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

Witaj Majowa Jutrzenko, Świeć Naszej Polskiej Krainie!

Słowa tej pieśni dawały nadzieję na lepszą przyszłość kilku pokoleniom Polaków. Na swojej aktualności nic nie straciły do dnia 
dzisiejszego. Pamięć o Konstytucji 3 Maja, sprawia, że Polacy potrafią rozsądnie pokierować swoimi losami w najtrudniejszych 
nawet warunkach, w czasach zaborów, wojennych zawieruch, ale też w czasach obecnych, w czasach normalności.

Zgromadziliśmy się dziś, podobnie jak w poprzednich latach, na Sokołowskim Rynku przed pomnikiem Matki Boskiej Królowej 
Polski, aby uczcić rocznicę Konstytucji 3 Maja, pierwszej europejskiej konstytucji, która była przygotowana i opracowana przez 
najświatlejsze umysły doby oświecenia, przez ludzi, którym na sercu leżało dobro naszej ukochanej Ojczyzny.

Mam ogromny honor powitać wszystkich zgromadzonych, którzy przychodząc na Rynek przed pomnik dają wyraz przywiąza-
nia do patriotyzmu i wartości zawartych w Konstytucji 3 Maja. Wartości te mają charakter uniwersalny i ponadczasowy; wzorowały 
się na nich miliony Polaków w kraju i za granicą. Również i teraz czerpiemy to co najcenniejsze z zapisanych kart Ustawy Majowej.

Konstytucja 3 Maja była na ówczesne czasy przykładem dla całego świata; jej rozwiązania były prekursorskie, w późniejszych 
czasach wzorowały się na niej inne państwa. Celem ustawy było wyzwolenie się z pod obcej zależności, a drogą do tego było 
stworzenie trwałego, sprawnego i praworządnego organizmu państwowego.

Konstytucja proklamowała zasady, które i dzisiaj uznawane są za naczelne zasady państwa demokratycznego, takie jak:
- zasada zwierzchności narodu,
- reprezentacja oraz trójpodział władzy: wykonawcza sprawowana przez króla, ustawodawcza, czyli parlament składający się 

z sejmu i senatu oraz sądownicza sprawowana przez wolne i niezależne sądy.
Ponadto Konstytucja 3 Maja:
- zniosła „liberum veto” – źródło słabości rządu i anarchii,
- zreformowała pozycję mieszczan,
- uważała katolicyzm za religię panującą, podkreślając równouprawnienie innych religii.
Wstrząs I rozbioru uświadomił Polakom potrzebę reform. Zasadnicze reformy przestarzałego już ustroju nie bez przyczyny 

rozpoczęto od oświaty, z myślą przewodnią: „Takie będą Rzeczpospolite, jak młodzieży chowanie”.
W naprawie Rzeczpospolitej króla Stanisława Poniatowskiego wspierali wielcy myśliciele doby Oświecenia; Stanisław Staszic, 

Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski, czy też przyszły Naczelnik Insurekcji Tadeusz Kościuszko. To oni domagali się reformy syste-
mu społecznego, reformy organów państwa i uwzględnienia aspiracji mieszczaństwa i chłopów.

W tych warunkach doszło do zwołania Sejmu, nazwanego później Czteroletnim, który stał się polem starć między obozem  
reformatorskim a konserwatywnym. Nastroje patriotyczne były tak radykalne, że reformatorzy przeforsowali uchwalenie Konstytu-
cji 3 Maja w 1791 roku.

Niestety, znaleźli się zdrajcy na żołdzie Rosji, czary goryczy dopełniła konfederacja targowicka. Wybuchła wojna polsko-ro-
syjska, a Rosjan wsparli Prusacy i Austriacy. Rzeczpospolita skazana była z góry na porażkę. Nie uratował jej wybuch powstania 
Kościuszkowskiego. Polska nie była w stanie przeciwstawić się potędze trzech mocarstw. Po II i III rozbiorze zniknęła na 123 lata 
z mapy Europy. Zniknęła z mapy Europy, ale naród przetrwał, a Konstytucja 3 Maja stała się dla Polaków punktem odniesienia,  
do którego nawiązywali uczestnicy wojen napoleońskich, Powstań Listopadowego i Styczniowego, legioniści Marszałka Piłsud-
skiego, żołnierze walczący na frontach II wojny światowej.

Szanowni Państwo!

Dziś świętujemy rocznicę Konstytucji 3 Maja w czasie, gdy mamy wolną Polskę. Wypada tylko żałować, że szczytne ideały 
ustawy zasadniczej z 3 Maja 1791 roku nie przez wszystkich są doceniane. Kraj Nasz jest podzielony. Nadal znajdują się wśród 
nas ludzie, którym nie leży na sercu dobro Kraju i Naszego Państwa, a tylko prywata, interesy obcych państw, obcego kapitału. 
Potrafiliśmy rozsądnie pokierować swoimi losami w okresach bardzo trudnych dla Naszego Kraju, jednoczyć się w okresach  
zagrożeń bytu narodowego. Nie potrafimy to robić w czasach normalności. Nasz Kraj jest obecnie skłócony i pęknięty. Rozdarcie 
polityczne w sejmie przenosi się na inne dziedziny naszego życia. Ileż w Naszym Kraju waśni i niepotrzebnych nikomu sporów. 
Dużych zmian wymaga poprawa sądów i stosowania prawa, aby obywatele mogli czuć się bezpiecznie w swoim Kraju, a sprawy 
żeby załatwiane były szybko i sprawiedliwie. Dalszych zmian i unowocześnienia wymaga gospodarka oraz stawianie na pierwszym 
planie interesów nordowych, interesów Polski. Nie możemy wzorować się na krajach, które odeszły od chrześcijańskich korzeni 
Europy, które przeżywają inwazję terroryzmu i islamu. Nasz Kraj ma wiele problemów, z którymi musi radzić sobie sam.

Jesteśmy w Unii Europejskiej, do której wstąpiliśmy z wielkimi nadziejami na poprawę naszego bytu. Nie miejmy jednak 
złudzeń. Nikt nam nie daje niczego za darmo, o wszystko trzeba walczyć i upominać się o swoje. Tylko ciężką pracą możemy 
zapewnić sobie lepsze warunki życia.

Z okazji Święta 3 Maja pragnę życzyć wszystkim zgromadzonym wytrwałości, spełnienia marzeń i spokojnego i radosnego 
świętowania.

Burmistrz MiG Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie 
Małopolskim w dniu 9 marca 2017 r. przeprowadziła 
kontrolę w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp.  

w zakresie:
1. Rozliczeń przekazywanych przez Kluby Sportowe za 2016 r.
2. Faktur i świadczonych usług na rzecz Gminy przez Zakład 
Komunalny Spółka z o. o.

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

w dniu 20 marca 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Stan oświaty na terenie miasta i gminy Sokołów Młp.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

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

w Sokołowie Małopolskim w dniu 21 marca 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie z harmonogramem budowy dróg i chodników  

na terenie miasta i gminy.
2. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 29 marca 2017 r.

Porządek obrad:
1. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich  

i krajowych na terenie miasta i gminy.
2. Stan oświaty na terenie gminy Sokołów Młp.
3. Podjęcie uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski  
na 2017 rok,

 – w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie zamiany gruntu,
 – w sprawie zamiany gruntu,
 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/275/2016 z dnia 

29 grudnia 2016 roku
 – w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
 – w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowa-
dzonego ustawą Prawo Oświatowe,

 – w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę 
Sokołów Małopolski projektu pn: Partycypacja w pla-
nowaniu przestrzennym w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”,

 – w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/271/2016 
 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finan-

sowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017-2022,
 – w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Gminy 

Sokołów Młp. pn.: „Modernizacja oczyszczalni ście-
ków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów 
Małopolski.”

 – w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Turza,

 – w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Markowizna,

 – w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Sokołów Małopolski,

 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez 
Burmistrza Gminy Miasta w Sokołowie Młp.  
od 18 lutego 2017 r. do 28 marca 2017 r.

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108728R 
ulica Plebańska w Sokołowie Małopolskim w km od 0+000 
do 0+832. Otwarcie ofert ustalono na dzień 9 marca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108704R 
Trzeboś do kościoła w miejscowości Trzeboś w km od 
0+015 do 0+535. Otwarcie ofert odbyło 9 marca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108703R 
Wólka Sokołowska i Górno w km od 0+000 do 0+900. 
Otwarcie ofert odbyło się 9 marca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego  
na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej  
o nr ew. działki 209/1 i 2385/2 w miejscowości Górno od km 
0+000 do 0+430. Otwarcie ofert odbyło 9 marca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego  
na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej  
o nr ew. działki 3362/8 i 802/1 w miejscowości Górno  
od km 0+000 do 0+566,6. Otwarcie ofert ustalono na dzień 
9 marca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego  
na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrz-
nej ul. Akacjowej w miejscowości Górno od km 0+566,50  
do 0+633. Otwarcie ofert odbyło się 9 marca 2017 r.,

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

nych do dzierżawy położonych w Trzebosi na dz. nr 2084/41 
z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej i w Sokołowie 
Młp. na dz. nr 839/16 i dz. nr 837/3 pod tymczasowe obiekty 
przeznaczone do garażowania środków transportu,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy w Trzebosi ul. Podlas na części  
dz. nr 2606, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany 
z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.
 – w sprawie wynajmu lokalu o pow. 46 m2 wyodrębnionego  

w budynku byłej OSP zlokalizowanego na dz. nr 2606  
w Trzebosi, na prowadzenie działalności usługowo-handlowej,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych 
do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski. 
Otwarcie ofert odbyło się 10 marca 2017 r.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 471/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 
Nr 108728R ulica Plebańska w Sokołowie Małopolskim  
w km od 0+000 do 0+832, gdzie dokonuje się zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 472/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 
Nr 108704R Trzeboś do kościoła w miejscowości Trzeboś 
w km od 0+015 do 0+535, gdzie dokonuje się zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 473/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieogra-
niczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi 
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gminnej Nr 108703R Wólka Sokołowska w miejscowości 
Wólka Sokołowska i Górno w km od 0+000 do 0+900, 
gdzie dokonuje się zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
warunków Zamówienia.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 474/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi we-
wnętrznej o nr ew. działki 209/1 i 2385/2 w miejscowości 
Górno w km od 0+000 do 0+566,5, gdzie dokonuje się zmia-
ny treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 475/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrz-
nej o nr ew. działki 3362/8 i 802/1 w miejscowości Nienadów-
ka w km od 0+000 do 0+430, gdzie dokonuje się zmiany tre-
ści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 476/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi we-
wnętrznej ul. Akacjowej e miejscowości Górno w km od 
0+566,50 do 0+633, gdzie dokonuje się zmiany treści Spe-
cyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie podziału środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  
i miasta w 2017 roku,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych  
do oddania w najem: Trzeboś ul. Górna 315, dz. nr 2076  
z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 471/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieogra-
niczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi 
gminnej Nr 108728R ulica plebańska w Sokołowie mało-
polskim w km od 0+000 do 0+832, gdzie dokonano zmiany 
terminu otwarcia ofert na dzień 13 marca 2017 r. W termi-
nie tym, otwarcie ofert odbyło się.,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 475/2017 r. z dnia 
21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania pn.: Przebudowa wewnętrznej 
o nr ew. działki 3362/8 i 802/1 w miejscowości Nienadówka 
w km od 0+000 do 0+430, gdzie dokonuje się zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieorganicznego na reali-
zację zadania pn.: Dostawa materiałów chodnikowych do 
budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski. 
Otwarcie ofert odbyło się 10 marca 2017 r.

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 482/2017 r. z dnia 
02.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów 
kamiennych do remontu dróg na ternie Gminy Sokołów 
Małopolski, gdzie dokonuje się zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych warunków Zamówienia.,

 – w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 p. 8 
ustawy prawo zamówień publicznych,

 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 469/2017 r. z dnia 
13.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działek  
nr 420/12, 420/9, 1359/10 położonych w Trzebosi. Prze-
targ odbył się 15 marca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy chodni-
ków na terenie Gminy Sokołów Małopolski. Otwarcie ofert 
ustalono na dzień 31 marca 2017 r.,

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki 837/3 
położonej w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem pod tym-
czasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków 
transportu,

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki 839/16 
położonej w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem pod tym-
czasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków 
transportu,

 – w sprawie wynajmu lokalu wyodrębnionego w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 2076 położonej w Trzebosi 
przy ul. Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności polegającej na prowadzeniu usług kosmetycznych,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. 817/69 i 817/70 położonych w Nie-
nadówce,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży dz. 135/10 położonej w Trzebusce  
i dz. 2084/43 położonej w Trzebosi,

 – w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania BU-
DŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI  
za rok 2016,

 – w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie 
Małopolskim w dniu 12 kwietnia 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o dożywianiu uczniów z terenu gminy i miasta.
2. Dofinansowanie z MGOPS. Dożywianie w przedszkolach.

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

w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Gminy  

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

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

w Sokołowie Małopolskim w dniu 19 kwietnia 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Spółek Wodnych.
2. Informacja o funkcjonowaniu Stowarzyszenia Lokalna Gru-

pa Działania „EUROGALICJA” i udzielanych dotacjach.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 
Małopolskim 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 Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych 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.
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W dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13 00 w sali 
klubowej Miejsko Gminne go Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie 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.
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.

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie 

Małopolskim odbędzie się posiedzenie Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Sokołowie 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 Miejskiejw Sokołowie Małopolskim.
Temat posiedzenia:

1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych 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 odbędzie 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.
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.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Gminy  

Sokołów Młp.
2. Sprawy ustawy o obrocie ziemią.
3. Problematyka łowiecka.

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

 – w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nierucho-
mości,

 – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

 – w sprawie przekazania dotacji samorządowi Woje-
wództwa Podkarpackiego, w sprawie: zmiany Uchwały  
Nr XXIX/306/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
zmian w planie budżetu na rok 2017,

 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
 – w sprawie przyjęcia sołectwa Nienadówka do Podkarpac-

kiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 -2020,
 – w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania 

pn. „ Zakup wozu strażackiego średniego dla miejscowo-
ści Górno”,

 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

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

od 30 marca 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.
 – w sprawie zmiany w budżecie 2017 r.,
 – w sprawie polityki rachunkowości – TIM – grant planowanie 

przestrzenne,
 – w sprawie polityki rachunkowości – Projekt parasolowy,
 – w sprawie polityki rachunkowości – Cyfryzacja UGiM,
 – w sprawie polityki rachunkowości – POIŚ - projekt
 – w sprawie polityki rachunkowości – RPO podnoszenia stan-

dardów nauczania – Oświata,
 – w sprawie polityki rachunkowości – PROW droga 108704R 

Trzeboś,
 – w sprawie polityki rachunkowości – PROW droga 108703R 

Wólka Sokołowska,
 – w sprawie polityki rachunkowości – PROW droga 108728R 

Sokołów Młp.,
 – w sprawie polityki rachunkowości – PROW droga wewnętrz-

na Górno,
 – w sprawie polityki rachunkowości – PROW droga  

wewnętrzna Nienadówka,
 – w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki nr 2606 

położonej w Trzebosi z przeznaczeniem na cele handlowo-
-usługowe,

 – w sprawie wynajmu lokalu nr 1, nr 5, nr 6, nr 7 wraz  
z udziałem w częściach wspólnych w lokalu nr 9 i 10 wyod-
rębnionych w budynku zlokalizowanym na działce nr 2076, 
położonym w Trzebosi z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności polegającej na świadczeniu usług medycznych,

 – w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy na ogro-
dzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. 
banneru reklamującego firmę: F.H.U. „A VITO”,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest teren skła-
dający się z części działki nr 3788/8 zlokalizowany pomię-
dzy działką nr 3788/7, a ul. Reymonta w Sokołowie Młp.  
z przeznaczeniem na cele handlowe,

 – w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej.

Karolina Cisek
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Pan Leszek z zamiłowania jest histo-
rykiem i publicystą historycznym. Podczas 
około trzygodzinnego wystąpienia w Soko-
łowie wyjaśniał zgromadzonym fenomen 
najlepiej zorganizowanej grupy wojskowej 
polskiego podziemia niepodległościowego 
jaką były Narodowe Siły Zbrojne. Dowie-
dzieliśmy się nie tylko tego czym był NSZ, 
ale także jacy ludzie go tworzyli, jaką dzia-
łalnością się zajmował i przede wszystkim 
jakimi wartościami kierowali się żołnierze 
Narodowych Sił Zbrojnych. Pomimo dłu-
giego wystąpienia zarówno prelegent jak  
i słuchacze nie dawali po sobie oznak 
zmęczenia.

Spotkanie zostało zorganizowane 
dzięki zaangażowaniu działaczy Młodzieży 
Wszechpolskiej, pomocy Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz 
Fundacji Kazimierza Wielkiego za pomocą 
pieniędzy z kwesty pod hasłem „Przywra-
camy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”. 
Fundusze z tej kwesty są przeznaczane 
na organizacje wszelkiego rodzaju inicja-
tyw poświęconym Żołnierzom Wyklętym, 
podobnie jak w przypadku tego spotkania.

Leszek Żebrowski w Sokołowie!
8 kwietnia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z Panem  
Leszkiem Żebrowskim poświęcone tematyce Narodowych Sił Zbrojnych.

W imieniu wszystkich organizatorów 
serdecznie dziękujemy uczestnikom spo-
tkania za obecność. Liczymy, że kolejne 

tego rodzaju spotkanie zgromadzi jesz-
cze większą grupą zainteresowanych.

Ewelina Chorzępa

Po wykładzie odbyło się rozdanie 
nagród w Konkursie na plakat o przeciw-
działaniu narkomanii. W konkursie tym 
udział wzięło 67 uczniów gimnazjów.

Dopalacze to potoczna nazwa środ-
ków zastępczych o działaniu psychoak-
tywnym, które nie zostały ujęte w Ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Zawarte  
w nich substancje aktywne wykazują 
działanie podobne do dotychczas zna-
nych narkotyków. Dopalacze zawierają 
niezwykle groźne dla organizmu czło-
wieka substancje. Na ich opakowaniach 
znajduje się napis „Produkt nie jest prze-
znaczony do spożycia” i z taką intencją 
jest sprzedawany. Spożycie odbywa się 
więc na własną odpowiedzialność i wbrew 
„potencjalnemu przeznaczeniu”.

Celem wykładu było uświadomienie 
naszej młodzieży o zagrożeniach jakim 
są dopalacze – nowe narkotyki – niestety 
łatwo dostępne i niebezpieczne. Profesor 
Tomasz Ruman swoją część wykładu po-

DOPALACZE
W dniu 9 maja 2017 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacjiw Sokołowie Małopolskim 
odbył się wykład pt. „Jestem świadomy – nie biorę!” na temat dopalaczy i środków zastępczych, który 
poprowadził dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz oraz mł. asp. Tomasz Surowiak funkcjonariusz Refera-
tu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rze-
szowie. Wykład ten skierowany był do uczniów klas szkół gimnazjalnych w gminie Sokołów Małopolski.

święcił na analizę składu chemicznego 
środków zastępczych. Zwrócił również 
uwagę na fakt, że środki te są produko-
wane przez laików, nie dbających ani  
o czystość substratów, a tym bardziej pro-
duktów reakcji chemicznych. Handlarze 
narkotykami poprzez dopalacze znaleźli 
sposób na to, aby czerpać ogromne zyski 
nie dbając o zdrowie i życie wielu osób.

Mł. asp. Tomasz Surowiak zwró-
cił uwagę młodzieży na fakt, że nawet  
w Internecie nikt nie jest bezkarny i bez-
pieczny. Przedstawił źródła demoralizacji 
i przestępczości nieletnich. Poinformował 
młodzież o skutkach prawnych zażywa-
nia dopalaczy oraz promował bezpieczne 
i społecznie pożądane zachowania.

Dane statystyczne pokazują, że pro-
blem dopalaczy dotyczy również i na-
szego regionu. W 2016 roku średnia 
krajowa wynosiła 11,9 przypadków podej-
rzeń zatruć dopalaczami w przeliczeniu  
na 100 tys. mieszkańców. W wojewódz-

twie podkarpackim średnia ta wynosiła 
1,26. Najwięcej przypadków zatruć odno-
towano wówczas w województwie łódzkim 
- aż 57,74 przypadków podejrzeń zatruć  
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Jako rodzice i opiekunowie nie ba-
gatelizujmy tego problemu. Trzeba mieć 
świadomość, że problem ten może spo-
tkać każdego z nas. Pomocy można 
szukać w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie, ul. Siemień-
skiego 17.

Organizatorem wykładu i Konkursu na 
plakat pt. „Jestem świadomy – nie biorę!” 
był Urząd Gminy i Miasta Sokołów Mało-
polski, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
w Sokołowie Małopolskim. Na wykładzie 
obecny był również kom. Adam Szeląg – 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Po-
licji w Rzeszowie oraz pani Iwona Piętak 
z Polskiego Radia Rzeszów.
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Lista nagrodzonych uczniów:
I nagroda Burmistrza GiM Sokołów Młp.  
- Kamila Naja, ZS nr 1 w Nienadówce
II nagroda Burmistrza GiM Sokołów Młp. 
- Paweł Wróbel, ZS w Trzebosi
III nagroda Burmistrza GiM Sokołów 
Młp. - Dominika Kołodziej ZS nr 1 w Nie-
nadówce

Nagroda Zakładu Komunalnego  
Sp. z o.o. Edyta Frączek, ZS w Trzebosi

Nagroda MGOKSiR w Sokołowie Młp. 
- Lidia Hajder, ZS Wólka Niedźwiedzka

Wyróżnienia:
Martyna Drapała- ZS nr 1 w Nienadówce
Kinga Tupaj- ZS w Górnie
Angelika Sidor- ZS w Trzebusce
Monika Surowiec- ZS w Sokołowie Młp.
Gabriela Nawojska- ZS Sokołów Młp.
Magdalena Budzyń- ZS nr 1 w Nienadówce
Andżelika Biernat- ZS nr 1 w Nienadówce

Weronika Pajkert- ZS nr 1 w Trzebosi
Beata Cisek- ZS nr 1 w Trzebosi
Kacper Jagusztyn- ZS nr 1 w Trzebosi
Natalia Piersiak- ZS nr 1 w Trzebosi
Kinga Decowska- ZS w Wólce Niedź-
wiedzkiej
Aleksandra Zybura- ZS w Górnie
Gabriela Skomro- ZS w Górnie
Izabela Miazga- ZS w Sokołowie Młp.

Paulina Dec

Działania artystyczne w MGOKSiR
„Zima”

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

„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 ponadgimna-
zjalne) – z 18 placówek oświatowo-kultu-
ralnych powiatu rzeszowskiego.

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

W I kategorii wiekowej przyznano 7 
nagród równorzędnych i 17 wyróżnień.

Nagrody:
 – Katarzyna Kaczor, Dom Ludowy 

Hermanowa 
 – Maria Kuczmarz, Dom Ludowy  

Hermanowa 
 – Kacper Laska, Szkoła Podstawowa 

Nowy Borek 
 – Szymon Maziarz, Szkoła Podstawo-

wa Nowy Borek 
 – Matylda Słonina, MGOKSiR Soko-

łów Młp. 
 – Małgorzata Stankowska, Szkoła 

Podstawowa Nowy Borek 
 – Marcelina Zacharskiw, Zespół Szkół 

nr 2 Nienadówka 
Wyróżnienia:
 – Natalia Kmiotek, Szkoła Podstawo-

wa Nowy Borek 
 – Magdalena Koch, Zespół Szkół  

Sokołów Młp. 

 – Gabriela Lorenc, MGOKSiR Soko-
łów Młp. 

 – Antonina Łuszczki, MGOKSiR  
Sokołów Młp. 

 – Faustyna Łuszczki, MGOKSiR  
Sokołów Młp. 

 – Bartłomiej Motyl, Szkoła Podstawo-
wa Trzebuska 

 – Krzysztof Nowak, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 Trzeboś 

 – Wiktoria Nowak, Szkoła Podstawo-
wa 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 

Trzebuska 
W II kategorii wiekowej przyznano 

5 nagród równorzędnych i 8 wyróż-
nień.
Nagrody
 – Marcel Barczak, Zespół Szkół Gło-

gów Młp. 
 – Agnieszka Kwolek, Zespół Szkół  

Sokołów Młp. 
 – Mateusz Sołtys, Zespół Szkół nr 2 

Nienadówka 
 – Kamila Wąsacz, Zespół Szkół Gło-

gów Młp. 
 – Martyna Ziemba, Szkoła Podstawo-

wa 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 

Głogów Młp. 
 – Kinga Marszał, Zespół Szkół nr 2 

Nienadówka 
 – 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 wyróżnienia. Otrzymali je:
 – Martyna Gielarowska, Zespół Szkół 

Trzebuska 
 – Dominik Magnucki, Zespół Szkół 

Sokołów Młp. 
 – Gabriela Nawojska, Zespół Szkół 

Sokołów Młp. 
3 marca 2017 roku o godzinie 13.30 

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 uwa-
gę walory artystyczne, bogactwo kolory-
styczne i kompozycję, zgodność z tema-
tem konkursu, kreatywne myślenie.

Laureaci otrzymali nagrody rze-
czowe, dyplomy oraz okolicznościowe  
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foldery. Nauczyciele i instruktorzy, któ-
rych podopieczni zostali nagrodzeni bądź 
wyróżnieni, otrzymali dyplomy-podzię-
kowania wraz z folderami. Organizator 
docenił również pracę Komisji Konkurso-
wej, która podjęła się trudnego zadania 
– wyłonienia z setek prac plastycznych 
tych najlepszych, najwartościowszych, 
tak pod względem artystycznym jak i te-
matycznym, wręczając jej członkom dy-
plomy-podziękowania.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróż-
nionym oraz ich opiekunom.

Podsumowania konkursu dokona-
ła przewodnicząca Komisji, pani Maria  
Mostek.

Dzieci, młodzież i ich opiekunowie 
zwiedzili wystawę, na której zaprezento-
wane zostały nagrodzone i wyróżnione 
prace. Dla wszystkich uczestników wer-
nisażu Organizator przygotował poczę-
stunek – słodycze i soki.

Wystawa trwała do 31 marca 2017 
roku. Odwiedzali ją mieszkańcy gminy  
i miasta Sokołów Młp., przede wszystkim 
dzieci i młodzież szkolna.

Na wystawie podczas wernisażu

Odbiór nagród i dyplomów

Odczytanie protokołu. Stoją od lewej: 
Helena Woźniak, Maria Wiktoria Mostek, 
Bartosz Walicki

Dzieci z Trzebosi zwiedzają wystawę „Cztery Pory Roku – Zima” Laureaci Konkursu

Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie zorganizował po raz szósty Powiato-
wy Konkurs Plastyczny dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych „WIELKANOC 2017”  
pt. „Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne”. Przedmiotem Konkursu były prace – JAJKA WIELKANOCNE  
– w formie przestrzennej, wykonane własnoręcznie różnymi technikami, z różnorodnych materiałów. 
Każdy uczestnik mógł dostarczyć na Konkurs jedną pracę.

Celem Konkursu było: 
• Zachowanie tradycji wykonywania 

ozdób wielkanocnych.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 

uzdolnień plastycznych dzieci, młodzie-
ży oraz dorosłych i niepełnosprawnych.

• Kształtowanie aktywnej i twórczej po-
stawy społeczeństwa wobec sztuki  
i tradycji kulturowej związanej z ob-
rzędami Wielkiej Nocy.

• Popularyzacja twórczości uczniów  
i efektów pracy nauczycieli i instruktorów.

• Integracja osób niepełnosprawnych.

Do udziału w Konkursie zgłosi-
li się uczestnicy w pięciu kategoriach:  
I - dzieci przedszkolne od 6 lat i z klas I-III 
szkól podstawowych, II – dzieci z klas 
IV-VI szkół podstawowych, III – gimna-
zjaliści, IV - dorośli, V – osoby niepełno-
sprawne (bez względu na wiek).

Na Konkurs wpłynęło 129 prac z 22 
placówek oświatowo-kulturalno-wycho-
wawczych powiatu rzeszowskiego.

Powołane przez Organizatora Jury 
obradowało w dniu 24 marca 2017 roku. 
W jego skład weszli: przewodnicząca 

Joanna Boćkowska-Cisek, artysta ma-
larz, dr Bartosz Walicki, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej  
i Henryka Boho, instruktor plastyki. 

Komisja obejrzała wszystkie na-
desłane prace; oceniając je zwracała 
szczególną uwagę na zgodność z Regu-
laminem Konkursu, estetykę wykonania, 
pomysłowość, oryginalność, odpowiedni 
dobór materiałów i elementów zdobni-
czych (w większości wykonanych wła-
snoręcznie). 
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Do nagród oraz wyróżnień Komisja 
wytypowała 37 prac.
I kat.
NAGRODY
I - Bartłomiej Pelc, Szkoła Podstawowa 
Wólka Hyżneńska
I - Kacper Wielgosz, Zespół Szkół Trze-
boś 
II - Emilia Rabiejewska, Szkoła Podsta-
wowa Tyczyn 
II - Martyna Kępa, Zespół Szkół Trzeboś 
III - Mateusz Piersiak, Szkoła Podsta-
wowa Wólka Sokołowska 

WYRÓŻNIENIA
 – Alicja Białek, Zespół Szkół nr 1 Nie-

nadówka 
 – Gabriel Boho, Szkoła Podstawowa 

Wólka Sokołowska 
 – Maciej Dul, Szkoła Podstawowa Wól-

ka Sokołowska 
 – Wiktoria Michno, Gminny Ośrodek 

Kultury Lubenia 
 – Zuzanna Rzeszutek, Zespół Szkół nr 

2 Nienadówka
 – Sabina Zdeb, Zespół Szkół nr 2 Nie-

nadówka 

WYRÓŻNIENIA specjalne
 – Julia Jarosz, Zespół Szkolno-

-Przedszkolny Krasne 
 – Gabriela Rzeźnik, Szkoła Podsta-

wowa Nowy Borek 

II kat.
NAGRODY równorzędne
 – Kinga Bielec, Szkoła Podstawowa 

Wólka Hyżneńska 
 – Maja Chruszcz, Szkoła Podstawo-

wa Borek Stary 
 – Oliwia Kwoka-Melańczuk, Szkoła 

Podstawowa Trzebownisko
 – Julia Rabiejewska, Szkoła Podsta-

wowa Tyczyn 

NAGRODA specjalna
 – Radosław Dykiel, Szkoła Podsta-

wowa Wólka Hyżneńska 

WYRÓŻNIENIA
 – Julita Drabicka, Szkoła Podstawo-

wa Borek Stary 
 – Anna Rabiejewska, Szkoła Podsta-

wowa Tyczyn 
 – Oliwia Sadowy, Zespół Szkół nr 2 

Nienadówka
 – Dawid Ścibor, Szkoła Podstawowa 

Borek Stary 

III kat.
NAGRODY równorzędne
 – Martyna Gielarowska, Zespół Szkół 

Trzebuska
 – Magdalena Pustkowska, Zespół 

Szkół im. J.P.II Sokołów Młp.
 – Klaudia Urban, Zespół Szkół Trze-

buska

WYRÓŻNIENIA
 – Wiktoria Bzduń, Zespół Szkół Kamień 
 – Magdalena Partyka, Zespół Szkół 

Kamień 

IV kat.
NAGRODY
I - Zofia Piersiak, KTS „ART-dekor”  
Sokołów Młp.
II - Izabela Kurcek, KTS „ART-dekor” 
Sokołów Młp.
III - Marzena Koryl, KTS „ART-dekor” 
Sokołów Młp.
III - Anna Lipińska, KTS „ART-dekor” 
Sokołów Młp.
III - Danuta Olszowy, KTS „ART-dekor” 
Sokołów Młp.
III - Helena Woźniak, KTS „ART-dekor” 
Sokołów Młp.

V kat. 
NAGRODY równorzędne
 – Krystyna Darocha, Środowiskowy 

Dom Samopomocy Sokołów Młp.
 – Katarzyna Kochańska, Środowisko-

wy Dom Samopomocy Sokołów Młp. 
 – Anna Skiba, Środowiskowy Dom 

Samopomocy Sokołów Młp.
 – Anita Szeliga, Środowiskowy Dom 

Samopomocy Sokołów Młp. 
Poziom prac w obecnej edycji 

Konkursu Komisja ocenia jako dobry,  
a w niektórych kategoriach wiekowych 
bardzo wyrównany. Jajka cechuje duża 
różnorodność w zakresie wzornictwa, 

użytych technik i materiałów: od natural-
nych – skorupek jaj, bazi, kory, gałązek 
– po filcowanie, malowanie, wyklejanie, 
decoupage, origami, quilling, szydełko-
wanie, wiklinowe plecionki. Najbardziej 
interesujące pod względem plastycznym 
prace zostały nagrodzone i wyróżnione.

7 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 
w sali klubowej MGOKSiR miało miejsce 
otwarcie wystawy pokonkursowej oraz 
wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom 
Konkursu. Bartosz Walicki odczytał proto-
kół obrad Komisji. Nagrody wręczała prze-
wodnicząca Joanna Boćkowska-Cisek. 

MGOKSiR dziękuje wszystkim 
uczestnikom za wzięcie udziału w Kon-
kursie, nauczycielom i instruktorom  
za zaangażowanie i wkład pracy wło-
żony w przygotowanie podopiecznych 
do Konkursu, Komisji Konkursowej  
za podjęcie się trudnej oceny tak wielu 
pięknych i niepowtarzalnych pisanek 
wielkanocnych, gratuluje nagrodzonym 
i wyróżnionym oraz życzy dalszych suk-
cesów i wytrwałości w twórczej pracy.

Wystawę pokonkursową, która trwa-
ła do 28 kwietnia 2017 roku, odwie-
dzili mieszkańcy Sokołowa oraz dzie-
ci i młodzież ze szkół gminy i miasta  
Sokołów Młp.

Laureaci Konkursu

Uczestnicy wernisażuJury przy pracy. Od lewej: Bartosz Wa-
licki, Henryka Boho, Joanna Boćkowska-
-Cisek

Odbiór nagród i dyplomów
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Warsztaty i kiermasze wielkanocne

W sobotę 1 kwietnia 2017 roku, 
w godzinach od 9.00 do 15.00 
w budynku MGOKSiR przy ulicy 
Rzeszowskiej odbyły się Warsz-
taty Wielkanocne – „Pisanka 
Wielkanocna” w technice deco-
upage oraz „Palma Wielkanoc-
na” wykonywana z naturalnych 
materiałów, ozdobiona kwiatami 
z bibuły. 

Warsztaty przebiegały jednocześnie 
w dwóch pomieszczeniach. Prowadziły 
je instruktorki rękodzieła artystycznego: 
pani Agnieszka Jurek-Kraska (palma 
wielkanocna) i pani Bożena Mrożkiewicz 
(pisanka). W Warsztatach wzięły udział 
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, 
mieszkańcy gminy i miasta Sokołów. 
Powstało wiele pięknych pisanek deco-
upage – w oryginalnej technice serwet-
kowej, wydawać by się mogło, że trud-
nej, ale uczestnicy, a przede wszystkim 

Pisanka decoupage. Malujemy, wycinamy, przyklejamy…

dzieci, bardzo dobrze sobie radzili, a to 
wszystko dzięki profesjonalnej instruktor-
ce. Każdy ozdobił w ten sposób po kilka 
pisanek różnej wielkości, które potem za-
brał ze sobą do domu.

Palmy wielkanocne to z kolei arcy-
dzieła rękodzielnicze, które pod okiem 
fachowca tworzyły dorosłe mieszkanki 
Sokołowa. Również kilkoro dzieci wy-
konało swoje palemki. Surowcem był 
przede wszystkim kolorowy susz roślin-
ny, także wstążki i kwiaty z bibuły, piórka. 
Wykonane na warsztatach palmy uczest-
nicy zabrali do domu.

Tak powstają piękne palmy wielkanocne…
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Udziały w konkursach plastycznych, rękodzielniczych oraz  
w wystawach malarskich

     Nagrodzone ilustracje  
   do „Baśni” Braci Grimm

Podczas Ferii Zimowych 2017 oraz  
w lutym na kółku plastycznym dzieci wyko-
nywały prace na konkurs pt. „Baśnie Braci 
Grimm”. Konkurs zorganizowała Miejska  
i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie 
Młp. – Filia w Górnie. Konkurs adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych oraz 
przedszkoli z terenu gminy i miasta Soko-
łów. Zadanie konkursowe polegało na wy-
konaniu ilustracji do wybranej baśni braci 
Grimm – Jakuba i Wilhelma. W większości 
są to baśnie bardzo dobrze dzieciom zna-
ne, niemniej dla przypomnienia i aby wpro-
wadzić je w klimat i tematykę baśniową, 
dzieci wysłuchały bajek czytanych przez 
znanych polskich aktorów, odtworzonych 
z płyt CD. Tak było podczas ferii, kiedy to 
uczestnicy feryjnych zajęć plastycznych 
wysłuchali baśni pt. „Roszpunka”, do której 
następnie wykonywali ilustracje. Z kolei na 
zajęciach kółka plastycznego obydwie gru-
py ilustrowały między innymi „Jasia i Mał-
gosię”, „Czerwonego Kapturka”, „Śpiącą 
Królewnę”, „Śnieżkę”.

22 marca 2017 roku o godzinie 13.30 
w Filii Biblioteki Publicznej w Górnie 
miało miejsce otwarcie wystawy pokon-
kursowej i wręczanie laureatom nagród  
i wyróżnień. Osiem ilustracji wykonanych 
przez dzieci z MGOKSiR zdobyło uzna-
nie Komisji Konkursowej, w której skład 
weszły: Joanna Boćkowska-Cisek, Na-
talia Solecka i Jolanta Rzeszutek. Były 
to prace: w kategorii dzieci przedszkol-
nych – Milenki Nykiel (nagroda równo-
rzędna); w kategorii klas I-III – Julii Kidy  
(I nagroda), Weroniki Łuszczki (II na-

groda), Matyldy Słoniny (II nagroda), 
Natalii Stafiej (II nagroda); w katego-
rii klas IV-VI – Krzysztofa Kościółka 
(I nagroda), Mai Słoniny (I nagroda) 
i Wiktorii Baniak (II nagroda). Gra-
tulujemy! Laureaci odebrali nagrody 
rzeczowe i dyplomy, a instruktorka 
Henryka Boho podziękowanie za przy-
gotowanie do konkursu i sukcesy swo-
ich podopiecznych.

 Nagrodzone prace dzieci z kółka plastycznego

Wspólna fotografia wszystkich laureatów konkursu

Grupa laureatów z Sokołowa z instruk-
torką. Stoją od lewej: Matylda Słonina, 
Weronika Łuszczki, Julia Kida, Maja Sło-
nina, Krzysiu Kościółek

Natalka Stafiej odbiera dyplom i nagrodę

Najmłodsza  
nagrodzona  
uczestniczka  
– Milenka Nykiel
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Inne konkursy
Uczestnicy zajęć plastycznych 

– dziecięcych oraz Klubu Twórców 
Sztuki – brali udział w wielu innych 
konkursach plastycznych, zdobywając 
nagrody i wyróżnienia bądź kwalifi-
kując się na wystawy pokonkursowe. 
W II Międzynarodowym Biennale na 
Małą Formę Graficzną pt. „Elfy, skrza-
ty i wróżki, czyli dobre duszki”, zorga-
nizowanym przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Rybniku, wzięła udział Anna 
Cisek z KTS „ART-dekor” zdobywając 
wyróżnienie II stopnia – kwalifikację na 
wystawę pokonkursową (na konkurs 
wpłynęło prawie 1400 prac, między 
innymi z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Ro-
sji, Rumunii, Kazachstanu, Tatarsta-

nu, Tajlandii, Indii, Chin, USA). Ania  
wykonała grafikę w technice linorytu pt. 
„Strażniczka lasu”.

Anna Cisek – „Strażniczka lasu”, linoryt

W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiat dziełem doskonałym” pt. „Kwiaty polne i leśne”, organizowanym przez 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, wyróżnienia zdobyły trzy panie z KTS „ART-dekor”: Katarzyna Kochańska, 
Anna Cisek i Barbara Koziarz. Kwalifikację na wystawę pokonkursową otrzymała praca Marii Łuszczki. Na konkurs wpłynęło 
ponad 2600 prac z całej Polski.

Anna Cisek 
„Chaber bławatek”

Katarzyna Kochańska 
„Maki polne”

Barbara Koziarz
„Chabry”

Maria Łuszczki 
„Mniszek lekarski”

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi 
Królowej w Trzebusce zorganizował 
kolejny wojewódzki konkurs plastycz-
no-literacki z cyklu „Wiosenne Zma-
gania Artystyczne”. W tym roku tema-
tem przewodnim konkursu było życie  
i działalność Św. Brata Alberta – „Rok 
Świętego Brata Alberta”. Wyróżnienie 
za pracą plastyczną otrzymała Nata-
lia Stafiej lat 9 z Sokołowa. Natalka 
odebrała dyplom i nagrody rzeczowe 
podczas gali wręczania nagród, która 
odbyła się 18 maja o godzinie 12-tej  
w Zespole Szkół w Trzebusce.

Wyróżniona praca Natalii

Natalka z instruktorką Henryką Boho

Pięć pań z KTS „ART-dekor” brało 
udział w I Międzygminnym Konkursie 
Twórczości Rękodzielniczej pt. „Piękno 
zamknięte w koronce”, organizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblio-
tekę w Krasnem pod patronatem Wójta 
Gminy Krasne. Małgorzata Cisek, Ma-
rzena Koryl, Danuta Olszowy, Wie-
sława Pałka i Henryka Boho otrzymały 
Nagrodę zbiorową GOKiB KRASNE 
za szydełkowe serwetki. Oceny prac 
konkursowych dokonała Komisja Kon-
kursowa w składzie: Emilia Jakubiec-Lis, 
pracownik Muzeum Etnograficznego  
w Rzeszowie, Irena Pelc-Kozłecka, ko-
ronczarka z Markowej oraz Lidia Hajduk, 
sekretarz konkursu.

Panie w dniu 
18 maja o godzinie 
17-tej uczestniczyły  
w uroczystym wręcza-
niu nagród i dyplomów 
w GOKiB w Krasnem, 
odbierając z rąk Ko-
misji i p.o. dyrektora 
Ireneusza Śpiewli dy-
plom i upominki w po-
staci kosmetyków oraz 
materiałów i przybo-
rów do szydełkowania. Laureaci Konkursu z Organizatorami i Komisją Artystyczną

Piękno zamknięte w koronce… Stoją  
od lewej: Marzena Koryl, Danuta  
Olszowy, Wiesława Pałka, jurorki Emilia 
Jakubiec-Lis i Irena Pelc-Kozłecka oraz 
Henryka Boho

GRATULUJEMY Laureatom – tym 
młodym, i tym starszym, oraz wszyst-
kim uczestnikom wyżej wymienio-
nych konkursów – oraz życzymy dal-
szego zaangażowania i pasji twórczej 
w różnych dziedzinach plastycznych.
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1 maja 2017 roku nad zalewem w Tu-
rzy odbył się jednodniowy plener malar-
ski dla członków Klubu Twórców Sztuki 
„ART-dekor” z MGOKSiR w Sokołowie 
Młp. Wzięły w nim udział panie: Henryka 
Boho, Anna Cisek, Małgorzata Kwo-
lek, Monika Kwolek, Anna Lipińska, 
Jolanta Szczygieł, Helena Woźniak 
oraz gościnnie Maria Wiktoria Mostek 
z Rudnej Wielkiej. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas radna rady Miejskiej  
w Sokołowie, pani Agata Dec, jedno-
cześnie pełniąca obowiązki dyrektora  
w MGOKSiR.

Pogoda w tym dniu – zimno i wietrz-
nie – nie sprzyjała raczej artystkom, choć 
kilka z nich próbowało malować przy 
przewracających się w podmuchach wia-
tru sztalugach. Ale właśnie taka pogoda, 
wzburzone fale na zalewie, stalowosza-
re chmury szybko przesuwające się po 
niebie, światło i kolor – wszystko to było 

inspiracją dla uczestniczek, które apa-
ratami fotograficznymi próbowały utrwa-
lić tę wyjątkową ekspresję pejzażu, aby 
potem, w zaciszu pracowni, malowanym 
obrazom nadać klimat niezwykłości, spe-
cyficznego napięcia oraz tajemniczości. 

Podsumowaniem pleneru będzie 
czerwcowa wystawa, na którą już teraz 
serdecznie Czytelników zapraszamy.

Plener zorganizował Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Sokołowie Młp.

„Majowa ekspresja”  
nad zalewem w Turzy

Mimo niepogody humor dopisywał…Przerwa na posiłek i rozgrzewkę przy 
ognisku

Wodna majowa ekspresja nad zalewem w Turzy

Pierwsze artystyczne próby… 
Fo

t. 
H.

 B
oh

o,
 S

z.
 B

eł
z,

 A
. D

ec
, M

. K
id

a,
 B

. W
al

ic
ki

, G
O

Ki
B 

Kr
as

ne



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 15

Na Kiermaszu…

Kiermasz  
Wielkanocny
W sobotę, 8 kwietnia, przed budyn-

kiem MGOKSiR przy ulicy Lubelskiej 
miał miejsce Kiermasz Wielkanocny. 
Wzięli w nim udział rękodzielnicy z Rze-
szowa, Chmielnika oraz z terenu gmi-
ny i miasta Sokołów Młp. – Trzebuski,  
Turzy, Wólki Niedźwiedzkiej (Koło Go-
spodyń Wiejskich) oraz z Sokołowa 
(Klub Twórców Sztuki „ART-dekor”). 
Mimo niesprzyjającej aury Kiermasz 
cieszył się zainteresowaniem mieszkań-
ców miasta. Można było nabyć różnego 
rodzaju ozdoby wielkanocne – pisanki, 
stroiki, palmy – wykonane własnoręcznie 
przez wystawców, jak również zabawki  
z drewna, biżuterię, obrazki na szkle ma-
lowane, przedmioty dekoracyjne i użyt-
kowe ozdobione techniką decoupage, 
kwiaty z bibuły, oryginalne kwiaty i za-
bawki z kolorowych tkanin i wiele, wiele 
innych. Z kulinarną propozycją wystąpiło 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Niedź-
wiedzkiej, które oferowało kupującym 
babki wielkanocne, wiejski chlebek, go-
rący żurek, kapuśniaczki, ciasto.

Kiermasz trwał od godziny 9-tej  
do 13-tej.

IX Powiatowy Wiosenny Turniej Bad-
mintona pod Patronatem Starosty Rze-
szowskiego rozgrywany w pierwszym 
weekendzie kwietnia otworzył sezon tur-
niejowy w MGOKSiR. Na hali sportowej 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Młp. na czterech boiskach rywali-
zowało 60 osób w czterech kategoriach 
z podziałem na kobiety i mężczyzn. Nad 
prawidłowym przebiegiem organizacyjny 
czuwali od momentu otwarcia do zakoń-
czenia Turnieju: Sędzia Główny Tade-
usz Bazan, Sędzia Pomocniczy Tomasz 
Nizioł oraz Radna Rady Miejskiej Agata 
Dec będąca zarazem gospodarzem za-
wodów. Rangę Turnieju podkreśliły cen-
ne nagrody rzeczowe dla pierwszych tró-
jek w postaci plecaków, a dla mistrzów 

Tenis Stołowy
Początek wiosny to dla miejscowych 

tenisistów czas zmagań i ostrej rywa-
lizacji najpierw na szczeblu gminnym, 
potem powiatowym, aby awansować 
do podkarpackiej olimpiady w tej dys-
cyplinie sportu. Konkurencja jest duża, 
gdyż ten sport w gminie i powiecie cie-
szy się niesłabnąca popularno-
ścią. MGOKSiR również 
przykłada się do rozwoju tej 
gałęzi rekreacji ruchowej 
poprzez przyjęcie na 
swoje barki wszystkich 
działań związanych z or-
ganizacją masowych tur-
niejów tenisowych.

W ramach swej działalno-
ści MGOKSiR przeprowadził 
8 kwietnia 2017 r. XVI Miejsko-
-Gminny Wiosenny Turniej Tenisa 
Stołowego pod Patronatem Przewodni-
czącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rozegra-
ny on został systemem pucharowym do 
dwóch przegranych. Sędzią Głównym był 
Sebastian Godek. Zdobywcy miejsc od 
1-4 byli kwalifikowani w poszczególnych 
kategoriach do gry w dniu następnym 
jako reprezentacja gminy w powiecie. 
Za miejsca od 1 do 3 wręczono nagrody 
rzeczowe (plecaki, torby, saszetki – do 
wyboru) oraz dyplomy, zaś za pierwsze 
miejsca wręczono dodatkowo piękne 
puchary ze statuetką tenisa stołowego 
i grawerem. Aktu dekoracji laurami naj-
lepszych dokonała gospodarz zawodów, 
a zarazem Radna Rady Miejskiej Agata 
Dec.

Podczas Turnieju zawodnicy wraz  
z trenerami mogli skorzystać z gorącego 
posiłku i herbaty oraz wody mineralnej. 
Na zakończenie Agata Dec w imieniu 
własnym i Burmistrza GiM Sokołów Młp. 

podziękowała wszystkim za przybycie 
oraz jednocześnie zaprosiła wytypowa-
ne osoby na zawody powiatowe.

9 kwietnia br. na hali ZS im. J. P. II od-
był się XVI Powiatowy Wiosenny Turniej 
Tenisa Stołowego w kategoriach i według 
schematu przyjętego dzień wcześniej 
na zawodach gminnych z różnicą taką, 

iż zasięg terytorialny tych zawo-
dów jest o wiele większy, po-

ziom zawodników wzrasta  
i o każdy punkt trzeba wal-
czyć, gdyż nie przychodzą 
one łatwo. Z terenu całego 
powiatu i gmin ościennych 
zjechali się zawodnicy  

z myślą o aktywnie spędzo-
nej niedzieli, może nawet ze 

smakiem na nagrody dla miejsc 
1-3, które ufundował MGOKSiR 

oraz Starostwo Powiatu Rzeszowskie-
go w postaci plecaków, dwóch rodzajów 
torb sportowych (do wyboru), pamiąt-
kowego dyplomu oraz dla zwycięzców 
swoich kategorii dodatkowo okazałego 
pucharu ze statuetką Nike i grawerem. 
Tak jak dzień wcześniej nagrody wrę-
czyła dyrektor Ośrodka Agata Dec wspo-
magana przez swoją ekipę sędziowsko-
-techniczną.

Oprócz nagród zadbano również  
o brzuchy zawodników częstując ich cie-
płą strawą, napojami zimnymi i gorącymi, 
aby nie fatygowali się już obiadem tylko 
ze spokojem mogli popołudniu odpo-
cząć od emocji oraz zregenerować siły 
fizyczne po wysiłku. Następnym etapem 
rozgrywkowym jest szczebel olimpijski 
wojewódzki i wszystkim reprezentantom 
naszego powiatu, którzy u nas dzielnie 
wywalczyli o awans życzymy dalszej do-
brej passy zwycięstw.

Marek Kida

Turniej Badmintona
danej kategorii wręczono puchary oraz 
dla wszystkich piękne pamiątkowe dy-
plomy. Przed zakończeniem Turnieju  
w przerwie technicznej został wydany 
posiłek regeneracyjny i ciepła herbata 
dla zawodników, dodatkowo przez cały 
czas trwania rozgrywek dostępna była 
woda mineralna.

Organizatorami IX Powiatowego 
Turniej Badmintona pod Patronatem 
Starosty Rzeszowskiego byli Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp., Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Gminny 
Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie 
Młp. Wsparcia finansowego, zaś udzie-
lił również Starosta Rzeszowski Józef 
Jodłowski.

Marek Kida
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W dniu 28.05.2017 r. w Zespole 
Szkół w Sokołowie Młp. odbyła się aka-
demia z okazji święta 3 Maja. Akademia 
została przygotowana przez uczniów  
kl. I LO, których wspierały również uczen-
nice z klas II LO, II BT oraz III AT pod 
kierunkiem pana Andrzeja Miąsika i pani 
Moniki Miąsik. Uczniowie przedstawili 
uroczyste przedstawienie, w którym za-
śpiewali również dwie piosenki: Mazurek 
3 Maja oraz Rotę. Po występie nastąpiło 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 
klas III LO i IV T: głos zabierali kolejno; 
Motyl Natalia – przedstawicielka przy-
szłorocznych maturzystów, Marcin Sa-
bat – przedstawiciel tegorocznych ma-
turzystów oraz pan dyrektor mgr Antoni 
Kula. Po uroczystych przemówieniach 
nastąpiło rozdanie świadectw wzorowym 
uczniom oraz nagród i dyplomów za róż-
ne osiągnięcia.

Andrzej Miąsik

ZESPÓŁ SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH
Akademia z okazji 3 Maja i uroczyste  

zakończenie roku szkolnego klas III LO i IV T

Wykłady z zakresu analizy 
matematycznej

W dniach 26 kwietnia oraz 15 maja 
grupa uczennic z klasy 2b Technikum  
Żywienia i Usług Gastronomicznych naszej 
szkoły, brała udział w zajęciach na uczelni 
wyższej z zakresu analizy matematycznej. 
Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie 
Rzeszowskim na wydziale Matematyczno-
-Przyrodniczym w ramach projektu „Szko-
ła profesjonalnych kompetencji praktycz-
nych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie”, Działanie nr.9.4 – Poprawa ja-
kości kształcenia zawodowego.

Uczennice po raz pierwszy mogły 
podziwiać najnowszy budynek, przy  
ul. Pigonia, który zrobił na nich ogromne 
wrażenie swoją przestronnością i nowo-
czesnością.

Oba spotkania poprowadził pan  
dr Piotr Pusz, zaś tematyka wykładów 
obejmowała podstawowe wiadomości  
z zakresu analizy matematycznej,  
w głównej mierze dotyczyła funkcji 
kwadratowej. Uczennice mogły nabyć 
umiejętności dotyczące rozwiązywania 
równań i nierówności kwadratowych  
z jedną niewiadomą, szkicowania wykre-
sów funkcji kwadratowych, interpretowa-
nia współczynników występujących we 
wzorze tej funkcji w postaci kanonicznej, 
ogólnej i iloczynowej.

Ponadto uczennice zakosztowały 
atmosfery uniwersyteckiej, co być może 
zaowocuje w przyszłości chęcią podjęcia 
przez nie studiów wyższych.

Agnieszka Pomykała

Rekrutacja 
2017/2018 

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. 
prowadzi nabór na następujące kie-
runki kształcenia: 
• Liceum Ogólnokształcące 
• Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych 
• Technikum Handlowe 
• Technikum Informatyczne 
• Technikum Teleinformatyczne
• Branżowa Szkole I stopnia

 – mechanik pojazdów samo-
chodowych

 – operator obrabiarek skrawa-
jących 

 – wędliniarz 
 – kucharz
 – cukiernik
 – fryzjer 

Składanie podań do szkoły od 8 
maja do 9 czerwca 2017 r. w sekre-
tariacie. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.zsssokolow.edu.pl 
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W dniach 26.04-27.04.2017 r.  
w naszej szkole odbyły się warsztaty  
naukowo-techniczne w ramach projek-
tu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji 
praktycznych”, który realizowany jest 
przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp.  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX „Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie” 
Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształ-
cenia zawodowego.

Warsztaty rozpoczęły się widowi-
skowym pokazem specjalnym, który 
wprowadził uczniów w tematykę zapla-
nowanego wydarzenia. Następnie uru-
chomione zostały stacje badawcze, na 
których przeprowadzono warsztaty na-
ukowo-techniczne oraz interaktywne po-
kazy z chemii, fizyki, ekologii, robotyki. 
Zajęcia zostały przygotowane i opraco-
wane w taki sposób, aby podnosić klu-
czowe kompetencje, wzmocnić wiedzę 
z zakresu nauk przyrodniczych, przeła-
mać stereotyp o trudności tych dziedzin, 
oraz zapoczątkować lub rozbudzić do 
nich pasję. Podczas warsztatów zapre-
zentowano m.in. takie zagadnienia, jak: 
implozja, próżnia, podciśnienie, ciśnienie 
hydrostatyczne i atmosferyczne. Całość 
miało formę zabawnego, naukowego 
show, gdzie łącząc elementy naukowe  
z humorystycznymi przedstawiono  
w nietypowy sposób zagadnienia zwią-
zane z tematem ciśnienia.

Młodzież miała możliwość wzięcia 
udziału w następujących warsztatach 
naukowo – technicznych:

OTO MOJA EKOFARMA – warsz-
tat ekologiczno-techniczny. Uczniowie 
zapoznali się z podstawowymi informa-
cjami dotyczącymi odnawialnych źródeł 
energii. Następnie mogli skonstruować 
swoją własną  turbinę wiatrową. Przy po-
mocy mierników, sprawdzali, ile energii 
uda im się wytworzyć za pomocą zbudo-
wanej konstrukcji. Po zakończonej pracy 
przechodzili w kierunku tunelu aerody-
namicznego i wprowadzali swoje turbiny  
w ruch.

FABRYKA PRĄDU – stacja ekolo-
giczna. Znajdowały się na niej dwa spe-
cjalne rowerki. Wsiadając na nie i peda-
łując, uczniowie dowiedzieli się o tym, 
jak wytwarzany jest prąd. Do rowerków 
podłączone było urządzenia elektryczne: 
m.in. panel z lampkami, tor wyścigowy, 
radio, czajnik.

FANTASTYCZNE OBWODY ELEK-
TRYCZNE – warsztat fizyczno-technicz-
ny. Uczniowie pracowali  na gotowych 
zestawach prezentujących czym jest  
obwód elektryczny. Zapoznali się z zasa-

Dwudniowe warsztaty  
naukowo-techniczne

dą działania żarówki, baterii. Następnie 
młodzież otrzymała zadania: zaprojektuj 
i zmontuj obwody które: zapalą lampę, 
włączą wentylator, uruchomią helikopter, 
oraz głośny dzwonek, mówiący, że już 
czas na kolejną stację!

STREFA ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH 
– stacja matematyczno-fizyczno-kon-
struktorska. Zamieszczone były na niej 
logiczne wyzwania, prezentujące zarów-
no złudzenia optyczne, jak i sprawdza-
jące postrzeganie przestrzenne, kre-
atywność, oraz zdolność analitycznego 
rozwiązywania problemów.

KRYMINOLOGIA – mini laboratorium 
chemiczne. Młodzież mogła wcielić się  
w postać kryminologa i zobaczyć, jak 
wygląda jego praca. Sprawdzała, jak się 
bada miejsce zbrodni, jak zabezpieczać 
dowody.

ELIKIRY ALCHEMIKA – warsztat 
chemiczny, ukazujące zrozumienie tej 
nauki w dawnych czasach. W programie 
młodzież miała zaplanowane wciągające 
doświadczenia chemiczne, jak: miesza-
nie barw, złoty pył, wędrująca piana, prze-
miana złota i srebra, żarłoczna miedź.

Udział w warsztatach poszerzył mło-
dzieży wiedzę teoretyczną o praktykę. 
Młodzież mogła rozwijać swoje zaintere-
sowania i rozszerzyć wiedzę.

Anna Kolano
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W dniach 08.04-09.04.2017 r.  
12 uczniów z klas Technikum i ZSZ brało 
udział w kursie carving w ramach projek-
tu ,,Szkoła profesjonalnych kompeten-
cji praktycznych”, który realizowany jest 
przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp.  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet IX „Jakość edu-
kacji i kompetencji w regionie” Działanie  
nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego. Celem kursu było podniesie 
kwalifikacji zawodowych młodzieży, roz-
wój dodatkowych umiejętności praktycz-
nych.

PROGRAM KURSU:
• Zasady BHP.
• Zarys historii carvingu.
• Prezentacja sprzętu. Omówienie za-

sad i style carvingu.
• Podstawowe cięcia i techniki rzeźbienia.
• Możliwości wykorzystania warzyw se-

zonowych w dekorowaniu.
• Możliwości wykorzystania owoców 

sezonowych w dekorowaniu.
• Sposoby przechowywania wyrzeźbio-

nych warzyw i owoców.
• Omówienie rzeźb 3D.
• Zajęcia praktyczne.

Kurs carving w ramach projektu

kacji i kompetencji w regionie” Działa-
nie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia  
zawodowego. Celem kursu było podnie-
sie kwalifikacji zawodowych młodzieży, 
rozwój dodatkowych umiejętności prak-
tycznych.

PROGRAM KURSU:
• Profesjonalna postawa kelnera - strój, 

wygląd, zasady pracy restauracyjnej, 
zakazane postawy, poprawne posta-
wy personelu

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

Anna Kolano

Kurs kelnerski w ramach projektu
• Zasady funkcjonowania restauracji 
• Przygotowanie stanowiska pracy 
• Niezbędnik kelnerski
• Prezentacja zastawy stołowej - porce-

lana, sztućce, szkło 
• Prawidłowe dobranie sprzętu do cha-

rakteru potrawy czy napoju
• Bielizna stołowa oraz profesjonalne 

składanie serwetek
• Nakrywanie do stołu, różne warianty 

menu
• Profesjonalne nakrywanie do stołu
• Obsługa Gości restauracyjnych indy-

widualnych
• Techniki kelnerskie
• Serwis wina - typologia win stałych, 

serwis win stałych i modyfikowanych
• Rodzaje serwisu i ich zastosowanie 

Serwis: klasyczny /niemiecki, francu-
ski, angielski, rosyjski/

• Zasady organizacji imprez zbiorowych
• Profesjonalna, kulturalna sprzedaż 

sugestywna
Kurs umożliwił młodzieży zdoby-

cie nowych umiejętności zawodowych. 
Dzięki temu uczniowie zwiększą własne 
szanse po ukończeniu szkoły na lepsze 
zatrudnienie. Zespół Szkół w Sokołowie 
Młp. stawia na fachowców.

Anna Kolano

W dniach kwietniu 12 uczniów z klas 
Technikum i ZSZ brało udział w kursie 
kelnerskim w ramach projektu ,,Szko-
ła profesjonalnych kompetencji prak-
tycznych”, który realizowany jest przez  
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet IX „Jakość edu-



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 19



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 20



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 21



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 22



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 23

Do kalendarza imprez szkolnych 
na stałe wpisane zostały Dni Otwarte 
Szkoły. Organizowane są one systema-
tycznie co roku na wiosnę. Ich celem 
jest przede wszystkim promocja szkoły, 
zwłaszcza wśród młodzieży ostatnich 
klas gimnazjalnych. W ciągu dwóch dni 
naszą szkołę odwiedziły grupy gimna-
zjalistów z Sokołowa Małopolskiego, 

Dni Otwarte 2017

W czasie Dni Otwartych Naszej 
Szkoły odbył się konkurs A Ty? W ja-
kim czasie złożysz komputer? Celem 
konkursu było rozwinięcie umiejętności 
manualnych uczniów oraz poszerzenie 
wiedzy na temat współdziałania podze-
społów komputera. Zadaniem uczniów 
było złożyć zestaw komputerowy w jak 
najkrótszym czasie. Najlepszy okazał się 
uczeń klasy 3 Technikum Informatyczne-
go Mateusz Chorzępa, który jako jedyny 
dokonał tego zadania w czasie krótszym 
niż jedna godzina. Drugie miejsce zajął 
Łukasz Dudzik, a trzecie Marcin Toma-

W jakim czasie złożysz komputer?
siak. Konkurs odbył się w nowo wypo-
sażonej pracowni komputerowej. Każdy 
uczeń miał do dyspozycji nowoczesne 
stanowisko pracy wraz z najnowszymi 
podzespołami. Nagrody w postaci kla-
wiatury, słuchawek i myszek ufundowa-
ła Dyrekcja ZS oraz sklep komputerowy 

Górna, Kamienia, Raniżowa, Trzebuski 
oraz najbliższych okolic. Uczniowie gim-
nazjum zwiedzili nowoczesne pracow-
nie zajęć praktycznych, które znajdują 
się na terenie szkoły. Są to pracownie 
gastronomiczne, komputerowe, mecha-
niki samochodowej oraz przedmiotów 
ekonomicznych. Następnie uczniowie 
obejrzeli nowoczesną halę sportową 

oraz siłownię, w której znajduje się pro-
fesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Mamy na-
dzieję, że Dni Otwarte dostarczyły rzetel-
nej wiedzy o szkole, niezdecydowanych 
zachęciły do wstąpienia w szeregi jej 
uczniów oraz przyczyniły się do popula-
ryzacji szkoły w środowisku lokalnym.

Magdalena Gajerska-Kozak

Spark System z Sokołowa Małopolskie-
go. Dodatkowe gadżety w postaci koszu-
lek, kubków i drobnych upominków ufun-
dowała firma PGS Software z Rzeszowa. 
Organizatorami konkursu byli Łukasz 
Dec, Adam Woś, Waldemar Ziemniak  
i Tomasz Nowak.

Łukasz Dec
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W marcu grupa 24 uczniów z klas 
Technikum i ZSZ ukończyła Kurs Cu-
kiernik – klasyczne desery Europy i Bari-
styczny w ramach projektu ,,Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji praktycznych”, 
który realizowany jest przez Zespół Szkół 
w Sokołowie Młp. w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX „Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego. Celem 
kursów było podniesie kwalifikacji zawo-
dowych młodzieży, rozwój dodatkowych 
umiejętności praktycznych.

PROGRAM KURSU BARISTYCZNEGO:
• Podstawy teoretyczne: Trivia, zarys 

historyczny i kulturowy, Kawa – rośli-
na. Rejony upra-
wy, odmiany kawy, 
wymagania, Kawa 
– ziarno. Rozróż-
nienie ze względu 
na sposób zbiera-
nia, metodę prze-
twarzania i stopień 
wypalenia, Kawa 
– napój. Najważ-
niejsze metody 
przyrządzania

• Zasady serwo-
wania napojów 
gorących, Teoria 
espresso. Para-

Kursy zawodowe dla Technikum i ZSZ
metry, zasada 4M, chemia espress

• Espresso – część praktyczna, Usta-
wianie młynka, Prawidłowe metody 
dozowania i ubijania, Espresso classi-
co, ristretto, lungo, doppio, Americano

• Kawy mleczne. Ubijanie mleka, 
Steamery, Classic cappuccino, Cafe 
latte i cafe latte machiato, espresso 
macchiato

• Kawy deserowe, z czekoladą, z alko-
holem, Espresso affogato, espresso 
con panna, kawa po wiedeńsku, Mo-
cha i mokkacino, Irish coffee,

• Latte artystyczne. Wzory lane z ręki, 
rysowane sosem i szpikulcem

• Czyszczenie ekspresu

PROGRAM KURSU CUKIERNIK – KLA-
SYCZNE DESERY EUROPY:
• Podstawowe informacje o deserach

23 kwietnia 2017 r. po raz trzeci  
w ZS w Sokołowie Młp. odbyły się zaję-
cia kulinarne „KREATORZY SMAKÓW”, 
w ramach projektu „Szkoła profesjonal-
nych kompetencji zawodowych” współ-

Wiosna na talerzu
finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego Priorytet IX  
„Jakość edukacji i kompetencji w regio-
nie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego. Wiodącym 
tematem zajęć była wiosna na talerzu. 
Kolejna pora roku, która oferuje nam 
bogactwo zapachów, kolorów i smaków. 
Jest to również najlepszy czas na lekkie 
potrawy z warzyw, owoców, świeżych 
ziół i przypraw, które dostarczają nam 
energii i witamin.

Na zajęciach wiosnę powitaliśmy  
z wielkim bukietem owocowo-warzyw-
nych smaków. Na przystawkę przygo-
towaliśmy SAŁATKĘ Z BROKUŁAMI, 
SZCZYPIORKIEM, SZYNKĄ I TORTE-
LINI.  Danie zasadnicze składało się  
z KREMU POMIDOROWEGO, któ-
re przygotowały Edyta Pełka i Mar-
tyna Babula. Najważniejszym skład-
nikiem kremowej zupy było sofrito. 
Jego bazę stanowi cebula smażona 
na oliwie z dodatkiem czosnku i pomi-
dory. Do wzbogacenia smaku poleca 
się zastosowanie posiekanej natki pie-
truszki, marchewki, selera naciowego 

czy tymianku. Przygotowany sos jest  
wykorzystywany w przepisach wielu 
kuchni świata. Ta prosta i smacznie wy-
glądająca potrawa posiada naturalne 
przeciwutleniacze i polifenole. Polife-
nole powstrzymują stany zapalne w or-
ganizmie, chronią serce przed stresem, 
działają przeciwnowotworowo. Do natu-
ralnych przeciwutleniaczy należą karote-
noidy, których sos sofrito okazuje się bez-
cennym źródłem. Powstrzymują bowiem 
produkcję złego cholesterolu. DORSZ  
W PAPILOTACH NA AROMATYCZ-
NYCH WARZYWACH był gościem spe-
cjalnym, który przygotowali Krystian 
Rzeszutek i Teresa Potocka. Na deser 
Anna Sondej zaserwowała KOKTAJL  
Z AWOKADO I BANANÓW z prażonymi 
pestkami z dyni oraz KOKTAJL BRZO-
SKWINIOWY.

Mam nadzieję, że po tych zajęciach 
wiosna obudziła ochotę wśród uczestni-
ków na lekkie jedzenie. Oby nasze menu 
było jeszcze bardziej kolorowe, urozma-
icone, a styl lekkiego i zdrowego gotowa-
nia zagościł na stole na dłuższy czas.

Marzena Sobczuk-Puc

• Regiony występowania i podstawowe 
przepisy

• Klasyczne trunki podawane do deserów
• Praktyczne przygotowanie poniż-

szych deserów:
• Tiramisu
• Panna cotta
• Semifredo
• Profiteroles
• Tarta truskawkowa
• Creme brulle
• Tort Shwarwaldzki
• Tort Sachera
• Creme caramel
• Suflet czekoladowy
• Crepes suzette

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, 
uczniowie zwiększą własne szanse po 
ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie. 

Anna Kolano
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W miesiącach kwiecień i maj, ucznio-
wie naszego Technikum kształcący się  
w zawodzie technik żywienia, uczestni-
czyli w zajęciach z chemii żywności na 
Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odby-
wały się  w ramach projektu „Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji zawodowych” 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX „Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego.

Spotkania rozpoczęły się wykładem 
nt.: „Związki organiczne w żywności” 
przeprowadzonym przez Panią dr hab. 
inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan oraz 
Panią dr Annę Pasternakiewicz. Uczniom 
zostały przedstawione związki organicz-
ne zawarte w substancjach odżywczych, 
omówiono ich rolę w organizmie człowie-
ka, podano źródła pochodzenia i zobrazo-
wano metody wykrywania tych substancji 
w produktach żywnościowych. Uczniów 
bardzo zainteresował również wykład nt. 
substancji nieodżywczych w żywności, 
źródeł skażenia żywności i skutków spo-
życia substancji toksycznych.

Podczas kolejnych pięciu wyjazdów 
na Uniwersytet uczniowie uczestniczyli  
w zajęciach praktycznych w profesjonal-
nie i nowocześnie wyposażonym labora-
torium chemicznym. Mieli możliwość sa-
modzielnie wykonać wiele doświadczeń, 
pracować ze sprzętem laboratoryjnym  
i poznać techniki analizy chemicznej, 
które zastosowali m.in. do:
• badania zawartości azotanów i azoty-

nów w różnych wędlinach,
• analizy zawartości witaminy C w pro-

duktach surowych i po ich obróbce,
• badania zawartości jonów tiocyja-

Zajęcia z chemii żywności na UR

nianowych w wybranych warzywach  
surowych i po obróbce cieplnej,

• analizy zawartości soli kuchennej  
w produktach żywnościowych,

• wykrywania skrobi, białka i cukrów  
redukujących w żywności.
Podczas przeprowadzania badań 

uczniowie kształtowali umiejętność sto-
sowania technik laboratoryjnych takich 
jak: miareczkowanie, filtracja, strącanie 
osadu i jego sedymentacja, pomiar ab-
sorbancji za pomocą spektrofotometru. 

Uczniowie zwiedzili również linię 
technologiczną przetwarzania mleka  
w Centrum Innowacji i Wdrożeń Tech-
nologii w Przemyśle Spożywczym. Mo-
gli tu zobaczyć profesjonalną aparaturę 
do procesów analizy jakości mleka, jego 
pasteryzacji i przetwarzania, o których 

wcześniej uczyli się tylko w teorii z pod-
ręczników szkolnych.

Udział w zajęciach z chemii żywno-
ści uświadomił młodzieży przygotowują-
cej się do zawodu technik żywienia, jak 
bardzo ważną rolę w uzyskaniu dobre-
go produktu spożywczego pełnią pro-
cesy chemiczne i fizyczne zachodzące  
w żywności od etapu jej produkcji, przez 
magazynowanie, obróbkę wstępną po 
przetworzenie termiczne i wykończenie 
potrawy. Większa świadomość i rozu-
mienie tych procesów być może zain-
spiruje młodzież do dalszego samodziel-
nego poszukiwania powiązań chemii  
i gastronomii np. poprzez odkrywanie 
tajników rozwijającej się nowej dziedziny 
jaką jest kuchnia molekularna.

Anna Smotryś

7 marca 2017 r. w naszej szkole od-
były się warsztaty pt. „Unia i świat: Glo-
balny kryzys uchodźczy – rola i działa-
nia Unii Europejskiej”. Warsztaty były 
przeznaczone dla klasy II LO oraz III LO. 
Półtoragodzinne zajęcia zorganizowane 
w ramach projektu „Lekcja na 12 gwiaz-
dek” prowadzone były przez panią Moni-
kę Lewicką - Bułatek i panią Ewę Nowak 
- Koprowicz.

Projekt skierowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z miejscowo-
ści liczących do 50 tys. mieszkańców. 
Jest to kolejne przedsięwzięcie Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie przybliżające młodzieży tematy 
związane z członkostwem Polski w Unii 

Warsztaty 
pt. Unia i świat: Globalny kryzys uchodźczy

– rola i działania Unii Europejskiej
Europejskiej, a szczególnie z możliwo-
ściami, jakie mają mieszkańcy połu-
dniowo-wschodniej części kraju. Każdy  
z uczestników otrzymał identyfikator, na 
którym zapisał swoje imię i podał powód, 
dla którego lubi Unię Europejską.

Podczas warsztatów pracowali-
śmy głównie w grupach liczących około  
6 osób. Wspólnie zastanawialiśmy się 
nad poważnymi tematami, takimi jak: po-
wody ucieczki z kraju czy formy pomocy 
humanitarnej. Rozmawialiśmy o stereo-
typach i o tym, jak postrzegamy ludzi  
z innych krajów. Nie zabrakło oczywiście 
nagród, które można było zdobyć w kon-
kursie sprawdzającym znajomość defini-
cji różnych pojęć. W tym zadaniu trzem 

osobom udało się zdobyć wybraną przez 
siebie nagrodę. Na koniec została roz-
losowana gra pt. „Gwiezdny Ekspress”. 
Podczas zajęć prowadzące dzieliły się 
własnymi doświadczeniami związanymi 
z uczestnictwem w międzynarodowych 
szkoleniach w ramach programu Era-
smus+, czy realizacją stażu lub wizytą 
studyjną w Parlamencie Europejskim. 
Warsztaty prowadzone w interaktywnej 
formule dawały każdemu z uczestników 
szansę wypowiedzi. Wspólnie spędzony 
czas umożliwił nie tylko lepsze poznanie 
się, ale był również szansą na zdobycie 
interesujących informacji o Unii Europej-
skiej.

Magdalena Gajerska-Kozak
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W roku szkolnym 2016/2017 Zespół 
Szkół w Sokołowie Młp. realizuje pro-
jekt ,,Praktyka zagraniczna szansą na 
uzyskanie profesjonalnych umiejętności 
zawodowych” o numerze  POWERVET-
2016-1-PL01-KA102-024436 w ramach 
projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry kształcenia zawodowe-
go” realizowanego ze środków PO WER 
na zasadach Programu Erasmus+  sek-
tor 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 02.07.2017 r. do 30.07.2017 
r. Działania projektowe będą skierowa-
ne do młodzieży z Technikum Żywienia  
i Usług Gastronomicznych, Technikum 
Informatycznego, Technikum Handlo-
wego. Celem projektu jest wsparcie 
uczniów w podniesieniu wiedzy, kom-
petencji, umiejętności zawodowych oraz 
poznanie języka zawodowego niemiec-
kiego, angielskiego, obcej kultury, metod 
i organizacji pracy tak, aby wykorzystać 
je w polskich realiach.     

Działania zaplanowane w projekcie:
• Akcje promujące projekt wśród mło-

dzieży i w środowisku.
• Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
• Kurs języka niemieckiego dla 30 osób. 
• Szkolenie BHP dla młodzieży i opie-

kunów.
• Szkolenie przedmedyczne  dla mło-

dzieży i opiekunów.

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

• 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 podstawo-
wymi wymaganiami stawianymi przez 
pracodawców z Austrii”.

• Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z branżą ga-
stronomiczną, informatyczną, handlo-
wą 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 umiejętności,

• 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 kwalifika-
cji kluczowych dla możliwości uzyska-
nia przyszłego zatrudnienia,

• dostosowanie treści kształcenia  
zawodowego do potrzeb zmieniające-
go się rynku pracy,

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

• wzmocnienie umiejętności posługiwa-
nia 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 szkołą 
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. Dzię-
ki programowi Erasmus+ osoby uczące 
się zawodu mogą zdobyć praktyczne 
doświadczenie zawodowe za granicą 
oraz podwyższać swoje umiejętności 
językowe. Tego rodzaju doświadczenie 
ma im ułatwić przejście z etapu nauki do 
zatrudnienia.

Anna Kolano

W dniu 25 kwietnia uczniowie Na-
szego Technikum Informatycznego brali 
udział w wycieczce edukacyjnej do firmy 
PGS Software w Rzeszowie w ramach 
Projektu „Szkoła profesjonalnych kompe-
tencji praktycznych” realizowanego przez 
Naszą Szkołę. Celem wycieczki było 
zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy  
w PGS Sortware. PGS Software to jed-
na z największych Polskich firm z branży 
IT. Zatrudnia ponad 400 specjalistów zaj-
mujących się tworzeniem i testowaniem 
oprogramowania, tworzeniem grafiki oraz 
zarządzaniem projektami. Uczniowie 
mieli możliwość poznania reguł funkcjo-
nowania firmy, warunków pracy i zasad 
rekrutacji w tak prestiżowej firmie. Wy-
jazd zrobił na uczniach duże wrażenie.  
Z dużym zainteresowanie uczestniczyli 
oni w spotkaniu z przedstawicielami firmy 
i zadawali mnóstwo pytań. Po wycieczce 

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie

uczniowie doszli do wniosku, że warto się 
uczyć. W firmie takiej jak PGS Software 
najważniejsza jest umiejętność logiczne-

go myślenia, znajomość języka angiel-
skiego oraz wiedza matematyczna.

Łukasz Dec
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Dnia 21 kwietnia 2017 r. w Leżajsku 
odbył się półfinał konkursu „Przedsię-
biorczość w praktyce”. Naszą szkołę re-
prezentowało 6 uczniów z klas: IIB T i IA 
LO. Do finału zakwalifikował się zespół  
w składzie: Klaudia Słonina, Alicja Ma-
ziarz i Mateusz Panasiuk. Projekt „Przed-
siębiorczość w praktyce” jest realizowany  
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej. W pro-
jekcie uczestniczy 26 szkół województwa 
podkarpackiego. Inicjatorem konkursu jest 
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku. 
Głównym celem projektu jest kształtowanie 
wśród uczniów postaw przedsiębiorczych 
oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej 
i umiejętności praktycznych przydatnych 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
pracy i życiu codziennym. Cel ten został 
osiągnięty podczas warsztatów tematycz-
nych prowadzonych przez pracowników 
Oddziału ZUS w Rzeszowie, Izby Skar-
bowej w Rzeszowie, WUP w Rzeszowie  
i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 
Realizacja projektu ma przebieg trzystop-
niowy. Na początku uczniowie uczestni-
czyli w warsztatach prowadzonych przez 
specjalistów z instytucji partnerskich.  
Z każdej grupy warsztatowej co najmniej 

Projekt 
„Przedsiębiorczość w praktyce”

dwa zespoły po trzech uczniów przecho-
dziły do drugiego etapu. Uczestnikami  
III etapu będzie 6 najlepszych zespołów. 
Finał, który odbędzie się 6 czerwca 2017 r. 
będzie obejmował: opracowanie i prezen-
tację biznesplanu przedsięwzięcia roz-

wiązującego istotny problem lokalny oraz 
krótki test potwierdzający wiedzę zdobytą 
w czasie warsztatów. Uczestnikami I etapu 
projektu, który trwał od września do połowy 
kwietnia było 18 uczniów z Zespołu Szkół 
w Sokołowie Młp. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za zaangażowanie. Mamy na-
dzieję, że warsztaty przełożą się na prak-
tyczne umiejętności z zakresu działalności 
gospodarczej i przedsiębiorczości.

Koordynatorzy projektu: Anna Kolano, 
Renata Woś

Z dumą informujemy, iż uczennice 
reprezentujące gimnazjum w Sokołowie 
Małopolskim na etapie wojewódzkim 
olimpiady z języka niemieckiego organi-

ZESPÓŁ SZKÓŁ SOKOŁÓW
Laureat i finalista kuratoryjnego  
konkursu z języka niemieckiego!

zowanej przez podkarpackie Kuratorium 
Oświaty osiągnęły znakomite wyniki. 
Anna Rembisz, otrzymała tytuł finalisty, 
natomiast Anna Czerwonka otrzyma-
ła tytuł laureata. Tytuł laureata zwalnia 
ją z egzaminu końcowego w klasie III 
gimnazjum z języka obcego, Ania otrzy-
ma z niego maksymalną liczbę punk-
tów. Uczennice do olimpiady przygoto-
wała pani Bernadeta Słonina. Poziom 
olimpiady był bardzo wysoki, do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikowali się naj-
lepsi z najlepszych z całego wojewódz-
twa podkarpackiego i wspólnie ze sobą  

rywalizowali. Tylko nieliczni zdobyli tytuł. 
Serdecznie gratulujemy dziewczynom  
i życzymy dalszych sukcesów!

Bernadeta Słonina
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  GÓRNO

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest 
wspaniałą okazją by podejmować dzia-
łania na rzecz poprawy naszego natu-
ralnego środowiska, poszerzania grona 
obrońców.

Nasza szkoła podejmuje w tym kie-
runku wiele działań. Między innymi w dniu  
26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół im. 
ks. Mieczysława Lachora odbył się VII Po-
wiatowo-Gminny Konkurs Ekologiczno-
-Przyrodniczy „PRZYJACIELE PRZYRO-
DY”, który honorowym patronatem objęli 
Starosta Rzeszowski pan Józef Jodłowski 
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów 
Małopolski pan Andrzej Ożóg. Pragniemy 
również poinformować, iż na w/w konkurs 
otrzymaliśmy z Powiatu i Gminy środki 
finansowe, za co serdecznie dziękujemy.

Tematem przewodnim w tym roku 
było: środowisko naturalne pól i łąk, 
roślinność i zwierzęta chronione. Eko-
logiczne sposoby ochrony roślin przed 
szkodnikami, zagrożenia dla przyrody ze 
strony człowieka, jak rozsądnie gospo-
darować darami natury, by mogły one 
zachwycać także kolejne pokolenia.

W konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas trzecich Szkół Podstawowych  
z Gmin: Kamień, Trzebownisko i Soko-
łów Małopolski (ogółem 16 zespołów).
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ło-

wisku (2 zespoły)
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 

Królowej w Kamieniu- Prusinie
3. Zespół Szkół w Stobiernej (2 zespoły)
4. Szkoła Podstawowa w Turzy
5. Zespół Szkół im. bł. B. Markiewicza 

w Trzebosi
6. Szkoła Podstawowa w Wólce Soko-

łowskiej
7. Szkoła Podstawowa im. Ignacego 

Partyki w Górnie-Zaborzu
8. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w So-

kołowie Małopolskim (2 zespoły)
9. Zespół Szkół im. ks. M. Lachora  

w Górnie
10. Szkoła Podstawowa im. Św. Fausty-

ny Kowalskiej w Trzebosi
11. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiącle-

cia Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Wólce Niedźwiedzkiej

Uczniowie rywalizowali w czterech 
konkurencjach:

 – pisali test
 – układali puzzle na czas
 – rozpoznawali nasiona zbóż
 – wykonali pracę plastyczną techniką 

dowolną – kwiaty polne, trawy, zboża, 
chwasty (bukiet)

VII Powiatowo-Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy 

„PRZYJACIELE PRZYRODY w ZS Górno 
(26.04.2017 r.)
Komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce: uczniowie Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopol-
skim w składzie: Piersiak Julian, Gałgan 
Julia, Walicki Krzysztof, opiekun: pani 
Małgorzata Goclon- Słonka,

II miejsce: uczniowie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopol-
skim w składzie:

Nowak Seweryn, Ożóg Weronika, Ko-
ziarz Maciej, opiekun: pani Anna Kowalska,

III miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Ignacego Partyki w Górnie-Zaborzu  
w składzie: Cymerys Krystian, Ożóg 
Justyna, Stec Patryk, opiekun: Danuta 
Szypuła

Wszyscy otrzymali nagrody książko-
we, ponadto zespół pierwszy otrzymał 
na rok „PUCHAR PRZECHODNI”. Każ-
demu uczestnikowi konkursu wręczono 
również upominek w postaci lupy i pa-
miątkowy długopis.

Komisja dodatkowo nagrodziła książ-
kami uczniów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę punktów z testu: tj. Julię Gał-
gan z ZS w Sokołowie, Zofię Michałek  
z ZS w Łące, Gabrielę Litwin z ZS w Wól-
ce Niedźwiedzkiej, Julię Burszta z ZS  
w Górnie. Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu serdecz-
nie dziękują uczniom, opiekunom, go-
ściom, za przybycie i aktywne uczest-
nictwo. Dziękujemy za pracę w komisji, 

szczególnie pani mgr Annie Marszał  
za czuwanie nad poprawnym przebie-
giem konkursu, cenne uwagi, wskazówki 
przy układaniu testu.

Z całego serca dziękujemy również 
rodzicom uczniów za przygotowanie po-
częstunku.

Szczególne podziękowania pragnę 
skierować do naszych sponsorów, dzięki 
którym mogliśmy wręczyć uczestnikom 
atrakcyjne nagrody, upominki, przygo-
tować wspaniały poczęstunek dla dzieci  
i dorosłych.

Na koniec przytoczę słowa pana Staro-
sty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego:

„Kieruję pod adresem organizato-
rów VII Powiatowo-Gminnego Konkursu 
Ekologiczno-Przyrodniczego „Przyjacie-
le Przyrody” słowa uznania za wcielanie  
w życie misji chronienia otaczającego 
nas środowiska naturalnego, jak też za 
proekologiczne kształcenie najmłod-
szych członków naszej społeczności. 
Cieszę się, że na terenie powiatu rze-
szowskiego są placówki oświatowe,  
w których dokonuje się tak wartościowa 
praca. Rozbudzanie w uczniach miłości 
do ojczystej przyrody jest sprawą wiel-
kiej wagi, dlatego jeszcze raz serdecz-
nie dziękuję Państwu oraz wszystkim 
uczestnikom konkursu”.

Tak miłe słowa mobilizują do dalszej 
pracy, do organizacji kolejnej edycji kon-
kursu.

Bożena Oczkowska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  NR 2 W NIENADÓWCE

W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło 
się uroczyste podsumowanie XIV edycji 
konkursu wojewódzkiego „Moja miejsco-
wość i region są piękne” organizowanego 
przez Zespół Szkół Nr 2 w Nienadówce.

Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, honorowy patronat nad konkur-
sem objęli:
pan Mieczysław Miazga, poseł na Sejm 
RP,
pani Krystyna Wróblewska, posłanka na 
Sejm RP,
pan Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy  
i Miasta Sokołów Młp.
pan Bogdan Kaczmar – Dyrektor Mu-
zeum Okręgowego w Rzeszowie
Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Rzeszów

Celem konkursu było zaangażowanie 
uczniów i ich środowisk do aktywnego 
poznania swojej małej ojczyzny oraz od-
krycia jej piękna, walorów historycznych, 
kulturowych i obyczajowych.

W uroczystości w Zespole Szkół  
Nr 2 w Nienadówce uczestniczyli: pan 
Dominik Dec, asystent patrona honoro-
wego – pana posła Mieczysława Mia-
zgi, pan Łukasz Ożóg, który reprezen-
tował dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie, Przewodniczący Gminy 
i Miasta w Sokołowie Młp. – pan Andrzej 
Pasierb, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  
w Nienadówce – pani Anna Grzebyk, przed-
stawiciele Rady Rodziców przy ZS Nr 2 
w Nienadówce oraz sponsorzy. Gratu-
lacje od posłanki Krystyny Wróblewskiej 
przekazał dzieciom dyrektor ZS Nr 2  
w Nienadówce pan Andrzej Sztorc. Lau-
reatom konkursu towarzyszyli rodzice 
oraz nauczyciele.

Tradycją spotkań podsumowujących 
konkurs jest udział gościa specjalnego. 
W tym roku gościliśmy duet akrobatycz-
ny z Towarzystwa Gimnastycznego  „So-
kół” w Rzeszowie. Gimnastyczki należą 
do klubu ELITE TALENT CLUB, który 
tworzą utalentowani polscy akrobaci. 
Duet trenuje pod kierunkiem dr Grzego-
rza Bielca, wielokrotnego mistrza Euro-
py, multimedalisty mistrzostw i pucharów 
Polski w akrobatyce. Dziewczyny zapre-
zentowały układy taneczno-akrobatycz-
ne, które dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń uczestnikom konkursu.

W drugiej części pokazu wystąpiła 
Paulina Prucnal, absolwentka Zespołu 
Szkół Nr 2 w Nienadówce, która zapre-
zentowała dwa utwory na flet: Danny 
Boy – balladę napisaną przez Frederica 
Weatherly’ego oraz Badinerie- Johanna 
Sebastiana Bacha.

„Moja miejscowość i region są piękne”
XIV edycja konkursu

W tym roku do zmagań konkurso-
wych przystąpiło 25 szkół:
ZS w Sokołowie Młp.
ZS w Trzebosi
ZS w Łowisku
ZS w Górnie
ZS w Trzebusce
ZS w Kamieniu
ZS w Rudnej Wielkiej
ZS w Cmolasie
ZS w Medyni Głogowskiej
ZS w Stanach
ZS w Bojanowie
ZS nr 1 w Stobiernej
ZS Nr 1 w Nienadówce
ZS Nr 2 w Nienadówce
SP nr 2 w Niechobrzu
SP w Jodłówce
SP w Nowej Sarzynie
SP w Trzebownisku
SP w Kamieniu Prusinie
SP nr 1 w Leżajsku
SP nr 2 w Leżajsku
SP w Woli Ocieckiej
SP nr 1 w Brzozowie 
Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli.

Na konkurs wpłynęło 331 prac, któ-
re oceniane były w trzech kategoriach 
wiekowych: klas I-III i klas IV-VI szkoły 
podstawowej, klas I-III gimnazjum oraz  
w kategoriach ze względu na formę pra-
cy (prac plastyczna, praca literacko – hi-
storyczna, praca informacyjno-promocyj-
na, praca folklorystyczno-etnograficzna, 
praca multimedialna. Kryteriami oceny 
były: zawartość merytoryczna pracy, 
forma wykonania, estetyka i staranność, 
bogactwo wykorzystanych źródeł, wkład 
własny oraz oryginalność.

Ogółem nagrodzono 121 prac.
Prace konkursowe oceniało jury  

w składzie: p. Alina Jarosz, p. Anna Osiniak,  
p. Krystyna Ożóg, p. Dorota Drozd- Babka 
p. Andrzej Pasierb, p. dr Bartosz Walicki,  
p. Piotr Ożóg  i p.  Łukasz Ożóg.



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/239/2017 str. 30

Sponsorami konkursu byli:
 – państwo Danuta i Arkadiusz Łuszcz-

ki - właściciele firmy CERAMIX
 – panowie Bogdan, Krzysztof i To-

masz Radomscy właściciele firmy 
Styrobud

 – pan poseł Mieczysław Miazga
 – pani poseł Krystyna Wróblewska
 – pan burmistrz Andrzej Ożóg
 – pani Sylwia Mazur Europe Direct – 

Rzeszów
 – pani Halina Golec prezes Stowarzy-

szenia LGD „EUROGALICJA”
 –  pani Helena Naja – firma Sabinpol
 –  pani Anna Marszał – sklep spożyw-

czo- przemysłowy
 – pani Danuta Biernat – Orzech, sklep 

spożywczo – przemysłowy
 – pan Jerzy Kmieć – firma EXLIBEIS
 – pan Grzegorz Prucnal – firma Promlek
 – firma Velika
 – pan Bogdan Kaczmar Dyrektor Mu-

zeum Okręgowego w Rzeszowie.
Dzięki bezinteresownej pomocy, zro-

zumieniu i życzliwości sponsorów, mogli-
śmy przeprowadzić tę wspaniałą uroczy-
stość. Wpisuje się ona w historię naszej 
szkoły i daje nam powody do wyrażenia 
wdzięczności dla ludzi o wielkich sercach 
i światłych umysłach, kochających zie-
mię ojczystą i kształtujących postawy pa-
triotyczne dzieci i młodzieży. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli nam w zor-
ganizowaniu i przeprowadzeniu konkur-
su. Serdecznie gratulujemy laureatom, 
a wszystkich uczestników zapraszamy 
za rok i życzymy sukcesów w kolejnych 
edycjach naszego konkursu.

Iwona Słobodzian

20 kwietnia 2017 roku odbyła się  
w naszej Szkole VIII edycja Gminne-
go Konkursu Ortograficznego klas 
trzecich pod honorowym patronatem  
prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 GÓRNO
VIII edycja Gminnego Konkursu  

Ortograficznego w SP2 Górno (20.04.2017 r.)
Wyniki Konkursu (max 75 pkt):

1 miejsce: Julia Krzanowska (ZS nr 1  
w Nienadówce) – 72 pkt
2 miejsce: Natalia Miazga (ZS w Wólce 
Niedźwiedzkiej) – 70 pkt
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W TRZEBOSI

3 miejsce: Sabina Kołodziej (ZS w Trze-
bosi) – 69 pkt

Wyróżnienia:
Kacper Wrzos i Natalia Gut (ZS  

w Górnie), Maciej Budzyń i Lena Smoła 
(ZS nr 1 w Nienadówce), Zuzanna Kra-
ska (ZS w Trzebosi).

Dyplom za udział:
Wiktoria Śliż i Martyna Matuła (ZS  

w Trzebosi), Justyna Ożóg i Patryk Stec 
(SP nr 2 w Górnie), Martyna Ożóg (ZS 
nr 1 w Nienadówce), Nikodem Nieroda 
i Wiktoria Niezgoda (SP nr 3 w Trzebo-
si), Kinga Perlak (SP w Wólce Sokołow-
skiej), Kamil Płoszaj (ZS w Wólce Niedź-
wiedzkiej), Oskar Ryzner i Szymon Cisek 
(SP nr 2 w Trzebosi).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i dziękujemy opiekunom za przygoto-
wanie uczniów do Konkursu. Szczegól-
ne podziękowania składamy panu prof.  

dr. hab. Kazimierzowi Ożogowi za co-
roczne sprawowanie honorowego pa-
tronatu. Dziękujemy także sponsorom: 
Radzie Rodziców, p. Mieczysławowi 
Kobiernikowi, p. Dariuszowi Zdebiowi 

(sklep „Rolnik”) oraz firmie „MAWI. Foto-
grafia szkolna”.

Elżbieta Zwolińska 
Arkadiusz Biały

Zdjęcia: Arkadiusz Biały

VIII Gminny Konkurs Matematyczny  
 W konkursie wzięło udział  

29 uczniów, którzy rozwiązywali test 
składający się z dziesięciu zadań o róż-
nym stopniu trudności.  Komisja konkur-
sowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce: 
Martyna Ożóg – Szkoła Podsta-

wowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza   
w Nienadówce

Marek Kawa – Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II  w Sokołowie Młp.

Maciej Koziarz – Zespół Szkół  
im. Jana Pawła II  w Sokołowie Młp

II miejsce:
Anna Ożóg – Zespół Szkół im. św. 

Jadwigi Królowej w Trzebusce,

III miejsce :
Mateusz Piersiak – Szkoła Podsta-

wowa w Wólce Sokołowskiej 
Artur Kuduk – Zespół Szkół im. Pry-

masa Tysiąclecia Kard. S. Wyszyńskie-
go w Wólce Niedźwiedzkiej

Kinga Kawa – Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II  w Sokołowie Młp.

Krzysztof Kuca – Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II  w Sokołowie Młp.

Nikodem Nieroda – Szkoła Podsta-
wowa nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej 
w Trzebosi.            

Wszyscy uczestnicy otrzymali  
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe.

Dziękujemy wszystkim uczniom  
za udział w konkursie matematycznym,  
a nauczycielom za zachęcenie i przygo-
towanie trzecioklasistów.   

Elżbieta Kurzeja              

10 maja 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 3 im. Św. Faustyny Kowalskiej 
w Trzebosi odbyła się już ósma edycja 
Gminnego Konkursu Matematycz-

nego Klas Trzecich Szkół Podstawo-
wych pod patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta w Sokołowie Młp.
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Piąta edycja maratonu przeszła do 
historii. Organizacja jak co roku stała 
na wysokim poziomie. Pogoda na bie-
ganie była idealna z wyjątkiem moc-
nego wiatru. Zwyciężył KIMUTAI Felix  
z Kenii (2:10:34), wśród pań najszyb-
szą okazała się IVANOVA Nastassia 
z Białorusi (2:28:44). Artur Kozłow-
ski obronił zeszłoroczny tytuł mistrza 
Polski w maratonie zajmując trzecie 
miejsce (2:12:38), najlepsza Polka za-
jęła drugie miejsce (2:29:56). Zawody 
ukończyło 5518 zawodników.

Orlen Warsaw Marathon

Nasze wyniki w maratonie:
- Wacław Tomasiak open 307 z czasem 03:02:39
-Waldemar Majka open 994 z czasem 03: 24:54
-Karol Kasprzak open 1521 z czasem 03:34:19
-Sławomir Kasprzak open 1660 z czasem 03:36:58
-Andrzej Słobodzian open 2450 z czasem 03:51:39

10 km.
-Marcin Tomasiak open 1673 z czasem 00:47:08

W biegu Oshee na 10 km wystarto-
wało 8911. Zwyciężył LASHYN Dmytro  
z Ukrainy (0:29:02) oraz Białorusinka 
KUDELISH Svetlana (0:33:12)

Na zawody wyjechaliśmy w nieco 
okrojonym składzie z powodu kontuzji 

oraz spraw osobistych. Nam wszystkim 
nie do końca udało się osiągnąć zało-
żone czasy, mimo to występ możemy 
uznać za udany.
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Rzeszowska 
połówka

W lesie Kopeckim k/Tarnogóry  
1 kwietnia rozegrany został XI Ogólnopol-
ski Wyścig Kolarski MTB o Puchar Ziemi 
Leżajskiej i Eliminacje do Mistrzostw Pol-
ski w kat. juniorka młoda i junior młody 
pod patronatem Posłów na Sejm RP Je-
rzego Paula i Mieczysława Miazgi. Trzy 
zwycięstwa odniosły zawodniczki Azalia 
Brzózy Królewskiej. Najbardziej emocjo-
nujące wyścigi odbyły się w kategoriach 
gdzie eliminowały się do Mistrzostw Pol-
ski tj. w juniorka młodsza i w juniorach 
młodszych.

Zawodniczka Azali Brygida Piersiak 
aktualna mistrzyni polski w kolarstwie 
przełajowym wygrała w dobrym stylu  
z przewagą ponad jednominutową nad 
drugą zawodniczką, a jej młodsza koleżan-
ka Zuzanna Flis zajęła dobre 5 miejsce.

Jeszcze większe emocje towarzyszy-
ły wyścigowi chłopców w juniorach młod-

Bardzo dobre rozpoczęcie sezonu letniego 2017  
Kolarzy-Poltino-Smak Górno „Azalia” Brzóza Królewska

szych. W stawce 50 zawodników bardzo 
miłą niespodziankę sprawił Sebastian 
Stachula, który zajął bardzo wysokie 
3 miejsce nieznacznie przegrywając  
z ubiegłorocznym Mistrzem Polski. Na 7 
pozycji znalazł się drugi z reprezentan-
tów Azalii Patryk Plasota, zdobywając 
znaczną ilość punktów niezbędną do 
startu w Mistrzostwach Polski.

Drugie zwycięstwo w tych zawodach 
odniosła Kinga Kalembkiewicz, aktualna 
Mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym. 
Kinga jechała w pierwszej fazie wyści-
gu bardzo spokojnie, nie odpuszczając 
żadnego odjazdu innych zawodniczek. 
W połowie dystansu Kinga bardzo moc-
no zaatakowała na stromym podjeździe, 
odrywając się od reszty zawodniczek  
i tym samym zwiększając swoją przewa-
gę. Na metę wjechała samotnie z prze-
wagą 1,30 sek. nad drugą zawodniczką.

Trzeci laur dla Azalii wywalczyła Mal-
wina Mul, która startowała w kategorii 
Młodziczka. Zwycięstwo Malwiny cieszy 
tym bardziej, że zawodniczka jest po 
kontuzji i nie odzyskała jeszcze całkowi-
tej formy. W kategorii Młodzik 6 miejsce 
zajął Wojciech Kusiak, a jego młodszy 
kolega uplasował się na 7 pozycji. Na 12 
miejscu wyścig ukończył Nikodem Pier-
siak. W kategorii Żak bardzo dobrze, bo 
na 5 pozycji, zaprezentował się Łukasz 
Stachula, brat Sebastiana Stachuli.

Sponsorzy wyścigu: Elektrociepłow-
nia Nowa Sarzyna, Gmina Leżajsk, Gmi-
na Sokołów Małopolski, Firma „Metkos” 
z Brzózy Królewskiej, Gmina Nowa Sa-
rzyna, Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk, 
ZM „Smak-Górno”, Firma JANIK z Rudy 
Łańcuckiej, Powiat Niżański.

Stanisław Zygmunt

Dziewiątego kwietnia rozpoczęliśmy rywa-
lizację na trasach biegowych w sezonie 2017. 
Półmaraton Rzeszowski znowu przyciągną re-
kordową liczbę biegaczy, wystartowało ponad 
1300 osób, w sztafecie oraz biegu na 5 km 
około 700. Warunki na trasie były dobre, nie 
brakowało kibicujących. Dla nas był to spraw-
dzian przed maratonem, na który wjeżdżamy 
za dwa tygodnie, wyniki napawały optymi-
zmem. Pierwszy na mecie był Kenijczyk Hilla-
ry Kimaiyo Maiyo z czasem 01:05:49, a wśród 
pań najlepsza okazała się Kenijka Betty Che-
pleting z czasem 01:16:39. Najlepsi Polacy to 
Paweł Ochal z wynikiem 01:06:27 oraz Rost-
kowska Anna z wynikiem 01:18:27.

Nasze wyniki:
Gerard Godek open 59 (01:25:42) – życiówka
Wacław Tomasiak open 73 (01:27:10)  
– życiówka
Karol Kasprzak open 116 (01:30:49)  
–  życiówka
Piotr Słobodzian open 214 (01:36:04)  
– życiówka
Kasprzak Sławomir open 387 (01:42:04)
Słobodzian Andrzej open 635 (01:49:10)
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– Tato czy wiesz jaki pociąg ma największe opóźnienie?
– Nie, Jasiu.
– Ten, który w zeszłym roku obiecałeś mi na gwiazdkę...

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia  
i pyta Pawełka:
– Wnusiu, dobrze się chowasz?
– Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie  
w końcu znajdzie i wykąpie.

Policjant spotyka na ulicy zapłakanego Hubercika:
– Dlaczego płaczesz, dziecko?
– Bo zgubiłem 10 zł...
– Masz tu 10 zł i nie płacz.

Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze.
– Czemu jeszcze płaczesz?
– Bo gdybym nie zgubił tej dychy to bym miał 20 zł.

– A my mamy w domu wszystko! – chwali się 
koleżankom mała Ala.
– Skąd wiesz?
– Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę,  
to mama powiedziała że tylko tego brakowało.

O najmłodszych na wesoło

– Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów?
– Nie mam pojęcia, synku.
– A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany 
pyta:
– Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe?
– A co cię boli chłopcze?
– Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje 
świadectwo.

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie maseczkę na twarz. 
– Po co to robisz, mamusiu? – pyta. 
– Bo chcę być piękna.

Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę. 
– Co się stało? – pyta Jasio. – Poddałaś się?!

– Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? – pyta nauczycielka Jasia
– Bo nie mogę się obudzić na czas...
– Nie masz budzika?
– Mam, ale on dzwoni kiedy śpię.
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R E K L A M A

W analizowanym czasie policjanci 
KP Sokołów Młp. wykonywali czyn-
ności służbowe na miejscu 21 kolizji 
drogowych, z których najwięcej miało 
miejsce w Sokołowie Młp. (11  kolizji), 
w Nienadówce (2 kolizje), w Górnie  
(2 kolizje), w Łowisku (2 kolizje) i w Ka-
mieniu (4  kolizje).

Komendant
 Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

nadkom. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

dot. zdarzeń  zaistniałych w miesiącach 
od 15 marca do 15 maja  2017 r.

Przestępstwa:
Na przełomie miesięcy od 15 mar-

ca do 15 maja 2017 r. Komisariat Po-
licji w Sokołowie Młp. zanotował 20 
przestępstw popełnionych na terenie 
działania tutejszej jednostki. Były to  
przestępstwa przede wszystkim z ka-
tegorii przestępstw przeciwko mieniu, 
tj. kradzieże (3 przypadki), kradzieże 
z włamaniem (1 przypadek), oszustwo 
(2 przypadki), groźby karalne(1 przypa-
dek), fizyczne i psychiczne znęcanie się 
nad rodziną (2 przypadki), uszkodzenie 
mienia (6 przypadków), przywłaszcze-
nie mienia (1 przypadek), podrobienie 
dokumentów (1 przypadek), usunięcie 
znaków granicznych (1 przypadek), 
kierowanie samochodem po drodze 
publicznej mimo zakazu sądowego  
(1 przypadek) oraz wypadek drogowy 
(1 przypadek).

Zdarzenia drogowe:
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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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Jestem świadomy 
- nie biorĘ! 
9.05.2017 r.



Miejsko-Gminny  
Turniej Badmintona 1-2.04.2017 r.

XVI Powiatowy Wiosenny  
Turniej Tenisa Stołowego 
9.04.2017 r.
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XVI Miejsko-Gminny  
Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

8.04.2017 r.


