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

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów 

Młp. za 2016 rok.
2. Opracowanie Opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy  

i Miasta za rok 2016 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie 
lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza GiM Sokołów Młp.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

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

w dniu 22 maja 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów 

Młp. za rok 2016.
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 23 maja 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów 

Młp. za rok 2016.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie 
Małopolskim w dniu 26 maja 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza działalności finansowej jednostek kultury.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 30 maja 2017 r.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów 

Młp. za 2016 rok.
2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
3. Podjęcie uchwał. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdaniaz wykonania budżetu Gminy Soko-
łów Małopolski za rok 2016. 

 – w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. za 2016 rok.

 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Pod-

karpackiego w zakresie utrzymania chodników przy 
drogach wojewódzkich,

 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pienięż-
nych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających 

Gminie Sokołów Małopolski i jej jednostkom organi-
zacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy pu-
blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bę-
dzie pomoc publiczną,

 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/298/2017 Rady 

Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 21 marca 
2017 r., w sprawie przyjęcia do wdrożenia „Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski”,

 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
osiedla „Północ V” w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

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

od 26 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017 r.
 – w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta 

w Sokołowie Młp.,
 – w sprawie składania oświadczeń woli w zakresie zarządu 

mieniem dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta w Soko-
łowie Młp.,

 – w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Zastępcy Bur-
mistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
 – w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania 

finansowego za rok 2016,
 – w sprawie wydzierżawienia gruntu części dz. nr 3788/8 po-

łożonej w Sokołowie Młp. przy ul. Reymonta z przeznacze-
niem na cele handlowe,

 – w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli 
ubiegających się o świadczenia pomocy zdrowotnej,

 – w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy na ogro-
dzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., 
banneru reklamującego firmę: Izolacje natryskowe „Puri-
tan” – Krzysztof Kozak,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nej do dzierżawy, położonej w Górnie ul. Dołęga na dz. 
2136/3 z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej,

 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za rok obrachunkowy 2016 Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sokołowie Młp.,

 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za rok obrachunkowy 2016 Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży położonej w Trzebusce na dz. nr. 463/28 w te-
renach ozn. symbolem MU – tereny koncentracji osadnictwa,

 – w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego  
Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o.

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy położonych w Sokołowie Młp. ul. Lubel-
ska dz. nr 3165 i 3176/3 z przeznaczeniem na cele usługo-
wo-handlowe, ul. Pileckich dz. nr 838/4 z przeznaczeniem 
pod tymczasowe obiekty przeznaczone do garażowania 
środków transportu,

 – w sprawie odpłatnego przekazania dokumentacji projektowej 
na rzecz Nadleśnictwa Głogów na zadnie pn: „Budowa zbior-
nika retencyjnego o powierzchni 2,60 ha wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi obejmująca: budowę czaszy 
zbiornika, budowę czołowej zapory ziemnej, budowę mni-
cha monolitycznego typ MNn-4, ubezpieczenie elementami 
betonowymi rowu na odpływie ze zbiornika oraz odpływie  
(w obrębie czaszy), wykonanie rowu opaskowego”,
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 – w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy na ogro-
dzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., 
dwóch bannerów reklamujących firmę: Pizza Grande  
Arkadiusz Stec.

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

w dniu 19 czerwca 2017 r. 
Temat posiedzenia:
1. Informacja o prowadzonej wspólnej obsłudze gminnych 

jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta  
w Sokołowie 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 20 czerwca 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Zagadnienia związane z problematyką rolnictwa, dopłata  

na rzecz rolników przez ARiMR i ODR.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie 
Małopolskim w dniu 26 czerwca 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o prowadzonej wspólnej obsłudze gminnych  

jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta  
w Sokołowie Młp.

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

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 28 czerwca 2017 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o prowadzonej wspólnej obsłudze gminnych  

jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta  
w Sokołowie Młp.

2. Podjęcie uchwał.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 – w sprawie określenia warunków i trybu postepowa-
nia o udzielenie pomocy finansowej w formie do-
tacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy  
i Miasta Sokołów Małopolski,

 – w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym działki nr 5648/5 położonej w Sokołowie Mało-
polskim na rzecz jej użytkownika wieczystego,

 – w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2017,
 – w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewo 

gatunku klon jawor o nazwie „KLON ROMAN”, o ob-
wodzie pnia 462 cm rosnący w miejscowości Wólka 
Niedźwiedzka, na działce nr 747/1,

 – w sprawie uchylenia uchwały określającej, do jakich 
innych drzew i krzewów nie stosuje się przepisów art. 
83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w sprawie nabycia nieruchomości położonej 
w Trzebusce, ozn. nr działek: 1403/4 i 1403/14,

 – w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem 

pod urządzenie drogi wewnętrznej, nieruchomości poło-
żone w Sokołowie Małopolskim ozn. nr działek: 1385/2, 
1386/2, 1387/2, 1388/2, 1389/2, 1401/1, 1403/1 i 1404/5.

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

 od 31 maja 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.
 – w sprawie prawa pierwokupu; nieskorzystanie z prawa 

pierwokupu działki nr 1406 /122 o powierzchni 0,1361 ha 
położonej w Sokołowie Młp.,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do 
oddania w najem, położonych w Trzebosi ul. Górna 315 
działka nr 2076, z przeznaczeniem na usługi fryzjerskie,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na 
okres trzech lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej 
nieruchomość składającą się z:

 – części działki nr 2084/41 o powierzchni 1,00 ha poło-
żonej w Trzebosi,

 – części działki nr 2136/3 o powierzchni 4,06 ha poło-
żonej w Górnie. 

Przetarg odbył się 05 lipca 2017 r.
 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-

czonych do dzierżawy położonych w Sokołowie Młp. ul. 
Rzeszowska działka nr 1959/2 z przeznaczeniem na cele 
usługowo handlowe oraz ul. Pileckich działka nr 838/4 pod 
tymczasowy obiekt do garażowania środków transportu, 

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na  
realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Bolesława Prusa 
w Sokołowie Małopolskim w km 0+000-0+345 wraz z re-
montem kanalizacji deszczowej,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
 – w sprawie zmiany Zarządzenia 450/2016 z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłat za korzy-
stanie z basenu Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie wprowadzenia zmian do planu audytu w Urzę-
dzie orazw pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy  
i Miasta Sokołów Młp., wprowadzonego zarządzeniem Burmi-
strza GiM Sokołów Młp. nr 465/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. 
Możliwość składania ofert do dnia 24 lipca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce. 
Możliwość składania ofert do dnia 24 lipca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce. 
Możliwość składania ofert do dnia 24 lipca 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: Budowa oświetleń na terenie Gminy 
Sokołów Małopolski:
1/ Budowa odcinka oświetlenia drogi powiatowej nr 1271R 
w miejscowości Nienadówka i Trzebuska,
2/ Budowa odcinka oświetlenia drogi wewnętrznej w miej-
scowości Turza (Leśniówka),
3/ Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu pod Lasem w Soko-
łowie Małopolskim – etap II.

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu: części działki 838/4  
o powierzchni 0,0018 ha i części działki 838/4 o powierzch-
ni 0,0015 ha z przeznaczeniem pod tymczasowe obiekty 
do garażowania środków transportu,

 – w sprawie wynajmu lokali nr 2,3,4 i części wspólnych lo-
kali nr 9 i 10 o pow. użytkowej 38,1 m2  w budynku przy 
ul. Górnej w Trzebosi, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności polegającej na prowadzeniu usług fryzjerskich 
dla firmy „FABRYKA FRYZUR”.

Karolina Cisek
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Może moje przeżycia niektórym czy-
telnikom wydawać się będą nieciekawe 
lub śmieszne, ale dla mnie nie były one 
wcale wesołe. Dzisiaj dzieci żyją pełne  
szczęścia i radości. Nic im nie brakuje; 
czego tylko zapragną, otrzymują od ro-
dziców, a mnie chociażby rodzice chcieli 
kupić jakąś zabawkę, np. lalkę lub su-
kienkę, to nie było nawet gdzie kupić. 
Dam kilka przykładów: gdy chciałam się 
pobawić prawdziwą kauczukową lalką, 
to szłam do mojej najlepszej koleżanki 
Hani Kujawskiej i bawiłam się z wiel-
ką ostrożnością, żeby lalki nie popsuć.  
W domu robiłam sobie lalki ze szmatek  
i z papieru. Sukienkę do pierwszej komu-
nii mamusia uszyła mi w czerwcu 1944r. 
z poszwy na kołdrę, którą kupiła okazyj-
nie od uchodźców z okolic Bydgoszczy. 
Tak wyglądało dzieciństwo niejednego 
dziecka, któremu przyszło żyć w okrut-
nym okresie II wojny światowej.

Mieszkałam w Dynowie. Moja mama 
– Maria Kozubal z domu Stankiewicz 
zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci. Było nas sześcioro, z tego dwoje 
urodzonych już po wojnie: Stasio, Kazio, 
Adaś, Hania, Antosia i ja. Jako najstar-
sza pomagałam jak mogłam mamusi. 
Mieszkaliśmy w wynajętym domu od cio-
ci Jańci. Dom był drewniany, pod słomą, 
ale w rzeczywistości były to dwa domy, 
połączone jak pociąg (w drugim miesz-

Autorka wspomnień, Danuta Kozubal-Burek jest emerytowaną nauczycielką plastyki, pochodząca z Dyno-
wa. Egzamin maturalny złożyła w Dubiecku. Ukończyła studium nauczycielskie. Uczyła dzieci w Dąbrówce 
Starzeńskiej (niecały rok), Nozdrzcu (6 lat) i Wólce Sokołowskiej (27 lat).

Moje wojenne przeżycia  
i świat dzieciństwa

kała ciocia Kasia). Tato – Władysław Ko-
zubal był w Dynowie znanym mistrzem 
kowalstwa. Dobrze wykonywał swoją 
pracę, dlatego też miał wielu klientów. 
Sporo czasu spędzałam w kuźni. Gdy 
przychodziłam ze szkoły, to zawsze ba-
wiłam młodsze rodzeństwo. Byłam ulu-
bioną wnuczka Jana Stankiewicza; miał 
on restaurację w Dynowie, na Zabramie. 

Z okresu mojego dzieciństwa zapa-
miętałam, że w Wielką Sobotę ksiądz 
święcił pokarmy prawie w każdym domu, 
przy głównej szosie w Dynowie. Do tych 
domów sąsiedzi znosili jajka, kiełbasy, 
bułki, babki, baranki i inne święconki. 
To wszystko było ustawiane na stołach, 
bułki – na krzesłach, pod stołem zaś stał 
garnek z ziemniakami, żeby się dobrze 
rodziły. Kiedy ksiądz zbliżał się już do 
domu dziadka, stała tam gromada dzie-
ci, a dziadzio brał mnie za rękę i razem  
z nim szłam powitać kapłana; musiałam 
go zawsze pocałować w rękę. Na tę uro-
czystość mamusia mnie pięknie ubierała 
w nową sukienkę i przywiązywała kokar-
dę do włosów.

Jak wspominałam, moim codziennym 
zajęciem było bawienie i opiekowanie 
się młodszym rodzeństwem. Codziennie 
woziłam je na wózku z domu do kuźni, 
do tatusia albo do sklepu, do babci i do 
dziadzia, którzy mieszkali po drugiej stro-
nie szosy. Z domu do kuźni było niedale-
ko; przejeżdżałam chodnikiem koło domu  
P. Twardaka, P. Ćwiklińskiej i P. Wit-
kowskiej. Ten krótki odcinek miał, jak się 
okazało, duży wpływ na moje przeżycia 
w czasie II wojny światowej. Widziałam 
tam bowiem przejeżdżające tabory – duże 
wozy zaprzężone w dwa konie, wiozące 
rannych i amunicję. Na tych wozach sie-
dzieli żołnierze niemieccy, a w później-
szych latach podobne wozy mieli Rosjanie.

Pamiętam dzień mobilizacji polskich 
żołnierzy latem 1939 r. Byłam wtedy  
u babci. Nasi żołnierze weszli do restau-
racji i śpiewali, a kobiety żegnały ich pła-
czem. Najbardziej utkwiło mi w pamięci 
pożegnanie cioci Jańci z wujkiem Tom-
kiem. Straszna rozpacz. Wujek Tomek 
pojechał na front, potem dostał się do 
niewoli niemieckiej i był w niej do końca 
wojny. Gdy wrócił do domu, po krótkim 
czasie zmarł.

Gdy Niemcy wjeżdżali do Dynowa 
we wrześniu 1939 r. mieszkańcy chowa-

li się ze strachu. Dziadzio stał w sklepie 
i przez małe okienko obserwował, co 
dzieje się na szosie, która biegła tuż koło 
sklepu. Opowiadał, że Niemcy wjecha-
li na trzech motocyklach, byli uzbrojeni  
w karabiny maszynowe.

Pamiętam jeszcze jedno tragiczne 
wydarzenie z 1939 r. Był zimny, desz-
czowy dzień. Niemcy wypędzili Żydów  
z ich mieszkań. Jedną grupę prowadzili 
do lasu, w kierunku Głębokiego i tam ich 
rozstrzelali. Widziałam, jak prowadzili ich 
na śmierć do lasu Żurawiec, drogą obok 
naszego obecnego domu. Drugą grupę 
popędzili później nad San, by przeszli 
przez granicę niemiecko-radziecką na 
rzece. Była wtedy duża woda, a nieszczę-
śnicy musieli przejść na drugą stronę  
w bród. Wielu z nich się wtedy potopiło. 
Żydzi, którym udało się uniknąć obydwu 
dramatów, ukrywali się w kanałach.

Gdy zaczęłam chodzić do szkoły, nie 
miałam żadnych książek, uczyłam się 
czytać z tego, co napisałam w zeszycie. 
W II i III klasie czytaliśmy ze „Sterów”. 
„Ster” było to czasopismo podobne do 
„Świerszczyka”. Nauczyciel miał „Ster”  
i przychodził do ucznia, żeby czytał,  
a później następny i następny. W szkole 
nie mieliśmy lekcji historii, geografii i przy-
rody, więc chodziłam na tajne nauczanie. 
Prowadziła je nauczycielka we własnym 
domu. Lekcje odbywały się w ten spo-
sób, że jedni uczniowie uczyli się, a inni 
sprzątali, zamiatali podwórka dla pozoru, 
aby ostrzegać przed kontrolą niemiecką. 
Gdyby Niemcy wyśledzili, że odbywa się 
taka nauka, to wszyscy uczestnicy razem 
z nauczycielką znaleźliby się  w obozie 
koncentracyjnym lub więzieniu.

Było to w 1941 r. albo 1942 r. latem 
(nie pamiętam dokładnie, kiedy). Miesz-
kaliśmy u wujka Franciszka Gładysza. 
Jechały tabory. Niemcy rzucali dzieciom 
cukierki, a cukierek w tym czasie był ra-
rytasem. Każde dziecko spragnione było 
słodyczy, więc porywało je z zachwytem. 
Tato nasz często przestrzegał: Nie bierz-
cie rzeczy rzucanych przez obce wojsko, 
może to być cos złego.

Pewnego razu, a było to w lecie, 
szłam boso do domu i koło Siwego Krzy-
ża (niedaleko obecnego nadleśnictwa) 
znalazłam w piasku mały przedmiot, przy-
pominający zapalniczkę. Wzięłam go do 
ręki i zaniosłam ostrożnie do domu. Tato 
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wziął ode mnie ten przedmiot i ostrożnie 
otwierał, myśląc, że jest to pocisk, ale 
okazało się, że jest to figurka św. Teresy, 
którą na pewno zgubił żołnierz niemiecki, 
idący na front. Figurkę tę mam do dziś. 

W czasie okupacji niemieckiej żywność 
była na kartki. Chodziłam często do „kopy-
ratywy” (tak nazywano sklep spółdzielczy 
niedaleko szkoły i kościoła). Stałam w ko-
lejce tak , jak każdy mieszkaniec i kupowa-
łam mąkę, cukier i inne kartkowe produkty, 
których było niewiele. Gdy mamusia goto-
wała kluski z tej mąki, to najpierw musiała 
rozbić bryły zatęchniętej mąki, a dopiero 
potem mogła wyrobić ciasto. 

Każdy mieszkaniec, który chował 
chociaż jedną krowę, musiał oddawać 
codziennie wszystko mleko do mleczarni. 
Pamiętam, gdy codziennie rano mamusia 
wlewała mleko do kańki (bańki) i niosłam 
do mleczarni. W mleczarni przy wirówce 
stał Niemiec i mleczarz obsługujący wi-
rówkę. Mleko wlewało się do pojemnika. 
Śmietanę zabierali Niemcy, a mleko chude 
przynosiłam do domu. Takie mleko spoży-
wała cała rodzina. Po maślankę chodziłam 
często do mleczarni na „Harskę”, czyli do 
Harty, oddalonej od Dynowa 3 km. 

Młyny mełły mąkę tylko dla wojska 
niemieckiego, a ludzie mełli po kryjomu 
w żarnach lub wieczorami w młynkach 
do kawy. Mamusia mełła zboże na chleb 
lub kluski u sąsiada Wasieńczaka. Wte-
dy stałam na czatach, obserwując, czy 
nie idą Niemcy. Gdyby dowiedzieli się, 
że ktoś mieli zboże albo zabił świnię,  
z pewnością wywieźliby go do Oświęcimia.  
W 1942 r. panował straszny głód, bo śnieg 
zasypał ziemniaki. Wielu ludzi zmarło. 
Niektórzy jedli szabagę (kwaśnicę).

W czasie wojny nie było łatwo się 
ubrać w miarę dobre odzienie, gdyż 
fabryki były albo pozamykane, albo 
ukierunkowane na produkcję wojenną. 
Trudno było  więc kupić ubranie. Mama 
uszyła mi sukienkę z obrusa, a sobie – 
sukienkę z kapy. Brat miał spodnie uszy-
te z worka. Chodziliśmy boso, nawet do 
kościoła. Był koniec lipca 1944 r., trwały 
żniwa. Rosjanie zbliżali się do Dyno-
wa, a Niemcy zaczęli bombardowanie.  
W domu Ćwiklińskiej przebywali żołnie-
rze niemieccy, kwaterował też sztab ja-
kiegoś oddziału niemieckiego. Natomiast 
na poddaszu jej córka Danusia leczyła 
partyzantów, przechodzących zza Sanu. 
Sytuacja była bardzo nerwowa także  
u nas. Tato zawsze nam przypominał, 
że ubrania muszą być ułożone równo  
w jednym miejscu, bo – gdy zajdzie po-
trzeba – trzeba się będzie w nocy ubrać 
bez świecenia lampy. Pewnej nocy tak 
się stało, zbudził nas, szybko ubraliśmy 
się i uciekliśmy wszyscy do Głębokiego, 
tj. do naszego lasu, odległego od domu 
2 km. Gdy tylko słyszeliśmy odgłos sa-
molotu, kryliśmy się pod drzewami lub 
w małych zaroślach. W dzień padał 

ulewny deszcz. Wszyscy przedostawa-
liśmy się z naszego lasu do sąsiednich 
zarośli. Szliśmy kotliną, a woda płynęła 
środkiem łąk. W tym czasie nadleciał sa-
molot niemiecki. Brat Adam miał 2 lata 
i gdy usłyszał, że zbliża się samolot, 
położył się w wodę, że tylko głowę było 
mu widać i wołał Bo molot leci. Spaliśmy 
kilka nocy w lesie, w zagłębieniu mniej 
więcej w połowie góry. Tam był martwy 
dla ewentualnego ostrzału teren. Tato 
znał się na tym, bo przed wojną służył  
w wojsku w Przemyślu jako saper. Zro-
bił nam legowisko z gałęzi, a na nich 
położył kilka snopów i pościel. Krowa 
była przywiązana do drzewa, blisko nas.  
W tym lesie było bardzo dużo mieszkań-
ców Dynowa. Zaczęło się bombardowa-
nie miasta. Samoloty latały nad nami. 
Gdy pilot zauważył ludzi, strzelał z kara-
binu maszynowego. Każdy z nas krył się 
w zaroślach. Po tej akcji wychodziliśmy 
z krzaków i tylko mamusia zapytała się: 
Dzieci, wszystkie jesteście zdrowe? Wy-
szliśmy z kryjówek zdrowi i cali, bo Bóg 
nas miał w opiece. Gdy wychodziliśmy  
w nocy z domu, wzięłam ze sobą mój ob-
razek od Komunii Świętej. Zresztą przez 
całą wojnę miałam go przy sobie. On nas 
bronił przed śmiercią.

Widziałam z górki od Głębokiego, jak 
bomby leciały na Dynów. Stamtąd było 
widać całą panoramę miasta. Gdy sa-
moloty niemieckie już się oddaliły, tato  
z kilkoma mężczyznami wyruszył na 
zwiady do Dynowa, aby dowiedzieć się, 
czy można już wracać i czy w ogóle jest 
do czego wracać. Po powrocie tatusia 
wróciliśmy do domu, ale dla bezpieczeń-
stwa zatrzymaliśmy się jeszcze u Zwier-
cana, za rzeką i tam spaliśmy jedną noc  
w stodole. Dopiero na następny dzień 
wróciliśmy do domu. Po powrocie tato 
zabrał nas ze Stasiem do miasta, aby 
zobaczyć, jak wyglądają domy po bom-
bardowaniu. Ulice były zasypane gru-
zem. Po drugiej stronie poczty stał piękny 
dom murowany – zostały po nim gruzy. 
Koło starej szkoły, w pobliżu dzisiejszego 
skrzyżowania szos w kierunku przedmie-
ścia, był widoczny olbrzymi lej po bombie. 
Tuż przy tej wyrwie był budynek starego 
sądu. W piwnicy tego domu ukryło się 
60 osób, ale na szczęście nic się nikomu 
nie stało. Po drugiej stronie kina też było 
wybudowanych kilka domów; tam zginęło 
kilka osób. Na rynku, gdzie znajduje się 
obecnie dom handlowy i bloki mieszkal-
ne, też były same gruzy.

Wojska niemieckie wycofały się z Dy-
nowa, a na ich miejsce przyszli Rosjanie, 
a z nimi nowe przeżycia. Gdy wkroczyli 
do miasta, w dawnej „kopyratywie” były 
pustki. Towaru nie było, tylko księgi biu-
rowe leżały na półkach. Nie mieliśmy 
zeszytów do szkoły, więc zebraliśmy się 
i całą grupą sąsiadów poszliśmy po te 
księgi. Cieszyliśmy się bardzo, bo z jed-

nej strony w książce były druki, a po dru-
giej stronie można było pisać i rysować. 
W tym sklepie palił się też stos ołówków. 
Wyciągnęliśmy je stamtąd i potem takimi 
nadpalonymi ołówkami pisaliśmy.

W 1945 r., w czarną niedzielę Rosja-
nie otoczyli cały Dynów i zabierali wszyst-
kich mężczyzn. Kogo złapali, wywozili 
do Sanoka, a później na Syberię, np. 
Władysław Wandasiewicz wrócił stamtąd 
po pięciu latach. Gromady ludzi uciekały 
wtedy do dynowskiej ciuchci, która miała 
wyjechać bez sygnału w stronę Przewor-
ska, więc i tatuś zabrał całą naszą rodzinę  
i pojechaliśmy do Łopuszki – miejscowo-
ści koło Kańczugi. Ciocia Bronka, żona 
wujka Franka, miała znajomych czy krew-
nych Hołdysów w Łopuszce i dlatego na 
tamtej stacji wysiedliśmy. Była zimna noc, 
padał marcowy deszcz. Od stacji kolejo-
wej do pobliskich domów było dość dale-
ko. Robotnicy, powracający z pracy na ko-
lei, wzięli dzieci na plecy i tak donieśli nas 
do najbliższych domów. Dotarliśmy do 
Hołdysów, ale nie spaliśmy u nich, bo tam 
było już dużo ludzi. W innych domach też 
byli dynowiacy. Schronienie  znaleźliśmy 
w Siedleczce. Tam spaliśmy na podłodze 
wyścielonej słomą. Byliśmy tam kilka dni, 
aż tato zebrał kilku mężczyzn i wyruszyli, 
żeby dowiedzieć się, co się dzieje w Dy-
nowie i czy możemy wracać. Gdy okazało 
się, że Rosjanie odeszli z Dynowa, po kil-
ku dniach wracaliśmy znów ciuchcią, ale 
zatrzymaliśmy się w Szklarach u Skałuby. 
Stamtąd tato znowu wyruszył do Dynowa, 
sprawdzić, czy możemy kontynuować po-
wrót. Wtedy dopiero wróciliśmy do domu.

To były bardzo niespokojne czasy. 
Kiedyś Ukraińcy zza Sanu wieźli zboże 
do młyna. Gdy wracali, namówili naszych 
chłopaków, żeby poszli z nimi. Syn Gą-
seckiej, z domu koło zabytkowej kaplicy 
przy ul. Piłsudskiego, też z nimi pojechał 
i dłuższy czas nie wracał. Jego matka 
zebrała kilku ludzi i wyruszyła za San na 
poszukiwania, ale go nie znalazła.

Na początku maja 1945 r. zakończy-
ła się wojna z Niemcami. Dzieci zostały 
wyprowadzone ze szkoły na podwórze, 
skakały z radości, cieszyły się. Przyszedł 
żołnierz, powiedział, że wojna się skoń-
czyła. Rzucał cukierki, a my łapaliśmy 
je. Zdawało się, że działania wojenne 
już się skończyły, ale znowu trzeba było 
uciekać, bo tym razem bandy ukraińskie 
paliły wioski za Sanem: Bartkówkę, Dylą-
gową, Siedliska, Dąbrówkę. W jedną noc 
Ukraińcy przeprawili się przez San i na-
padli na Dynów. Trzeba było znowu się 
kryć. Cała nasza rodzina wraz z sąsiada-
mi ukrywała się w kamienicy Twardaka. 
Ukraińcy podeszli do miasta, ale od innej 
strony, blisko kościoła i tam zginęło kilku 
młodych mężczyzn. Nasi bronili się tak-
że w okolicy cmentarza, nawet schronili 
się w jednym  z grobowców. Były to już 
ostatnie potyczki z bandami.

Danuta Kozubal-Burek
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W sytuacji dużych instytucji kultural-
nych w miastach, bazujących na etato-
wych pracownikach i stałych środkach 
finansowych, to niezwykłe wydarzenie 
ma możliwość mieć przygotowaną bo-
gatą oprawę i program dla zwiedzają-
cych. W przypadku małego miastecz-
ka jakim jest Sokołów, nie jest to takie 
łatwe; przygotowanie Nocy Muzeów 
opiera się na wielogodzinnej społecz-
nej pracy niewielkiej grupy zapaleńców 
z TMZS, którzy bazują na skromnych 
środkach Towarzystwa wspieranych 
przez tutejszą książnicę, czy nawet co 
się zdarza nie raz – wsparciu finanso-
wemu z kieszeni prywatnej członków. 
Tym sposobem po raz kolejny, przygo-
towana została dla mieszkańców Soko-
łowszczyzny oferta kulturalna, której na 
pewno nikt nie musi się wstydzić. Opar-
to się przy tym na wypracowanej formu-
le z poprzednich dwóch lat.

Funkcjonujące od marca 2015 r. 
Społeczne Muzeum Ziemi Sokołowskiej, 
mieszczące się w budynku starej szko-
ły przy ulicy Rzeszowskiej w Sokołowie 
Młp. po raz trzeci stało się centrum na-
szego lokalnego wydarzenia kulturalne-
go. Obok wystawy „Sokołowszczyzna  
w okresie II wojnie światowej”, rozbudo-
wywanej i cieszącej się sporym zaintere-
sowaniem oraz uznaniem zwiedzających 
od początku istnienia tego muzeum, od 
5 marca tego roku udostępniona została 
zwiedzającym wystawa czasowa „Kino 
Czajka w Sokołowie Małopolskim w la-
tach 1960 – 1993”. Ponadto na koryta-
rzu przy pomieszczeniach Towarzystwa 
nadal można oglądać wystawę strachów 
polnych w fotografii Krzysztofa Osinia-
ka „Na polu sobie stoję i nikogo się nie 
boję”. Na Noc Muzeów przygotowano 
staraniem społeczników niemal w ostat-
niej chwili jeszcze jedną wystawę: „Soko-
łów na dawnej fotografii”, przygotowaną 
na trwałych posterach i  wyeksponowaną 
na korytarzu na I piętrze na sztalugach 
bibliotecznych. Całość po raz kolej-
ny miał uzupełnić pokaz dwóch filmów  
o tematyce historycznej. Pierwszy film to  
45 – minutowy dokument z 2013 r.  
w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego 
„Kwatera Ł”, ukazujący poszukiwania 
pomordowanych przez komunistyczne 
organy bezpieczeństwa publicznego na 
słynnej warszawskiej łączce – miejscu 
pochówku polskich bohaterów zagrzeba-
nych w dołach śmierci przy murze cmen-
tarnym przy Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. Film ten nawiązuje do po-
szukiwań ekipy prof. Krzysztofa Szwa-

III Sokołowska Noc Muzeów
W sobotę 20 maja 2017 r. odbyła się trzecia już edycja Sokołowskiej Nocy Muzeów, wpisująca się w przy-
padającą w tym roku 12 Europejską Noc Muzeów. 

grzyka z IPN sprzed kilku lat, ale i tych 
prowadzonych w Warszawie od kwietnia 
2017 r., i jest niejako wprowadzeniem 
do tego co czeka mieszkańców naszej 
Małej Ojczyzny niebawem – do wszczę-
cia poszukiwań przez tą właśnie ekipę 
pomordowanych w lesie w Turzy oraz 
w lesie na cyplu nienadowskim. Dru-
gi film to Scena Faktu telewizji Polskiej  
w reżyserii Ryszarda Bugajskiego 
„Śmierć Rotmistrza Pileckiego” z 2006 r.; 
niezwykłą postać Pileckiego dziś zna cała 
Polska, nadal jednak nie znamy miejsca 
jego potajemnego pochówku. Być może 
w najbliższym czasie jego grób odkryją 
pracownicy prof. Szwagrzyka...

Jak w poprzednich latach, i w tym 
roku pojawiła się obawa u organizato-
rów, czy proponowana przez nas oferta, 
spotka się z zainteresowaniem miesz-
kańców Sokołowszczyzny. Obawy były 
poniekąd nie bez podstawne. Wprawdzie 
niedawne niedzielne dyżury przyniosły 
sporą rzesze zwiedzających – przez dwa 
tygodnie było ich ponad 200 osób – to 
jednak krótki termin czasu, który od nich 
upłynął mógł niepokoić. Do tego aku-
rat w weekend, w którym odbywała się 
Noc Muzeów wypadła wyjątkowo udana  
w ostatnim czasie aura, co przy wytęsk-
nionym przez wielu rozpoczęciu sezonu 
grillowania także nie wróżyło najlepiej; 
do tego dzień później w parafii sokołow-
skiej dzieci przystępowały do I Komunii 
Świętej, co też skupia uwagę dziesiątek 
jeśli nie setek mieszkańców miastecz-
ka i okolic. Faktycznie, frekwencja na  
III edycji Sokołowskiej Nocy Muzeów 

była nieco mniejsza niż zwykle, niemniej 
jednak ponad 50 osób znalazło trochę 
czasu wieczorem, by pomieszczenia 
TMZS odwiedzić.

W organizację Sokołowskiej Nocy 
Muzeów w 2017 r. zaangażowało się 
wielu działaczy Towarzystwa: Bartosz 
Walicki (przygotowanie i druk plakatów 
na imprezę, dokumentacja fotograficzna 
wydarzenia), Piotr Sidor (opracowanie 
graficzne posterów „Sokołów na daw-
nej fotografii”), Marcin Bujak (prace nad 
poszerzeniem wystawy wojennej, dyżur 
przy wystawach i oprowadzanie Gości 
podczas Nocy Muzeów), Łukasz Ożóg 
(rozwieszanie plakatów informacyj-
nych na terenie Sokołowa Młp., pomoc  
w przygotowaniu sal wystawienniczych, 
przygotowanie merytoryczne posterów 
wystawy o dawnym Sokołowie w foto-
grafii), Andrzej Pasierb i Tadeusz Piela 
(dyżur przy wystawach podczas Nocy 
Muzeów, służenie informacjami dotyczą-
cymi imprezy), Stanisław Kula (użycze-
nie wielu zdjęć do wystawy o dawnym 
Sokołowie w fotografii oraz oprowadza-
nie Gości podczas Nocy Muzeów), Piotr 
Ożóg (przygotowanie filmów do projek-
cji, prowadzenie spotkania podczas ich 
prezentacji, przygotowanie dokumentacji 
fotograficznej z wydarzenia).

Tegoroczna Sokołowska Noc Mu-
zeów uświetniona została nową wy-
stawą „Sokołów na starej fotografii”, 
której pomysłodawcą był sekretarz 
TMZS Łukasz Ożóg. Łukasz wraz  
z Piotrem Sidorem dokonali opracowa-
nia koncepcji wystawy, doboru zdjęć  

Wystawa o II wojnie światowej cieszy się nieustającym zainteresowaniem zwiedzających
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i przygotowania opisów fotografii; wiele 
zdjęć użyczył tu też Bartosz Walicki. In-
spiracją do niej była wystawa z 2009 r.  
z okazji 440 – tej rocznicy lokacji So-
kołowa, przygotowana wówczas przez 
nauczyciela i członka Towarzystwa 
Stanisława Kulę (Kula przekazał do wy-
korzystania w posterach szereg zdjęć). 
Wiele prezentowanych zdjęć nie ujrza-
ło później światła dziennego, dlatego 
też pomyślano o możliwości trwałego  
i wielokrotnego eksponowania fotografii 
w oparciu o przygotowane postery, tym 
bardziej, że wiele interesujących zdjęć 
z przeszłości od tego czasu odkryto na 
nowo. Zaprezentowana podczas Nocy 
Muzeów wystawa składa się z siedmiu 
wielkoformatowych posterów, na któ-
rych zamieszczono blisko 80 fotografii 
ukazujących miasto i jego mieszkańców 
od końca XIX wieku do lat powojennych. 
Zamiarem organizatorów było przeka-
zanie szeregu informacji dotyczących 
historii miasteczka, dlatego zdjęcia 
mają dość szerokie opisy. Tematycznie 
postery dotyczą: sokołowskiego rynku, 
życia religijnego oraz ważnych obcho-
dów, sokołowski sport, życie kultural-
ne Sokołowa, codzienne życie miesz-
kańców, znane i zasłużone postacie  
z miasteczka. Wystaw przygotowana 
została z zamysłem jej systematycz-
nego poszerzania. Organizatorzy opra-
cowali już kolejne trzy, tematycznie 
podzielone postery dotyczące m.in. 
sokołowskiej społeczności żydowskiej, 
czy historii miasta w okresie PRL-u.

Szczególne podziękowania nale-
żą się sokołowskiemu proboszczowi 
ks. Janowi Prucnalowi, za niezwykle 
serdeczne nagłośnienie w kościele so-
kołowskim tego przedsięwzięcia. Wyjąt-
kowe podziękowanie należy się Dy-
rekcji MGOKSiR w Sokołowie Młp., 
za udostępnienie sali konferencyjnej  
w budynku starej szkoły, oraz pracow-
nikowi sokołowskiego Domu Kultury 
Szymonowi Bełzowi, za podłączenie  
i sprawdzenie sprzętu potrzebnego  
do projekcji filmów.

Projekcja dokumentów historycznych...

Zwiedzanie wystawy „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej”

Nowa wystawa czasowa społeczników TMZS o sokołowskim kinie „Czajka”, będzie 
cieszyć oczy zwidzających do końca tego roku

Zwiedzanie wystawy „Sokołów na daw-
nej fotografii”...

III Sokołowska noc Muzeów odbyła 
się w godzinach 19:00 – 22:00; w prak-
tyce część działaczy czuwała pół godzi-
ny dłużej. Jak wspomniałem wcześniej, 
wszystkie wspomniane wystawy zwie-
dziło w tym czasie co najmniej 50 osób. 
Obydwa filmy oglądnęło odpowiednio  
11 i 10 osób; tradycyjnie ich projek-
cji towarzyszyło wyjątkowe skupienie, 
co najlepiej świadczy o ciągłej potrze-
bie promowania filmów o takiej właśnie 

tematyce. Wśród zwiedzających byli 
przedstawiciele wszystkich pokoleń – co 
bardzo cieszy, bo to oznacza, że oferta 
działaczy TMZS mogła zainteresować 
każdego. Spora część przybyłych wy-
raziła chęć skorzystania z wszystkich 
przygotowanych form kulturalnych. Przy-
chylne wpisy do wystawionej Księgi Pa-
miątkowej sokołowskiego muzeum nie-
zwykle cieszą, i dają nadzieję na kolejną 
udaną imprezę w następnym roku.

Piotr Ożóg
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Pomysłodawcą i inicjatorem orga-
nizacji wystawy starych fotografii był 
Łukasz Ożóg, członek Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. 
Warto nadmienić, iż nie była to pierwsza 
tego typu wystawa zorganizowana w So-
kołowie. W 2009 roku, z okazji przypa-
dającej wówczas 440-tej rocznicy lokacji 
Sokołowa podobna wystawa, połączona 
z sesją naukową, przygotowana zosta-
ła przez Stanisław Kulę, nauczyciela  
i członka Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Sokołowskiej.

Zaprezentowana podczas Nocy 
Muzeów wystawa składa się z siedmiu 
wielkoformatowych posterów, na któ-
rych zamieszczono blisko 80 fotografii 
ukazujących miasto i jego mieszkańców 
od końca XIX wieku do lat powojennych 
XX wieku. Zamiarem organizatorów 
było przekazanie wielu informacji doty-
czących historii miasteczka. Z tego też 
względu przygotowano dość obszer-
ne opisy każdego zdjęcia, zawierające 
szereg informacji o mieście, jego zabu-
dowie i mieszkańcach. Zaprezentowa-
ne zdjęcia dobrane zostały tematycznie  
i dotyczą m.in. sokołowskiego rynku 
wraz z najważniejszymi znajdującymi 
się tam budynkami i pomnikiem oraz 
sokołowskiego kościoła, życia religijne-
go i ważnych obchodów, tj. peregrynacji 
obrazu Matki Bożej,  czy obchodów mi-
lenijnych. Na kolejnych posterach uka-
zano historię sokołowskiego sportu od 
czasów założenia gniazda Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, do czasów po-
wstania i działalności KS „Sokołowianki”. 
Kilkanaście zdjęć ukazuje także życie 
kulturalne dawnego Sokołowa, a szereg 
fotografii obrazuje życie codzienne jego 
mieszkańców. Szczególne treści histo-
ryczne zawarte są na posterze poświę-

„Sokołów na dawnej fotografii” 
- nowa wystawa w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołowskiej
Tegoroczna - już trzecia - edycja sokołowskiej Nocy Muzeów uświetniona została nową wystawą zatytu-
łowaną „Sokołów na dawnej fotografii”. Wystawa ta przygotowana została specjalnie z myślą uatrakcyj-
nienia tej jedynej w swoim rodzaju nocy, podczas której miłośnicy historii i sztuki w całej Europie mogą 
odwiedzać instytucje muzealne w niecodziennej, tj. nocnej porze.

conym znanym i zasłużonym rodakom 
sokołowskim. Każde ze zdjęć opatrzone 
jest szerszym opisem przybliżającym 
życiorysy tych najbardziej zasłużonych 
sokołowian.

Organizatorami całości przedsię-
wzięcia było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Sokołowskiej oraz Miejska i Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Sokołowie. 
Opracowaniem ogólnej koncepcji wysta-

wy, doborem zdjęć oraz przygo-
towaniem opisów zajęli się Piotr 
Sidor i Łukasz Ożóg. Piotr Si-
dor odpowiedzialny był także za 
opracowanie graficzne posterów. 
Swój udział przy powstaniu wy-
stawy mieli także Stanisław Kula 
i Bartosz Walicki, którzy udostęp-
nili ze swych zbiorów szereg fo-
tografii. Korektę językową prze-
prowadziła Ewa Kłeczek Walicka, 
a transport gotowych posterów  
z drukarni zapewnił Marcin Bujak.

Wystaw przygotowana została z za-
mysłem jej systematycznego poszerza-
nia. Organizatorzy opracowali już kolejne 
trzy, tematycznie podzielone postery do-
tyczące m.in. sokołowskiej społeczności 
żydowskiej, czy historii miasta w okresie 
PRL-u. Równocześnie zwracamy się  
z prośbą do wszystkich mieszkańców  
i miłośników historii o udostępnianie, 
na potrzeby tejże wystawy, fotografii ze 
swych rodzinnych zbiorów. Zdjęcia ta-
kie można udostępnić do zeskanowania  
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Sokołowie. Po przeprowadzeniu ska-
nowania i opisu fotografie będą zwraca-
ne ich właścicielom. Gotowe skany zdjęć 
wraz z opisem przesyłać można również 
na adres: tmzsfoto@gmail.com Wszyst-
kie pozyskane fotografię wykorzystane 
zostaną na kolejnych posterach, dzięki 
czemu przyczynią się do rozbudowy wy-
stawy „Sokołów na dawnej fotografii”.  

– TMZS
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Dzień Dziecka w Górnie
W dniu 1 czerwca tradycyjnie w Gór-

nie odbył się Dzień Dziecka, ale w innej 
szacie niż co roku.

Wspólnie z kolegą Radnym An-
drzejem Godek postanowiliśmy, aby 
zorganizować go trochę inaczej niż rok 
wcześniej. Przy współpracy z dyrekcją 
dwóch szkół z terenu wsi, zaprosiliśmy 
do wspólnej organizacji przedstawicieli 
Wiejskiego Klubu Sportowego „Górno-
via” Górno, reprezentowanego przez  
p. Prezesa Kazimierza Boguń i Stani-
sława Stelmach oraz Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich w Górnie repre-
zentowane przez p. Prezes Małgorzatę 
Nicpoń. Nad całością imprezy patro-
nował nam Poseł na Sejm RP Mieczy-
sław Miazga. Imprezę uświetnili między 
innymi ks. proboszcz Jan Lib, Prezes 
Smak Górno Kazimierz Smolak, panie 
ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Górnie oraz rodzice dzieci szkolnych. 
W ramach imprezy integracyjnej zorga-
nizowano wiele gier, zabaw – w których 
udział brały dzieci z terenu wsi Górno. 
Kulminacyjnym punktem programu był 
mecz piłki nożnej pomiędzy zawodnika-
mi Klubu Sportowego Górnovia a ucznia-
mi szkół.

Podczas pikniku rodzinnego degu-
stowaliśmy wypieki kulinarne pań ze Sto-
warzyszenia Gospodyń Wiejskich w Gór-
nie i kucharek z Zespołu Szkół w Górnie.  
W trakcie trwania pikniku każdy uczest-
nik mógł skosztować kiełbasek grillo-
wych, zakupionych w zakładzie Smak 
Górno.

Pragnę podziękować za wspólne 
spędzenie tego wspaniałego czasu za-
bawy p. Dyrektor Teresie Surdyka i Zofii 
Marut wraz z całym gronem pedagogicz-
nym. Szczególne podziękowania kieruję 
ku paniom ze Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich i paniom z kuchni Zespołu 
Szkół, za przygotowanie wspaniałych 
wypieków dla nas wszystkich, dzięku-
ję wam za wasz trud i bezinteresowną 

pomoc. Dziękuję również p. Andrzejowi 
Godek za przygotowanie wielu nagród 
dla uczniów, za ich osiągnięcia sportowe. 
Całość imprezy uświetniły nam dmucha-

ny plac zabaw, udostępniony przez firmę 
Styrobud, za co składam im serdeczne 
podziękowania. Wszystkim za wszelką 
pomoc składam serdeczne Bóg Zapłać.

Andrzej Godek Mieczysław Kobiernik
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Święto dzieci w Trzebusce
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4 czerwca 2017 r. to jest w niedzielę 
na stadionie sportowym Zespołu Szkół  
w Trzebusce odbył się huczny dzień 
dziecka. Rozpoczął się blokiem gier dla 
rodzin: rzut lotką do tarczy, rzut piłeczką 
palantową do celu, strzał na bramkę dla 
dorosłych, strzał na bramkę dla dzieci, 
bieg w workach, rzut ringiem do celu. 
Później wystąpiła grupa taneczna ze 
świetlicy MGOKSiR w Trzebusce. O go-
dzinie 16.00 nastąpiło oficjalne otwarcie 
przez Posła na Sejm RP Mieczysława 
Miazgę oraz Burmistrza Gminy i Miasta 
Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga. Kwadrans 
później dzieci zabawiali animatorzy ze 

V Międzygminny Dzień Dziecka pod Honorowym Patronatem: Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi  
oraz Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga.

Studia Fama. Z ramienia uczniowskiego 
reprenentację stanowiła grupa uczest-
ników projektu „My w wielkim mieście”. 
A wisienką na torcie był występ cyrku 
„Szok” z Ukrainy. Całość imprezy zakoń-
czyła się potańcówką dla dzieci. Podczas 
trwania Dnia Dziecka można było skorzy-
stać z urządzeń pneumatycznych-zjeż-
dżalni, waty cukrowej, popcornu, napojów 
zimnych i gorących, potraw z grilla. Nie-
spodzianka był darmowy bigos dla dzieci. 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu  
i Rekreacji był współorganizatorem wyda-
rzenia; głównym, zaś był Zespół Szkół im. 
Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce.

Marek Kida
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Na konsumentów zwiedzających 
Targi czekały ekologiczne tradycyjne 
przysmaki, takie jak: ciasta drożdżowe, 
wędliny, nabiał wszelakiego rodzaju, 
miody z pasiek rozsianych po całym pod-
karpaciu, nalewki o właściwościach proz-
drowotnych. Festiwal Podkarpackich 
Smaków miał też swoją bogata oprawę 
muzyczno-artystyczną przez cały dzień. 
I to nie tylko ludową, gdyż na zakoń-
czenie imprezy po raz drugi w historii  
w Górnie zagrał zespół z serca Biesz-
czad, znany w kraju i za granicą przez 
kilka pokoleń melomanów, czyli KSU. Do 
Górna na festiwal przybyło wielu przed-
stawicieli władz wszystkich szczebli, po-
czynając od władzy lokalnej, powiatowej, 
wojewódzkiej, po państwową włącznie. 
Co tylko podkreśla rangę Targów w skali 
tej części naszego województwa. Głów-
nymi organizatorami Targów byli: Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, 
Burmistrz Gminy i Miasta  Sokołów Młp., 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Zakład 
Mięsny „Smak Górno” w Górnie. 

W targach żywności zawsze chodzi 
o promocję pewnych gałęzi produkcyj-
nych, promocji nowego smaku/receptu-
ry, wreszcie o pozyskanie klienta… tzn. 
żeby się pokazać. Temu służy konkurs 
„kulinarny” przeprowadzany wśród wy-
stawców. Kapituła konkursowa nagro-
dziła i wyróżniła w dwóch kategoriach 
produkty, które uznała, iż warte są aby 
zwrócić na nie szczególną uwagę.

 Pierwszą kategorią był „Produkt do-
puszczony do obrotu”, który zgłaszały 
prowadzące już działalność gospodarczą 
firmy. Wśród nagrodzonych znalazły się:

• I miejsce ART – Kros studio Jaro-
mir Brański za pigwę na sucho,

• II miejsce Producent wędlin Bogu-
sław Szymański z Nowego Sioła 
za salceson,

• III miejsce Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „Szarek” z Jarosławia 
za boczek pieczony z czosnkiem.

Specjalną nagrodę od Agencji Rynku 
Rolnego otrzymała Masarnia Osip Zyg-
munt Osip z Wierzawic k. Leżajska.

Wśród wyróżnionych znalazły się:
• „Leda-Ser” Sery Domowe Leszek 

Jakimowicz z Wólki Krowickiej za 
ser marynowany w oleju z przy-
prawami,

XI Targi Żywności Tradycyjnej  
„Festiwal Podkarpackich Smaków“

• Stowarzyszenie „Pro Carpathia”  
z Rzeszowa za dżem dereniowy,

• Zakład Mięsny Smak-Górno w Gór-
nie za filet drobiowy extra protein,

• Zarząd Dóbr Smolin z Lubaczowa 
za pasztet z ryb słodkowodnych  
z migdałami,

• ZPH „Baszpol” Adam Bała z Grze-
gorzówki za ciasteczka jaglane  
z ostropestem.

Najwięcej emocji wśród uczestników 
targów i dyskusji w gronie samej Kapi-
tuły konkursu spowodowało wyłanianie 
zwycięzców w kategorii II, czyli „Produkt 
pretendujący do miana produktu trady-
cyjnego”. Po trwającej blisko czterech 
godzinach testów produktów i dyskusji 
zdecydowano za laureatów uznać:

kategoria I „Sery i inne produkty 
mleczne”:

1. miejsce Bożena Jagielska z Rudnika 
nad Sanem za kozie sery z przyprawami,

kategoria II „Mięso świeże oraz pro-
dukty mięsne”:

1. miejsce Małgorzata Nicpoń ze Sto-
warzyszenia Gospodyń Wiejskich z Gór-
na za gulasz z dzika,

kategoria IV „Nasiona, orzechy, zbo-
ża, warzywa i owoce”:

1. miejsce Lucyna Buraś z Wolicy 
Piaskowej za dżem marchewkowy

kategoria V „Wyroby piekarskie”:
1. miejsce Dorota Sałak z Humnisk 

za pierniki koronkowe,
kategoria VI „Oleje i tłuszcze”:
1. miejsce Anna Wiśniewska Olejar-

nia Olimp z Malawy k. Rzeszowa za olej 
lniany,

kategoria VII „Miody”:
1. miejsce Teresa Łysikowska  

z Krzeszowa za miód sosnowy
kategoria VIII „Gotowe dania i potra-

wy”:
dwa 1. miejsca (ex aequo): Dorota 

Jatczyszyn z Humnisk za karkówkę bab-
ci oraz KGW w Starej Wsi za udziec koź-
lęcy pieczony z warzywami,

kategoria IX „Napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe”:

1. miejsce Janusz Wołcz z Sokołowa 
Małopolskiego za miodówkę cytrynową,

Przyznano także wyróżnienia dla:
• Bożeny Wisła z Bukowca za ser 

podpuszczkowy z nuta leśną,
• Zofii Gałucha z Koła Gospodyń 

Wiejskich 2 w Nowej Wsi Trzebo-
wnisko za pieczony pasztet gali-
cyjski z mięs mieszanych z boro-
wikami,

• Wiesławy Szpond z Połomii  
za śliwkę węgierkę w syropie,

• Marii Jeziorskiej z miejscowości 
Szklary za masło wiejskie z zioła-
mi,

• Kazimiery Bukowskiej ze Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury i Folk-
loru Ziemi Krzeszowskiej za ka-
szankę w jelicie pieczoną w piecu 
chlebowym,

• Iwony Serwińskiej z Jasionki  
za proziaki z serem,

• Marii Świniuch ze wsi Szkodna  
za miód z mlecza,

• Hanny Maczugi z Koziarni za bliny 
ziemniaczane z maczają.

Marek Kida

W Górnie było ponad 120 wystawców, a wśród nich byli przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rolno-spo-
żywczego, rolnicy z gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele rozpoznawalnych w całym makrore-
gionie zakładów wędliniarskich, czy też mleczarskich. 
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Tegoroczne obchody święta miasta 
odbyły się w dniach 24 i 25 czerwca na 
boiskach sportowych przy ul. Lubelskiej. 
Nieoficjalne otwarcie obchodów nastąpi-
ło w sobotę z samego rana IX Biegiem 
Sokoła, którego start i meta ulokowana 
była przy magistracie w rynku. Tymcza-
sem na placu głównym Dni Sokołowa 
trwały ostatnie przygotowania technicz-
ne. I pomalutku zaczęły schodzić się 
rodziny, zaczęło się zagęszczać przy 
scenie. Tak po obiedzie, weekendowy 
relaks rozpoczął się o godzinie 16 pro-
gramem artystyczno-rozrywkowym dla 
dzieci pt. „Bezpiecznie, zdrowo i koloro-
wo” w miejscowości Sokołów Młp. Rów-
nocześnie trwał konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 
lat. O 17.30 na scenie pojawili się piersi 
młodzi adepci z dziedziny tańca. Układy 
choreograficzne grup opracowała Nata-
lia Bęben, która nijako w szybki sposób 
zaprezentowała dorobek artystyczny 
grup tanecznych działających pod pa-
tronatem Ośrodka Kultury. O godzinie 
18 nastąpiło oficjalne otwarcie Dni So-
kołowa 2017,  którego dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej 
Ożóg. Po za głównym placem obchodów 
święta miasta zaprezentowane zostały 
zabytkowe automobile; prezentacja pn. 
„Sokołowskie Klasyki” skupiła się głów-
nie na samochodach będących w posia-
daniu miejscowych właścicieli tych pere-
łek motoryzacji. Gdy słońce chyliło się ku 
zachodowi scena przeszła w ręce zespo-
łu muzycznego „ERROR 404”, następnie 
na moment wyszli obeznani w swoim fa-
chu członkowie zespołu „Cebula Band”, 
aby o godz. 21 oddać zebraną publikę  
w ręce gwiazdy wieczoru, gwiazdy disco-
-polo. A tą gwiazdą był zespół „Milano”, 
który jest jednym z czołowych przedsta-
wicieli nurtu polskiej muzyki tanecznej. 
Grupa zaistniała na rynku muzycznym 
w marcu 1993 roku w składzie: Andrzej 
Borowski, Bogdan Borowski i Tomasz 
Sidoruk. W krótkim czasie zespół zdobył 
dużą popularność, zaś z biegiem czasu 
stał się liderem w nurcie muzyki disco 
polo. W 1994 roku zespół opuścił To-
masz Sidoruk, a jego miejsce zajął Piotr 
Kopański. Grupa Milano zakończyła 
działalność w 2000 roku, kiedy to człon-
kowie zespołu postanowili wyjechać na 
stałe do USA. Ich największe przeboje: 
„Jasnowłosa”, „Bara bara bara”, „Kasiu 
Katarzyno”, „Everybody frytki”, „Brązo-
we oczy” i wiele, wiele innych, równie 

DNI SOKOŁOWA2017
Koniec czerwca ogólnie kojarzy się z początkiem wakacji, ale w naszym mieście jeszcze z pewnym wyda-
rzeniem, a mianowicie Dniami Sokołowa. 

dobrze znanych utworów.  We wrześniu 
2009 roku wynikiem współpracy po-
między firmą fonograficzną Green Star,  
a Tomkiem Sidorukiem, udało się powo-
łać do życia formacje Milano w nowym, 
odmłodzonym składzie. Obecnie grupę 
tworzą: Mirosław Alan Trzciński pocho-
dzący z Działdowa wraz z tancerzami, 
którzy uprzednio byli członkami zespołu 
Marcina Siegieńczuka, tj.: Karol, Jacek 
oraz Kamil. Po koncercie Milano na sce-
nie ponownie pojawił się zespół „Cebu-
la Band”, aby zachęcić wszystkich do 
wspólnej zabawy tanecznej i tak z roz-
tańczoną publicznością został do końca 
sobotniej części Dni Sokołowa.

Niedziela 25 czerwca przywitała 
wszystkich piękną pogodą. Zachęcając 
tym samym do wyjścia z domu. A atrak-
cji, ciekawostek, przygody nie trzeba 
było szukać daleko, gdyż wszystko to 
znajdowało się pod przysłowiowym no-
sem na placu obchodów święta miasta. 
Pierwszą z wielu atrakcji była parada  
i prezentacja motocykli Klubu Ronin Ri-
ders Rzeszów, do których dokooptowali 
motocykliści z naszej gminy i okolic. Dla 
dzieci i młodzieży równolegle odbywał się 
konkurs plastyczny, a na scenie dorobek 
artystyczny zaprezentowali uczniowie 
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Sokołowie Młp. oraz popisy tanecz-
ne dokończyły pozostałe grupy taneczne 
MGOKSiR. Dużą atrakcją był pokaz ga-
szenia płonącego oleju oraz wybuchów 
materiałów łatwopalnych w otoczeniu 
tlenu zaprezentowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży 

Pożarnej w Nisku pod dowództwem mł. 
bryg. Mariusz Goclona przy współpracy 
z OSP Sokołów Młp. Pokaz unaocznił jak 
potężnym żywiołem jest ogień i ile trudu,  
i jak ciężką walkę oraz ile sił specjalistycz-
nych trzeba zaangażować, aby go po-
skromić. Po pirotechnice strażackiej głów-
na akcja dnia przeniosła się z powrotem 
na scenę. Tam czekał już zespół SNAUT. 
Powstał on na początku 2014 roku. Jak 
sami o sobie piszą: naszym celem stało 
się tworzenie własnej muzyki, inspirując 
się przy tym głównie brzmieniem sto-
ner’owych klasyków zachodniego wy-
brzeża Kalifornii. Od początku przyświe-
cała nam idea odzwierciedlenia naszych, 
dość oryginalnych inspiracji muzycznych 
w tworzonych przez nas dźwiękach. Ze-
spół ma za sobą kilkadziesiąt koncertów 
w plenerze, klubach oraz na zlotach mo-
tocyklowych z takimi zespołami jak np. 
Greenleaf, Grand Astoria, Somali Yaht 
Club oraz Atomic Vulture. Po nich od razu 
pojawiła się gwiazda wieczoru „Poparzeni 
Kawa Trzy”, czyli polski zespół pop roc-
kowy oraz ska założony w 2005 roku, 
złożony przede wszystkim z dziennikarzy 
Radia Zet i RMF FM. Muzyka zespołu jest 
mieszaniną wielu stylów muzycznych ta-
kich jak rock, punk, ska. W zespole zo-
baczyć można między innymi Wojciecha 
Jagielskiego oraz Jacka Kreta. Autorem 
większości tekstów zespołu jest Rafał 
Bryndal. Po koncercie Burmistrz Gminy 
i Miasta zainicjował odliczanie 10,9,8… 
i na sam koniec odliczania nocne niebo 
rozjaśniało tysiącami świateł. A światła 
tańczące w rytm podkładu muzyczne-
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go to ognie sztuczne, których rozbłyski 
sięgały wysokości 30/40 metrów. Zatem 
były widoczne również z odległych punk-
tów całego miasta. Całość pokazu piro-
technicznego zapierała dech w piersiach 
swoją widowiskowością. Na zakończenie 
obchodów Dni Sokołowa 2017 odbyła się 
dyskoteka pod gwiazdami z DJ Ramze-
sem z Rzeszowa.

A przez cały czas w ciągu tych dwóch 
dni zabawy można było skorzystać  
z wesołego miasteczka, punktu gastro-

nomicznego, zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z herbem naszego miasta w tle, 
dowiedzieć się więcej o naszej gminie 
z filmów promocyjnych wyświetlanych 
na telebimie, postrzelać z karabinu pod 
instruktarzem przybyłego patrolu żoł-
nierzy z Rzeszowa oraz uczestniczyć  
w przeróżnych konkursach prowadzo-
nych przez animatorów. Patrona medial-
ny sprawowały Super Nowości, Polskie 
Radio Rzeszów, Kurier Sokołowski,  
disco-polo info oraz TVP 3 Rzeszów.

Sponsorami Dni Sokołowa byli: Gru-
pa Ożarów S.A. – sponsor strategiczny, 
Cars-Pol Marcin Pomianek, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowe Cera-
mix Arkadiusz Łuszczki, Reskart Dominik 
Miazga, Bank Spółdzielczy w Sokołowie 
Młp., Zakład Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowy „Jantex” Janusz Zdeb oraz 
Bieg Sokoła dodatkowo sponsorowało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowo „Gut-Line” Janusz Gut.

Marek Kida 

Spotkanie odbyło się 12 lipca 2017 r., 
a jego przebieg nie odbiegał od po-
przednich edycji. Pierwszym punktem 
programu była więc prezentacja giną-
cego zawodu, którym w tym roku było 
kowalstwo. Zawód jest interesujący sam  
w sobie, stąd też pokaz przyciągną rze-
szę obserwujących. Dodatkowo, wielki 
talent krasomówczy pana Jana Kopali 
– kowala z Niedźwiady rozweselił niejed-
nego ponuraka. Nie zabrakło piosenek, 
porzekadeł, czy też zagadek związanych 
z pracą kowala. Wielki kunszt zapro-
szonego gościa widoczny był nie tylko 
podczas wykonywanej pracy, ale także 
w prezentowanych na wystawie pracach 
takich jak kwiaty, podkowy, szable, krze-
sła, czy też przepiękny krucyfiks. 

„Kuj żelazo, póki gorące!”
V edycja Dnia Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie
Już po raz piąty Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie zorganizowało spotkanie  
z kulturą ludową. Piąta już edycja corocznego Dnia Kultury Ludowej pod hasłem „Kuj żelazo, póki go-
rące!” poświęcona została kowalstwu, a przeznaczona była dla mieszkańców DPS w Górnie, zaprzyjaź-
nionych domów pomocy województwa podkarpackiego, uczestników ŚDS w Sokołowie Młp. i Kamieniu,  
a także dla przedstawicieli stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym z ościennych gmin. 

Pokaz kowalstwa został uzupełniony 
pokazem multimedialnym na temat histo-
rii kowalstwa na ziemiach polskich. Nie 
zabrakło oczywiście przejażdżki bryczką, 
zawodów sportowych i oczywiście świet-
nej zabawy tanecznej. 

Organizacja tego typu przedsięwzięć 
wymaga zawsze dużych nakładów finan-
sowych, co niestety przekracza możliwości 
budżetowe statutowo określonej działalno-
ści domów pomocy. Zdobycie środków na 
ten cel możliwe było wyłącznie dzięki dofi-
nansowaniu udzielonego przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
oraz istnieniu Stowarzyszenia Wsparcia 
Domu Pomocy Społecznej, które o te środki 
mogło się starać. Dzięki temu, mieszkańcy 
domu mogli nie tylko oderwać się od szarej 

rzeczywistości naznaczonej często ciężką, 
nieuleczalną chorobą, ale także spędzić 
czas poznając ginący już zawód i nawiązu-
jąc nowe znajomości i przyjaźni. 

Joanna januszewska
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Działania artystyczne w MGOKSiR
„Milczące życie”

Pod takim hasłem zakończył się 
cykl konkursów plastycznych pod ha-
słem „Cztery Pory Roku”, organizowany  
w ramach Powiatowego Konkursu Twór-
czości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„ZIEMIA – NASZ DOM”. Konkurs ten  
w kalendarzu imprez kulturalnych Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie istnieje od sie-
demnastu lat. 

W dniach od 15 do 31 maja 2017 
roku w sali klubowej MGOKSiR miała 
miejsce 54. Zbiorowa Wystawa Twórczo-
ści Kobiecej Grupy Plastycznej „DRO-
GA” z Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie. Brało w niej udział 12 arty-
stek: Henryka Boho, Katarzyna Jurek-
-Decowska, Krystyna Gniewek, Maria 
Wiktoria Mostek, Krystyna Niebudek, 
Janina Panek-Wojno, Maria Paszczyń-
ska, Lucyna Sanecka, Anna Solecka, 
Jolanta Szpunar, Danuta Turbacz  
i Kinga Ziobro-Działo. Tematem prezen-
towanych na wystawie prac bała martwa 
natura – „Milczące życie”. W folderze wy-
danym z okazji wystawy czytamy słowa 
autorstwa Katarzyny Jurek-Decowskiej: 
(…) mamy tu wycinkowe kompozycje 
złożone z przedmiotów codziennego oto-
czenia, w których powtarza się element 
butelki, wazonu, dzbana. Ujęte są one  
w sposób tradycyjny, koncentrujący się 
na mniejszym bądź większym realizmie 
w odtworzeniu przedstawianego motywu. 
Toteż zgodnie z estetyką twórczą każdej 
z artystek są to prace w formie zarówno 
bardziej dynamiczne, malarskie, jak rów-
nież nieco wyważone, stonowane, nie 
pozbawione (…) swoistej dokładności  
w oddaniu szczegółu. Są tu również pra-
ce odchodzące od dosłowności, a będą-
ce celową interpretacją tematyki martwej 
natury, w ramach której przedmiot staje 
się pretekstem do poszukiwania form 
plastycznych. Efekt estetyczny tych prac 
jest również zależny od techniki, popu-
laryzowanej w ramach grupy nie tylko  
w postaci malarstwa i rysunku, ale rów-
nież batiku, tkaniny, grafiki, kolażu czy 
technik mieszanych.

31 maja o godzinie szesnastej odby-
ło się podsumowanie i zakończenie wy-
stawy. Na finisaż przybyło kilka artystek, 
autorek obrazów, z instruktorką Krystyną 
Niebudek z WDK. W spotkaniu wzięły też 
udział członkinie sokołowskiego Klubu 
Twórców Sztuki. Swoją obecnością za-
szczycili nas przewodniczący Rady Miej-
skiej w Sokołowie, pan Andrzej Pasierb 
oraz prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Sokołowskiej, kierownik Biblioteki 

Publicznej, dr Bartosz Walicki. Spotka-
nie otworzyła, witając przybyłych gości, 
dyrektor MGOKSiR Agata Dec. Pani 
K. Niebudek w imieniu Wojewódzkiego 
Domu Kultury i Grupy „DROGA” podzię-
kowała za możliwość zorganizowania 
w MGOKSiR wystawy, za miłe przyję-
cie i za wieloletnią współpracę WDK  
i MGOKSiR. Głos zabrali również prze-
wodniczący A. Pasierb i dr B. Walicki.

Zaproszeni goście obejrzeli wystawę, 
dzieląc się wrażeniami z autorkami ob-
razów, po czym na zakończenie wysta-
wa została zdemontowana, by zagościć 
jeszcze w Domu Kultury w Niwiskach.

Wspólna fotografia

Agata Dec i Andrzej Pasierb.

Instruktorka z WDK Krystyna Niebudek Na wystawie
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„Majówka z EOROGALICJĄ”
23 maja 2017 roku sześć człon-

kiń Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”  
z MGOKSiR brało udział w Plenerze Malar-
skim „Majówka z EUROGALICJĄ” w Me-
dyni Głogowskiej, zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„EUROGALICJA”. Były to panie: Kata-
rzyna Kochańska, Małgorzata Kwolek, 
Anna Lipińska, Jolanta Szczygieł, Alina 
Szczygieł i Helena Woźniak. Wszyscy 

uczestnicy pleneru mieli za zadanie nama-
lować farbami akrylowymi jeden obraz na 
płótnie. Motywów malarskich dostarczyła 
artystom – małym i dużym – malowniczo 
położona wieś Medynia Głogowska.

23 czerwca o godzinie piętnastej 
w siedzibie Stowarzyszenia w Sokoło-
wie przy ulicy Rzeszowskiej odbyło się 
otwarcie wystawy poplenerowej i ogło-
szenie wyników konkursu w trzech ka-

tegoriach wiekowych. W kategorii 18+ 
nagrodzone zostały: Kasia Kochańska, 
Małgorzata Kwolek i Helena Woźniak. 
Laureatki otrzymały dyplomy i cenne na-
grody; pozostałym Organizator wręczył 
upominki za udział w plenerze i konkur-
sie. GRATULUJEMY!

Wystawę można było oglądać  
w Stowarzyszeniu LGD „EUROGALI-
CJA” w Sokołowie Młp.

Na plenerze w Medyni Głogowskiej
Nagrodzone obrazy:

Małgorzaty Kwolek Katarzyny Kochańskiej Heleny Woźniak

M. Kwolek odbiera nagrody rzeczowe

Artystki z KTS na wernisażu. Od lewej: H. Boho, M. Kwolek, J. Szczygieł, H. Wożniak i A. Lipińska
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Plener malarski „Wólczańskie klimaty”

FOTOREPORTAŻ „Wólczańskie klimaty”

VII Plener Malarski „Ziemia Sokołow-
ska w malarstwie i rysunku” odbył się 27 
maja 2017 roku na obiektach Świetlicy 
Wiejskiej i Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Sokołowskiej. Współorganizatorem 
Pleneru było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Sokołowskiej. Patronat nad impre-
zą objął Burmistrz Sokołowa Młp., pan 
Andrzej Ożóg.

W Plenerze wzięło udział 39 uczestni-
ków – dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
– reprezentujących placówki gmin i miast 
Sokołów Młp. i Głogów Młp. oraz gminy 

Uczestnicy Pleneru w Wólce Sokołowskiej

Trzebownisko i miasto Rzeszów: Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Młp., Zespół Szkół im. Ks. Mieczysława 
Lachora w Górnie, Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Sokołowie Młp. (kółko plastyczne i Klub 
Twórców Sztuki „ART-dekor”), Miejsko 
Gminny Dom Kultury im. Franciszka 
Kotuli w Głogowie Młp. (Aktywna Grupa 
Twórców), Świetlicę Wiejską MGOKSiR 
w Trzebosi Dolnej, Zespół Szkół im. Ar-
mii Krajowej w Zaczerniu oraz Zespół 
Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

W godzinach od 9.00 do 15.00 
uczestnicy wykonali 48 prac plastycz-
nych w technikach malarskich i rysunko-
wych. Podstawowe materiały i narzędzia 
zapewnił MGOKSiR (podobrazia, tablice 
malarskie, bloki, farby, pastele olejne  
i suche). Organizator zapewnił również 
uczestnikom gorący posiłek (kiełbaski 
z grilla), herbatę, soki, wodę mineralną, 
ciastka i paluszki oraz transport z Soko-
łowa do Wólki Sokołowskiej i z powrotem.

Plener otworzył i gości powitał dr Bar-
tosz Walicki, prezes TMZS.
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Wystawa poplenerowa „Majowa ekspresja”
Od 1 czerwca 2017 w MGOKSiR 

trwała wystawa poplenerowa zatytułowa-
na „Majowa ekspresja”. Plener odbył się 
1 maja 2017 roku nad Zalewem w Turzy. 
Wzięło w nim udział 10 osób: dziewięć pań 
z sokołowskiego Klubu Twórców Sztuki 
„ART-dekor” oraz gościnnie – Maria Wik-
toria Mostek z Rudnej Wielkiej. Pozo-
stałe uczestniczki to: Jolanta Szczygieł, 
Helena Woźniak, Anna Cisek, Anna 
Lipińska, Małgorzata Kwolek, Monika 
Kwolek, Henryka Boho, Katarzyna Ko-
chańska i Alina Szczygieł.

Wystawa poplenerowa prezentowała 
efekty pracy artystycznej uczestniczek 
Pleneru – dziesięć obrazów wykonanych 
w technikach akryl i olej. W obrazach 
tych mocno zaakcentowana jest osobo-
wość każdej z artystek, które na płótnie 
lub kartonie starały się wyrazić, mniej 
lub bardziej ekspresyjnie, swoje uczucia, 
emocje i przemyślenia związane z pięk-
nem otaczającej natury – wody, lasu, 

nieba – pejzażu Ziemi Sokołowskiej.
Wystawę odwiedzali dorośli oraz 

dzieci i młodzież.
19 czerwca w MGOKSiR zakończyła 

się wystawa poplenerowa. Panie spotka-
ły się w sali klubowej o godzinie siedem-
nastej, by przy ciastkach i kawie poroz-
mawiać na bliskie im tematy, związane  
z ich pasją i zainteresowaniami; powspo-
minać wietrzny i chłodny dzień pierwszo-
majowego pleneru.

W spotkaniu uczestniczyły prawie 
wszystkie „plenerowiczki”; zabrakło tylko 
Małgorzaty Kwolek i jej córki Moniki oraz 
Marii Mostek.

W imieniu Organizatora instruktorka 
Henryka Boho wręczyła paniom podzię-
kowania za udział w Plenerze i Wysta-
wie Poplenerowej – za współpracę i trud 
wkładany w ubogacanie sokołowskiej 
kultury, życząc jednocześnie dalszego 
rozwoju artystycznego oraz jeszcze wie-
lu udanych wystaw.

W dniach od 3 do 21 czerwca wszyst-
kie prace plenerowe można było oglądać 
na wystawie zorganizowanej w holu 
Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. dzięki 
uprzejmości jej dyrektora, pana Romana 
Kochańskiego. Dziękujemy!

Wystawa cieszyła się dużym powo-
dzeniem wśród korzystających z Basenu 
dorosłych i dzieci.

Autorki obrazów na wystawie poplenerowej (od lewej): Helena Woźniak, Katarzyna Kochańska, Anna Lipińska, Jolanta Szczygieł, 
Anna Cisek, Alina Szczygieł i Henryka Boho

Dzieci ze szkoły Podstawowej w Sokoło-
wie zwiedzają wystawę
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Wystawa malarstwa Henryki Boho
16 czerwca o godzinie siedemnastej 

w „Galerii Pod Ratuszem” w Głogowie 
Młp. odbył się wernisaż Wystawy Malar-
stwa Henryki Boho, instruktorki plastyki 
w MGOKSiR w Sokołowie Młp. Wystawę 
zorganizował głogowski Miejsko Gmin-

Autorka wystawy wśród organizatorów, przyjaciół i zaproszonych gości.

 Fragmenty ekspozycji

ny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli.  
W otwarciu wystawy uczestniczyli 
członkowie zaprzyjaźnionych klubów 
twórczych z Głogowa, Sokołowa i Kol-
buszowej, miłośnicy i sympatycy sztuk 
plastycznych oraz autorka prezentowa-

nych na wystawie obrazów – olejnych  
i akrylowych – przede wszystkim pejza-
ży, które artystka wykonywała na róż-
nych plenerach malarskich.

Wystawa trwała do 30 czerwca.
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Kościoły mojej okolicy 13 czerwca o godz. szesnastej  
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Sokołowie Młp. miało miejsce 
otwarcie wystawy i wręczenie nagród 
laureatom piątej edycji Konkursu Pla-
stycznego „Kościoły mojej okolicy”, zor-
ganizowanego przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Młp. 
przy współpracy Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej. W konkursie 
tym wzięły udział dzieci z kółka plastycz-
nego oraz członkinie Klubu Twórców 
Sztuki „ART-dekor” z MGOKSiR. Sze-
ścioro dzieci zostało nagrodzonych i wy-
różnionych: Jan Matuła, Milena Nykiel, 
Martyna Chorzępa, Matylda Słonina, 
Wiktoria Baniak i Oliwia Bzdek. Nato-
miast z KTS-u nagrody otrzymały: Mał-
gorzata Kwolek, Alina Szczygieł, Anna 
Cisek, Jolanta Szczygieł, Katarzyna 
Kochańska, Maria Łuszczki i Anna Li-
pińska. GRATULUJEMY!!!

Laureatki konkursu – członkinie KTS (od lewej): Jolanta Szczygieł (w zastępstwie 
córki Aliny), Anna Cisek, Małgorzata Kwolek, Katarzyna Kochańska, Anna Lipińska, 
instruktorka Henryka Boho i Maria Łuszczki

Nagrodzone dzieci z kółka plastycznego (od lewej): Milenka Nykiel, Martyna Chorzę-
pa, Jaś Matuła, Oliwia Bzdek i Matylda Słonina

Fragmenty wystawy

WIATRAKI 2017
17 czerwca czwórka dzieci z kółka 

plastycznego MGOKSiR w Sokołowie 
Młp. przebywała wraz z instruktorką 
Henryką Boho na plenerze malarskim 
WIATRAKI 2017 – „Kasztel w Szymbar-
ku”. Plener zorganizował Miejski Dom 
Kultury w Kolbuszowej. Mimo niesprzy-
jającej pogody uczestnicy byli zadowo-
leni; wykonali piękne prace malarskie  
i rysunkowe, przedstawiające dawną ar-
chitekturę Skansenu Wsi Pogórzańskiej 
oraz Kasztel w Szymbarku. W programie 
pleneru było zwiedzanie zamku z prze-
wodnikiem i pokaz filmu dotyczącego 
jego historii. 

W plenerze wzięły udział: Oliwia 
Bzdek, Wiktoria Mazgaj, Urszula 
Skrzypek i Maja Słonina.

21 czerwca 2017 roku  
o godzinie dziesiątej w „Ga-
lerii pod Trabami i Bębnem” 
kolbuszowskiego Domu 
Kultury miało miejsce pod-
sumowanie pleneru malar-
skiego WIATRAKI 2017. 
W konkursie plenerowym 
w kategorii dzieci szkół 
podstawowych dwa I miej-
sca zdobyły Oliwia Bzdek  
i Wiktoria Mazgaj, nato-
miast dwa II miejsca – Ula 
Skrzypek i Maja Słonina. 
GRATULUJEMY! Dziew-
czynki otrzymały nagrody 
rzeczowe i dyplomy.

Uczestniczki pleneru w Skansenie Wsi Pogórzańskiej. 
Od lewej: Ula Skrzypek, Maja Słonina, Oliwia Bzdek i 
Wiktoria Mazgaj
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Prace plastyczne wykonane przez:

Oliwię Maję
Ulę

Wiktorię

Wyróżnienia 
za polne kwiaty

W II Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Kwiat dziełem doskonałym” 
pt. „Kwiaty polne i leśne”, organizowa-
nym 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 wy-
stawę pokonkursową otrzymała praca 
Marii Łuszczki. Na konkurs wpłynęło 
ponad 2600 prac z całej Polski. Nagro-
dy rzeczowe, przesłane do MGOKSiR 
pocztą przez Organizatora konkursu, 
zostały wręczone laureatkom 19 czerw-
ca na spotkaniu podsumowującym wy-
stawę poplenerową „Majowa ekspresja”.

Wyróżnione panie z Klubu: (od lewej) 
Barbara Koziarz, Katarzyna Kochań-
ska, Anna Cisek i Maria Łuseczki  
z instruktorką Henryką Boho

W świecie wierszy Doroty Gellner
20 czerwca o godzinie szesnastej 

w siedzibie sokołowskiej Biblioteki mia-
ło miejsce wręczenie nagród laureatom 
Gminnego Konkursu Plastycznego  
„W świecie wierszy Doroty Gellner”. Kon-
kurs zorganizowała i przeprowadziła filia 
biblioteczna w Wólce Niedźwiedzkiej. 
W konkursie tym wzięły udział dzieci  
z kółka plastycznego z MGOKSiR. Trzy 
dziewczynki zostały nagrodzone: Matyl-
da Słonina zdobyła I miejsce, a Wikto-
ria Baniak i Urszula Skrzypek – wyróż-
nienia. Gratulujemy!

Matylda i Ula  z dyplomami i nagrodami

Matyldy Słoniny

Uli Skrzypek

Wiktorii Baniak

Nagrodzone i wyróżnione prace:
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Wystawa poplenerowa „Wólczańskie klimaty”
21 czerwca 2017 roku o godzinie szes-

nastej trzydzieści w sali klubowej MGOKSiR 
odbyło się podsumowanie VII Pleneru Ma-
larskiego „Ziemia Sokołowska w malarstwie 
i rysunku”, który odbył się 27 maja w Wólce 
Sokołowskiej, otwarcie wystawy poplene-
rowej i rozdanie nagród laureatom. Wcze-
śniej, 7 czerwca, w MGOKSiR obradowała 
Komisja Konkursowa, w skład której we-
szli: Maria Wiktoria Mostek, artysta malarz  
z Rudnej Wielkiej, przewodnicząca Komisji, 
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej i Henry-
ka Boho, instruktor plastyki w MGOKSiR  
w Sokołowie Młp. Jury oceniło prace  
w trzech kategoriach wiekowych: I – Dzieci 
z klas IV-VI SP, II – Młodzież gimnazjalna  
i ponadgimnazjalna oraz III – Dorośli.

Jury obejrzało wszystkie prace pla-
styczne i postanowiło przyznać 21 oso-
bom nagrody i wyróżnienia:

I kat. wiekowa
7 Nagród równorzędnych

 – Oliwia Bzdek MGOKSiR Sokołów 
Młp., op. Henryka Boho

 – Magdalena Dobosz ZS Górno,  
op. Dariusz Kosak

 – Agnieszka Kwolek ZS Sokołów 
Młp., op. Małgorzata Kwolek

 – Wiktoria Mazgaj MGOKSiR Soko-
łów Młp., op. Henryka Boho

 – Rozalia Podsiadło ZS Zaczernie, 
op. Justyna Kurowska-Widak

 – Urszula Skrzypek MGOKSiR Soko-
łów Młp., op. Henryka Boho

 – Maja Słonina ZS Sokołów Młp.,  
op. Małgorzata Kwolek

II kat. wiekowa
4 Nagrody równorzędne

 – Dawid Bolka ZS Sokołów Młp.,  
op. Małgorzata Kwolek

 – Klaudia Chorzępa Zespół Szkół 
Plastycznych Rzeszów

 – Martyna Chorzępa ZS Sokołów 
Młp., op. Małgorzata Kwolek

 – Aleksandra Jabłońska ZS Zaczer-
nie, op. Justyna Kurowska-Widak
III kat. wiekowa
I Nagroda

 – Anna Cisek KTS „ART-dekor”  
Sokołów Młp.
II Nagroda

 – Małgorzata Kwolek KTS „ART-de-
kor” Sokołów Młp.
III Nagroda

 – Katarzyna Kochańska KTS „ART-
-dekor” Sokołów Młp.
4 Wyróżnienia

 – Maria Łuszczki KTS „ART-dekor” 
Sokołów Młp.

 – Robert Łyczko AGT Głogów Młp.
 – Wiesława Pałka KTS „ART-dekor” 

Sokołów Młp.
 – Helena Woźniak KTS „ART-dekor” 

Sokołów Młp.
Ponadto przyznano:
3 Nagrody Prezesa Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Sokołowskiej
 – Agnieszka Cynar AGT Głogów Młp.
 – Justyna Kurowska-Widak, ZS Za-

czernie
 – Maria Witt AGT Głogów Młp.

Pozostałym 18 uczestnikom pleneru 
i konkursu przyznano za udział drobne 

upominki w postaci przyborów do malowa-
nia i rysowania. Otrzymali je: Lilianna Ca-
ban ZS Zaczernie, Karol Cisek Świetlica 
Wiejska Trzeboś Dolna, Izabela Gut ZS 
Górno, Patrycja Lipińska ZS Zaczer-
nie, Weronika Miazga ZS Górno, Alicja 
Niemiec MGOKSiR Sokołów Młp., Mag-
dalena Ożarska ZS Zaczernie, Agniesz-
ka Ożóg ZS Sokołów Młp., Magdalena 
Pustkowska ZS Sokołów Młp., Barbara 
Radomska ZS Górno, Joanna Serafin 
ZS Górno, Klaudia Skomro ZS Gór-
no, Alicja Tereszkiewicz ZS Zaczernie, 
Anna Walicka Sokołów Młp., Krzysztof 
Walicki Sokołów Młp. oraz Małgorzata 
Grodecka AGT Głogów Młp., Maria Ka-
nia AGT Głogów Młp. i Anna Lipińska 
KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.

GRATULUJEMY!!!
Na wernisaż przybyli uczestnicy 

pleneru, ich opiekunowie i członkowie 
Jury. Protokół odczytał dr Bartosz Wa-
licki. Nagrody i dyplomy wręczali dyrek-
tor MGOKSiR Agata Dec oraz Bartosz 
Walicki. Wszyscy otrzymali nagrody rze-
czowe, dyplomy i foldery, a opiekunowie  
i członkowie Jury podziękowania i fol-
dery. Foldery dostępne były również dla 
zwiedzających wystawę poplenerową.

Dla uczestników wernisażu przygoto-
wano słodki poczęstunek i napoje.

Wystawa poplenerowa trwała  
w MGOKSiR do 31 lipca 2017 roku. Od 27 
lipca do 11 sierpnia część prac malarskich, 
wykonanych przez dorosłych uczestników 
pleneru, wyeksponowano na wystawie  
w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.

Otwarcie wystawy, odczytanie protokołu. Sto-
ją od lewej: Henryka Boho, Agata Dec, Bar-
tosz Walicki

 Klaudia Chorzępa odbiera nagrodę w ka-
tegorii młodzieży ponadgimnazjalnej z rąk 
dyr. Agaty Dec

Bartosz Walicki wręcza Agniesz-
ce Cynar nagrodę Prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej
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Uczestnicy i laureaci pleneru oraz konkursu „Wólczańskie klimaty”

Fragmenty wystawy

Patrząc i Widząc 2017
Po raz kolejny Klub Twórców Sztuki 

„ART-dekor” brał udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonal-
nej pt. „Patrząc i Widząc” pod patronatem 
Burmistrza Głogowa Młp., zorganizowa-
nym przez Miejsko Gminny Dom Kultury 
w Głogowie Młp. Przegląd mający formułę 
konkursową skierowany był do dorosłych 
twórców zajmujących się malarstwem nie-
profesjonalnym. Każdy twórca mógł do-
starczyć na Przegląd maksymalnie 5 prac 
w dowolnej technice. Z KTS udział wzięły: 
Anna Lipińska z Wólki Sokołowskiej – 
pięć obrazów malowanych na szkle, Ma-
ria Łuszczki z Sokołowa – 5 obrazów olej-
nych i akrylowych oraz Jolanta Szczygieł  
i Alina Szczygieł z Nienadówki – po jed-
nym obrazie akrylowym. Wszystkie prace 

M. Łuszczki i J. Szczygieł (trzecia i czwarta od prawej) wśród nagrodzonych i wyróż-
nionych w Przeglądzie
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Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego były Maria Łuszczki za pracę 
pt. „Okno Stróżówki” i Alina Szczygieł 
za pracę pt. „Zima”. Laureatki odebrały 
nagrody rzeczowe w postaci przyborów 
malarskich oraz dyplomy (w imieniu nie-
obecnej na finisażu Aliny, nagrodę od-
bierała jej mama, Jolanta Szczygieł).

GRATULUJEMY!!!

Dyrektor MGDK Dariusz Lewandowski-Socha wręcza nagrody 
Marii Łuszczki

Na wystawie. Od lewej: Maria Łuszczki, instruktorka Henryka 
Boho, Jolanta Szczygieł i Anna Lipińska

Zespół muzyczny TED BAND z MGDK umilał czas gościom finisażu

Nagrodzone obrazy:

 „Okno Stróżówki” „Zima”

pań zostały zakwalifikowane na wysta-
wę, która trwała od 5 czerwca do 1 lipca  
w MGDK.

1 lipca o godzinie siedemnastej  
w sali wystaw MGDK w Głogowie odbył 
się finisaż – podsumowanie wystawy  
i konkursu, wręczenie nagród laureatom 
i demontaż wystawy. Wcześniej wszyst-

kie obrazy oceniła powołana przez Orga-
nizatora Komisja Konkursowa, w skład 
której weszli: z Wojewódzkiego Domu 
Kultury – Jolanta Szpunar, z Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – 
Piotr Woroniec i z MGDK w Głogowie 
Młp. – Monika Twardowska.

Wśród nagrodzonych Nagrodami 
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W sobotę 5 sierpnia 2017 roku osiem 
członkiń KTS „ART-dekor” przebywa-
ło na plenerze malarsko-fotograficzno-
-rzeźbiarskim w Budach Głogowskich 
pt. „Inspiracje przyrodą i miejscowością”. 
Plener zorganizował Miejsko Gminny 
Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Gło-
gowie Młp. Miejscami pleneru były obiek-
ty i tereny CARITAS Diecezji Rzeszow-
skiej i Ośrodka Promocji NATURA 2000  
w Budach Głogowskich. W plenerze wzię-
li udział pasjonaci sztuk pięknych – ama-
torzy i profesjonaliści – z Głogowa i okolic, 
Kolbuszowej, Przemyśla oraz z Sokołowa 
i okolic. Każdy uczestnik otrzymał od Or-
ganizatora 2 blejtramy i komplet farb. Wy-
konane podczas pleneru prace zostaną 
wyeksponowane na wystawie poplenero-
wej we wrześniu w siedzibie MGDK.

W plenerze wzięły udział: Henryka 
Boho, Anna Cisek, Małgorzata Kwo-
lek, Monika Kwolek, Wiesława Pałka, 
Alina Szczygieł, Jolanta Szczygieł  
i Helena Woźniak.

Koloryt Bud 
Głogowskich

Artystki z sokołowskiego Klubu. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: H. Boho,  
W. Pałka, J. Szczygieł, H. Woźniak i A. Szczygieł. W drugim rzędzie: A. Cisek, Monika 
Kwolek, Małgorzata Kwolek i Grażyna Rębisz

 Rodzinne malowanie: Monika Kwolek z mamą Małgorzatą

Henryka Boho

Tworzą Ania Cisek i Ala Szczygieł

Wiesława Pałka
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Zostały przygotowane dla dzieci 
różne atrakcje, gry i zabawy ruchowe. 
Na zakończenie zabaw a tuż przed roz-
poczęciem ogniska została rozegrana 
wojna na balony wodne, która jest ide-
alną zabawą w upalne dni. Jest to wielka 
frajda zarówno dla małych jak i dużych.  
Jedna z ulubionych zabaw wszystkich 
dzieci.

Na ognisku zawsze na pierwszy 
ogień idzie chleb. Gdy cała ferajna osób 
jest głodna, chleb pomaga ugasić pierw-
szy głód w oczekiwaniu na inne, bardziej 
pracochłonne dania. Żaden chleb nie 
smakuje tak, jak ten z ogniska. Dzieci lu-
bią eksperymentować z nowymi smaka-
mi dlatego też wypróbowaliśmy wszyscy 
po raz pierwszy pianki z ogniska, które 
po kilku próbach idealnego przyrządze-
nia okazały się bardzo dobrym słodkim 
urozmaiceniem ogniska. W kilka chwil 
poszła nam ich cała wielka paczka. Dzie-
ciaki wiedzą, co dobre. Na koniec wszy-
scy piekli klasyczne kiełbaski z ogniska.  
Proste, a dla niektórych najlepsze na 
świecie ogniskowe danie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali świecące bransoletki. Zarówno 

Ognisko 2017
W środę 28 czerwca na obiektach Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górnie odbyło się ognisko, które zostało 
zorganizowane z okazji rozpoczęcia wakacji oraz integracji dzieci i młodzieży uczęszczającej na świetlicę. 
Uczestnicy mogli w radosnej atmosferze posilić się smacznymi kiełbaskami, słodkimi łakociami oraz 
napojami.

małym jak i dużym sprawiły one wiele 
radości. Zwłaszcza w ciemności świecą 
i wyglądają one bardzo fajnie i kolorowo. 
Niektórzy chłopcy użyli ich w mniej stan-
dardowy sposób otóż zostały nimi ozdo-
bione rowery czy skutery, gdzie podczas 
nocnej jazdy daje to fenomenalny efekt.

Składam serdeczne podziękowanie 
dla Pani Dyrektor MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp. Agaty Dec za umożliwienie or-
ganizacji dzieciom ogniska oraz że mogą 
korzystać z różnych atrakcji. Dziękuję 
również samym dzieciom za wspólne 
grillowanie.

Barbara Rybak

W okresie wakacyjnym w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. zostały zorga-
nizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci 
w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia odby-
wały się w dniach 10.07. - 18.08.2017 r. 
Sześć wspólnie spędzonych tygodni było 
czasem fantastycznych gier i zabaw na 
świeżym powietrzu, natomiast w dniach, 
w których mniej sprzyjała nam aura spę-
dzaliśmy niemniej intensywnie i ciekawie 
w sali widowiskowej MGOKSiR. Pierw-
szego dnia zajęć wakacyjnych odbyło się 
spotkanie integracyjne, podczas którego 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania 
się z planem zajęć, zasadami bezpie-
czeństwa. Pozostały czas przeznaczo-
no na zabawy. Dzieci aktywnie brały  
w nich udział, wzajemnie pomagały so-
bie w wykonywaniu zadań. Codziennie 
przygotowywano dla dzieci gorącą her-
batę z cytryną.

Podczas zajęć dzieci wykonywały 
przeróżne prace plastyczne m.in. zwie-
rzęta z papieru-origami czy zakładki 

Wakacje 2017
do książek z papieru przy czym wy-
kazywały się dużymi umiejętnościami  
i wyobraźnią. Było również malowanie 
palcami, gdzie dzieci mogły się troszkę 
pobrudzić, co wywoływało wiele radości.  
W czwartki, oprócz zabaw prowadzone 
były zajęcia kulinarne, na których dzie-
ci przygotowywały m.in. gofry, babeczki 
oraz lody. Ponadto korzystały z możliwo-
ści gry w tenisa stołowego, bilarda oraz 
piłkarzyków. Brały chętnie udział w za-
bawach przy użyciu chusty Klanzy. Od-
bywały się także różne seanse kinowe, 
na których wyświetlane były przez Pana 
Szymona Bełza bajki. Wtedy sala wido-
wiskowa zamieniała się w kino, gdzie 
na dużym ekranie wyświetlano animo-
wane produkcje filmowe. Specjalnie dla 
dzieci została przygotowana atrakcja, 
jaką było modelowanie balonów. Skrę-
canie balonów to doskonała zabawa. 
Umiejętność stworzenia miecza, psa czy 
biedronki z podłużnego balonika sprawi-
ła, że dzieci były zachwycone. Zajęcia 
sportowo-rekreacyjne odbywały się na 

obiektach “Orlik”, gdzie organizowane 
były konkurencje sprawnościowe oraz 
różne rodzaje gier zespołowych. Wiele 
radości dzieciom sprawiły również za-
bawy z balonami wodnymi, które uwiel-
biają. Korzystając z bogactwa zaplecza 
sportowego Orlika odbywały się emocjo-
nujące rozgrywki w piłkę nożną, nierzad-
ko w mieszanych drużynach chłopięco-
dziewczęcych, mecze piłki ręcznej, mini 
siatkówki oraz wielu innych gier z piłką 
w roli głównej. Tam też powstawały bazy 
budowane przez dzieci z dostępnych  
w magazynie elementów i sprzętów 
sportowych. Zostało dzieciom zorganizo-
wane malowanie twarzy. Dzieci wybiera-
ły przeróżne ale bardzo ciekawe wzory. 
Malowanie buziek sprawiło im mnóstwo 
frajdy.  

Został zorganizowany Festiwal Ko-
lorów. Dzieci rzucały się kolorowymi 
proszkami Holi,  przy czym było wiele 
śmiechu. Wszyscy dali się ponieść zaba-
wie. Następnie wszystkie dzieci już całe  
w kolorowym proszku wzięły się za malo-
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wanie kolorowych rysunków za pomocą 
kredy na pobliskim boisku przy budynku 
MGOKSiR na ul. Rzeszowskiej.

Były organizowane różne konkursy 
m.in. “Mam talent”, “Jaka to melodia?”, 
“Kalambury”, “Karaoke” czy “Familiada”. 
Odbył się również Turniej zręcznościowy 
składający się z biegu na 3-osobowych 
nartach animacyjnych, bieg w 3-osobo-
wych spodniach animacyjnych, bieg po 
kwadracie oraz gra w piłkarzyki. Zostało 
wyłonionych 6 najlepszych dzieci, któ-
re otrzymały nagrody za poszczególne 
miejsca.

Dla dzieci został również zorganizo-
wany geocaching, czyli zabawa tereno-
wa polegająca na poszukiwaniu skarbu 
poprzez docieranie do uprzednio ukry-
tych skrytek. Dzieci rozemocjonowane, 
podekscytowane i z wielkim zapałem 
szukały kolejnych wskazówek  i rozwią-
zywały dane zadania, które koniec koń-
ców doprowadziły dzieci do skarbu.

Dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci cieszyła się wycieczka do Parku 
Rozrywki i Miniatur SabatKrajno. Jest 
to wspaniałe miejsce na aktywne spę-

dzenie czasu. W parku znajdują się mi-
niatury najsłynniejszych budowli świata 
oraz niezwykłych miejsc stworzonych 
przez naturę. Poza Aleją Miniatur dzieci 
mogły skorzystać tam z parku linowego, 
kul wodnych, łódeczek elektrycznych 
oraz wielu innych atrakcji.  Zorbing czy-
li zabawa w napompowanej kuli wodnej   
w basenie cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci które mogły prze-
testować swoje umiejętności chodzenia 
po wodzie. Również dmuchane łódeczki 
pozwoliły dzieciom przeżyć prawdziwą 
morską przygodę. Natomiast Crazy Yacht 
albo inaczej Rockin Tug to karuzela gon-
dolowa która pozwoliła dzieciom poczuć 
się jak na morzu podczas sztormu.  Euro-
bungee z kolei pozwolił sprawdzić swoje 
akrobatyczne umiejętności. Dzieci miały 
również możliwość skorzystania z licz-
nych zjeżdżalni, tuneli i mostów. Dzieci 
mogły przetestować również swoje umie-
jętności w parku linowym. Cztery zróż-
nicowane poziomy trudności pozwoliły 
na przetestowanie swoich umiejętności 
starszym jak i najmłodszym wspinaczom. 
Dzieci następnie udały się na seans. Kino 

6D to kino wielu emocji. Do standardowe-
go obrazu 3D oraz dźwięku stereo doda-
ne zostały efekty typu, podmuch wiatru, 
ruchome fotele, strzał powietrzny, woda, 
stroboskop czy bańki. Nie ma tam fabu-
ły cała zabawa ukryta jest w nieprzewi-
dzianych i zaskakujących wydarzeniach 
oraz emocjonujących efektach.  Na ko-
niec wycieczki dzieci zjadły ciepły posiłek 
oraz mogły zakupić pamiątki. MGOKSiR 
podczas wycieczki zapewnił opiekę nad 
dziećmi, ubezpieczenie, posiłek oraz zim-
ne i gorące napoje.

Dzieci chętnie brały udział w grach 
i zabawach ruchowych, zajęciach pla-
stycznych, czy grach umysłowych. Naj-
więcej frajdy sprawiały im jednak gry 
zespołowe gdzie mogły się zintegrować 
i współpracować z innymi. Letni wypo-
czynek był dobrym sposobem na aktyw-
ne spędzenie czasu wolnego oraz roz-
poczęcie wakacji. Wszystkim dzieciom 
dziękujemy za udział  i wspólne spędzo-
ny czas.
   Instruktorzy:

                    Barbara Rybak, Adrianna 
Szot-Warzocha, Natalia Krzanowska

Już się zakorzeniło  
w Sokołowie, że 
święto miasta jest 
jednocześnie świę-
tem biegaczy. Dla-

czego ? Bo obok zabawy jest Bieg So-
koła. Tegoroczna dziewiąta już edycja 
wystartowała zgodnie z planem 24 
czerwca, a start i meta ulokowana była 
obok magistratu. Niespodzianką dla 
zawodowych sportowców, amatorów  
i zgromadzonych sympatyków biega-

Bieg Sokoła 2017
nia była zmiana trasy i dystansu biegu 
głównego. Nową trasę opracował Tade-
usz Bazan entuzjasta ruchu na świeżym 
powietrzu z miejscowej Grupy Biegowej 
„na Zdrowie” Sokołów. W zależności od 
dystansu trasa wiodła drogami asfalto-
wymi (1,5 km, 5 km) oraz dla urozmaice-
nia ścieżkami leśnymi (12 km). Dystans 
najkrótszy przeznaczony był dla dzieci 
do 13 roku życia. Pozostałe dystanse 
miały charakter otwarty i z racji dużego 
zainteresowania Biegiem, a zważywszy 

na warunki techniczne jakimi dysponu-
ją organizatorzy wprowadzono limity 
ilościowe startujących; na 12 km - 250 
osób, zaś na 5 km - 150 osób. Dystans 
dla dzieci pozostawiono bez limitu, gdyż 
tam nie obowiązuje profesjonalny pomiar 
czasu. Bieg Sokoła służy promocji zdro-
wego stylu życia, a przede wszystkim  
w pierwszej kolejności organizowany jest 
dla mieszkańców Gminy i Miasta Soko-
łów Młp., którzy tym samym zwolnieni są 
od jakichkolwiek opłat startowych. Bieg 
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orlik

Sokoła stoi na wysokim poziomie: jest 
zabezpieczenie medyczne, trasę obsta-
wiają strażacy z OSP, pomagał Bogu-
sław Rybak nauczyciel wf angażując do 
pomocy również uczniów miejscowego 
gimnazjum, na trasie jest woda mineral-
na, po Biegu wydawany jest gorący po-
siłek, a dokładne wyniki czasowe poda-
wane są na bieżąco dzięki specjalistom  
w tej dziedzinie z ULTIMASPORT.PL, 
zaś w biurze zawodów można zdobyć 
resztę niezbędnych informacji. Wyda-
rzenia z trasy Biegu podawane są na 
bieżąco przez komentatora sportowego,  
w którego rolę wcielił się Łukasz Krasoń 
za co w imieniu wszystkich organizato-
rów niezmiernie dziękujemy.

Choć nagrody nie były najważniej-
sze w całym sportowym przedsięwzię-

ciu, należy jednak wymienić najlepszych  
z najlepszych z pośród wszystkich na-
gradzanych kategorii. Najlepsze czasy  
w biegu na 5 km uzyskali kolejno: Patryk 
Burszta z Rakszawy, Maciej Tomaszew-
ski z miejscowości Widna Górna, Bar-
tosz Burza z Rzeszowa; w biegu na 12 
km: Jacek Gut z Huciska, Piotr Stasiow-
ski z Brzózy Królewskiej, Andrzej Cisek 
z Rzeszowa. Szczegółowe wyniki z po-
działem na wszystkie kategorie dostęp-
ne są za pośrednictwem strony interne-
towej http://ultimasport.pl. Najlepszych 
zawodników udekorował Burmistrz Gmi-
ny i Miasta  Sokołów Młp. Andrzej Ożóg 
wręczając okolicznościowe statuetki  
z grawerką, puchary z grawerką, dyplo-
my; a wszystkim, którzy ukończyli Bieg 
wręczono upominki w postaci medali, 

koszulek, długopisów i torb ekologicz-
nych – wszystkie gadżety ozdobiono lo-
giem Biegu. Specjalne wyróżnienie, czyli 
puchary z grawerką, dla najmłodszego  
i najstarszego uczestnika Biegu ufundo-
wał Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Stanisław Ożóg.

Organizatorami IX Biegu Sokoła byli: 
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp., Krajowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Warszawie, Podkarpackie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie, 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Młp., Grupa Biegowa „na Zdrowie”  
w Sokołowie Młp., Miejsko-Gminna 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie 
Młp., Komisariat Policji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

31 maja 2017 r. na boiskach spor-
towych ORLIK 2012 rozegrano Turniej 
Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych pod 
Patronatem Burmistrza Gminny i Mia-
sta Sokołów Małopolski. Organizatorem 
Turnieju był Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Anima-
tor Boiska Orlik. W środowe popołudnie 
cztery drużyny zjawiło się, by podjąć 
sportową rywalizację w zawodach spor-
towych. Turniej przeprowadzono syste-
mem „każdy z każdym”. Po pasjonują-
cych pojedynkach zwycięzcą okazał się 
zespół pod nazwą POLONA, który nie 
przegrał żadnego pojedynku. Drugie 
miejsce przypadło drużynie HUBER-
TOWIE. III miejsce w Turnieju zajęła 
drużyna pod nazwą RAK TEAM, nato-
miast IV miejsce zajęła drużyna PEM-
POWCY. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe 
puchary. Turniej cieszył się dużym za-
interesowaniem, a sportowa rywalizacja 
stała na wysokim poziomie. Wszystkim 
uczestnikom, drużynom jeszcze raz 
gratulujemy!!!

Animator Orlika: Tomasz Nizioł

SPORTOWA RYWALIZACJA W TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN MIESZANYCH

Wyniki poszczególnych meczy:
Rak Team - Hubertowie 0:1
Pempowcy - Polona 0:2
Pempowcy – Rak Team 1:3
Hubertowie- Polona 2:2
Polona – Rak Team 2:0
Hubertowie – Pempowcy 1:1
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2 czerwca bieżącego roku na bo-
iskach Orlik 2012 przy ul. Sportowej  
z okazji Dnia Dziecka, rozegrano konku-
rencje w grach i zabawach sprawnościo-
wych dla najmłodszych. Blisko 20 dzieci 
uczestniczyło w konkurencjach sprawno-
ściowych przygotowanych przez anima-
tora boiska Orlik. Dzieciaki rywalizowały 
pomiędzy sobą w konkurencjach takich 
jak: tor przeszkód, rzuty do celu, strzały 
na bramkę, kręgle czy rzuty do kosza. 
Po zakończonych konkurencjach wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz słodycze ufundowane przez 
MGOKSiR w Sokołowie Młp., natomiast 
najlepsi w poszczególnych konkuren-
cjach sportowych dodatkowo puchary. 
Zapraszamy za rok!!!
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:
• Tor przeszkód – Jakub Ożóg
• Rzuty woreczkami do celu – Bartek 

Ożóg
• Strzały na bramkę – Dominik Pasek
• Kręgle – Michał Śmieszek
• Rzuty do kosza – Mateusz Pasek

Animator Orlika: Tomasz Nizioł

DZIEŃ DZIECKA NA BOISKU ORLIK

Pierwszy otwarty Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Orlika pod Patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów 
Małopolski za nami. Łaskawa pogoda, 
biorąc pod uwagę wcześniejsze upalne 
temperatury, zgromadziła w niedziele  
6 sierpnia przy ul. Sportowej na Orliku, 
aż 7 drużyn. Blisko 80 piłkarzy w więk-
szości amatorów ( choć w drużynie mo-
gło występować 2 zawodników grający  
w lidze PZPN) przez prawie 6 godzin ry-
walizowało w sportowej walce o I miejsce 
w Turnieju. Po odprawie kapitanów dru-
żyn oraz losowaniu wyłoniono 2 grupy,  

NIE WAŻNE JAK SIĘ ZACZYNA ALE JAK SIĘ KOŃCZY, 
czyli krótka relacja z I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Orlika

w których zespoły zagrały systemem 
„każdy z każdym”. Pojedynki grupowe 
sprawiły wiele emocji samym zawodni-
kom oraz licznie zgromadzonej publicz-
ności. Całe rodziny przybyły wraz z za-
wodnikami na Turniej by obserwować 
sportowe zmagania i kibicować swoim 
zawodnikom. Nie brakowało niespodzia-
nek bo już w pierwszym swoim meczu 
najstarsza drużyna „OLDBOYS SOKO-
ŁÓW MŁP.” niespodziewanie przegrała 
swój pierwszy mecz. W drugiej grupie 
prym wiodła drużyna DIVERSION (z ko-
lei najmłodsza drużyna, którą stanowili 

w większości byli uczniowie klasy spor-
towej miejscowego gimnazjum), którzy 
nie przegrali pojedynku grupowego. Wy-
sokie zwycięstwo nad drużyną ESOKĄ 
i PERŁĄ MARKOWIZNĄ wprowadziło 
młodych piłkarzy do finału rozgrywek.  
W drugiej grupie świetnie radziła sobie 
drużyna MTEAM wygrywając 2 poje-
dynki lecz dobra passa zakończyła się 
na podrażnionych Oldbojach, którzy 
po pierwszej wpadce rozgromili kolej-
no COCO JAMBO 6:1 oraz właśnie 
MTEAM 5:0. „Dziadki” bo tak niektó-
rzy nazywają byłych piłkarzy stanowią-
cych drużynę Oldboys, pomimo jednej 
porażki na początku turnieju wskoczyli 
do wielkiego finału imprezy. W meczu  
o trzecie miejsce lepszy okazał się ze-
spół MTEAM pokonując ESOKĘ 4:3.  
W finale imprezy młode wilki z DIVER-
SION dzielnie walczyli z OLDBOJAMI. 
Pomimo dużej różnicy wieku przypo-
mnijmy średnia wieku DIVERSION 20 
Lat natomiast drużyny OLDBOYS około  
45 lat, to drużyna OLDBOYS prowadziła 
w finale, jednak w końcówce meczu mło-
dzi piłkarze doprowadzili do wyrównania. 
O zwycięstwie w całym turnieju zdecy-
dowały więc rzuty karne. I tu nie brako-
wało emocji. Nikt nie chciał się pomylić, 
dopiero w 7 serii rzutów karnych tech-
nicznym strzałem jak przystało na naj-
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starszego zawodnika turnieju Bogusław 
Rybak zapewnił zwycięstwo drużyny 
OLDBOYS. I tutaj nie sprawdziła się sta-
ra maksyma, iż „uczeń przerósł mistrza”, 
ponieważ pan Bogusław jako nauczyciel 
wychowania fizycznego prowadził kiedyś 
właśnie zajęcia z tymi chłopkami w klasie 
sportowej. Najlepszym zawodnikiem 
Turnieju został Michał Mazgaj, a najlep-

szym bramkarzem Jacek Łęcki z MTE-
AM-u. Podziękowania należą się również 
Sebastianowi Godkowi za profesjonalną 
obsługę sędziowską. Do Turnieju soją 
cegiełkę dorzucił MGOKSiR oraz Pan 
Burmistrz Andrzej Ożóg za co dzięku-
jemy. Miły gest po zakończeniu turnieju 
sprawili najlepszy zawodnik i zwycięska 
drużyna przekazując wygrane nagro-

dy-piłki na cele Orlika, za co w swoim 
imieniu jak i najmłodszych uczestników 
zajęć na Orliku dziękuje. To by było na 
tyle, zapraszamy na kolejną edycję, być 
może już jesienią. Jeszcze raz dziękuje 
za zaangażowanie i sportową ale czystą 
fair-play grę.
Ze sportowym pozdrowieniem Animator 

Orlika- Tomasz Nizioł

Wyniki grupowe:
COCO JAMBO – MTEAM 1:2
OLDBOYS – BLOK EKIPA 2:3
MTEAM – BLOK EKIPA 3:2
COCO JAMBO – OLDBOYS 1:6
MTEAM – OLDBOYS 0:5
BLOK EKIPA – COCO JAMBO 0:4

ESOKA - DIVERSION 2:6 
PERŁA MARKOWIZNA – DIVERSION 0:4
PERŁA MARKOWIZNA – ESOKA 1:1

Mecz o I miejsce
OLDBOYS – DIVERSION 1:1 k.6:5

Mecz o III miejsce
MTEAM – ESOKA 4:3

Najlepszy zawodnik Turnieju – Michał 
Mazgaj (OLDBOYS)
Najlepszy bramkarz – Jacek Łęcki  
(MTEAM)

KLASYFIKACJA  
KOŃCOWA TURNIEJU:
1. PRO LIFE NOWA DĘBA
2. ARMANGJEDON ŁAŃCUT
3. OSIEDLE TEAM SOKOŁÓW MŁP.
4. ZBIERANINA RZESZÓW
5. OLD TIMERS SOKOŁÓW MŁP.

V EDYCJI TURNIEJU  
STREETBALL TOUR VOL.5

(m.in. z Rzeszowa, Nowej Dęby, Łań-
cuta i Sokołowa) zjawiło się, by podjąć 
sportową rywalizację w zawodach. Run-
dę zasadniczą Turnieju rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. Po pasjonu-
jących pojedynkach do dalszego etapu 
rozgrywek awansowały cztery drużyny 
tworząc pary finałowe. W finale impre-
zy zwyciężyła drużyna PRO LIFE z No-
wej Dęby pokonując drużynę z Łańcuta  
o nazwie ARMANGJEDON. Trzecie miej-
sce w Turnieju zajął zespół z Sokołowa 
Młp. OSIEDLE TEAM pokonując ZBIE-
RANINE z Rzeszowa. W trakcie Turnieju 
rozegrano konkurs rzutów za 3 punkty, 
w którym zwyciężył Błachowicz Jakub  
z Łańcuta. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo pierw-
sze trzy zespoły otrzymały wspaniałe 
puchary oraz nagrody rzeczowe. Mamy 
nadzieję, iż kolejna 6 odsłona Turnieju 
STREETBALL TOUR VOL.6 w przy-
szłym roku przyciągnie większą liczbę 
drużyn w coraz popularniejszej odmianie 
koszykówki jakim jest właśnie streetball. 
Wszystkim uczestnikom, drużynom jesz-
cze raz gratulujemy!!!

Ze sportowym pozdrowieniem:  
Tomasz Nizioł,

24 czerwca 2017 r. na boiskach spor-
towych ORLIK 2012 w ramach przypa-
dających Dni Sokołowa Małopolskiego 
rozegrano Turniej Streetball Tour vol. 
5 pod Patronatem Burmistrza Gminny 

i Miasta Sokołów Małopolski. Organi-
zatorem Turnieju był Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz 
Animator Orlika. W sobotnie przedpołu-
dnie przy dobrej pogodzie pięć drużyn 
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Piłkarska Kadra Czeka
Historia cyklu Turniejów Piłki Noż-

nej pod nazwą „Piłkarska Kadra Czeka” 
sięga roku 1984, wtedy pomysłodaw-
ca akcji Adam Gocel z Redakcji Rolnej 
Telewizji Polskiej wpadł na pomysł zor-
ganizowania akcji popularyzującej piłkę 
nożną wśród młodzieży ze środowiska 
wiejskiego i małych miasteczek, i pod 
właśnie takim tytułem „Piłkarska Ka-
dra Czeka” wystartowała kampania na 
boiskach oraz ekranach telewizyjnych 
jako audycja. Do akcji przyłączyli się 
trenerzy tacy jak Stanisław Tymowicz, 
Rudolf Kapera; sędziowie Michał Listkie-
wicz, Wiesław Tokarczyk, Teresa Orze-
chowska oraz instytucje ogólnokrajowe, 
czyli Zrzeszenie LZS, Szkolny Związek 
Sportowy i Polski Związek Piłki Nożnej. 
Do tego włączyło się ministerstwo odpo-
wiedzialne za oświatę i wychowanie. Na 
początku Piłkarska Kadra opierała się na 
tym, że wybiórczo w terenie przeprowa-
dzano treningi z młodzieżą w klubach, 
które można było oglądać w telewizji.  
W ramach akcji także organizowano po-
kazy gry znanych piłkarzy np. Pelego, 
Platiniego, Bońka, Deyny. Najważniej-
szym elementem jak się okazało póź-
niej, marką, którą znamy do dziś były 
rozgrywki turniejowe, które rozbudowa-
ły koncepcje telewizyjną. Pierwsza ich 
edycja wystartowała w sezonie 1984/85. 
Kolejne edycje stawały się coraz bardziej 
popularne. Patronem rozgrywek został 
Stanisław Tymowicz, o którym mówiono, 
że jest nauczycielem piłkarskiego na-
rybku. On właśnie pokierował talentem 
piłkarskim m.in. Jana Tomaszewskiego, 
Lesława Ćmikiewicza, Tadeusza Świą-
tek, Marka Ostrowskiego, Marka Rzep-
kę. Do odkryć Turnieju należał także Ja-
nusz Chomontka 17-krotny rekordzista 
Guinnessa w żonglerce różnymi rodzaja-
mi piłek w różnych miejscach.

Turniej ma charakter masowy, po-
dzielony jest zarówno na kategorie 
dziewcząt jaki i chłopców. Taka cieka-
wostka, najbardziej znaną piłkarką bio-
rąca udział w „Kadrze” była Ewa Pajor, 
obecnie zawodniczka VfL Wolfsburg.  
W 2013 r. otrzymała nagrodę UEFA Un-
der-17 Golden Player dla najlepszej pił-
karki w Europie do lat 17.

Turniej jest wieloetapowy, opiera się 
na eliminacjach i kończy się ogólnopol-
skim finałem centralnym; na który już kil-
kukrotnie dotarły nasze drużyny.

W tym roku Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji jako główny 
organizator eliminacji miejsko-gminnych 
na miejsce przeprowadzenie zawodów 
wyznaczył boiska przy zaprzyjaźnio-
nym Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi  
w Trzebusce. Prawo startu 22 maja 

2017 r. w XVII Miejsko-Gminnym Tur-
nieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców  
w ramach XXXIII Ogólnopolskiego 
Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. 
Stanisława Tymowicza pod Patrona-
tem Burmistrza GiM Sokołów Młp. mia-
ły dziewczęta oraz chłopcy urodzeni  
w 2002 r. i młodsi. Sędziowaniem zawo-
dów zajęli się  nauczyciele wychowania 
fizycznego z terenu GiM Sokołów Młp. 
Obserwatorami, kibicami oraz trenerami 
byli, oprócz nauczycieli, uczniowie ZS 
w Trzebusce i opiekunowie młodych za-
wodników, wśród tego grona znalazł się 
również Zastępca Burmistrza Grzegorz 
Kwiecień, który znany jest w lokalnym 
świecie kibica jako zawodnik TG Sokół 
Sokołów Młp. Po zakończonych me-
czach tabela wyglądała następująco: 
kategoria chłopców:
1. ZS Sokołów Młp.
2. ZS Wólka Niedźwiedzka
3. ZS Trzeboś
4. ZS Trzebuska

kategoria dziewcząt:
1. ZS Wólka Niedźwiedzka
2. ZS Trzeboś
3. ZS Trzebuska

Wszystkie drużyny otrzymały pucha-
ry z grawerką, piłki oraz dyplomy, zaś 
zdobywcy pierwszych pozycji te pucha-
ry otrzymały nieco okazalsze. Upominki 
wręczyli Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Sokołów Grzegorz Kwiecień, 
Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp. 
Agata Dec oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Trzebusce Edward Buczak. Podczas 
trwania zawodów uczestnicy otrzymali 
posiłek oraz zimne i gorące napoje. Ko-
lejny etap Turnieju zostanie wyznaczony 
przez Zrzeszenie LZS w Rzeszowie. Na-
szej reprezentacji życzymy dotarcia do 
szczebla ogólnopolskiego i tam wywal-
czenia tytułów mistrzowskich.

Marek Kida
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Gminna stolica szachów znajduje 
się w Wiejskim Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Górnie o czym wiedza 
wszyscy zawodowo i amatorsko upra-
wiający tę dyscyplinę sportową uznaną 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpij-
ski. Dogodne położenie logistyczno-or-
ganizacyjne nieopodal drogi s-19 oraz 
bliskość Rzeszowa sprawia, że stolica 
gminna tego sportu staję się bardzo 
atrakcyjna pod względem logistycznym 
dla organizacji turniejów szachowych  
o wysokiej randze. Zatem centralne poło-
żenie powiatu rzeszowskiego względem 
całego województwa zadecydowało, że 
to właśnie w Górnie odbywa się od lat 
masowy Finał Indywidualnych Szacho-
wych Mistrzostw Szkół Podstawowych, 
Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjal-
nych Województwa Podkarpackiego. 
Tegoroczne rozgrywki, które odbyły się 
w dniach 23 i 24 maja 2017 r. przycią-
gnęły z miast, miasteczek, miejscowo-
ści większych i mniejszych rozsianych 
po całym podkarpaciu 276 zawodników  
i zawodniczek oraz około 80 instruktorów 
szachowych, nauczycieli, trenerów w roli 
kibiców i opiekunów. Przeprowadzenie 
zawodów oraz ugoszczenie takiej rze-
szy osób było możliwe dzięki współpracy 
organizacyjnej Podkarpackiego Związku 
Szachowego w Rzeszowie z Podkarpac-
kim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem 
Sportowym w Rzeszowie, Miejsko Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp., Zespołem Szkół 
im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie 
oraz Zakładem Mięsnym „Smak-Górno” 
w Górnie. W imieniu wszystkich organi-
zatorów uroczystego otwarcia oraz aktu 
dekoracji najlepszych, zarówno w pierw-
szy jak i drugi dzień, dokonali Zastępca 
Burmistrza GiM Sokołów Młp. Grzegorz 
Kwiecień, Dyrektor MGOKSiR w Soko-
łowie Młp. Agata Dec, Dyrektor Biura 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowego w Rzeszowie 
Jacek Bigus, Dyrektor Zespołu Szkół 
im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie 
Teresa Surdyka, Radny Rady Miejskiej  
w Sokołowie Młp. Andrzej Godek, Sędzia 
Główny Zawodów klasy FIDE Roman 
Wąsik oraz Prezes Zakładu Mięsnego 
„Smak Górno” Kazimierz Smolak. Tur-
niej rozegrano w systemie szwajcarskim 
na dystansie 7 rund, tępo gry wynosiło  
10 minut na zawodnika. W poszczegól-
nych grupach wyniki wyglądały następu-
jąco:

Finał XIX Indywidualnych Szachowych  
Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjów  
i Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa  
Podkarpackiego na 2017 r.

Gimnazjada Chłopcy
1. Miś Mieszko
2. Gaj Szymon
3. Piersiak Krystian (pochodzący  

z Górna)
Gimnazjada Dziewcząt
1. Święch Joanna
2. Wolak Julia
3. Krzysztyńska Anna
Licealiada Chłopców
1. Miąsik Adrian 
2. Kiszka Arkadiusz
3. Wawro Kacper

Licealiada Dziewcząt
1. Trybowska Barbara
2. Kozubal Aleksandra
3. Jurkiewicz Zuzanna
Szkół Podst. chłopcy klas I-III
1. Różański Przemysław
2. Kusiak Mateusz
3. Sowiński Paweł
Szkół Podst. chłopcy klas IV-VI
1. Szpila Piotr
2. Bień Hubert
3. Tomkiewicz Szymon
Szkół Podst. dziewczęta klas I-III
1. Tokarz Izabela
2. Mazurek Maja 

3. Karnasiewicz Emilia
Szkół Podst. dziewczęta klas IV-VI
1. Gaj Magdalena
2. Hals Emilia
3. Szumowicz Weronika

Wyżej wymienieni otrzymali nagrody  
w postaci medali i dyplomów (ufundowa-
nych przez SZS w Rzeszowie) oraz ple-
caków i za zdobycie pierwszych miejsc 
Pucharów wraz z grawerką (ufundowanych 
przez MGOKSiR). Podczas trwania Turnie-
ju wszystkim uczestnikom zaserwowano 
dania gorące ufundowane przez MGOKSiR 
z rabatem udzielonym przez Zakład Mięsny 
Smak Górno. Dodatkowo przez cały czas 
można było skorzystać z mini bufetu gdzie 
znajdowała się kawa, herbata oraz woda 
mineralna. Zawody zostały przeprowadzo-
ne sprawnie i bez zakłóceń dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób, a w sposób szcze-
gólny zaangażowali się pracownicy wraz 
z uczniami Zespołu Szkół w Górnie za co 
szczególnie dziękujemy dyrekcji. A zawod-
ników do naszej gminnej stolicy szachów 
zapraszamy ponownie po wakacyjnej prze-
rwie, gdyż do zmagań na szachownicy wró-
cimy we wrześniu Turniejem o znamiennej 
nazwie „Szukamy talentów”.

Marek Kida
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16 lipca 2017 r. na płycie boiska KS 
„Plantator” Nienadówka spotkały się re-
prezentacje Stowarzyszeń Kultury Fi-
zycznej Gminy i Miasta Sokołów Młp., 
czyli potocznie miejscowe kluby sporto-
we w celu rozstrzygnięcia pytania: komu 
w roku 2017 należy się palma pierwszeń-
stwa w „gminnej lidze” ? oraz sprawdzić 
się przed samym startem rozgrywek ligo-
wych, wypróbować składy i taktykę.

XVIII Turniej Piłki Nożnej Seniorów 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta So-
kołów Młp. Andrzeja Ożoga podzielony 
jest nijako na dwa osobne wydarzenia 
sportowe fazę grupową oraz finał. Grupy 
rozlosowywane są komisyjnie na długo 
przed rozgrywkami, aby można było się 
odpowiednio przygotować pod względem 
fizycznym i dobrać taktykę skuteczną pod 
danego rywala. W wyniku takich zabie-
gów sześć klubów podzielono na dwie 
grupy. W pierwszej z nich zmierzyli się:
• TG „Sokół” Sokołów Młp. – WKS 

„Górnovia” Górno z wynikiem bram-
kowym 1:2,

• WKS „Górnovia” Górno – STYRO-
BUD Trzeboś z wynikiem bramko-
wym 0:1,

• STYROBUD Trzeboś – TG „Sokół” 
Sokołów Młp. z wynikiem bramko-
wym 0:4;

w drugiej grupie:
• KS „TECHFORM Orzeł” Wólka Niedź-

wiedzka – UKS „Herkules” Trzebuska 
z wynikiem bramkowym 3:0,

• UKS „Herkules” Trzebuska – KS 
„Plantator” Nienadówka z wynikiem 
bramkowym 0:2,

• KS „Plantator” Nienadówka – KS 
„TECHFORM Orzeł” Wólka Niedź-
wiedzka z wynikiem bramkowym 0:2.
Na takiej bazie punktowej można 

było ustalić mecze finałowe o konkretne 
miejsca i nagrody. Termin Finału ustalo-
no na 23 lipca 2017 r.

Finał XVIII Miejsko-Gminny Turniej 
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzeja Ożoga

23 lipca 2017 r. na obiektach KS 
„Plantator” Nienadówka odbył się Finał 
XVIII Miejsko-Gminnego Turnieju Piłki 

XVIII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzeja Ożoga

Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja 
Ożoga. Rozgrywki rozpoczęły się przy 
iście tropikalnej aurze. Z racji tego na 
prośbę zawodników długość meczy skró-
cono do 35 minut na połowę. Turniej jak 
się okazało obfitował w niespodzianki. 
Pierwsza z nich to wynik meczu o V miej-
sce gdzie UKS „Herkules” Trzebuska 
ograł STYROBUD Trzeboś 1:0. Wynik  
z jednobramkową przewagą nie odzwier-
ciedla wszystkiego co działo się na bo-
isku. Bo strzałów zarówno na jedną jak 
i drugą bramkę było wiele. Szczególnie 
Trzeboś miała tu wiele pecha, ponieważ 
co rusz piłka odbijała się od słupka, po-
przeczki, tudzież bramkarza. Jednak 
Herkules dał opór tym atakom i konse-
kwentnie realizował plan dowiezienia 
przewagi bramkowej z pierwszej połowy 
do końca meczu. W meczu o III miejsce 
znowu była sensacja, gdyż A-klasowy 
gospodarz KS „Plantator” Nienadówka 
ograł piątoligową „Górnovie” 2:0. Wiel-
ka chwała dla chłopaków z Nienadówki, 
gdyż wiekowo młodsi, z mniejszym do-
świadczeniem piłkarskim nie przestra-
szyli się beniaminka i prostą skuteczną 
grą uzyskali przewagę w polu i zdomino-
wali grę. A piszę to obiektywnym okiem, 
gdyż sercem w kibicowaniu bliżej byłem 
Górnovii. W finale Finału, czyli w meczu 
o pierwszą lokatę niespodziankę zrobiła 
pogoda, gdyż po 30 minutach gry w polu 
(ten mecz po konsultacjach między za-
wodnikami miał odbyć się w pełnym cza-
sie 45 min na połowę) najpierw kibiców, 
a następnie zawodników z murawy prze-
pędziła potężna nawałnica. Z wynikiem 
1:1 sędziowie zakończyli mecz, ponie-

waż stan murawy nie pozwolił na dogra-
nie meczu po burzy, a wody ciągle przy-
bywało, gdyż drobniejszy, ale cykliczny 
deszcz pojawiał się co kilka minut wraz  
z nadejściem kolejnych chmur. I tak  
w tym roku mamy dwóch równorzędnych 
zwycięzców Pucharu Burmistrza, a mia-
nowicie TG „Sokół” Sokołów Młp. oraz 
KS „TECHFORM Orzeł” Wólka Niedź-
wiedzka. Taka ciekawostka, ostatnim 
kibicem, który opuszczał boisko była ko-
bieta, która do samego końca z perspek-
tywy trybun obserwowała mecz finałowy.

Puchary za dwa pierwsze i trzecie 
miejsce oraz okolicznościowe dla najlep-
szych dwóch drużyn, dyplomy i nagrody 
rzeczowe w postaci trzech markowych 
piłek w workach sportowych dla wszyst-
kich drużyn wręczyli Burmistrz Gminy  
i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg wraz 
z Posłem na Sejm RP Mieczysławem 
Miazgą. Oprócz tych wyróżnień za ca-
łokształt gry drużyny otrzymały również 
możliwość zakupu sprzętu sportowego 
w wysokości 1100 PLN za pierwsze, 
800 PLN za III oraz za IV, V i VI miejsce 
po 600 zł. Tak zakończyło się święto piłki 
i kibica, bo to dla nich grają zawodnicy  
w Gminie Sokołów Młp. Było pełne emo-
cji i niespodzianek zatem naprawdę było 
co oglądać.

Podczas trwania fazy grupowej oraz 
Finału serwowane były napoje, woda 
mineralna oraz gorący posiłek dla repre-
zentacji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
biorących udział w zawodach.

Marek Kida
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SOKOŁÓW MŁP.
„Zdrowo jem więcej wiem” w Zespole Szkół 
imienia Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

W roku szkolnym 2016/2017 ucznio-
wie Zespołu Szkół imieniem Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp. wzięli udział 
w projekcie pt. „ZDROWO JEM, WIĘ-
CEJ WIEM”. Był to program edukacyj-
ny realizowany przez Fundację Banku 
Ochrony Środowiska (Fundacja ta jest 
organizatorem wielu konkursów ma-
jących na celu promowanie zdrowego 
stylu życia). Projekt miał charakter ogól-
nopolskiej międzyszkolnej rywalizacji 
zespołowej. Powstał on w odpowiedzi 
na coraz większy problem, jakim jest 
nadwaga i otyłość, które pojawiają się 
nie tylko u osób dorosłych, ale coraz 
częściej wśród dzieci i młodzieży. Głów-
nym celem projektu było wykształce-
nie u dzieci postaw prozdrowotnych 
poprzez uczenie zasad zdrowego  od-
żywiania oraz przekazywanie wiedzy 
na temat produktów służących zdrowiu 
i produktów dla zdrowia szkodliwych. 
Ważnym celem było również uświado-
mienie związku pomiędzy żywieniem  
a występowaniem wielu chorób i dolegli-
wości oraz podkreślenie roli codziennej 
aktywności fizycznej w profilaktyce zdro-
wotnej. Zamysłem twórców projektu było 
także kształcenie rodziców jako osób, 
od których zależy całokształt stylu życia 
rodziny. W naszej szkole projekt realizo-
wali uczniowie z klasy 1a. Zespół otrzy-
mał nazwę – Pantery. Przeprowadzony 
został we współpracy wychowawcy kla-
sy, nauczyciela wychowania fizycznego 
oraz nauczyciela plastyki. W ramach 
projektu przeprowadzono cykl lekcji pt. 
„Zostań sportowym asem” oraz „Pirami-
da zdrowia pierwszoklasisty”. Poza tym, 
uczniowie wzięli udział w wielu konkur-
sach, tj. „Strefa aktywności – stwórzcie 
własną grę zespołową”, „Klasowy ogró-
dek ziołowy” oraz „Najlepszy rysunek 
piramidy zdrowia”. Zorganizowano rów-
nież forum dla rodziców pt. „Wychowa-
nie fizyczne – ważna lekcja” oraz „Nowa 
piramida zdrowia”. 

Realizacja głównego zadania, tj. 
przeprowadzenie lekcji „Zostań spor-
towym asem” została  przy współpra-
cy z nauczycielem plastyki połączona 
z warsztatami artystycznymi zatytu-
łowanymi „Zdrowie – jestem na tak”. 
W czasie zajęć dzieci tworzyły „Księgę 
dobrych rad” dotyczącą zdrowia, spor-
tu, odżywiania się itp. Uczniowie mie-
li za zadanie wypisać  na kartkach po 
jednej takiej radzie dla swych kolegów, 
a następnie kartki te zostały połączone 

w długą księgę. Kolejne ćwiczenie pole-
gało na naklejeniu na namalowanej syl-
wetce z wybranych wyrazów tych, które 
mają korzystny wpływ na nasze zdrowie, 
a poza sylwetką tych, które źle wpływa-
ją na nasze samopoczucie. W ten spo-
sób dzieci bawiąc się zdobyły wiedzę 
dotycząca sportu, funkcjonowania ich 
własnego ciała oraz przećwiczyły umie-
jętność pracy w grupie. Lekcja „Zostań 
sportowym asem” przeprowadzona zo-
stała  zgodnie z zaproponowanym przez 
organizatorów scenariuszem. Po przej-
ściu na salę gimnastyczną dzieci zapo-
znane zostały z głównymi celami zajęć, 
odczytany został wiersz „Na zdrowie”, 
a także zaprezentowany został dyplom 
„Sportowego Asa”. Następnie ucznio-
wie przystąpili do zajęć ruchowych.  
W czasie rozgrzewki dzieci  brały udział 
w zabawie „Zwierzęta – liczby”, a po 
uspokojeniu organizmu przystąpiły do 
rywalizacji o tytuł Sportowego Asa..  
W części końcowej lekcji dokonana 
została ocena aktywności ,osiągnięć 

uczniów, przypomniane zostały cele 
lekcji oraz stopień ich realizacji. Wręczo-
ne zostały również karty pracy „Jestem 
sportowym asem” z poleceniem wyko-
nania przy pomocy rodziców zadania 
domowego, którym było wypełnienie 
krzyżówki. 

 Podczas realizacji programu „Zdrowo 
jem, więcej wiem” uczniowie zdobywa-
li nową wiedzę, którą chętnie dzielili się  
z koleżankami i kolegami z innych klas. 
Zapraszali przyjaciół do odwiedzenia ich 
klasowego ogródka ziołowego i przeka-
zywali informacje o wykonanych pracach, 
a także dzielili się zdobytą wiedzą na te-
mat roli ziół w ziołolecznictwie i kuchni.

Większość klas nauczania zinte-
growanego naszego Zespołu Szkół  
w ramach lekcji wychowania fizyczne-
go uczestniczy w zajęciach na basenie.   
W związku z tym nasza autorska gra 
„Pływające koła” została zapropono-
wana prowadzącym lekcje nauczycielom 
do wykorzystania w czasie zajęć. Przepi-
sy gry oraz z zdjęcia z fragmentem spor-
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towej rywalizacji zostały zamieszczone 
na stronnie internetowej szkoły i mogą  
z nich skorzystać wszyscy chętni.

W kwietniu uczniowie klasy Ia przy-
stąpili do realizacji kolejnego etapu pro-
jektu. Zarówno dzieci jak i nauczyciele 
mieli do wykonania określone zadania:  

2.1 – Lekcja: Piramida zdrowia pierw-
szoklasisty,

2.2 – Konkurs: Najlepszy rysunek Pi-
ramidy Zdrowia,

2.3 – Promocja podjętych działań  
w szkole,

2.4 – Forum dla rodziców: Nowa Pi-
ramida Zdrowia.

Zadanie 2.1 LEKCJA: Piramida 
zdrowia pierwszoklasisty

Lekcja przeprowadzona została 
zgodnie z zaproponowanym w projekcie 
scenariuszem. Z wielkim zaangażowa-
niem  dzieci zbudowały wehikuł czasu, 
co sprawiło im wiele radości i rozbu-
dziło wyobraźnię. Pozwoliło przenieść 
się w inną epokę i miejsce. Dzieci z za-
ciekawieniem wysłuchały pogadanki  
o starożytnym Egipcie oglądały zdjęcia 
piramid oraz poznały tajniki ich budowy. 
Następnie uczniowie zapoznani zostali 
z budową Piramidy Zdrowia. Do tego 
celu wykorzystana została przygotowana 
przez uczniów tablica poglądowa.  Omó-
wione zostały wszystkie piętra piramidy 
oraz znaczenie aktywności fizycznej  
i prawidłowego odżywiania dla naszego 
zdrowia. Porównując Piramidę Zdrowia  
starą i nową  dzieci wykazywały różni-
ce w ich budowie. Prowadząca zajęcia  
p. Grażyna Majka wyjaśniła jak zmieniły 
się poszczególne piętra piramidy i dla-
czego aktywność ruchowa jest tak istot-
na dla naszego życia. W czasie dyskusji 
na temat zwyczajów żywieniowych dzieci 
wymieniały jakie artykuły lubią a jakie nie. 
Stwierdziły wszystkie,  że chcą być zdro-
we, więc muszą zmienić u siebie i w ro-
dzinie zwyczaje żywieniowe. Nie będzie 
to łatwe -muszą zjadać więcej produktów 
z dolnej części Piramidy, unikać słodyczy 

i słodkich napojów, zwiększyć aktywność 
fizyczną a ograniczyć czas spędzany 
przed ekranem telewizora, komputera 
czy tabletu. Kolejnym etapem lekcji była 
zabawa edukacyjna „Na które jadę 
piętro”. W zabawie wykorzystane zosta-
ły zabawki, rysunki , wycinanki,  zdjęcia 
obrazujące różne piętra piramidy. Lekcja 
zakończyła się dyskusją na temat: jak 
zmienić zwyczaje żywieniowe na lepsze 
- uczniowie podejmowali stosowne po-
stanowienia . Postanowienia zapisane 
zostały na tablicy i w zeszytach ucznia. 
Na koniec dzieci na zadanie domowe 
otrzymały do wypełnienia - Karty pracy 
ucznia „Piramida Zdrowia Pierwszo-
klasisty”. Zostały również poproszone 
o to, aby wspólnie z rodzicami obejrzeć 
Piramidę Zdrowia i zastanowić się jakie 
nowe, zdrowe artykuły spożywcze włą-
czyć do domowego jadłospisu.

Zadanie 2.2 Konkurs: Najlepszy ry-
sunek Piramidy Zdrowia

   Wspaniałym sposobem utrwalenia 
zasad zdrowego stylu życia było przystą-
pienie do Konkursu „ Najlepszy rysu-
nek Piramidy Zdrowia”. Prace wykony-
wane były w czasie lekcji przy pomocy 
nauczyciela. Dzieci dobierały się w dwu 
osobowe zespoły, a część postanowiła  
pracować samodzielnie. Różne formaty  
i techniki ( naklejanki, wycinanki, rysowa-
nie kredką woskową i pastelami a także 
naklejanie płótnem). Z wszystkich prac 
zrobiono klasową wystawkę, omówiono 
je a potem dokonano wyboru najlepszej 
poprzez głosowanie,  w wyniku którego, 
najładniejszą okazała się Piramida 
Madzi i Igi (otrzymała 11 głosów, a 4  
prace zostały wyróżnione). Praca wybra-
na przez uczniów jako najlepsza wyróż-
niała się na tle innych piramid konkurso-
wych. Dzieci uznały, że przykuwa uwagę 
nie tylko ze względu na swoją wielkość 
(format arkusza), ale przede wszystkim 
za pomysłowość autorek. Dziewczynki  
w swoim dziele zastosowały różne tech-
niki, zarówno rysunek jak i kolaż wy-

konany z kolorowych wycinków gazet. 
Praca wyglądała na estetyczną i staran-
nie wykonaną. Dodatkowo mali krytycy 
stwierdzili, że w tej pracy poszczególne 
piętra piramidy zostały bardzo wyraźnie 
zaznaczone. W klasie odbyła się rów-
nież dyskusja nad pozostałymi pracami 
konkursowymi. Dyrektor szkoły wrę-
czył zwycięzcom nagrody książkowe. 
Wszystkie prace zostały wyekspono-
wane również na korytarzu szkolnym, 
by inni uczniowie, nauczyciele i rodzice 
przychodzący po dzieci mogli  je podzi-
wiać, oglądać i czerpać z nich wiedzę.  

Zadanie 2.3-Promocja podjętych 
działań w szkole

Realizacja poszczególnych zadań 
miała na celu promowanie zdrowego sty-
lu życia poprzez zmianę złych nawyków 
żywieniowych i zachęcanie do zwięk-
szonej aktywności fizycznej. W ramach 
kampanii promocyjnej podjętych zostało 
szereg działań między innymi:

Wszystkie prace plastyczne zbudo-
wanych Piramid Zdrowia zostały zapre-
zentowane uczniom klas I-III na apelu 
szkolnym w dniu 9 maja. Dzieci wysłu-
chały pogadanki na temat: Zdrowego 
sposobu odżywiania i aktywnego stylu 
życia. 

Piramidy  zdrowia wywieszono na 
ekranach ekspozycyjnych w koryta-
rzu szkolnym, by mogli je oglądać inni 
uczniowie i rodzice odbierający dzieci. 
Wystawa cieszyła się dużym powodze-
niem również wśród uczniów klas star-
szych.

Zorganizowano zabawę do której za-
proszono uczniów klasy Ib „Robię sałat-
kę z owoców i warzyw” (dzieci mają owo-
ce, zabawki w formie warzyw i owoców 
- wymieniają nazwy owoców i  warzyw  
a na sygnał zmieniają  miejsca na krze-
sełkach).

Dzieci wykonały sałatki owocowo - 
warzywne, którymi częstowały się wza-
jemnie. Do konsumpcji zaproszono dzie-
ci z klasy ”0”.
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Laureaci konkursu plastycznego 
otrzymali na apelu szkolnym nagrody 
książkowe z rąk dyrektora szkoły.

Karty pracy ucznia – Piramida zdro-
wia pierwszoklasisty, otrzymali również  
do wypełnienia uczniowie zaprzyjaźnio-
nej klasy I b.

Rodzice zapoznali się z dokonaniami 
swoich dzieci – prace plastyczne, ankie-
ty i zdjęcia.

Zadanie 2.4 FORUM DLA RODZI-
CÓW: Nowa Piramida Zdrowia

Ważnym aspektem współpracy  
z rodzicami były zorganizowane w dniu 
16.05.2017 r. warsztaty artystyczne 
„Zdrowo jem, więcej wiem” połączone 
z prelekcją. 

Po powitaniu przybyłych rodzice zo-
stali zaproszeni na prelekcję połączoną 
z prezentacją multimedialną „Szanuj 
zdrowie należycie…”, zaś dzieci pod kie-
runkiem prowadzącej część artystyczną 
pani Małgorzaty Kwolek  przystąpiły do 
tworzenia portretu własnej rodziny.

Podczas prezentacji multimedial-
nej omówione zostały takie tematy jak: 

- Zadania wychowania fizycznego,
- Zdrowie fizyczne i psychiczne,
- STOP! zwolnieniom z w-f.
- Piramida Zdrowia 
- Piramida Aktywności Ruchowej.

Rodzice z zainteresowaniem wy-
słuchali prelekcji. Następnie uczestnicy 
warsztatów przystąpili do realizacji ko-
lejnego punktu zajęć „W mądrej głowie 
wielosłowie”. Zespoły otrzymały po 5 
tabelek z wypisanymi przykładami pro-
duktów żywieniowych (z poszczególnych 
pięter piramidy), a ich zadaniem było 
dopisanie znanych im artykułów należą-
cych do danej grupy. Później odbył się 
quiz na temat zdrowia i bezpiecznych 
zachowań. Uczniowie otrzymali dwa pa-
tyczki w kolorach zielonym i czerwonym, 
z wymalowanymi literkami „a” i „b”. Zada-
niem każdego dziecka było udzielenie od-
powiedzi na zadawane pytanie poprzez 
podniesienie do góry odpowiedniego 
patyczka. Główną pozycją warsztatów 
było tworzenie własnej Piramidy Zdro-
wia. W pkt. „Budujemy Zdrowy Dom” 
rodzice i dzieci wykonywali wspólnie 
pracę plastyczną. Pierwszym zadaniem 
było narysowanie na dużym kartonie 
domu, który należało zaprojektować tak, 
aby miał sześć części (Piramida Zdro-
wia). Podstawą domu był fundament, na 
którym dzieci malowały sylwetki osób 
uprawiających ich ulubione formy aktyw-
ności ruchowej. Kolejną czynnością było 
ozdabianie poszczególnych części domu 
odpowiednimi produktami  (można je było 
przyklejać, malować, pisać) i w ten spo-
sób tworzyć własną Piramidę Zdrowia. 

Ostatnim etapem pracy było wypełnienie 
farbami przestrzeni wokół domu. Na za-
kończenie warsztatów uczestnicy mieli 
za zadanie wymyśleć hasło promujące 
zdrowie, którym podpisali swoje prace. 
Na pożegnanie każdy zespół zrobił sobie 
pamiątkowe zdjęcie ze swoim dziełem. 
Wszystkie prace zostały zebrane i zapre-
zentowane na wystawie w głównym holu 
szkoły. Rodzice mieli również możliwość 
zapoznania się z dokonaniami swoich 
dzieci – zdjęciami, rysunkami, wystawa-
mi, Kartami Pracy Ucznia realizowanymi 
w trakcie projektu. Byli zachęcani do reali-
zowania sugerowanych tam aktywności. 
W trakcie realizacji programu rodzice mie-
li przekazywane wszelkie informacje dro-
gą elektroniczną (dziennik), poprzez ulot-
ki oraz w czasie spotkań z wychowawcą.

W czerwcu 2017 r. ogłoszone zostały 
wyniki rywalizacji szkół. Na zgłoszonych 
ponad 1000 zespołów sklasyfikowanych 
zostało 298. Nasza drużyna zdobyła 
1415 pkt. co dało jej w rywalizacji ogól-
nopolskiej wysokie 33 miejsce (3 miej-
sce w województwie podkarpackim).

O wszystkich inicjatywach podejmo-
wanych w ramach projektu informujemy 
także na stronie internetowej naszego 
Zespołu Szkół gdzie zamieszczone zo-
stały sprawozdania z realizacji poszcze-
gólnych zadań oraz galeria zdjęć.

                    Bogusław Rybak
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Dwie uczennice klasy IV Szkoły 
Podstawowej nr 1 bł. B. Markiewicza  
w Trzebosi -  Małgorzata Wielgosz i Karo-
lina Zdeb znalazły się w gronie laureatów 
XXIV Wojewódzkiego Mlodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „Poznaje-
my Ojcowiznę, zdobywając II miejsce. 
Uczennice przygotowały multimedialną 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TRZEBOŚ

„Laureatki konkursu krajoznawczego”
pracę zbiorową pt.: „Krajobraz przyrodni-
czy i kulturowy Sokołowszczyzny”. Rok-
rocznie organizowany konkurs ma na 
celu popularyzację edukacji regionalnej 
oraz dokumentowanie zmian zachodzą-
cych w geoekosystemie. Uroczyste pod-
sumowanie konkursu odbyło się dnia 30 
maja 2017 r. w siedzibie Polskiego To-

warzystwa Turystyczno Krajoznawczego 
w Rzeszowie. Uczennicom przyznano 
nagrody rzeczowe, a także Regionalną 
Odznakę Krajoznawczą w stopniu brązo-
wym. Młodym krajoznawcom serdecznie 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów oraz 
pomyślności w zdobywaniu kolejnych 
odznak turystycznych.

Maria Słobodzian

Konkurs Albus przeznaczony jest 
dla uczniów klas IV-VI szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum, którzy pragną 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. 
Naszą szkołę godnie reprezentowało 14 
uczniów. Brali udział w konkursie z języ-
ka polskiego i matematyki.

Konkurs polegał na pisemnym udzie-
leniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. 
Zróżnicowany stopień trudności pytań 
oraz ciekawe opracowanie graficzne 
było dodatkowym elementem stanowią-
cym dla uczniów zachętę do udziału. Te-
sty konkursowe zostały przeprowadzone 
w dwóch grupach wiekowych, tj. szkoła 
podstawowa (klasy IV-VI) oraz gimna-
zjum. Dla każdej z tych grup zostały 
przygotowane odrębne zestawy pytań.

Ciekawa formuła zadań konkurso-
wych umożliwiła trening wiadomościi 
umiejętności objętych podstawą progra-
mową z matematyki i języka polskiego, 
rozwój logicznego myślenia oraz spraw-
dzała znajomość współczesnej literatury 
dziecięcej i młodzieżowej.

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZEBOSI
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ALBUS

Z matematyki uczennica naszej 
szkoły Magdalena Fraczek (kl. III A) 
uzyskała tytuł laureata uhonorowany 
dyplomem uznania, natomiast Natalia 
Zdeb (kl. III B) otrzymała wyróżnienie.

Z języka polskiego Emilia Popek (kl.

VI a) i Katarzyna Tryniecka (kl. V b) 
zdobyły dyplomy wyróżnienia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolni koordynatorzy konkursu:
mgr Małgorzata Żarek, mgr Aneta Szot

Nikogo nie trzeba chyba przekony-
wać, jak ważna jest w dzisiejszym świe-
cie znajomość języków obcych. Jeśli 
chcemy znaleźć dobrą pracę – czy to  
w Polsce, czy za granicą – musimy znać 
przynajmniej jeden język obcy. Taka 
umiejętność pozwoli nam na skutecz-
ne komunikowanie się z pracownikami 
zagranicznych firm. Ponadto, kiedy po-
dróżujemy po świecie, znajomość języ-
ków daje nam poczucie bezpieczeństwa  
i spokoju, że chociażby w razie nagłe-
go wypadku będziemy potrafili powie-
dzieć co nas boli. Znając dany język 
lepiej zrozumiemy teksty piosenek, fil-

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
w Zespole Szkół w Trzebosi

my czy zagraniczne wiadomości. Zalet 
znajomości języków obcych wymienić 
byłoby można znacznie więcej. Trzeba 
mieć jednocześnie świadomość, że na-
uka języków jest procesem niezwykle 
trudnym. Uczniowie w Polsce od naj-
młodszych lat mają możliwość uczenia 
się co najmniej jednego języka obcego  
w szkole, najczęściej angielskiego. Nie 
zawsze jednak spotyka się to z ich wiel-
kim entuzjazmem. Szczególnie w  star-
szych klasach może pojawić się znie-
chęcenie, zmęczenie, brak motywacji. 
Wychodząc naprzeciw tym problemom, 
postanowiliśmy zorganizować w Ze-

spole Szkół w Trzebosi Dzień Języków 
Obcych. Głównym naszym celem było 
zmotywowanie uczniów do nauki oraz 
pokazanie, że samo poznawanie języka 
obcego może być wspaniałą przygodą. 
Chcieliśmy także przybliżyć uczniom 
pewne fakty i dane dotyczące krajów, 
w  których używa się języka angielskie-
go. Co więcej, zależało nam na tym, by 
rozwijać w uczniach poczucie własnej 
wartości i wiarę we własne możliwości 
językowe, jak również twórcze i  krytycz-
ne myślenie. Jednocześnie mieliśmy na 
celu promowanie wykorzystania techno-
logii komputerowej w nauce języka.
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Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły 
się wyrazy w języku angielskim z nazwą 
danego pomieszczenia, przy drzwiach 
wejściowych umieściliśmy napisy „Wel-
come” oraz „See you!”, a w klasach po-
jawiły się plakaty „Dlaczego warto uczyć 
się języka angielskiego” oraz „Niemieckie 
firmy na Podkarpaciu”. W ramach obcho-
dów uczniowie mieli okazję wysłuchać 
na początku czterech pierwszych lekcji 
krótkich informacji o wybranych krajach 
anglojęzycznych, czyli o  Wielkiej Bry-
tanii, Stanach Zjednoczonych, Australii  
i Nowej Zelandii. Po prezentacji w języku 
angielskim, a następnie w języku polskim 
prezentowane były hymny tych państw. 
Ponadto, rozegrany został Turniej Języ-
kowy w dwóch kategoriach wiekowych: 
dla klas 2 i 3 Szkoły 
Podstawowej oraz 
4-6 Szkoły Podsta-
wowej. Każda klasa 
była reprezentowana 
przez 3 uczniów. Za-
daniem drużyn było 
odpowiadanie na wy-
losowane pytania za 
1 punkt i za 2 punkty. 
Poza tradycyjnymi 
pytaniami z grama-
tyki i słownictwa, 
uczestnicy zmagali 
się z zadaniami doty-
czącymi obejrzanych 
fragmentów filmów, które były prezen-
towane na tablicy interaktywnej. Po roz-
wiązaniu zadań uczniowie mogli podejść 
do tablicy i ułożyć poprawne odpowiedzi. 
Ćwiczeniem, które najbardziej podoba-
ło się uczniom było układanie dialogów 
sytuacyjnych z rozsypanek zdaniowych. 
Następnie dialogi były odgrywane przez 
uczniów. Mogliśmy usłyszeć rozmowy 
na dworcu kolejowym w kasie biletowej, 
w restauracji i dialog na powitanie się  
i zapoznanie się z nowo poznaną oso-
bą. Poza punktami zdobytymi w czasie 
Turnieju, klasy mogły zdobyć dodatkowe 
punkty za wykonanie gazetki tematycz-
nej o  wybranym kraju anglojęzycznym. 
Po zakończonych rozgrywkach rozdano 
zwycięskim klasom pamiątkowe dyplomy 
i nagrody. Należy podkreślić, że wszyscy 
uczestnicy stanęli na wysokości zada-
nia i godnie reprezentowali swoje klasy 
wykazując się doskonałą znajomością 
języka angielskiego. Równolegle do 
zmagań turniejowych odbywały się zaję-
cia z języka niemieckiego dla chętnych 
uczniów pod hasłem „Niemiecki na we-
soło”. Uczestnicy mogli poznać ten jakże 
trudny język od innej, zabawniejszej stro-
ny, poprzez udział w grach i zabawach 
językowych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym 
wysiłkom uczniowie zrozumieli, że na-
wet pomimo pewnych trudności, war-
to uczyć się języków obcych i że może 

być to proces interesujący, jeśli użyjemy 
odpowiednich technik, metod i środków. 
Pragniemy kontynuować organizację 
Dnia Języków Obcych w kolejnych la-

tach dokładając starań, by był on jeszcze 
bardziej atrakcyjny i ciekawy dla uczniów 
naszej szkoły.

Joanna Wąs

Zespół Szkół w Jeżowem im. Sta-
nisława Staszica już po raz szósty 
był organizatorem Podkarpackiego 
Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy 
słowa dojrzewają”. 25 maja br. odbył 
się finał konkursowej rywalizacji, po-
łączony z prezentacją nagrodzonych 
utworów, krótkimi warsztatami twór-
czymi oraz promocją almanachu „Po-

Sukces Sylwii
między wersami świata”. Spośród 134 
prac konkursowych komisja doceniła 
opowiadanie Sylwii Bandury z klasy 
IIIa naszego gimnazjum. Zdobycie wy-
różnienia w tak trudnej rywalizacji jest 
naprawdę wielkim osiągnięciem. Ser-
decznie gratuluję Sylwii i życzę wielu 
sukcesów!

Monika Sidor
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ZESPÓŁ SZKÓŁ WÓLKA NIEDŹWIEDZKA
Dziesiąta rocznica nadania Zespołowi Szkół  
w Wólce Niedźwiedzkiej im. Prymasa Tysiąclecia 
- Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej położony w samym sercu wsi nie pozostaje cichy i zapomniany 
wśród otaczających go łąk i pól uprawnych. Tętni w nim życie, które niczym strumień wpływa do środo-
wiska lokalnego i ożywia je. Tak było 24 maja 2017 roku, w dziesiątą rocznicę nadania Zespołowi Szkół 
imienia Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzień, wydawałoby się jak każ-
dy inny, ale puste miejsca na parkingu 
szkolnym, a systematycznie zajmowane 
przez kierowców na placu przed kościo-
łem, zapowiadały, że będzie się działo 
coś niezwykłego. I tak było rzeczywiście. 
Przed godziną dziewiątą do kościoła przy-
bywali odświętnie ubrani uczniowie wraz 
z rodzicami, nauczyciele i dyrektorzy na-
szej szkoły, zaproszeni goście, a wśród 
nich Burmistrz  Gminy i Miasta Sokołów 
Małopolski –pan Andrzej Ożóg, nauczy-
ciele – emeryci, byli dyrektorzy szkoły- 
pani Anna Kołodziej i pan Marek Frączek, 
dyrektorzy szkół w naszej gminie, kobiety 
z Koła Gospodyń Wiejskich w charaktery-
stycznych dla naszego regionu strojach 
ludowych, przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wólce Niedźwiedzkiej, 
pani sołtys i mieszkańcy wsi.

Tuż przed rozpoczęciem Mszy Świę-
tej do kościoła wkroczyły poczty sztan-
darowe naszego Zespołu Szkół i Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Mszę Świętą 
odprawił ksiądz proboszcz Stanisław 
Szwanenfeld, w czasie której zwrócił 
uwagę na wielkie dziedzictwo duchowe, 
moralne i duszpasterskie, jakie pozosta-
wił po sobie Kardynał Stefan Wyszyński.

Druga część uroczystości odbyła się 
w budynku szkoły. W holu, tuż przed wej-
ściem na salę gimnastyczną, można było 
podziwiać piękne prace plastyczne i ma-
kiety wykonane przez uczniów i ich ro-
dziców. Przedstawiały one miejsca zwią-
zane z życiem i działalnością Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Największy po-
dziw i uznanie wzbudziły makiety domu 
rodzinnego Kardynała Wyszyńskiego  
i klasztoru w Stoczku Warmińskim.
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Na sali gimnastycznej, która powo-
li wypełniała się przybyłymi z kościo-
ła uczniami, rodzicami, nauczycielami  
i zaproszonymi gośćmi zainteresowanie 
wzbudziła otwarta, niezapisana księ-
ga wycięta z brystolu i umieszczona na 
zielonej tablicy z widniejącym nad nią 
napisem „Uczmy się, jak żyć”. Uwagę 
przykuwały też obrazy Matki Bożej Czę-
stochowskiej i Matki Bożej Ostrobram-
skiej umieszczone na biało- błękitnym tle 
drugiej tablicy.Kult maryjny był bowiem 
pierwszym i najsilniejszym odczuciem, 
jakie Stefan Wyszyński wyniósł z domu 
rodzinnego.

Porządek części oficjalnej uroczy-
stości przedstawiła pani Ewa Rybak- wi-
cedyrektor naszej szkoły .Po wejściu 
pocztów sztandarowych i odśpiewaniu 
hymnu, głos zabrał pan Ryszard Rybak – 
dyrektor szkoły, który przywitał zaproszo-
nych gości i przypomniał o wydarzeniach 
sprzed dziesięciu lat. Następnie głos za-
brali: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów 
Młp., przedstawicielBiura Poselskiego  
w Rzeszowie oraz były dyrektor  Zespo-
łu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej.Oni 
również w swoich wypowiedziach nawią-
zywali do uroczystości nadania Zespo-
łowi Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia  
i zwrócili uwagę na uniwersalny charakter 
słów niegdyś skierowanych przez Kardy-
nała Wyszyńskiego do młodzieży„Jeśli 
umiesz patrzeć w przyszłość (…) musisz 
postawić sobie wielkie wymagania”. Nie-
wątpliwie, takie wymagania powinien sta-
wiać sobie każdy człowiek , bez względu 
na wiek i czasy, w których żyje.

Po wystąpieniu gości uczniowie  
w montażu słowno-muzycznym odda-
li hołd wielkiemu Polakowi, kapłanowi, 
którego życie i działalność na trwałe 
wpisały się do historii naszej Ojczyzny. 
Bardzo wzruszający okazał się mo-
ment, kiedy dziesięciu uczniów z różami  
w ręku i prostokątnymi kartkami zwró-
conymi napisem w stronę publiczności 
wypowiedziało dziesięć najważniejszych 
sentencji autorstwa Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i wkleiło kartki z nimi do 
niezapisanej księgi na zielonej tablicy,  
a róże wstawiło do flakonu stojącego 
obok portretu Kardynała Wyszyńskiego. 
Zapisy w księdze będą uczyły zarówno 
obecnych uczniów jak i późniejsze poko-
lenia, jak żyć, kochać Boga i ludzi.

Ważność i powagę słów wypowiada-
nych o Patronie szkoły podkreślały pieśni 
wykonane przez solistki i chór szkolny.

Po części artystycznej nastąpiło wrę-
czenie nagród książkowych i dyplomów 
laureatom konkursu „Miejsca związane  
z życiem i działalnością Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego”. Nagrody uczniom i rodzi-
com wręczyli pan Ryszard Rybak i pani 
Maria Tęcza - organizatorka konkursu.

Otrzymali je :
w kategorii makiety:

• I miejsce – Sebastian Hasiak (z kl.I 
SP) z rodzicami

• II miejsce – Wiktoria Tatara (z kl.IV 
SP) z rodzicami

• III miejsce – Mateusz Chorzępa  
(z kl.SP) z mamą

w kategorii prac plastycznych:
• I miejsce – Laura Zielińska (z kl.V 

SP)
• II miejsce – Antoni Tabaka (z kl.I SP)
• III miejsce – Krystian Reszutek (z kl.II 

SP)
Po zakończeniu uroczystości zapro-

szeni goście dokonali okolicznościowych 
wpisów do kroniki szkolnej.

Następnie odbyło się nieoficjalne 
spotkanie nauczycieli i zaproszonych 
gości, na którym między innymi skoszto-
wano wypieków kobiet z Koła Gospodyń 
Wiejskich.

W przygotowanie uroczystości zwią-
zanej z dziesiątą rocznicą nadania na-
szej szkole imienia Prymasa Tysiącle-
cia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
byli zaangażowani wszyscy nauczyciele. 
Młodzież do występu w montażu słow-
no-muzycznym o Patronie szkoły przy-
gotowali: pani Lidia Gaweł, pani Renata 
Ożóg i pan Paweł Paluch.

Lidia Gaweł
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„Nasz kościół”
Obok szkoły jest kościółek
zbudowany z ludzkich spółek.
Wszyscy chętnie budowali
dzisiaj każdy Boga chwali.

Za przyczyną księdza Wajdy
otrzymaliśmy ten dar ofiarny.
Aby chwalić Boga co dzień
nic nie stoi na przeszkodzie.

Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, 
który nad nami z góry czuwa.
Wszyscy modlą się gorliwie
w każdą niedzielę uczciwie.

„Co przyniesie dzień”
Nikt nie zaplanuje 
wie tylko Pan Bóg 
co nami kieruje.
Czy wstaniesz rano
zdrowy i wesoły,
czy z uśmiechem
pójdziesz do szkoły.
Czy wrócisz, nikt tego nie wie
jakie plany są w niebie.
Jeden z pomocą Bożą  
dojdzie do celu,
drugi choć dużo planuje
utonie na Helu.
Takie są plany ludzkiego umysłu,
co zaplanuje usycha wszystko.

„Mała Ojczyzna”
Wólka Sokołowska to mała ojczyzna,
Ale w tej wiosce została niejedna blizna.
Jedną z tej dawnej przeszłości
był pilot Polak z krwi i kości.
Był dobrym dzieckiem,
uczniem i studentem.
Niejeden mieszkaniec wioski
go pamięta.
Zdobywał nauki w Stalowej Woli
i w Dęblinie
aż został pilotem w dużej maszynie.
Latał dzielnie w różne strony,
aż na rozkaz został zestrzelony.
Planował ucieczkę do wolności,
której nie było w naszej społeczności.
Wszyscy okuci byli w kajdany
i czekali na nowe zmiany.
Przyszła ta wolność po tylu latach
i jeden w drugim widział już brata.
Tak się skończyła przygoda pilota,
że czarna ziemia otworzyła mu wrota.

„Moja praca”
Byłam w szkole aż ćwierć wieku,
dzieci stały na wybiegu.
Czasem biegły w kółko, wprost,
utworzyły długi most.
Most się kręcił i wywijał,
aż na końcu się rozwijał.
Dzieci biegły tak zziajane, 
aż usiadły na dywanie.
Każde dziecko tak w pokorze, 
chce odpocząć miły Boże!
Tak też było w każdy dzień,
gdy uczyłam znikał leń.
Leń uciekał hen pod ławę
i urządzał tam zabawę.
Dzieci były bardzo miłe,
coraz lepiej się uczyły.
Aż na końcu, na wakacje
każdy spoczął sobie smacznie.
Wszystkie stopnie miły panie
były na … dodawanie.

Danuta Kozubal-Burek
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R E K L A M A

W analizowanym czasie policjanci KP 
Sokołów Młp. wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu przy 28 kolizjach drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce  
w Sokołowie Młp. (10 kolizji), w Nienadów-
ce (4 kolizje), w Górnie (5 kolizji), w Wólce 
Niedźwiedzkiej (3 kolizje), Trzeboś (1 koli-
zja), Trzebuska (1 kolizja), w Wólce Soko-
łowskiej (1 kolizja) i w Kamieniu (3 kolizje)

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z pod-
stawowych programów realizowany w celu 
zbudowania zaufania pomiędzy służbami  
a obywatelami, organizowany przez gaze-
tę „NOWINY”.

Policjanci z Komisariatu Policji w Soko-
łowie Młp. zajęli II miejsce asp. sztab. Józef 
Dąbek i III miejsce mł. asp. Piotr Knap, co 
świadczy o dużym uznaniu w społeczeństwie.

 Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.
nadkom. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

dot. zdarzeń zaistniałych od 16 maja do 
25 lipca 2017 r.

Przestępstwa:
Od 16 maja do 25 lipca 2017 r. Komisa-

riat Policji w Sokołowie Młp. zanotował 20 
przestępstw popełnionych na terenie działa-
nia tutejszej jednostki. Były to przestępstwa 
przede wszystkim z kategorii przestępstw 
przeciwko mieniu tj. kradzieże (5 przypad-
ków), oszustwo (3 przypadki), fałszywe 
składanie zeznań (1 przypadek), fizyczne  
i psychiczne znęcanie się nad rodziną (2 przy-
padki), uszkodzenie mienia (3 przypadki), 
pobicie (1 przypadek), rozbój (1 przypadek), 
uszkodzenie ciała (1 przypadek), nieumyślne 
spowodowanie śmierci (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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Działania artystyczne MGOKSiR

FOTOREPORTAŻ



XVII Miejsko-Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach  
XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława 
Tymowicza pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp., 22 maja 2017 r.

Finał XIX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół 
Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych 
Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 23 i 24 maja 2017 r.
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XVIII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej  
Seniorów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
 Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga, 16, 23 lipca 2017 r. 


