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Uroczysta sesja noworoczna połączona z rozdaniem agród
Burmistrza GiM Soko

n
łów Młp. w dziedzinie kultury i sportu, 28.12.2017 r.

JUBILEUSZOWY X KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK, 7.01.2018 r.

Fot. M. Kida

Fot. Studio Flilowe BWB
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Nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach i stanowi
uhonorowanie piłkarskiego trudu trenerów, zawodników i dzia-
łaczy z Podkarpacia. Z województwa podkarpackiego w kate-
gorii Samorządowiec Roku, Kapituła Honorowa XVI Gali Pił-
karskiej „Podkarpacka Nike 2017” nominowała 6 osób. Byli
wśród nich: Andrzej Ożóg (burmistrz Sokołowa Małopolskie-
go), Lucjusz Nadbereżny (prezydent Stalowej Woli), Ryszard
Jędruch (wójt gminy Tryńcza), Roman Kałamarz (wójt gminy
Jarosław), Jan Juszczak (starosta krośnieński), Jan Zuba (bur-
mistrz Kolbuszowej). W kolejnym starciu burmistrz pokonał
Lucjusza Nadbereżnego, Jana Juszczaka i Jana Zubę. O zwy-
cięstwo walczył z Ryszardem Jędruchem i Romanem Kała-
marzem. Burmistrz Andrzej Ożóg został wyróżniony, a Samo-
rządowcem Roku został Ryszard Jędruch, jednak już sama
nominacja do Podkarpackiej Nike jest ukoronowaniem sta-
rań. W finałowej gali udział wzięło blisko pół tysiąca. Wśród
gości byli obecni m.in.: Grzegorz Lato, Jan Domarski, Bogdan
Zając, Jarosław Stawiarski czy Władysław Ortyl.

Burmistrz Andrzej Ożóg był jedyną osobą
z naszej gminy, która została nominowana

do tej nagrody.

W ubiegłym roku jak i w latach poprzednich nikt nie był
nominowany z naszej gminy. Burmistrz swoje wyróżnienie
zawdzięcza tym wszystkim, którzy na nie pracowali, bo jak
sam mówi jest on przedstawicielem tych wszystkich, którzy
w sport wkładają serce, ale także pomagają w różny sposób.
Kluby sportowe, które działają w naszej gminie bez sponso-
rów byłyby trudne do utrzymania na przyzwoitym poziomie.
Sport to trenerzy, zawodnicy, ale także całe zaplecze mate-
rialne, bo ciężko ćwiczyć choćby w trampkach.

Andrzej Ożóg od lat wspiera sport w naszej gminie inwe-
stując w stadiony, remontując hale sportowe w szkołach, pa-
tronując wielu sportowym zawodom i konkursom w naszej
gminie. Która inwestycja najbardziej go cieszy? Trudno po-
wiedzieć, bo kiedy ukradkiem mija sportowe hale i widzi dzie-
ci, które z takim zapałem grają w piłkę wie, że to dobra inwe-
stycja.

Dlaczego tak ważny jest sport w życiu każdego z nas?

– Sport kształtuje nie tylko ciało, ale również charakter. Uczy
nas wartości, wiary we własne możliwości, pracy w zespole,
poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play.
Samorząd gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finanso-
wo kluby, które przyczyniają się do rozwijania sportu – mówi
Andrzej Ożóg.

Treningi rozwijają poprawną kondycję psychoruchową.
Regularne ćwiczenia pozwalają zapewnić zgrabne sylwetki
i uniknąć w przyszłości wielu chorób do których prowadzi oty-
łość. Ponad 60 proc. mężczyzn i blisko połowa kobiet w Pol-
sce ma nadwagę lub otyłość. Ten sam problem dotyka co

trzeciego chłopca w wieku szkolnym i co piątą dziewczynkę
– wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia1. Patrząc na
wzrastającą liczbę chłopców (choćby tych z Akademii Futbo-
lowej TG Sokół), którzy chcą grać w piłkę, burmistrz wychodzi
im naprzeciw i planuje wybudować pełnowymiarowe boisko
o sztucznej nawierzchni. Takiego boiska brakuje piłkarzom.
Będzie to dla nich z pewnością jeszcze większa motywacja
do treningów.

Z pewnością flagową inwestycją w naszej gminie jest kry-
ta pływalnia, która w rankingu wszystkich basenów na Pod-
karpaciu zajmuje I miejsce już od ponad 5 lat. Na krytej pły-
walni wiele się dzieje; zajęcia aqua-aerobiku, zajęcia pływa-
nia także dla niemowląt, zawody pływackie, 24-godzinne pły-
wanie w ramach WOŚP. Z roku na rok liczba zawodników
w zawodach pływackich jest coraz większa. Tylko w zawo-
dach pływackich w dniu 10 marca 2018 roku udział wzięło
ponad 120 dzieci z naszej gminy. Kilka lat temu było to nie do
pomyślenia.

W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie odbędzie się
Triathlon Sokoła pod honorowym patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga. Trianhlon or-
ganizowany jest przez pasjonatów triathlonu oraz z pomocą
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i sportu w Sokołowie
Małopolskim.

Monika Śliż

Burmistrz wyróżniony w Podkarpackiej Nike 2017
9 lutego 2018 r. w hotelu Łańcut odbyła się XVI Gala Piłkarska Podkarpacka Nike. Burmistrz
Andrzej Ożóg został wyróżniony w kategorii Samorządowiec Roku.

1 Źródło:http://www.national-geographic.pl, dostęp 10.03.2018 r.
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w 14 grudnia 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali Miejskiej i
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie Małopol-
skim.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w dniu 18 grudnia
2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

Małopolskim w dniu 20 grudnia 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
2. Przedstawienie opinii o budżecie pozostałych Komisji.
3. Opracowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu ce-

lem przekazania jej do Burmistrza.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

XXXVIII/ 2017 Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sokołów Małopolski na lata 2018-2023.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 2018

rok:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do

Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-

jekcie uchwały budżetowej,
- przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta

w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Bu-
dżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej,

- głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na za-

danie polegające na zakupie lekkiego samochodu gaśni-
czego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienadówce,

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu Osiedla „Południe I” w So-
kołowie Małopolskim,

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu Osiedla „Północ IV” w So-
kołowie Małopolskim,

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 2261/8
położonej w Wólce Niedźwiedzkiej,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
„Słoneczne III” w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. nr działki 854/11
położonej w Nienadówce,

- w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz try-

bu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzy-
stywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów
Małopolski dla niepublicznych przedszkoli.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Następie o godzinie 1100 odbyła się uroczysta sesja opłat-
kowo-noworoczna.
1. Prezentacja kolęd przez młodzież.
2. Wręczenie Nagrody Burmistrza za działalność sportową

Panu Prezesowi klubu „TG Sokół” Sławomirowi Decowi
i Panu Tomaszowi Decowi.

3. Wręczenie Nagrody Burmistrza za działalność kulturalną
Panu Grzegorzowi Szotowi.

4. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Mało-
polski.

5. Wystąpienia Gości.
6. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy Miasta w Sokołowie Młp.
od 29 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.

- w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży – działki nr 1406/140 i 1406/141 poło-
żone w Sokołowie Małopolskim, Osiedle „Pod Lasem”
z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży – działka nr 1075 położona w Wólce
Sokołowskiej, jako przyległa do działek nr 1074, 1077,
1080, 1081, 1082 oraz działka 464/9 położona w Trzebu-
ska, jako przyległa do działki nr 447/7,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy – działki nr 1431/2, 1432/2, 1457/5,
1459/2, 1490/2, 1460/2 położone w Sokołowie Małopol-
skim przy drodze wojewódzkiej Sokołów Młp. – Kolbuszo-
wa, z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej,

- w sprawie wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adreso-
wej z Gminnej Ewidencji Zabytków, domu drewnianego
położonego na działce nr 3300 przy ul. Garncarskiej 2
w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie ogłoszenia przetargu pn.: „Zakup komputerów
i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych
Gminy Sokołów Małopolski”. Termin otwarcia ofert ustala
się na dzień 22 stycznia 2018 r.,

- w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
rodzinnych z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji
administracyjnych,
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- w sprawie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Ma-
łopolskim do prowadzenia postępowania w sprawie przy-
znawania świadczenia wychowawczego z wyłączeniem
prawa wydawania decyzji administracyjnych,

- w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim Nr 450/2016 z dnia 26 grudnia
2016 r. w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłat za korzy-
stanie z basenu Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie ogłoszenia przetargu pn.: „Zakup pomocy dy-
daktycznych do jednostek oświatowych”. Ustala się ter-
min składania ofert do dnia 29 grudnia 2017 r.,

- w sprawie ustalenia zasad korzystania z poczty elektro-
nicznej przez pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy na rok 2018
w zależności od celu dzierżawionego gruntu,

- w sprawie najmu budynku usytuowanego na działce
nr 1339 położonej w Sokołowie Małopolskim przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego przez zamieszkującą w nim rodzinę,

- w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży – nieruchomość składająca się z działek
nr 1365/10, 1406/152 położona w Sokołowie Małopol-
skim na Osiedlu „Pod Lasem” oraz nieruchomość składa-
jąca się z działek nr 822/44, 821/54, 820/53, 819/46 poło-
żona w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem na za-
budowę jednorodzinną mieszkaniową,

- w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży – działka rolna nr 1741/1 o pow. 0,30 ha poło-
żona w Trzebusce, działka rolna nr 1308/4 o pow. 1,09 ha
położona w Trzebosi, działka rolna nr 506 o pow. 0,41 ha
położona w Markowiźnie,

- w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamó-
wień sektorowych przez Gminę Sokołów Małopolski,

- w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrz-
nej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w 5 lutego 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2018 rok.

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

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie Małopol-
skim.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w dniu 14 lutego
2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2018 rok.

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

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

Małopolskim w dniu 19 luty 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2018 rok.

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

XXXIX/2018 Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 26 lutego 2018 r.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii na 2018 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. nr działek: 1613/4,

1655/2, 1656/2, 1657/2 położonych w Górnie,
- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. działką nr 2405/2

położoną w Trzebosi,
- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. nr działek 1910/13

i 1910/15 położonych w Sokołowie Małopolskim,
- w sprawie zamiany gruntu ozn. działką nr 555/2 za dział-

kę nr 554/2 położoną w Turzy,
- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. działką nr 865/1

położoną w Sokołowie Małopolskim,
- w sprawie nabycia nieruchomości ozn. działką nr 1748/11

położoną w Nienadówce,
- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki

nr 815/23 położonej w Nienadówce,
- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki

nr 837/3 położonej w Sokołowie Małopolskim,
- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki

nr 1158/1 położonej w Sokołowie Małopolskim,
- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

bezprzetargowej ozn. działką nr 3624 położoną w Niena-
dówce,

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2018
rok,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pu-
blicznego w roku 2018,

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pu-
blicznego w roku 2018,

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/328/2017 z dnia
30 maja 2017 r.,

- w sprawie wspólnego udzielenia z Gminą Czarna pomo-
cy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/245/2018 str. 7

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji
umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyska-
nie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Roz-
budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji
Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w km
0+000 – 16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowla-
nych” – zadanie realizowane w okresie 2018-2019 wspól-
nie z Gminą Czarna,

- w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym
przedszkolom dotacji w wyższej wysokości niż określona
w art. 17 ust. 3,

- w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Trze-
busce w Przedszkole w Trzebusce i utworzenia Zespołu
Szkół w Trzebusce,

- w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2018,
- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Sokołów

Małopolski,
- w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Sokołów

Małopolski,
- w sprawie nabycia gruntu – udziału 2/6 części w działce

nr 1528/2 położonej w Sokołowie Małopolskim,
- w sprawie zamiany gruntu ozn. działką nr 541/20 za dział-

kę nr 532/3 położoną w Trzebosi.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

od 29 grudnia 2017 r. do 23 stycznia 2018 r.

- w sprawie przedłużenia umów najmu lokali dla Starostwa
Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z przeznaczeniem
na pomieszczenia biurowe,

- w sprawie zmian w budżecie,
- w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i mo-

tywacyjnego dla nauczycieli,
- w sprawie wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adreso-

wej z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego
położonego na działce nr 3417 przy ul. Stodolnej 13
w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adreso-
wej z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego
na działce nr 3436 przy ul. Wojska Polskiego 25 w Soko-
łowie Małopolskim,

- w sprawie zmiany umowy użyczenia zawartej pomiędzy
Gminą Sokołów Małopolski a MGOKSiR, w ten sposób,
aby określić działki i powierzchnię, na której usytuowany
jest budynek zaplecza sportowego i socjalnego przy bo-
isku sportowym w Górnie, na potrzeby podatku od nieru-
chomości,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy: działki nr 841/8 i 841/10 położone
w Sokołowie Małopolskim, z przeznaczeniem pod tym-
czasowe obiekty do garażowania środków transportu,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres 2 lat działek
nr: 1431/2, 1432/2, 1457/5, 1459/2, 1490/2 i 1460/2
o łącznej powierzchni 5,8681 ha położonych w Sokołowie
Małopolskim z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nej do dzierżawy: działka nr 2261/8 o powierzchni 4,1869

ha położona w Wólce Niedźwiedzkiej, z przeznaczeniem
na cele produkcji rolnej,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działek budowlanych, nie-
zabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową, oznaczonych numerami działek: 1406/132
o pow. 0,0877 ha, 1406/138 o pow. 0,0813 ha, 1406/140
o pow. 0,0742 ha i 1406/141 o pow. 0,0818 ha, położo-
nych w Sokołowie Młp. Termin przetargu ustala się na
dzień 28 lutego 2018 r.,

- w sprawie wprowadzenia zmian do planu audytu w Urzę-
dzie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych
Gminy i Miasta Sokołów Młp. wprowadzonego zarządze-
niem Burmistrza GiM Sokołów Młp. nr 465/2017 z dnia
7 lutego 2017 r.,

- w sprawie zmian w budżecie 2018 r.,
- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-

nu przetargu na sprzedaż działek budowlanych, niezabu-
dowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
oznaczonych numerami działek: 1365/10, 1406/152
o łącznej pow. 0,1116 ha; 822/44, 821/54, 820/53, 819/46
o łącznej powierzchni 0,1353 ha oraz 6095 o pow. 0,0863
ha położonych w Sokołowie Małopolskim. Termin przetar-
gu wyznacza się na dzień 07 marca 2018 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek rolnych, oznaczonych
numerami działek: nr 1741/1 o pow. 0,30 ha położonej
w Trzebusce, nr 1308/4 o pow. 1,09 ha położonej w Trze-
bosi i nr 506 położonej w Markowiźnie. Termin przetargu
wyznacza się na dzień 07 marca 2018 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski:

1. Przebudowa drogi gminnej ulicy Plac Św. Jana w Sokoło-
wie Małopolskim w km 0+000 – 0+151,50,

2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Sokołowie
Małopolskim w km 0+000 – 0 + 136,

3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Bocznej Kościuszki
w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 – 0+124,

4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Sokołowie
Małopolskim w km 0+000 – 0+394,

5. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3545
k/cmentarza w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km
0+000-0+170,

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wólka Nie-
dźwiedzka-Wólka Sokołowska km 2+616,50 – 2+745
w miejscowości Wólka Sokołowska,

7. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 1714
w miejscowości Górno-Dołęga w km 0+000 – 0+160,

8. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 962 Turza
Nowa w km 0+000-0+355 w miejscowości Sokołów Ma-
łopolski i Turza,

9. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 420/18
w miejscowości Trzeboś w km 0+000 – 0+210,

10.Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3259
w miejscowości Trzeboś Podlas w km 0+000-0+400,

11.Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 338/1
i 398 w miejscowości Markowizna w km 0+000 – 0+450,

12.Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działek 279/15,
3398/1 w miejscowości Nienadówka w km 0+000-0+275,

13.Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 2381
w km 0+000 – 0+250 w miejscowości Nienadówka,

14.Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 815/14
i 817/68 – łącznik drogi gminnej do powiatowej w miej-
scowości Nienadówka w km 0+000 – 0+045. Otwarcie
ofert odbyło się w dniu 23 lutego 2018 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych
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Zasłużona emerytura
26 lutego 2018 roku na zasłużoną emeryturę
przeszła Pani Teresa Kołodziej – Skarbnik
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

do remontu dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Ma-
łopolski. Termin składania ofert upływa dnia 26 lutego
2018 r.,

- w sprawie zmiany zarządzenia nr 658/2018 z dnia 07.02.
2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczone-
go na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg na tere-
nie Gminy Sokołów Małopolski. Termin składania ofert
upływa dnia 27 lutego 2018 r.,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży: udział 1/2 części działki nr 3402
o pow. 0,0528 ha położonej w Sokołowie Młp. stanowią-
cej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: Dostawa materiałów chodniko-
wych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów
Małopolski. Termin otwarcia ofert ustala się na 26 lutego
2018 r.

Panu Mieczysławowi Kobiernikowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składa Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni.

- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy chodni-
ków na terenie Gminy Sokołów Małopolski. Termin otwar-
cia ofert ustala się na 26 lutego 2018 r.

- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę na okres 3 lat z przeznacze-
niem na cele produkcji rolnej działki nr 2261/8 o pow.
4,1869 ha położonej w Wólce Niedźwiedzkiej. Termin prze-
targu wyznacza się na dzień 21 marca 2018 r.,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres 3 lat części
działki nr 841/8 i nr 841/10 o łącznej pow. 15 m2 z prze-
znaczeniem pod tymczasowe obiekty do garażowania
środków transportu,

- w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Karolina Cisek

Wyrazy współczucia
Panu Mieczysławowi Kobiernikowi

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.
z powodu śmierci

MAMY
składa Burmistrz Gminy i Miasta wraz z pracownikami.

Na stanowisko Skarbnika została powołana Uchwałą
Nr X/81/99 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia
28 kwietnia 1999 r. Tą odpowiedzialną funkcję Pani Teresa
pełniła nieprzerwanie od 4 maja 1999 r. W ciągu prawie 19 lat
swojej pracy zarządzała finansami Gminy, opracowała
19 uchwał budżetowych, w których łączna suma dochodów
sięgnęła kwoty prawie 800 milionów złotych. Swoim zaanga-
żowaniem i profesjonalizmem przyczyniła się w znacznej mie-
rze do rozwoju Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski w dniu 26 lutego 2018 r. Rada Miejska w Sokołowie Mało-
polskim powołała na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski Panią Monikę Lichotę.

Sekretarz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Beata Szot
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Jest pewna zależność między na-
szym wiekiem, a obchodzeniem Wiel-
kanocy. Im starsi jesteśmy tym bardziej
w świętach wielkanocnych dostrzegamy
największy triumf wiary i nadziei śmier-
telnego człowieka. Dzieci z reguły nie
podejmują filozofii nad wielkopiątkową
Ofiarą naszego Stwórcy. Wielkanoc to
czas by wyruszyć w głąb własnego ser-
ca, własnej duszy. Dlatego warto zdać
sobie sprawę ze znaczenia Triduum
Paschalnego.

Wielki Czwartek – trzeba podkre-
ślić, że żaden dzień z życia Pana Jezu-
sa nie został tak dobrze udokumento-
wany jak Wielki Czwartek i Wielki Pią-
tek. Wielki Czartek to dzień ustanowie-
nia Najświętszego Sakramentu i dzień
poświęcony oso-
bom konsekrowa-
nym. Ustanowienie
sakramentu ka-
płaństwa to usta-
nowienie kapłań-
stwa Pana Jezusa
Najwyższego Ka-
płana. W trakcie
mszy odbywa się
odnowienie przy-
rzeczeń kapłań-
skich. Ten kto prze-
wodzi danemu kościołowi (proboszcz,
przeor czy biskup) myje nogi 12 oso-
bom – nazywa się to obrzędem „Man-
datum”. To święto pokazuje Pana Je-
zusa klęczącego nad człowiekiem i słu-
żącego mu. Jezusa, który dał nam przy-
kazanie miłości, byśmy się wzajemnie
miłowali. Warto w tym dniu zadać so-
bie pytanie, co Jezus w nas powinien
umyć? Poprośmy go o to właśnie pod-
czas obrzędu „Mandatum”. Tylko On jest
w stanie „oczyścić” w nas to, co jest
złe. W Wielki Czwartek przez chrześci-
jan przyjmowana jest komunia pod
dwiema postaciami: chleba i wina. Wiel-
ki Czwartek jest ucztą miłości. Mimo,
że jest to Triduum Paschalne to nie po-
winien to być dzień smutny. Świętuje-
my Eucharystię. Powinniśmy się cieszyć
i zdać sobie sprawę, że to my wszyscy
jesteśmy „ludem kapłańskim, ludem
królewskim”. Świętowanie kapłaństwa
oznacza podziękowanie tym wszyst-
kich, którzy służą i pomagają innym.
Zwróćmy uwagę to, co dzieje się po
zakończeniu liturgii na ołtarzu. Zdejmo-
wane są wtedy świece, mszał, krzyż,

Refleksja nad Triduum Paschalnym
Triduum z łaciny znaczy trzy dni. Trzy dni, których istotą jest celebracja Misterium paschalnego:
męki, śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Trzy dni, które na zawsze zmieniły historię całego
świata. Zmieniły Twoją i moją historię.

obrusy, wszystko co jest na ołtarzu. Ta-
bernakulum zostaje otwarte i puste,
a „Wieczna lampka” zgaszona. Po za-
kończeniu Wieczerzy Najświętszy Sa-
krament przenosi się „Ciemnicy”, która
jest kaplicą adoracji.

Pamiętajmy, że w Wielki Piątek Je-
zus do godziny 15 jeszcze żyje. Pocze-
kajmy jeszcze chwilę zanim Go nie bę-
dzie. Jak się przygotować do Wielkiego
Piątku? Poczytajmy to, co ewangelia
mówi na ten temat. Weźmy pismo św. na
adorację. W nim jest wszystko. Jeśli ad-
orujemy Pana Jezusa i nie wiemy jak
się modlić, czuwajmy. Bądźmy z Nim pod
krzyżem. Tam gdzie inni go opuścili, my
trwajmy, pokażmy mu naszą wierność.
Nasza obecność mu wystarczy. Warto

wiedzieć, że w tym dniu nie klękamy
przed ołtarzem, bo nie ma tam Najświęt-
szego Sakramentu. W Wielki Piątek nie
ma mszy św., bo nie ma Pana Jezusa.
Jest nabożeństwo podczas, którego Je-
zus jest przeniesiony do Grobu Pańskie-
go. W nabożeństwie wyróżniamy: Litur-
gię Słowa – czytanie, psalm i ewangelia
(w tym najdłuższy opis Męki Pańskiej),
Liturgię Adoracji Krzyża – wtedy uwiel-
biamy krzyż, Jezus daje nam siebie na
krzyżu i Liturgię Komunii Świętej. Pod-
czas Liturgii Komunii Świętej rozdawa-
na jest komunia. Można to podsumować,
że najpierw kościół opowiada w Liturgii
Słowa jak to było, potem w Liturgii Ado-
racji pokazuje nam Chrystusa i w Litur-
gii Komunii Świętej „rozdaje” nam Go.

Pamiętajmy, że Jezusowi nie zabra-
no życia. On je sam oddał. To jest Jego
kapłaństwo. Rozdanie się ludziom. My
także możemy wziąć udział w Chrystu-
sowym kapłaństwie rozdając siebie in-
nym, poświęcając się w swojej pracy
służymy innym.

Wielka Sobota – jest dniem ciszy
i spoczywania Jezusa w grobie. Co się

działo z Jezusem między śmiercią
a Zmartwychwstaniem? Na każdej Mszy
wyznajemy wiarę, że Jezus „zstąpił do
Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”.
Zgodnie z ówczesnymi poglądami, du-
sze ludzi trafiały po śmierci do Szeolu.
Pan Jezus idzie tam żeby wyciągnąć
Adama i Ewę, żeby wyciągnąć całą
ludzkość i zaprosić do Zbawienia. Je-
zus w tym dniu wyciąga Ciebie i mnie
z naszego Szeolu. (Szczegółowy opis
zstąpienia Chrystusa do Piekieł znaj-
dziecie w wizji Anny Katarzyny Emme-
rich).

Wigilia Paschalna – zaczyna się
zawsze po zachodzie słońca, bo jest to
Liturgia wprowadzenia światła w ciem-
ność. Liturgia Światła jest poświęceniem

ognia. Od tego pło-
myku zapalany jest
paschał. W koście-
le wszystkie świa-
tła są zgaszone.
W całe zło tego
świata wchodzi
Pan Jezus jak ten
jeden płomyk, któ-
ry na początku wy-
daje się mały, ale
od jednego płomy-
ka zapalają się ko-

lejne. I w końcu nastaje jasność. Pomyśl-
my wtedy o naszych „ciemnościach”. Po-
módlmy się do Jezusa żeby w najciem-
niejszych miejscach naszej duszy zapa-
lił światło. Żeby rozświetlił nasze ciem-
ności. Potem kościół opowiada historię
świata, która prowadzi do Jezusa. Za-
kończeniem tego będzie mocne Allelu-
ja! Tu się dokonuje Zmartwychwstanie.
Tutaj jest hymn dla Zmartwychwstałego.
Na liturgii odbywa się chrzest. Pan Je-
zus „bierze” człowieka z ciemności, czło-
wieka nieochrzczonego i rozświetla
jego ciemności.

Czy te święta będą inne? Będą wy-
jątkowe? Ty decydujesz.

Życzę Wam Radości i wzruszenia
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego.

Monika Śliż

Na podstawie wprowadzeń do Liturgii
Męki Pańskiej, Liturgii Wieczerzy Pań-
skiej i Liturgii Wigilii Paschalnej wygło-
szonych w Dominikańskim Duszpaster-
stwie Akademickim BECZKA w Krakowie
przez o. Adama Szustaka.
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Kazimierz Smolak

Ziemia Święta
(cz. I)

Muszę stwierdzić, że od młodzień-
czych lat tkwi we mnie duch turysty. Kie-
dy byłem podrostkiem i lubiłem jeździć
rowerem po okolicznych wioskach, mó-
wiono mi, że dojrzałość wyleczy mnie
z gorączki włóczęgowskiej. Kiedym doj-
rzał i jeździłem motocyklem, przesuwa-
no termin na średnie lata życia. Kiedym
ich doszedł i stałem się właścicielem
samochodu, jeździłem po całym kraju
z dziećmi swoimi i cudzymi na rozgry-
wane turnieje szachowe. Twierdzono, że
uspokoję się na starość. Teraz, kiedy
mam siódmy krzyżyk, muszę stwierdzić,
że swędzenie nie ustało. Dlatego nie
byłem w stanie odmówić znajomemu
księdzu propozycji, jaką złożył, ażeby
pojechać z nim na pielgrzymkę do Zie-
mi Świętej.

Zgłosiłem się do biura turystyczne-
go TRINITY w Rzeszowie, gdzie doko-
nałem stosownych opłat i odliczałem dni
do wylotu, który nastąpił w sobotę
16.09.2017 roku. Na lotnisku trzeba było
zameldować się trzy godziny przed od-
lotem. Mieliśmy lecieć lotem czartero-
wym samolotem izraelskich linii lotni-
czych. Gdy parkowałem samochód przy
lotnisku, przyjechał autokar z Często-
chowy i widoczne było, że to też piel-
grzymi. Po zbiórce w terminalu biuro tu-
rystyczne TRINITY, w którym wykupiłem
pielgrzymkę, wręczyło mi materiały re-
klamowe i szarfę. Z tegoż biura turystycz-
nego leciało cztery grupy pielgrzymko-
we, każda grupa otrzymała inny kolor
szarf. Moja grupa dostała szarfy w kolo-
rze niebieskim, a innym grupom przy-
padły żółte, czerwone oraz zielone. Było
to praktyczne, gdyż po założeniu szarf
grupa wyróżniała się kolorem, a ponad-
to każda grupa miała innego przewod-
nika. W grupie żółtej leciało kilku woj-
skowych, moich znajomych z Rzeszo-
wa. Widywaliśmy się później kilka razy
podczas pielgrzymki.

Po potwierdzeniu i odnotowaniu
przybycia, pielgrzymi ustawiali się
w kolejkach do odprawy, aby przejść
szczegółową kontrolę przez izraelskie
służby. Najpierw zdawaliśmy bagaże,
a później wszyscy bez wyjątku zostawali
szczegółowo przepytywani o cel wizyty,
o to, czy nie mam kogoś znajomego
w miejscu, do którego lecę, czy sam łado-

wałem bagaże, czy mi ktoś czegoś nie
podawał do przewiezienia, czy nie po-
siadam broni, narkotyków albo ostrych
narzędzi, czy są to moje torby bagażo-
we. Jedna siostra zakonna powiedzia-
ła, że dostała torbę od Matki Przełożo-
nej, to ją długo trzymali na przepytywa-
niu, aż się z tego wytłumaczyła, a oni
zrozumieli, że siostry w zakonie nie mają
własnych rzeczy. Zadawałem sobie py-
tanie, czy to strach i ostrożność służb
izraelskich, czy próba i pokaz upokarza-
nia Polaków, pokazania im pogardy
i miejsca w szeregu. Po długotrwałych
oczekiwaniach udałem się do samolo-
tu, a miejsce przypadło mi w samym
ogonie. Lecieliśmy samolotem linii izra-
elskich, który miał 360 miejsc, 60 rządów
po 6 miejsc w rzędzie, a wszystkie były
zajęte. Z lotniska wystartował z godzin-
nym opóźnieniem. Samych pielgrzymów
z naszego biura turystycznego było bli-
sko 200 osób. Po wyglądzie, ubiorze
i mowie wiadomo było, że samych Pola-
ków leciało około 80%, ale zapowiedzi
i komunikaty przekazywane były tylko
w języku hebrajskim i angielskim. Pomi-
mo olbrzymiej przewagi polskich pasa-
żerów, nie usłyszeliśmy języka polskie-
go, i to też odczułem, jako wyraz lekce-
ważenia i pogardy. Akurat na Podkarpa-
ciu w czasie mojego pielgrzymowania
było załamanie pogody, padał w tym cza-
sie deszcz, więc po starcie i gdy samolot
wzniósł się na wyższą wysokość, widać
było pod nim tylko chmury, dopiero po
około godzinie zaczęła się pokazywać
ziemia, a byliśmy już pewno nad Rumu-
nią. Od tej chwili cały czas było pięknie
widać ziemię, a na niej pola, rzeki, lasy,
drogi, góry, jeziora, Morze Czarne z cu-
downym liniami brzegowymi i bajkowo
wyglądającymi miastami. Kolejno lecia-
łem nad Turcją i Morzem Śródziemnym,
i po trzech godzinach z lotu ptaka oglą-
dałem wybrzeże izraelskie i stolicę Izra-
ela Tel Aviv, gdzie szczęśliwie wylądo-
waliśmy. Tam, po kolejnej odprawie, ale
już szybszej od polskiej, odebraliśmy ba-
gaże i podjechaliśmy autokarem do miej-
sca na lotnisku, gdzie czekał na nas prze-
wodnik i przejął nad nami swoją pieczę.
Od tej pory byliśmy zdani na niego. Po-
winienem „niego” pisać z dużej litery, bo
trafił się nam naprawdę przewodnik
z najwyższej półki.

W czasie całej pielgrzymki dużo cza-
su spędziliśmy w drodze i wtedy ksiądz
Piotr opowiadał bardzo ciekawie o miej-
scach, o zdarzeniach, o historii, oraz tłu-
maczył znaczenie słów zawartych w Bi-
blii. Nie lubił słów puszczać na wiatr, kie-
dy słyszał w autokarze rozmowy pod-
czas jego wykładu, to wyraźnie dawał
wyraz swojego niezadowolenia, i po
zwróceniu uwagi pielgrzymi słuchali aż
miło, ku pożytkowi wszystkich oraz peł-
niejszej wiedzy o Ziemi Świętej.

Prosto z lotniska wyruszyliśmy do
Betlejem odległego około 70 kilometrów.
Po drodze wstąpiliśmy do Ajn Karem
– Sanktuarium św. Elżbiety, ośrodka fran-
ciszkanów. Potem przejechaliśmy do
Betlejem i uczestniczyliśmy w pierwszej
mszy świętej odprawionej na Ziemi Świę-
tej. Ksiądz Piotr już od pierwszej mszy
św. wprowadził nas w nastrój, który na-
zwę nastrojem miejsca. Polegał on na
tym, że choć nie był to czas bożonaro-
dzeniowy, z radością podczas mszy
śpiewaliśmy kolędy. Głoszone podczas
codziennych mszy świętych krótkie,
wspaniałe homilie odbierałem jako na-
uki rekolekcyjne. Odnosiły się one za-
równo do treści czytań i Ewangelii, któ-
re były pełne sensu, prowokujące do
przemyśleń.

W czasie przejazdu do sióstr na
mszę i później do hotelu przewodnik
cały czas oswajał nas ze swoją sobą,
opowiadając barwnie i wesoło, przez
co od razu wszedł w bardzo dobrą re-
lację z pielgrzymami. Opowiadał o tu-
tejszych terenach, tradycjach, o miesz-
kańcach i ich zachowaniach oraz ich
filozofii myślenia. Podczas tego prze-
jazdu opowiadał pewnego rodzaju
anegdoty, obrazujące mentalność se-
micką i nasze odniesienie do niej. Pro-
sił, byśmy pochopnie niczego nie oce-
niali, ale starali się zrozumieć tę zie-
mię i jej mieszkańców. Jako przykład
przywołał anegdotę z morałem o pew-
nym rabinie szukającym swego następ-
cy spośród swych uczniów. Rabin wy-
słał ich na swego rodzaju misję, a po-
tem oczekiwał relacji z niej. Pierwszy
kandydat na rabina wspomniał, że spo-
tkał chrześcijanina i że udało mu się
przekonać go do judaizmu. Rabin od-
parł – bardzo dobrze. Drugi pochwalił
się, że nawrócił muzułmanina na
żydowską religię. Rabin uznał to za nie-
zwykłe osiągnięcie. Trzeci zaś ubole-
wał, że nic mu się nie udało. Nikogo
niezwykłego nie spotkał, tylko zaczepił
go inny Żyd i tak strasznie narzekał,
i gadał, że nawet nie dopuścił go do
słowa. Ów kandydat pożalił się, że ni-
czego nie dokonał, nie przekonał na-
wet swego rodaka i nie udało się go
nawrócić, ale za to go trochę zrozumiał.
Rabin powiedział: ty osiągnąłeś najwię-
cej, bo zrozumieć drugiego człowieka
to rzecz największa i najtrudniejsza.
Dlatego otwórzmy szeroko oczy i ser-
ca, by pośpiesznie nie oceniać, ale
strać się zrozumieć tę ziemię i jej ludzi.

Na temat modlitwy powiedział aneg-
dotę, jak to trudno jest się skupić na
modlitwie i jak pewien wielki uczony
i święty obiecał, że podaruje rycerzowi
konia, jak odmówi modlitwę „Ojcze nasz”
bez roztargnienia i odrywania myśli od
modlitwy. Rycerz zaczął odmawiać mo-
dlitwę, ale przerwał po dwóch słowach
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i zapytał, czy dostanie konia z siodłem
czy bez. Wtedy zamilkł, bo zrozumiał jak
trudno się skupić tylko na modlitwie.
Opowiadał o zwyczajach żydowskich
w czasie szabatu: Żyd w szabat wszyst-
ko robi, aby nic nie robić.

Mówił, że Żydzi, gdy składają sobie
życzenia, to mówią „do zobaczenia
w następnym roku w Jerozolimie”.
Życzenia i marzenia stoją obok siebie
i podobno nawet z marzeń można zro-
bić konfitury, wystarczy tylko dodać owo-
ce i cukier. Tak też Żydzi przez pokole-
nia marzyli o państwie Izrael i Jerozoli-
mie i w 1948 roku ich życzenia się speł-
niły. Populacja Żydów w Polsce była
jedną z największych na świecie. Od
przewodnika dowiedziałem się, że pod-
czas tworzenia się państwa Izrael za-
stanawiano się, jaki wybrać język urzę-
dowy w nowym państwie żydowskim
i język polski przegrał zaledwie kilkoma
głosami z językiem hebrajskim. Podob-
nie zastanawiano się, gdzie utworzyć
nowe państwo Izrael. Było kilka propo-
zycji: Madagaskar, w Polsce na terenie
ziem kresów wschodnich i inna, by wró-
cić na ziemie Palestyny. Ta ostatnia opcja
zwyciężyła znów tylko kilkoma głosami.

Podczas przejazdu, oprócz tego, że
nasze uszy słyszały ciekawe opowieści,
to ponadto oczy napawały się pięknymi
widokami. Krajobrazy zupełnie inne niż
u nas. Gdzie okiem sięgniesz, widzisz
całą różnorodność od gór piaszczystych
czy kamienistych po równiny, na których
widać tropikalne rośliny, takie jak pal-
my, cyprysy, eukaliptusy, całe plantacje
bananowców, palm daktylowych, cytru-
sów, gaje oliwne i inne. I tak dalszą dro-
gę przemierzaliśmy pośród nieskończo-
nych skwerów i zielonych alei, pośród
nowoczesnej i pompatycznej architek-
tury. Na całej drodze była dżungla re-
klamowych tablic, ale większość w ję-
zyku hebrajskim czy arabskim.

Podróż się zakończyła i wieczorem
dotarliśmy do hotelu. Pierwsze 5 nocle-
gów mieliśmy w Betlejem w hotelu pro-
wadzonym przez Araba. Po zakwatero-
waniu obfita obiadokolacja. Obfitości na
stole szwedzkim było dużo, ale kto nie
był wybredny, to mógł sobie podjeść do
syta. Kto trochę wybredny, podjadł tak
sobie. Asortymentów było dużo, ale we-
dług ich tradycji żywieniowych. Ja nie
narzekałem, jadłem wszystkiego po tro-
szeczku, aby posmakować wszystkich
dań. Dużo było owoców, jarzyn, warzyw
w różnego rodzaju sosach, przyprawach,
makarony, ryż, opiekane (ziemniakom
podobne) ziemniaki, kawałki mięs w róż-
nych przyprawach i zalewach. Do tego
pieczywo zwykłe i o nazwie pita, podob-
ne do podpłomyków. Do przepicia na sto-
le stała zimna woda w dzbankach.

Na śniadania jajka gotowane, ja-
jecznica smażona, przysmażane parów-

ki, plasterki kiełbas, pomidory, ogórki,
sery, owoce, jogurt, chrupki i inne dzi-
wolągi. Kiełbasy i parówki skosztowa-
łem tylko raz, drugi raz nie dałbym się
namówić. Do picia kawa i herbata oraz
soki i woda. Zarówno obiadokolacje, jak
i śniadania niewiele różniły się od sie-
bie, codziennie podobne z niewielkimi
zmianami. Powiedzmy na 12 wystawia-
nych dań, 8 się powtarzało, a 4 się zmie-
niało. Przez 8 dni była możliwość po-
próbowania różnych produktów. Na po-
czątku przewodnik informował i ostrze-
gał przed możliwymi skutkami działania
miejscowej flory bakteryjnej, która jest
inna niż nasza. Jako lek i ochrona zale-
cana była po posiłkach dezynfekcja ukła-
du pokarmowego 50 czy 100 ml alkoho-
lu, co też czyniłem. Ale i tak pod koniec
pielgrzymki dopadły mnie dolegliwości
brzuszne. Ale jak się ma silną wolę

i mocne zwieracze, to do przykrej nie-
spodzianki nie dopuściłem. Za to po po-
wrocie do domu tydzień dochodziłem do
normalności.

Codziennie rano mieliśmy pobud-
kę o szóstej rano, w pokoju budził dzwo-
nek telefonu stacjonarnego, o 6:30
śniadanie i 7:15 wyjazd na kolejne
zwiedzanie. Tam ruch zaczyna się do-
piero przed 8:00 rano, więc mogliśmy
bez utrudnień dotrzeć do celu bez kor-
ków czy wyjechać poza zatłoczoną Je-
rozolimę. Co się rzucało w oczy to fakt,
że dzieci do szkoły chodzą grupkami,
osobno chłopcy, osobno dziewczęta.
Wszyscy mają mundurki i po ubiorze
można poznać, do jakiego rodzaju
chodzą szkoły.

Niedziela, drugi dzień pielgrzymki.
Najpierw udaliśmy się do Betanii, po
drodze zatrzymaliśmy się i napotkaliśmy
tam jedną z atrakcji turystycznych. Przy
rogatce leżał sobie wielbłąd. Fotografia

z wielbłądem kosztowała bodaj jeden
dolar, a przejażdżka na nim 5 dolarów.
Najodważniejsza był siostra zakonna,
która z nami pielgrzymowała: odważyła
się usiąść na wielbłądzie. Ja sam cze-
kałem z gotowym aparatem, aby zrobić
zdjęcie, a wtedy wielbłąd dwoma rucha-
mi najpierw energicznie wyprostował
przednie nogi i podniósł się na tylnych,
a następnie na przednich. Wśród aniel-
skiego pisku, jaki wydała z siebie sio-
stra podczas wstawania wielbłąda, po-
dziwialiśmy ją w górze. W tym przypad-
ku dosłownie i w przenośni siostra uro-
sła w naszych oczach. Dobrze, że przy
siodle, na którym usiadła, znajdowały się
uchwyty, bo mogła trzymać się mocno
i dzięki temu nie upadła na ziemię. Go-
spodarze tych terenów starają się za-
skakiwać, oferując różne atrakcje czy
towary.

Dotarliśmy na miejsce do Betanii.
W Ewangeliach miejscowość ta zasły-
nęła dzięki rodzeństwu: Marcie, Marii
i Łazarzowi zaprzyjaźnionemu z Jezu-
sem. Jest znana również z tego, że mia-
ło tu miejsce spotkanie Chrystusa
w domu Szymona Trędowatego oraz na-
maszczenie olejkiem nardowym nóg
Zbawiciela. Woń tego drogocennego
olejku do dziś pamiętam. Zakupiłem ten
olejek w pobliskim sklepiku. Tam zwie-
dziliśmy kościół pod wezwaniem św.
Łazarza, a w nim zabytkowe posadzki
i mozaiki przedstawiające wskrzeszenie
Łazarza, rozmowę Jezusa z Martą i Marią
oraz wiele innych. Kościół jest bez okien,
jedynie umieszczone w kopule latarnie
dają nikłe światło, co symbolizuje praw-
dę o świetle pochodzącym od Boga.

Następnie pojechaliśmy nad rzekę
Jordan – tam odnowiliśmy przyrzecze-
nia chrzcielne połączone z polaniem
wodą po głowie.
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Obecni tam prawosławni, ubrani
w długie koszule, dokonywali odnowie-
nia chrztu przez trzykrotne całkowicie
zanurzenie w wodzie Jordanu.

Kolejno udaliśmy się do Jerycha
– najstarszego miasta świata. Tam za-
trzymaliśmy się koło sykomory, drze-
wa, na które miał się wdrapać niskie-
go wzrostu Zacheusz, aby lepiej wi-
dzieć Jezusa.

Z Jerycha udaliśmy się nad Morze
Martwe, a że lustro jego wody jest zani-
żone o 426 metrów od poziomu Morza
Śródziemnego. Jadąc, po drodze do
niego odczytywaliśmy tablice informu-
jące, ile metrów poniżej poziomu mo-
rza znajdujemy się w danym miejscu.
Morze Martwe jest największą depresją
w świecie. Kiedy dojechaliśmy do nie-
go, zauważyłem, że jego poziom jest
niższy o kilka metrów niż 12 lat temu,
kiedy tam byłem. Czemu Morze Mar-
twe wysycha, a lustro wody opada co-
rocznie o około 50 cm? Dzieje się to
wskutek rabunkowej gospodarki wodą,
która zamiast zasilać jezioro, jest za-
bierana do nawadniania pól upraw-
nych. Kiedy dojechaliśmy na miejsce,

każdy chciał skorzystać z możliwości
kąpieli wodnej i błotnej. Jest to zapew-
ne bardzo zdrowe, co widać było po
jednej kąpieli w morzu, gdzie skóra
zrobiła się gładziutka, jakby nowo na-
rodzona. Przewodnik polecał, aby na-
łożyć okładziny błotne na całe ciało, al-
bowiem są bardzo korzystne dla orga-
nizmu. Ponieważ małpą nie jestem i nie
mam długich rąk, jak ona, a sam po ple-
cach nie miałem się jak posmarować
błotem, więc poprosiłem do pomocy
współpielgrzyma, ale musiałem od razu
oddać mu taką samą przysługę. Prze-
wodnik ostrzegał, żeby szczególnie
uważać i broń Boże nie dopuścić do
zachlapania oczu słoną wodą czy bło-
tem. Na plaży były rozlokowane prysz-
nice ze słodką wodą do zmycia z ciała
wody słonej i pozostałości błota.

Przewodnik ksiądz Piotr Mierzwa dokonuje
odnowy przyrzeczenia chrzcielnego z pola-
niem wodą.

Znad Morza Martwego przejeżdżali-
śmy przez pustynię Judzką do wąwozu
Wadi Kelt z widokiem na starożytny
klasztor zawieszony na skałach – klasz-
tor Jerzego Kosiby, i na chwilę zatrzy-
maliśmy się na niej. Przy sposobności
przewodnik przedstawił znaczenie pu-
styni jako symbolu. Pustynia jest milcze-
niem, wyciszeniem od wielu niepotrzeb-
nych spraw czy rzeczy. Pustynia poma-
ga doświadczyć człowiekowi własnej
nędzy, tam człowiek znajduje się sam
na sam z Bogiem. Potrzeba ogromnej
odwagi, żeby wybrać pustynię. Dziś
świat boi się pustyni, boi się ciszy. Znaw-
cy wnętrza człowieka są zdania, że po-
trzeba hałasu jest symptomem strachu,
nierozwiązanych problemów, ucieczki
od myślenia.

Nie tylko podczas mszy świętej, ale
przy zwiedzaniu różnego rodzaju
miejsc, obiektów, zabytków, czytaliśmy
fragmenty Pisma Świętego czy Ewan-
gelii, które tyczyły się tych miejsc, osób
bądź zdarzeń upamiętniających wyda-
rzenia z życia Jezusa. Jak pod koniec
pielgrzymki podliczyliśmy, to okazało
się, że przeczytaliśmy ponad sto takich
fragmentów. Tak się złożyło, że pośród
uczestników pielgrzymki były laureatki
konkursu biblijnego i to one najczęściej
czytały wybrane fragmenty. Zawsze po
czytaniu w miejscu, które odwiedzaliśmy,
ksiądz Piotr wstawiał ciekawy komen-
tarz i tłumaczył niektóre wersety, aby-
śmy mogli zrozumieć treść przekazu,
gdyż w rozumieniu dosłownym było to
niekiedy zbyt skomplikowane, aby to
zrozumieć, a po wyjaśnieniach prze-
wodnika, rozumieliśmy to głębiej, a cza-
sem inaczej niż się nam pierwotnie wy-
dawało.

c.d.n.
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Podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji koncertu wystą-
piły chóry z Sokołowa – Chór Parafialny oraz Chór Młodzie-
żowy, Chór Młodzieżowy z Krzywej Wsi oraz Szkolna Grupa
Artystyczna „Mała Kalinka” z Trzebosi. Ponadto zaśpiewali
wspaniali soliści znani już sokołowskiej publiczności z po-
przednich koncertów: Sylwia Piotrowska /Krzeszów/, Beata
Kraska /Trzeboś/, Anita Śliż /Mazury/, Marcin Miziołek /Rze-
szów/, Jakub Rzucidło /Sokołów Młp./ oraz Natalia Partyka
i Katarzyna Gorący z Sokołowa Młp. Chórom i wokalistom
akompaniowała orkiestra w składzie:
I Skrzypce – Katarzyna Kadłuczka /Rzeszów/
I Skrzypce – Piotr Ogorzelec /Tarnów/
II Skrzypce – Laura Pacześniak /Rzeszów/
II Skrzypce – Adam Smusz /Kamień/
Altówka – Gabriela Sasiela /Rzeszów/
Wiolonczela – Monika Sobolewska /Tarnów/
Kontrabas – Wojciech Front /Kolbuszowa/
Flet – Elżbieta Falandys /Sokołów Młp./
Flet – Alicja Ożóg /Sokołów Młp./
Obój – Norbert Prucnal /Nienadówka/
Klarnet – Michał Karcz /Rzeszów/
Trąbka – Grzegorz Marut /Sokołów Młp./
Waltornia – Jakub Adamek /Rzeszów/
Puzon – Grzegorz Kycia /Leżajsk/
Akordeon – Grzegorz Mazur /Rzeszów/
Instrumenty klawiszowe – Bartosz Tarnawski /Rzeszów/
Gitary – Marcin Miziołek /Rzeszów/
Instrumenty perkusyjne – Maciej Mikłasz /Rzeszów/

Zespoły wystąpiły pod batutą Sebastiana Lesiczki. W roli
prowadzących wystąpili: Sylwia Piotrowska i Sławomir Ożóg.

Repertuar koncertu przedstawiał się następująco:
1. Wesołą nowinę (opr. Piotr Pałka)
2. Cicha noc (opr. Piotr Pałka)
3. Wśród nocnej ciszy (opr. Sebastian

Lesiczka)
4. Lulajże Jezuniu (opr. Piotr Pałka,

Stefan Stuligrosz)
5. Z narodzenia Pana (opr. Piotr Pałka)
6. Bóg w stajni (opr. Sebastian Le-

siczka)
7. Złota Jerozolima (sł. L. A. Moczul-

ski, m. J. Zieliński)
8. Lulaj Synku, lulaj (sł. Emilia Wa-

śniowska, m. Mariusz Matuszewski)
9. Mam ja skarb (opr. Sebastian Le-

siczka) – mel. ludowa z Mazurów
k. Sokołowa Młp.

10. Stała nam się nowina miła (opr. Se-
bastian Lesiczka) – mel. ludowa
z Mazurów k. Sokołowa Młp.

11. Bóg w Trójcy Świętej (opr. Sebastian
Lesiczka) – mel. ludowa z Trzebuski

12. Największy Gazda (z rep. Arki No-
ego)

13. Gore gwiazda
14. Jakaś światłość (opr. Sebastian Le-

siczka)

15. Mario czy już wiesz (t.: Mark Lowry, m.: Buddy Green)
16. Pastuszkowie bracia mili (w opr. Golec uOrkiestry)
17. Uciekali (z musicalu Metro)
18. Za kolędę dziękujemy (opr. Sebastian Lesiczka) – mel.

ludowa z Sokołowa
19. Jezusa narodzonego (opr. Sebastian Lesiczka)
20. Dzisiaj w Betlejem (opr. Sebastian Lesiczka)

Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania
następującym osobom:
1. Ksiądz Biskup Jan Wątroba – za objęcie patronatem

koncertu
2. Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal – za wieloletnią życzli-

wość dla różnorakich inicjatyw muzycznych organizo-
wanych przez chór parafialny

3. Pan Burmistrz Andrzej Ożóg – za pomoc finansową
i organizacyjną

4. Pan Łucjan Węglowski – organizacja posiłku dla wystę-
pujących w restauracji „Sokół”

5. Pan Andrzej Pasierb – pomoc organizacyjna
6. Dyrekcja i Pracownicy MGOKSiR w Sokołowie Młp. – za

pomoc organizacyjną
7. Marek Miller i Kamil Cisek – nagłośnienie koncertu
8. Szymon Bełz – oświetlenie koncertu, projekty graficzne
9. Młodzież z KSM, lektorzy – pomoc organizacyjna
10. TVP 3 Rzeszów, Katolickie Radio VIA – za objęcie patro-

natem medialnym koncertu
11. Wszystkim, którzy w jakiś sposób pomogli przy organi-

zacji koncertu.

Dziękujemy także za obecność zaproszonym Gościom,
kapłanom, parlamentarzystom, władzom samorządowym.

Sebastian Lesiczka

JUBILEUSZOWY X KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
7 stycznia 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg
w Sokołowie Małopolskim odbył się Jubileuszowy X Koncert Kolęd i Pastorałek. Jak na jubileusz
przystało organizatorzy zapewnili wspaniałe przeżycia muzyczne i duchowe licznie zgromadzonej
publiczności.
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Dzia³ania artystyczne w
„GLINOLEPY 2017”

15 grudnia 2017 roku o godzinie
13.00 w sali klubowej MGOKSiR miał
miejsce finisaż – zakończenie wystawy
i wręczenie nagród laureatom, uczest-
nikom XVI Powiatowych Warsztatów
Rzeźbiarskich im. Leszka Walickiego.
Warsztaty odbyły się 23 września 2017
roku w Sokołowie Młp. Głównym orga-
nizatorem Warsztatów był Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp., współorganizatorem
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej. Patronat nad imprezą objął
Starosta Rzeszowski.

Przedmiotem prac konkursowych
była ceramika dekoracyjno-użytkowa
– misy, patery, tace, talerze – inspirowa-
na naturą (kształty i motywy roślinne,
zwierzęce).

Po wysuszeniu i wypaleniu prac rzeź-
biarskich zorganizowana została wysta-
wa pokonkursowa, która trwała od
27 listopada do 15 grudnia 2017 roku.
W dniu 28 listopada Komisja Konkurso-
wa oceniła wszystkie prace uczestników
wrześniowych Warsztatów. Komisja ob-
radowała na równych prawach w skła-
dzie: dr Bartosz Walicki, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Podczas Warsztatów Rzeźbiarskich...

Misy, miseczki, talerze, patery... pozostają do
wyschnięcia.

Otwarcie „GLINOLEPÓW 2017”. Na zdjęciu
współorganizatorzy: Bartosz Walicki i Hen-
ryka Boho.
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kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sokołowie Młp., Henryka
Boho, instruktor plastyki w MGOKSiR
oraz Helena Woźniak z Klubu Twórców
Sztuki „ART-dekor”. Prace oceniono
w dwóch kategoriach wiekowych: 10-12
lat i 13-15 lat. Komisja po obejrzeniu
47 prac przyznała nagrody i wyróżnie-
nia 35 osobom. Ponadto dyplomy i drob-
ne nagrody rzeczowe za udział w Warsz-
tatach otrzymało dwoje uczestników
„GLINOLEPÓW 2017”.

W I kategorii wiekowej nagrody rów-
norzędne otrzymali: Weronika Bieńko
(ZS w Trzebusce), Jakub Kustra (ZS
w Trzebusce), Patryk Maślanka (ZS nr 1
w Nienadówce), Katarzyna Kozioł (SP
nr 3 w Trzebosi), Nikodem Nieroda (SP
nr 3 w Trzebosi), Wiktoria Niezgoda (SP
nr 3 w Trzebosi), Maja Słonina (MGOK-
SiR Sokołów Młp.), Weronika Miazga
(ZS w Górnie) i Nikoletta Skowrońska
(ZS w Górnie). Wyróżnienia w tej kate-
gorii zdobyli: Kinga Urban (ZS w Trze-
busce), Matylda Słonina (MGOKSiR So-
kołów Młp.), Barbara Radomska (ZS
w Górnie), Klaudia Skomro (ZS w Górnie),
Karol Cisek (Świetlica Wiejska w Trzebo-
si), Krzysztof Walicki (Sokołów Młp.).

W II kategorii wiekowej nagrody rów-
norzędne otrzymali: Dawid Bolka (ZS im.
J. P. II w Sokołowie Młp.), Martyna Cho-
rzępa (ZS im. J. P. II w Sokołowie Młp.),
Agnieszka Kwolek (ZS im. J. P. II w So-
kołowie Młp.), Magdalena Pustkowska
(ZS im. J. P. II w Sokołowie Młp.), Alek-
sandra Chorzępa (ZS nr 1 w Nienadów-
ce), Kamila Chorzępa (ZS nr 1 w Niena-
dówce), Martyna Drapała (ZS nr 1 w Nie-
nadówce), Dominika Kołodziej (ZS nr 1
w Nienadówce), Aleksandra Brudz (ZS
w Zaczerniu), Martyna Kowalewska (ZS
w Zaczerniu), Patrycja Lipińska (ZS
w Zaczerniu), Kacper Widak (ZS w Za-
czerniu), Karolina Stec (ZS w Górnie),
Dawid Cisek (Świetlica Wiejska w Trze-
bosi). Wyróżnienia w tej samej kategorii
zdobyli: Martyna Guzik (ZS im. J. P. II
w Sokołowie Młp.), Agnieszka Ożóg (ZS
im. J. P. II w Sokołowie Młp.), Aleksan-
dra Ożóg (ZS nr 1 w Nienadówce), Julia
Sulej (ZS w Zaczerniu), Alicja Teresz-
kiewicz (ZS w Zaczerniu) i Aleksandra
Piersiak (ZS w Górnie). Dyplom za udział
w warsztatach otrzymał Sebastian Su-
rowiec (ZS w Trzebusce).

Dyplom za udział otrzymała również
najmłodsza uczestniczka warsztatów,
Ania Walicka lat 7 z Sokołowa Młp.

Podczas finisażu dyrektor MGOKSiR
Agata Dec powitała gości – laureatów
i ich opiekunów, członków Komisji Kon-
kursowej. Dr Bartosz Walicki odczytał
protokół oraz podsumował XVI Powiato-
we Warsztaty Rzeźbiarskie. Nagrody
i dyplomy wręczała Agata Dec.

Komisja w protokole z satysfakcją
stwierdziła, że Powiatowe Warsztaty

0489.jpg – Finisaż „GLINOLEPÓW 2017”.
Warsztaty podsumowują: Agata Dec i Bar-
tosz Walicki.

Uczestnicy i laureaci „GLINOLEPÓW 2017”.

Dyplomy-podziękowania wręczono opieku-
nom. Dyplom odbiera Małgorzata Kwolek.

Odbiór dyplomów i nagród rzeczowych.

Fragment wystawy.
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Rzeźbiarskie nawiązują do tradycji garn-
carskich Sokołowa Małopolskiego oraz
że wspominają zasłużonego społeczni-
ka, regionalistę i współinicjatora tej cy-
klicznej imprezy dla młodych rzeźbia-
rzy – śp. Leszka Walickiego. Wartością
jest również to, że warsztaty to ćwicze-
nia rzeźbiarskie, w których młodzi
uczestnicy bezpośrednio poprzez dotyk
kształtują formę w glinie. Na uwagę za-
sługuje tu wykorzystanie faktury oraz
różnych kształtów i motywów dekoracyj-
nych ceramiki użytkowej.

Komisja dziękuje wszystkim uczest-
nikom za wzięcie udziału w XVI Powia-
towych Warsztatach Rzeźbiarskich. Gra-
tuluje nagrodzonym i wyróżnionym oraz
ich opiekunom. Życzy dalszej wytrwało-
ści, dziecięcej pasji i swobody tworze-
nia. Komisja wyraża również podzięko-
wanie Organizatorom za pomysł Warsz-
tatów i uważa za słuszne kontynuowa-
nie ich w przyszłości.

MGOKSiR dziękuje Panu Staroście
Rzeszowskiemu, Józefowi Jodłowskie-
mu za ufundowanie nagród rzeczowych
dla laureatów konkursu.

„WYSPIAÑSKI”

17 grudnia 2017 roku 10-osobowa
grupa członkiń Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor” z MGOKSiR w Sokołowie
zwiedzała interesującą wystawę pt. „WY-
SPIAŃSKI” zorganizowaną w Muzeum
Regionalnym w Stalowej Woli w 110.
rocznicę śmierci niezwykłego polskie-
go artysty, Stanisława Wyspiańskiego,
twórcy dramatów, witraży i polichromii,
portretów i krajobrazów, nowej typogra-
fii – twórcy totalnego. Wystawa składała
się z kilku kluczowych dla artysty wąt-
ków: I. Warsztat (szkice i studia); II. Czło-

W oczekiwaniu na przewodnika...

Grupa z Sokołowa w sali „Wyspiański według Wajdy” z „parą nowożeńców” z „Wese-
la”. Stoją od lewej: Maria Łuszczki, Danusia Olszowy, „Pan Młody”, Wiesława Pałka,
Helena Woźniak, Ania Cisek, „Panna Młoda”, Marysia Mostek, Ala Szczygieł, Jola
Szczygieł. Siedzą: Małgosia Kwolek i Kasia Kochańska.

Na wystawie...
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„WITRA¯
BO¯ONARODZENIOWY”

18 grudnia 2017 roku o godzinie
13.00 w sali klubowej MGOKSiR odbył
się uroczysty wernisaż – otwarcie wy-
stawy pokonkursowej i wręczenie na-
gród i dyplomów laureatom X Powiato-
wego Konkursu Plastycznego dla dzie-
ci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
pod Patronatem Starosty Rzeszowskie-
go. Konkurs zorganizował MGOKSiR
w Sokołowie Młp.

Przedmiotem konkursu były prace
plastyczne o tematyce bożonarodzenio-
wej (zwyczaje ludowe, szopki betlejem-
skie, anioły, stroiki itp. motywy świątecz-
ne), wykonane techniką witrażu z kolo-
rowej bibuły.

Na konkurs wpłynęło 100 prac w czte-
rech kategoriach: 6-9 lat, 10-12 lat,
13-16 lat i w kategorii osób niepełno-
sprawnych (bez względu na wiek), z 20
placówek kulturalno-oświatowo-wycho-
wawczych powiatów rzeszowskiego, le-
żajskiego, kolbuszowskiego i łańcuckie-
go oraz z miast Rzeszowa i Łańcuta.

Komisja Konkursowa obradowała
w dniu 8 grudnia 2017 roku. W jej skład
weszli: Anna Cisek, studentka III roku
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-

– Urszula Janas Gminny Ośrodek Kul-
tury i Czytelnictwa w Rakszawie

– Marcin Piela Szkoła Podstawowa
w Turzy

– Emilia Rabiejewska Świetlica Szko-
ły Podstawowej w Tyczynie

– Zofia Szpetnar Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kuryłówce

II kategoria
Nagrody równorzędne
– Łukasz Bolka Zespół Szkół w Łowisku
– Oliwia Bzdek MGOKSiR w Sokoło-

wie Młp.
– Dorota Janas Gminny Ośrodek Kul-

tury i Czytelnictwa w Rakszawie
– Piotr Madej Zespół Szkół w Łowisku
– Matylda Słonina MGOKSiR w Soko-

łowie Młp.
Wyróżnienia
– Martyna Chorzępa MGOKSiR w So-

kołowie Młp.

wiek (portrety rodziny, przyjaciół i nie-
znajomych); III. Sacrum/Natura (studia
i szkice do dekoracji kościoła Francisz-
kanów w Krakowie); IV. Japonizm – „Wi-
dok z okna pracowni artysty na Kopiec
Kościuszki”; V. Antyk (ilustracje do „Ilia-
dy” Homera); VI. Typograf – nowocze-
sna typografia w sztuce polskiej książ-
ki; VII. Wyspiański według Wajdy – za-
mykająca wystawę przestrzeń dedyko-
wana twórczości teatralnej Wyspiańskie-
go w interpretacji Andrzeja Wajdy; VIII.
Aneks – Inspiracje (twórczość współcze-
snych polskich artystów inspirowana
Wyspiańskim).

To niedzielne grudniowe „popołu-
dnie z Wyspiańskim” dostarczyło zwie-
dzającym wielu wrażeń artystycznych
i edukacyjnych – zaprezentowane na
wystawie prace „odkryły na nowo” nie-
zwykły fenomen Stanisława Wyspiań-
skiego.

Sokołowską grupę zwiedzającą wy-
stawę w Stalowej Woli stanowiły malar-
ki i twórczynie rękodzieła artystycznego
z Sokołowa, Nienadówki, Trzebosi, Tu-
rzy, Węglisk: Małgorzata Kwolek, Anna
Cisek, Jolanta Szczygieł, Alina Szczy-
gieł, Maria Łuszczki, Katarzyna Kochań-
ska, Wiesława Pałka, Helena Woźniak,
Danuta Olszowy i Henryka Boho. Towa-
rzyszyła im artystka z Rudnej Wielkiej,
Maria Wiktoria Mostek, zaprzyjaźniona
z sokołowskim środowiskiem twórczym.

skiego, dr Bartosz Walicki, prezes To-
warzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej oraz Helena Woźniak, twórczyni
rękodzieła artystycznego.

Komisja wytypowała 26 prac, które
nagrodzono i wyróżniono.
I kategoria
Nagrody równorzędne
– Gabriela Bolko Szkoła Podstawowa

w Turzy
– Łukasz Gumieniak Szkoła Podsta-

wowa w Turzy
– Julia Kida MGOKSiR w Sokołowie Młp.
– Kacper Szczepanik Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Trzebosi
– Kacper Wielgosz Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Trzebosi
Wyróżnienia
– Michał Dubaj Szkoła Podstawowa

w Grzegorzówce
– Magdalena Dudzik Szkoła Podsta-

wowa w Turzy

Jury ocenia nadesłane papierowe witraże. Stoją od lewej: Bartosz Walicki, Helena
Woźniak, Anna Cisek.

Goście wernisażu.
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NAGRODA dla
Kasi Kochañskiej

w wojewódzkim konkursie
plastycznym

Już po raz 25 odbył się Wojewódzki
Konkurs Plastyczny pt. „Szopka Betle-
jemska w oczach dziecka”, organizowa-
ny przez Miejsko Gminny Dom Kultury
w Głogowie Młp. Uczestnicy zajęć pla-
stycznych w MGOKSiR, prowadzonych
przez instruktorkę Henrykę Boho, od lat
biorą udział w tym konkursie, zdobywa-
jąc nagrody i wyróżnienia. W jubileuszo-
wej edycji konkursu III Nagrodę w kate-
gorii prac plastycznych płaskich – oso-
by niepełnosprawne, zdobyła Kasia Ko-
chańska, członkini Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor”. GRATULUJEMY!

Wystawa prac konkursowych trwała
w Głogowie od 21 grudnia 2017 roku.
29 stycznia 2018 roku miał miejsce fini-
saż konkursu połączony z wręczeniem
nagród laureatom. O godzinie 11.00 wrę-
czono nagrody i wyróżnienia w dwóch
kategoriach konkursowych: prace pła-
skie i prace przestrzenne. Kasia odebra-
ła z rąk dyrektora placówki, pana Dariu-
sza Lewandowskiego-Sochy, dyplom
i nagrody rzeczowe.

Wystawa „zimowa” KTS
„ART-dekor” + GOŒCIE

W dniach 16 stycznia – 9 lutego 2018
roku w budynku Krytej Pływalni w Soko-
łowie Młp. trwała zbiorowa wystawa ma-
larstwa członków Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor” z MGOKSiR w Sokołowie
Młp. oraz Aktywnej Grupy Twórców
z Miejsko Gminnego Domu Kultury
w Głogowie Młp. Wystawa, zatytułowa-
na „W zimowej szacie...”, składała się
z 17 obrazów – 16 prac malarskich (akryl
i olej) i jednej grafiki (linoryt). Artyści uka-
zali w nich motywy zimowe – zimowy
pejzaż w różnych porach dnia, architek-
turę w zimowej szacie, trochę fantastyki
i abstrakcji, trochę historii, np. atak wil-
ków na pędzące konie i sanie (częsty
temat dawnego malarstwa).

9 lutego o godzinie szesnastej w Kry-
tej Pływalni w Sokołowie odbył się fini-
saż wystawy, w której wzięli udział auto-
rzy prac oraz przyjaciele i miłośnicy
sztuk plastycznych. Wśród gości był
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej, kierow-
nik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Sokołowie Młp. Obecny był
również dyrektor Pływalni, pan Roman
Kochański, który wraz z instruktorką

– Olga Golis Zespół Szkół w Raniżowie
– Anna Matuła MGOKSiR w Sokołowie

Młp.
– Natalia Porada Zespół Szkół w Za-

czerniu
– Wiktoria Potocka Zespół Szkół w Ra-

niżowie
III kategoria
Nagrody równorzędne
– Agnieszka Kwolek Zespół Szkół im.

J. P. II w Sokołowie Młp.
– Angelika Maj Gminny Ośrodek Kul-

tury i Czytelnictwa w Rakszawie
– Karolina Suska Szkoła Podstawowa

w Mazurach
IV kategoria
Nagrody równorzędne
– Wiktor Czachora Zespół Szkół Spe-

cjalnych w Rzeszowie
– Katarzyna Kochańska Klub Twórców

Sztuki „ART-dekor” w Sokołowie Młp.

Wręczanie dyplomów i nagród rzeczowych.

Laureaci i Komisja Konkursowa.

Laureatów i zaproszonych gości po-
witała Henryka Boho, instruktor plastyki
w MGOKSiR, wystawę otworzył i proto-
kół odczytał dr Bartosz Walicki. Nagro-
dy i dyplomy wręczali członkowie Jury.

Wystawa pokonkursowa nagrodzo-
nych i wyróżnionych witraży trwała do
20 stycznia 2018 roku.



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/245/2018 str. 19

z MGOKSiR Henryką Boho powitał go-
ści finisażu.

Podczas finisażu autorom prac zo-
stały wręczone podziękowania za udział
i udostępnienie swoich obrazów na wy-
stawę. Podziękowania wręczał pan Ro-
man Kochański.

Gospodarz obiektu, Roman Kochański,
wita Gości finisażu.

Uczestnicy finisażu – autorzy obrazów i organizatorzy.

Na wystawie...

Podziękowanie odbiera Maria Witt.

W wystawie wzięli udział: Henryka
Boho z Turzy, Małgorzata Grodecka
z Głogowa, Jolanta Inglot z Głogowa,
Maria Kania z Bud Głogowskich, Tomasz
Koba z Wysokiej Głogowskiej, Katarzy-
na Kochańska z Sokołowa, Małgorzata
Kwolek z Sokołowa, Monika Kwolek
z Sokołowa, Jadwiga Lasocińska z Gło-
gowa, Maria Łuszczki z Sokołowa, Ro-
bert Łyczko z Zabajki, Grażyna Michal-
ska z Głogowa, Lucyna Organiściak

z Głogowa, Bogdan Reguła z Bud Gło-
gowskich, Alina Szczygieł z Nienadów-
ki, Jolanta Szczygieł z Nienadówki
i Maria Witt z Bud Głogowskich.

Wystawę zorganizował MGOKSiR
w Sokołowie Młp. przy współpracy Kry-
tej Pływalni.

Część wystawy – obrazy członków
KTS „ART-dekor”, do których dołączyła
Anna Cisek z Trzebosi – została prze-
niesiona do siedziby Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Sokołowie
Młp. Wystawa w Bibliotece trwała do
3 marca br.
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Warsztaty Papierowej
Wikliny – „ŒWI¥TECZNY

WIANEK”

24 lutego 2018 roku w Pracowni przy
ulicy Rzeszowskiej odbyły się warsztaty
wyplatania z papierowej wikliny. Wzięli
w nich udział członkowie Klubu Twór-
ców Sztuki „ART-dekor” i Klubu Seniora
z MGOKSiR: Marzena Koryl, Danuta Ol-
szowy, Magdalena Jabłońska, Jolanta
Szczygieł, Zofia Walicka z siedmiolet-
nią wnuczką Julią, Grażyna Majka, Sta-
nisław Majka, Helena Ożóg, Agnieszka
Podgórska-Piędel i Aleksandra Walic-
ka. Warsztaty zorganizował MGOKSiR,
a prowadziła je instruktorka Henryka
Boho.

Żywot codziennych gazet szybko
kończy się w koszu lub pojemniku na
makulaturę. Wystarczą jednak zręczne
dłonie i trochę kreatywności, by prze-
czytane i niepotrzebne gazety otrzyma-
ły drugie życie i zmieniły się w praw-
dziwe cudeńka. Papierowa wiklina to
technika, dzięki której stworzyć można
niezwykle dekoracyjne, oryginalne
i trwałe przedmioty – na warsztatach
w Sokołowie były to wiosenne, świą-
teczne wianki.

Najpierw uczestnicy warsztatów
musieli przygotować sobie budulec
wianka, czyli „papierową wiklinę” – z po-
ciętych na paski gazet rolowali za po-
mocą patyczków do szaszłyków cienkie,
długie rurki. Na wykonanie jednego
wianka potrzeba było od kilkudziesię-
ciu do kilkuset rurek – w zależności od
wielkości wianka. Potem nastąpiła na-
uka dwóch rodzajów splotów wiklino-
wych. Niektórym, zwłaszcza na począt-
ku, sprawiło to trochę trudności, ale
z każdą przeplecioną rurką nabierali co-
raz więcej doświadczenia i wprawy. Jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
makulatura powoli zamieniała się w pięk-
ne wieńce, które zostały na koniec po-
malowane farbami akrylowymi miesza-
nymi z barwnikami. Każdy z twórców
malował wianek w preferowanej przez
siebie kolorystyce. Tą samą techniką wy-
konano jeszcze jajeczka, które również
zostały pomalowane.

Wyplecione wianki i jajka pozosta-
wiono do wyschnięcia. Niestety nie star-
czyło czasu, aby je polakierować i ozdo-
bić. Uczyniono to w poniedziałek,
26 lutego, podczas cotygodniowych za-
jęć klubowych KTS-u. Do tego czasu
wianki i jajeczka wyschły; dla utrwale-
nia i zabezpieczenia ich przed zniszcze-
niem pokryte zostały szybko schnącym
bezbarwnym lakierem do drewna. Po-
tem każdy z uczestników ozdabiał swo-
je wianki według własnych pomysłów,
korzystając z materiałów dekoracyjnych

dostępnych w pracowni plastycznej, za-
kupionych przez organizatora, oraz fa-
chowych porad instruktorki.

Wszystkim zostały wręczone podzię-
kowania od organizatora za udział
w warsztatach.

Okazuje się, że połączenie recyklin-
gu i tradycyjnego rzemiosła zjednało
sobie nowych wielbicieli zachwyconych
pięknem i użytkowością wyplatanych
przedmiotów.

„Rodzinne” wyplatanie – Grażyna i Stanisław
Majkowie.

Fot. H. Boho, B. Walicki, S. Bełz

Wyplatanie, malowanie... – Od lewej: Aleksandra Walicka,
Jola Szczygieł i Helena Ożóg.

Agnieszka Podgórska-Piędel
swój wieniec maluje na biało.

Julka maluje swoje jajko (wyplecione innym
sposobem).

Na tym etapie wyplatanie nie sprawia już trudności. Od lewej: Zosia Walicka z wnuczką
Julką, Danusia Olszowy i Izabela Kurcek.

Wianki są coraz dłuższe... – Magda Jabłoń-
ska (z lewej) i Marzena Koryl.
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W marcu w „Galerii pod Ratuszem”
w Głogowie Młp. zaprezentuje Pani swoją
wystawę. Co ciekawego zobaczymy?

W „Galerii pod Ratuszem” pokażę
pejzaże, trochę aniołów spacerujących
po okolicy i w związku z tym, iż mamy
okres Wielkiego Postu, kilka prac „wiel-
kopostnych”, a może nawet „filozoficz-
nych” – cokolwiek to znaczy. Wystawa
będzie czynna już od 9 marca.

Co pobudza Pani kreatywność?

Tematy do swoich prac czerpię
z przyrody, fotografuję lub idę w plener.
Czasami inspiruje mnie rozmowa z kimś
na temat twórczości lub ciekawy tekst,
gdzieś przeczytany. Nie rezygnuję tak-
że z własnej wyobraźni, którą pobu-
dzam obrazami znanych mistrzów lub
współczesnych artystów. Uwielbiam
przeglądać galerie i blogi w Internecie
– zawsze mogę trafić na coś, co mnie
zainspiruje, pobudzi do działania lub
po prostu nacieszy zmysły. Można więc
powiedzieć, że inspiruje mnie samo
życie – to wielkie wyzwanie i ciekawa
przygoda.

Ulubiona technika malarska to...

Moja twórczość to przede wszystkim
malarstwo w technice olej, akryl, a cza-
sem akwarela. Lubię także eksperymen-
ty z technikami, a w szczególności kola-
że i asamblaże. Poza tym rysuję piór-
kiem, ołówkiem i lubię rysunek lawowa-
ny. Tworzę wtedy mniejsze formy, naj-
częściej związane z architekturą lub fi-
lozofią i symbolem.

Co wyjątkowego jest w Pani twórczości?

Nie wiem czy się wyróżniam. To próż-
ne określenie, które może zamknąć dro-
gę do rozwoju. Każda twórczość to we-
dług mnie ciekawy eksperyment, ponie-
waż coś, co ma się w głowie trzeba po-
kazać na płótnie, kartce, a to nie zawsze
jest to samo. Moje prace po prostu są
– czasem proste, czasem skomplikowa-
ne, innym razem przesłodzone lub prze-
rysowane, a innym razem to zabawa ko-
lorem i formą. Moimi ulubionymi tema-
tami są pejzaże, a czasem martwa na-

Jak mówi M. Kwolek, malarstwo to stan duszy i umysłu.

tura. Lubię także łączyć postacie z pej-
zażem w nastrojowych scenach.

Co chce Pani przekazać innym po-
przez swoje prace?

Nie chcę walczyć o widza i uznanie.
Jest tylu młodych i zdolnych artystów.
Niech zbawiają świat lub samą sztukę.
Chciałabym jedynie, aby ludzie byli wraż-
liwsi na to, czego doświadczają, co oglą-
dają idąc ulicą lub przychodząc do gale-
rii. Chciałabym, aby ludzie się nie spie-
szyli, lecz wolniej i dokładniej patrzyli. Nie
trzeba być wielkim artystą, aby dostrzec
kolory w trawie, czy ciekawą deskę w pło-
cie... Trzeba to jedynie zauważyć. Jeżeli
jednak kogoś wzruszy lub zdziwi to, co
namalowałam, będzie mi bardzo miło.

Czy Klub Twórców Sztuki „ART-dekor”
z Sokołowa Młp. do, którego Pani na-
leży, to miejsce gdzie rozwija Pani
skrzydła?

Tak. Angażuje się w pracę arty-
styczną Klubu Twórców Sztuki „ART-de-
kor” w MGOKSiR w Sokołowie Młp. Bar-
dzo się cieszę, że mamy taki Klub. Po-
maga to uwierzyć, że sztuka, przez duże
„S”, jest czymś wyjątkowym i dostępnym,
nawet w tak małym miasteczku.

Czym dla Pani jest malarstwo?

Malarstwo to stan duszy i umysłu
oraz duża doza przetrwania w świecie
koloru, kształtu i ludzkiej krytyki. Warto
jednak po nie sięgnąć, aby sprawdzić,
co w nas siedzi, co krzyczy, a co tylko
szepce...

A poza malarstwem, czy jakaś dziedzi-
na sztuki jest Pani równie bliska?

Wszystkie dziedziny sztuki są wspa-
niałe. Ja uprawiam malarstwo i rysunek,
zakochana jestem w fotografii, a zdra-
dzam ją z rękodziełem. Uwielbiam two-
rzyć kompozycje w przestrzeni, łączyć
różne kształty, faktury itp. Podziwiam
twórców ludowych, którzy tworzą z po-
trzeby serca i mają, w tym, co robią, wie-
le pokory i cierpliwości.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

Przedruk za podaniem źródła: Katarzyna Ma-
dej, „Co w nas siedzi, co krzyczy, a co tylko
szepce...” z miesięcznika społeczno-kultural-
nego Ziemia Głogowska, str. 10 nr 2/2018.

CO W NAS SIEDZI, CO KRZYCZY, A CO TYLKO SZEPCE...

Rozmowa z Małgorzatą Kwolek, malarką należącą do Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” z So-
kołowa Młp.
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A warto tutaj wspomnieć o nowości,
którą wprowadziliśmy do oferty zajęć
sportowo-ruchowych Klubu, mianowicie
ćwiczenia polegające na koordynowa-
niu ruchu z oddechem. Vinyasa wzmac-
nia i rozciąga mięśnie, poprawia prze-
mianę materii, rozgrzewa i pomaga
w usuwaniu toksyn z organizmu oraz po-

zwala uzyskać wewnętrzną równowagę,
lekkość i energię, co umożliwia lepsze
rozumienie własnego ciała i zachodzą-
cych w nim zmian.

Z życia Seniorów w naszej Gminie
Tegoroczna zima nie odstraszyła naszych Seniorów przed opuszczaniem ciepłych domów. Pomimo
leżącego śniegu i trzymającego mrozu przybywali na czwartkowe zajęcia Klubu Seniora stęsknieni
kolejnego spotkania. Gorąca herbata i żywe rozmowy ogrzewały naszych uczestników podczas spo-
tkań w ten mroźny, długi, zimowy czas. Tak samo jak cotygodniowa dawka ruchu.

Ten zimowy czas był wyjątkowym,
rodzinnym okresem w naszym Klubie,
gdzie wspólnie zatroszczyliśmy się
o zachowanie tradycyjnych obrzędów
i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.
Zaraz po Nowym Roku uczestniczyliśmy
w zjawiskowym, wykonanym na najwyż-
szym poziomie Koncercie Kolęd Świata

w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Pod-
karpackiej w Rzeszowie. Tydzień póź-
niej, pozostając w świątecznej atmosfe-
rze spotkaliśmy się na Wigilijnej wiecze-

rzy, by z modlitwą na ustach podzielić
się opłatkiem i złożyć sobie najserdecz-
niejsze życzenia. Panowie Witold Wa-
licki i Wiesław Marecki przypomnieli
zapomniane kolędy i pastorałki oraz te
współcześnie znane przygrywając na
gitarze i klawiszach do śpiewu. Okres
karnawału zamknęliśmy huczną im-
prezą choinkową wyprawioną przy mu-
zyce na żywo również w akompania-
mencie Panów Walickiego i Mareckie-
go, tańcząc i częstując się z bogato za-
stawionych stołów, korzystając z ostat-
niej okazji do zabawy przed milczącym
czasem Wielkiego Postu.

Zajęcia styczniowe i lutowe owoco-
wały w interesujące spotkania z osoba-
mi z różnych dziedzin. Gościliśmy Pan
Tadeusza Czarnego, uznanego kręga-
rza i masażystę. Pan Tadeusz przygoto-
wał dla naszych Seniorów pogadankę
o dolegliwościach bólowych pochodzą-
cych z kręgosłupa, oraz innych dolegli-
wościach, którym zapobiegać można
przy pomocy masażu i odpowiednich
zabiegów na kręgosłup. Na innym spo-
tkaniu Pani Iwona Lis przedsiębiorczyni
z Rzeszowa, właścicielka i założycielka
własnej marki perfum Fox Perfumes,
podzieliła się z uczestnikami ogromem
posiadanej wiedzy na temat perfum oraz
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Zajęcia z okazji Ferii zostały zorga-
nizowane dla dzieci w wieku od 6 do
16 lat i odbywały się w godzinach od
9:00 do 14:00. W programie Ferii znala-
zły się różnego rodzaju gry i zabawy
zręcznościowe, zajęcia ruchowe, pla-
styczne, umysłowe, kulinarne, różne
konkursy, zajęcia z „Robotyką LEGO”
a także została zorganizowana wyciecz-
ka. Miła atmosfera wprowadziła dzieci
w feryjny nastrój, który dodatkowo wzma-
gała codziennie przygotowywana przez
Panią Elżbietę Rembisz pyszna gorąca
herbata z cytryną.

otuliła każdego ulubionym zapachem,
wręczając wszystkim testery wybranych
perfum. Klub Seniora odwiedził również
dzielnicowy z rejonu Sokołów, mł. asp.
Piotr Knap, który w ramach podsumo-
wania debaty społecznej nt. Bezpie-
czeństwa Seniora, która odbyła się w li-
stopadzie w MGOKSiR nawiązał do
ważniejszych kwestii związanych z te-
matem i odpowiadał na pytania uczest-
ników, głownie dotyczące kwestii bez-
pieczeństwa i interpretowania przepi-
sów prawa odnosząc się do naszej lo-
kalnej rzeczywistości. Odbyliśmy rów-
nież spotkanie podróżnicze do Ameryki
Środkowej z miejscowym podróżnikiem
Łukaszem Kołodziejem, który prezentu-
jąc fotorelację ze swojego pobytu w Ni-
karagui, Hondurasie, Gwatemali, Kosta-
ryce i Panamie zaprosił słuchaczy do
obejrzenia tych pięknych miejsc z per-
spektywy swojego obiektywu oraz wy-
słuchania niesamowitej opowieści o swo-
jej podróży przez te kraje.

Uroczyście obchodziliśmy również
Dzień Kobiet. 8 marca przygotowaliśmy
dla naszych Seniorek strefę urody i re-
laksu. Z pomocą zaprzyjaźnionej
z MGOKSiR kosmetyczki Natalii Nowak
przygotowaliśmy zabiegi pielęgnacyjne
na twarz, dekolt, dłonie i stopy przy uży-
ciu kosmetyków wykonanych z dostęp-
nych w naszych domach składników.
Każda z Pań mogła wybrać odpowied-
nią dla swojego typu skóry maskę lub
peeleng i po ich aplikacji relaksować się
w gronie koleżanek przy blasku zapalo-
nych aromatycznych świec. Tym akcen-
tem rozpoczęliśmy przygotowania do
upragnionej wiosny. Więc, wiosno, przy-
chodź, nie tylko do Klubu Seniora!

Adrianna Szot-Warzocha

Ferie 2018
Tegoroczny zimowy wypoczynek dla dzieci w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
odbył się w terminie 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku.

Zajęcia były bogate w przeróżne
atrakcje. Odbyła się wycieczka autoka-
rowa do parku trampolin „Happy Jump”
w Rzeszowie. Zestaw trampolin wraz
z ogromnym basenem piankowym po-
zwolił na przeżycie niezapomnianych
emocji i bezcennych wrażeń. Dzieci
miały możliwość skorzystania z pew-
nego rodzaju zajęć wychowania fizycz-
nego na trampolinach z „Wyskokowe-
go Wf-u”. Nie posiadały się z radości
pochodzącej ze skakania na trampoli-
nach i lotów do basenu. Doświadczyły
niesamowitego uczucia lekkości, wyso-

kiego wyskoku i miękkiego lądowania
w basenie wypełnionym ogromną ilo-
ścią kostek piankowych. Dzieci w bez-
pieczny, prosty i miękki sposób mogły
także nauczyć się podstaw akrobatyki.
Była to świetna zabawa dla dzieci oraz
możliwość, aby poczuć się lekko i co
najważniejsze skoczyć po zdrowie
w Parku Trampolin Happy Jump!

Zostały zorganizowane także zaję-
cia z „Robotyką LEGO”. Uczestnicy
konstruowali różne roboty i maszyny
z klocków LEGO. Każdy robot, oprócz
klasycznych elementów konstrukcyj-
nych LEGO posiadał także komponen-
ty elektroniczne takie jak: silnik elek-
tryczny, czujnik ruchu czy czujnik wy-
chylenia. Dzięki temu roboty potrafiły
automatycznie realizować różne zada-
nia. Podczas zajęć dzieci miały możli-
wość nauczenia się także programowa-
nia gier komputerowych nawiązują-
cych do programów takich jak Snake,
czy Tetris. Uczestnicy wzięli udział
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w tworzeniu prostej, ale efektownej gry
komputerowej. Podczas zajęć uczest-
nicy mogli wcielić się w małych naukow-
ców i poznać tajniki eksperymentów
i programowania. Robotyka LEGO dla
dzieci jest okazją do rozwoju logiczne-
go myślenia, kreatywności i współdzia-
łania, a zbudowane konstrukcje za-
chwyciły nie tylko najmłodszych.

Samodzielne zrobienie
PINIATY było dla dzieci
sporym wyzwaniem, wyma-
gało dużo cierpliwości i na-
kładu pracy, ale dało
ogromną satysfakcję ze
stworzenia pięknych, kolo-
rowych i o różnych wzorach
PINIAT. Możliwości i róż-
nych wzorów jest wiele,
a samo jej wykonanie to
najlepsza wspólna zabawa.
Samo wykonywanie piniaty
jest doskonałą twórczą za-
bawą oraz bardzo cieka-
wym urozmaiceniem. Cała
zabawa polega na rozbiciu
piniaty, która zachwyca ko-
lorami i kształtami. We wnę-
trzu znajduje się masa sło-

dyczy, łakoci i konfetti, których uczestni-
cy starają się zebrać jak najwięcej. Za-
bawę rozbijania PINIATY zaczyna naj-
mniejszy uczestnik, którego okręca się
kilka razy wokół własnej osi, po czym
z zasłoniętymi oczami próbuje on roz-
bić piniatę. Wszyscy rozprawili się z pi-
niatą, a ubaw, okrzyki, śmiech i emocje
przez ten czas były nieziemskie. Frajdy,

więc jest co niemiara, a dodatkowo dzie-
ciaki mogą się wyszaleć.

Podczas zajęć wykonywane były
przeróżne prace plastyczne m.in. ma-
lowanie palcami, słuchamy i rysujemy,
tworzenie piniat. Odbyło się także two-
rzenie biżuterii, gdzie dzieci kompono-
wały bransoletki oraz naszyjniki według
własnego gustu co wywołało wiele ra-

dości. Były również organi-
zowane różne konkursy
drużynowe tj. „Państwa-
miasta”, „Schowaj-szukaj”,
czy „Jaka to melodia?”.
Dzieci miały możliwość wy-
próbowania swoich sił pod-
czas Karaoke, były tutaj
występy indywidualne jak
również wszyscy uczestni-
cy razem śpiewali ulubio-
ne utwory. W czwartki
oprócz zabaw prowadzone
były zajęcia kulinarne, na
których dzieci przygotowy-
wały m.in. pizzę. Odbywa-
ły się także różne seanse
kinowe, na których wyświe-
tlane były bajki a dzieci
zajadały się smakołykami

specjalnie przygotowanymi na tę oka-
zję. Ponadto dzieci korzystały z możli-
wości gry w tenisa stołowego, bilarda
oraz piłkarzyków. Brały chętnie udział
w zabawach przy użyciu chusty Klan-
zy. Na zakończenie odbyła się dysko-
teka połączona z balem przebierańców.
Został zorganizowany konkurs na naj-
ciekawsze przebranie. Przy czym każ-
de przebrane dziecko otrzymało pa-
miątkową książeczkę.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za
udział i wspólne spędzenie Ferii. Zapra-
szamy za rok. Zajęcia prowadzili instruk-
torzy: Barbara Rybak, Adrianna Szot-
Warzocha, Marek Kida.

Barbara Rybak
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Turniej rozegrany został na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
Nagrody rzeczowe w postaci piłek wraz z okolicznościowymi pucharami wręczyli: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

Sokołów Grzegorz Kwiecień oraz Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp. Agata Dec.
Podczas trwania Turnieju organizator zabezpieczył opiekę medyczną i posiłek dla zawodników.

Wyniki:

KAT. U-8 chłopcy: I miejsce SP nr 3 w Trzebosi
KAT. U-10 chłopcy: I miejsce SP nr 2 w Trzebosi
KAT. U-12 dziewczęta: I miejsce ZS w Wólce Niedźwiedzkiej
KAT. U-12 chłopcy: I miejsce ZS w Sokołowie Młp.; II miejsce ZS nr 2 w Nienadówce; III miejsce ZS w Wólce Niedźwiedzkiej.

Marek Kida

24 lutego br. na sali klubowej MGOK-
SiR spotkali się młodzi adepci szachów
z terenu całej Gminy Sokołów Młp., aby
na dystansie 9 rund przy czasie 10 mi-
nut na zawodnika porównać swoje
umiejętności, podszkolić się w grze oraz
po prostu poznać i zaprzyjaźnić. Drugim
celem Turnieju było wyłonienie mistrza
i mistrzyni Gminy Sokołów Młp. do lat
12. W niemal rodzinnej atmosferze Tur-
niej rozpoczął się i zakończył od ciepłych
słów Dyrektor MGOKSiR Agaty Dec.
Swoją osobą zaszczycił młodych sza-
chistów również Zastępca Burmistrza

Grzegorz Kwiecień, który wspiera całym
sercem rozwój sportu i to nie tylko dys-
cyplin wiodących, ale każdy rodzaj re-
kreacji sportowej zarówno dla ciała jak
i dla ducha. Przez cały dzień pomocą
dla szachistów i organizatora służył
Radny Andrzej Godek, który był jedno-
cześnie fundatorem okolicznościowych
pucharów. Sędzią głównym był pomysło-
dawca zawodów Marek Kida. Za miej-
sca od 1 do 3 w kategorii dziewcząt,
chłopców oraz dla najmłodszej i najmłod-
szego Agata Dec – Dyrektor MGOKSiR
w imieniu Burmistrza ufundowała i wrę-

czyła piękne kolorowe książki. Wszyscy
uczestnicy ponad to otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy za uczestnictwo, a w prze-
rwie między rozgrywkami posiłek oraz
napój.

Kategoria chłopców: 1 miejsce
– Wiktor Wawrzaszek, 2 miejsce Patryk
Piela, 3 miejsce Sebastian Cisek. Kate-
goria dziewcząt: 1 miejsce Patrycja Pie-
la, 2 miejsce Edyta Serafin, 3 miejsce
Wiktoria Hamryszczak. Najmłodsza za-
wodniczka: Wiktoria Hamryszczak. Naj-
młodszy zawodnik: Hubert Kida.

Redakcja

I Sokołowski Turniej Szachowy
I Sokołowski Turniej Szachowy pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
Młp. został rozstrzygnięty.

XVIII Turniej Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

23.01.2018 r. odbył się XVIII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
– Eliminacje Gminne pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
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Na linii startu obok Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. zgro-
madziło się blisko 170 uczestników, których serdecznie powi-
tał Burmistrz GiM Sokołów Młp. Andrzej Ożóg. Jako gospodarz
ziemi sokołowskiej sam dał przykład i wraz ze swoim zastępcą
Grzegorzem Kwietniem wziął czynny udział w Biegu.

Spikerem i głównym organizatorem była Pani Dyrektor
MGOKSiR Agata Dec, która bardzo sprawnie pokierowała
wszystkimi sprawami związanymi z całokształtem Biegu Pa-
mięci. O historycznym tle wydarzenia, czyli o tym kim byli żoł-
nierze wyklęci i po co tak wogóle biegniemy opowiedział
Marek Kida z MGOKSiR. Zapraszając wszystkich równocze-
śnie do oglądnięcia po Biegu wystawy towarzyszącej z IPN
pt. Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-
1944/45.

Wystawa z racji jej rozpiętości (50 plansz) podzielona zo-
stała na dwie części: I cześć ekspozycyjna znajdowała się
w budynku magistratu miejskiego, zaś druga w holu Krytej
Pływalni.

Zapisy elektroniczne:
http://zapisy.ultimasport.pl/379

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
4 marca w samo południe wystartował lokalny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wil-
czym” na honorowy dystans 1963 m (dystans, który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza
wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”) w Sokołowie Małopolskim.

Wśród biegnących (w białych koszulkach z wizerunkiem
jednego z najbardziej znanych żołnierzy wyklętych Witolda
Pileckiego) ulicami Cieplińskiego, Pelca, Powstańców Stycz-
niowych widać było flagi narodowe. Miłym jest fakt, że do
takiej manifestacji dumy narodowej włączają się rodziny
z dziećmi oraz młodzież.

Na Bieg do Sokołowa przybyli biegacze m.in.
z miejscowości: Nowy Kamień, Stobierna, Rak-
szawa, Wola Raniżowska, Cmolas, Jasionka,
Trzebownisko, Wólka Sokołowska, Trzeboś, Bę-
dziemyśl, Szczecin, Stalowa Wola, Rzeszów, Ko-
morów, Górno, Kolbuszowa, Nisko, Maleniska,
Trzebuska, Nienadówka, Turza, Trzęsówka,
Łężyn, Widełka i oczywiście w lwiej części bie-
gacze z Sokołowa Młp. Za ukończenie Biegu
oprócz koszulki każdy otrzymał medal, opaskę
na rękę, komiks, ulotki informacyjne/promocyjne
sponsorów i organizatorów, napój izotoniczny...
a to wszystko w ładnej ekologicznej papierowej
torbie z logo Biegu i sponsorów. Dla rozgrzania
podczas całego biegu organizator zapewnił
ciepłą herbatę, a nad bezpieczeństwem wszyst-
kich czuwał przez cały czas ratownik medyczny.

Redakcja
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Rok w Krytej Pływalni liczony jest od
przeglądu technicznego do przeglądu
technicznego tzn. od września danego
roku do września kolejnego roku.

Nasz Obiekt obsługuje coraz to
większą liczbę klientów i tak np. w roku
kiedy rozpoczynaliśmy działalność, to
był lipiec 2011roku klientów mieliśmy
ponad 49 tys., a w roku 2017 obsłużyli-
śmy klientów w liczbie ponad 149 tys.

Zainteresowanie Obiektem jest duże
świadczy o tym zajmowane od dłuższe-
go już czasu, pierwsze miejsce wśród
tego typu obiektów na Podkarpaciu.

Na to miejsce złożyło się wiele czyn-
ników, ale przede wszystkim duże za-

Zaproszenie na
spotkania Grupy

Wsparcia „Orchidea”

Problemy zdarzają się w życiu każdego. W więk-
szości radzimy sobie z nimi samodzielnie lub
szukamy pomocy u rodziny lub przyjaciół. Cza-
sem to jednak nie wystarcza. Szukamy wtedy
innych form pomocy.

Jedną z nich jest właśnie grupa wsparcia. Jest to grono
osób skupionych wokół wspólnego problemu np. uzależnie-
nia, choroby czy przemocy. Głównym celem spotkań jest wza-
jemne wsparcie emocjonalne, oraz pomoc w pokonywaniu
problemów. Podczas spotkań uczestnicy mogą nie tylko wy-
mienić się doświadczeniami i uzyskać nowe informacje, ale
także otrzymać zrozumienie i akceptację. Udział w grupie
wsparcia jest też dodatkowo świetną okazją do poznania no-
wych osób i nawiązania nowych relacji, a nawet przyjaźni1.

angażowanie i profesjonalizm w pracy
załogi krytej pływalni.

Jeśli chodzi o klientów to mamy bar-
dzo wymagających, im też dziękujemy
za ich uwagi, spostrzeżenia i rady.

Obsługując tylu klientów, mamy wie-
le napraw i remontów w obiekcie. Stara-
my się je usuwać na bieżąco by te uster-
ki nie były zauważalne przez klientów.

Ostatnio we współpracy z Miejsko
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
wprowadziliśmy prezentację-wystawę
obrazów różnotematycznych, twórców
z naszego regionu i nie tylko. Wystawa
ta cieszy się dużym zainteresowaniem

Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie działa gru-
pa wsparcia „Orchidea”. Spotkania organizowane są syste-
matycznie raz w miesiącu. Grupa ta jest skierowania do ko-
biet z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które w swoim życiu
doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych
oraz tych, które potrzebują wsparcia w prawidłowym budo-
waniu swojego życia rodzinnego. Spotkania prowadzone są
przez pracowników OIK, jak również przez zaproszonych spe-
cjalistów, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez uczest-
niczki. Do tej pory spotkania prowadził m.in. mediator, lekarz,
psycholog, ksiądz, rehabilitant, kosmetyczka, fryzjerka i wiele
innych. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dodatkowym
udogodnieniem dla uczestniczek, które nie mają z kim zosta-
wić dzieci, jest możliwość zabrania ich ze sobą. Podczas spo-
tkania dzieci będą pod opieką pracownika Ośrodka i spędzą
czas w świetlicy przygotowanej pod ich potrzeby.

Spotkanie Grupy Wsparcia „Orchidea” odbyło się 26.01.
2018 r. o godzinie 15.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Górnie, ul. Rzeszowska 5, pawilon 7. Było to pierwsze
spotkanie w tym roku. Miało ono charakter integracyjno-orga-
nizacyjny, podczas którego została przeprowadzona anoni-
mowa ankieta w celu rozeznania potrzeb i oczekiwać uczest-
niczek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami
Ośrodka w Górnie pod numerem: 518-736-839.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Joanna Kiszka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Co słychać
w Krytej Pływalni

wśród klientów naszego obiektu. Myśli-
my wprowadzić takie wystawy – prezen-
tacje jako stały punkt w funkcjonowaniu
naszego obiektu, a może nawet i spo-
tkania z autorami tych obrazów.

Administrator

1 M. Wołowska-Ciaś „Grupa wsparcia – jak działa?”, http://zwiercia-
dlo.pl/psychologia/rozwoj/grupa-wsparcia-jak dziala, 2014.
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M³odzie¿ ZS w Soko³owie
Ma³opolskim

na EKOLGALI 2017

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. wybra-
na młodzież Technikum żywienia i usług
gastronomicznych wzięła udział w EKO-
GALI – międzynarodowe targi żywności
i produktów wysokiej jakości organizo-
wane przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego w G2 Arena Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym w Ja-
sionce koło Rzeszowa. We współpracy
z MTR (Międzynarodowe Targi Rze-
szowskie) promowaliśmy konkurs AGRO
POLSKA, na najlepsze produkty branży
rolnej i przetwórstwa rolno-spożywcze-
go opartego na polskich recepturach,
technologiach i surowcach krajowych.

Targom EKOGALA towarzyszyły licz-
ne seminaria, degustacje, konkursy
i pokazy gotowania, w tym również i na-
szych uczniów. Na żywo sporządzaliśmy

i wypiekaliśmy proziaki z których po-
wstawały liczne słone i słodkie przeką-
ski z najlepszych polskich produktów.

Każdy z uczniów miał do wykonania
konkretne zadanie, a nad sprawnym
przebiegiem czuwała nauczycielka
przedmiotów zawodowych gastrono-
micznych p. mgr inż. Marzena Sobczuk-
Puc i p. Dominik Pakłos z cukierni J. Or-
łowski i K. Rak.

Dzięki prężnej współpracy z cukier-
nią młodzież wypiekała serca pierniko-
we z symbolem MTR – głównego orga-
nizatora konkursu.

Po południu wyłoniono zwycięzców
konkursu, którego przedmiotem jest wy-
różnienie Godłem Promocyjnym AGRO
POLSKA, AGRO POLAND-EURO QUALI-
TY i ECO AGRO POLAND – symbolem

najwyższej jakości oferowanych produk-
tów. Na inaugurację zaproszono miedzy
innymi Władysława Ortyla Marszałka
Województwa Podkarpackiego oraz
Wojewodę podkarpackiego Ewę Le-
niart, którzy wręczyli laureatom konkur-
su statuetki, dyplom oraz prawo znako-
wania Godłem Promocyjnym wyróżnio-
nego produktu. Gala finałowa obejmo-
wała degustację tortu genueńskiego
i przekąsek przygotowanych przez
naszą młodzież.

Na zakończenie dwudniowych tar-
gów uczniowie wraz z opiekunem za
trud, organizację i realizację tego przed-
sięwzięcia otrzymali pamiątkowe po-
dziękowania.

Marzena Sobczuk-Puc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Rzeszowie zaprasza osoby nie-
pełnosprawne z terenu powiatu rze-
szowskiego do ubiegania się o dofinan-
sowania ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach pilotażowego pro-
gramu PFRON – Aktywny Samorząd.

Informacje dotyczące realizacji pro-
gramu w 2018 roku można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Bato-
rego 9, 35-005 Rzeszów, pod numerem
tel.: 17 8594823 wew. 7 lub 519585427,

A k t y w n y    S a m o r z ą d
a także na stronach internetowych bip.po-
wiat.rzeszow.pl oraz www.pcpr.po-
wiat.rzeszow.pl.

PODSUMOWANIE 2017 ROKU

Ogółem z dofinansowań skorzysta-
ło 86 osób niepełnosprawnych, z czego
w ramach Modułu I – 38 osób, a z Modu-
łu II – 48 osób.

Dofinansowania w zakresie Modu-
łu I przyznawane były na pomoc w za-
kupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu, prawa jaz-

dy kategorii B, sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramo-
wania, utrzymania sprawności tech-
nicznej wózków inwalidzkich o napę-
dzie elektrycznym, specjalistyczne pro-
tezy, naprawy tych protez oraz pomoc
w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej. Dofinansowania w zakresie
Modułu II przyznawane były na pokry-
cie kosztów czesnego oraz dodatki na
pokrycie kosztów kształcenia jako po-
moc w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym.

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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„Pasta” i basta – w³oskie specja³y makaronowe

7 grudnia 2017 r. w ZS w Sokołowie Młp. odbyły się kolejne zaję-
cia kulinarne „KREATORZY SMAKÓW”, w ramach projektu „Szkoła
profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość
edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego. W zajęciach biorą udział uczennice z klasy
IV AT; Paulina Krudysz, Klaudia Pietrońska, Katarzyna Tupaj, Anna
Urban, oraz z klasy II aT; Kapuścińska Kinga, Karolina Mika, Rzeszu-
tek Ewa, Stępień Monika.

W tym dniu młodzież przygotowała kilka włoskich, makaronowych
specjałów takich jak:

– tagliatelle w pomodoro z klopsami – klasyczny makaron w kształ-
cie długich, płaskich wstążek z sosem pomidorowym z klopsikami,

– farfalle (włoskie „motylki”) z kurczakiem w sosie z mascarpone,
– sałatkę drobiową z conchiglie rigate.
Ponadto uczennice przygotowały biszkopt genueński z kremem

czekoladowym i karmelem.
Wypiekły tradycyjne bieszczadzkie prozaiki z masłami smakowy-

mi (czosnkowym, chrzanowym, ziołowym i paprykowym), które miały
być przedsmakiem EKOGALI 2017.

Zajęcia chodź bardzo długie i wyczerpujące, to jednak pełne do-
brego smaku i 100% satysfakcji z wykonanego zadania.

Marzena Sobczuk-Puc

W dniu 11 grudnia 2017 r. naszą
szkołę odwiedzili studenci Politechniki
Rzeszowskiej z Wydziału Chemicznego
studiujący na kierunku biotechnologia.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież
naszej szkoły zainteresowana tematyką
związaną z biotechnologią, głównie
uczniowie uczący się chemii na pozio-
mie rozszerzonym. Studenci na począt-
ku przedstawili założenia programu
ADAMED SmartUP, który jest ogólnopol-
skim programem naukowo-edukacyj-
nym skierowany do uczniów szkół po-
nadpodstawowych, mającym na celu
popularyzację nauk ścisłych i przyrod-
niczych oraz wsparcie rozwoju pasji
i zainteresowań szczególnie uzdolnio-
nej młodzieży.

Podstawą inicjatywy jest program
stypendialny, który składa się z innowa-
cyjnego obozu naukowego, programu
indywidualnych konsultacji edukacyj-
nych oraz wsparcia finansowego dla
najlepszych. Celem programu jest umoż-
liwienie współpracy młodzieży szcze-
gólnie uzdolnionej w kierunku nauk ści-
słych i przyrodniczych z najlepszymi
uczelniami polskimi i zagranicznymi.
Wspieranie najzdolniejszych młodych
Polaków jako liderów innowacyjnej, pol-
skiej gospodarki. Studenci prowadzący
spotkanie opowiedzieli również o swo-
jej działalności w ramach Koła Nauko-
wego Biotechnologów INSERT działa-

Lekcja z chemii przeprowadzona przez studentów
PRz w ramach programu ADAMED SmartUP

jącego na Wydziale Chemicznym PRz.
Przybliżyli również młodzieży podsta-
wowe aspekty jakimi zajmuje się bio-
technologia, jej osiągnięcia we współ-
czesnej nauce i ich wykorzystanie w in-
nych dziedzinach wiedzy jak i w prze-
myśle. W celu lepszego zapoznania się
z pracą biotechnologa, uczniowie mo-
gli samodzielnie przetestować podsta-
wowe techniki pracy w laboratorium bio-
technologicznym na sprzęcie przywie-
zionym przez studentów. Spotkanie ze
studentami wskazało młodzieży na je-

den z możliwych kierunków dalszego
rozwoju. Przedstawiona oferta eduka-
cyjna Wydziału Chemicznego PRz mo-
że pomóc tegorocznym maturzystom
w wyborze któregoś z proponowanych
kierunków. Być może będzie to właśnie
biotechnologia – nauka przyszłości, wią-
żąca wiele innych dziedzin wiedzy, któ-
rej absolwenci znajdują zatrudnienie
w wielu gałęziach przemysłu, np. spo-
żywczym, farmaceutycznym, medycynie,
czy rolnictwie.

Anna Smotryś
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Podsumowanie 26 Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

26 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy
odbył się 14 stycznia 2018
roku, a jego celem było po-
zyskanie środków „dla wy-
równania szans w leczeniu
noworodków”. Deklarowana
kwota uzyskana podczas Fi-
nału wyniosła ponad 81 mi-
lionów złotych, a dokładny
wynik tegorocznej zbiórki po-
dano 8 marca (126 373 804,
34 PLN zebrano na całym
świecie).

Tradycyjnie Sztab Zespo-
łu Szkół w Sokołowie kwe-
stował razem z WOŚP w dniu
finału. Trudne warunki pogo-
dowe nie przestraszyły na-
szych wolontariuszy, którzy
przez cała niedzielę zbierali
pieniądze na terenie Soko-
łowa i okolicznych miejsco-
wości. W tym roku Sztab or-
ganizowaliśmy wyłącznie
własnymi siłami, ale zainte-
resowanie uczniów przero-
sło nasze oczekiwania.
Dzięki ich licznemu udziało-
wi i poświęceniu udało nam
się zebrać rekordowe
13360,88 złotych.

Wszystkim wolontariu-
szom i osobom biorącym
udział w Finale serdecznie
dziękujemy.

Adam Woś

W styczniu nasza szkoła wzięła
udział w projekcie „Ciekawa lekcja” re-
alizowanym przez Wyższą Szkołę Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest
on skierowany głównie do uczniów szkół
średnich, w tym szczególnie do uczniów
klas maturalnych. Młodzież mogła wy-
brać sobie dowolny temat z różnych
wydziałów i kierunków tej uczelni.

4 stycznia odbyły się dwa spotkania
z młodzieżą. Część uczniów klasy IV A T

Udzia³ w projekcie „Ciekawa lekcja”

i cała III A Tm czyli informatycy wybrali
temat „Programowanie (gier, mikrokon-
trolerów, stron internetowych)”, który
został zrealizowany przez pana dr Mar-
ka Jaszuka. Prowadzący w interesujący
sposób wprowadził uczniów w ten cie-
kawy temat i omówił kolejne etapy two-
rzenia gier. Pod koniec zajęć ucznio-
wie w sposób praktyczny ćwiczyli kre-
owanie wirtualnej rzeczywistości za po-
mocą darmowego narzędzia dostępne-
go na stronie www.construct.net. Dzię-
ki tej lekcji młodzież zainteresowana
tematem tworzenia gier zyskała moc-
ne podstawy teoretyczne i praktyczne,
które pomogą jej dalej rozwijać się
w tym temacie.

Natomiast uczniowie klasy III A LO
wybrali temat „Techniki relaksacji w sy-
tuacjach stresowych”. Ten temat prezen-
towała dla młodzieży pani mgr Blanka
Kaszuba. Zajęcia miały na celu poka-
zać młodzieży jak zwalczać stres w naj-
trudniejszych dla nich sytuacjach. Miał

także miejsce krótki pokaz masażu re-
laksującego.

19 stycznia odbyło się natomiast
ostatnie spotkanie z młodzieżą klas ga-
stronomicznych – częścią klasy IV A T
i całą III B T nt. „Żywność a możliwości
poznawcze. Co jeść, aby ułatwić sobie
sukcesy w nauce?”. Lekcję przeprowa-
dziła pani mgr Paulina Szady.

Projekt jest finansowany z funduszy
własnych uczelni, tak więc całkowicie
bezpłatny dla uczestników. Uczestni-
cząc w zajęciach prowadzonych przez
doświadczoną kadrę WSIiZ uczniowie
mają szansę poszerzyć swoją wiedzę
z danego zakresu tematycznego oraz
poznać nowoczesne narzędzia dydak-
tyczne. Organizacja takich zajęć daje
możliwość konfrontacji wiedzy uczniów
z uczelnią i jest okazją do przezwycię-
żania barier edukacyjnych, jakie mogą
pojawić się pomiędzy sposobem nauki
w szkole średniej, a szkołą wyższą.

Anna Kozak
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„S³odka” wywiadówka

W środę 17 stycznia 2018 r. w ZS
w Sokołowie Małopolskim odbyła się wy-
wiadówka szkolna. Z tej okazji technicy
żywienia i usług gastronomicznych oraz
kucharze pod opieką nauczycielek
przedmiotów zawodowych gastrono-
micznych; Marzeny Sobczuk-Puc i Mo-
niki Piszcz przygotowali słodki poczęstu-
nek dla wszystkich obecnych rodziców.

Przygotowania rozpoczęły się już we
wtorek i trwały do środy. Na korytarzach
szkoły można było poczuć przyjemnie
ulatniającą się woń wypiekanych ciast
i ciasteczek.

Na stole dominowały takie specjały
jak:
• Tiramisu
• Panna Cotta malinowa
• Panna Cotta kawowa
• Malinowa „chmurka”
• Mus owocowy z nasionami chia
• Trufle z marcepanu
• Cyrtynowiec
• Ciasto czekoladowe
• Babeczki kajmakowe
• Rurki
• Kruche ciasteczka
• Piernik

Studniówka 2018

Zgodnie z wieloletnią tradycją odby-
ła się w naszej Szkole Studniówka.

Wydarzenie to miało miejsce 27 stycz-
nia 2018 roku w lokalu „Magnat” w Je-
żowem. Impreza została zorganizowa-
na przez uczniów, rodziców i wycho-
wawców klasy III A LO oraz IV A T.
Wszystkich obecnych powitali przedsta-
wiciele obydwu klas – Natalia Motyl
i Dominik Jacek. Następnie głos zabra-
ła przedstawicielka Rodziców p. Jolan-
ta Piersiak oraz dyrektor Zespołu Szkół
mgr Antoni Kula. Swoje wystąpienie pan
dyrektor zakończył tradycyjnym zda-
niem: „Poloneza czas zacząć!”.

Obydwie klasy pięknie zaprezento-
wały się w tańcu, podkreślając donio-
słość chwili eleganckimi ubiorami oraz
różami, które każda tańcząca trzymała
w ręku.

Po uroczystej kolacji uczniowie ro-
bili sobie zdjęcia z wychowawcami
– p. Joanną Baszkiewicz – Macek,
p. Renatą Furman oraz p. Grzegorzem
Mackiem. Następnie wszyscy ruszyli na
parkiet oddając się zabawie do białe-
go rana. Wspaniała atmosfera towarzy-
sząca imprezie na długo pozostanie we
wspomnieniach uczestników balu ma-
turalnego.

Joanna Baszkiewicz-Macek
Grzegorz Macek

• Wafel czekoladowy
• Rogaliki
• Francuskie specjały z owocami

Każdy wypiek roztaczał wspaniały
zapach, kusił swoim wyglądem i zachę-
cał do natychmiastowego spożycia.

Każdy rodzic mógł również spróbo-
wać świeżo zaparzonej herbaty oraz
kawy z ekspresu (Latte macchiato – na-
poju mlecznego powstałego przez po-
wolne dolanie kawyespresso do gorą-
cego mleka, pokrytego warstwą mlecz-

nej piany), którą serwowali uczniowie
klasy III aZ.

Umiejętności gastronomiczne oraz
obsługa naszych uczniów zostały do-
strzeżone i wysoko ocenione przez
wszystkich zebranych, o czym świadczy-
ły szybko znikające ze stołu słodkości.

Przygotowanie atrakcyjnej wywia-
dówki wiąże się z dużym wysiłkiem i tru-
dem, ale naprawdę warto poświęcić tro-
chę sił i czasu.

Marzena Sobczuk-Puc
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26 stycznia 2018 r. tym razem
uczniowie klasy IALO i IBT uczestniczyli
wspólnie z nauczycielem wiedzy o kul-
turze w zwiedzaniu wystawy „W zimo-
wej szacie...”.

Temat zbiorowej wystawy prezento-
wany był przez twórców grup plastycz-
nych z Sokołowa Młp. i Głogowa: Klub
Twórców Sztuki „ART-dekor” z Miejskie-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. oraz Aktywnej Grupy
Twórców z Miejsko Gminnego Domu
Kultury w Głogowie.

Wszystkie prace według uczniów
naszej szkoły były pełne wrażliwości
i poczucia piękna wobec impresji zwią-
zanych z tematyką zimy.

W pracach malarskich odnaleźliśmy
również pracę zatytułowaną „Zima” pani
mgr Marii Łuszczki, która w latach 1971
– 1997 była nauczycielką języka polskie-
go w Sokołowskim Liceum Ogólno-
kształcącym i nadal kontynuuje swoje
pasje humanistyczne związane również
ze sztuką malarską.

Uczniowie mogli podzielić się wra-
żeniami po obejrzeniu wystawy malar-

Dnia 15 lutego 2018 r. uczniowie kla-
sy I ALO interesujący się chemią wzięli
udział w XXV Jubileuszowym Semina-
rium „Wybrane problemy chemii” zorga-
nizowanym przez Politechnikę Rze-
szowską. Ok. 500 uczniów z różnych
szkół ponadgimnazjalnych wojewódz-
twa podkarpackiego mogło odsłuchać

ciekawych wykładów oraz uczestniczyć
w kilkugodzinnych zajęciach laborato-
ryjnych. Pierwszą część seminarium sta-
nowiły dwa wykłady poprowadzone
przez pracowników Politechniki. Pani dr
inż. Anna Kuźniar przedstawiła wykład
pt.: „Metale wokół nas”, wskazując ze-
branym na występowanie i znaczenie

pierwiastków metalicznych w życiu czło-
wieka.

Zostało omówiono m.in. występowa-
nie metali w stopach, enzymach, katali-
zatorach i kosmetykach. Drugi wykład
zaprezentowała pani dr inż. Joanna Ni-
zioł nt.: „(W)dzięki chemii, czyli związki
chemiczne w kosmetyczkach”. Tematy-

ka przypadła do gustu szczegól-
nie dziewczętom, choć i uczniowie
„płci brzydszej” słuchali z zainte-
resowaniem o substancjach za-
wartych w kosmetykach. Drugą
część seminarium stanowiły zaję-
cia warsztatowe w laboratoriach
Politechniki. Uczniowie podziele-
ni na grupy mogli poznać i zasto-
sować w praktyce techniki labora-
toryjne związane z tematyką: poli-
merów i tworzyw sztucznych, chro-
matografią i krystalizacją. Mieli też
możliwość ilościowego oznacza-
nia kofeiny w produktach natural-
nych. Zajęcia odbyte na Politech-
nice były dla uczniów cennym do-
świadczeniem i stanowiły inspira-
cję do rozwijania zainteresowań
związanych z naukami przyrodni-
czymi.

Anna Smotryś

XXV Jubileuszowe Seminarium „Wybrane problemy chemii”

Wystawa malarska „W zimowej szacie...”

skiej, a także wzbogacić swoją wiedzę
z zakresu analizy tekstu kultury w tym
interpretacji dzieła malarskiego. Udział
w wystawie młodzieży był nie tylko ich

refleksją, ale także fascynacją zimowym
pejzażem.

Renata Kotula
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Jednym z priorytetowych oddziały-
wań wychowawczych w naszej szkole
jest kształtowanie prawidłowych postaw
i zachowań społecznych, umiejętności
kulturalnego zachowania się w różnych
sytuacjach, mechanizmów empatii i to-
lerancji wobec innych. W drugim seme-
strze roku szkolnego 2017/2018 ucznio-
wie klas (I LO, II LO, II AT, III AT i III BT)
wzięli udział w konkursie z wiedzy o kul-
turze „Mistrz savoir-vivre’u”. Miał on
uświadomić uczniom, jak ważne jest
właściwe zachowanie i w jaki sposób
wpływa ono na nasze relacje z otocze-
niem.

Uczniowie z ZSZ zawód operator
obrabiarek skrawających uczestniczą
w kursie CNC w ramach projektu „Szko-
ła profesjonalnych kompetencji zawodo-
wych” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX „Jakość edukacji i kompe-
tencji w regionie” Działanie nr.9.4
Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego. W kursie od lutego
do kwietnia 2018 r. udział bierze
6 uczniów. W następnych miesią-
cach kolejne grupy uczniów
wezmą udział w kursie CNC. Dla
każdej z grup przeznaczono 105
godzin kursu.

Wiadomości i umiejętności
zawodowe jakie uzyska uczest-
nik kursu po jego zakończeniu:

– wiadomości z zakresu: pod-
staw obróbki skrawaniem, budo-
wy obrabiarek CNC, programo-
wania i obsługi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie CNC,
bezpieczeństwa pracy na obra-
biarkach, komputerowego two-
rzenia dokumentacji technicznej
i technologicznej;

– umiejętności: uczestnik po
ukończeniu kursu będzie umiał:
dobierać narzędzia i parametry
obróbkowe, analizować doku-
mentację techniczną, dokony-
wać pomiarów warsztatowych, tworzyć
i wprowadzać ręcznie program CNC,
przeprowadzać transmisję danych kom-
puter-obrabiarka CNC, wprowadzać
dane narzędziowe (korektory narzędzi),
edytować programy, kopiować progra-
my, testować, uruchamiać programy
CNC oraz wprowadzać zmiany w pro-
gramie i podprogramie, zapisywać wpro-
wadzone zmiany, ustalać warunki wy-
konania programu, wyświetlać progra-

Uczniowie zrozumieli, że kultura
osobista i dobre maniery to cechy, które
kształtujemy w wyniku ciągłej pracy nad
sobą przez całe życie. Istotne zatem staje
się, aby rozpocząć tę pracę jak najwcze-
śniej. W ogólnych wnioskach młodzież
stwierdziła, że należy propagować wzor-
ce kulturalnego zachowania, wyrabiać
nawyk używania zwrotów grzecznościo-
wych oraz właściwego zachowania się
w różnych sytuacjach.

Konieczne jest również uczenie kry-
tycznej postawy wobec zachowań po-
wszechnie uznanych za niewłaściwe.

Uczniowie w końcowych refleksjach

związanych z konkursem udowodnili, że
właściwe, zgodne z ogólnie przyjętymi
normami zachowanie ma wpływ na ich
życie, a osoby przestrzegające zasad
savoir-vivre’u są zawsze lubiane, cenio-
ne i szanowane.

Wśród uczniów najlepsze wyniki
w konkursie uzyskali:
I miejsce – Dawid Woźny III BT
II miejsce – Aleksandra Ożóg, Renata
Ożóg
III miejsce – Alicja Maziarz

Serdecznie dziękuję wszystkim za
udział w konkursie.

Renata Kotula

Szkolny Konkurs „Mistrz savoir-vivre’u”

KURS CNC dla uczniów Zasadniczej Szko³y Zawodowej
– zawód: operator obrabiarek skrawaj¹cych

my z pamięci, zabezpieczać programy,
kasować programy, dokonać symulacji
programu na monitorze obrabiarki, prze-
prowadzać obróbkę wyrobu zgodnie
z dokumentacją technologiczną, doko-
nywać kontroli bieżącej i ostatecznej wy-
robów.

PROGRAM KURSU

Celem kursu jest nabycie wiadomo-
ści i umiejętności z zakresu:
– podstaw obróbki skrawaniem
– budowy obrabiarek CNC
– programowania i obsługi obrabiarek

sterowanych numerycznie CNC
– bezpieczeństwa pracy na obrabiar-

kach

– komputerowego tworzenia doku-
mentacji technicznej i technologicz-
nej

Absolwent kursu będzie potrafił:
– dobierać narzędzia i parametry ob-

róbkowe
– analizować dokumentację tech-

niczną
– dokonywać pomiarów warsztato-

wych
– tworzyć i wprowadzać ręcznie pro-

gram NC
– przeprowadzać transmisję danych

komputer-obrabiarka CNC
– wprowadzać dane narzędziowe (ko-

rektory narzędzi)
– edytować programy
– kopiować programy
– testować, uruchamiać programy

CNC oraz wprowadzać zmiany
w programie i podprogramie

– zapisywać wprowadzone zmiany
– ustalać warunki wykonania progra-

mu
– wyświetlać programy z pamięci
– zabezpieczać programy
– kasować programy
– dokonać symulacji programu na mo-

nitorze obrabiarki
– przeprowadzać obróbkę wyrobu

zgodnie z dokumentacją technolo-
giczną

– dokonywać kontroli bieżącej i osta-
tecznej wyroby.

Zapraszamy uczniów z ZSZ zawód
operator obrabiarek skrawających do
skorzystania z kursu CNC.

Udział w kursie daje nowe umiejęt-
ności praktyczne w zawodzie. Wykorzy-
staj swoją szansę – zapisz się.

Anna Kolano
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Pokaz
„Bufet molekularny”

Podczas ferii uczniowie z Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych
i ZSZ zawód kucharz uczestniczyli w za-
jęciach pokazowych „Bufet molekular-
ny” w ramach projektu „Szkoła profesjo-
nalnych kompetencji zawodowych”
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX „Jakość edukacji i kompetencji
w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa
jakości kształcenia zawodowego. Pod-
czas pokazu młodzież mogła zapoznać
się z nowoczesnymi technikami gotowa-
nia.

Celem kursu było podniesie kwalifi-
kacji zawodowych młodzieży, rozwój
dodatkowych umiejętności praktycz-
nych.

Młodzież zapoznała się z następu-
jącymi zagadnieniami:
– podstawowe informacje o bufecie

molekularnym,
– różne techniki wykonywania nowo-

czesnej kuchni: pianki, żele, syfony,
kwiaty jadalne, ciekły azot,

– technika sous vide, gotowanie próż-
niowe,

– tekstury molekularne.

Dzięki temu uczniowie zwiększą wła-
sne szanse po ukończeniu szkoły na
lepsze zatrudnienie. Zespół Szkół w So-
kołowie Młp. stawia na fachowców.

Anna Kolano

PROGRAM KURSU

BARISTYCZNEGO:

– Podstawy teoretyczne: Trivia, zarys
historyczny i kulturowy, Kawa – ro-
ślina. Rejony uprawy, odmiany kawy,
wymagania, Kawa – ziarno. Rozróż-
nienie ze względu na sposób zbie-
rania, metodę przetwarzania i sto-
pień wypalenia, Kawa – napój. Naj-
ważniejsze metody przyrządzania
Zasady serwowania napojów gorą-
cych, Teoria espresso. Parametry,
zasada 4M, chemia espress.

– Espresso – część praktyczna, Usta-
wianie młynka, Prawidłowe metody
dozowania i ubijania, Espresso clas-
sico, ristretto, lungo, doppio, Ameri-
cano.

– Kawy mleczne Ubijanie mleka, Ste-
amery, Classic cappuccino, Cafe latte
i cafe latte machiato, espresso mac-
chiato.

– Kawy deserowe, z czekoladą, z al-
koholem, Espresso affogato, espres-
so con panna, kawa po wiedeńsku,
Mocha i mokkacino, Irish coffee, Lat-
te artystyczne, Wzory lane z ręki, ry-
sowane sosem i szpikulcem.

– Czyszczenie ekspresu.

PROGRAM KURSU b9CUKIERNIK

– KLASYCZNE DESERY EUROPY:

– Podstawowe informacje o deserach.
– Regiony występowania i podstawo-

we przepisy.

– Klasyczne trunki podawane do de-
serów.

– Praktyczne przygotowanie poniż-
szych deserów:
– Tiramisu
– Panna cotta
– Semifredo
– Profiteroles
– Tarta truskawkowa
– Creme brulle
– Tort Shwarwaldzki
– Tort Sachera
– Creme caramel
– Suflet czekoladowy
– Crepes suzette

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji,
uczniowie zwiększą własne szanse po
ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnie-
nie. Zespół Szkół w Sokołowie Młp. sta-
wia na fachowców.

Anna Kolano

Kurs baristyczny i cukierniczy

W lutym podczas ferii grupa 24 uczniów z klas Technikum i ZSZ ukończyła Kurs
Cukiernik – klasyczne desery Europy i Baristyczny w ramach projektu „Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół
w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”
Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem kursów było
podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności
praktycznych.
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W roku szkolnym 2017/2018 Zespół
Szkół w Sokołowie Młp. będzie reali-
zował staże zagraniczne w ramach pro-
jektu „Praktyka zagraniczna szansą za-
wodową młodzieży” Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinasowany
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Z naszej szkoły 42 uczniów/uczen-
nic weźmie udział w miesięcznym sta-
żu zagranicznym w przedsiębiorstwach
w Austrii i Hiszpanii (Malaga) w kwiet-
niu i maju 2018 r.

Działania projektowe będą skiero-
wane do młodzieży z Technikum Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych, Techni-
kum Informatyczne oraz ZSZ zawód ku-
charz. Celem projektu będzie wsparcie
uczniów w podnoszeniu wiedzy, kom-
petencji, umiejętności zawodowych
oraz poznanie języka zawodowego nie-
mieckiego, angielskiego, hiszpańskie-
go, obcej kultury metod i organizacji
pracy tak, aby wykorzystać je w polskich
realiach.

Działania zaplanowane w projek-
cie:
– Akcje promujące projekt wśród mło-

dzieży i w środowisku.
– Spotkanie organizacyjne z mło-

dzieżą.
– Kurs języka niemieckiego, angiel-

skiego dla 42 osób.
– Szkolenie BHP dla młodzieży i opie-

kunów.
– Szkolenie przedmedyczne dla mło-

dzieży i opiekunów.
– Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie

się w trudnych sytuacjach, Rozwią-
zywanie konfliktów, Etyka zawodo-
wa i osobista, Różnice międzykultu-
rowe, Kształcenie właściwej posta-
wy, Wprowadzenie do nawiązywa-
nia kontaktów i relacji międzyludz-
kich, Przełamywanie barier języko-
wo-kulturowych).

– Zajęcia nt. „Zapoznanie z podstawo-
wymi wymaganiami stawianymi
przez pracodawców z Austrii i Hisz-
panii).

– Zajęcia nt. „Zapoznanie z branżą
gastronomiczną, informatyczną, han-
dlową w Austrii i Hiszpanii”.

– Zajęcia z równości szans.

– Realizacja programu stażu w Austrii
i Hiszpanii.

– Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk uczestni-
cy projektu otrzymają:
– certyfikaty wystawiane przez instytu-

cje wysyłającą i przyjmującą z potwier-
dzeniem zdobytych umiejętności,

– dokument Europass Mobilność,
– certyfikaty ukończenia kursów przy-

gotowawczych w Polsce wystawio-
ne przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:
– zwiększenie praktycznych umiejęt-

ności i kompetencji społecznych
oraz mobilności uczestników w celu
podniesienia ich potencjalnej atrak-
cyjności na rynku pracy,

– zdobycie doświadczenia zawodo-
wego w międzynarodowym środowi-
sku przez uczestników Projektu,

– nabycie przez uczestników kwalifi-
kacji kluczowych dla możliwości
uzyskania przyszłego zatrudnie-
nia,

Projekt „Praktyka zagraniczna szans¹ zawodow¹ m³odzie¿y”
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczy-
na realizację projektu pt. „Szkoła profe-
sjonalnych kompetencji zawodowych”
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020 współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Priorytet IX „Jakość
edukacji i kompetencji w regionie” Dzia-
łanie nr 9.4 Poprawa jakości kształce-
nia zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 999 552,70
złotych.

– dostosowanie treści kształcenia za-
wodowego do potrzeb zmieniające-
go się rynku pracy,

– opracowanie programu stażu lub
modyfikacja treści nauczania pod
kątem wymagań pracodawców,

– wzmocnienie umiejętności posługi-
wania się językiem obcym,

– wzmocnienie pewności siebie uczest-
ników pozwalającej na swobodne
poruszanie się na rynku pracy,

– podniesienie na wyższy poziom
kształcenia zawodowego,

– wzbogacenie oferty szkoły oraz jej
prestiżu w środowisku lokalnym,

– nawiązanie współpracy między
szkołą zawodową i przedsiębior-
stwami,

– poszerzenie wiedzy na temat kultu-
ry i obyczajów Austrii, Hiszpanii.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie
praktyk zagranicznych otrzymuje nie tyl-
ko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest
także bogatsza o unikalne umiejętności
i doświadczenia zawodowe oraz kom-

petencje społeczne, co zapewni jej po
ukończeniu szkoły lepszą pozycję na
rynku pracy. Dzięki programowi Era-
smus+ osoby uczące się zawodu mogą
zdobyć praktyczne doświadczenie za-
wodowe za granicą oraz podwyższać
swoje umiejętności językowe. Tego ro-
dzaju doświadczenie ma im ułatwić
przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół

w Sokołowie Młp.

Projekt
„Szko³a profesjonalnych kompetencji zawodowych”

Celem głównym projektu jest: Popra-
wa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.
2019 jakości szkolnictwa zawodowego
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w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogace-
nie oraz dostosowanie oferty edukacyj-
nej do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia w projekcie Szko-
ła Profesjonalnych Kompetencji Zawo-
dowych:
I. Studia podyplomowe i szkolenia

dla 10 nauczycieli.

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

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

ropy
- Kurs pełna księgowość – bilansi-

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

ny
- Videokurs: programowania w java

script
- Videokurs: java script – zaawanso-

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

- Videokurs: Programowania w PHP5
- Videokurs: PHP5 – zaawansowa-

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

kacji

III. Współpraca z Uczelniami Wyższy-
mi

- Wyjazdy naukowe na uczelnie (ana-
liza matematyczna, chemia żywno-
ści, podstawy elektrotechniki i elek-
troniki, technologia żywienia, nano-
technologia).

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

IV. Staże dla uczniów/uczennic

V. Współpraca z otoczeniem społecz-
no-gospodarczym

- Wizyty studyjne w przedsiębiorstwie.
- Cykl warsztatów – spotkań uczniów

z pracodawcami i pracownikiem
Urzędu Pracy lub OHP.

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

VI. Innowacyjne formy kształcenia za-
wodowego

- Innowacyjne zajęcia z doradcą za-
wodowym, Innowacyjne zajęcia
z dietetyki, Innowacyjne zajęcia
„Kreatorzy smaków”, Innowacyjne
zajęcia z zakresu kelnerstwa, Wy-
korzystanie rezultatów projektów
PO KL, Zajęcia pokazowe dla za-
wodowców, Warsztaty naukowo-
techniczne dla młodzieży Techni-
kum i ZSZ, Wyjazdy praktyczne dla
informatyków.

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

Realizacja działań w projekcie przy-
czyni się do podniesienia u uczniów
kompetencji zawodowych, jak też kształ-
towanie właściwych postaw i umiejęt-
ności tj. kreatywności, innowacyjności.

Jednocześnie zaplanowane zadania
mają na celu rozwój współpracy Zespo-
łu Szkół w Sokołowie Młp. z pracodaw-
cami i uczelnią wyższą, przede wszyst-
kim w zakresie organizacji wysokiej ja-
kości staży pozwalających młodzieży na
praktyczną naukę w miejscu pracy.

Anna Kolano
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ZS TRZEBOŚ

Zgodnie z najnowszymi wytyczny-
mi, nauczyciele powinni dążyć do

tego, aby uczyć w sposób jasny, zro-
zumiały i ciekawy, powinni ten proces
indywidualizować, a także rozwijać
u uczniów kompetencje kluczowe i zdol-
ności interpersonalne. Wszystkie wy-
mienione elementy z łatwością można
realizować wprowadzając szereg inno-
wacji w szkole. Wychodząc naprzeciw
wyzwaniom, jakie obecnie niesie ze
sobą kształcenie i kształtowanie dzieci
i młodzieży, nauczyciele Zespołu Szkół
w Trzebosi wdrożyli wiele nowatorskich
rozwiązań. Nie sposób w jednym arty-
kule przedstawić Państwu wszystkich,
dlatego też w części pierwszej zapre-
zentowane zostaną działania przepro-
wadzone z dziećmi w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym.

Począwszy od lat najmłodszych,
należy dbać o wyrabianie u dzieci za-
radności, samodzielności i umiejętno-
ści samooceny. Powinno się także

Szkoła innowacji
(cz. 1)

Innowacją w edukacji okre-
śla się nowatorskie działania
– programowe, metodyczne
bądź organizacyjne, których
celem jest uatrakcyjnienie
i poszerzenie oferty dydak-
tycznej szkoły, a także popra-
wa jakości jej pracy.

dbać o uczenie współdziałania w gru-
pie i eliminowania negatywnych emo-
cji oraz agresji. Tym celom służyła re-
alizowana w grupie zerowej innowa-
cja programowa „Przygoda z bajką”.
Jej autorką jest pani Marzena Koryl.
Bajki właśnie są jednym z pierwszych
źródeł poznawania świata przez dziec-
ko, wzbogacają jego wyobraźnię i uka-
zują wzorce zachowań i myślenia.
W czasie prowadzonych zajęć dzieci
w Trzebosi słuchały tekstu wybranej
bajki, analizowały go i oceniały posta-
wy bohaterów. Następnie oglądały ze-
stawy ilustracji do danej historyjki,
a także tworzyły własne. Ponadto,
uczestniczyły w zabawach integracyj-
nych, tworzyły swoje zakończenia
przeczytanego tekstu oraz rozwiązy-
wały zagadki tematyczne. Na zaletach
czytania dzieciom opierała się także
innowacja metodyczno-organizacyjna
„Poczytaj mi”, która została opracowa-
na przez panie: Anetę Ożóg, Jadwigę

Maziarz, Dorotę Nizioł i Lucynę Pier-
siak i wdrożona w grupach przedszkol-
nych. Jej nadrzędnym celem było upo-
wszechnianie czytelnictwa, uwrażli-
wianie na piękno słowa czytanego
i mówionego. Inspiracją tej innowacji
była chęć rozbudzenia w dzieciach mi-
łości do książek oraz współpraca na-
uczycieli z rodzicami. W ramach zajęć
do przedszkola raz w miesiącu zapra-
szano rodziców, którzy czytali dzieciom
bajki. Ponadto, zorganizowano wiele
konkursów, a dzieci cyklicznie odwie-
dzały szkolną bibliotekę.

Inną niezwykle interesującą inno-
wacją metodyczno-organizacyjną
wprowadzoną w grupach przedszkol-
nych w Trzebosi była innowacja „Mali
giganci. Program zajęć edukacyjnych
w oparciu o teorię inteligencji wielora-
kich”. Opracowały ją panie: Aneta
Ożóg, Jadwiga Maziarz, Dorota Nizioł
i Lucyna Piersiak. Innowacja miała na
celu wspomaganie dzieci w rozwija-
niu uzdolnień oraz kształtowanie czyn-
ności intelektualnych oraz odporności
emocjonalnej.  Aby zreal izować
wszystkie założenia, wprowadzono
różnorodne metody i formy pracy, któ-
rych dobór zależał od indywidualnych
możliwości dzieci. Poza rozwojem
emocjonalnym i intelektualnym, nie
można zapomnieć o sprawie tak waż-
nej, jak poprawna mowa u dzieci.
Usprawnianiu motoryki narządów ar-
tykulacyjnych oraz utrwalaniu prawi-
dłowej wymowy głosek służyła inno-
wacja realizowana w grupie zerowej
„Gimnastyka buzi i języka”, autorstwa
pani Haliny Cisek. W czasie zajęć oto-
czono opieką dzieci z dysfunkcjami
wymowy oraz włączono rodziców do
świadomej współpracy nad kształtowa-
niem prawidłowej mowy u dzieci.

Wizyta mamy w przedszkolu i wspólne czytanie (innowacja „Poczytaj mi...”)

Wizyta przedszkolaków w bibliotece w ramach realizacji innowacji „Poczytaj mi...”
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Miło nam poinformować, że w tego-
rocznej X jubileuszowej edycji ogólno-
polskiego konkursu plastycznego „Słoń-
ce, woda i przygoda” pod hasłem
„Małe i duże morskie podróże”
dzieci z przedszkola oraz klas ze-
rowych z Wólki Niedźwiedzkiej
wzięły liczny udział. Honorowy
patronat nad konkursem objęli:
Wojewoda Podkarpacki, Marsza-
łek Województwa Podkarpackie-
go, Prezydent Miasta Rzeszowa,
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowisk w Rzeszowie oraz Rze-
szowski Okręgowy Związek
Żeglarski. Rozstrzygnięcie konkur-
sy odbyło się 17 listopada 2017 r.
w ramach festiwalu Port Rzeszów-
XXI Dni Kultury Marynistycznej
i Dziecięcego Festiwalu Maryni-
stycznego – Rzeszowski Żagielek
2017. Jury konkursowe miało trud-
ne zadanie, ponieważ należało
wybrać prace spośród ponad
1600, które wpłynęły na konkurs.
Cieszymy się, że wśród nagrodzo-
nych znalazła się praca plastycz-
na uczennicy klasy 0 „A” Martyny
Doleckiej z grupy Pani Ewy Kuduk.
Po odbiór nagrody dziewczynka
pojechała z mamą – Panią Izabelą

Szkoła w Trzebosi, wychodząc na-
przeciw wymogom współczesnego
świata, wprowadziła w oddziale zero-
wym innowację w pilotażu programu
Nauka programowania w szkole pod
nazwą „Zerówka koduje”. Jej celem
było kształtowanie umiejętności logicz-
nego myślenia, kreatywności, wy-
obraźni, a także umiejętności pracy
w grupie oraz zwiększanie zaintere-
sowania twórczym korzystaniem
z urządzeń cyfrowych. Wdrożony pro-
gram zaznajamiał dzieci z podstawa-
mi kodowania poprzez tradycyjne za-
bawy i pracę z komputerem. Wykorzy-
stywano aplikację Baltie 3 i wiele stron
internetowych. Autorem powyższej in-
nowacji jest pan Konrad Jabłoński.

W młodszych klasach szkoły pod-
stawowej realizowano między innymi
innowację „Ortografia bawi, kształci,
rozwija”, a opracowały ją panie Wero-
nika Osetek i Bożena Mrożkiewicz. Jej
celem było opanowanie przez uczniów
umiejętności bezbłędnego pisania na
poziomie elementarnym oraz rozbu-
dzenie zainteresowania ortografią po-
przez zabawy i gry dydaktyczne. Inspi-
racją do opracowania programu były
zauważalne problemy dzieci z po-
prawną pisownią w trakcie pisemnych
wypowiedzi. Działania objęte inno-
wacją zostały wplecione w proces dy-
daktyczno – wychowawczy, stanowiąc
jego wsparcie. Różnorodne gry i za-
bawy dydaktyczne były dla dzieci przy-
jemne, atrakcyjne i angażowały je
w proces dydaktyczny. To, co trudne,
stało się dla nich łatwe i interesujące.

Na uwagę zasługuje również inno-
wacja o nazwie „Szkolna Grupa Arty-
styczna Mała Kalinka”. W projekt stwo-
rzony przez panią Justynę Kuduk za-
angażowanych było aż 50 uczniów. Ce-
lem było wzmocnienie poczucia tożsa-
mości lokalnej, kultywowanie polskich
tradycji ludowych, rozwijanie zaintere-
sowań tanecznych, śpiewaczych i folk-
lorystycznych. Wprowadzenie tej inno-
wacji umożliwiło częsty kontakt
uczniów ze sztuką teatralną, rozwijało
indywidualne zdolności i zainteresowa-
nia uczniów oraz pobudzało ich do ak-
tywności twórczej. Ponadto, uczniowie
mieli możliwość prezentacji własnych
dokonań. Dzięki zaangażowaniu w pra-
cę grupy uczniowie mogli spędzać czas
w sposób aktywny i twórczy.

Zapraszam do lektury drugiej czę-
ści artykułu, która ukaże się w kolej-
nym numerze Kuriera Sokołowskiego.
Przedstawione zostaną wówczas inno-
wacje realizowane przez nauczycieli
w klasach starszych w Zespole Szkół
w Trzebosi.

Joanna Wąs

Konkurs plastyczny
„Słońce, woda i przygoda”

Dolecką. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Natalia Wrzos
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1 grudnia 2017 roku w Zespole
Szkół Nr 1 w Nienadówce odbyło się
uroczyste podsumowanie XII edycji kon-
kursu „Nam Henryk Sienkiewicz patro-
nuje”.

Po raz kolejny organizując ten kon-
kurs pragnęliśmy, aby nasz Patron żył
nie tylko w naszej szkole, ale inni
uczniowie mogli poznawać dzieła tego
wielkiego pisarza. Chcieliśmy, aby dzięki
jego utworom promowane były takie
wartości jak: dobro, prawda, piękno
i patriotyzm.

Henryk Sienkiewicz uważał, że ce-
lem literatury winno być krzepienie
serc i realizował go bardzo skutecz-
nie. W czasach, gdy Polski nie było na
mapach, jego książki dostarczały Po-
lakom wiedzy o dziejach naszego na-
rodu, prezentowały ducha polskości
i uczyły bycia Polakiem. To na jego
książkach wychowywały się kolejne

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu
„Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”

pokolenia Polaków, którzy chwytali za
broń, gdy ojczyzna była w potrzebie.
W szkicu „O literaturze polskiej” jej
sens upatrywał w dźwiękach i słowach,
które głoszono na cztery strony świa-

ta: „Jeszcze Polska nie zginęła!”.
W tych słowach zawarta jest cała pol-
ska literatura, historia i życie Henryka
Sienkiewicza.

Pisarz pozostawił po sobie bogatą
spuściznę literacką, twórczość, w której
zawarł całą Polskę i polskiego ducha
oraz miłość do ojczyzny. Pamiętne są
jego słowa: „Żyłem i pisałem, krzepiąc
serca nadzieją wolności”.

Twórczość Henryka Sienkiewicza
doczekała się uznania już za życia pi-
sarza. Otrzymywał wiele dowodów apro-
baty od czytelników, narodu i świata.

Autor, wyróżnionej Literacką Na-
grodą Nobla powieści „Quo vadis”, bę-
dący naszym patronem, jest wzorem
godnym naśladowania dla wszystkich
uczniów.

W tym roku patronat nad naszym
konkursem objęli: Pan Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
Pani Małgorzata Rauch Kurator Oświa-
ty w Rzeszowie.

Na konkurs odpowiedziało 30 szkół,
nadesłano 221 prac w tym: 97 plastycz-
nych, 88 literackich i 36 multimedialnych.

Prace oceniane były w dwóch kate-
goriach wiekowych (szkoła podstawo-
wa i gimnazjum. Po zapoznaniu się
z pracami i ich ocenie Jury przyznało
46 nagród w tym:
� 22 w kategorii plastycznej,
� 20 w kategorii literackiej,
� 4 w kategorii multimedialnej.

Ponadto wyróżniono 42 prace
w tym:
� 21 w kategorii plastycznej,
� 20 w kategorii literackiej,
� 11 w kategorii multimedialnej.
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Kolędnicy misyjni
6 stycznia 2018 r. w kościele para-

fialnym w Sokołowie Małopolskim i ko-
ściele filialnym w Wólce Sokołowskiej
pojawili się prawdziwi Królowie, w asy-
ście Aniołów i Pasterzy. W tym
dniu miało miejsce rozesłanie
kolędników misyjnych, którzy
pospieszyli z pomocą dla dzieci
w Syrii i Libanie.

Akcja ta na stałe zagościła
w naszej parafii. Uczniowie
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Sokołowie Małopolskim chęt-
nie się w nią włączają. W tym
roku utworzyło się dziesięć grup,
które zebrały ponad 7 tys. zł.

Wojna w Syrii pochłonęła bli-
sko pól miliona osób, w tym ty-
siące dzieci. Miliony ludzi stra-
ciły dach nad głową, wielu zo-
stało zmuszonych do przesie-
dlenia i opuszczenia kraju. Pra-
wie półtora miliona Syryjczyków
schroniło się w Libanie.

Najwyższą cenę na wojnie płacą
zawsze najmłodsi, najbardziej bezbron-
ni – dzieci, które giną w atakach, są ran-
ne, chore, niedożywione, pozbawione
opieki medycznej. Często są to sieroty.
To właśnie im przekazane zostały pie-
niądze zebrane podczas tegorocznej
zbiórki. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy się do niej przyłączyli. Bóg
zapłać!

Agnieszka Pustkowska,
ks. Paweł Karczmarczyk

Fundatorami nagród byli:
� Pan Andrzej Ożóg Burmistrz Gminy

i Miasta Sokołów Młp.,
� Rada Rodziców przy Zespole Szkół

Nr 1 w Nienadówce,
� Pan Stanisław Ożóg Poseł do Parla-

mentu Europejskiego,
� Pan Mieczysław Miazga Poseł na

Sejm RP,
� Pani Halina Golec Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „EUROGALICJA”,

� Pan Paweł Putyło właściciel firmy
SKORPION.

Dzięki hojności sponsorów możliwe
było zakupienie nagród książkowych.
Ich pomoc, życzliwość, zrozumienie
i ofiarność przyczyniły się do zorgani-
zowania konkursu. Dziękujemy Państwu
za ten piękny gest dobrej woli.

Pragniemy podziękować wszystkim
nauczycielom.

W tym roku w swoich szkołach nasz
konkurs propagowało 41 nauczycieli,
udzielali wskazówek i rad uczniom
w przygotowaniu prac konkursowych,
kształtowali i wzbogacali wiedzę na te-

mat życia i twórczości Henryka Sienkie-
wicza.

Mamy nadzieję, że organizując kon-
kurs „Nam Henryk Sienkiewicz patronu-
je” zachęcimy dzieci i młodzieży do mi-
łego spędzania wolnego czasu z utwo-
rami tak wspaniałego pisarza, jakim był
Henryk Sienkiewicz. Jednocześnie za-
praszamy do działu w kolejnych edy-
cjach konkursu.

Małgorzata Sztorc
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Piękne wyniki
naszych gimnazjalistów!

W ogólnopolskiej olimpiadzie Deutschfreund z języka nie-
mieckiego wzięło udział 11 uczniów publicznego gimnazjum
w Sokołowie Małopolskim. Poziom olimpiady organizowanej
m.in pod patronatem Politechniki Wrocławskiej był bardzo
wysoki a uczniowie musieli zmierzyć się z ponadprogramo-
wymi zadaniami. Nasi uczniowie, pasjonaci języka niemiec-
kiego, poradzili sobie wspaniale osiągając znakomite wyniki.
Do tego sukcesu przyczyniły się osiągnięcia uczennic: Czer-
wonka Anna – dyplom laureata 97,50% punktów możliwych
do uzyskania oraz nagroda rzeczowa o wartości 250 zł.
Dominika Matuła – 4 miejsce w województwie podkarpac-
kim. Uczniowie dodatkowo otrzymali dyplomy oraz ciekawe
nagrody. Nasi uczniowie już od kilku lat odnoszą ogromne
sukcesy w olimpiadach języka niemieckiego, zdobywając ty-
tuły laureata oraz cenne nagrody.

Bernadeta Słonina

Nasi uczniowie na
Podkarpackiej Nocy Biologów

12 stycznia 2018 roku grupa uczniów z naszej szkoły wzięła
udział w drugiej edycji Podkarpackiej Nocy Biologów na Wy-
dziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zostały otwarte przed nami na oścież drzwi pracowni i labo-
ratoriów. Uczniowie zostali zaproszeni na wykłady, pokazy
i warsztaty. W ramach zajęć dowiedzieli się, że w Polsce żyje
zaledwie 800 wilków. A później wyznaczali bezpieczną trasę
jaką musi pokonać wilk z Bieszczad do lasu Sokołowskiego

i wyniosła ona ok 232 km. Dowiedzieli się również w jaki spo-
sób entomolodzy (naukowcy zajmujący się owadami) wabią,
zbierają i odławiają różne owady. Mogli przeprowadzić anali-
zę próbek odzieży w ramach warsztatów skąd Mama wie, że
byłeś na wagarach? Wysłuchali również ciekawych wykładów
pana dr hab. inż. Pawła Czarnoty – „Związki partnerskie, czyli
rzecz o porostach”, oraz pani dr hab. Idali Kasprzyk – „Sekrety
kwiatów”. Zwiedzali wystawy oraz sprawdzili swoje wiado-
mości w różnych quizach i zabawach przyrodniczych.

Dziękujemy Pracownikom oraz Studentom Wydziału Bio-
logiczno-Rolniczego UR za wprowadzenie nas w ten nieco-
dzienny świat biologii. Było to niezwykłe wydarzenie i zdoby-
cie nowych i ciekawych doświadczeń. Już nie możemy się
doczekać kolejnej Nocy Biologów.

Opiekę nad grupą młodzieży w czasie wyjazdu sprawo-
wały panie: Barbara Kapuścińska i Anna Tęcza-Blicharz.

Uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie

Małopolskim w projekcie
„Oblicza Dialogu”

„Oblicza Dialogu” to ogólnopolski projekt edukacyjno-wy-
chowawczy, kształtujący postawy i działania otwarte na inne
kultury i religie, skierowany na poznanie i współistnienie
z drugim człowiekiem. Jego organizatorem jest Instytut Dialo-
gu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, a patro-
nat honorowy sprawują: arcybiskup Stanisław Gądecki – Prze-
wodniczący Komisji Episkopatu Polski, biskup Rafał Markow-
ski – Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego, Katedra
Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Instytut Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Papie-
skiego w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Dialogu Mię-
dzykulturowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie, Jewish Community Centre, Polski Instytut
Studiów nad Sztuką Świata.

Z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do realizacji
projektu, którego idea wpisuje się w misję Zespołu Szkół im.
św. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim obecna edycja
przebiega pod hasłem „W świecie sacrum. Rola sztuki religij-
nej w kulturze”. Opiekunami naszej ośmioosobowej grupy
są: p. Agnieszka Pustkowska i ks. Paweł Karczmarczyk. Przy-
jęliśmy hasło „Ponerse en camino – wyruszać w drogę”
– przez to wskazujemy na potrzebę ciągłej gotowości do wła-
snego rozwoju, skierowanego na dobro innych. Nawiązuje-
my też do słynnego szlaku św. Jakuba w Hiszpanii – Camino
de Santiago. Wprawdzie nie przemierzamy skalistej drogi,
ale podejmujemy trud, dzięki któremu będziemy bardziej
otwarci na drugiego człowieka.

Postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele: chcemy promo-
wać postawę tolerancji i szacunku dla innych wyznań przy
jednoczesnym zachowaniu własnych poglądów i przekonań,
będziemy poznawać zabytki i miejsca kultu naszego regionu,
elementy tradycji katolickiej, judaistycznej i prawosławnej,
będziemy jeździć na wycieczki, spotkania i prelekcje, poprzez
które wdrożymy się do aktywnego uczestnictwa w kulturze
oraz samodzielnego zdobywania wiedzy, weźmiemy udział
w warsztatach językowych, plastycznych, muzycznych i infor-
matycznych, będziemy przy tym dobrze się bawić i miło spę-
dzać czas.
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Przez udział w projekcie chcemy stać się świadomymi
odbiorcami kultury, w odpowiedzialny sposób korzystać z jej
dziedzictwa. W związku z tym podjęliśmy szereg działań.

Rozpoczęliśmy od wycieczki do Krakowa. W dawnej stoli-
cy Polski zwiedziliśmy najważniejsze miejsca naszej państwo-
wości i religii – Katedrę Wawelską, zamek królewski, liczne
kościoły. Spacerowaliśmy także po Kazimierzu, gdzie szuka-
liśmy śladów kultury żydowskiej. W drodze powrotnej odwie-
dziliśmy Wieliczkę i najpiękniejszą kopalnię soli.

Kolejna wycieczka była bliżej – zwiedziliśmy Bazylikę
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oraz Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów w Leżajsku.

Mniejsze, ale równi cenne jest Muzeum Diecezjalne w Rze-
szowie, które również odwiedziliśmy. Szczególną uwagę zwró-
ciliśmy na zabytki religii prawosławnej – księgi liturgiczne, drzwi
cerkiewne, ikony, a także na zgromadzone tam judaika.

Uczestniczyliśmy w obchodach X Międzynarodowego Ty-
godnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Wzięliśmy udział pre-

lekcji „Historia i kultura Żydów”, zorganizowanej przez Insty-
tut Pamięci Narodowej i Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszo-
wie.

W ramach Tygodnia Jedności Chrześcijan przygotowali-
śmy nabożeństwo w duchu Taize.

Podczas spotkań dyskutujemy na różne tematy, związane
zarówno ze sztuką, jak i religią. Uczymy się szacunku dla
innych, wyrażania własnych przekonań z odwagą, ale także
zrozumieniem drugiej strony. Cecha ta będzie nam potrzeb-
na w codziennym życiu, w budowaniu poprawnych relacji
z drugim człowiekiem.

Udział w projekcie bardzo nas zintegrował – często wspól-
nie spędzamy czas wolny – jeździmy na pizzę, do kina, na
łyżwy...

Przed nami jeszcze wiele pracy. Weźmiemy udział w warsz-
tatach o rzeźbie i malarstwie kościelnym, chcemy nauczyć
się pisania ikon, zorganizujemy wieczór poezji religijnej. Cią-
gle mamy nowe pomysły!

Nie zapominamy też o własnej parafii, gdzie znajdują się
liczne zabytki sakralne, a przede wszystkim cudowny obraz
Matki Boskiej Sokołowskiej, Opiekunki Ludzkich Dróg. Pozna-
my historię naszych kościołów, odwiedzimy cmentarz, kirkut,
poszukamy przydrożnych krzyży i kapliczek.

W maju czeka nas kolejna wycieczka – chcemy zwiedzić
Szlak Architektury Drewnianej – kościoły i cerkwie Podkarpa-
cia. Już nie możemy się doczekać!

Projekt od samego początku wspiera pan Wiesław Son-
dej, dyrektor szkoły, a także Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta, pan Andrzej Pasierb. Zawsze możemy liczyć na ich
pomoc, za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

O naszych działaniach możecie dowiedzieć się ze strony
internetowej, która tworzymy w ramach projektu: www.wdro-
ge.obliczadialogu.pl. Zapraszamy także do polubienia nas
na Facebooku – @ponesereencamino – wyruszać w drogę.

Agnieszka Pustkowska, ks. Paweł Karczmarczyk

SP NR 2 GÓRNO

21 stycznia 2018 roku dostojni go-
ście wypełnili salę gimnastyczną w Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Ignacego Par-
tyki w Górnie. Jasełkowe występy
uczniów klas 4-7 dedykowane były
przede wszystkim gościom honorowym
– Babciom i Dziadkom, dla których
z okazji ich święta specjalny pokaz przy-
gotowali również uczniowie klas 0-3.

Widowiskowy, pełen ironii i humoru,
okraszony oryginalnymi dekoracjami,
jasełkowy program artystyczny wprawił
w zachwyt nie tylko Babcie i Dziadków,
ale całą zebraną publiczność. Wysoki
kunszt aktorski uczniów SP2 w Górnie
docenili obecni tego wieczoru na sali
goście specjalni:
– Poseł na Sejm RP – p. Mieczysław

Miazga,
– Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów

Młp. – p. Andrzej Ożóg,

– Proboszcz Parafii Górno – ks. Prałat
Jan Lib,

– Prezes Stowarzyszenia Gospodyń
Wiejskich w Górnie – p. Małgorzata
Nicpoń,

– Dyrektor Zespołu Szkół w Górnie
– p. Teresa Surdyka,

– Rodzina Patrona naszej Szkoły – pp.
Bernadeta i Mirosław Partyka oraz
p. Bronisława Partyka,

– Nauczyciele Emeryci – p. Danuta Do-
lecka, p. Maria Cisek, p. Maria Kida,

– Przewodnicząca Rady Rodziców – p.
Marta Cymerys wraz z Radą Rodziców.

Jasełka z okazji dnia Babci i Dziadka w SP2 Górno
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Wśród zaproszonych gości brakowa-
ło nam szczególnie Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
– p. Mieczysława Kobiernika, który prze-
żywał trudne chwile związane ze śmier-
cią Mamy. Składamy szczere kondolen-
cje.

To niedzielne spotkanie jasełkowe
było także okazją do uroczystego otwar-
cia przebudowanej i wyremontowanej
sali gimnastycznej. Dziękujemy ks. Pra-
łatowi Janowi Libowi za poświęcenie
sali. Ufamy, że będzie ona służyć kolej-
nym pokoleniom uczniów, będzie gro-
madzić ich rodziców i dziadków ku po-
żytkowi wszystkich. Kapitalny remont tej
sali jest kontynuacją dzieła jej fundato-
ra, a naszego Patrona – Ignacego Par-
tyki. Byłby on zapewne dumny, że nie

zostało ono zaprzepaszczone, a wręcz
przeciwnie – jest zadbane i unowocze-
śnione. Dlatego my, uczniowie, rodzice
i nauczyciele SP2 w Górnie, na czele
z p. dyrektor Zofią Marut, dziękujemy
p. Burmistrzowi Andrzejowi Ożogowi za
wykazanie zrozumienia dla potrzeb lo-
kalnych społeczności i podejmowanie

coraz to nowych wyzwań. Wszystkim
naszym gościom dziękujemy także za
zebrane tego wieczoru hojne „datki do
kapelusza”, które zostaną przeznaczo-
ne na dekoracje do kolejnych przedsta-
wień.

Tekst i fot. Arkadiusz Biały
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7 marca 2018 roku do Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Górnie
z błogosławieństwem i mo-
dlitwą przybył czcigodny Gość
– ksiądz Biskup Ordynariusz
Jan Wątroba.

Wraz z ks. Biskupem swoją
obecnością zaszczycili nas
również ks. Sekretarz Łukasz
Henzel, ks. Prałat Jan Lib oraz
ks. wikariusz Rafał Brettschne-
ider. Na to radosne spotkanie
przybyli także przyjaciele
Szkoły: wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. – p. Mieczysław Kobier-
nik oraz przedstawiciel ro-
dziny patrona naszej Szkoły
– p. Mirosław Partyka. Radę
Rodziców reprezentowały
p. Marta Cymerys i p. Irena
Stec.

Uczniowie przygotowali
krótki program artystyczny
podkreślający zasługi nasze-
go patrona, Ignacego Partyki,
w budowie szkoły i innych
działaniach mających na celu
zapewnienie lokalnej społecz-
ności lepszego dostępu do
oświaty i kultury oraz krzewie-
nie wiary katolickiej.

Ksiądz Biskup Jan Wątro-
ba wyraził wdzięczność na-
uczycielom za trud wkładany
w wychowanie dzieci i mło-
dzieży w duchu patriotyzmu.
Wspomniał m.in. o setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, przypadają-
cej w bieżącym roku. Z wyda-
rzeniem tym nieodparcie sko-
jarzyła się naszemu Gościowi
postać Ignacego Partyki, któ-
rego działania są upamiętnia-
ne i kontynuowane w naszej
szkole. Duże wrażenie wywar-
ła na księdzu Biskupie także
odnowiona i przebudowana
sala gimnastyczna wraz ze
sceną do występów artystycz-
nych.

Dziękujemy księdzu Bisku-
powi za tę krótką, ale niezwy-
kle miłą i ubogaconą Słowem
Bożym wizytę. Serdecznie za-
praszamy do ponownego od-
wiedzenia naszych skromnych
progów!

Tekst i fot. Arkadiusz Biały

Wizyta księdza biskupa Jana Wątroby



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/245/2018 str. 46

ZS TRZEBUSKA
21 lutego obchodziliśmy w Szkole

Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej
w Trzebusce Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Dzień wyjątkowy
i ważny, ponieważ upamiętnia tragicz-
ne wydarzenia z 1952 roku, które roze-
grały się w Bangladeszu, gdzie pod-
czas protestów w obronie języka ben-
galskiego zginęło pięciu studentów
uniwersytetu w Dhace. Odwaga i miłość
młodych ludzi do języka stała się inspi-
racją do ustanowienia dnia, który ma
przypominać, jak wielkim skarbem jest
język ojczysty.

Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego został ustanowiony przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku, żeby
podkreślić bogactwo i różnorodność ję-
zykową świata oraz zwrócić uwagę na
liczbę języków zagrożonych oraz giną-
cych.

Z tej okazji uczniowie z klasy IV i V
przygotowali apel, w którym przypomnie-
li o konieczności ochrony dziedzictwa
językowego oraz zaprezentowali wier-
sze polskich poetów poświęcone mowie
ojczystej. Również lekcje języka polskie-
go miały w tym dniu nieco inny przebieg.
Najpierw uczniowie obejrzeli prezenta-
cję multimedialną o historii święta, po-
chodzeniu naszego języka i cechach

8 marca 2018 r. naszą szkołę odwie-
dził wyjątkowy Gość. W ramach wizyta-

wyróżniających go spośród innych ję-
zyków słowiańskich, a później wzięli
udział w konkursach: „Język polski
okazją do dobrej zabawy” oraz „Przy-
słowie prawdę ci powie”. Nie zabrakło
także gazetki tematycznej, która zdobi-
ła korytarz, zwracając uwagę społecz-
ności szkolnej na to, jak ważne jest pie-
lęgnowanie języka ojczystego.

Mamy nadzieję, że uczniowie choć
w niewielkim stopniu uświadomili sobie,
że język polski jest naszym skarbem
oraz symbolem narodowym i wszyscy
powinniśmy o niego dbać. To obowią-
zek każdego, kto nazywa się patriotą,
a przecież wszyscy chcemy nimi być...

Marta Janiec
Małgorzata Krupa

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Wizyta Księdza Biskupa Jana Wątroby w naszej szkole
cji kanonicznej w parafii pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej w Trzebusce przy-

był do nas J. E. Ksiądz Biskup Jan Wą-
troba w towarzystwie swojego sekreta-

rza ks. dra Łukasza Hendzla.
O godzinie 11 na sali gim-

nastycznej zebrała się cała spo-
łeczność szkolna, a chór na
wejście dostojnego Gościa za-
śpiewał pieśń „Bądź pozdro-
wiony, Gościu nasz”.

Następnie Ksiądz Biskup
został powitany przez dyrekcję
– pana Edwarda Buczaka
i panią Martę Janiec oraz naj-
młodszych i najstarszych
uczniów.

Później młodzież zaprezen-
towała program artystyczny
o św. Jadwidze Królowej, na
który złożyły się wiersze, pieśni
i krótka inscenizacja.

Po przedstawieniu głos za-
brał Ksiądz Biskup, który wyra-
ził radość z pobytu w naszej
szkole i podkreślił, że tak wspa-
niała Patronka zobowiązuje
nas nie tylko do zdobywania
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wiedzy, ale i mądrości. Następnie udzie-
lił nauczycielom i uczniom błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze lata nauki
i udał się na krótkie spotkanie z gronem
pedagogicznym i pracownikami szkoły.

Obecność Księdza Biskupa była
wyrazem troski o jak najlepsze wycho-
wanie dzieci i młodzieży w duchu war-
tości chrześcijańskich. W wypełnianiu
tego zadania bardzo pomaga nam po-
stać oraz przesłanie, które pozostawiła
św. Jadwiga Królowa.

Ta wizyta była dla społeczności
szkolnej wielkim świętem i ogromnym
przeżyciem, które na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Marta Janiec
Małgorzata Krupa
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Redakcja: Jak to się stało, że dwój-
ka przedsiębiorców z Małopolski trafi-
ła na Podkarpacie?

Rafał: Trafiliśmy na opuszczone
gospodarstwo w Woli Raniżowskiej.
Dom był w kompletnej rozsypce, ale
miejsce miało potencjał. Zaczęliśmy
powoli remontować i rozbudowywać
gospodarstwo. Cały czas robiliśmy to
z myślą o naszej rodzinie, aby mieć
miejsce na weekendowe i wakacyjne
wypady. Z czasem coraz częściej za-
praszaliśmy naszych bliskich i znajo-
mych, później zaczęliśmy przyjmować
pierwszych gości i okazało się, że po-
mysł chwyta.

Redakcja: Włożyliście w to miejsce
sporo pracy i pieniędzy, ale, i, co wi-
dać, serca.

Nina: Zdecydowanie tak. Siedem lat
temu stał tu stary, drewniany, 100. letni
dom. Dosłownie ruina, którą powoli za-
częliśmy remontować. Staraliśmy się za-
chować dbałość o szczegóły i jego uni-
kalny, rustykalny styl. Korzystaliśmy
z najlepszych dostępnych materiałów,
aby zachować wcześniejszy klimat bu-
dynku. Teraz kiedy na niego patrzę,
myślę, że nam się to udało. Dodatkowo
zadbaliśmy o wysoki standard we-

wnątrz. Pokoje są bogato wyposażone
w nowoczesny sprzęt, tak, aby nasi go-
ście czuli się komfortowo.

Rafał: Jakiś czas temu odwiedziła
nas była właścicielka. Kiedy zobaczyła
odrestaurowany dom, nie była w stanie

powstrzymać łez. To był bardzo wzru-
szający moment.

Reporter: Ale Wasz ośrodek to nie
tylko piękny dom, w którym można od-
począć od miejskiego zgiełku i nała-
dować baterie.

Rafał: Naszą chlubą jest Mini ZOO
i stadnina koni. Od małego ciągnęło mnie
do zwierząt. Pamiętam, kiedy jako dziec-
ko lubiłem się nimi opiekować, dokarmiać.
Już wtedy było dla mnie jasne, że jeśli
tylko kiedykolwiek będzie taka możliwość,
będę miał zwierzęta. I tak oto w naszym
ośrodku powstało Mini ZOO. To takie tro-
chę spełnienie marzenia z dzieciństwa.

Staramy się wyszukiwać gatunki, któ-
re będą atrakcyjne dla naszych gości.
Naszą dumą są białe jelenie, ale mamy
także daniele, owce kameruńskie i ko-
nie. Oswojone, spokojne i towarzyskie.
Każdy może spróbować swoich sił w jeź-
dzie konnej pod okiem wykwalifikowa-
nej instruktorki.

Mamy też w naszej zagrodzie ptac-
two. Hodujemy różne gatunku kur i ba-
żantów, ale mamy też np. pawie i papu-
gi. Wielokrotnie gościliśmy w naszym
ośrodku przedszkolaków i uczniów na
wycieczkach. Taka „lekcja w terenie” to
fajna alternatywa dla standardowych
zajęć, bo dzieci zamiast siedzieć w ław-
kach i patrzeć w książki, mogą na wła-
sne oczy zobaczyć żywe zwierzęta,
a nawet ich dotknąć, pogłaskać, czy na-
karmić. Sprawia im to wielką frajdę. Tu-
taj warto też zaznaczyć, że wszystkie
nasze zwierzęta są oswojone.

Redakcja: Ciekawostką są zajęcia
z hipoterapii.

Nina: Tak. Mogą z nich skorzystać
wszyscy, niezależnie od wieku i do-

Zarezerwuj sobie „Wolną Sobotę”
Szukając swojego miejsca na ziemi Nina i Rafał trafili na sta-
ry, drewniany dom w podkarpackiej wsi. Sąsiedztwo Puszczy
Sandomierskiej, cisza, spokój, czyste powietrze i wyjątkowy kli-
mat przekonały ich do zainwestowania w Woli Raniżowskiej.
Rozpoczęli remont domu i rozbudowę ośrodka. Tak powstała Za-
groda „Wolna Sobota”.
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świadczenia, ponieważ program zajęć
dostosowujemy do umiejętności na-
szych gości, także dzieci z niepełno-
sprawnościami. Dla spragnionych in-
nych wrażeń oferujemy przejażdżki qu-
adem, które zawsze cieszą się ogrom-
nym powodzeniem.

Amatorom aktywnego wypoczynku
polecamy jazdę na rowerach, bieganie
i spacery po Puszczy Sandomierskiej,
która znajduje się bezpośrednio w na-
szym sąsiedztwie. Lasy są pełne grzy-
bów, a staw ryb, także myślę, że każdy
znajdzie coś dla siebie.

Jest stanowisko do grillowania,
miejsce na ognisko i zewnętrzna kuch-
nia z pełnym wyposażeniem, także
osoby, które lubią gotować, nic nie
tracą z imprezy. Oferujemy zdrową
żywność z naszego ogródka. Na
własną rękę hodujemy owoce i warzy-
wa. Nie pryskamy ich, nie stosujemy
żadnej chemii, więc są zdrowe i eko-
logiczne. Każdy gość może pójść i ze-
rwać to, na co ma ochotę.

Rafał: Dodatkowym atutem jest czy-
ste powietrze. Media praktycznie przez
cały czas informują o niebezpiecznym

smogu. U nas powietrze jest czyściut-
kie, wolne od wszelkiego typu zanie-
czyszczeń. Sami jesteśmy rodzicami
i wiemy, jakie to ważne, aby nasze dzie-
ci spędzając czas na powietrzu i były
bezpieczne.

Redakcja: Ośrodek szybko się roz-
wija, do kogo kierujecie swoją ofertę?

Nina: Zależy nam na integracji z lo-
kalną społecznością. Bardzo chętnie
gościmy u nas dzieci i młodzież z miej-
scowych szkół. Myślę, że nasza oferta
jest na tyle atrakcyjna, że te kilka godzin
spędzonych w naszym ośrodku, na dłu-
go pozostanie w ich pamięci.

Rafał: Organizujemy też urodziny,
imprezy okolicznościowe i integracyj-
ne dla firm i przedsiębiorstw. Stawia-
my na kameralną i swobodną atmos-
ferę. Jesteśmy też elastyczni, jeśli trze-
ba, pomożemy w przygotowaniu wy-
darzenia, doradzimy, zadbamy o ani-
matorów i dodatkowe atrakcje. Zawsze
staramy się, aby nasi goście byli za-
dowoleni i opuszczali nasz ośrodek
uśmiechnięci i usatysfakcjonowani.
Chętnych zapraszamy na naszą stro-
nę www. http://zagrodawolnasobo-
ta.pl, gdzie znajdują się wszystkie przy-
datne informacje i oczywiście do na-
szej Zagrody.

Zagroda „Wolna Sobota”
Wola Raniżowska 549

36-125 Wola Raniżowska
Kontakt: tel. 505 149 098 lub e-mail:
kontakt@zagrodawolnasobota.pl.

XIV Forum Kobiet
10 marca br. w G2A Arena w Jasionce odbyło się XIV Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich. Jest
to cykliczna impreza organizowana z okazji Dnia Kobiet w hołdzie Pań prowadzących gospodar-
stwa rolne, ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które udzielają się społecznie w stowarzy-
szeniach i kołach gospodyń wiejskich z terenu naszego województwa.



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/245/2018 str. 50

Organizatorami tegorocznego wyda-
rzenia byli Prezes Podkarpackiej Izby
Rolniczej, Prezes Wojewódzkiego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Trzebownisku. Najważniej-
szym punktem programu Forum jest na-
grodzenie Pań odznaczeniami Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz od-
znakami patrona rolników św. Izydora
przyznawanymi przez Podkarpacką Izbę

Rolniczą. Na wniosek wiceprzewodni-
czącej Komisji Kobiet Województwa Pod-
karpackiego, Pani Anny Kraski (jedno-
cześnie delegentki w Podkarpackiej Izbie
Rolniczej i sołtyski w Kątach Trzebuskich)
odznaczenia św. Izydora Oracza otrzy-
mało aż pięć Pań z terenu naszej Gminy:
Panie Grażyna Pacyna-Tasior, Genowe-
fa Ożóg, Józefa Chorzępa, Zofia Radom-
ska oraz Janina Buczkowska. Paniom
serdecznie gratulujemy dostąpionego

W kwietniu tradycyjnie organizowa-
liśmy wyścig w kolarstwie górskim,
o Puchar Ziemi Leżajskiej i Burmistrza
Miasta i Gminy w Sokołowie Małopol-
skim, w ramach eliminacji do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży dla junio-
ra młodszego i juniorki młodszej.

W szosowych Mistrzostwach Polski
Kinga Kalembkiewicz zajęła drugie miej-
sce w jeździe indywidualnej na czas. Za-

Medalistki Mistrzostw Polski
Rok 2017 to rok wyjątkowy, obfitował w największe sukcesy sportowe na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Bardzo mocnym uderzeniem zawodnicy rozpoczęli sezon startowy w 80 Mistrzostwach Polski w Kolar-
stwie Przełajowym. Brygida Piersiak zdobyła Mistrzostwo Polski, Zuzanna Flis Wicemistrzyni Polski,
obie w kategorii juniorka młodsza. W kategorii juniorka i U-23 Kinga Kalembkiewicz zdobyła dwa
brązowe medale. Nadmieniamy że Brygida i Kinga są mieszkankami Wólki Niedźwiedzkiej i Trzebosi.

wodniczki z naszego klubu są bardzo
wszechstronne, dowodem jest kolejny
medal w trzeciej konkurencji kolarskiej tj.
brązowy medal Kingi Kalembkiewicz,
w Mistrzostwach Polski w kolarstwie gór-
skim MTB. Także brązowy medal, zdoby-
ła Brygida Piersiak w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, kolarstwo górskie MTB.

W Wysowej Zdrój odbyły się Górskie
Szosowe Mistrzostwa Polski z udziałem

czołówki krajowej, w trzech kategoriach
wiekowych: elita kobiet i mężczyzn, ju-
niorka, junior oraz juniorka młodsza
i junior młodszy. Bardzo dobry występ
zanotowali zawodnicy Azalii, zdobywa-
jąc czołowe miejsca w swoich wyści-
gach. Na duże słowa uznania zasługu-
je Brygida Piersiak, która zdobyła Wice-
mistrzostwo Polski w kategorii juniorka
młodsza. To Brygida była motorem na-

zaszczytu. Specjalną niespodzianką ze
strony Organizatorów był blok spotkań
z ekspertami piękna oraz możliwość in-
dywidualnych konsultacji przy ich stano-
wiskach firmowych, a także wręczenie
wszystkim uczestniczkom kwiatów. XIV
Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich
zakończone zostało bogatym repertu-
arem występów artystycznych lokalnych
zespołów pieśni i tańca.

Adrianna Szot-Warzocha
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pędowym w tym wyścigu. Na stromych
podjazdach dyktowała bardzo mocne
tępo, rozrywając peleton na kilkanaście
małych grupek. Taka praca podczas
wyścigu wyeliminowała ją ze złotego
medalu tych Mistrzostw. Na duże słowa
uznania zasługuje Kinga Kalembkie-
wicz, która mimo słabszej formy zajęła
trzecie miejsce, zdobywając medal dla
Podkarpacia i klubu w kategorii junior-
ka. Przypominamy, że w ubiegłym roku
na tych samych mistrzostwach w kate-
gorii juniorka młodsza zdobyła Mistrzo-
stwo Polski.

Dwa medale dla zawodniczek Klu-
bu Sportowego Smak Górno-Poltino
„Azalia” Brzóza Królewska. W okolicach
Kalisza odbyły się Mistrzostwa Polski
w jeździe drużynowej i dwójkami na
czas. Z dużym powodzeniem startowały
zawodniczki „Azalii” Brzóza Królewska.
W jeździe dwójkami na czas, na dystan-
sie 15km, dwójka w składzie Brygida
Piersiak i Zuzanna Flis, zajęły II miejsce
i tytuł Wicemistrzyń Polski. Dwa dni póź-
niej odbył się wyścig drużynowy na czas
na dystansie 30km. Drużyna w składzie
Brygida Piersiak, Zuzanna Flis, Malwi-
na Mul i Karolina Kozyra, zdobyły brą-
zowy medal Mistrzostw Polski, przegry-
wając srebro o cztery sekundy i złoto
o 28 sekund. Była to najmłodsza druży-
na uzupełniona utalentowaną mło-
dziczką Malwiną Mul, co rokuje duże
nadzieje na przyszły sezon.

Na zakończenie tego sezonu, dwie
nasze zawodniczki, Kinga Kalembkie-
wicz i Brygida Piersiak, uczestniczyły
w Kolarskich Przełajowych Mistrzo-
stwach Europy w Czeskim Taborze.

Podsumowując ten sezon zawodni-
cy naszego Klubu, zdobyli 11 medali Mi-
strzostw Polski w konkurencjach indy-
widualnych oraz dwa Klubowe Wicemi-
strzostwa Polski.
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1 stycznia
do 10 marca 2018 r.

Przestępstwa

Od 1 stycznia do 10 marca 2018 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 108 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (4 przypadki), oszustwo
(6 przypadków), fizyczne i psychiczne
znęcanie się nad rodziną (2 przypadki),
uchylanie się od obowiązku alimenta-
cyjnego (75 przypadków), uszkodzenie
mienia (1 przypadek), groźby karalne
(1 przypadek), uszkodzenie ciała (1 przy-
padek), kierowanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwości (6 przypadków), skła-
danie fałszywych zeznań (1 przypadek),
cofnięcie uprawnień przez organ (1 przy-
padek), posiadanie środków odurzają-
cych (4 przypadki), kierowanie samocho-
dem mimo orzeczonego zakazu sądo-
wego (2 przypadki), podrobienie doku-
mentu (1 przypadek) oraz wypadek dro-
gowy (3 przypadki).

Komisariat Policji w Sokołowie Młp.,
w ostatnim czasie odnotował wzrost
spraw z narkotykami. Prosimy o zwró-
cenie szczególnej uwagi rodziców na
swoje „pociechy” w tym jak się zacho-
wują, czy nagle nie zmienili trybu życia,
zachowania, czy nie potrzebują więcej
pieniędzy na swoje wydatki.

Przypominamy naszych dzielnico-
wych:
1. asp. Knap Piotr

tel. służb. 572 908 478
2. mł. asp. Potocki Jacek

tel. służb. 572 908 479
3. post. Ryba Sebastian

tel służb.572 908 480
4. st. post. Pomykała Piotr

tel. służb.572 908 477

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu przy 22 kolizjach
drogowych, z których najwięcej miało
miejsce w: Sokołowie Młp. (8 kolizji),
w Nienadówce (4 kolizje), w Górnie
(3 kolizje), w Wólce Niedźwiedzkiej
(2 kolizje), Trzeboś (3 kolizje) i w Ka-
mieniu (2 kolizje).

JAJKA ZAPIEKANE
ZE SZPINAKIEM

Jajka zapiekane ze szpinakiem to
idealny przepis na leniwe sobotnie lub
niedzielne śniadanie. Smaczne, aroma-
tyczne. Warte uwagi danie!

Składniki:
4 jajka,
1/2 szpinaku świeżego lub mrożonego
(najlepiej całych liści),
10 dag fety,
2 ząbki czosnku,
szczypta świeżo zmielonej gałki muszka-
tołowej,
sól,
świeżo zmielony czarny pieprz,
2 łyżki masła,
do wysmarowania kokilek:
1 łyżka masła.

Przygotowanie:
Jeśli masz szpinak świeży: przebierz

liście, odetnij grube ogonki. Zagotuj
wodę z solę i wrzuć liście, gotuj przez
minutę, odcedź, przelej zimną wodą,
odstaw na chwilę do odcieknięcia.

Jeśli masz szpinak mrożony: nic z nim
na razie nie rób.      Obrany czosnek po-
krój na cienkie plasterki.

W dużej patelni rozpuść masło, do-
daj czosnek, smaż przez minutę, dodaj
szpinak (zamrożony lub świeży, wcze-
śniej przygotowany według punktu
pierwszego). Smaż świeży przez kilka
chwil, a mrożony, aż całkowicie się roz-

mrozi. Dopraw solą, pieprzem oraz gałką.
Odstaw na bok.

Kokilki wysmaruj masłem.
Do szpinaku dodaj pokruszą na ra-

czej większe niż mniejsze kawałki fetę,
szybko wymieszaj.

Do kokilek nałóż porcje szpinaku,
zrób w nim wgłębienie, wbij jajko.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do
180 stopni. Zapiekaj, aż żółtko się zetnie
- trwa to zwykle od 6 do 8 minut.

Podawaj z białym pieczywem.

JAJKA FASZEROWANE

Jaja faszerowane mogą mieć różne
nadzienia. Dobre na Wielkanoc, przyję-
cia, imprezy. Można zrobić jaja nadzie-
wane ziołami, grzybami, pastami na ba-
zie żółtka i majonezu.

Składniki:
6 dużych jajek,
1 małe dojrzałe awokado (ew. pół duże-
go),
1 łyżka masła,
2 łyżki soku z limonki lub cytryny,
1 mała marynowana papryczka jalapeno,
1 łyżeczka posiekanego drobnego szczy-
piorku,
1 łyżeczka posiekanej natki kolendry,
sól,
świeżo zmielony czarny pieprz,
posiekany szczypiorek do dekoracji.

Przygotowanie:
Jajka ugotuj na twardo, wystudź

i obierz. Każde przekrój wzdłuż na pół
i wyjmij żółtka.

Awokado natnij dookoła wzdłuż, do-
chodząc nożem do pestki. Obie połówki
przekręć w przeciwne strony i rozdziel
– w jednej z nich zostanie pestka, wy-
rzuć ją. Łyżeczką wybierz miąższ i od razu
skrop go sokiem z limonki i posiekaj.
Posiekaj też papryczkę jalapeno.

Żółtka utrzyj z masłem. Dodaj posie-
kany miąższ awokado, papryczkę, szczy-
piorek, kolendrę i zamieszaj. Masę przy-
praw solą i pieprzem.

Białka jajek napełnij ze sporą „górką”
masą, każde ozdób posiekanym szczy-
piorkiem, ułóż na eleganckim talerzu
i podawaj.

Jaja na
Wielkanoc
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Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca

siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych

w przygotowywaniu naszego pisma o do-

starczenie materia³ów na najbli¿szego nu-

meru w terminie do 14 maja 2018 roku.

Teksty i zdjêcia nale¿y przekazywaæ na

adres redakcji: Redakcja Kuriera Soko-

³owskiego, Miejsko Gminny Oœrodek

Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³o-

wie M³p., 36-050 Soko³ów M³p., ul. Lu-

belska 5, e-mail: redakcja@kurier-so-

kolowski.com.

Proœba nasza podyktowana jest koniecz-

noœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgro-

madzenia materia³ów do druku uwzglêd-

niaj¹cego cykl przygotowawczy u wydaw-

cy. Po wskazanym terminie nades³ane ma-

teria³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêp-

nym numerze Kuriera Soko³owskiego.

Zespó³ Redakcyjny

Kuriera Soko³owskiego

¯yczymy
zdrowych, radosnych
Œwi¹t Wielkanocnych

spêdzonych w rodzinnym gronie,
smacznego jajka

i udanego œmigusa-dyngusa.

Mając na uwadze powyższe zdarze-
nia oraz analizę ich przyczyn PRZYPO-
MINAMY! o obowiązku zwracania uwa-
gi na znaki drogowe, których nie prze-
strzeganie jest jedną z głównych przy-
czyn dzięki którym dochodzi do kolizji.

Komendant Komisariatu Policji
w Sokołowie Młp.

nadkom. mgr Paweł Suski

Zdrowych i pogodnych

Œwi¹t Wielkanocnych

pe³nych wiary nadziei

i mi³oœci, radosnego nastroju,

serdecznych spotkañ

z najbli¿szymi

oraz Weso³ego Alleluja

¿ycz¹

policjantki i policjanci

oraz pracownicy cywilni

Komisariatu Policji

w Soko³owie M³p.
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Ciep³ych i udanych Œwi¹t Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu
zawodowym i prywatnym ¿yczy ZM „Smak-Górno”



Fot. S. Bełz, B. Rybak. M. Kida, A. Szot-Warzocha

Ferie zimoweFerie zimowe
29.01-9.02.2018 r.



XVIII Turniej Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”,
23.01.2018 r.

I Sokołowski Turniej Szachowy pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp., 24.02.21018 r.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, 4.03.2018 r.

Fot. A. Dec

Fot. A. Szot-Warzocha, S. Bełz

Fot. M. Kida


