
w Torremolinos.
Uczniowie kształtowali swoje kompetencje językowe na kursie języka hiszpańskiego
oraz
podczas
praktyk, używając
języka zawodowego angielskiego i hiszpańskiego. Rozwijali również swoje kompetencje społeczne
i kulturowe poprzez obserwacje zwyczajów, kultury i sposobu bycia ludzi innych
nacji. Uczniowie podczas pobytu na stażu uczestniczyli w wycieczce do Malagii, Granady i na Gibraltar.

Młodzież,
uczestnicząca
w projekcie praktyk zagranicznych
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 zdobyć praktyczne doświadczenie
zawodowe za granicą oraz podwyższać

Dodatkowa oferta
edukacyjna dla
młodzieży Liceum
Ogólnokształcącego
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od
kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki
egzaminów maturalnych, znacznie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze
w powiecie rzeszowskim. Pomimo tego
przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Realizowana ona będzie poprzez projekt pt. „Od eksperymentu do
wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie nr 9.2

Specjalna oferta edukacyjna
obejmować będzie:
I.

swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście
z etapu nauki do zatrudnienia.
Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.

Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Zajęcia praktyczno-terenowe
(m.in: wyjazd do Krakowa, Warszawy, Bolestraszyc i w Góry
Świętokrzyskie)
II. Warsztaty naukowo-techniczne
- Koło z języka angielskiego
- Koło z analizy matematycznej
- Warsztaty techniki zapamiętywania i uczenia się
- Warsztaty Trening twórczego myślenia
- Warsztaty Analityczne myślenie
- Warsztaty Sztuka planowania
- Warsztaty Gier symulacyjnych
- Koło z biotechnologii
- Koło z anatomii
- Warsztaty z elektrotechnologii
- Warsztaty efektywna prac zespołowa
- Warsztaty z robotyki
III. Stworzenie dwóch mobilnych pracowni lekcyjnych (zakup nowoczesnych laptopów, tablic interaktywnych)
IV. Wyposażenie pracowni chemicznej,
biologicznej, geograficznej, fizycznej w nowoczesne pomoce do zajęć
eksperymentalnych.
Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.
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Piąta odsłona
Gminnego Konkursu
Czytelniczego
„W krainie baśni”
16 maja b.r. w szranki jubileuszowej
5.edycji Gminnego Konkursu Czytelniczego „W krainie baśni” stanęło 8 dwuosobowych drużyn uczniowskich. Konkurs ten organizuje biblioteka Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Małopolskim. Zainicjowała to przedsięwzięcie i pełni nad nim co roku nadzór
merytoryczny pani Małgorzata Pasierb.
Konkurs skierowany jest do uczniów
klas czwartych wszystkich szkół z terenu gminy.
Tego roku, już po raz trzeci, miałam
okazję przyglądać się zmaganiom czwartoklasistów z baśniami w rolach głównych. Przygotowujący się do konkursu
musieli zapoznać się z biogramami i wy-

ZS TRZEBUSKA
Rok 2018 wyznacza wyjątkową dla
wszystkich Polaków rocznicę, bowiem
świętujemy 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. „11 listopada
1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków
– Państwo Polskie narodziło się na
nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jak podkreślono w dokumencie, to
dzięki tym, którzy pozostali nieugięci,
nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. „Odzyskanie niepodległo-

branymi utworami z bogatej twórczości
„baśniowych” klasyków: H. Ch. Andersena, braci Grimm oraz Ch. Perraulta. Tym
razem z 7 konkursowymi konkurencjami
mierzyły się teamy z: Górna, obydwu
Zespołów Szkół z Nienadówki, ponadto
Trzebosi, Trzebuski i Wólki Niedźwiedzkiej. Sokołów reprezentowały 2 drużyny,
w tym jedna „męska”, z uwagi na cztery
oddziały klas czwartych.
Uczniów do potyczek z baśniami
przygotowywali poloniści oraz 2 nauczy-

cieli-bibliotekarzy. Nie dziwił więc fakt,
iż poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, o czym świadczyły niewielkie różnice w końcowej punktacji.
Najlepiej z tematem konkursu poradziły sobie uczennice z Wólki Niedźwiedzkiej. Obroniły one I miejsce swoich starszych koleżanek sprzed roku.
Dziewczyny z Trzebosi zajęły II miejsce,
tak, jak rok wcześniej ich poprzedniczki. III miejsce, po dogrywce z „mieszaną”
dwójką z Górna, przypadło reprezentantkom Zespołu Szkół nr 1 z Nienadówki.
Wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań otrzymali dyplomy przygotowane
przez pana Andrzeja Pasierba oraz nagrody w postaci książek, które wręczał
dyrektor sokołowskiego Zespołu Szkół
– pan Wiesław Sondej.
„I ja tam byłam...” Konkursowiczów
oceniałam, ich prace plastyczne podziwiałam. Podziękowanie pisemne przyjęłam i niejednokrotnie w czasie konkursu się uśmiechnęłam.
Do ponownego spotkania się „W krainie baśni” z następnymi czwartoklasistami za rok!
Donata Drozd

Jubileusz 100-lecia Niepodległej
w Szkole Podstawowej w Trzebusce
ści dokonało się poprzez walkę pełną
poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na
polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz
w codziennym trwaniu polskich rodzin”
– głosi uchwała.
Piękny jubileusz 100-lecia niepodległości szczególnie skłania do wspomnień o niezwykłych wydarzeniach 1918
roku i budzenia szacunku dla bohaterskich czynów Polaków. Warto kształtować
świadomość narodową poprzez propagowanie wiedzy historycznej o Polsce
i uwrażliwiać na piękno ziemi ojczystej.
Należy uświadomić sobie, jak te chwile
przeżywano w naszej ojczyźnie.

W obchody rocznicowe włączyła się
również Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce, gdyż tegoroczna edycja wojewódzkiego konkursu
Wiosenne Zmagania Artystyczne została
poświęcona właśnie Jubileuszowi 100lecia Niepodległej. W działaniach upamiętniających to niezwykłe i doniosłe wydarzenie wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Wykonali
prace w formie plastycznej i literackiej,
tworząc portret, ilustrację, widokówkę czy
plakat oraz pisząc wiersz, opowiadanie,
list, rozprawkę lub wspomnienia.
Na konkurs wpłynęło 409 prac plastycznych i 172 prace literackie z 42 pla-
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W tym roku jury konkursu miało szczególnie trudne zadanie, ponieważ należało wybrać prace spośród blisko 600,
które wpłynęły na konkurs, a wszystkie
prezentowały wysoki poziom artystyczny. Kryteriami oceny były: zawartość
merytoryczna pracy, forma wykonania,
estetyka i staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł informacji,
wkład własny oraz oryginalność. Komisja wyraziła uznanie dla uczestników
konkursu za ogromne zaangażowanie
przy przygotowywaniu prac. Pochwaliła
dużą pomysłowość uczniów i obfitość
prezentowanego materiału. Laureatom
konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Organizatorzy Wiosennych Zmagań
Artystycznych serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom konkursu i ich
cówek. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowało 105 nauczycieli plastyki i języka polskiego.
22 maja 2018 r. odbył się finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień. Oprócz laureatów i ich opiekunów uczestniczyli w nim także zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Grzegorz Kwiecień oraz radny Rady
Miejskiej i sołtys Trzebuski Marian Krzyśko. Niezwykły nastrój spotkania podkreślił montaż słowno-muzyczny, w czasie
którego chór szkolny zaprezentował pieśni patriotyczne, z którymi żołnierze szli
do niepodległości oraz te, które towarzyszyły Polakom w ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach 19182018. Były to m.in. „Piechota”, „Niepodległa, niepokorna”, „Pałacyk Michla”,
„Mury” czy „Taki kraj”. Wszystkie te pieśni powstały z potrzeby serca i głosiły
światu, „że jeszcze Polska nie zginęła”.
Komisja w składzie: Edward Buczak
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Trze-

busce, Marta Janiec – wicedyrektor
Szkoły Podstawowej w Trzebusce i nauczyciel języka polskiego, Małgorzata
Krupa – nauczyciel języka polskiego
oraz Jolanta Szczygieł – nauczyciel plastyki oceniła prace w trzech kategoriach
wiekowych i nagrodziła 46 prac plastycznych i 31 literackich oraz wyróżniła 37 prac plastycznych i 25 prac literackich, które można było podziwiać na
wystawie podczas spotkania.

opiekunom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie niezwykle ciekawych i bogatych artystycznie prac, Panu
Burmistrzowi za objęcie tej imprezy życzliwym patronatem i wsparcie finansowe,
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za ufundowanie
nagród, panu Bogdanowi Pustkowskiemu z firmy Crunchips za przekazanie
chrupkich przekąsek oraz panom Tomaszowi, Bogdanowi oraz Krzysztofowi Radomskim, właścicielom firmy STYROBUD
TBK Radomscy za drobne upominki na
uroczystość finałową.
Mamy nadzieję, że dzięki stworzonym
przez uczniów pracom, wydarzenia z lat
1918-2018 odżyły na nowo. Wyszukując
informacje z różnych źródeł, uczestnicy
poznali wiele ciekawych faktów o wspaniałych, pełnych entuzjazmu chwilach,
gdy po latach cierpienia Polacy odzyskali
wolność. Niech hasło przewodnie naszego konkursu zachęca – nie tylko uczniów
i nauczycieli – do radosnego świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości! Warto pamiętać o przeszłości własnego narodu i przyznać rację noblistce Wisławie Szymborskiej, że:
„Bez tej miłości można żyć, (...) ale nie
można owocować”.
Marta Janiec
Małgorzata Krupa
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VI Międzygminny Dzień Dziecka, 4 czerwca 2018 r.
W pierwszą niedzielę czerwca na obiektach Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi
Królowej w Trzebusce odbył się VI Międzygminny Dzień Dziecka. Jak co roku całe rodziny wraz z dziećmi zgromadziły się na
boisku szkolnym, by wspólnie świętować ten
wyjątkowy dzień. Wydarzenie rozpoczął
blok sportowy. Rywalizacja w konkurencjach
zapewniła ich uczestnikom sporą dawkę
emocji. Młodsi uczestnicy zawodów mogli
sprawdzić się w rzucie piłeczką palantową
oraz ringiem do celu, biegu w workach, rzucie lotką do tarczy oraz strzale piłką nożną
na bramkę. Osoby dorosłe mierzyły się
w celności strzałów na bramkę. Wszystkim
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się
tuż po godzinie 15:00 w obecności Pana Andrzeja Ożoga
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., który również
w tym roku objął to miłe wydarzenie honorowym patronatem.
Po krótkiej przemowie oraz powitaniu zaproszonych gości, przed zgromadzonymi wokół sceny dziećmi i ich rodzinami wystąpił Cyrk „Szok” z Ukrainy. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obserwowali niezwykłe umiejętności i spryt
obu występujących panów.
Kolejnym punktem był program cyrkowo
– rozrywkowy, prowadzony przez „TEATR
JARUGA”. Trochę iluzji, trochę żonglerki, trochę współzawodnictwa i jeszcze więcej
śmiechu. Tak w skrócie opisać można występ, w którym dzieci miały możliwość aktywnie uczestniczyć.
W trakcie gdy jedni z zapartym tchem
obserwowali występy cyrkowców, inni stali
w kolejce, by za sprawą ekipy ze Stacji Zabaw z Sokołowa Młp. wyposażonej w zestaw farb do malowania twarzy stać się groźnym tygrysem, motylkiem lub piękną królewną. Animatorki oferowały najmłodszym
nie tylko twarzowe malowidła, ale również
z wielką wytrwałością skręcały dla nich długie balony w przeróżne kształty.
Nikogo nie zdziwi fakt, że największym
zainteresowaniem najmłodszych uczestników zabawy cieszyły się dmuchane
zjeżdżalnie, użyczone nieodpłatnie przez naszych sponsorów. Możliwość zjazdu na dużej zjeżdżalni, poskakania po
małej, albo przejażdżka bykiem gromadziły wokół atrakcji
wielu chętnych.

Dzień Dziecka w Trzebusce jest świętem dla każdego, bez
względu na wiek. Dlatego też nasza kuchnia serwowała nieodpłatnie wszystkim chętnym przepyszny bigos.
Wśród atrakcji znalazła się również loteria fantowa. Nikt
nie odszedł z pustymi rękami.
Dzień Dziecka w Trzebusce nie mógłby się odbyć, gdyby nie
silne wsparcie ze strony naszych niezawodnych sponsorów:

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzeja Ożoga, który objął wydarzenie życzliwym patronatem,

Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Agata Dec,

PROMLEK FHU – Grzegorz Prucnal,

STYROBUD B.T.K. Radomscy,

F. H. CRUNCHIPS Bogdan Pustkowski,

CONNECT Sp. z o.o. Andrzej Białek,

„Piekarnia Przewrotne” Danuta i Józef
Lachtara,

Firma GEOART Tadeusz Chmiel,

F.H. ZEFIREK Grażyna Pacyna-Tasior,

KWIACIARNIA Zbigniew Kozak,

Zastępca przewodniczącego Komisji ds.
Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego
Stanisław Kula,

Katarzyna i Bogdan Piekut,

Kamil Tasior,

Mariusz Ożóg.
Wszystkim sponsorom składamy ogromne podziękowania za okazaną życzliwość i ofiarność,
a uczestników zabawy zapraszamy za rok.
Magdalena Jabłońska
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

nia oraz trampolina, które cieszyły się
bardzo dużym powodzeniem. Cieszymy
się, że Piknik Rodzinny przebiegł w atmosferze radości, swobody i dobrej za-

Piknik Rodzinny
Dnia 24 maja 2018 r. na stadionie
KS „Orzeł” w Wólce Niedźwiedzkiej
odbył się piknik rodzinny, w którym wzięły udział dzieci z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej wspólnie z rodzicami i wychowawcami.
Impreza rozpoczęła się od występu
artystycznego. Jedną z atrakcji było spotkanie z wesołymi klaunami. Zaproszeni
goście wspólnie z dziećmi tańczyli w rytm
dziecięcych przebojów, organizowali zabawy, do których włączyli się też nauczyciele i rodzice. Dzieci zostały zabrane
w magiczny świat baniek mydlanych, które mieniąc się w słońcu blaskiem tęczy,
sprawiły widzom wiele radości. Uczestnicy pikniku wzięli udział w przygotowanych konkurencjach sprawnościowych.
Za udział w rywalizacjach dzieci otrzymały dyplomy. Podczas pikniku każdy
uczestnik mógł na chwilę stać się lwem,
tygrysem, kotkiem czy motylkiem malując sobie twarz. W przerwach między
atrakcjami można było skosztować pysznych domowych wypieków, zdrowych
przekąsek, napojów, ciastek. Nie zabra-

SP ZABORZE
14 czerwca w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie odbyły się pokazy naukowe, które były
efektem całorocznej pracy uczniów klasy VII na zajęciach koła chemiczno-fizycznego.
Magdalena Ożóg, Wiktoria Partyka,
Krzysztof Szwaja i Mateusz Wójcik pod
kierunkiem pani Małgorzaty Maziarz
przedstawili dla wszystkich uczniów
i nauczycieli 16 eksperymentów z chemii i fizyki. Największy zachwyt zgromadzonej publiczności wzbudziły do-

kło także smacznych kiełbasek z grilla.
Na koniec spotkania klaun zrobił dla każdego dziecka wymarzony przedmiot
z balonika. Tego dnia na stadionie pojawiła się kolorowa, dmuchana zjeżdżal-

bawy. Pogoda dopisała, dzieci spisały się
rewelacyjnie i wracały do domu zmęczone, ale z uśmiechem na twarzach, co
oznaczało, że bawiły się świetnie.
Natalia Wrzos, Barbara Bolka

„Magiczne pokazy”
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie
świadczenia pt. : „wybuchające bańki”, „oślepiający metal”, „chemiczny
kameleon”, „chemiczna ciuchcia”,
„krwawa, bezkrwawa operacja”, „tęcza
w zlewkach” oraz „niezwykła piana”.
Wszystkie pokazy zostały opatrzone
specjalnym komentarzem, dzięki czemu nawet najmłodsi widzowie mogli
zrozumieć to, co wydawało się niewiarygodne i magiczne.
Celem tego projektu było wykształcenie u siódmoklasistów dociekliwości
poznawczej i kreatywności oraz pozna-

wanie chemii i fizyki poprzez zabawę.
Uczniowie nabyli umiejętność efektywnego i bezpiecznego przeprowadzania
eksperymentów chemicznych i fizycznych oraz wzmocnili poczucie własnej
wartości. Dzięki udanym pokazom zdobyli uznanie kolegów i nauczycieli.
„Magiczne pokazy” udowodniły
zgromadzonym widzom oraz prowadzącym, że chemia i fizyka choć bywają trudne, są bardzo interesujące i warto zgłębiać ich tajniki.
M. Maziarz
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Bieg im. Piotra Kidy w Górnie
Podczas XVIII Parafiady 17 czerwca 2018 r. odbył się Bieg
im. Piotra Kidy. Organizatorami biegu byli: Mieczysław Kobiernik, Rada Sołecka wsi Górno, MGOKSiR w Sokołowie Młp.,
Proboszcz Parafii Ofiarowania N.M.P. w Górnie, Zespół Szkół
im. ks. M. Lachora w Górnie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Górnie.
Kategorie wiekowe
2005-2007
2002-2004
2001 i starsi

Mężczyźni
kat. A
kat. B
kat. C

Kobiety
kat. D
kat. E
kat. F

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali: za
miejsce I – puchar i dyplom, za miejsca II, III i IV okolicznościowe dyplomy. W każdej kategorii wiekowej (A+D, B+E,
C+F) została rozlosowana nagroda, ufundowana przez ks.
Proboszcza Parafii Górno w wysokości 100 zł. Również
w każdej kategorii wiekowej nagrodę 3 x 100zł ufundował
Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga. Dodatkowymi fundatorami nagród byli: Mieczysław Kobiernik – 3 x 100zł, Mateusz Tupaj – 2 x 100zł, Marek Miazga – 2x100zł, Beata Szot
dla najmłodszego uczestnika – 100zł oraz Marek Kida puchar dla najstarszego uczestnika.

Trasa biegu wiodła ulicami Górna, nawierzchnią asfaltową.
Start i meta miały miejsce przy stadionie sportowym. Dystans
dla zawodników ze szkoły podstawowej – 1600m, dystans
biegu pozostałych kategorii wiekowych to: 3,200m. Sędzią
głównym biegu był Janusz Wołcz.
W zawodach udział wzięło 48 zawodników. Wyniki biegu
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria A:
Kategoria D:
1. Karol Rafiński
1. Wiktoria Kapela
2. Karol Skowron
2. Klaudia Skomro
3. Arkadiusz Perlak
3. Zuzanna Zdeb
4. Paweł Krawczyk
4. Monika Serafin
Kategoria B:
Kategoria E:
1. Robert Bizior
1. Weronika Olszowa
2. Radosław Serwatka
Kategoria F:
3. Dominik Sondej
1. Elżbieta Cisek
4. Kamil Hajder
2. Sylwia Rafińska
Kategoria C:
3. Agata Naja
1. Gerard Godek
4. Izabela Bizior
2. Bartosz Perlak
3. Krystian Piersiak
4. Kamil Szostecki
Zwycięzcą biegu w kategorii open został Gerard Godek
z czasem 11,38 min. Najmłodszą uczestniczką była Natasza
Dobosz, a najstarszym Gerard Godek.
Janusz Wołcz

„Rodzina jest w życiu oparciem,
czymś co chroni, co daje siłę”.
Sofia Loren

Zostań rodzicem na zastępstwo...
Rodzina zastępcza to najbardziej
pokrewna do rodziny naturalnej, forma
opieki nad dzieckiem pozbawionym
pieczy ze strony rodziców biologicznych. Rodzicielstwo zastępcze jest
formą czasowej opieki nad dzieckiem
do momentu ustabilizowania się sytuacji rodziców biologicznych. Zadaniem
rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków do życia
i rozwoju w prawidłowo funkcjonującej
rodzinie. Opiekunowie zastępczy powinni zadbać o zapewnienie dziecku
właściwych warunków do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie
dzieciom właściwej edukacji, rozwoju
zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, dopilnowania sytuacji zdrowotnej czy organizację czasu wolnego.
Dzieci pozostające bez opieki rodziców biologicznych też mają prawo
do miłości...
Rozróżniamy trzy typy rodzin zastępczych. Przodkowie dziecka lub rodzeństwo dziecka (wstępni) umieszczonego
w rodzinie, tworzą tzw. rodzinę zastępczą spokrewnioną. Natomiast niebędący wstępnymi lub rodzeństwem
dziecka tworzą rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
oraz prowadzenie rodzinnego domu
dziecka może być powierzone osobom,
które:
 dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 posiadają i posiadały pełnię władzy
rodzicielskiej,
 wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 mają pełną zdolność do czynności
prawnych,
 są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu
predyspozycji i motywacji wystawioną przez psychologa,
 przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe,
 nie były skazane za przestępstwo
umyślne,
 posiadają stałe źródło dochodu (co
najmniej jedna osoba w przypadku
rodziny zastępczej niezawodowej).
Nie tylko małżeństwa mogą się
starać o status rodzica zastępczego,
status ten mogą uzyskać również osoby samotne.
Rodzinom zastępczym PCPR Rzeszów zapewnia: świadczenie na pokry-

cie kosztów utrzymania dziecka, przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka (udzielenie niezbędnych
informacji o dziecku), wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo dla rodzin zastępczych, ich
dzieci i dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej, szkolenia i grupy wsparcia,
pomoc prawną zwłaszcza w zakresie
prawa rodzinnego, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form
pieczy zastępczej.
Kandydaci, po złożeniu wniosku,
przechodzą procedurę kwalifikacyjną,
która polega na weryfikacji formalnej
(właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych, wywiadzie pedagogicznym, wizytacji w miejscu zamieszkania
oraz szkoleniu.
Mając na uwadze dobro dzieci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie jako ORPZ w powiecie rzeszowskim systematycznie prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Prowadzone są stale akcje promujące idee rodzicielstwa zastępczego:
na bieżąco dystrybuowane są ulotki, plakaty i broszury informacyjne dotyczącą
rodzicielstwa zastępczego na terenie
powiatu rzeszowskiego.
Podziel się swoją miłością i stwórz
rodzinę zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ:
ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel.
17 859 48 23 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30.
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VI edycja Dnia Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie

„ H e j ! Ta m p o d l a s e m . . . ”
Po raz szósty Stowarzyszenie
Wsparcia Domu Pomocy Społecznej
w Górnie zorganizowało na terenie
wspomnianej instytucji imprezę przybliżającą jej mieszkańcom dziedzictwo
polskiej kultury ludowej.
Dzięki dofinansowaniu ze środków
budżetu Województwa Podkarpackiego

na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim
Programie Na Rzecz Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie impreza odbyła się 27 czerwca

2018 roku pod hasłem „Hej! Tam pod
lasem...”. Zgromadziła ona mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego oraz
uczestników środowiskowych domów
samopomocy i członków stowarzyszeń
pomocy osobom niepełnosprawnym
z Sokołowa Małopolskiego i z Kamienia.
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Celem organizowanych Dni Kultury
Ludowej jest przybliżanie polskiego
folkloru osobom niepełnosprawnym
oraz ułatwianie im udziału w wydarzeniach kulturalnych. Każdego roku wybierana jest inna tematyka imprezy. Do
tej pory osoby biorące udział w wydarzeniu mogły poznać różnice między
strojami rzeszowskimi i lasowiackimi,
zgłębić tajniki tradycyjnego wypieku
chleba, poznać pracę wikliniarza, garncarza, czy też kowala. W przeciwieństwie do poprzednich edycji Dni Kultury Ludowej, tym razem akcent został
położony na aktywny udział uczestników imprezy w jej tworzeniu. Dzięki
temu, mieli oni okazję przedstawić wybrany fragment dziedzictwa kulturowego poprzez artystyczne występy prezen-

tujące piosenki, przyśpiewki, gawędy
i porzekadła ludowe. Osoby uzdolnione plastycznie uczestniczyły w warsztatach zdobienia ceramiki. Wszystkie
występy nagradzane były bogatymi
nagrodami, a uczestnicy warsztatów
mogli zabrać na pamiątkę własnoręcznie ozdobione wyroby ceramiczne.
Oczywiście nie mogło zabraknąć występu kapeli ludowej, a była nią kapela
„Dzikie wino”. Grający w niej muzycy
zachwycili nie tylko doskonałą grą
i występem wokalnym, ale również bardzo szerokim repertuarem ludowych
utworów. Impreza zakończyła się zabawą taneczną w rytm muzyki w wykonaniu zespołu „Cebula Band”.
Oprócz dofinansowania ze środków
do dyspozycji ROPS w Rzeszowie, wy-

darzenie finansowane było ze środków
Stowarzyszenia Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Wsparcia
udzielili również Urząd Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski, Urząd Gminy Kamień, Firma BIO-LAB, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych oraz
SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła
II w Górnie. Bez tej pomocy nie byłoby
możliwe zorganizowanie tak dużej imprezy.
To dzięki życzliwości i wsparciu ludzi dobrej woli osoby niepełnosprawne mieszkające w różnych domach pomocy społecznej naszego województwa mogły choć przez jeden dzień zapomnieć o swoich problemach i przerwać monotonię codziennego życia.
j.j.

Nowa inicjatywa kulturalna w Górnie
W kwietniu br. w Górnie powstała
nowa organizacja społeczna, która przyjęła umowną tymczasową nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im.
Piotra Kidy w Górnie. Głównym celem
tej organizacji jest wszechstronna działalność kulturalna na rzecz Górna. Założenia tej działalności są dość obszerne, więc skupię się na tych kilku najważniejszych celach:
- utworzenie zespołu teatralnego, kolędowego, dożynkowego, animatorskiego,
- organizowanie wystaw, galerii prac
okolicznych artystów (obrazy, rzeźby, fotografie, stroiki świąteczne),
- organizowanie imprez kulturalnych,
oświatowych, integracyjnych,
- wyszukiwanie, wspieranie i promowanie osób utalentowanych,
- turystyka (organizowanie tanich, ciekawych wycieczek połączonych
z edukacją geograficzną, historyczną, przyrodniczą).
Grupa ta składająca się z osób młodego i średniego pokolenia przybrała
imię wybitnego górnieńskiego artysty
Piotra Kidy przede wszystkim dlatego,
że ten zmarły w 2009 r. rodak z Górna
był wychowawcą, nauczycielem części
z członków tej grupy w okresie ich kształcenia w szkołach plastycznych. Stowarzyszenie otrzymało pisemną zgodę na
ten patronat od Zofii Kidy – żony Piotra
Kidy. Dodatkowo Zofia Kida obdarzyła
je upominkami w postaci niektórych prac
jej śp. męża.
Stowarzyszenie skupia osoby o zainteresowaniach plastycznych, ale także
o wszelkich innych pasjach. Członkowie
wyróżniają się zielonymi koszulkami
i czapeczkami z nazwą i symboliką Górna w kolorze białym, dzięki czemu promują naszą wieś przy każdej okazji.

W tym krótkim okresie istnienia w/w
Stowarzyszenie zorganizowało:
- piknik pod nazwą „Majówka u Sołtysa”, w którym wzięło udział ok. 30
osób (gościem honorowym był prof.
Kazimierz Ożóg),
- wycieczkę do Bolestraszyc (właścicielem tej miejscowości był Piotr Michałowski – patron Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Rzeszowie),
- wystawę prac górnieńskich artystów
w ramach XVIII Parafiady w Górnie
w dniu 17.06.2018 r., która cieszyła
się dużym zainteresowaniem,
- zaznaczyło swój udział w Festiwalu
Podkarpackich Smaków w dnia
10.06.2018 r. służąc pomocą organizacyjną pracownikom Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie.
Członkowie Stowarzyszenia mają
wiele ciekawych pomysłów na dalszą

działalność.
Jednak
największą przeszkodą
jest
brak środków finansowych, na
realizację ambitnych planów
i marzeń.
Piotr Kida
Chciałbym,
aby Stowarzyszenie to było organizacją
społeczną, która integrując się wewnętrznie jednocześnie służy lokalnej
społeczności, które jest otwarte na
współpracę z innymi osobami i organizacjami. Mam nadzieję, że członkowie
nie ulegną pokusie pójścia za tzw. k.w.p.
(kariera, władza, pieniądze). Taką organizację będę wspierał na miarę swoich
możliwości.
A. Krawiec
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dotycz¹ca zdarzeñ
zaistnia³ych
od 21 maja
do 30 lipca 2018 r.

Przestępstwa
Od 21 maja do 30 lipca 2018 r. Komisariat Policji w Sokołowie Młp. zanotował 22 przestępstwa popełnione na
terenie działania tutejszej jednostki. Były
to przestępstwa przede wszystkim z kategorii przestępstw przeciwko mieniu tj.
kradzież (2 przypadki), oszustwo (4 przypadki), fizyczne i psychiczne znęcanie
się nad rodziną (4 przypadki), uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
(2 przypadki), groźby karalne (1 przypadek), kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości (2 przypadki), uszkodzenie ciała (2 przypadki) kierowanie
samochodem mimo orzeczonego zakazu sądowego (1 przypadek), wypadek
przy pracy (1 przypadek), znęcanie się
nad szczeniętami (1 przypadek), posiadanie broni bez zezwolenia (1 przypadek) oraz uporczywe nękanie (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe
W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 24 kolizji drogowych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (8 kolizji) w Wólce
Niedźwiedzkiej (5 kolizji), w Nienadówce (4 kolizje) w. Górnie (2 kolizje),
w Kątach Trzebuskich (2 kolizje), w Trzebusce (2 kolizje) i w Łowisku (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 10 paŸdziernika 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-sokolowski.com.
Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia materia³ów do druku uwzglêdniaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nades³ane materia³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêpnym numerze Kuriera Soko³owskiego.
Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego
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„Od przedszkola do seniora
– projekt łączący pokolenia”
W maju 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018.
Pozytywnie oceniony został projekt
pt. „Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”, który będzie
mógł być realizowany w powiecie rzeszowskim. Źródłem finansowania będzie
budżet państwa.
Celem projektu będzie prowadzenie
działań profilaktycznych i edukacyjnych
skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz
do seniorów dotkniętych bądź zagrożonych różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem). Dzieci i osoby starsze są
tymi grupami społeczeństwa, które ze
względu na wiek i ograniczone możliwości są najbardziej bezbronne,
a w związku z tym narażone m.in. na
przemoc ze strony bliskich i otoczenia.
Szczególnie na obszarach wiejskich
gdzie funkcjonuje OIK, świadomość
swoich praw jest zbyt mała, a możliwości obrony ograniczone.
Działania zaplanowane w projekcie:
 Organizacja pogadanek, spotkań,
warsztatów dla grupy około 50 seniorów,
mających na celu między innymi zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
itp. W tym pogadanka z policjantem, spotkania z psychologiem, spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS, spotkanie
z prawnikiem, spotkanie ze specjalistą
z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 Organizacja pogadanek, spotkań
profilaktycznych dla grupy około 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mających na celu między innymi ochronę dzieci przed krzywdzeniem
poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy na temat przemocy w rodzinie, praw
dziecka, bezpieczeństwa dzieci w domu
szkole, ulicy oraz w Internecie (cyberprzemocy) a także naukę radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych. W tym spotkania z psychologiem, spotkanie z policjantem, spotkania z instruktorem tańca.
 Organizacja warsztatów dla grupy
około 50 seniorów i 50 dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
z elementami arteterapii mających na

celu integracje międzypokoleniową oraz
profilaktykę przemocy.
 Przygotowanie filmu na temat przemocy wobec osób starszych, mającego
na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy wobec
osób starszych.
 Organizacja happeningu, na który
zaproszeni zostaną uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz ich rodzice,
a także przedstawiciele szkół oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Zaproszeni goście będą
mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym przez profesora,
humanistę, który w ciekawy sposób przestawi różnice międzypokoleniowe,

a w szczególności opowie o szacunku
wobec osób starszych dawniej i dziś.
W ramach działań realizowanych
w projekcie zaplanowane jest również
umieszczanie w lokalnej prasie informacji promujących realizowane działania
oraz artykułów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób starszych.
Działania zaplanowane w projekcie
realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim oraz Zespołem Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

I TRIATHLON

pod patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. (14 lipca 2018 r. )

Fot. MGOKSiR

II Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp.
Żołynia, 24 czerwca 2018.

XIX Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar
Burmistrza GiM Sokołów Młp.- Andrzeja Ożoga, 22,29 lipca 2018r.

