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Pogody, słońca, radości,
W niedzielę dużo gości,
W poniedziałek dużo wody,
 to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
Świąt wesołych oraz zdrowych!
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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, wiary w sens życia 

oraz sukcesów w trudnych i ważnych przedsięwzięciach. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
szczerze życzą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

Andrzej Pasierb

Burmistrz  
Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

Andrzej Ożóg

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu pomyślności,
wiary w zwycięstwo dobra, nadziei oraz rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.

Niechaj Zmartwychwstały Jezus Chrystus wypełni Państwa serca
nadzieją i miłością, i niech Państwu błogosławi na każdy dzień życia.

Stanisław Ożóg
Poseł Parlamentu

Europejskiego

Mieczysław Miazga
Poseł 

na Sejm RP
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  
w Sokołowie Małopolskim w dniu 10 lutego 2017 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim w dniu 13 lutego 2017 r. 

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

w Sokołowie Małopolskim w dniu 15 lutego 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji  
na 2017 rok.

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

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 17 lutego 2017 r.

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

nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii na 2017 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwał:

 – w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe,

 – w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowa-
dzonych przez Gminę Sokołów Małopolski,

 – w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
na terenie Gminy Sokołów Małopolski,

 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządo-
wi Województwa Podkarpackiegow formie opracowa-
nia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na reali-
zację zadania,

 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy spor-
towej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej,

 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, 
 – w sprawie nadania nazwy ulic,
 – w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów 

Małopolskim,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzeda-

ży w drodze przetargu,
 – w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez 

gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego 
pn.: „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gmi-
nie Sokołów Małopolski.” 

 – w sprawie uchwały nr XXI/223/2016 Rady Miejskiej  
w Sokołowie Małopolskim z dnia 22 lipca 2016 r.  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta 
Sokołów Małopolski do złożenia wniosku o dofinan-
sowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji 
określonego w Studium Wykonalności przedsięwzię-

cia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji 
uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski” 
i akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz 
z wieloletnią prognozą dopłat do taryf,

 – w sprawie określenia do jakich innych drzew i krze-
wów nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

 – w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
najmu,

 – w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowią-
zań na okres przekraczający rok budżetowy w celu 
realizacji umowy na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski 
w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 
900 000 zł.

 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Sokołów Małopolski do realizacji projektu partnerskie-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształce-
nia ogólnego pn: „Współpraca placówki doskonalenia 
nauczycieli z gminą Sokołów Małopolski w zakre-
sie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szko-
łach” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01 
-18-008/16 RPO WP na lata 2014-2020.”

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

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

od 30 grudnia 2016 r. do 16 lutego 2017 r.
 – w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłaty za korzystanie 

z basenu Kryta Pływalniaw Sokołowie Młp.,
 – w sprawie zmian w budżecie 2016 r.,
 – w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
 – w sprawie przekazania gruntu w użyczenie – lokali wyod-

rębnionych w budynku położonym w Sokołowie Młp. przy 
ulicy Rzeszowskiej 29, zlokalizowanym na dz. nr 4072 oraz 
mebli zakupionych przez Gminę Sokołów Młp., z przezna-
czeniem na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Sokołowskiej w Sokołowie Młp.,

 – w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i mo-
tywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 sierpnia 2017 r.,

 – w sprawie zmiany umowy użyczenia z dnia 11 czerwca 
2015 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia-
łania „EUROGALICJA”,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn: Przebudowa dróg gminnych nr 108741R 
ulica płk. Łukasza Cieplińskiego w km 0+008 do 1+081,  
nr 108742R ulica Powstańców Styczniowych w km 0+000 
do 0+633 i nr 108684R ulica Pileckich w km 0+275 do 
0+507 w miejscowości Sokołów Małopolski. Otwarcie ofert 
odbyło się w dniu 1 lutego 2017 r.,

 – w sprawie przekazania gruntu w użyczenie - lokali wyod-
rębnionych w budynku położonym w Sokołowie Młp. przy 
ul. Rzeszowskiej 29 i ul. Rzeszowskiej 29A, zlokalizowa-
nych na dz. nr 4072 na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz zakupio-
nych mebli przez Gminę Sokołów Młp. z przeznaczeniem 
na cele prowadzenia działalności statutowej,

 – w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamó-
wień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażo-
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nej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4  
p. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Sokołowie Młpi gminnych jednostek organi-
zacyjnych,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 456/2017 r. z dnia 
16.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn: Przebudowa dróg gmin-
nych nr 108741R ulica płk. Łukasza Cieplińskiego w km 
0+008 do 1+081, nr 108742R ulica Powstańców Stycznio-
wych w km 0+00 do 0+633 i nr 108684R ulica Pileckich  
w km 0+275 do 0+507 w miejscowości Sokołów Małopol-
ski, gdzie dokonano zmiany terminu składania ofert na 
dzień 10 lutego 2017 roku i zmiany w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia do zarządzenia nr 456/2017,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do 
oddania w najem położonych w Trzebosi: ul. Górna 315 
na dz. nr 2076 z przeznaczeniem na usługi kosmetyczne 
i ul. Podlas 35 na dz. nr 2606 z przeznaczeniem na cele 
usługowo-handlowe,

 – w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu usta-
lenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy i Miasta 
Sokołów Młp. w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku,

 – w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze  
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 – w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do 
najmu, położonegow Nienadówce na dz. nr 3392/2 z prze-
znaczeniem na działalność usługowo-handlową,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy, dz. nr 1560, położona w Wólce Niedź-
wiedzkiej z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej,

 – w sprawie zatwierdzenia planu audytu w Urzędzie oraz  
w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp.

 – w sprawie zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia do zarządzenia nr 456/2017 r. z dnia 16.01.2017 r.

 – w sprawie przekazania gruntu w użyczenie - lokalu na rzecz 
Gminnej Spółki Wodnej w Sokołowie Młp. wyodrębnionego 
budynku położonym w Sokołowie Młp. przy ul. Rzeszowskiej 
29 A, z przeznaczeniem na cele biurowe GSW w Sokołowie 
Młp. oraz mebli zakupionych przez Gminę Sokołów Młp.

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn: „Obiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Gminy Sokołów Małopolski w okresie od 
1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.02.1017 r.,
 – w sprawie ogłoszenia II przetargu i zatwierdzenia regula-

minu przetargu. W związku z zakończeniem I przetargu 
nieograniczonego wynikiem negatywnym na sprzedaż 
nieruchomości budowalnych ozn. dz. nr 420/12, 420/9  
i 1359/10 położonych w Trzebosi. Termin przetargu wy-
znacza się na dzień 15 marca 2017 r.

 – w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej.

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 
Małopolskim odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej  

w Sokołowie Małopolskim.

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 
Małopolskim odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw 

Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa  
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

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

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji  
na 2017 rok.

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

W dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok. 

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.  
Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.

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

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 
Małopolskim odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej  

w Sokołowie Małopolskim. 

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 

Małopolskim odbędzie się posiedzenie Komisji  
do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim. 
Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji  
na 2017 rok.

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

W dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13 00 w sali 
klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
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Każdego roku Koncert Kolęd i Pastorałek zrzesza wielu 
wykonawców, zarówno lokalnych, jak i zaproszonych specjal-
nie na tę okazję gości. Tradycyjnie w roli gospodarzy wystąpili 
chórzyści Chóru Parafialnego działający przy parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela oraz część muzyków grających w orkiestrze. 
Sokołowskich śpiewaków po raz drugi wspomogli chórzyści 
z Krzywej Wsi oraz zaprzyjaźnieni instrumentaliści z różnych 
stron Podkarpacia.

Trzy kolędy wraz z orkiestrą wykonały dzieci z Ochronki Du-
cha Św. w Sokołowie przygotowane przez siostry prowadzące 
ochronkę: s. Barbarę i s. Alicję. Mali wykonawcy przyciągnęli 
uwagę nie tylko śpiewem, lecz także pięknymi strojami kolęd-
ników i aniołków.

Gościem specjalnym koncertu było Trio Cantabile z Lubli-
na. Grupa powstała w październiku 2014 roku w Lublinie. Two-
rzą ją: śpiewaczka z Lublina, Barbara Brzozowska, która na 
co dzień pracuje jako organista Bazyliki oo. Dominikanów na 
Starym Mieście, pochodzący z Krakowa pianista i kompozytor, 
Rudolf Steiner, organista Archikatedry Lubelskiej oraz grają-
cy w Filharmonii Lubelskiej skrzypek Maciej Rysak. Głównym 
założeniem artystów jest wykonywanie i promocja muzyki au-
torskiej Rudolfa Steinera, jednak wykonują oni także muzykę 
klasyczną, filmową czy utwory z gatunku piosenki aktorskiej.

Artyści z Lublina zaprezentowali kolędy autorstwa Rudol-
fa Steinera. Kompozycje tego znakomitego pianisty to utwory 
przyjemne i stosunkowo proste w odbiorze, natomiast nie-
zwykle wymagające dla wykonawców, szczególnie dla same-
go pianisty i śpiewaczki, ze względu na to, że głos jest w nich 
traktowany całkowicie instrumentalnie. Muzyka romantyzująca, 
subtelna, a zarazem pełna niespodzianek i z całą pewnością 
ujmująca. Na uwagę zasługują też piękne teksty kolęd i piose-
nek bożonarodzeniowych pisane także przez Rudolfa Steinera.

W drugiej części koncertu wystąpił Chór Parafialny z Soko-
łowa wraz z chórzystami z Krzywej Wsi w towarzystwie orkie-
stry w następującym składzie:
I Skrzypce – Agnieszka Guśtak /Tarnów/
I Skrzypce – Piotr Ogorzelec /Tarnów/
II Skrzypce – Adam Smusz /Kamień/
II Skrzypce – Katarzyna Kadłuczka /Rzeszów/
Altówka – Gabriela Ruszała /Rzeszów/
Wiolonczela – Paweł Ogorzelec /Tarnów/
Kontrabas – Maciej Stec /Górno/
Flet – Elżbieta Falandys /Sokołów Młp./
Flet – Alicja Ożóg /Sokołów Młp./
Obój – Norbert Prucnal /Nienadówka/
Klarnet – Michał Karcz /Rzeszów/
Trąbka – Michał Piwowar /Rzeszów/
Puzon – Krzysztof Rakoczy /Rzeszów/
Akordeon – Grzegorz Mazur /Rzeszów/
Instrumenty klawiszowe – Bartosz Tarnawski /Rzeszów/
Instrumenty perkusyjne – Jakub Stec /Górno/

Zespoły poprowadził Sebastian Lesiczka. Chór Młodzieżowy 
z Krzywej Wsi przygotowała Ewelina Cisek.

Kolędy śpiewali także soliści: Beata Kraska z Trzebosi (so-
pran), Bartosz Tarnawski z Rzeszowa (tenor) oraz Jakub Rzu-
cidło z Sokołowa (tenor). O całej trójce można by napisać wiele 
słów, ale przyjrzyjmy się jedynie sylwetkom naszych rodaków.

IX KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, 6 stycznia 2017 r.

6 stycznia 2017 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym mieście odbył się IX Koncert Kolęd  
i Pastorałek. W tegorocznej edycji koncertu wystąpili artyści z Lublina oraz chóry z Sokołowa i Krzywej 
Wsi z towarzyszeniem orkiestry. Wisienką na torcie był występ dzieci – kolędników z Ochronki Ducha Św. 
z Sokołowa.

Beata Kraska jest obecnie studentką piątego roku na 
Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Jest także wykształconą pianistką. Swoje pierwsze kroki  
w kierunku śpiewu stawiała w Zespole Szkół Muzycznych  
nr 1 w Rzeszowie, a później na Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy. Współpracuje z wieloma znakomitymi muzykami, wy-
konując szeroki repertuar operowy oraz oratoryjno-pieśniarski.

Jakub Rzucidło jest znakomitym wokalistą, skrzypkiem i gi-
tarzystą. Posiada ogromne doświadczenie w repertuarze reli-
gijnym, chóralnym. Od wielu lat wykonuje tę muzykę z wieloma 
zespołami i muzykami głównie z Rzeszowa. Talent zawdzięcza 
zapewne mamie, która jest autorką wielu znanych pieśni i pio-
senek religijnych śpiewanych w kościołach i poza nimi.

Program drugiej części koncertu z udziałem chórów, soli-
stów i orkiestry przedstawiał się następująco:
1. Do szopy, hej, pasterze (opr. St. Głowacki)
2. Wesołą nowinę (opr. Piotr Pałka) 
3. Z narodzenia Pana (opr. P. Pałka)
4. Lulajże Jezuniu (opr. P. Pałka)
5. Skrzypi wóz (opr. S. Lesiczka)
6. Gore gwiazda (opr. S. Lesiczka)
7. Dzisiaj w Betlejem (opr. S. Lesiczka)
8. Złota Jerozolima (muz. J. Zieliński, sł. L.A. Moczulski, 

Skaldowie)
9. Wśród nocnej ciszy (opr. St. Kusztyb, instrumentacja  

– S. Lesiczka)
10. Przybieżeli do Betlejem (opr. G. Wąsacz, T. Zięba,  

S. Lesiczka).
11. Wielki Gość (muz. R. Steiner, opr. B. Brzozowska)
12. Szczęśliwe czasy (mel. ludowa z Sokołowa Młp.,  

opr. S. Lesiczka)
13. Świeć gwiazdeczko (muz. Arka Noego)
14. Za kolędę dziękujemy (mel. ludowa z Sokołowa Młp.,  

opr. S. Lesiczka)
Kolędę „Wielki Gość” autorstwa Rudolfa Steinera wykonały 

połączone zespoły: Trio Cantabile oraz chóry, soliści i orkiestra. 
Koncert poprowadził sokołowianin, Pan dr Sławomir Ożóg.
Mimo siarczystego mrozu na koncercie zgromadziła się 

liczna grupa widzów, którzy nagrodzili wykonawców gromkimi 
brawami.

Jak co roku koncert był filmowany. Płyty DVD z koncertu 
można nabyć w kościele parafialnym.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy pomogli przy organizacji koncertu. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności kierujemy do następujących 
osób:
1. Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal
2. Pan Burmistrz Andrzej Ożóg
3. Pracownicy MGOKSiR w Sokołowie Młp.
4. Marek Miller i Przemysław Migut - nagłośnienie koncertu
5. Szymon Bełz – oświetlenie koncertu
6. Młodzież z KSM – pomoc organizacyjna
7. Wszyscy, którzy w jakiś sposób pomogli przy organizacji 

koncertu

Sebastian Lesiczka
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W celtyckich podaniach pisano  
o szczególnego rodzaju klątwie, która 
powodowała, że dotknięte nią osoby nie 
mogły się wydostać z miejsca, w którym 
się znalazły i pozostawały tam na za-
wsze. Bycie uwięzionym w jednym miej-
scu możemy porównać do przebywania 
w więzieniu, bycia obłożnie chorym przy-
kutym do łóżka, do szpitala czy hospi-
cjum. Bezruch i stagnacja to powolna 
śmierć. Nie mieć możliwości działania, 
czy przechodzenia zmian uważano za 
przekleństwo. Taka jest ludzka natura, 
która dotyczy większości z nas, ponie-
waż najbardziej lubimy swój mini świat, 
w którym się znajdujemy. Przyzwycza-
jamy się do niego, wpadamy w rutynę, 
kręcimy się wokół własnego nosa, zamy-
kamy się dobrowolnie w jednym miejscu  
i nie chcemy wydostać się z powijaków, 
w których się zamknęliśmy. Podświa-
domie wzbraniamy się przed otwarciem 
oczu na świat i otaczające nas widoki. 
Boimy się przekroczyć bramę, aby nie 
popsuć sobie humoru i nie zobaczyć in-
nego świata.

W naszym codziennym życiu mniej 
lub więcej doświadczamy czegoś po-
dobnego. Najczęściej widzimy to, co 
chcemy widzieć, słyszymy to, co chcemy 
słyszeć, zwracamy uwagę na to, na co 
chcemy zwrócić uwagę. Brama oddziela 
od siebie dwa światy. Bramy ze względu 
na funkcję można rozróżnić następująco: 
bramy w ogrodzeniu, bramy warowne 
i bramy tryumfalne. Brama czy szlaban 

Brama
Nasze życie to szczególna przygoda i dar, który powinien być rozwi-
jany, i z którego należy umiejętnie korzystać. W życiu, jak i w przy-

rodzie, powinna panować równowaga i harmonia, gdyż nadmiar jednych rzeczy powoduje zanik dru-
gich. Tak jak długo żyjemy, konieczny jest ruch, więc znajdujemy się w ciągłym ruchu. Przeciwieństwem 
jest bezruch, który nie jest życiem. Nie tylko my, ale wszystkie żywe stworzenia muszą się poruszać, 
wzrastać, zmieniać, rozwijać.

często bywają zamknięte i otwiera się 
je, jak jest jakaś potrzeba, tak jak np.  
w sądach czy na lotniskach, gdzie służą 
do kontroli za pomocą zainstalowanych 
czujników wykrywających metale czy 
inne niebezpieczne substancje. Obsłu-
ga w tym przypadku uniemożliwia prze-
niesienie poza bramę niepożądanych 
materiałów czy rzeczy. Istnieją bramy, 
które usilnie staramy się przekroczyć, 

licząc na korzyści, ale istnieją też takie, 
gdzie bronimy i boimy się je przekroczyć, 
np. bramy więzień. Bywają także bramy 
otwarte, których ciekawe określenie spo-
tkałem w książce „Otwarta brama”. Jej 
autor, Dawid Adam, pisze tak: Otwarta 
brama symbolizuje odmienną postawę. 

Otwarta brama to zaproszenie do przy-
gody i wzrastania, wezwanie do przyłą-
czenia się do witalnych elementów świa-
ta; wezwanie do odkrywania nowych 
obszarów w sobie i otoczeniu. Otwarta 
brama to zachęta do podjęcia trudu; zro-
zumienie, że otaczający nas świat i my 
sami przepełnieni jesteśmy tajemnicą  
i chwała Boga, to nieustające wołanie do 
pielgrzymowania w imię Bożej miłości, do 
wzięcia udziału w romansie, który wzbo-
gaci nasze serca i nasze życie. Otwarta 
brama symbolizuje możliwość wyboru, 
jaką Bóg nieustannie stwarza człowieko-
wi; jest znakiem dawanych nam szans. 
Chodzi tu o podstawową wolność. Mo-
żemy bowiem pójść tą drogą lub zigno-
rować ją i wybrać inne. Otwarta brama 
powinna stanowić dla nas sposobność 
wejścia na ścieżkę osobistego rozwoju, 
ponieważ jest to miejsce, z którego mo-
żemy więcej zobaczyć i dotrzeć w rejo-
ny, w których nigdy nie byliśmy. Zejście 
z utartego szlaku i zerwanie z dawnymi 
zwyczajami wymaga ogromnej samo-
dyscypliny, ale w zamian otrzymujemy 
ekscytujące przeżycia związane z od-
krywaniem nieznanych lądów i nowych 
możliwości. Musimy jednak nauczyć się 
rozpoznawać chwile, w których wrota 
się przed nami otwierają. Istnieje wiele 
fizycznych, umysłowych i duchowych 
bram, które mogą nas zaprowadzić do 
„innego świata” lub – jak to wolę nazwać 
– do wspanialszej wersji naszego świa-
ta. Zawsze możemy odkrywać głębsze 

„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.”
(Św. Franciszek Salezy)

Panu Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi  
wraz z Małżonką

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają: Zarząd i Członkowie 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
MAMY

Profesora Kazimierza Ożoga
Rodzinie i Bliskim 

składam wyrazy współczucia
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

oraz pracownicy

Panu Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa Przewodniczący Rady Miejskiej 

oraz Radni
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Kazimierz Smolak

Dzieñ

Babci i Dziadka

Chociaż na początku stycznia skoń-
czyłem 64. rok życia, to po raz pierwszy
byłem oficjalnie zaproszony jako dzia-
dek na uroczystość z okazji dnia babci
i dziadka, która to odbywała się w bu-
dynku świetlicy wiejskiej na stadionie
w Górnie. Zostawiłem obowiązki w Za-
kładzie Mięsnym i dziadziu Kaziu razem
z babcią Zosią (moją żoną) z pewnego
rodzaju dziadkowską dumą pomasze-
rował na przygotowane przez panie wy-
chowawczynie święto. Dla nas głównym
aktorem była wnuczka Nikola, która cho-
dzi do przedszkola w Górnie.

Kiedy patrzyłem na występujące
dzieci, przypomniało mi się, jak to 60 lat
temu sam chodziłem do przedszkola.
Muszę się pochwalić, że miałem zna-
mienite towarzystwo w osobie kolegi
Kazika Ożoga, dziś znanego i szanowa-
nego profesora. Jesteśmy z jednego
rocznika, więc znamy się i przyjaźnimy
już 61 lat, od trzeciego roku życia. Po-
siadamy wspólne zdjęcie, które co roku
ma większą dla mnie wartość.

Z łezką w oku patrzyłem na dzieciąt-
ka jak śpiewały i odgrywały sceny w ja-
sełkach. Były tam Maryja z Józefem,
aniołkowie, pasterze, trzej królowie, któ-
rzy przepięknie występowali przed wła-
snymi babciami i dziadkami. Nawet jed-
nego króla nie było potrzeby charakte-
ryzować, gdyż naturalnie miał ciem-
niejszą karnację. Myślałem, że prowa-
dzące panie poproszą jakąś babcię albo
dziadka na scenę, aby powiedzieć do
dzieci jakiś wiersz albo zagadkę. Pamię-
tam taki jeden z okresu dzieciństwa,
a brzmiał on następująco:

Poszedł księżyc hajci i narobił w majci.
Gwiazdki to widziały, z księżyca się śmiały.
Księżyc zawstydzony, ściągnął pantalony
I zgadnijcie dzieci, czym on teraz świeci?

Teraz dzieci są bystre i zapewne szyb-
ko by odgadły zagadkę, że świeci gołą
pupą. Ale kto poprosi dziadka na scenę,
kiedy traktują go najczęściej w ten spo-
sób: „Dziadku nie chodźcie po ostatku.
Naprzód nie wybiegajcie i do środka się
nie pchajcie”. Takim oto sposobem nie
ma miejsca dla dziadka. Ale oczywiście,
że żartuję.

Rodzice i wychowawcy przygotowali
poczęstunek dla babć i dziadków, a dal-
sza część uroczystości przebiegała
w miłej atmosferze. Ale jak prawie po każ-
dej uroczystości albo jakimś ciekawym
wydarzeniu, przychodzą do głowy róż-
nego rodzaju refleksje czy wspomnienia,
tak przyszły i tym razem.

Sięgając wspomnieniami do mojego
dzieciństwa, do okresu, kiedy byłem
przedszkolakiem, nie przypominam so-
bie, aby były organizowane tego typu
uroczystości w przedszkolu czy w szko-
le. Wówczas babki i dziadkowie na wsi
mieli zupełnie inne zajęcia. Prawie w każ-
dym gospodarstwie pod opieką często
starszych ludzi, czyli babć i dziadków,
oprócz dzieci były jeszcze zwierzęta do-
mowe, czyli krowy, konie, świnie, kury,
kaczki, koty, psy. Do późnej starości, do-
kąd byli zdolni do fizycznej roboty, mieli
zajęcie w gospodarstwie. Do lżejszych
prac wykorzystywało się też i dzieci. Naj-
częstszym zajęciem było pasienie krów.
Obecnej młodzieży ciężko zrozumieć, że
jeszcze 30 lat temu popularnym zajęciem
zarówno dla dzieci, jak i babć czy dziad-
ków, było pasienie krów. Dziś krowy pra-
wie że znikły z krajobrazu, a wówczas
prawie w każdym gospodarstwie były
krowy i w okresie od wiosny do późnej
jesieni były one wyprowadzane na po-
wrozach na łąki czy drogi polne i tam sku-
bały trawę, karmiąc się nią. Krowy, oprócz
tego, że od nich dojono mleko, którym
się żywiono i robiono z niego masło
i sery, to jeszcze uzyskiwano naturalny
nawóz w postaci gnoju, który wykorzy-
stywano do nawożenia pól uprawnych.

Jeszcze jeden pozytywny aspekt po-
siadania krów był taki, że w dawniejszych
czasach rozwiązywał problem emerytur
i rent. Rozwiązywanie to wyglądało tak,
że dla większości starych ludzi powrozy
do pasienia krów były swoistego rodzaju

„emeryturą czy rentą”. Na stare lata taki
dziadek lub babka dostawali na wyłącz-
ne utrzymanie do pasienia kilka krów,
zależy ile było ich w gospodarstwie. Za
tę posługę, czyli pasienie krów, dziadko-
wie mieli zapewniony kąt do mieszkania,
opierunek i strawę do jedzenia, bez wy-
pominania, że są darmozjadami na sta-
re lata. Drugim filarem rentowym dla sta-
rych ludzi było uprzednie dobre wycho-
wanie swoich dzieci, które na starość za-
pewniały im wspólny, spokojny kąt. Je-
żeli dziecko widziało w domu szacunek
dla starego człowieka, to było duże praw-
dopodobieństwo, że i ono, jak dorosło,
tak samo postępowało ze swoimi rodzi-
cami czy teściami. Teraz konflikty często
powstają z tego powodu, że dziadkowie
mają na swoje utrzymanie rentę, ale bra-
kuje im okazywanego szacunku i miłości
od dzieci. Małe dzieci są bardzo dobrymi
obserwatorami i jeżeli widzą, że panują
złe relacje między dziadkami i ich rodzi-
cami, to trudno się spodziewać, kiedy
dorosną, żeby były dobre relacje między
nimi a ich rodzicami, gdy będą już w po-
deszłym wieku. Powstaje coś w rodzaju
błędnego koła, gdyż ludzie starzy, którzy
się już „wymielą”, stają się uciążliwi
i wypadają ze wspólnego rodzinnego
stadła. Często dzieje się to dlatego, że
dzieci, które założą swoje rodziny, chcą
mieszkać osobno, a starzy rodzice zo-
stają sami. Bywa tak, że niedający sobie
radę dziadkowie chcą pójść do państwo-
wych czy prywatnych Domów Pomocy
Społecznej lub Zakładów Opieki Leczni-
czej, lub są w nich umieszczani przez
rodzinę czy opiekunów.

Trochę się rozpisałem, jak stary dzia-
dek, który zapomina się, że zaczął opisy-
wać wspaniałą imprezę z okazji dnia bab-
ci i dziadka. Trochę to dziwne, że mając
64 lata po raz pierwszy mogłem jako praw-
dziwy dziadek oglądać występy własnej
wnuczki. Niektóre panie z moich lat to
oglądają już prawnuków, a ja dopiero
wnuki, ale to dlatego, że się ożeniłem gdy
już miałem 29 lat. Dawniej takich nazywa-
no starymi kawalerami. Lubiłem po ślubie
żartować, że jak się ożeniłem, to tydzień
płakałem. Gdy się mnie pytali dlaczego,
to odpowiadałem, że dlatego, że nie wie-
działem, że to takie dobre...

Naszej Koleżance
DOROCIE MATUŁA

wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składa

Kierownik MGOPS
wraz z pracownikami

Naszej Koleżance
MARII PUCHALSKIEJ

wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

oraz pracownicy

Pani DOROCIE MATUŁA
pracownicy MGOPS w Sokołowie Młp.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składa Burmistrz Gminy

i Miasta Sokołów Młp.
oraz pracownicy
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poziomy rzeczywistości. Jeżeli potrafimy 
dostrzegać otwarte bramy, to znaczy, że 
przyjmujemy na siebie rolę kolonizatora, 
poszukiwacza przygód, który idzie tam, 
gdzie dotąd nikt nie dotarł. Ludzie już od-
bywali podobne przygody. Nie jesteśmy 
więc sami w naszej wędrówce. Kiedy 
udajemy się do obcego kraju, możemy 
kupić przewodnik, dzięki któremu orien-
tujemy się w okolicy. Podobnie w podró-
ży przez życie możemy korzystać z rad  
i wskazówek pozostawionych przez tych, 
którzy odbyli ja przed nami.

W zależności od tego, czy wybieramy 
otwarte bramy czy wolimy zamknięte, tak 
też i życie układa się nam, w zależności 
od postawy, jaką w nim przyjmiemy. 
Życie nieustannie pokazuje nam nowe 
przejścia i umożliwia odkrywanie 
wszystkich tajemnic wszechświata. Bra-
ma otworzy się przed nami zupełnie 
niespodziewanie, ukazując świat, o któ-
rym nie mieliśmy pojęcia, chociaż on 
zawsze istniał. Są sytuacje, w których 
musimy się nieco wysilić, aby wrota 
się przed nami otwarły. Tak naprawdę 
tylko nieliczne wrota otwierają się 

automatycznie, wiele ustępuje dopiero 
wtedy, gdy włożymy w to wiele wysiłku. 
Jeżeli postaramy się odsunąć zasuwę 
lub znaleźć klucz do bramy i będziemy 
mieli odrobinę szczęścia, niejedna furtka 
zaprowadzi nas w tajemnicze miejsca.

Myślę sobie, że z moją naturą jest 
podobnie jak u wilka, którego ciągnie 
do lasu; tak i mnie ciągnie do zwiedza-
nia coraz to nowych miejsc na terenie 
przepięknej polskiej ziemi. Dlatego co 
roku lubię sobie zafundować jakieś ob-
jazdowe wycieczki, by przekroczyć bra-
my swojego lokalnego mini świata. Prze-
bywając w nowych miejscach otwierają 
się nam oczy: widzimy i dostrzegamy 
więcej, niż w miejscu stałego przeby-
wania, gdzie mamy ograniczony sposób 
patrzenia wynikający z przyzwyczajenia 
do starych miejsc. Zwiedzając atrakcyjne 
miejsca czy okolice niekiedy czuję się, 
jakbym przekraczał bramy tryumfalne. 
Jeżeli widzę jakieś nowobogackie ogro-
dzenia, za którymi mieszczą się okazałe 
domy, a w ogrodzeniach masywne bra-
my naszpikowane kamerami i tablicami 
informującymi, jaka to firma ochroniar-

ska ma pieczę nad tymi obiektami, widzę 
wtedy bramę obronną, zamkniętą zarów-
no przed wrogami jak i przyjaciółmi, jeśli 
ich jeszcze posiadają. Taka brama nie 
jest zachętą do jej przekroczenia.

Wracając do tematu bram, zastana-
wia mnie teraz fakt rodem z mojego po-
dwórka, które ma ogrodzenie, a nie po-
siada bramy. Można na podwórko wejść  
i wyjść bez jej otwierania, gdyż jej nie 
ma. Myślę sobie, że może dlatego zło-
dzieje omijają mój dom, bo uważają, że 
im coś trudniej sforsować to bardziej cie-
szy, albo źle by się czuli gdyby nie otwar-
li zamkniętej bramy. To, że brak bramy 
na podwórku może też peszyć intruza, 
bo on w każdej chwili może się spodzie-
wać, że ktoś niespodziewanie wjedzie 
lub wejdzie na podwórko. A naprawdę  
u mnie to jest tak, jak pisał Mickiewicz  
w I części Pana Tadeusza: „Brama na 
wciąż otwarta przechodniom ogłasza, 
Że gościnna i wszystkich w gościnę za-
prasza”. Chociaż mam wiele obowiąz-
ków i zdarza się, że często nie ma mnie  
w domu, ale jak tylko w nim jestem, to 
każdy przybysz jest mile widziany.

Na zaproszenie Regionalnego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury do Rze-
szowa udała się grupa poetów z terenu 
ziemi sokołowskiej, aby szerzej przed-
stawić część swej twórczości poetyckiej 
„światu”. W spotkaniu z okazji Świa-
towego Dnia Poezji, który odbył się  
21 marca, czyli na samym początku 
wiosny udział wzięli oprócz naszego 
„Klubu Poety Amatora” skupionego wo-
kół Ośrodka Kultury w Sokołowie Młp. 
miłośnicy literatury pięknej z niemal każ-
dego zakątka województwa m.in. Łań-
cuta, Stalowej Woli, Przemyśla, Jasła, 
Mielca, Rzeszowa, Rudnika, Leżajska, 

Światowy Dzień Poezji

Sędziszowa Młp., Sarzyny oraz wielu 
innych miast i miasteczek rozsianych 
po mapie naszego zakątka kraju. Z ra-
cji, iż poezja jest dobrem uniwersalnym 
i międzynarodowym w spotkaniu udział 
wzięli również poeci ze Słowacji i USA. 
W tak dużym gronie poeci podkarpaccy 
spotykają się raz w roku i dla uczczenia 
święta poezji każda grupa przedstawiła 
swój dorobek w mikroskali, czyli odby-
wała się deklamacja po jednym utworze 
literackim autorstwa wybranych człon-
ków swojego miejscowego zrzeszenia. 
Tak i sokołowski „Klub Poety Amatora” 
w składzie: Zofia Ożóg, Sabina Woś, 
Zofia Radomska oraz piszący te słowa 
miał zaszczyt wystąpić przed tak zacnym 

gronem, do którego należą również po-
eci znani i zawodowi z dużym własnym 
dorobkiem. Utwory naszego autorstwa 
zostały odebrane ciepło i z życzliwością, 
usłyszeliśmy kilka dobrych słów dotyczą-
cych naszej działalności twórczej. Choć 
środowisko poetów z naszej gminy do-
piero się organizuje wokół MGOKSiR, 
choć cały czas trwają poszukiwania 
ukrytych talentów, poszukiwania osób 
piszących do przysłowiowej szuflady, to 
takie spotkanie z ludźmi dzielącymi pa-
sje pisania dodaje wewnętrznej odwagi 
do tworzenia oraz daje innym poznać 
piękno, dzieje – czasem nawet tragicz-
ne, mieszkańców naszej małej ojczyzny 
opisanych w wierszach.

Marek Kida
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Co prawda nie 8 marca, a dnia 12 
tego miesiąca cała sala MGOKSiR 
w Sokołowie Młp. wypełniła się po 
brzegi. A to wszystko za sprawą uro-
czystości, która odbyły się z okazji 
Święta Pań. Dzień Kobiet obcho-
dzony jest różnie; jedni wręczają 
kwiaty, drudzy składają same życze-
nia, jeszcze inni dla osłody wręczają 
czekoladki napotkanym kobietom, 
a są i tacy którzy święta nie uzna-
ją. MGOKSiR dzień ów obchodzi 
odświętnie poprzez organizowanie 
w tym czasie okolicznościowej aka-
demii. Jest ona także formą pod-
sumowania dorobku artystycznego 
dzieci i młodzieży skupionej wokół 
MGOKSiR oraz Niepaństwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie 
Młp. Program taneczny na tegorocz-
ną akademię wraz z choreografią 
przygotowała instruktor Natalia Bę-
ben pokazując tym samym postępy, 
których dokonali jej podopieczni. 
Popisy muzyczne zaprezentowali 
natomiast uczniowie NSM I st. w So-
kołowie Młp. Akademia przebiegła  
w bardzo miłej świątecznej atmosfe-
rze i sprawiła radość publice, gdyż 
na widowni zasiadały mamy, babcie, 
ciocie, dla których mali artyści wystę-
powali. A w imieniu własnym, w imie-
niu MGOKSiR oraz w imieniu NSM  
I st.  wszystkim Kobietom z okazji Ich 
Święta życzenia wszystkiego najlep-
szego złożył konferansjer akademii 
Grzegorz Wójcikiewicz.

Marek Kida

Dzień
Kobiet

Ferie 2017

Zajęcia odbywały się w godzinach od 
9:00 do 14:00. Pierwszy dzień feryjnego 
wypoczynku to spotkanie integracyjne, 
podczas którego uczestnicy mieli moż-
liwość zapoznania się z planem zajęć, 
sobą nawzajem oraz instruktorami. Dzieci 
aktywnie brały udział we wszelkiego ro-
dzaju grach i zabawach zręcznościowych, 
umysłowych czy sportowych m.in. gra  
w unihokej sprawiła dzieciom wiele rado-
ści. Miła atmosfera wprowadziła uczest-
ników w feryjny nastrój, który dodatkowo 
wzmagała codziennie przygotowywana 
dla dzieci przez Panią Elżbietę Rembisz 
pyszna gorąca herbata z cytryną.

Zajęcia były bardzo bogate w przeróż-
ne atrakcje. Odbyła się wycieczka autoka-
rowa do Mini ZOO Marketu. Cieszyła się 
ona dużym zainteresowaniem wśród dzie-
ci. Wspólny wyjazd to wspaniała zabawa.  
I tak właśnie dzieci cieszyły się z atrakcji 
jakimi były przeróżne zwierzęta małpki, 
aligator, węże oraz wiele innych miesz-
kańców ZOO. Dzieciaki wraz z instruk-
torami poznały życie i zwyczaje zwierząt 
mieszkających w terrariach. Pani prze-
wodnik opowiedziała o mieszkańcach 
Mini ZOO, a także pokazała niektóre  
z bliska. Dzieci mogły pogłaskać królika 
oraz szynszyla. Na zakończenie wszyst-
kie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz zakładki do książek a także mogły 
zakupić pamiątki.

Podczas zajęć feryjnych odwiedził nas 
Pan Kamil Rzeszutek - ratownik medyczny. 
To było nie tylko bardzo miłe, ale przede 
wszystkim bardzo ważne spotkanie. Spo-
tkanie miało charakter edukacyjny, na po-
czątku odbyła się pogadanka dotycząca 
zawodu ratownika medycznego, następnie 
przeszliśmy do części praktycznej. Na sa-
mym początku Pan Ratownik pokazał dzie-
ciom jak wygląda strój, w którym pracuje na 
co dzień i wytłumaczył dlaczego jest koloru 
czerwonego. Wyjaśnił również na czym 
polega jego praca. Pan Ratownik pokazał 
dzieciom jak ułożyć rannego w pozycji bocz-
nej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla 
osoby poszkodowanej i pod okiem instruk-
tora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała.  
W trakcie prowadzonych zajęć dzieci ob-
serwowały w jaki sposób należy prawidłowo 
wykonać opatrunek medyczny oraz zapo-
znały się z dostępnymi środkami opatrun-
kowymi. Pan Ratownik omówił także rolę 
jaką pełni koc termiczny. Zdobyta wiedza  
i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci 
poczuły się „małymi ratownikami”.

W programie były również zabawy ze 
Studiem FAMA z Dębicy. Zostały przy-
gotowane fenomenalne efekty specjalne 
m.in. tysiące baniek mydlanych, sztucz-
ny śnieg, dymy czy wystrzałowe konfet-
ti. Dzieci przeżyły wspaniałą zabawę. 
Uśmiech i radość gościły na twarzy każ-
dego dziecka.

Od 16 do 27 stycznia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Sokołowie Młp. zostały zorganizowane zajęcia z okazji 
Ferii dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 

Andrzej Grabowski znany polski 
aktor filmowy, teatralny i telewizyjny 
jest także znakomitym kabareciarzem. 
4 marca w występie solo dał popis 
swoich umiejętności wywoływania 
uśmiechu na ludzkich twarzach w Miej-
sko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp. Z dużym 
dystansem do siebie, w humorze dla 
dorosłych, opowiedział o swojej pracy 
filmowej; o rolach w jakie się wciela; 
odwiedzonych miejscach; ludziach, 
z którymi się spotykał w różnych ży-
ciowych sytuacjach. A wszystko to  
w przekazie było bardzo zabawne. 
Także z humorem odniósł się do wieku 
metrykalnego, którego jest reprezen-
tantem; również: do ogólnych relacji 
damsko-męskich, relacji rodzinnych, 
a w szczególności małżeńskich. Jak 
to w kabarecie bywa odpowiedniemu 

Andrzej Grabowski  
w programie kabaretowym 
„Żywot człowieka zabawnego”

komentarzowi nie omieszkała sce-
na polityczna, niesnaski sąsiedzkie 
miedzy okolicznymi miejscowościa-
mi, przywary rodaków, zwłaszcza za-
zdrość o majątek zgromadzony np. 
w postaci samochodów, a wszystko 
działo się z przymrużeniem oka wzbu-
dzając niepochamowany śmiech. An-
drzej Grabowski to naprawdę mistrz  
w swoim fachu, który potrafi i pocie-
szyć, i rozbawić, i dać do myślenia 
swojemu odbiorcy. Humor ma ela-
styczny i ponadpokoleniowy.

Dla mnie, wiekowo połowę młod-
szego człowieka kabaret był zrozumia-
ły i bardzo zabawny. Podsumowując, 
człowieka cieszy fakt, że do niedużego 
miasta na podkarpaciu przyjeżdżają 
znakomitości pierwszej ligi rozrywko-
wej znane w całym kraju.

Marek Kida

→
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PLAN  DZIAŁALNOŚCI
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

l.p. Termin                                                               Miejsce
Styczeń, Luty, Marzec 2017

1 06.01 Koncert Kolęd i Pastorałek Kościół Parafialny  
w Sokołowie Młp.

pw. Św. Jana Chrzciciela, 
Sanktuarium Matki Bożej  

Królowej Świata – Opiekunki 
Ludzkich Dróg

2 16-27.01 Ferie 2017
W programie m.in:
- powitanie ferii, zajęcia integracyjne
-zajęcia ruchowo-taneczne
-zajęcia z chustą Klanzy
-zajęcia kulinarne
-zajęcia plastyczne 
-bajki dla każdego 
-”Mój styl, mój świat mody”-biżuteria, makijaż, fryzura i ekstra ciuchy 
własnego projektu
-”Bo to Karnawał maski i kotyliony”-zrób to sam
-Dyskoteka 
-Tu mieszkam... spotkanie z policjantem i strażakiem
-blok zabaw ze Studiem Fama z Dębicy,
-wycieczka do zoo market,
-pożegnanie Ferii „slajdy z ferii”.

Zajęcia: Sala widowiskowa, 
klubowa, holl. 

Wycieczka do Rzeszowa

3
21.01.

13.02-01.03.

Indywidualne prezentacje członkiń Kobiecej Grupy Plastycznej „Dro-
ga” z WDK w Rzeszowie:
- wystawa malarska Marii Wiktorii Mostek,
- wystawa malarska Henryki Boho.

Sala klubowa

4 10.02. XVII edycja Turnieju „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR 
TYMBARKU” – Eliminacje Gminne pod Patronatem Burmistrza  Gmi-
ny i Sokołów Młp.

Hala sportowa ZS  
im. J. Pawła II  

w Sokołowie Młp.
5 03.03

03-30.03.

„Ziemina – Nasz Dom. Cztery Pory Roku – Zima”
XVII Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Wystawa pokonkursowa

Sala klubowa

6 04.03 Andrzej Grabowski w programie kabaretowym. Sala widowiskowa
7 12.03 Uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”. Sala widowiskowa

Nazwa zadania, zasięg

Podczas zajęć dzieci wykonywały 
przeróżne prace plastyczne m.in. maski 
karnawałowe, laurki z okazji Dnia Babci  
i Dnia Dziadka czy kosze z owocami, 
przy czym wykazały się dużymi umie-
jętnościami i wyobraźnią. Odbyło się 
także tworzenie biżuterii, gdzie dzieci 
komponowały bransoletki oraz naszyjni-
ki według własnego gustu, co wywołało 
wiele radości. Były także organizowane 
różne konkursy drużynowe tj. „Familiada” 
czy „Jaka to melodia?” podczas których 
dzieci musiały się wykazać szybkością 
oraz wiedzą z poszczególnych dziedzin. 
Dzieci miały możliwość spróbowania 
swoich sił podczas Karaoke, były tutaj 
występy indywidualne jak również wszy-
scy uczestnicy razem śpiewali ulubione 
utwory. Karaoke było okazją do świet-
nej zabawy w rozśpiewanej atmosferze 
jak również znakomitym elementem, 
który integruje wszystkich uczestników.  
W czwartki, oprócz zabaw prowadzone 
były zajęcia kulinarne, na których dzieci 
przygotowywały gofry oraz pizzę. Ponad-
to dzieci korzystały z możliwości gry w te-

nisa stołowego, bilarda oraz piłkarzyków. 
Brały chętnie udział w zabawach przy 
użyciu chusty Klanzy. Odbywały się tak-
że różne seanse kinowe, na których wy-
świetlane były bajki a dzieci zajadały się 
chrupkami przygotowanymi specjalnie na 
tę okazje. Na zakończenie ferii odbyła się 
dyskoteka połączona z balem przebie-
rańców. Został zorganizowany konkurs 
na „Miss i Mistera Potwornego” gdzie gło-
sowano na najładniejszy, najciekawszy 
strój. Przy czym każde przebrane dziec-
ko otrzymało pamiątkową książeczkę na-
tomiast zwycięzcy dodatkowo otrzymali 
jeszcze drobne upominki.

 Zimowy wypoczynek, zajęcia były 
dobrym sposobem na aktywne spę-
dzenie czasu wolnego. Dobre humory  
i uśmiechy na twarzy gościły do ostat-
nich chwil. Wszystkim dzieciom dziękuje-
my za udział i wspólne spędzenie Ferii.  
Zapraszamy za rok.

Zajęcia prowadzili instruktorzy: Bar-
bara Rybak, Natalia Bęben, Marek Kida, 
Szymon Bełz.

Barbara Rybak
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Kwiecień 2017
8 01-2.04 IX Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona pod Patronatem Staro-

sty Rzeszowskiego.
Hala sportowa ZS  

im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.
9 07.04.

07-28.04.

„Wielkanoc 2017” VI Powiatowy konkurs Plastyczny dla dzieci, mło-
dzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych pt. „Najpiękniejsze Jajo 
Wielkanocne” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Wystawa pokonkursowa

Sala widowiskowa

10 08.04. Spotkanie z historykiem Leszkiem Żebrowskim na temat Narodo-
wych Sił Zbrojnych.

Sala widowiskowa

11 08.04 XVI Miejsko-Gminny Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego pod Patro-
natem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy  
i Miasta w Sokołowie Młp.

Hala sportowa ZS 
im. J. Pawła II  

w Sokołowie Młp.
12 08.04 Kiermasz Wielkanocny Parking MGOKSiR  

w Sokołowie Młp.
13 09.04 XVI Powiatowy Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem 

Starosty Rzeszowskiego. Eliminacje do XIV Podkarpackiej Olimpiady 
Tenisa Stołowego.

Hala sportowa ZS  
im. J. Pawła II  

w Sokołowie Młp.
Maj 2017

14 03.05 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA – Miejsko-Gminna uroczystość 
Patriotyczno-religijna z udziałem władz samorządowych, 
duchowieństwa, mieszkańców, młodzieży, przedstawicieli organizacji 
i stowarzyszeń społecznych.

Msza Święta - Kościół  
Parafialny w Sokołowie Młp.
pw. Św. Jana Chrzciciela, 
Sanktuarium Matki Bożej  

Królowej Świata  
– Opiekunki Ludzkich Dróg
Miejsko Gminny Ośrodek  
Kultury Sportu i Rekreacji

15 12.05 XVII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ra-
mach XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. S. 
Tymowicza pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Obiekty KS „Techform-Orzeł” 
Wólka Niedźwiedzka

16 19.05 XVII Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców w ramach 
XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. S. 
Tymowicza pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

Obiekty KS „Techform-Orzeł” 
Wólka Niedźwiedzka

17 23-24.05 Finał XIX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Województwa Podkar-
packiego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.

Obiekty WOKSiR 
w Górnie

18 25-26.05 Wojewódzki Turniej „Szczypiorniak na Orlikach” Obiekty 
„Orlik 2012” w Sokołowie Młp.

19 27.05.

21.06.-31.07

„Ziemia Sokołowska w Malarstwie i Rysunku” – Wólka Niedźwiedzka 
VII Powiatowy Plener Malarski dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego pt. „Wólczańskie klimaty”  
Wystawa poplenerowa

Wólka Niedźwiedzka

Czerwiec 2017
20 04.06 Międzygminny Dzień Dziecka Obiekty ZS im.  

Św. Królowej Jadwigi 
w Trzebusce

21 11.06 XI Targi Żywności Tradycyjnej 
„Festiwal Podkarpackich Smaków” pod Patronatem Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego

Obiekty WOKSiR 
w Górnie oraz

WKS „Górnovia” Górno
22 24.06 IX Bieg Sokoła Sokołów Młp., 

ul. Rynek-start i meta
23 24.06-25.06 XLV DNI SOKOŁOWA – kulturalno-rozrywkowo-sportowe imprezy 

plenerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod Patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Prezentacja dorobku kulturalnego 
Miasta w wyk. dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury.
Sobotnia gwiazda wieczoru – Milano
Niedzielna gwiazda wieczoru – Poparzeni kawą trzy

Obiekty Sportowe  
Zespołów Szkół 

przy ul. Lubelskiej
 w Sokołowie Młp.                  

Lipiec, Sierpień 2017
24 lipiec 

-sierpień
Wakacje w MGOKSiR Sala widowiskowa 

i sala klubowa
Obiekty „Orlik 2012”

25 Do  
ustalenia

XVIII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Finał Turnieju.

Do ustalenia

26 17-19.08.

28.10.-24.11

„Sokołów… i okolice” V Plener Malarski pod patronatem Burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Wystawa poplenerowa

Teren Gminy  
i Miasta Sokołów Młp.

27 27.08 Dni Patrona Parafii Nienadówka Obiekty KS „Plantator”  
Nienadówka
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Wrzesień, Październik 2017
28 03.09. XXV Gminne Święto Plonów – Dożynki 2017 Do ustalenia
29 17.09 Uroczystość ku czci Pomordowanych przez NKWD Las turzański
30 24.09 XVI Międzypowiatowy Turniej Szachowy, X Wojewódzki Turniej 

Szachowy „Szukamy Talentów” pod Patronatem Starosty Rzeszow-
skiego.

Obiekty WOKSiR 
w Górnie

31 09.10.- 4.11. „Wspomnienia z wakacji 2017” IX Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Wystawa pokonkursowa w MGOKSiR

Sala klubowa

32 23.10-25.10

15.12.-08.12.

„Glinolepy 2017” 
XV Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka Walickiego pod 
patronatem Starosty Rzeszowskiego.
I etap
II etap

Sala widowiskowa
Sala klubowa

Listopad 2017
33 11.11. Narodowe Święto Niepodległości Kościół Parafialny  

w Sokołowie Młp.
pw. Św. Jana Chrzciciela, 

Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Świata – Opiekunki Ludz-

kich Dróg, Pomnik w parku,
Sala widowiskowa

34 19.11. XIII Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego 
pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.

Hala sportowa ZS 
im. J. Pawła II  

w Sokołowie Młp.
35 20.11. Eliminacje Rejonowe IX Konkursu „Literatura i Dzieci” 

pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Sala widowiskowa

Grudzień 2017
36 grudzień Mikołajki dla dzieci Sala widowiskowa
37 09.12. XVIII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej – Sokołów 2017 

pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Sala widowiskowa

38 10.12. VI Powiatowy Jesienny Turniej Badmintona pod Patronatem Staro-
sty Rzeszowskiego

Hala sportowa ZS im. J. Pawła 
II w Sokołowie Młp.

39 18.12.-12.01 „Witraż Bożonarodzeniowy 2017” X Powiatowy Konkurs Plastyczny 
dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych pod patronatem 
Starosty Rzeszowskiego. Wystawa pokonkursowa

Sala klubowa

40 Do ustalenia Posiedzenie Kapituły Nagród Burmistrza w dziedzinie kultury i spor-
tu za 2017 r.
Wręczenie Nagród na Świątecznej Sesji Rady Miejskiej.

Sala klubowa
Zespół Szkół
im. J. Pawła II

w Sokołowie Młp.

Działania artystyczne w MGOKSiR
Jesienny plener w Dynowie 15 października 2016 roku sześć 

członkiń Klubu Twórców Sztuki „ART-de-
kor” z MGOKSiR brało udział w jedno-
dniowym Plenerze Malarskim w Dyno-
wie. Sokołowską grupę twórczą zaprosił 
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogo-
wie Młp.

Jesienne, pogodne klimaty w Dyno-
wie (z przystankiem w Bachórzu) urzekły 
artystów z Sokołowa, Głogowa i Rzeszo-
wa. Przez kilka godzin uczestnicy zwie-
dzali Dynów i jego malownicze okolice, 
próbując na koniec uchwycić ten klimat 
na płótnie. Lecz jesienne dni są krótkie, 
szybko zapada zmierzch i niestety, nie 
starczyło czasu na pracę twórczą w ple-
nerze. Tym bardziej, że każdy uczestnik 
otrzymał od Organizatora po dwa po-
dobrazia wraz z kompletem farb, więc 
większość raczej ograniczyła się do 
wstępnych szkiców i podmalówek, pozo-Sokołowscy i głogowscy artyści (część) na dynowskim rynku
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stawiając dokończenie obrazów w zaci-
szach własnych pracowni.

Efektem pracy malarzy była wystawa 
poplenerowa zorganizowana w głogow-
skim Domu Kultury, która trwała od 28 
listopada 2016 roku do 5 stycznia 2017 
roku.

W plenerze uczestniczyły: Anna 
Cisek z Trzebosi, Małgorzata Kwolek  
i Monika Kwolek z Sokołowa, Wiesława 
Pałka z Węglisk, Jolanta Szczygieł z Nie-
nadówki i Henryka Boho z Turzy, instruk-
torka plastyki w MGOKSiR.

Fot. H. Boho

Ania i Monika „chwytają” 
dynowskie widoki

Na punkcie widokowym. W tle panorama Dynowa

Zwiedzamy Dynów. Od lewej:  
Ania Cisek, Wiesława Pałka,  
Małgosia Kwolek z córką Moniką,  
Jola Szczygieł; Henryka Boho  
z drugiej strony obiektywu

Pierwsze szkice

Pierwsze szkice

„Lesne Fotografie 2016”
,

Na konkurs wpłynęło 35 „leśnych” fo-
tografii w dwóch kategoriach wiekowych: 
Młodzież i Dorośli. Prace oceniało Jury  
w składzie: Małgorzata Kwolek, nauczyciel 
plastyki, dr Bartosz Walicki, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej 
oraz Henryka Boho, instruktor plastyki.

Spośród nadesłanych fotografii do 
nagród i wyróżnień Jury wybrało 20 prac 
9 autorów, którzy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Starostę 
Rzeszowskiego i MGOKSiR. Finisaż – 
podsumowanie konkursu i zakończenie 
wystawy – miał miejsce 19 października 
2016 roku o godz. 16.30 w sali klubowej 
MGOKSiR. Nagrody laureatom wręczali 
dyrektor MGOKSiR oraz członkowie Jury. 
Wszyscy otrzymali dyplomy i pamiątkowe 
foldery z wystawy pokonkursowej.

W I kategorii wiekowej nagrody 
 i wyróżnienia otrzymali:

I Nagroda – KAMILA CUPRYŚ z Rze-
szowa za 3 prace: Zielona Mila, Pod pa-
rasolem i Schody doskonałości

II Nagroda – KAROLINA KROK z Krze-
mienicy za 2 prace: Leśne spectrum  
i W stronę słońca
II Nagroda – GABRIELA ROK z Rze-
szowa za 2 prace: Bieszczady i Tatry
III Nagroda – ADRIAN PRĘDKI z Rze-
szowa za 2 prace: Droga do lasu i Pu-
stynna zieleń
Wyróżnienie – AGNIESZKA KRASKA 
z Trzebosi za 2 prace: W zgodzie z natu-
rą i Górski kwiat, górski szlak
Wyróżnienie – ALINA SZCZYGIEŁ  
z Nienadówki, KTS „ART-dekor” za 2 
prace: Czekam na księcia… i …Byłem  
i odpuściłem

W II kategorii wiekowej  
nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I Nagroda – ROMAN KOCHAŃSKI  
z Sokołowa za 2 prace: Leśne rozlewi-
sko i Wodna żyła leśna
II Nagroda – JOLANTA SZCZYGIEŁ  
z Nienadówki, KTS „ART-dekor” za 2 pra-
ce: Oko krokodyla… i …I cały krokodyl
Wyróżnienie – MARIA ŁUSZCZKI z Soko-
łowa, KTS „ART-dekor” za pracę: Na skraju

Dla uczestników finisażu Organizator 
przygotował słodki poczęstunek i soki. 

Prace fotograficzne prezentowały  
w tym roku dość wysoki poziom. Orygi-
nalne i ciekawe ujęcia szerokiej tematyki 
leśnej – od zdjęć makro poprzez leśne 
łąki, górskie potoki, rozlewiska, niezwy-
kłe formy i kształty drzew, w głębi i na 
skraju lasu – pozwoliło z wielkim zainte-
resowaniem oglądać i podziwiać wysta-
wę, która czynna była w MGOKSiR od  
4 października. 

„Zielona Mila”. Fot. Kamila Cupryś

Takie hasło inspirowało młodszych i starszych miłośników fotografii 
biorących udział w XIII Konkursie Fotograficznym „WSPOMNIENIA 
ZWAKACJI”. Konkurs zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Patronat nad imprezą objął  
Starosta Rzeszowski.
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20 października wystawa została 
przeniesiona do Miejskiej i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Sokołowie Młp.  
i dostępna była dla zwiedzających od  
21 października do 30 listopada. 

Dziękujemy i gratulujemy laureatom 
i uczestnikom XIII Konkursu Fotogra-
ficznego „Leśne Fotografie 2016”. Panu 
Staroście Rzeszowskiemu dziękujemy 
za ufundowanie nagród rzeczowych dla 
zwycięzców konkursu.

Fot. Sz. Bełz

 „Wodna żyła leśna”. Fot. Roman Kochański

Protokół odczytuje Bartosz Walicki

Wręczanie dyplomów i nagród rzeczowych Zwiedzanie wystawy Wspólna fotografia laureatów, 
organizatorów i członków Jury

Wystawa poplenerowa „Sokołów 2016”
22 października 2016 roku o godzi-

nie 18-tej w sali klubowej miało miejsce 
otwarcie wystawy poplenerowej „SO-
KOŁÓW 2016”. Zaprezentowane na 
wystawie obrazy były efektem twórczej 

pracy artystów – uczestników IV Plene-
ru Malarskiego „SOKOŁÓW 2016”, który 
odbył się w dniach 18-20 sierpnia 2016 
roku w Sokołowie i w Turzy. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Gminy i Miasta 

Sokołów Młp. Komisarz artystyczny ple-
neru, pan Ryszard Kucab, tak między 
innymi pisze w poplenerowym folderze: 
(…) Dwadzieścia dwie osoby starały się 
dostrzec i przedstawić na płótnie TO, 

Otwarcie wystawy poplenerowej:

Patron Pleneru Malarskiego, 
Burmistrz Andrzej Ożóg

Jury i Organizatorzy
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CZEGO NIE WIDZIMY NA CO DZIEŃ. 
Bo takie właśnie było hasło tegoroczne-
go pleneru.

Wydawać by się mogło, że trudno zo-
baczyć coś nowego, skoro po raz kolejny 
uczestniczy się w plenerze w znanym 
sobie miejscu. Nic bardziej mylnego. 
Nieodgadnione są drogi, którymi podą-
żają artyści, nigdy nie wiadomo co bę-
dzie inspiracją do powstania obrazu. To 
samo miejsce, a jakże inne o każdej po-
rze roku, dnia... Różne światło, zaistniałe 
w danym miejscu sytuacje i nasz bagaż 
wewnętrznych przeżyć, będący swoistym 
katalizatorem.

Zauważyć to co istotne, wypowie-
dzieć się w pełni przy pomocy barwnej 
plamy, linii, wykorzystując znane sobie 
środki wyrazu artystycznego. Takie za-
danie stawia przed sobą każdy artysta 
stając przed pustą płaszczyzną podo-
brazia.

Tak również było w Sokołowie Mało-
polskim w trzy sierpniowe dni 2016 roku. 
Dzięki komfortowym warunkom, jakie 
stworzyli organizatorzy pleneru, jego 
uczestnicy mogli skupić się na szukaniu 
i jak się okazało, szczęśliwym znajdywa-
niu własnego osobistego widzenia ota-
czającej nas rzeczywistości. Od tej chwili 

obrazy żyją swoim własnym życiem. 
Autor dzieli się swoimi emocjami i każdy 
odczyta je w inny sposób. 

To jeden z fenomenów sztuki – nie-
kończący się dialog twórcy z odbiorcą... 

O przebiegu pleneru pisaliśmy już 
w Kurierze Sokołowskim. Na wystawę 
poplenerową zaproszeni zostali wszy-
scy uczestnicy sierpniowego pleneru. 
Wcześniej namalowane i dostarczone 
do Organizatora obrazy zostały ocenio-
ne przez Komisję Artystyczną, której 
przewodniczył Ryszard Kucab, artysta 
malarz, dyrektor Galerii Sztuki w Dębicy. 
Członkami Komisji byli: Krystyna Nie-
budek, instruktor plastyki w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie, Kinga 
Ziobro-Działo, instruktor plastyki w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
oraz dr Bartosz Walicki, regionalista, 
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Sokołowskiej, kierownik Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 
Młp. Komisja oceniła 28 prac 22 autorów 
w dwóch kategoriach: amatorów i profe-
sjonalistów.

Kierując się poziomem artystycznym 
prac, Komisja postanowiła przyznać na-
grody i wyróżnienia.

W kategorii malarzy amatorów  
Nagrody otrzymały:

I Nagrodę – Maria Drzał-Grych z Rze-
szowa za pracę pt. Ławeczka,
II Nagrodę – Janina Jurek z Pogwizdo-
wa za pracę pt. Nad stawem w Turzy,
III Nagrodę – Monika Kwolek z Sokoło-
wa za pracę pt. Kiedy ranne wstają zorze.

Cztery Wyróżnienia otrzymali:
Halina Cisak z Rzeszowa za pracę  
pt. Dzień targowy w Sokołowie,
Maria Łuszczki z Sokołowa za pracę  
pt. Polna droga do wsi,
Bogusław Reguła z Bud Głogowskich 
za pracę pt. Sokołowska chatka,
Maria Witt z Bud Głogowskich za pracę 
pt. Na skraju lasu.
W kategorii malarzy profesjonalistów trzy 
Nagrody Równorzędne otrzymały:
Henryka Boho z Turzy za pracę  
pt. Wodnica turzańska,
Małgorzata Kwolek z Sokołowa za 
pracę pt. W nieskończoności zieleni 
zobaczysz najlepiej,
Maria Wiktoria Mostek z Rudnej Wiel-
kiej za pracę pt. Na wodzie.

Dwa Wyróżnienia otrzymały:
Józefa Czachor z Kolbuszowej za pracę 
pt. Staw w Turzy,
Lucyna Sanecka z Rzeszowa za pracę 
pt. Radość.

Ponadto Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Sokołowskiej przyznało cztery Na-
grody Równorzędne Prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej. Otrzymali je:
Wioletta Cielecka z Rzeszowa za pracę 
pt. Kapliczka,
Janina Jurek z Pogwizdowa za pracę 
pt. Domek przy ulicy Plebańskiej,
Małgorzata Kwolek z Sokołowa za pra-
cę pt. W ciszy i milczeniu usłyszysz naj-
więcej,
Grzegorz Szot z Turzy za pracę pt. Pani 
Wioletta.

Sobotni październikowy wieczór 
zgromadził, oprócz artystów – uczestni-
ków pleneru, wielu zaproszonych gości, 
twórców, sympatyków i miłośników sztuk 
pięknych, przedstawicieli placówek kul-
turalno-oświatowych gminy i miasta, 
regionu rzeszowskiego i kolbuszow-
skiego, przedstawicieli Rady Miejskiej  
i Urzędu Gminy i Miasta z Burmistrzem 
Sokołowa panem Andrzejem Ożogiem 
na czele, który dokonał otwarcia wysta-
wy. Protokół z obrad Komisji odczytał 
Bartosz Walicki. Plener podsumowała 
pani Kinga Ziobro-Działo, zastępując 
nieobecnego przewodniczącego Ry-
szarda Kucaba. Nagrody pieniężne, dy-
plomy i kwiaty wręczali: Burmistrz An-
drzej Ożóg, dyrektor MGOKSiR Jacek 
Piekiełek, Andrzej Pasierb, przewodni-
czący Rady Miejskiej i Agata Dec, radna 
Rady Miejskiej. Nagrody Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej wręczał 
prezes Bartosz Walicki.

Jury ocenia plenerowe obrazy. Od lewej: Bartosz Walicki, Krystyna Niebudek, Kinga 
Ziobro-Działo i Ryszard Kucab

Nagrody i dyplomy odbierają:

Maria Wiktoria Mostek Grzegorz Szot



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 16

Laureaci konkursu, uczestnicy pleneru, Organizatorzy, członkowie Jury

Wystawę poplenerową zwiedzają podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sokołowie Młp.

Artystyczny klimat wieczoru ubo-
gacał muzycznie Duet Instrumentalny 
Marecki & Walicki z Sokołowa, grający 
standardy bluesa, rocka i jazzu. Muzyka 
i malarstwo połączyły się w wyjątkowe 
wydarzenie. Z muzyką w tle, okraszone 
słodkim „co nieco”, dyskusje o sztuce 
nabrały szczególnego charakteru, pozo-
stawiając wśród uczestników wernisażu 
niezapomniane wrażenia.

Wystawa poplenerowa trwała do 18 
listopada i cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem małych i dużych mieszkań-
ców gminy i miasta Sokołowa.

Fot. H. Boho

Podczas wernisażu:
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Na wystawie pokonkursowej

52. Wystawa Twórczosci  
Kobiecej Grupy Plastycznej „DROGA”

,

23 października 2016 roku instruktor-
ka plastyki z MGOKSiR Henryka Boho 
uczestniczyła w otwarciu wystawy pod 
nazwą „Rzeszowska przestrzeń miejska 
w miniaturze” oraz spotkaniu klubowym 
Grupy „Droga”. Wystawę zorganizował 
Wojewódzki Dom Kultury w Klubie-Galerii 
„Stara Drukarnia” w Rzeszowie. Wysta-
wa prezentowała pejzaż architektoniczny 
Rzeszowa – na dwudziestu obrazach ma-
łego formatu, wykonanych różnymi tech-
nikami przez kilkanaście członkiń Grupy 
„Droga”. Spotkanie prowadziła instruk-
torka WDK Krystyna Niebudek. Uczest-
niczyła w nim również pani Jadwiga Ku-
piszewska, rzeszowska malarka, poetka, 
członkini Amatorskiego Klubu Plastycz-
nego WDK, która odczytała kilka swoich 
wierszy dotyczących miasta Rzeszowa.

Ekspozycja czynna była do 13 listo-
pada 2016 roku.

Fot. M. W. Mostek

Podczas spotkania – Jadwiga Kupiszewska prezentuje zbiór 
poezji o mieście Rzeszowie

Na wystawie – z prawej  
Henryka Boho

,,
,„Nie badz obojetny”

Pod takim hasłem Miejsko Gminny 
Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Gło-
gowie Młp. zorganizował XI Wojewódz-
ki Konkurs Plastyczny „Nasz Wspólny 
Świat”. Konkurs skierowany był do 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, a poświęcony był życiu 
osób niepełnosprawnych.

Dzieci z kółka plastycznego  
w MGOKSiR brały udział w tym kon-
kursie, wykonując prace malarskie  
i rysunkowe na temat pomocy osobom 
niepełnosprawnym, Finisaż wystawy po-
konkursowej odbył się 21 listopada 2016 
roku w sali wystaw MGDK w Głogowie. 
Wyróżnienia w konkursie otrzymały Na-
talia Stafiej i Oliwia Bzdek. Gratulujemy!

Praca Natalii

Praca Oliwii
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, ,
„Anioły” w twórczosci młodych rzezbiarzy

W dniach od 15 listopada do 9 grud-
nia 2016 roku w sali klubowej MGOKSiR 
czynna była wystawa rzeźby w glinie – 
efekty pracy 38 uczestników XV Warsz-
tatów Rzeźbiarskich „GLINOLEPY 2016” 
im. Leszka Walickiego. Warsztaty w dniu 
24 września 2016 roku zorganizował 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp. przy współ-
pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Sokołowskiej, pod patronatem Starosty 
Rzeszowskiego. Wystawa zatytułowana 
„ANIOŁY” prezentowała kilkadziesiąt 
figurek glinianych aniołów, wcześniej 
wysuszonych i wypalonych w piecu do 
wypalania ceramiki.

22 listopada komisja konkursowa 
oceniła wszystkie prace uczestników 
wrześniowych Warsztatów. Komisja ob-
radowała na równych prawach w skła-
dzie: Krystyna Niebudek, instruktor 
plastyki w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie, dr Bartosz Walicki, pre-
zes Towarzystwa Miłośników Ziemi So-
kołowskiej i Helena Woźniak z Klubu 
Twórców Sztuki „ART-dekor”. Prace oce-
niano w dwóch kategoriach wiekowych: 
10-12 lat i 13-14 lat. Komisja przyznała 
nagrody i wyróżnienia 31 osobom. Po-
nadto wyróżnienia za udział otrzymało 
siedmioro najmłodszych uczestników 
„GLINOLEPÓW 2016”. W sumie nagro-
dy bądź wyróżnienia otrzymali wszyscy 
uczestnicy wrześniowych Warsztatów.

Nagrody równorzędne w I kat. wieko-
wej zdobyli:

- Piotr Bąk lat 11 ZS im. Św. Jadwigi 
Królowej w Trzebusce
- Alicja Boguń lat 11 ZS im. Św. Jadwigi 
Królowej w Trzebusce
- Martyna Kowalewska lat 12 ZS im. Ar-
mii Krajowej w Zaczerniu
- Agnieszka Kwolek lat 12 ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp.
- Patrycja Lipińska lat 12 ZS im. Armii 
Krajowej w Zaczerniu
- Magdalena Ożarska lat 12 ZS im. Ar-
mii Krajowej w Zaczerniu
- Aleksandra Ożóg lat 12 ZS nr 1 im.  
H. Sienkiewicza w Nienadówce
- Barbara Radomska lat 11 ZS im. Ks. 
M. Lachora w Górnie
- Klaudia Skomro lat 11 ZS im. Ks.  
M. Lachora w Górnie
- Alicja Tereszkiewicz lat 12 ZS im.  
Armii Krajowej w Zaczerniu
- Zuzanna Wawrzaszek lat 12 ZS im. 
Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
- Kacper Widak lat 12 ZS im. Armii Kra-
jowej w Zaczerniu

Wyróżnienia w tej samej kategorii 
otrzymali:

- Wiktoria Baniak lat 10 ZS nr 1 im.  
H. Sienkiewicza w Nienadówce
- Karol Cisek lat 10 SP nr 3 im. Św.  
F. Kowalskiej w Trzebosi
- Dagmara Chorzępa lat 11 ZS im. Św. 
Jadwigi Królowej w Trzebusce

- Martyna Drapała lat 12 ZS nr 1 im.  
H. Sienkiewicza w Nienadówce
- Anna Gielarowska lat 12 ZS nr 1 im. 
H. Sienkiewicza w Nienadówce
- Wiktor Falandys lat 10 SP nr 3 im. Św. 
F. Kowalskiej w Trzebosi
- Julia Hajder lat 12 ZS im. Jana Pawła 
II w Sokołowie Młp.
- Natalia Kołodziej lat 11 ZS im. Ks.  
M. Lachora w Górnie
- Patrycja Krasoń lat 12 ZS im. Armii 
Krajowej w Zaczerniu
Nagrody równorzędne w II kat. wieko-
wej otrzymały:
- Aleksandra Chorzępa lat 14 ZS nr 1 
im. H. Sienkiewicza w Nienadówce
- Emilia Chorzępa lat 14 ZS im. Ks.  
M. Lachora w Górnie
- Martyna Chorzępa lat 13 ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp.
- Anna Czerwonka lat 14 ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp.
- Dominika Kołodziej lat 14 ZS nr 1 im. 
H. Sienkiewicza w Nienadówce
- Anna Sączawa lat 14 ZS im. Ks.  
M. Lachora w Górnie
- Patrycja Walicka lat 14 ZS im. Św.  
Jadwigi Królowej w Trzebusce
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:
- Wiktoria Bieńko lat 14 ZS im. Św.  
Jadwigi Królowej w Trzebusce
- Dawid Bolka lat 14 ZS im. Jana Pawła 
II w Sokołowie Młp.
- Magdalena Motyl lat 14 ZS im. Św.  
Jadwigi Królowej w Trzebusce

Wyróżnieni najmłodsi uczestnicy 
„GLINOLEPÓW”:

- Faustyna Łuszczki lat 6 MGOKSiR 
Sokołów Młp.
- Franciszek Łuszczki lat 6 Sokołów 
Młp.
- Anna Walicka lat 6 Sokołów Młp.
- Antonina Łuszczki lat 8 Sokołów Młp.
- Weronika Łuszczki lat 9 MGOKSiR 
Sokołów Młp.
- Matylda Słonina lat 9 MGOKSiR So-
kołów Młp.
- Krzysztof Walicki lat 9 Sokołów Młp.

Komisja w protokole gratuluje po-
mysłu i dziękuje za organizację XV Po-
wiatowych Warsztatów Rzeźbiarskich 
„GLINOLEPY 2016”, które nawiązują do 
tradycji garncarskich Sokołowa Mało-
polskiego. Stwierdza też, że szczególną 
wartością jest to, że są to ćwiczenia rzeź-
biarskie, w których młodzi uczestnicy 
bezpośrednio – poprzez dotyk – kształ-
tują formę w glinie, wykorzystując fakturę 
oraz różne niecodzienne ujęcia postaci 
anioła.

9 grudnia 2016 roku o godzinie 13.00 
w sali klubowej MGOKSiR odbył się fi-
nisaż – zakończenie wystawy i wręcze-
nie nagród i dyplomów laureatom oraz 
podziękowań opiekunom – za udział, 
opiekę nad wychowankami i pomoc przy 

Finisaż wystawy – odczytanie protokołu i wręczanie nagród laureatom
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organizacji Warsztatów. Podziękowania 
otrzymali: Jolanta Szczygieł, Małgo-
rzata Kwolek, Adriana Zagaja-Baniak, 
Dariusz Kosak, Joanna Łuszczki, Ju-
styna Kurowska-Widak, Ewa Kłeczk
-Walicka i Henryka Boho. Dyplomy-po-
dziękowania otrzymali także członkowie 
Jury za pracę w Komisji.

Zwiedzanie wystawy rzeźby

Wystawie rzeźb towarzyszyła wysta-
wa fotograficzna z wrześniowych Warsz-
tatów. Uczestnikom finisażu zapewniono 
poczęstunek – słodycze, paluszki, soki.

Wystawę pokonkursową odwiedzali 
mieszkańcy gminy i miasta Sokołów Młp., 
dzieci i młodzież ze szkół gminy i miasta 
Sokołów Młp. oraz gmin sąsiadujących.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w Warsztatach Rzeźbiarskich. 
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnio-
nym oraz ich opiekunom. Życzymy dal-
szej wytrwałości, dziecięcej pasji i swo-
body tworzenia. 

Dziękujemy panu Staroście Józefowi 
Jodłowskiemu za finansowe wspomaga-
nie imprezy.

Fot. H. Boho, B. Walick

Radna Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. Agata Dec powitała laureatów, 
opiekunów i pozostałych gości finisażu. 
Dr Bartosz Walicki odczytał protokół oraz 
podsumował XV Powiatowe Warsztaty 
Rzeźbiarskie. Pozostali członkowie Jury 
wręczali nagrody i dyplomy.

Nagrodzeni i wyróżnieni młodzi rzeźbiarze

Witraz Bozonarodzeniowy 2016/2017. .

Przedmiotem Konkursu były prace 
plastyczne o tematyce bożonarodze-
niowej (zwyczaje ludowe, szopki be-
tlejemskie, anioły, stroiki itp. motywy 
świąteczne), wykonane techniką witrażu 
z kolorowej bibuły i czarnego kartonu  
w formatach A-4 i A-3.

Na Konkurs wpłynęły 153 prace  
z 27 placówek kulturalno-oświatowo-wy-
chowawczych powiatów rzeszowskiego  
i kolbuszowskiego oraz z miast Rzeszo-
wa i Łańcuta. 

Komisja Konkursowa obradowała  
w dniu 5 grudnia 2016 roku. W jej skład 
weszli (na równych prawach): dr Bar-
tosz Walicki, prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej, Helena 
Woźniak, twórca rękodzieła artystycz-
nego oraz Henryka Boho, instruktor 
plastyki. Komisja oceniała prace w czte-
rech kategoriach: I kat. 6-9 lat, II kat. 
10-12 lat, III kat. 13-16 lat oraz IV kat. 
osób niepełnosprawnych (bez względu 
na wiek).

Komisja wytypowała 36 prac 36 auto-
rów. Nagrodzone i wyróżnione prace to 
bardzo interesujące witraże, wykonane 
z dużą dbałością o estetykę, z przemy-
ślaną kompozycją i kolorystyką, będące 
efektem wrażliwości i wyobraźni pla-
stycznej młodych twórców.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
I kategoria

Nagrody równorzędne
- Gabriela Bukała Szkoła Podstawowa 
w Hyżnem
- Natalia Stafiej MGOKSiR w Sokołowie

- Maja Szpala Szkoła Podstawowa  
w Borku Starym
Wyróżnienia
- Jarosław Fornal Szkoła Podstawowa 
w Białce
- Marcin Lubas Szkoła Podstawowa  
w Białce

Papierowe witraże

MGOKSiR zorganizował IX Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY”. 
Patronat nad imprezą objął Starosta Rzeszowski.
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- Alicja Niemiec MGOKSiR w Soko-
łowie 
- Justyna Pietrucha Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w  Chmielniku
- Franciszek Pociask Szkoła Podsta-
wowa w Borku Starym
- Maksymilian Strzelec Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Chmielniku
- Anna Walicka Zespół Szkół im.  
J. P. II w Sokołowie

II kategoria 
Nagrody równorzędne

- Rafał Kowalski Szkoła Podstawowa 
w Kamieniu-Prusinie
- Agnieszka Kwolek Zespół Szkół im. 
J. P. II w Sokołowie
- Piotr Madej Szkoła Podstawowa  
w Łowisku
Wyróżnienia
- Maja Chruszcz Szkoła Podstawowa 
w Borku Starym
- Julita Drabicka Szkoła Podstawowa 
w Borku Starym
- Dagmara Ogonek Zespół Szkół  
w Zaczerniu
- Dominika Partyka MGOKSiR w So-
kołowie
- Anna Pawełek Szkoła Podstawowa 
w Wólce Hyżneńskiej
- Nikola Więcek Szkoła Podstawowa 
w Wólce Hyżneńskiej
- Martyna Ziemba Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Niechobrzu

III kategoria
Nagroda

- Martyna Chorzępa Zespół Szkół im. 
J. P. II w Sokołowie
Wyróżnienia
- Karolina Chowaniec Zespół Szkół  
w Łowisku
- Martyna Cyrek Zespół Szkół nr 2  
w Nienadówce
- Marcelina Grochala Zespół Szkół  
w Zaczerniu

IV kategoria
Nagrody równorzędne

- Łukasz Bojda Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sokołowie
- Krzysztof Chochrek Szkoła 
Podstawowa w Błażowej Dolnej
- Katarzyna Kochańska Klub 
Twórców Sztuki „ART-dekor”  
w Sokołowie

Wyróżnienia
- Aleksandra Borcz Gimnazjum 
Publiczne w Albigowej
- Ewa Cisek Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Sokołowie
- Krystyna Darocha Środowi-
skowy Dom Samopomocy w So-
kołowie
- Andrzej Dec Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sokołowie
- Ewa Muskus Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sokołowie
- Anna Skiba Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sokołowie
- Anita Szeliga Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sokołowie
- Dominik Ślęzak Zespół Szkół 
Muzycznych w Rzeszowie
- Mirosław Zygmunt Środowi-
skowy Dom Samopomocy w So-
kołowie

19 grudnia 2016 roku o go-
dzinie 13.00 w sali klubowej 
MGOKSiR odbył się uroczysty 
wernisaż – otwarcie wystawy po-
konkursowej i wręczenie nagród 
i dyplomów laureatom konkursu, 
podziękowań nauczycielom, in-
struktorom i członkom Jury.

Laureatów i zaproszonych 
gości powitała pani Agata Dec, 
radna Rady Miejskiej w Soko-
łowie Młp., protokół odczytał dr 
Bartosz Walicki. Nagrody wrę-
czali A. Dec i członkowie Jury.

Otwarcie wystawy i wręczanie nagród

Dla wszystkich uczestników wer-
nisażu Organizator przygotował po-
częstunek (cukierki, ciastka, paluszki, 
soki).

MGOKSiR dziękuje serdecznie 
dzieciom, młodzieży, wychowankom 
placówek specjalnych, nauczycielom, 
instruktorom, opiekunom za tak liczny 
udział w konkursie, za piękne witraże, 
które przez okres świąteczno-nowo-
roczny ozdabiały ściany sokołowskie-
go domu kultury, wzbudzając duże 
zainteresowanie wśród zwiedzają-
cych. Wystawa pokonkursowa trwała 
do 20 stycznia 2017 roku, a odwiedzili 
ją mieszkańcy gminy i miasta Sokołów 
Młp., dzieci i młodzież ze szkół gminy 
i miasta Sokołów Młp. oraz gmin są-
siadujących.

Dziękujemy Panu Józefowi 
Jodłowskiemu, Staroście Rzeszow-
skiemu, za ufundowanie nagród rze-
czowych dla laureatów konkursu.

Fot. H. BohoLaureaci konkursu



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 21

W Galerii Pod Ratuszem
10 lutego 2017 roku o godzinie 17.00 

w „Galerii Pod Ratuszem” w Głogowie 
Młp. miał miejsce wernisaż Wystawy Ma-
larstwa Marii Drzał-Grych z Rzeszowa  
i Marii Łuszczki z Sokołowa Młp. Obie 
panie należą do Amatorskiego Klubu 
Plastycznego im. Ferdynanda Brzęka, 
działającego w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie; są również słu-
chaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Rzeszowie. Ponadto pani Maria 
Łuszczki jest członkinią Klubu Twórców 
Sztuki „ART-dekor”, działającego w Miej-
sko Gminnym Domu Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. 

W wernisażu brały udział koleżan-
ki klubowe Marii Łuszczki – Małgorzata 
Kwolek z Sokołowa i Henryka Boho, in-
struktorka plastyki z MGOKSiR, opiekun-
ka Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”.

Wystawę zorganizowali Miejsko 
Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. 
i Aktywna Grupa Twórców z Głogowa. 
Ekspozycja czynna była do 24 lutego 
2017 roku.

Fot. H. Boho

Autorki wystawy: Maria Łuszczki (z lewej) i Maria Drzał-Grych (z prawej). W środku 
stoi instruktorka plastyki Monika Twardowska, reprezentująca MGDK w Głogowie

Fragmenty wystawy z obrazami:

Marii Drzał-Grych Marii Łuszczki

Maria Łuszczki z koleżankami. Z prawej stoją Małgorzata Kwolek i Henryka Boho
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Malowane 
Szopki Betlejemskie

Dzieci z kółek plastycznych po raz ko-
lejny brały udział w dwudziestym czwartym 
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod 
hasłem „Szopka Betlejemska w oczach 
dziecka”, zorganizowanym przez Miejsko 
Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. Kon-
kurs adresowany był do dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz (bez 

ograniczeń wiekowych) do podopiecz-
nych Specjalnych Ośrodków Szkolno
-Wychowawczych, Środowiskowych Do- 
mów Samopomocy i innych instytucji po-
mocowych z terenu województwa podkar-
packiego. W konkursie wzięła także udział 
Katarzyna Kochańska z Sokołowa, człon-
kini Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” 
działającego w MGOKSiR.

30 stycznia o godz. 11.00 w MGDK 
miało miejsce podsumowanie konkursu 
– zakończenie wystawy oraz wręczenie 
laureatom nagród i dyplomów. II nagro-
dę w kategorii osób niepełnosprawnych 
zdobyła Kasia Kochańska. Gratulujemy!

Wystawa pokonkursowa trwała od 20 
grudnia 2016 roku do 30 stycznia 2017 r.

Fot. H. Boho

Prace Katarzyny

Szopki Betlejemskie w wykonaniu:

Natalii Stafiej - pastel sucha

Wiktorii Mazgaj - papierowy witraż

Oliwii Bzdek - pastel olejna

Oficjalne otwarcie uroczystości. Stoją od lewej: 
Maria Wiktoria Mostek, Agata Dec, 
Bartosz Walicki

Gratulacje i kwiaty dla Autorki wystawy  
od Bartosza Walickiego

Gratulacje od Krystyny Niebudek

Członkinie Amatorskiego Klubu Plastycznego 
z WDK
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Wystawa Marii  Wiktorii Mostek

Pani Maria mieszka w Rudnej Wiel-
kiej. Jest absolwentką Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie  
i Studium Pedagogicznego przy Politech-
nice Rzeszowskiej. Uprawia malarstwo 
sztalugowe olejne i akrylowe, a także ry-
sunek, pastele, akwarelę, techniki własne  
i mieszane. Stylistyka jej obrazów jest 
zróżnicowana, zależna od tematu, to-
warzyszących emocji i ciągłych poszu-
kiwań. Zazwyczaj są to przedstawie-
nia realistyczne ujęte w cykle. Czasem 
artystka odrywa się od rzeczywistości  
i ucieka w świat surrealizmu, symboli-
ki lub abstrakcjonizmu emocjonalnego. 
Maluje również kopie, które powstają wy-
łącznie na zamówienie.

W swoim dorobku ma kilka wystaw 
indywidualnych, udział w wielu wysta-
wach zbiorowych, warsztatach i ple-
nerach malarskich – ogólnopolskich  
i międzynarodowych. Jest laureatką na-
gród i wyróżnień.Jej prace znajdują się  
w zbiorach prywatnych w kraju i za  
granicą.

W dniach od 23 stycznia do 9 lutego 2017 roku w sali klubowej MGOKSiR trwała wystawa malarstwa 
Marii Wiktorii Mostek, członkini Kobiecej Grupy Plastycznej „DROGA” z Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie. Wystawa była kolejną, jedną z wielu Indywidualnych Prezentacji Twórczości członkiń 
Grupy. Wystawy te odbywają się w różnych placówkach kulturalnych województwa podkarpackiego 
(Frysztak, Białobrzegi, Niwiska i in.). Placówka sokołowska również gości artystki z Podkarpacia.

Na wystawie w Sokołowie zaprezen-
towanych zostało 16 dużych (80 x 80 cm) 
płócien w technikach olej i akryl.

9 lutego o godzinie 17-tej sala klubowa 
zgromadziła kilkadziesiąt osób – artystów 
i sympatyków malarstwa reprezentujących 
placówki kulturalne i środowiska twórcze 
Rzeszowa, Kolbuszowej, Głogowa Młp. 
i Sokołowa Młp. Wśród nich była wice-
dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie, pani Małgorzata Hołowin-
ska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej, pan Wiesław Sitko, kole-
żanki Autorki z Grupy „Droga” z prezeską 
Marią Paszczyńską i prowadzącymi Grupę 
Krystyną Niebudek i Kingą Ziobro-Działo, 
członkowie: Amatorskiego Klubu Plastycz-
nego z WDK, Aktywnej Grupy Twórców 
z Głogowa, Klubu Twórców Sztuki z So-
kołowa oraz z Kolbuszowej. Zgromadzo-
nych powitała Agata Dec, reprezentująca 
MGOKSiR, radna Rady Miejskiej w So-
kołowie Młp. Ze słowami powitania, po-
dziękowania oraz gratulacjami do Autorki 
i Organizatorów Wystawy skierowali swoje 

Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. 
na wystawie Marii Wiktorii Mostek

Maria Wiktoria Mostek wśród przyjaciół

Gratulacje od wicedyrektor WDK Małgorzaty Hołowińskiej. 
Obok stoi dyrektor MDK z Kolbuszowej, Wiesław Sitko

Artyści z Głogowa, Rzeszowa i Sokołowa

słowa między innymi: dr Bartosz Walicki, 
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Sokołowskiej, Małgorzata Hołowińska, 
Wiesław Sitko, Krystyna Niebudek, Ja-
dwiga Kupiszewska, która, z okazji wy-
stawy Marii Wiktorii Mostek, napisała dla 
niej (i odczytała) piękny i wzruszający 
wiersz. O swojej drodze twórczej i wy-
stawie w sokołowskim Ośrodku Kultury, 
dziękując gościom finisażu za przybycie, 
gratulacje i kwiaty, opowiadała Autorka.

Po oficjalnych wystąpieniach goście 
tego artystycznego wieczoru spełnili to-
ast lampką szampana i już w luźnych 
grupach, przy kawie, herbacie i słod-
kich wypiekach, dzielili się własnymi 
wrażeniami, twórczymi doświadczenia-
mi, rozmawiali i dyskutowali ze sobą,  
a główną bohaterką tych niezapomnia-
nych chwil była oczywiście Maria Wik-
toria Mostek i jej niezwykła twórczość. 

Wystawa cieszyła się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców gminy i mia-
sta Sokołów Młp., młodzieży szkolnej  
i osób dorosłych.

Fot. H. Boho, B. Walicki
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„Cztery Pory Roku” rozpoczęły się 
„WIOSNĄ” 2014, poprzez „LATO” 2015 
i „JESIEŃ” 2016. 

Na „zimową” edycję konkursu wpły-
nęły ogółem 203 prace plastyczne wyko-
nane różnymi technikami, w trzech kate-
goriach wiekowych: 5-9 lat (przedszkole  
i klasy I-III szkół podstawowych), 10-12 
lat (klasy IV-VI szkół podstawowych), 
13-19 lat (gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne), z 18 placówek oświatowo-kul-
turalnych powiatu rzeszowskiego.

21 lutego 2017 roku powołana przez 
organizatora Komisja Konkursowa ob-
radowała w składzie: przewodnicząca 
Maria Wiktoria Mostek, artysta malarz,  
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej i Helena 
Woźniak z Klubu Twórców Sztuki „AR-
T-dekor”. Komisja dokonała przeglądu 
wszystkich prac i postanowiła przyznać 
40 osobom nagrody i wyróżnienia.

W I kategorii wiekowej przyznano  
7 nagród równorzędnych i 17 wyróż-
nień.

Nagrody:
- Katarzyna Kaczor, Dom Ludowy Her-
manowa 
- Maria Kuczmarz, Dom Ludowy Herma-
nowa 
- Kacper Laska, Szkoła Podstawowa 
Nowy Borek 
- Szymon Maziarz, Szkoła Podstawowa 
Nowy Borek 

„Zima”
Pod takim hasłem zakończył się cykl konkursów plastycznych zatytułowany „Cztery Pory Roku”, orga-
nizowany w ramach Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA – NASZ 
DOM” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Konkurs ten w kalendarzu imprez kulturalnych Miejsko- 
-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie istnieje od siedemnastu lat.

- Matylda Słonina, MGOKSiR Sokołów 
Młp. 
- Małgorzata Stankowska, Szkoła Pod-
stawowa Nowy Borek 
- Marcelina Zacharskiw, Zespół Szkół 
nr 2 Nienadówka 
Wyróżnienia:
- Natalia Kmiotek, Szkoła Podstawowa 
Nowy Borek 
- Magdalena Koch, Zespół Szkół Soko-
łów Młp. 
- Gabriela Lorenc, MGOKSiR Sokołów 
Młp. 
- Antonina Łuszczki, MGOKSiR Soko-
łów Młp. 
- Faustyna Łuszczki, MGOKSiR Soko-
łów Młp. 
- Bartłomiej Motyl, Szkoła Podstawowa 
Trzebuska 
- Krzysztof Nowak, Szkoła Podstawowa 
nr 3 Trzeboś 
- Wiktoria Nowak, Szkoła Podstawowa 
nr 3 Trzeboś 
- Milena Nykiel, MGOKSiR Sokołów 
Młp. 
- Adam Ożóg, Szkoła Podstawowa 
Trzebuska 
- Wiktoria Ożóg, Szkoła Podstawowa 
Trzebuska 
- Krzysztof Piróg, Zespół Szkół Górno 
- Aleksandra Rusin, MGOKSiR Soko-
łów Młp. 
- Kuba Rzepka, Szkoła Podstawowa 
Matysówka 

- Julia Stasiak, Przedszkole Samorzą-
dowe ZS nr 1 Nienadówka 
- Iga Szydelska, Zespół Szkół Sokołów 
Młp. 
- Jakub Wilk, Szkoła Podstawowa Trze-
buska 
W II kategorii wiekowej przyznano 5 na-
gród równorzędnych i 8 wyróżnień.
Nagrody
- Marcel Barczak, Zespół Szkół Głogów 
Młp. 
- Agnieszka Kwolek, Zespół Szkół So-
kołów Młp. 
- Mateusz Sołtys, Zespół Szkół nr 2 Nie-
nadówka 
- Kamila Wąsacz, Zespół Szkół Głogów 
Młp. 
- Martyna Ziemba, Szkoła Podstawowa 
nr 2 Niechobrz 
Wyróżnienia
- Martyna Borkowska, Dom Ludowy 
Hermanowa 
- Igor Kulig, Zespół Szkół Głogów Młp. –
- Joanna Litwin, Szkoła Podstawowa  
nr 1 Chmielnik 
- Amelia Malinowska, Zespół Szkół Gło-
gów Młp. 
- Kinga Marszał, Zespół Szkół nr 2 Nie-
nadówka 
- Martyna Nowak, Szkoła Podstawowa 
nr 1 Chmielnik 
- Dawid Ożóg, Zespół Szkół nr 2 Nie-
nadówka 
- Weronika Reguła, Zespół Szkół Gło-
gów Młp. 
W III kategorii wiekowej przyznano 3 wy-
różnienia. Otrzymali je:
- Martyna Gielarowska, Zespół Szkół 
Trzebuska 
- Dominik Magnucki, Zespół Szkół So-
kołów Młp. 
- Gabriela Nawojska, Zespół Szkół So-
kołów Młp. 

3 marca 2017 roku o godzinie 13.00 
w MGOKSiR miało miejsce otwarcie 
wystawy pokonkursowej oraz podsumo-
wanie konkursu. Na uroczystość zostali 
zaproszeni laureaci wraz z opiekunami. 
Bartosz Walicki odczytał protokół obrad 
Jury, w którym Komisja wyraża pełne za-
dowolenie z zainteresowania Konkursem 
„Ziemia – Nasz Dom”. Komisja stwierdza 
również, że w tej edycji poziom nadesła-
nych prac był zróżnicowany. Szczególną 
uwagę Komisja zwróciła na samodzielne 
prace, płynące prosto z duszy i serca. 
Komisja podczas oceny brała pod uwagę 
walory artystyczne prac, bogactwo kolory-
styczne i kompozycję, zgodność z tema-
tem konkursu, kreatywne myślenie.

Komisja Konkursowa. Od lewej: Helena Woźniak, Maria Wiktoria Mostek i odczytują-
cy protokół Bartosz Walicki
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Wyczekiwana przez wszystkich chwila: odbiór dyplomów nagród rzeczowych

Laureaci i Komisja Konkursowa

Zwiedzanie wystawy

Laureaci otrzymali nagrody rzeczo-
we, dyplomy oraz okolicznościowe fol-
dery. Nauczyciele i instruktorzy, których 
podopieczni zostali nagrodzeni bądź wy-
różnieni, otrzymali od Organizatora dy-
plomy-podziękowania wraz z folderami. 
Organizator docenił również pracę Komi-
sji Konkursowej, która podjęła się trud-
nego zadania – wyłonienia z setek prac 
plastycznych tych najlepszych, najwar-
tościowszych, tak pod względem arty-
stycznym, jak i tematycznym, wręczając 
jej członkom dyplomy-podziękowania.

Podsumowania konkursu dokonała 
przewodnicząca Komisji, pani Maria Wik-
toria Mostek.

Dzieci, młodzież i ich opiekunowie 
zwiedzili wystawę, na której zaprezento-
wane zostały nagrodzone i wyróżnione 
prace. Wykonana została wspólna foto-
grafia laureatów i Komisji Konkursowej.

Dla wszystkich uczestników wernisa-
żu Organizator przygotował poczęstunek 
– słodycze i soki.

Dziękujemy Panu Staroście Rze-
szowskiemu za ufundowanie nagród dla 
zwycięzców konkursu.

Fot. H. Boho
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53. Wystawa Twórczosci 
Kobiecej Grupy Plastycznej „DROGA”

W dniach od 1 do 11 lutego 2017 
roku w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie trwała 53. Zbiorowa Wy-
stawa Kobiecej Grupy Plastycznej 
„DROGA”, do której należy instruktorka 
plastyki z MGOKSiR – Henryka Boho. 
Ekspozycja liczyła 23 prace 11 artystek. 

Wśród nich były dwie prace autorstwa  
H. Boho – obrazy akrylowe na płótnie za-
tytułowane Cisza I i Cisza II. 11 lutego 
o godzinie 10.00 w WDK miało miejsce 
uroczyste podsumowanie i zakończenie 
wystawy. Uczestniczyli w nim: dyrektor 
WDK, pan Marek Jastrzębski, opiekunka 

Grupy, pani Krystyna Niebudek, autorki 
prezentowanych obrazów – członkinie 
Grupy „Droga”, członkowie Amatorskie-
go Klubu Plastycznego z WDK, miłośnicy 
i sympatycy sztuk pięknych z Rzeszowa 
i okolic. 

Fot. H. Boho, W. Pałka

Fragmenty wystawy:

Obrazy Lucyny Saneckiej Instruktorka Henryka Boho z jednym  
ze swoich obrazów („Cisza I”)

Twórczość Krystyny Niebudek

Uroczyste zakończenie 53. Wystawy Grupy „Droga” . Dyrektor WDK Marek Ja-
strzębski i instruktorka Krystyna Niebudek. W tle tryptyk Marii Wiktorii Mostek

Uczestnicy Finisażu

,
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XVII Turniej Piłki Nożnej Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” – Elimi-
nacje Gminne pod Patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 
rozegrany został na hali sportowej Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Młp. 10 lutego 2017 r. Główny organizator 
Turnieju, czyli Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji, przeprowadził 
eliminacje gminne w kategorii U-10 i U-12 
dziewcząt i chłopców, które miały na celu 
wyłonienie reprezentacji do szczebla po-
wiatowego. Sędzią Głównym tych poty-
czek piłkarskich był Sebastian Ożóg, zaś 
wspomagał go w służbie Patryk Płonka. 
Nad bezpieczeństwem zawodów czuwał 
ratownik medyczny Daniel Poźniak. Po 
nie zakłóconym ciągu poszczególnych 
meczy zwycięzcami Turnieju, a jedno-
cześnie twarzą naszej gminy na szczeblu 
wyższym zostały drużyny:

XVII Turniej Piłki Nożnej 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – Eliminacje Gminne 
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

U-10
 – kategoria dziewcząt: drużyna SP 

Wólka Niedźwiedzka,
 – kategoria chłopców: drużyna SP 

nr 3 Trzeboś.

U-12
 – kategoria dziewcząt: drużyna SP 

Trzebuska,
 – kategoria chłopców: drużyna SP 

Sokołów Młp.
Wszystkie drużyny biorące udział  

w Turnieju wraz z opiekunami otrzymały 
przekąskę oraz gorąca herbatę, a mie-
dzi meczami wodę mineralną. Dla tzw. 
miejsc z pudła Radna Rady Miejskiej 
Agata Dec pełniąca honory gospodarza 
zawodów w imieniu własnym oraz Burmi-
strza wręczyła okolicznościowe puchary, 
zaś wszystkie drużyny otrzymały nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy. 

Dzięki dobrej współpracy Ośrodka 
z Zespołem Szkół udało się pozyskać 
halę sportową w godzinach dogodnych 
ze względów logistycznych oraz dzięki 
współpracy z Prezesem Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej Tadeuszem Kuli-
kiem przyjechali do nas nieodpłatnie pro-
fesjonalni sędziowie piłkarscy.

Marek Kida

Podczas Ferii Zimowych 2017 na 
Krytej Pływalni w Sokołowie Małopol-
skim odbył się Kurs Nauki i Doskonale-
nia Pływania. W zajęciach wzięło udział 
32 osoby, które przez dwa tygodnie in-
tensywnie ćwiczyły po 4 razy w tygodniu. 
Na zajęciach uczniowie poznawali pod-
stawowe elementy poruszania się w wo-
dzie oraz doskonalili swoje dotychcza-
sowe umiejętności pływackie. W ostatni 
dzień zajęć młodzieży uczestniczącej  
w kursie wręczono pamiątkowe dyplomy. 
Dziękujemy za tak liczny udział w zaję-
ciach i zapraszamy na kolejne kursy!

Instruktorzy:
Sławomir Jacek

Krzysztof Kapłon

Zakończenie Kursu 
podczas 

Ferii Zimowych 2017
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W dniu 10.12.2016 r. na Krytej Pły-
walni odbyły się Mikołajkowe zajęcia  
w ramach Wodnego Przedszkola i Szko-
ły Pływania. Udział w nich wzięli ucznio-
wie, którzy na co dzień uczestniczą  
w zajęciach Wodnego Przedszkola  
i Szkoły Pływania. Po rozgrzewce, ucznio-
wie zaprezentowali swoje aktualne umie-
jętności pływackie przed liczną publiczno-
ścią, którą stanowili głównie ich rodzice. 
Na koniec Mikołajkowych zajęć, każdy 
uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, żółty 
czepek (charakteryzujący uczniów naszej 
szkółki) oraz słodki upominek.

MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA 
WODNEGO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PŁYWANIA

ORIFLAME 
NA KRYTEJ PŁYWALNI

W dniu 28 i 29 listopada 2016 r. zagościła na Krytej Pływalni Firma 
kosmetyczna ORIFLAME. Przedstawicielki ORIFLAME zaprezentowały 
kosmetyki i zabiegi pielęgnujące.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
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24-GODZINNE PŁYWANIE ORAZ ZBIÓRKA PIENIĘDZY 
na rzecz WOŚP 2017
W dniach 14.01-15.01.2017 na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim po raz piąty odbyła się impre-
za pływacka wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

„24-godzinne pływanie na rzecz 
WOŚP 2017” polegało na całodobowym 
pływaniu, w trakcie którego zbierane były 
fundusze na WOŚP.

Uczestnikami maratonu pływackiego 
byli ratownicy, klienci pływalni a także 
płetwonurkowie z OSP Stalowa Wola. 
Nurkowie swoje kilometry dorzucili pły-
wając pod wodą.

Dokładna liczba przepłyniętych kilo-
metrów w trakcie 24-godzinnego pływa-
nia wyniosła 220 km 700 m. 

Po zakończeniu pływania nastąpiła 
aukcja charytatywna, na której licytowa-
ne były przedmioty ufundowane przez in-
stytucje wspierające akcję. Cały dochód 
trafił bezpośrednio do puszek.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji imprezy, pływali razem  
z nami oraz tym którzy wspomogli WOŚP 
podczas zbiórki pieniędzy!

krzysztof 
tłuścik

przepłynął
30 km

Adam 
Lubera

przepłynął
32 km

W niedzielę 5 marca 2017 r. odby-
ło się doroczne Walne Zebranie Spra-
wozdawcze członków Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Spo-
tkanie to połączone zostało z promocją  
13. numeru „Rocznika Sokołowskiego” 
oraz wernisażem wystawy „Kino Czajka 
w Sokołowie Małopolskim w latach 1960-
1993”. Dość niefortunny zbieg okoliczno-
ści spowodował, iż tego samego dnia 
miejsce miało spotkanie władz samorzą-
dowych z mieszkańcami miasta w spra-
wie prowadzonej obecnie budowy drogi 
ekspresowej S-19. Z tego też względu  
w spotkaniu członków Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej udział wzię-
ło nieco mniej uczestników niż w latach 
minionych.

Zebranie otworzył prezes Towarzy-
stwa dr Bartosz Walicki, który powitał 
wszystkich przybyłych oraz przedstawił 
porządek zebrania. Następnie wice-
prezes TMZS Piotr Ożóg odczytał list 
skierowany do uczestników spotkania 
od ks. dra Sławomira Zycha z Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, peł-
niącego funkcję opiekuna naukowego 
sokołowskiego Sanktuarium. Sprawoz-
danie z działalności TMZS w 2016 roku 
przedstawił prezes Bartosz Walicki, zaś 
sprawozdanie finansowe skarbnik Alek-

Doroczne spotkanie sokołowskich regionalistów  
– promocja „Rocznika Sokołowskiego”,  
wernisaż wystawy w kinie „Czajka”

sandra Walicka. Kolejnym punktem ze-
brania było przedstawienie planu pracy 
Zarządu Towarzystwa na rok bieżący,  
tj. rok 2017. Zaplanowane na ten rok 
działania przybliżył uczestnikom spotka-
nia wiceprezes TMZS Piotr Ożóg. Przed-
stawione sprawozdania oraz plan pracy 
zatwierdzone zostały kolejnymi uchwała-
mi przyjętymi przez uczestników zebra-
nia. Głosowanie te odbyły się pod nad-
zorem wybranej Komisji Skrutacyjnej, do 
której powołana została p. Małgorzata 
Kula i p. Aneta Rumak. Po części for-
malnej zebrania odbyła się prezentacja 
„Rocznika Sokołowskiego” nr 13.

Nową publikację TMZS zaprezen-
tował prezes TMZS i zarazem redaktor 
naczelny periodyku dr Bartosz Walic-
ki. Licząca ponad 450 stron publikacja 
zawiera sześć artykułów dotyczących 
historii i teraźniejszości ziemi sokołow-
skiej, pięć biogramów osób związa-
nych z regionem, trzy niepublikowa-
ne wcześniej materiały źródłowe oraz 
sprawozdania z bieżących wydarzeń 
kulturalnych, przegląd bibliograficzny 
i kalendarium za rok 2015. Roli recen-
zentów 13. „Rocznika Sokołowskiego” 
podjęli się prof. dr hab. Kazimierz Ożóg 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr 
hab. Tomasz Nowicki z Instytutu Historii 

Obrady walnego zebrania TMZS

Podczas zwiedzania wystawy o II wojnie 
światowej na Sokołowszczyźnie...
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Profesor Kazimierz Ożóg jest również 
autorem „Słowa wstępnego”, w którym 
podkreślając rolę badań regionalnych 
stwierdza, iż: „Zapełniają (one) znaczą-
cą część polskiego pejzażu kulturowego 
i naukowego, stricte humanistycznego. 
Szczególnie cenne są opracowania hi-
storyczne, które przywracają pamięć lo-
kalnym społecznościom. Jednak polski 
regionalizm rozwija się głownie przez 
siłę działania pasjonatów, pracujących 
społecznie prawdziwych lokalnych pa-
triotów. Właśnie takie wspaniałe osoby 
mamy w Sokołowie Małopolskim. Sku-
pione są one wokół redakcji Rocznika 
Sokołowskiego”.  

W pierwszym rozdziale nowego wy-
dawnictwa zamieszczono sześć tekstów, 
z których trzy koncentrują się wokół 
świeckich i kościelnych obchodów Ty-
siąclecia Państwa Polskiego obchodzo-
nych w 1966 roku i latach wcześniej-
szych (teksty autorstwa Łukasz Ożoga, 
dr Sławomira Ożoga i dr Bartosza Wa-
lickiego). W kolejnym tekście historycz-
nym Grzegorz Boguń zaprezentował 
opatrzone słowem komentarza nieznane 
piosenki partyzanckie śpiewane przez 
żołnierzy plutonu AK w pobliskim Łowi-
sku. Dwa kolejne teksty zamieszczone  
w pierwszym rozdziale dotyczą wyda-
rzeń współczesnych i mówią o różnych 
formach krzewienia pamięci o mordzie 
turzańskim z 1944 roku oraz świado-
mości historycznej młodzieży z terenu 
gminy Sokołów (teksty autorstwa Piotra 
Ożoga i Anety Rumak). 

W rozdziale „Biogramy” pomieszczo-
no pięć tekstów przybliżających postaci 
trzech duchownych oraz dwóch żołnierzy 
Armii Krajowej. W kolejnym rozdziale za-
tytułowanym „Materiały” przedstawiono 
trzy wcześniej niepublikowane maszyno-
pisy. Pierwszy z tekstów, tj. „Kalendarz 
dziejów Sokołowa” autorstwa Andrze-
ja Dańczaka jest kontynuacją tekstu  

zamieszczonego w poprzednim nume-
rze „Rocznika”. Swego rodzaju uzupeł-
nieniem trzech tekstów dotyczących ob-
chodów 1000-lecia Państwa Polskiego 
zawartych w rozdziale pierwszym, jest 
umieszczony w „Materiałach” przedruk 
przemówienia wygłoszonego podczas 
obchodów 400-lecia Sokołowa, które od-
były się w 1964 roku pod szyldem jubi-
leuszu Tysiąclecia Państwa. W kolejnym 
rozdziale przedstawiono cztery sprawoz-
dania, które dotyczą działalności TMZS 
w roku 2015, II edycji Sokołowskiej Nocy 
Muzeów, obchodów 100-lecia kościoła 
parafialnego w Sokołowie oraz konfe-
rencji naukowej o ks. Ludwiku Ruczce  
i powstańcach styczniowych z ziemi kol-
buszowskiej. Całość publikacji wieńczy 
przegląd bibliograficzny wydawnictw re-
gionalnych oraz kalendarium wydarzeń, 
jakie w 2015 roku miały miejsce na ziemi 
sokołowskiej.

Po oficjalnej prezentacji nowego 
„Rocznika” głos zabrali obecni na ze-
braniu goście oraz członkowie TMZS. 
Na zakończenie słowa podsumowania 
wygłosił prezes TMZS Bartosz Walicki. 
Przed oficjalnym otwarciem nowej wysta-
wy muzealnej, Łukasz Ożóg przedstawił 
jej główne założenia, wymienił i podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania nowej ekspozycji oraz za-
prosił do zwiedzania. Po przejściu z sali 
konferencyjnej MGOKSiR do Społeczne-
go Muzeum Ziemi Sokołowskiej dokona-
no oficjalnego otwarcia nowej wystawy 
„Kino <Czajka> w Sokołowie w latach 
1960-1993”. Wszystkich przybyłych po 
ekspozycji przybliżającej powstanie  
i działalność sokołowskiego kina oprowa-
dził Krzysztof Osiniak. Na wystawie za-
prezentowano zachowane wyposażenie 
sokołowskiego kina, m.in. oryginale fo-
tele kinowe, projektory, przewijarkę oraz 
taśmy filmowe. Sporą część ekspozycji 
zajmują liczne zdjęcia i archiwalia do-
tyczące funkcjonowania kina, kolejnych 

jego modernizacji oraz pracowników. 
Uzupełnieniem ekspozycji są specjalnie 
przegotowane postery zawierające sze-
reg informacji, danych statystycznych 
dotyczących frekwencji, kalendaria oraz 
reprodukcje archiwalnych dokumentów 
i zdjęć. Ozdobą wystawy są też liczne 
oryginalne afisze kinowe oraz reprinty 
plakatów filmowych.

Wystawa przygotowana została  
w oparciu o zbiory własne TMZS oraz 
zbiory Krzysztofa Osiniaka. Cennych ma-
teriałów archiwalnych i zdjęć użyczył pan 
Andrzej Koziarz oraz pani Helena Woź-
niak. Na wystawie zaprezentowano tak-
że materiały użyczone przez: Tadeusza 
Pielę, Piotra Sidora, Stanisława Kulę oraz 
Łukasza Ożoga. Opracowaniem graficz-
nym materiałów wykorzystanych na wy-
stawie zajął się Piotr Sidor, zaś opraco-
waniem merytorycznym całości wystawy: 
Krzysztof Osiniak, Piotr Sidor i Łukasz 
Ożóg. Wystawa prezentowana będzie  
w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołow-
skiej do listopada 2017 roku. Warto nad-
mienić, iż w Społecznym Muzeum Ziemi 
Sokołowskiej kontynuowana i stale po-
szerzana o nowe obiekty jest wystawa 
„Sokołowszczyzna w latach II wojny świa-
towej”. Obie wystawy muzealne cieszyły 
się sporym zainteresowaniem, a zwie-
dzający je goście pozostawili w pamiąt-
kowej kronice sympatyczne wpisy. Warto 
też dodać, że w poniedziałek 13 marca 
2017 r., Muzeum TMZS odwiedził z asy-
stentem prof. dr hab. Aleksander Bobko, 
były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,  
a obecnie senator i sekretarz stanu  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Z dużym zainteresowaniem zwie-
dził on obydwie wystawy, dopytując się  
o szczegóły informacji, które go bardziej 
zainteresowały. Rolę przewodników peł-
nili: Marcin Bujak, Łukasz Ożóg i Piotr 
Ożóg, którzy przekazali Gościom nasze 
regionalne publikacje. Tego dnia, minister 
Bobko odwiedził też sokołowski Urząd 

otwarcie wystawy czasowej o kinie CzajkaKino Czajka - reaktywacja...
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Gminy i zwiedził tutejsze sanktuarium 
Matki Bożej Sokołowskiej. Wkrótce uru-
chomione zostaną dyżury w Społecznym 
Muzeum Ziemi Sokołowskiej, umożliwia-
jące zwiedzenie przygotowanych ekspo-

zycji przez wszystkich 
zainteresowanych. 
Ponadto grupy zorga-
nizowane, mogą zgła-
szać chęć zwiedzenia 
muzeum pod numerem 
telefonu 17 772 91 37.

Zarząd TMZS skła-
da słowa podziękowa-
nia dla MGOKSiR za 
udostępnienie sali kon-
ferencyjnej, gdzie odby-
ło się doroczne Walne 

Zebranie Sprawozdawcze sokołowskich 
regionalistów. Podziękowania kieruje-
my także dla radnych miasta Sokołowa 
za wsparcie finansowe druku 13. tomu 
„Rocznika Sokołowskiego”.

Łukasz Ożóg
Senator Bobko podczas zwiedzania wystawy o%09kinie Czajka

W czerwcu 2016 roku Stowarzy-
szenie Aktywni Razem z Wólki Soko-
łowskiej złożyło wniosek pod hasłem 
„Kulturalnie nakręceni” w ramach 
programu grantowego Fundacji PZU 
„PZU z kulturą”. Program ten ma na 
celu umożliwienie dzieciom i młodzieży 
z małych miasteczek i wsi odwiedzanie 
instytucji kultury. W lipcu 2016 roku, oka-
zało się, że na 256 wniosków z całej Pol-
ski, tylko 33 otrzymało dofinansowanie, 
w tym nasz na 19 miejscu.

W ramach projektu 30 uczestników  
z Wólki Sokołowskiej, Wólki Niedźwiedz-
kiej i Górna od sierpnia do grudnia wzięło 
udział w 7 wycieczkach.

Odwiedzili i zwiedzili między innymi:
• miasto Kraków i Kopalnię Soli  

w Wieliczce, w której nocowali pod 
ziemią,

• Zamek Lubomirskich i Potockich  
w Łańcucie,

• Centrum Dziedzictwa Szkła w Kro-
śnie,

• Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
• Muzeum Bombki Choinkowej w No-

wej Dębie.
Podczas projektu uczestnicy wzięli 

udział w trzech warsztatach: „W labiryn-
cie słów,” „Magiczne połączenie” oraz 
„Poczuj się artystą”. Obejrzeli również 
spektakl „Opowieść wigilijna” w teatrze 
Maska w Rzeszowie oraz uczestniczyli 
w lekcji teatralnej, podczas której pozna-
li różne rodzaje lalek teatralnych. Poza 
tym, wzięli udział w Koncercie Symfo-
nicznym w Filharmonii Podkarpackiej 
oraz dwukrotnie gościli na seansie filmo-
wym w Multikinie w Rzeszowie.

STOWARZYSZENIEAktywni Razem
18 grudnia 2016 roku w Świetlicy 

Wiejskiej w Wólce Sokołowskiej odbyło 
się spotkanie podsumowujące projekt 
„Kulturalnie nakręceni”. W spotkaniu 
udział wzięli uczestnicy projektu, ich ro-
dziny, członkowie Stowarzyszenia, spon-
sorzy oraz zaproszeni goście. Głównym 
celem spotkania było nie tylko podsu-
mowanie projektu „Kulturalnie nakręce-
ni”, ale również udział w mini-koncercie 
uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia z 
Sokołowa Młp., a przede wszystkim po-
dziękowanie sponsorom za ich wsparcie 

finansowe, bez którego Projekt nie mógł-
by być realizowany. To właśnie Ich do-
bre serce i hojność umożliwiły napisanie 
i złożenie wniosku. Wyrazy wdzięczności 
kierujemy do:
• Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów 

Małopolski pana Andrzeja Ożoga,
• państwa Elżbiety i Zbigniewa Miazga,
• pana Marka Nizioła,
• pani Elżbiety Hajder,
• pana Marcina Maruta,
• państwa Stanisławy i Wiesława Haj-

der,
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• państwa Wioletty i Zdzisława Misiek,
• Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Serdeczne podziękowania składamy 

również panu Grzegorzowi Wójcikiewi-
czowi, panu Stanisławowi Jaworskiemu 
oraz „Małym Artystom” z Niepaństwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia z Sokołowa 
Małopolskiego za piękny koncert, który 
uświetnił nasze spotkanie. Dziękujemy 
również Fundacji PZU, która pozytywnie 
oceniła nasz wniosek i przyznała dofi-
nansowanie na realizację wniosku.

Podsumowując, udział w projekcie 
pozwolił uczestnikom przede wszystkim 
na bliższy kontakt z kulturą, sztuką i mu-
zyką. Umożliwił im poznanie ciekawych 
miejsc, rozwijanie zainteresowań oraz 
wszechstronne poszerzanie horyzontów. 
Była to również dobra okazja do nawiąza-
nia nowych znajomości, a także do poży-
tecznego spędzania wolnego czasu. Dla 
nas jako Stowarzyszenia była to sposob-
ność do poszerzania i rozwijania kompe-
tencji, a także zdobywania doświadczenia 
w realizacji projektów. Mamy nadzieję, że 
projekt „Kulturalnie nakręceni” w pełni 
zrealizował zamierzone cele i na długo 
pozostanie w pamięci uczestników.

Polskie społeczeństwo zwróciło 
uwagę na dopalacze około roku 2008 
kiedy to w Łodzi powstał pierwszy sklep 
z nieznanymi dotąd – przeznaczonymi 
do sprzedaży ogólnej – substancjami 
chemicznymi. Grupą osób, które wów-
czas najczęściej kupowały dopalacze 
były osoby młode pomiędzy 15 a 25 ro-
kiem życia, obecnie  ilość osób sięgają-
cych po dopalacze zwiększyła się o oso-
by w średnim wieku . W tym momencie 
wiadomo, iż zażywanie dopalaczy niesie 
za sobą negatywne skutki dla organi-
zmu człowieka, lecz na tym dla wielu 
osób kończy się wiedza na temat dopa-
laczy. Dobrze jest więc zwiększyć swoją 

nowe narkotyki
DOPALACZE

świadomość w tym zakresie, chociażby 
po to aby wiedzieć w jaki sposób prze-
strzegać młodych ludzi i uświadamiać 
im konsekwencje z zażywania dopa-
laczy. Należałoby również edukować 
społeczeństwo jakie zachowania są 
charakterystyczne dla osoby będącej 
pod wpływem dopalaczy i w jaki spo-
sób reagować gdy istnieje podejrzenie, 
że ktoś znajduje się pod wpływem środ-
ków psychoaktywnych.

Rozmowa z psychologiem oraz spe-
cjalistą terapii uzależnień Wojewódz-
kiego Ośrodka Terapii Uzależnień  
w Rzeszowie – Panem Janem Gosztyłą.

Aleksandra Skiba: Co to są dopalacze?
Dopalacze to nic innego jak nowe narko-
tyki. Geneza dopalaczy jest dość cynicz-
na – dopalacze powstały na przełomie 
wieku XXI, wtedy to stały dopływ narko-
tyków z Ameryki Południowej do Stanów 
Zjednoczonych znacznie się uszczuplił 
ze względu m.in. na zaostrzenie polityki 
antynarkotycznej, a także na ich wyso-
ką cenę. Powstał wówczas pomysł aby 
wytworzyć syntetyczne zamienniki nar-
kotyków co doprowadziło do powstania 
tzw. designer drugs czyli syntetycznych 
narkotyków nowej generacji, potocznie 
zwanych dzisiaj dopalaczami.

Nazwy dopalaczy, które funkcjonują 
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej to 
też „środki zastępcze”, „narkotyki za-
stępcze”, czy wobec tego są jeszcze 
jakieś inne nazwy pod którymi kryją 
się dopalacze?
Jak Pani wpisze słowo „dopalacze”  
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w wyszukiwarkę internetową to wysko-
czą sklepy, w których można dostać do-
palacze ale nie pod ich właściwą nazwą. 
Dopalacze w sklepach sprzedawane są 
często jako środki kolekcjonerskie, środ-
ki utrzymania czystości, sole piorące 
itp. W ogóle można stwierdzić, że ktoś 
określając ten rodzaj narkotyków nową 
nazwą, tj.: „dopalacze”, zrobił genialne 
pjiarowskie posunięcie, ponieważ doko-
nał rozróżnienia pomiędzy narkotykami, 
a dopalaczami podczas gdy to jest jedno 
i to samo, tzn. dopalacze to są po prostu 
narkotyki.

Czy dopalacze są mniej czy bardziej 
szkodliwe niż wcześniejsze narkotyki?
Ludzie często sądzą, że dopalacze 
przez to, że są legalne są mniej szko-
dliwe, co jest nieprawdą, dopalacze są 
dużo bardziej niebezpieczne niż narko-
tyki sprzedawane np. w latach 90. Cho-
dzi o to, że co roku do listy substancji 
zdelegalizowanych dopisuje się nowe 
pozycje, wówczas producenci dopalaczy 
szybko wytwarzają nowe substancje aby 
wypełnić lukę po tych, których produkcja 
i sprzedaż są zakazane. Ważne jest też 
to, że proces produkcji takich substan-
cji nie jest poddawany żadnej kontro-
li, partia jest partii nie równa. Podczas 
produkcji dopalaczy często dodaje się 
mieszanki, które mają na celu wzmocnić 
jego działanie i najczęściej są to właśnie 
bardzo toksyczne substancje pochodze-
nia syntetycznego.

W jakiej postaci występują dopalacze?
Możemy rozróżnić 3 grupy dopalaczy: 
mamy dopalacze do palenia – są to tzw. 
syntetyczne kanabinoidy, mamy dopala-
cze w postaci proszków lub małych ta-
bletek – są to stymulanty, a także – naj-
rzadziej spotykane w Polsce - dopalacze 
halucynogenne -  są one w postaci tek-
turek, kartoników do żucia bądź do wkła-
dania pod język.

Jakie skutki dla organizmu niesie za 
sobą zażywanie poszczególnych grup 
dopalaczy?
Kanabinoidy wywołują problemy z ner-
kami np. ostrą niewydolność nerek, sty-
mulanty powodują najczęściej problemy 
z układem krwionośnym, z nadciśnie-
niem, mogą wywołać udar lub wylew 
krwi do mózgu. Natomiast jeśli chodzi  
o dopalacze o działaniu halucynogen-
nym to tutaj możemy mówić przede 
wszystkim o skutkach psychicznych,  
tj. mogą one powodować omamy, uroje-
nia, mogą zaktywizować u danej osoby 
różnorodne choroby psychiczne. Chodzi 
tutaj o to, że np. osoby, które mają w ro-
dzinie osoby chore na schizofrenię tym 
bardziej nie powinny zażywać dopalaczy 
ponieważ nie tylko zaszkodzą organi-
zmowi ale także mogą aktywizować tę 
chorobę. Współpracując ze Stowarzy-
szeniem „Otwarty umysł”, która zajmuje 
się m.in. osobami chorymi psychicznie, 

miałem okazję przekonać się, że wiele  
z osób w historii swojej choroby miało 
właśnie zażywanie dopalaczy.

Po jakich zachowaniach można po-
znać, że dana osoba jest pod wpły-
wem np. dopalaczy?
Można to stwierdzić po takich dziwnych 
zachowaniach, które odbiegają od ogól-
nie przyjętej normy. To znaczy np. jeżeli 
ktoś jest nienaturalnie ospały, wręcz za-
sypia w trakcie rozmowy albo jak ktoś 
jest bardzo pobudzony, agresywny, szu-
ka  okazji do kłótni czy zwady, często 
takie osoby robią rzeczy rzadko spoty-
kane, np. obnażają się w miejscach pu-
blicznych, lub po prostu mają problemy 
z poruszaniem się. Osoby są wówczas 
tak wyciszone, tak stłumione, że poru-
szają się niezwykle powoli, wręcz sła-
niają się. Oczy po zażyciu syntetycznych 
kanabinoidów są przekrwione, czer-
wone, wyglądają jakby ktoś cierpiał na 
ostre stany zapalenia spojówek, nato-
miast po stymulantach źrenice są bardzo 
duże, na tyle że czasem nawet nie widać  
tęczówek.

Czy istnieją testy, które sprawdzają 
czy dana osoba zażyła dopalacze?
W aptekach są dostępne tzw. narkotesty 
natomiast stricte na dopalacze takich te-
stów niema, jest to związane z tym, że 
dopalacze mają w sobie tak wiele no-
wych substancji, że narkotest po prostu 
ich nie rozpozna. Można próbować taki 
test oczywiście robić, czasem – szcze-
gólnie w przypadku stymulantów – na 
takich testach wychodzi, że ktoś użył 
amfetaminy, bo czasem te substancje 
które znajdują się w stymulantach dają 
taki sam odczyn jak amfetamina lecz tak 
jak  mówię, nie ma reguły.

Co w pierwszej kolejności powinny 
zrobić rodzice którzy widzą że ich 
dziecko nie zachowuje się w normalny 
sposób i istnieje podejrzenie że może 
być pod wpływem środków psychoak-
tywnych?
Na pewno nie należy takiej osoby zo-
stawiać samej, na pewno dobrze by 
było gdyby był przy takiej osobie ktoś 
z kim ma dobre relacje. Kiedy z taką 
osobą dzieją się rzeczy niespotykane  
i niepokojące należy oczywiście wezwać 
pogotowie, warto też zabezpieczyć opa-
kowanie po dopalaczach i resztki dopa-
lacze jeżeli jeszcze zostały i przekazać 
służbom medycznym. Ważne jest też 
aby zachować zimną krew, Ja zawsze to 
rodzicom powtarzam, że w sytuacji kiedy 
dziecko jest pod wpływem środków odu-
rzających nie należy robić wymówek, nie 
wygłaszać mów pouczających albo też 
nie robić wywiadu: Kto? Co? I dlacze-
go? W chwili obecnej nie ma to sensu, 
natomiast warto zapewnić takiej osobie  
w miarę komfortowe warunki, i wezwać 
pogotowie i przekazać personelowi ka-
retki resztki narkotyku lub opakowanie. 

Dzięki analizie tego co to jest za narkotyk 
mniej czasu upłynie żeby zastosować od-
powiednie środki lecznicze. Najgorsze co 
można zrobić, a co rodzice czasem robią 
to jest wyładowanie swojego gniewu  
i frustracji na takiej osobie, a potem po-
zostawienie jej samej w zamkniętym 
pokoju i wyrzucenie resztek spożytego 
przez tą osobę narkotyku.

Pracuje Pan z młodzieżą, niejedno-
krotnie prowadzi Pan spotkania profi-
laktyczne w szkołach, czy mógłby Pan 
powiedzieć co młodzi ludzie myślą  
o dopalaczach?
Większość młodzież ma takie przeko-
nanie, że skoro dopalaczy nie kupuje 
się gdzieś na ulicy tylko w sklepie, gdzie 
mają opakowanie na którym wypisany 
jest skład to jest to bezpieczne. Młodzież 
ma poczucie, że jest to coś lepszego niż 
wcześniejsze narkotyki. Dlatego takie 
ważne jest szczególne zwalczanie na-
ziemnych punktów sprzedaży. Proble-
mem w zwalczaniu dopalaczy jest też to 
że sklepy często usytuowane są w cen-
trum miast, w miejscach często uczęsz-
czanych np. koło dworców, w bliskim są-
siedztwie szkół.

A jak z problemem uzależnienia  
od dopalaczy radzą sobie szkoły?
Szkoły najczęściej żyją w przekonaniu, 
że jest ktoś kto jest dilerem, jest wyta-
tuowany, zakapturzony i że dopalacze 
właśnie przez taką osobę są rozprowa-
dzane. Nic bardziej mylnego, często mło-
dzież sama sobie odsprzedaje zakupione 
dopalacze jeszcze w ten sposób zara-
biając. Większość szkół zupełnie sobie  
z tym problemem nie radzi. Podczas jed-
nego ze spotkań profilaktycznych, które 
prowadziłem jedna Pani Dyrektor wprost 
powiedziała mi, że może wysłuchać tego 
co mam na ten temat do powiedzenia ale 
właściwie jej się do niczego to nie przyda 
ponieważ szkoła nie ma z dopalaczami 
żadnego problemu. Natomiast Ja mia-
łem w Ośrodku w którym pracuję na tera-
pii 3 uczniów właśnie z tej szkoły.

A jeśli chodzi o skutki społeczne?
Od dopalaczy bardzo łatwo się uzależ-
nić, tak jak mówiłem – ważne jest aby 
młodzi ludzie wiedzieli, że dopalacze 
bardzo często mogą wywoływać różne 
problemy psychiczne, bardzo łatwo się 
od nich uzależnić, choć nawet jednora-
zowe zażycie dopalaczy może spowo-
dować trudne do leczenia tzw. psychozy 
podopalaczowe – osoby wtedy przeży-
wają omamy, halucynacje, urojenia, na-
pady lękowe, które nie przemijają nawet 
po podaniu leków. Po za tym pojawiają 
się też problemy emocjonalne np. pro-
blemy z agresją, osoby takie nie trzyma-
ją afektu, bardzo łatwo mogą się zdener-
wować, nawet niewielki powód powoduje 
eksplozję, może dochodzić nawet do rę-
koczynów, do niszczenia rzeczy.



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 34

Jakie są przyczyny tego, że młodzi  
ludzie sięgają po dopalacze?
Problem dopalaczy, to znaczy w ogóle 
problemu uzależnienia jest tylko obja-
wem to znaczy, że młodzi ludzie zwra-
cają się w stronę dopalaczy, alkoholu, 
hazardu itp. bo przeżywają jakieś inne 
problemy, nie radzą sobie z nimi. Do-
palacze są takim właśnie substytutem 
sfrustrowanych potrzeb młodzieży. Jak 
ktoś sobie nie radzi z sytuacją jaka jest 
w domu, albo nie radzi sobie w szkole, 
wśród rówieśników to dopalacze spra-
wiają, że człowiek nie czuje tego co go 
boli, nie czuje frustracji, nic go nie drażni, 
ale to tylko chwilowy stan. Dlatego też 
ważne jest żeby pamiętać, że uzależ-
nienie jest objawem, że trzeba zacząć 
od rozwiązania problemów związanych  
z życiem danej osoby, trzeba zacząć roz-
mawiać z dziećmi, poświęcać im czas, 
zainteresować się nimi. Tutaj dużą rolę 
mają do odegrania rodzice, nauczyciele, 
psycholodzy, pedagodzy – oczywiście 
ale w szczególności rodzice.

Czyli w głównej mierze profilaktyka do-
tycząca uzależnień od narkotyków bę-
dzie dotyczyła przede wszystkim prawi-
dłowego budowania relacji rodzinnych, 
rówieśniczych, koleżeńskich.
Tak. Chodzi o to że profilaktyka nie powin-
na zaczynać się od straszenia młodzie-
ży śmiercią jako skutkiem nadużywania 
dopalaczy, ponieważ dla nich temat ten 
jest po prostu abstrakcyjny. Młodzi ludzie 
prawdopodobnie mają rówieśników, którzy 
biorą dopalacze od dłuższego czasu i wie-
dzą że nic im się nie dzieje, więc myślą – 
dlaczego im ma się coś stać? Oczywiście, 
należy mówić o konsekwencjach zdrowot-
nych zażywania dopalaczy, szczególnie  
o skutkach psychicznych, ale najważniej-
szą profilaktyką jest okazanie młodym 
ludziom zainteresowania, rozmowy o ich 
problemach, kłopotach, poświęcenie im 
czasu. Ważne jest też aby była budowana 
współpraca pomiędzy rodzicami a szko-
łą, organizowanie zajęć profilaktycznych 
dla młodzieży, rodziców i szkół, nauka jak 

można efektywnie spędzać wolny czas  
i radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Podsumowując można stwierdzić, 
że rodzice mają do odegrania bardzo 
dużą rolę w działaniach profilaktycz-
nych dotyczących tematyki dopalaczy.
Tak. Rodzice muszą zdawać sobie sprawę 
z odpowiedzialności za swoje dzieci. Często 
zdarza się, że rodzice nadużywają alkoholu 
i wówczas ich dzieci również zwracają się 
w stronę różnych używek m.in. dopalaczy. 
Rodzice wtedy przyprowadzają swoje dzie-
ci do Ośrodka, w którym pracuję na terapię, 
ale sami nie chcą już aktywnie zaangażo-
wać w leczenie dziecka, bo boją się że wyj-
dzie na jaw ich problem z uzależnieniem. 
Rodzice powinni wiedzieć, że aby leczenie 
ich dziecka zakończyło się sukcesem ko-
nieczna jest ich pełna współpraca w szcze-
gólności jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie. 
Terapia takich osób nie ma sensu w sytuacji 
kiedy rodzice nie chcą brać udziału w tera-
pii. Czasami rodzice deklarują swój udział 
po czym przychodzą na jedno lub dwa 
spotkania i na tym koniec. Wówczas taki 
młody człowiek myśli sobie, że jeżeli rodzic 
nie przychodzi to on też nie będzie chodził 
i koło się zamyka.

Czyli rodzice powinni być obecni pod-
czas terapii dziecka?
Przymusu nie ma ale jeżeli młody czło-
wiek widzi zaangażowanie rodziców 
to sam zaczyna się angażować. Druga 
sprawa, że obecność rodziców podczas 
terapii pozwala wprowadzić też pewne 
zmiany w funkcjonowaniu domu, które 
ułatwią ich dziecku przejście terapii, spo-
tkania z rodzicami dają też możliwość 
porozmawiania o problemach głębszych 
niż nadużywanie narkotyków. Niestety 
często zdarza się tak, że rodzice mają 
taki pomysł, że oddadzą dziecko do 
Ośrodka na terapię - tak jak oddaje się 
do naprawy serwis do kawy który się 
popsuł – w Ośrodku dziecko naprawią, 
wróci do domu i będzie dobrze. Tak to 
nie działa, też rodzice muszą włożyć w to 
pewien swój trud. W Ośrodku często pra-

cujemy tak, że mamy spotkania najpierw 
z nastolatkiem, później z rodzicami, na-
stępnie za jakiś czas są spotkania wspól-
ne właśnie po to m.in. by ustalić pew-
ne zasady funkcjonowania nastolatka  
w domu, by porozmawiać na tematy któ-
re w innych okolicznościach i rodzicom  
i dziecku ciężko byłoby poruszyć. Myślę, 
że jest to najskuteczniejsza forma pracy 
z uzależnionym młodym człowiekiem.

Gdyby rodzice chcieli zasięgnąć  
informacji na temat leczenia uzależ-
nienia to gdzie mogą znaleźć potrzeb-
ne informacje?
Na pewno w Ośrodkach stacjonarnych, 
Ja pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Te-
rapii Uzależnień w Rzeszowie przy uli-
cy Siemieńskiego 17, jest też Centrum 
Leczenia Uzależnień w Rzeszowie przy 
ulicy Kochanowskiego i Stowarzyszenie 
KARAN. Wiem też, że Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ma 
taka stronę poradni i tam jest infolinia, na 
która można zadzwonić i uzyskać wszel-
kie informacje, można też zadzwonić na 
infolinię Stowarzyszenia MONAR. Ja oso-
biście zachęcam w szczególności do bez-
pośredniego kontaktu czy tutaj u Nas czy 
w wymienionych wcześniej instytucjach.

Czy WOTU jest otwarty całodobowo, 
że w każdej chwili można się do Pań-
stwa zgłosić?
No właśnie chodzi o to, żeby to nie było 
na takiej zasadzie jak działa interwencja 
kryzysowa, że można przyjść o każdej 
porze dnia i nocy, tj. jak się przyjdzie 
to na pewno zostanie się przyjętym ale 
chodzi najbardziej o to żeby to było prze-
myślane  działanie, tu nie chodzi o takie 
doraźne załatwienie sprawy czy poroz-
mawianie tylko o podjęcie szeregu dzia-
łań i potem konsekwentne trzymanie się 
planu który ustali się z terapeutą.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowę przeprowadziła Aleksandra 
Skiba – pracownik Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Górnie.

Wywiad ze specjalistą terapii uzależnień

1 B. Zajęcka, Terapia osób uzależnionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, t. XVII, 2008 

Światowa organizacja zdrowia podaje, że alkohol jest niewątpliwie zagrożeniem dla życia i zdrowia czło-
wieka. Odpowiada bezpośrednio lub pośrednio za około 3,5% przypadków zgonów i niepełnosprawności. 
W porównaniu, narkotyki odpowiadają za 0,6% takich zdarzeń. 

Oprócz funkcjonowania zdrowotnego nad-
używanie alkoholu obejmuje swoimi skut-
kami również takie sfery społeczne jak: 
problemy ekonomiczne, popełnianie prze-
stępstw pod wpływem alkoholu, problemy 
rodzinne w tym przemoc wobec członków 
rodziny. Istnieje związek między spoży-
waniem alkoholu a przestępczością. Alko-

hol powoduje spadek kontroli nad swoim 
postępowaniem, rozluźnienie hamulców 
społecznych, zwiększenie poziomu agre-
sji, obniżenie zdolności oceniania sytuacji. 
Osoby uzależnione, które trafiają do za-
kładów karnych w niektórych placówkach 
mogą skorzystać z pomocy terapeutycz-
nej1. 

Rozmowa z psychologiem oraz specjalistą 
terapii uzależnień Panią mgr Izabelą Łąc-
ką, która na co dzień pracuje z osobami 
uzależnionymi, sprawcami przemocy, oso-
bami jej doświadczającymi oraz z osobami 
uzależnionymi doświadczającymi wyklu-
czenia społecznego.
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Alkoholizm jest powszechnym zjawi-
skiem, ale czym dokładnie jest uzależ-
nienie od alkoholu?
Uzależnienie od alkoholu to przede wszyst-
kim choroba, która ma swoje objawy, prze-
bieg i metody leczenia. Aby zdiagnozować 
uzależnienie muszą wystąpić w przeciągu 
ostatniego roku trzy z następujących obja-
wów: utrata kontroli nad przyjmowaniem 
substancji (picie więcej niż się zamierza-
ło, picie „do dna”, picie w niedozwolonych 
miejscach), zmiana tolerancji (koniecz-
ność wypicia większej lub mniejszej ilości 
niż na początku picia do osiągnięcia ocze-
kiwanego stanu), picie pomimo wiedzy  
o jego szkodliwości (np. na zdrowie, re-
lacje), zaniedbywanie alternatywnych 
zainteresowań (zaniedbywanie pasji, za-
interesowań, spędzanie coraz większej 
ilości czasu na zdobycie alkoholu albo 
powracaniu do dobrego samopoczucia po 
okresie picia), nieodparta potrzeba napicia 
się (głód alkoholowy, przymus). Ostatnim 
objawem jest występowanie objawów 
abstynencyjnych po odstawieniu alkoho-
lu. Ważnym przy diagnozowaniu jest tak-
że styl picia – nie trzeba upijać się lub pić 
codziennie by być osobą uzależnioną. Ist-
nieje także pojęcie picia szkodliwego i nad-
używania substancji, niestety między nimi 
jest cienka i, jak mówią uzależnieni, niewi-
doczna granica między tym kiedy pijesz 
szkodliwe, a kiedy jesteś już alkoholikiem.

Jakie grupy społeczne są zagrożone  
alkoholizmem?
Alkoholizm jest chorobą demokratyczną 
– zarówno w zakresie tego, kogo spotyka 
(politycy, biznesmeni, osoby z wyższym  
i podstawowym wykształceniem), jak  
i tego, że skutki widoczne są na wielu 
płaszczyznach.

Kto oprócz osoby uzależnionej od alko-
holu odczuwa skutki jej picia?
Skutki są najbardziej dotkliwe dla osób  
z najbliższego otoczenia – rodziny, bli-
skich, znajomych, przyjaciół. Nie od dzisiaj 
wiadomo, że alkoholizm jest chorobą ca-
łego systemu rodzinnego, bowiem wpływa 
zarówno na małżonka, jak i dzieci. Stąd 
także zjawiska takie jak Współuzależnie-

nie czy pojęcie DDA - Dorosłych Dzieci Al-
koholików. Przyjęło się, że alkoholizm jest 
chorobą śmiertelną. Ostatnio w pracy tera-
peutycznej jestem z pacjentów, ku mojemu 
zdziwieniu, nie zgodził się z tym stwierdze-
niem mówiąc: „to nie jest choroba śmier-
telna dla uzależnionego, bo śmierć kończy 
życie alkoholika, a zostają jeszcze dzieci 
i całe rodziny, które później też zmierzą się 
z tym co alkoholizm im zrobił w życiu”. Dla-
tego tak cenię sobie pacę terapeutyczną, 
w której poznaję człowieka cały czas. War-
to dodać, że cierpi także całe społeczeń-
stwo – współpracownicy, pracodawcy, 
uczestnicy ruchu drogowego w przypadku 
pijanych kierowców.

Jakie problemy występują w rodzinie  
z problemem alkoholowym?
Problemy występują we wszystkich sfe-
rach życia. W rodzinach takich panują 
zaburzone relacje, pomieszane role ro-
dzinne, zaburzone jest poczucie bezpie-
czeństwa, stabilizacji. Spotykamy się także 
ze zjawiskiem przemocy czy występowa-
niem problemów finansowych, prawnych, 
zdrowotnych. Rodziny często borykają się 
ze wstydem, poczuciem bezsilności, czy 
również różnego rodzaju zaburzeniami na 
tle zdrowotnym czy psychosomatycznym.

Jaki rodzaj przemocy stosują osoby 
uzależnione?
Trzeba pamiętać, że przemoc jest stoso-
wana przez wiele osób, nie tylko te uza-
leżnione.
Z dostępnych danych, a także doświad-
czenia pracy z osobami uzależnionymi, 
stosującymi przemoc jak i tymi, którzy tej 
przemocy doświadczali wynika, że jest to 
w głównej mierze przemoc psychiczna, fi-
zyczna. Bardzo często dochodzi także do 
przemocy ekonomicznej czy seksualnej.

Wobec kogo najczęściej stosują prze-
moc?
Jest ona stosowana najczęściej wobec 
osób bliskich – rodziny, domowników, part-
nerów.
W małżeństwach obok przemocy fizycz-
nej, psychicznej czy ekonomicznej czę-
sto dochodzi do przemocy seksualnej, 

kiedy to jeden z partnerów jest zmuszany  
od współżycia.

A dzieci?
W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci, 
które są najbardziej bezbronnymi w tej sy-
tuacji. Dzieciom towarzyszy lęk, niepokój, 
poczucie winy, ciągły strach. Jak śpiewała 
Kasia Kowalska w piosence „Spowiedź” 
dedykowanej dzieciom, które spotkała 
przemoc: ”Napiętą struną me ciało jest 
w obawie, ,że ciebie spotka…”. Dzieci 
oprócz przemocy domowej narażone są 
na przemoc ze strony rówieśników, czy cy-
berprzemoc, która w dzisiejszych czasach 
zwiększa swoje rozmiary.
Jakie rodzaje przestępstw popełniają 
osoby uzależnione?
Nie istnieje rodzaj przestępstw zarezerwo-
wany dla osób uzależnionych od alkoholu.
Z pewnością jednak pobicia i rozboje,  
a także prowadzenie pojazdów mecha-
nicznych w stanie nietrzeźwości i/lub po-
wodowania w związku z tym wypadków 
drogowych są częstymi powodami wyro-
ków sądowych.

Gdzie osoby uzależnione powinny szu-
kać pomocy?
Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin 
świadczy wiele instytucji. Jeśli ktoś szuka 
pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego naj-
lepiej zgłosić się do Poradni Leczenia Uza-
leżnień, gdzie również pomoc znajdą oso-
by współuzależnione, a nawet całe rodziny. 
Istnieje także wiele Punktów Konsultacyj-
nych dla osób uzależnionych, osób stosu-
jących przemoc czy jej doświadczających. 
Ważnym elementem wsparcia i leczenia 
są grupy Anonimowych Alkoholików i gru-
py samopomocowe, które działają niemal 
w każdym mieście. Dla nich pomoc świad-
czona jest w każdym Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej. Wsparcie mogą tam też zna-
leźć osoby z rodzin alkoholowych, u któ-
rych występują różnego rodzaju kryzysy 
i trudności.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowę przeprowadziła 

Joanna Kiszka

MŁODZIEŹ WSZECHPOLSKA
Młodzież Wszechpolska to organizacja, której celem jest wychowanie 
młodego pokolenia Polaków w duchu podstawowych chrześcijańskich 
i patriotycznych wartości. Bazujemy na prawie 100-letniej tradycji 
naszej organizacji, która ściśle wiąże się z polską ideą narodową.

Naród jest dla nas pierwszą po Bogu 
najważniejszą wartością, dlatego cała 
nasza praca, nasza działalność ma słu-
żyć dobru szerszej społeczności. Zda-
jemy sobie sprawę, że takie określenia 
jak „narodowiec” czy „nacjonalista” są  

w polskim społeczeństwie negatywnie 
postrzegane, ale dzieje się tak z powo-
du małej świadomości na ten temat. Pol-
ski nacjonalizm jest przede wszystkim 
nacjonalizmem chrześcijańskim, który 
nie ma nic wspólnego z szowinizmem 

bądź nienawiścią do innych ras czy na-
rodów. Polski nacjonalizm to nic innego 
jak codzienne kierowanie się w swoich 
decyzjach interesem całego narodu, za-
interesowanie jego sprawami i kochanie 
Ojczyzny. Dlatego też chcemy aby sło-
wo to było odpowiednio rozumiane przez 
Polaków i aby historie wybitnych polskich 
narodowców, takich jak Roman Dmow-
ski, Ludwik Popławski, Jan Mosdorf czy 
Feliks Koneczny były znane naszym Ro-
dakom.
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W myśl hasła „Przez zwycięstwo  
w sobie do zwycięstwa w narodzie” sta-
ramy się, aby członkostwo w MW służyło 
rozwojowi naszej wiedzy i osobowości. 
Stąd też cotygodniowe spotkania formacyj-
ne, na których omawiamy wybrane tematy 
historyczne, społeczne, polityczne bądź 
religijne. Gromadzeniu wiedzy służą także 
organizowane trzy razy w ciągu roku szko-
ły kwartalne dla wszystkich podkarpackich 
kół MW, na których mamy możliwość wy-
słuchania ciekawych prelekcji a także spo-
tkania z historykami lub kombatantami.

W MW duży nacisk kładziony jest 
także na formację duchową. Największą 
religijną inicjatywą naszego środowiska 
jest coroczna Pielgrzymka Środowisk 
Narodowych na Jasną Górę. W ubiegłym 
roku w jej trakcie odnowiliśmy Jasnogór-
skie Śluby Narodu oraz powierzyliśmy 
naszą organizację opiece Maksymialia-
na Marii Kolbe. Tegoroczna pielgrzymka, 
odbyła się 1 kwietnia, zaś wraz z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji oraz Fundacją Kazimierza 

Wielkiego zorganizowaliśmy spotkanie 
z Leszkiem Żebrowskim na temat naro-
dowych sił zbrojnych 8 kwietnia o godz. 
17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kul-
tury. Więcej informacji na temat naszej 

działalności można uzyskać pod nr. tel.  
788 127 385 lub za pośrednictwem stro-
ny na facebooku (Młodzież Wszechpol-
ska Sokołów Młp.)

Czołem Wielkiej Polsce!
Ewelina Chorzępa

Uczniowie klasy III AT wzięli udział 
w pierwszym wykładzie z analizy 
matematycznej w ramach projektu ,,Szko-
ła profesjonalnych kompetencji praktycz-
nych” realizowanego przez Zespół Szkół 
w Sokołowie Małopolskim. W ramach tych 
zajęć uczestnicy mają uporządkować oraz 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu anali-
zy matematycznej, a szczególnie funkcji 
kwadratowej – odczytywanie jej własno-
ści, wyznaczanie wartości najmniejszej 
i największej w przedziale domkniętym, 
rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych 
oraz ciągów. Zajęcia te prowadzone na 
Uniwersytecie Rzeszowskim przez wy-
kładowcę akademickiego pozwolą im 
pogłębiać swoją matematyczną wiedzę 
oraz lepiej przygotować się do przyszłego 
studiowania. Pierwsze zajęcia prowadzo-

ZESPóŁ SZKóŁ  PONADGIMNAZJALNYCH
Wykłady  
z analizy matematycznej

ne były przez dr Piotra Pusza pracownika 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału 
Matematyczno – Przyrodniczego. Pod-
czas wykładu uczniowie przypomnieli 
sobie podstawowe informacje o funkcji 
kwadratowej, tzn. pod jakimi postaciami 
występuje, w jaki sposób można prze-
kształcić postać kanoniczną na ogólną 
czy tez iloczynową. Prowadzący zajęcia 
w sposób humorystyczny i ciekawy prze-
kazał uczniom matematyczną wiedzę. 
Po części teoretycznej przyszedł czas 
na praktykę, nasi uczniowie zmagali się  
z rozwiązywaniem zadań, w których wyko-
rzystali teoretyczną wiedzę. Początkowy 
stres i strach dzięki prowadzącemu znik-
nął bez śladu a pięć godzin zajęć minęło 
bardzo szybko. Nasi uczniowie, którzy 
byli pod ogromnym wrażeniem atmosfe-

ry panującej na uczelni 
i na zajęciach z nie-
cierpliwością czekają 
już na kolejny wyjazd.  
Zajęcia te na pewno 
pozwolą im utrwalić  
i uporządkować swoją 
wiedzę przed matu-
rą z matematyki oraz 
pomogą przygotować 
się do kontynuowania  
w przyszłości nauki 
matematyki na wybra-
nych przez nich kierun-
kach studiów.

Renata Furman

Mistrz Języka 
Angielskiego
Na początku lutego w naszej 

szkole odbył się szkolny etap kon-
kursu z języka angielskiego. Naj-
lepsi okazali się: Kacper Partyka 
(I miejsce, III A LO), Mateusz Nie-
wierowski (II miejsce, II A LO) oraz 
Miłosz Bełz (III miejsce, III A LO).

Tuż za nimi znaleźli się: Mate-
usz Przybysz (II A LO), Ewelina Sa-
siela (III A LO), Regina Smotryś (III 
A LO) i Karolina Biernat (III A LO).

Wszystkie te osoby następnie 
wzięły udział W XIII Edycji Konkur-
su ,,Mistrz Języka Angielskiego’’ 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej.

Dwóch uczniów naszej szkoły 
odniosło tam spory sukces, zajmu-
jąc 3 miejsce – Mateusz Niewierow-
ski oraz zdobywając wyróżnienie 
– Kacper Partyka. Serdecznie im 
gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów!

Natalia Bełz
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10 lutego 2017 r. siedem uczennic 
naszego Liceum uczestniczyło  
w XXIV Seminarium „Wybrane problemy 
chemii” zorganizowanym przez Wydział 
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. 
Uczennice wraz z ok. 450 kolegami 
z innych szkół, wysłuchały dwóch 
wykładów nt.: „Czy analiza chemiczna 
może uratować życie?” – przedstawiony 
przez dr. hab. inż. Tomasza Rumana 
oraz „Kompozyty polimerowe jako 
materiały konstrukcyjne XXI wieku” – 
przedstawiony przez dr inż. Rafała Oliwę.

Następnie odbywały się zajęcia prak-
tyczne, podczas których uczniowie mogli 
poznać i doskonalić techniki posługiwania 
się sprzętem laboratoryjnym. Podzieleni 
na grupy zostali zapoznani z wyposaże-
niem różnych pracowni Politechniki. Jedni 

XXIV Seminarium „Wybrane problemy chemii”
zajmowali się wyznaczaniem wielkości 
cząstek w dyspersjach i emulsjach meto-
dą rozpraszania światła oraz badali sta-
bilność dyspersji. Inni przygotowywali kre-
my i emulsje a pachnące produkty swojej 
pracy mogli zabrać do domu. Grupa tego-
rocznych maturzystek mogła zapoznać 
się z techniką spektrofotometrii UV- VIS.

Udział w Seminarium umożliwił rów-
nież uczniom dokładniejsze zapozna-
nie się z ofertą edukacyjną Wydziału 
Chemicznego, który co roku daje szan-
sę absolwentom szkół średnich odby-
cia studiów na kilku kierunkach o wielu 
ciekawych specjalizacjach. Być może 
uczennice, które dziś uczestniczyły  
w Seminarium, powrócą na Politechnikę, 
ale już z indeksem tej uczelni w dłoni.

Anna Smotryś

W celu jak najlepszego przygo-
towania uczniów do kontynuowania  
w przyszłości nauki na studiach mate-
matyczno-przyrodniczych i rozwijania 
ich zainteresowań fizyką i matematyką,  
w ramach realizowanego w naszej szkole 
projektu „Szkoła profesjonalnych kom-
petencji”, w ubiegły piątek (17.03.2017 
r.) odbył się pierwszy (z pięciu zaplano-
wanych w tej edycji) wyjazd naukowy 
na Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszo-
wie. Na spotkanie z fizyką, prowadzone 
przez pana dr Krzysztofa Kucaba, udała 
się grupa uczniów z 2 i 3 klasy technikum 
informatycznego. Zajęcia odbywały się  
w nowoczesnym budynku Centrum In-
nowacji i Transferu Wiedzy Technicz-
no-Przyrodniczej Uniwersytetu Rze-
szowskiego, którego wnętrze zrobiło 
ogromne wrażenie na uczestnikach wyjaz-
du. Zajęcia były podzielone na dwie części.  
W pierwszej uczniowie wzięli udział  
w specjalnie dla nich przygotowanym 
przez pana dr. K. Kucaba wykładzie  
z podstaw elektrotechniki i elektroniki. 
Rozpoczął się on od wyjaśnienia na kon-
kretnych przykładach, jak istotna dla przy-
szłych studentów kierunków technicznych 
(w tym oczywiście informatyki) jest zna-
jomość i zrozumienie fizyki i matematyki. 
W dalszej części wykładu uczestnikom 
zostały przedstawione w bardzo prosty  
i przejrzysty sposób, często zobrazowane 
praktycznymi przykładami, wiadomości 
związane m.in. z takimi zagadnieniami jak 
ładunki elektryczne, elektryzowanie się 

Wyjazd naukowy z fizyki w ramach projektu 
„Szkoła profesjonalnych kompetencji”

ciał, oddziaływania elektromagnetyczne, 
siła Coulomba, ruch ładunków w polu elek-
trycznym, zasada działania oscyloskopu, 
kondensatory i ich zastosowanie. Wykład 
zakończył się zaprezentowaniem metod 
obliczania niepewności pomiarowych (od-
chylenie standardowe, pochodna logaryt-
miczna) oraz podstawami tworzenia wy-
kresów na podstawie wyników pomiarów  
i odpowiadającym im niepewnościach. 
Było to preludium do drugiej części spo-
tkania z fizyką, którą były zajęcia doświad-
czalne na pracowni fizycznej. Tam uczest-
nicy po zapoznaniu się z regulaminem i 
obowiązującymi zasadami BHiP, przystą-
pili do pracy w grupach nad przygotowa-
nymi zagadnieniami doświadczalnymi. Ich 
zadaniem był pomiar oporu omowego za 
pomocą mostka Wheatstone’a oraz wy-
znaczanie siły elektromotorycznej ogniwa 
metodą kompensacji. Możliwość budo-
wania złożonych obwodów elektrycznych 

Fizyka to nie tylko teorie i suche wzory. Dzisiaj nauka ta znajduje zastosowanie w naprawdę wielu różnorod-
nych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, 
ochronie środowiska. W odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie, uczelnie wyższe oferują szeroki wachlarz 
specjalizacji, na których fizyka naucza jest właśnie pod kątem wykorzystania jej w jednej z tych dziedzin.

z wykorzystaniem ciekawych elemen-
tów, sprawiły niezmierną frajdę uczniom 
i początkowa nieśmiałość przerodziła się  
w twórczą zabawę, która z każdą chwilą 
zwiększała ciekawość i zainteresowanie 
realizowanym zadaniem. Zwieńczeniem 
działań na pracowni było opracowanie 
(metodami poznanymi wcześniej na wy-
kładzie) wyników pomiarów uzyskanych 
podczas eksperymentów. Okazało się, że 
nasi uczniowie poradzili sobie z ćwiczenia-
mi doświadczalnymi wyśmienicie, czego 
dowodem było to, że uzyskane przez nich 
wyniki pokryły się z zamierzonymi.

Na tym zakończyło się pierwsze 
spotkanie z fizyką na Uniwersytecie 
Rzeszowski. Uczestnicy jeszcze długo  
w drodze powrotnej do domu emocjo-
nalnie wspominali wydarzenia których 
byli uczestnikami. Następne wyjazdy już  
w najbliższy czwartek i piątek.

Tomasz  Nowak
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

Zespół Szkół 
w Sokołowie Małopolskim

ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp.

tel.17 77 29 009
zssokolow@wp.pl 

www.zssokolow@edu.pl

NAUKA NIE 
MUSI BYĆ NUDNA!    • Wysokie 

wyniki 
  z egzaminów                             

maturalnych  
i zawodowych

    • Płatne 
staże 

zawodowe 
na wakacjach • Staże            

zagraniczne    
w Austrii              

i Hiszpanii • Wyjazdy 
naukowe 

na uczelnie 
wyższe

• Dowolny 
wybór 

przedmiotów 
na poziomie 

rozszerzonym

• Pracownie 
wyposażone      

w profesjonalne 
pomoce 

naukowe 

• Bezpłatne 
podręczniki do 
przedmiotów 
zawodowych

• Współpraca 
z uczelniami 

wyższymi              
(m.in. Politechnika 

Rzeszowska, 
Uniwersytet 
Rzeszowski  

i WSIiZ)                   
i przedsiębiorcami

Wyniki poszczególnych meczy grupowych:
Sokołów – Nienadówka 1    1:2
Nienadówka 2 – Trzebuska   4:0
Górno  - Nienadówka 1    9 :0
Nienadówka 2 – Trzeboś    2:1
Górno  – Sokołów Młp.    5:0
Trzeboś – Trzebuska    3:0
mecz o I miejsce: Górno – Nienadówka 2   2:1
mecz o III miejsce: Nienadówka 1– Trzeboś  3:1
mecz o V miejsce: Sokołów Młp. – Trzebuska 5:2

ZSS FUTSAL CUP

2017

III edycja turnieju halowej piłki nożnej 
dla gimnazjalistów z gminy Sokołów Młp.

giej grupie rywalizowały ze sobą szkoły  
z Trzebosi, Nienadówki Nr2 i Trzebuski. 
Po pasjonujących pojedynkach grupo-
wych, zwycięzcy grup tj. drużyny z Górna 
oraz Nienadówki nr2 spotkały się w finało-
wym pojedynku. Lepsi okazali się chłopcy 
z Górna wygrywając całe spotkanie 2:1. 
O miejsce III w Turnieju zagrała szkoła  
z Trzebosi i Nienadówki Nr1. I tu lep-
si okazali się zawodnicy z gimnazjum  
w Trzebosi, pokonując gimnazjum z Nie-
nadówki 3:1. V miejsce przypadło dru-
żynie z Sokołowa, która zwyciężyła 5:2 
szkołę z Trzebuski. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dodat-
kowo pierwsze trzy zespoły otrzymały pu-
chary. Przyznano, także nagrodę indywi-
dualną dla najlepszego strzelca turnieju, 
został nim Szymon Krudysz z Gimnazjum 
w Górnie. Turniej cieszył się dużym za-
interesowaniem, a sportowa rywalizacja 
stała na wysokim poziomie. Wszystkim 
uczestnikom i drużynom jeszcze raz gra-
tulujemy!!! Zapraszamy za rok!!!

Piotr Kobylarz

18 marca 2017r. w hali sportowej 
Zespołu Szkół przy ul. Lubelskiej 37 od-
był się trzeci halowy turniej piłki nożnej „ 
ZSS FUTSAL CUP 2017” pod Patrona-
tem Burmistrza Gminny i Miasta Soko-
łów Małopolski. Organizatorem Turnieju 
był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji oraz Gminny Organizator 

Sportu. W sobotę o godzinie 8.30, do 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 
przyjechało sześć szkół z naszej gminy, 
by podjąć sportową rywalizację w halo-
wej piłce nożnej. Zawody przeprowadzo-
no systemem grupowym. W pierwszej 
grupie znalazły się szkoły gimnazjalne 
z Nienadówki Nr1, Sokołowa Małopol-
skiego oraz Górna. Natomiast w dru-

R E K L A M A
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Technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz Kucharz  to kierunki 
wybierane często przez młodzież gim-
nazjalną w ostatnich latach. W Zespole 
Szkół cechuje je bardzo wysoka zdawal-
ność z egzaminów zawodowych, co przy 
wyborze kształcenia jest bardzo ważne. 

Od wielu lat nasi uczniowie stają się 
wizytówką szkoły podczas organizacji 
szkolnych i pozaszkolnych imprez „kuli-
narnych”. W ramach zajęć przygotowują 
pyszne potrawy, przekąski, desery i cia-
sta, a także poznają zasady nakrywania 
do stołu i obsługi konsumenta. To pod-
stawy sztuki kulinarnej, które uczniowie 
zdobywają podczas zajęć zarówno teo-
retycznych jak i praktycznych.

W minionym czasie młodzież przy-
gotowywała stół bankietowy w postaci 
szwedzkiego bufetu, który jest popularną 
formą organizacji przyjęć i spotkań biz-
nesowych.

Na stole pojawiły się liczne słone 
przekąski: tartinki, kanapki dekoracyj-

Pasja gotowania i kulinarne inspiracje
Swoją kulinarną pasję do gotowania udało się wspólnie połączyć uczniom Technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych oraz Kucharz w ZS w Sokołowie Młp., wraz z nauczycielkami zawodu  p. mgr inż. Marzeną 
Sobczuk-Puc i p. mgr inż. Moniką Piszcz. 

ne, liczne sałatki, koreczki serowe, mię-
sne i warzywne, tortilla z wędliną, tortilla  
z łososiem wędzonym, deska wędlin  
i serów. Do kawy i herbaty nie zabrakło 
również ciast i innych deserów wśród 
których triumfowało tiramisu, kruche ba-
beczki, rurki, orzechowe i kokosowe kulki 
oraz jabłka w cieście francuskim. Na cie-
pło uczniowie serwowali gorący gulasz, 
a także napoje gorące, kawę z ekspresu, 
herbatę i kawę parzoną z warnika.

Przygotowany stół zaskakiwał wszyst-
kich bogactwem potraw, smakiem, pomy-
słowościąi oryginalnością. Potrawy nie 
tylko cieszyły podniebienie, ale również 
oczy swym artystycznym wykonaniem. 

Uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem włączyli się w to wielkie przedsię-
wzięcie. Profesjonalna obsługa kel-
nerska zapewniona przez uczniów ich 
opiekunów, wzbudziły podziw gości.

Za liczną pomoc, chęci i kulinarne in-
spiracje uczniów z góry dziękuję.

Marzena Sobczuk-Puc

20.03.2017 uczniowie klasy 2AZ  
i 3AZ naszej szkoły w ramach projektu 
„Szkoła profesjonalnych kompetencji 
zawodowych” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Priorytet IX „Jakość eduka-
cji i kompetencji w regionie” Działanie  
nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego pod opieką Artura Piecuch 
wzięli udział w wycieczce poszerzają-
cej proces edukacji. W czasie wyjazdu 
odwiedziliśmy salon Mitsubishi Motors. 
Celem wizyty było zapoznanie uczniów 
z funkcjonowaniem salonu i serwisu 
samochodowego, budowanie relacji  
z potencjalnym pracodawcą, uzyskanie 
wiedzy z zakresu oczekiwań i wymagań 
pracodawców na konkretne stanowiska 
pracy, a także zdobycie ogólnej wiedzy 
nt. prowadzenia własnej działalności  
z zakresu mechaniki samochodowej.

Uczniowie mieli okazję poznać za-
sady funkcjonowania salonu, zobaczyć 
stanowiska pracy mechaników, maga-
zyn przechowywania części do samo-
chodów, stację kontroli pojazdów.

Wszystko to uczniowie mieli okazję 
usłyszeć od p. Wiesława Mieszkowicza 
(szefa serwisu Mitsubishi Motors), którzy 
z ciekawością i wielką życzliwością prze-
kazywał im te informacje.

Za bardzo kształcącą i praktyczną 
wycieczkę bardzo dziękujemy.

Artur Piecuch

Wycieczka do salonu i serwisu 
Mitsubishi Motors 
w Rzeszowie



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 40

XIV Powiatowy 
Konkurs Języka 
Angielskiego

16 marca w Dynowie odbył się XIV 
Powiatowy Konkurs Języka Angielskie-
go. Mateusz Niewierowski (uczeń klasy 
II A LO) odniósł na tym konkursie spory 
sukces zajmując II miejsce. W pierwszej 
dziesiątce znaleźli się również Miłosz 
Bełz oraz Ewelina Sasiela (uczniowie 
klasy III A LO). Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

Agnieszka Bałut

W roku szkolnym 2016/2017 Ze-
spół Szkół w Sokołowie Młp. będzie 
realizował projekt ,,Praktyka zagra-
niczna szansą na uzyskanie profesjo-
nalnych umiejętności zawodowych” 
o numerze  POWERVET-2016-1-PL-
01-KA102-024436 w ramach projektu 
„Staże zagraniczne dla uczniów i absol-
wentów szkół zawodowych oraz mobil-
ność kadry kształcenia zawodowego” 
realizowanego ze środków PO WER na 
zasadach Programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 325 
700,70 PLN

W ramach projektu 30 uczniów/
uczennic naszej szkoły weźmie udział 
w miesięcznej praktyce zagranicznej  
w przedsiębiorstwach w Austrii w ter-
minie od 02.07.2017r do 29.07.2017r. 
Działania projektowe będą skierowane 
do młodzieży z Technikum Żywienia  
i Usług Gastronomicznych, Technikum 
Informatyczne, Technikum Handlowe. 
Celem projektu jest wsparcie uczniów  
w podniesieniu wiedzy, kompetencji, 
umiejętności zawodowych oraz pozna-
nie języka zawodowego niemieckiego, 
angielskiego, obcej kultury metod i or-
ganizacji pracy tak, aby wykorzystać je  
w polskich realiach.

Działania zaplanowane  
w projekcie:

• Akcje promujące projekt wśród mło-
dzieży i w środowisku.

• Spotkanie organizacyjne z młodzie-
żą.

• Kurs języka niemieckiego dla 30 
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 zawodowa 
i osobista, Różnice międzykulturo-
we, Kształcenie właściwej postawy, 
Wprowadzenie do nawiązywania 
kontaktów i relacji międzyludzkich, 
Przełamywanie barier językowo-kul-
turowych).

• Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podsta-
wowymi wymaganiami stawianymi 
przez pracodawców z Austrii).

• Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z branżą 
gastronomiczną, informatyczną, han-
dlową w Austrii”

• Wyjazd młodzieży do Austrii.
• Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk 
uczestnicy projektu otrzymają:

• certyfikaty wystawiane przez insty-
tucje wysyłającą i przyjmującą z po-
twierdzeniem zdobytych umiejętno-
ści,

• dokument Europass Mobilność,
• certyfikaty ukończenia kursów przy-

gotowawczych w Polsce wystawione 
przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:
• zwiększenie praktycznych umiejętno-

ści i kompetencji społecznych oraz 
mobilności uczestników w celu pod-
niesienia ich potencjalnej atrakcyjno-
ści na rynku pracy,

• zdobycie doświadczenia zawodowe-
go w międzynarodowym środowisku 
przez uczestników Projektu,

• nabycie przez uczestników kwalifi-
kacji kluczowych dla możliwości uzy-
skania przyszłego zatrudnienia,

• dostosowanie treści kształcenia za-
wodowego do potrzeb zmieniającego 
się rynku pracy,

• opracowanie programu stażu lub mo-
dyfikacja treści nauczania pod kątem 
wymagań pracodawców,

• wzmocnienie umiejętności posługi-
wania się językiem obcym,

• wzmocnienie pewności siebie uczest-
ników pozwalającej na swobodne po-
ruszanie się na rynku pracy,

• podniesienie na wyższy poziom 
kształcenia zawodowego,

• wzbogacenie oferty szkoły oraz jej 
prestiżu w środowisku lokalnym,

• nawiązanie współpracy między szko-
łą zawodową i przedsiębiorstwami,

• poszerzenie wiedzy na temat kultury  
i obyczajów Austrii.

Młodzież, uczestnicząca w projek-
cie praktyk zagranicznych otrzymuje nie 
tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością 
jest także bogatsza o unikalne umiejęt-
ności i doświadczenia zawodowe oraz 
kompetencje społeczne, co zapewni jej 
po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na 
rynku pracy. Możliwe, że niektórzy przy-
szłe stanowiska pracy obejmą w swoich 
zagranicznych miejscach praktyk. Dzięki 
programowi Erasmus+ osoby uczące się 
zawodu mogą zdobyć praktyczne do-
świadczenie zawodowe za granicą oraz 
podwyższać swoje umiejętności języko-
we. Tego rodzaju doświadczenie ma im 
ułatwić przejście z etapu nauki do zatrud-
nienia.

Anna Kolano

Projekt 
,,Praktyka zagraniczna szansą  
na uzyskanie profesjonalnych  
umiejętności zawodowych”

Na początku marca w naszej szkole 
odbyły się warsztaty poprowadzone przez 
panią dr Renatę Jurasińską wykładowcę 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Ma-
tematyczno – Przyrodniczy oraz nauczy-
ciela Akademickiego Liceum w Rzeszowie. 
Uczniowie klasy III LO oraz IV AT i IV BT 
mieli okazję zapoznać się z zasadami gry 
NIM. Jest to gra, która powstała najprawdo-
podobniej w Chinach, a pierwsze wzmianki 
europejskie o niej pochodzą z początków 
XVI wieku. Nazwa pochodzi od niemiec-
kiego słowa „nimm” lub angielskiego „nim” 
co oznacza zabierać. Można też zwrócić 
uwagę na fakt, że jeżeli odwrócimy słowo 
NIM o 180o to otrzymamy angielskie słowo 
WIN czyli wygrywać. Do zabawy potrzeb-
ni są dwaj gracze oraz zapałki. Uczniowie 
mieli okazję zgrać ze sobą, a następnie 
prowadząca zajęcia pokazała im jak wy-
korzystać matematykę i tak zwaną „NIM 
– SUMĘ” aby zapewnić sobie zwycięstwo. 
Okazuje się, że można dobrze się bawić 
nie tylko z użyciem telefonu komórkowe-
go, a nawet warto niekiedy zmusić swój 
umysł do pracy. Pani dr Jurasińska prze-
kazała również naszym maturzystom krót-
ką informację o propozycjach studiów na 
Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym  
w Rzeszowie. Dziękujemy uczniom za udział 
w zajęciach, pani dr Jurasińskiej za po-
prowadzenie zajęć i mamy nadzieję, że 
będziemyw przyszłości kontynuować 
współpracę z pracownikami Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Renata Furman 

„Pomyśl 
NIM zagrasz”
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku 
szkolnym 2016/2017 rozpoczyna realiza-
cję projektu pt. ,,Szkoła profesjonalnych 
kompetencji zawodowych” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet IX „Jakość edukacji i kompeten-
cji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł
Celem głównym projektu jest: 

Poprawa w okresie od 1.10.2016 do 
31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodo-
wego w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbo-
gacenie oraz dostosowanie oferty edu-
kacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia w projekcie Szkoła 
Profesjonalnych Kompetencji Zawodo-
wych:
I. Studia podyplomowe i szkolenia dla 
10 nauczycieli.
II. Wejście absolwentów na rynek pra-
cy – dodatkowe uprawnienia, wiedza  
i umiejętności zawodowe

Kursy:
• Kelnerski
• Kucharski kuchnie świata
• Carving owoców i warzyw
• Baristyczny
• Cukiernik – klasyczne desery Europy

21.02.2017 r. została podpisana 
umowa współpracy pomiędzy Wydzia-
łem Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego reprezentowanym przez 
dr hab. Czesława Puchalskiego, prof. UR, 
Dziekana Wydziału Biologiczno-Rolnicze-
go a Zespołem Szkół w Sokołowie Mało-
polskim prowadzonym przez Powiat Rze-
szowski reprezentowanym przez Pana 
Antoniego Kulę Dyrektora Szkoły. Celem 
umowy jest podjęcie współpracy między 
społecznością akademicką Wydziału Bio-
logiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rze-
szowskiego a społecznością uczniowską 
Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.

Szkoła i Wydział postanawiają na-
wiązać współpracę obejmującą w swoim 
zakresie:
• organizowanie serii spotkań z ucznia-

mi w murach Szkoły oraz Wydziału;
• umożliwienie uczniom Szkoły udziału w 

bezpłatnych konferencjach naukowych, 
seminariach, wykładach otwartych;

Umowa współpracy
• objęcie patronatem przez Wydział 

uczniów klasy o rozszerzeniu biolo-
giczno-chemicznym, zwanej „klasą 
akademicką” (prowadzenie dodatko-
wych zajęć na Wydziale przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, 
konsultacje, itp.);

• pozyskiwanie środków w ramach 
projektów unijnych oraz wspólne re-
alizowaniu projektów jako partnerzy;

• umożliwienie uczniom Szkoły współpra-
cy z studenckimi kołami naukowymi;

• podjęcie wspólnych inicjatyw stu-
dentów i uczniów w zakresie indywi-
dualnego rozwoju uczniów poprzez 
konferencje dla młodzieży, konkursy, 
szerzenie wiedzy nt. chemii, biologii, 
technologii żywienia;

• konsultacje i pomoc w opracowaniu 
programów kształcenia, udostępniania 
bazy dydaktycznej, prowadzenia zajęć 
przez kadrę Wydziału oraz wspólne 
przedsięwzięcia dydaktyczne,

• wzajemna promocja oferty edukacyj-
nej na stronach internetowych obu 
instytucji oraz wspólnych inicjatyw 
wspierających strategię rozwoju re-
gionu w sferze wyrównywania szans 
młodzieży w zakresie dostępu do 
bezpłatnych form edukacji.
Osobami odpowiedzialnymi za koordy-

nację działań są dr hab. inż. prof. UR Jadwi-
ga Topczewska – Pełnomocnik Dziekana 
Wydziału Biologiczno-Rolniczego ds. Współ-
pracy ze Szkołami i mgr Anna Kolano – Wi-
cedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Anna Kolano

Projekt 
,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych”

• Kurs pełna księgowość – bilansista
• Lakiernik samochodowy
• Blacharz samochodowy
• Videokurs: budowa stron w html5
• Videokurs: html5 - zaawansowan
• Videokurs: programowania w java 

script
• Videokurs: java script – zaawansowany
• Videokurs: efektowne strony z css3
• Videokurs: css3 – zaawansowany
• Videokurs: Programowania w PHP5
• Videokurs: PHP5 – zaawansowany
• Videokurs: Tworzenie stron ASP.NET
• Videokurs: PHP - Tworzenie CMS
• Videokurs: Bazy danych MySQL
• Videokurs: Android - tworzenie aplikacji
III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi
• Wyjazdy naukowe na uczelnie (analiza 

matematyczna, chemia żywności, pod-
stawy elektrotechniki i elektroniki, tech-
nologia żywienia, nanotechnologia).

• Kursy przygotowujące na studia wyż-
sze: nt. związki organiczne w żywno-
ści, z zakresu analizy matematycznej, 
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 Urzę-
du Pracy lub OHP.

• Konferencja podsumowująca z praco-
dawcami i pracownikiem Urzędu Pra-
cy lub OHP.

VI. Innowacyjne formy kształcenia  
zawodowego
• Innowacyjne zajęcia z doradcą zawo-

dowym, Innowacyjne zajęcia z diete-
tyki, Innowacyjne zajęcia ,,Kreatorzy 
smaków”, Innowacyjne zajęcia z za-
kresu kelnerstwa, Wykorzystanie re-
zultatów projektów PO KL, Zajęcia po-
kazowe dla zawodowców, Warsztaty 
naukowo – techniczne dla młodzieży 
Technikum i ZSZ, Wyjazdy praktycz-
ne dla informatyków.

VIII. Doposażenie pracowni samo-
chodowej, 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 Zespołu 
Szkół w Sokołowie Młp. z pracodawca-
mi i uczelnią wyższą, przede wszystkim  
w zakresie organizacji wysokiej jakości 
staży pozwalających młodzieży na prak-
tyczną naukę w miejscu pracy. 

Anna Kolano
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

    Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
               Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

              Technikum:

              -zawód technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją kelnerską 
           -zawód technik handlowiec
               -zawód technik informatyk z innowacją grafika komputerowa 
                    -zawód technik teleinformatyk

                                        Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  -zawód fryzjer -  NOWY ZAWÓD 
      -zawód kucharz
    -zawód cukiernik
 -zawód wędliniarz
     -zawód operator obrabiarek skrawających
   -zawód mechanik pojazdów samochodowych

  
      Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
             ul. Lubelska 37
               36-050 Sokołów Młp.
                                             tel.17 77 29 009
                                         zssokolow@wp.pl 
                              www.zssokolow@edu.pl
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W ogólnopolskiej olimpiadzie Deut-
schfreund z języka niemieckiego 
wzięło udział 11 uczniów publicznego 
gimnazjum w Sokołowie Małopolskim. 
Poziom olimpiady organizowanej m.in 
pod patronatem Politechniki Wrocław-
skiej był bardzo wysoki, a uczniowie 
musieli zmierzyć się z ponadprogramo-
wymi zadaniami. Nasi uczniowie, pa-
sjonaci języka niemieckiego, poradzili 
sobie wspaniale osiągając znakomite 
wyniki. Do tego sukcesu przyczyniły się 

ZESPóŁ SZKóŁ SOKOŁóW MŁP.

PRZEDSZKOLE SOKOŁóW MŁP.

Piękne wyniki naszych gimnazjalistów!

W promowaniu czytelnictwa wśród 
przedszkolaków postanowił nas wes-
przeć dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II – Wiesław Sondej. Odwiedził 
nas z samego rana drugiego grudnia 
wiedząc, że zbliża się bardzo ważny 
dzień dla każdego malucha, czyli wizy-

Aktywne czytanie bajek  
przez Pana Dyrektora Wiesława Sondeja

ta Świętego Mikołaja - postanowił więc 
przeczytać dzieciom związaną z nim 
bajkę. Przedszkolaki z zaciekawieniem 
słuchały opowieści, zastanawiając się 
czy i do nich przyjdzie w tym roku ich 
ulubiony święty oraz jakie prezenty dla 
nich przyniesie. Chętnie opowiadały  
o swoich wymarzonych zabawkach. Na 
tym jednak nie skończyła się przygoda 
z czytaniem, ponieważ w dalszej części 
spotkania wszystkie dzieci wzięły udział 
w aktywnym słuchaniu opowieści o sa-
mochodach. Dyrektor zachęcał dzieci do 
sięgania po książkę, gdyż poprzez czyta-
nie można się przenieść do świata przy-
gód i fajnie się przy tym bawić. Czytana 
historia dla naszego gościa okazała się 
inspiracją do ćwiczeń logorytmicznych  
i gimnastycznych z dziećmi, które za 

przykładem dyrektora zaczęły naślado-
wać m.in.: dźwięki pojazdów pompowa-
nie opon, zmianę koła, żarówek. Następ-
nie na przedszkolnym korytarzu odbył 
się wielki wyścig. Dzięki magii – zwanej 
również często po prostu wyobraźnią – 
przedszkole zamieniło się w jeden wielki 
tor wyścigowy. Spotkanie to było wspa-
niałą przygodą, za którą nasi podopiecz-
ni głośno i szczerze podziękowali.

Pamiętajmy, że czytanie bajek jest 
najlepszą inwestycją w przyszłość dzieci, 
ponieważ zapewnia im rozwój psychicz-
ny, intelektualny i społeczny. Przynosi 
radość, rozwija wyobraźnie i pozostawia 
cudne wspomnienia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
włączania się w naszą akcję.

Tekst i fot. M. Majka, K. Trzpis

osiągnięcia 6 uczniów: Anna Czerwon-
ka – dyplom laureata 96,67% punktów 
możliwych do uzyskania oraz nagro-
da główna, wakacyjny obóz językowy  
w Serpelicach nad Bugiem. Dawid Dec – 
dyplom laureata 93,33% punktów, Anna 
Rembisz – 89,17% punktów, Aleksan-
dra Okoń – 85,83% punktów, Błażej 
Kulasa – 79,67% punktów, Michał Gut 
– 75% punktów możliwych do uzyskania. 
Uczniowie dodatkowo otrzymali dyplomy 
oraz ciekawe nagrody.

Bernadeta Słonina

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia większości dzieci w Polsce jest choroba próchnicowa 
zębów. Wpływając na cały organizm, przyczynia się do poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Przykłady 
innych krajów i badania naukowe dowodzą, że skuteczne zapobieganie próchnicy zębów jest możliwe, 
wymaga jedynie upowszechnienia wiedzy o sposobie ochrony przed tą chorobą i niewielkiej zmiany na-
wyków codziennego dnia.

Mając na uwadze zdrowie jamy ust-
nej naszych podopiecznych oraz kształ-
towanie zachowań prozdrowotnych, 
Przedszkole Samorządowe w Sokołowie 
Młp. wzięło udział w projekcie organi-
zowanym przez Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie współfinansowanym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i Swiss Contribution 
(Szwajcarsko-Polski Program Współ-
pracy). Jest to największy ogólnopolski 
program profilaktyki i edukacji stoma-
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tologicznej dla małych dzieci. Udział  
w projekcie był bezpłatny. Przedszkole, 
nauczyciele, rodzice i dzieci w ramach 
projektu otrzymali materiały informacyj-
ne, edukacyjne i przedmioty promocyjne 
wspierające edukację (szczoteczki, pasty 
do zębów, kalendarz szczotkowania zę-
bów, foldery informacyjne dla rodziców). 
Po zrealizowaniu niniejszego projektu 
nasze przedszkole otrzymało również 
model szczęki, która służy do prezenta-
cji poprawnego szczotkowania zębów, 

a możliwość sprawdzenia jak się myje 
takie wielkie zęby była nie lada atrakcją 
dla każdego przedszkolaka. W ramach 
tego projektu nauczycielki wzięły udział 
w szkoleniu, a zdobytą wiedzę przekazu-
ją swoim wychowankom poprzez realiza-
cję zajęć na podstawie otrzymanych na 
szkoleniu scenariuszy zajęć z profilaktyki 
zdrowia jamy ustnej. Nasze przedszkole 
przede wszystkim kształtuje wśród naj-
młodszych dobre nawyki mające wpływ 
na zdrowie jamy ustnej, gdyż cyklicznie 

ZESPóŁ SZKóŁ TRZEBOŚ

JASEŁKA „MAŁE DZIECIĘ W ŻŁOBIE”
Od wieków już trwa w polskich do-

mach, we wsiach i miasteczkach zwyczaj 
radosnego kolędowania i wystawiania 
misteriów bożonarodzeniowych znanych 
jako jasełka. Pozwalają nam lepiej zro-
zumieć przyjście Jezusa na świat. Po-
kazują, że jest to nie tylko wydarzenie 
historyczne, ale też współczesne. Bóg 
rodzi się dzisiaj pośród nas, w drugim 
człowieku, w naszym sercu. To miste-
rium dotyka każdego osobiście.

Tradycję wystawiania przedstawień 
bożonarodzeniowych podtrzymuje rów-
nież Zespół Szkół w Trzebosi. 22.12. 
2016 r. na krótką chwilę zabraliśmy 
wszystkich do Betlejem, gdzie w bied-

nej stajence narodził się mały Jezus. 
Było to widowisko niezwykłe i bardzo 
innowacyjne, ponieważ to nie uczniowie,  
a ich rodzice występowali w roli aktorów. 
Inscenizacja pt. „Małe Dziecię w żłobie” 
zagrana została przez utalentowanych 
rodziców naszych przedszkolaków, pod 
kierunkiem pani Lucyny Piersiak i pani 
Anety Ożóg. Przedstawienie było pięk-
nie przygotowane, a każdy szczegół so-
lidnie dopracowany. Aktorzy w przepięk-
nych strojach w sposób wesoły, ale i też 
wzruszający odtworzyli scenę Bożego 
Narodzenia, podczas której nie jedne-
mu popłynęła łezka. Publiczność mogła 
przeżyć historię Marii i Józefa szuka-

organizujemy rozmowy na temat higieny 
jamy ustnej, zdrowych nawyków żywie-
niowych oraz spotkania, pogadanki ze 
specjalistami: dietetyki, stomatologii itd. 
Do programu profilaktyki jamy ustnej 
będziemy wracać, a właściwie się z nim 
nie rozstajemy, gdyż codziennie, bardzo 
dokładnie szczotkujemy zęby w naszym 
przedszkolu i dodajmy, że lubimy to  
bardzo.

Tekst i fot. Monika Majka
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jących miejsca do schronienia na noc, 
którzy po bezowocnych poszukiwaniach 
zdecydowali się przenocować w stajni. 
Jednak to do nich i małego Jezusa przy-
byli tak honorowi goście jak trzej mędrcy 
i złożyli dzieciątku pokłon. Całość przed-
stawienia pokazująca scenki z życia 
nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, 
mędrców, dzieci oraz aniołów przeplata-
na była kolędami i pastorałkami. Piękna 
scenografia wprowadziła zgromadzoną 
publiczność w świąteczny nastrój.

Ogromne zaangażowanie rodziców 
opłaciło się, gdyż przedstawienie wywar-
ło duże wrażenie i poruszenie, a publicz-
ność podziękowała owacją na stojąco  

i gromkimi długimi brawami. Sami akto-
rzy byli z siebie bardzo dumni, słysząc 
wiele pochwał pod swoim adresem. In-
scenizacja zintegrowała rodziców, był to 
niezwykły prezent świąteczny dla dzieci. 
Natomiast cała społeczność szkolna: 
dzieci oraz Grono Pedagogiczne miały 
możliwość uczestniczenia w tak pięknej 
tradycji. Puentę biblijnej historii uświetnił 
Koncert Kolęd i Pastorłek w wykonaniu 
zespołu „Mała Kalinka” działającej w Ze-
spole Szkół w Trzebosi pod przewodnic-
twem pani Justyny Kuduk i pani Lucyny 
Piersiak. Na zakończenie zgromadzeni 
goście wysłuchali podziękowań za zaan-
gażowanie i przygotowanie jasełek oraz 

świątecznych życzeń od Pani Dyrektor 
Lucyny Korzenny i w świątecznych na-
strojach rozeszli się do sal, w których od-
były się klasowe spotkania wigilijne.

Wszystkim rodzicom, którzy brali udział 
w niezwykłych jasełkach w naszej szkole, 
oraz panu Pawłowi Drozd za profesjonal-
ną oprawę muzyczną bardzo dziękujemy 
i życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, 
codziennego uśmiechu, życzliwości otwar-
tości na drugich ludzi powodujących prze-
mianę w innych i w nas samych.

Do zobaczenia na Jasełkach za rok!
Lucyna Piersiak

Aneta Ożóg

MISJA – KSIąŻKA!
Często można słyszeć głosy, że co-

raz mniej ludzi czyta książki. Podobne 
opinie krążą na temat pisania. Odwrotna 
sytuacja miała miejsce w Zespole Szkół  
w Trzebosi, gdzie dwie drużyny z gimna-
zjum wzięły udział w ogólnopolskim turnie-
ju literackim dla szkół ponadpodstawowych  

„Misja – książka!”. Młodzi autorzy, z po-
mocą i wsparciem nauczyciela – opieku-
na drużyny, napisali opowiadania, wyko-
nali ilustracje, a następnie zaprojektowali 
książkę od pierwszej do ostatniej strony 
w inteligentnym systemie wydawniczym 
Ridero. Uczniowie z klasy II b w składzie: 

Honorata Baran, Edyta Frączek, Berna-
deta Krudysz, Natalia Tryniecka, Natalia 
Piersiak, Patrycja Rejman, Bartłomiej Ku-
rasiński oraz Mateusz Lepianka, napisali 
książkę pt. „Nowe życie”, która opowiada 
o losach nastolatka – Artura. Natomiast 
drużyna z klasy IIIa, czyli Sylwia Bandura, 
Izabela Cisek, Weronika Cisek, Damian 
Cisek, Gabriela Dzioban, Magdalena Frą-
czek, Emilia Nowak, Natalia Pikor, w swej 
książce opisała problemy, z jakimi boryka-
ją się młodzi ludzie. Książki te niedawno 
ukazały się drukiem i sprawiły niemałą ra-
dość ich autorom. Młodym pisarzom gratu-
luję i życzę dalszych sukcesów.

Monika Sidor

ZESPóŁ SZKóŁ WóLKA NIEDŹWIEDZKA

W dniach 14.12.2016 – 16.12.2016 
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąc-
lecia Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Wólce Niedźwiedzkiej odbył się 
Charytatywny Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy zorganizowany przez na-
uczycieli wychowania przedszkolnego,  
tj. p. Natalię Wrzos, p. Joannę Gaweł 
oraz p. Paulinę Michalak.

Do akcji przyłączyły się dzieci i mło-
dzież z klas szkoły podstawowej jaki gim-
nazjum. Młodzież gimnazjalna chętnie 
pomagała w sprzedaży ozdób. Podczas 
kiermaszu można było kupić ozdoby 
świąteczne, które zostały przyniesione 

Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy
przez uczniów oraz rodziców, tj. kartki 
bożonarodzeniowe, kolorowe choinki  
z papieru, unikatowe ozdoby z makaro-
nu, aniołki z masy solnej, stroiki z szy-
szek oraz bombki choinkowe.

Kiermasz upłynął w przedświątecz-
nej i miłej atmosferze. Cały dochód ze 
sprzedaży został przeznaczony dla Mi-
łosza Jońca, który jest chory na muko-
wiscydozę.

Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy za okazane serce i wsparcie 
finansowe.

Paulina Michalak
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Dla Babci i Dziadka 
mam słodkiego kwiatka
żać w kalendarzu świąt, które wpływają na 
kształtowanie właściwych postaw wobec 
innych ludzi. Ogromną rolę do spełniania 
w tym zakresie ma przedszkole i szkoła  
w początkowym okresie kształcenia.

W dniu 14 stycznia 2017r. Dzień 
Babci i Dziadka został zorganizowa-
ny przez wychowawczynie pracujące 
w Przedszkolu Samorządowym przy 
Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej. Dzieci bardzo przeżyły spotkanie 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 GóRNO

15 stycznia 2017 roku Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Ignacego Partyki  
w Górnie zorganizowała cykliczną im-
prezę środowiskową. Jasełkowe wystę-
py uczniów mieli przyjemność zobaczyć 
goście specjalni, czyli Babcie i Dziad-
kowie. Ciekawa inscenizacja, efektow-
ny program artystyczny okraszony ory-
ginalnymi dekoracjami – tak wyglądało 
niedzielne popołudnie spędzone w sali 
gimnastycznej naszej Szkoły.

Mimo ospowo-grypowego sezonu  
i licznych absen-
cji na próbach, jak  
i w trakcie przedsta-
wienia, uczniowie 
znakomicie wywią-
zali się ze swoich 
ról. Trzej Królowie 
złożyli należny hołd 
Dziecięciu Jezus, 
Herod miał spore 
kłopoty z pazerną 
żoną, Pasterze nie 
kryli swojego zadzi-
wienia, Aniołowie wykazali się większą 
siłą perswazji niż siły diabelskie. Tak 
więc i tym razem historia narodzenia Je-
zusa, choć ukazana ze sporą dawką iro-
nii i humoru, zakończyła się dobrze.

Najmłodsi uczniowie naszej Szkoły 
przygotowali także specjalne, poetyc-
ko-muzyczne życzenia dla swoich Babć  

Choinka Szkolna połączona z Dniem Babci i Dziadka 
w SP nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie

i Dziadków. Do życzeń dołączyli się rów-
nież wyśmienici goście, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością. Miłe słowa do zgro-
madzonej publiczności skierowali między 
innymi: poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej – Mieczysław Miazga, wicepre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska – Bogusław Kida, proboszcz 

z babciami i dziadkami i przygotowały 
się do niego poprzez wykonanie za-
proszeń i solidne nauczenie swoich ról, 
wierszyków, inscenizacji i piosenek na 
występ. Każda grupa wiekowa zapre-
zentowała swój program artystyczny. 
Rodzice wnieśli również duży wkład  
w przygotowanie imprezy organizując 
dla wszystkich poczęstunek. Uroczy-
stość dostarczyła wszystkim wielu wzru-
szeń a także radości. E. Kuduk

Jest w styczniu takie święto, o którym 
nie można zapomnieć – to Dzień Babci  
i Dziadka. Małe dziecko kocha babcię  
i dziadka, chociaż jeszcze nie potrafi oka-
zać w wyraźny sposób tego, co czuje i dla-
tego bardzo ważną rzeczą jest to aby już 
od najmłodszych lat nauczyło się zauwa-

parafii Górno – ks. prałat Jan Lib, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. – Mieczysław Kobiernik, sołtys 
wsi Górno – Andrzej Krawiec, przewod-
nicząca Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Górnie – Małgorzata Nicpoń.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Biały
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ZESPóŁ SZKóŁ GóRNO
Przegląd kolęd i pastorałek

Aby zachęcić dzieci do poznawania 
kolęd i pastorałek również dla podtrzy-
mania tradycji kolędowania w Zespole 
Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie został 
zorganizowany po raz pierwszy PRZE-
GLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK pod ha-
słem ,,W Dzień Bożego Narodzenia”.

Patronat nad przeglądem objął Soł-
tys Wsi Górno Pan Andrzej Krawiec.

Przegląd adresowany był do przed-
szkolaków i uczniów edukacji wczesnosz-

kolnej. Ocenie podlegały umiejętności 
wokalne, znajomość tekstu, kostiumy i re-
kwizyty, a szczególnie oryginalność daw-
nych tekstów kolęd i pastorałek.

Do udziału zgłosiło się 30 uczestni-
ków. Dzieci z ogromnym zaangażowa-
niem, przeżyciem prezentowały kolędy 
i pastorałki. Każde z nich otrzymało dy-
plom i nagrodę książkową.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
uczestnikom, wychowawcom i rodzicom 

za przygotowanie dzieci do przeglą-
du. Z całego serca dziękujemy również 
Sołtysowi Wsi Górno panu Andrzejowi 
Krawiec i Dyrekcji ZS im. ks. M. Lachora 
pani Teresie Surdyka za sfinansowanie 
nagród książkowych i dyplomów na w/w 
przegląd.

Organizatorzy:
Bożena Oczkowska

Maria Rembisz
Maryla Romańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TRZEBOŚ
Wyjątkowy sezon „Kolędników z Dwójki”

Od lewej: Konrad Gołębiowski, Mateusz Szuberla, Mateusz Zimny, Bartłomiej
Falandysz, Hubert Prucnal, Jakub Cisek, Jakub Dubiel, Maciej Piwiński, 
Karol Sroczyk, Jakub Modłkowski

W trosce o podtrzymanie pięknego 
polskiego zwyczaju chodzenia po kolę-
dzie „Kolędnicy z Dwójki” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Św. St. Kostki w Trze-
bosi w tym roku przygotowali widowisko 
pt. „Herody” i, dzięki dobrej współpracy  
z Radą Rodziców, zaprezentowali je sze-
rokiemu gronu odbiorców z terenu gminy 
i powiatu. 

Najpierw 12 stycznia zapukali do 
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.  
– p. Andrzeja Ożoga oraz okolicznych 
firm: „Smak Górno” w Górnie, „Greinplast” 
i „Metkom” w Rzeszowie oraz „Styrobud” 
w Trzebosi, a także odwiedzili podopiecz-
nych Domu Dziecka oraz Podkarpackie-

go Hospicjum dla Dzieci. Dwa dni później 
występowali przed publicznością przybyłą 
do naszej szkoły z okazji „Choinki”. Na 
początku ferii po raz pierwszy zawitali  
z kolędą do instytucji w stolicy Podkarpa-
cia. Niewątpliwie był to duży zaszczyt dla 
naszej placówki, że jej przedstawiciele mo-
gli wystąpić przed Biskupem Rzeszow-
skim – ks. Janem Wątrobą, Prezyden-
tem Miasta Rzeszowa - p. Tadeuszem 
Ferencem, Wojewodą Podkarpackim 
– p. Ewą Leniart, Podkarpackim Kura-
torem Oświaty – p. Małgorzatą Rauch 
oraz „na żywo” w Radiu Via, pokazując 

i talenty rozwijane w naszej niewielkiej 
szkole wiejskiej, i nasze zakorzenienie 
w tradycji. Oczywiście kolędników nie 
mogło też zabraknąć w rodzimej parafii. 
Korzystając z gościnności ks. Probosz-
cza Józefa Fili, 22 stycznia najpierw za-
prezentowali się w kaplicy na Podlesiu,  
a potem w kościele w Trzebosi. Wido-
wisko szczególnie dedykowane było 
wszystkim Babciom i Dziadkom ze wzglę-
du na obchodzone przez nich święto.

Ostatnim, ale bardzo ważnym punk-
tem na trasie „Kolędników z Dwójki” było 
Podegrodzie k. Nowego Sącza. Dzięki 

zaangażowaniu i wsparciu finansowemu 
MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz uzbie-
ranym datkom chłopcy uczestniczyli tam 
w jubileuszowych XX Ogólnopolskich 
Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe 
Kolędowanie”, zajmując jedno z równo-
rzędnych III miejsc i po raz kolejny bę-
dąc jedynym zespołem z Podkarpacia 
spośród 33 grup kolędniczych (29 z wo-
jewództwa małopolskiego i 3 ze śląskie-
go) w tym 26 dziecięcych i 7 młodzieżo-
wych. Do szkoły wrócili z uśmiechami 
na twarzach, pięknym SERCEM PODE-
GRODZKIM i rzeźbą PASTUSZKA.

Po wyjątkowo intensywnym sezonie 
i kolędnicy, i opiekun zespołu – p. Be-
ata wreszcie mogli odpocząć. Na miej-
sce relaksu zgodnie wybrali Kraków, do 
którego pojechali tuż po zakończeniu 
zmagań konkursowych w Podegrodziu. 
Spacer ulicą Grodzką, msza św. w Bazy-
lice Mariackiej oraz dwugodzinny pobyt 
w Parku Wodnym z pewnością pozwoli-
ły im zregenerować siły do nauki i pracy  
w kolejnym semestrze oraz utwierdziły  
w przekonaniu, że warto mieć pasje.

Beata Dzwonnik



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 48

W styczniu w Sławnie koło Opoczna odbyły 
się 80. Kolarskie Przełajowe Mistrzostwa Polski, 
w których duży sukces odniosły zawodniczki Klu-
bu Smak Górno Poltino Azalia Brzóza Królewska, 
zdobywając cztery medale indywidualnie i jeden 
drużynowo. Największe tryumfy święciła Brygida 
Piersiak, która zdobyła Mistrzostwo Polski w ka-
tegorii juniorka młodsza. Niewiele gorszy wynik 
zanotowała Zuzanna Flis, która zdobyła wicemi-
strzostwo w tej samej kategorii. Brygida była fa-
worytką tych zawodów. Jechała bardzo dobrze 
pod względem technicznym i na metę wjechała 
z minutową przewagą nad drugą zawodniczką. 
Zuzanna Flis zdobywając srebrny medal pokazała 
równie dobre przygotowanie. Duże słowa uznania 
należą się także Kindze Kalembkiewicz, która 
zdobyła dwa srebrne medale w kategorii juniorka 
oraz kategorii młodzieżowej do lat 23. Kinga po-
konała kilka starszych i bardziej doświadczonych 
zawodniczek, co przyczyniło się do tego, że tre-
ner kadry powołał ją jako zawodniczkę rezerwową 
zbliżających się Mistrzostw Świata w Kolarstwie 
Przełajowym, które odbędą się w Luksemburgu. 
Równie dobrze zaprezentowała się Malwina Mul, 

Mistrzowskie dziewczyny Azalii

Mistrzostwo oraz Wicemistrzostwo Polski dla za-
wodniczek Azalii: Brygidy Piersiak i Zuzanny Flis

Brygida Piersiak wjeżdża na metę już jako Mistrzyni Polski

Kinga Kalembkiewicz świętuje zdobycie Wice-
mistrzostwa Polski

Mistrzowskie dziewczyny ze swoim  
trenerem Stanisławem Zygmuntem

która uplasowała się na IV pozycji 
wśród młodziczek. IV miejsce zajął 
także najmłodszy zawodnik Azalii Łu-
kasz Stachula, który startował w kate-
gorii żak i był to jego największy suk-
ces. Nieźle zaprezentowali się także 

juniorzy młodsi. Patryk Plasota zajął 
VIII pozycję, zaś Sebastian Stachula – 
XI. Powyższe sukcesy przyczyniły się 
do zdobycia 7 punktów dla Klubu we 
Współzawodnictwie Sportowym Dzie-
ci i Młodzieży na szczeblu krajowym.

Stanisław Zygmunt
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W analizowanym czasie policjanci 
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności 
służbowe na miejscu przy 31 kolizjach 
drogowych, z których najwięcej miało 
miejsce w Sokołowie Młp. (11 kolizji),  
w Nienadówce (3 kolizje), w Trzebusce 
(1 kolizja), w Trzebosi (3 kolizje), w Wól-
ce Niedźwiedzkiej (2 kolizje), w Górnie 
(1 kolizja ), w Turzy (1 kolizja), w Łowi-
sku (1 kolizja) i w Kamieniu (7 kolizji).

Komendant
 Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

nadkom. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

dot. zdarzeń zaistniałych  
od 01 stycznia do 14 marca 2017 r.

Przestępstwa:
Od 1 stycznia do 14 marca 2017 r. 

Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 50 przestępstw popełnionych 
na terenie działania tutejszej jednostki. 
Były to przestępstwa przede wszystkim 
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (10 przypadków), kra-
dzieże z włamaniem (11 przypadków), 
oszustwo (7 przypadków), uszkodze-
nie ciała (4 przypadki), groźby karalne 
(5 przypadków), fizyczne i psychiczne 
znęcanie się nad rodziną (4 przypad-
ki), uszkodzenie mienia (3 przypadki), 
przywłaszczenie mienia (1 przypadek) 
kierowanie samochodem pod dro-
dze publicznej w stanie nietrzeźwości  
(3 przypadki), naruszenie tajemnicy ko-
respondencji (1 przypadek) oraz wypa-
dek drogowy (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe:

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
Redaguje zespół. Adres Redakcji: 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, tel. 17 772 90 53,
www.kurier-sokolowski.com; e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com
Skład komputerowy: MGOKSiR. Nakład 300 egz. 
Łamanie i druk: Drukarnia Laser-Graf, tel./fax 24 366 88 82
Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy jedynie ich autorów.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych mate-
riałów oraz zmiany tytułów.

PIsmO sPOŁeczNO-KULtUraLNe

KURIER
SOKOŁOWSKI

Redakcja Kuriera Sokołowskiego zwraca się z proś-
bą do osób współpracujących w przygotowaniu pisma  
o dostarczenie materiałów do najbliższego numeru  
w terminie do 15.05.2017 r. 

Teksty i zdjęcia należy przekazać  na adres redakcji:
Redakcja Kuriera Sokołowskiego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. 
36-050 Sokołów Młp.
ul. Lubelska 5
e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com

Prośba nasza podyktowana jest koniecznością odpo-
wiednio wcześniejszego zgromadzenia materiałów do 
druku, uwzględniając cykl przygotowawczy i wydawczy.

Po wskazanym terminie nadesłane materiały  mogą się 
ukazać dopiero w następnym numerze Kuriera Soko-
łowskiego.

Zespół redakcyjny 
Kuriera Sokołowskiego

R E K L A M A



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 50

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp.
OFERUJEMY:

• kredyty dla każdego na korzystnych warunkach
• rachunek ROR (emeryci i renciści bez opłat)
• bogata oferta bankowości elektronicznej
• wysoko oprocentowane lokaty terminowe
• rachunki bieżące dla przedsiębiorców i rolników
• przekazy zagraniczne
• bezprowizyjne wypłaty z bankomatów

POLSKI BANK
POLSKI KLIENT

POLSKI KAPITAŁ
POLSKI ZYSK

Rok założenia 1905

ul. Rynek 4
36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 7729013, 17 8642747
tel./fax 17 7729207
e-mail: bank@bssokolow.pl
www.bssokolow.pl
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Andrzej Grabowski w programie kabaretowym 
„Żywot człowieka zabawnego”  4 marca 2017 r.

XVII Turniej Piłki Nożnej 
„Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku” 
– Eliminacje Gminne 
pod Patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Sokołów Małopolski., 10 lutego 2017 r.
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