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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Wszystkich 

pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

życzą

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.
Andrzej Pasierb
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Obchodzimy dziś Święto odzyskania Niepodległości przez Polskę. 11 li-
stopada to dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowa-
nej Ojczyzny, to dzień, w którym Polska powstała z kolan. Na ten dzień cze-
kali nasi pradziadowie nieustannie, ze łzami w oczach, modląc się do Boga 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Jest normalnym dziś, że Polacy 
Wolną, Niepodległą Polskę świętują poprzez uroczyste nabożeństwa w ko-
ściołach, poprzez marsze niepodległości, poprzez akademie i okolicznościo-
we uroczystości. Świętujemy to święto rodzinnie w poczuciu dumy i szczę-
ścia, bo wolność i niezależność jest najważniejszym dobrem obywatelskim.

Przypomnijmy sobie, że 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec 
grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich 
zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę 
wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi 
Józefowi Piłsudskiemu.

Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jedno-
cześnie, iż „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem naro-
du polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.

Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne, zdecydował się przejąć władzę od regentów, podkreślając w ten 
sposób jej ciągłość i legalny charakter. Nie wszyscy byli zadowoleni z tej procedury, wskazując na to, iż Piłsudski nie 
powinien być sukcesorem instytucji powołanej do życia przez okupantów.

Ostatecznie Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada „jako rocznica 
odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imie-
niem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny”.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę po latach zaborów stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach 
państwa polskiego. Położenie Polski, posiadany potencjał ekonomiczny oraz zasoby demograficzne czyniły nasz 
kraj ważnym partnerem w gronie państw europejskich, co miało szczególnie doniosłe znaczenie w kształtowaniu się 
nowoczesnego obrazu polskiego społeczeństwa.

Szanowni Państwo, święto 11 listopada jest dla Polaków świętem bardzo radosnym, jest świętem dumy narodo-
wej, to jedno z świąt – symboli Polski. Polakom udało się zrobić coś niezwykle ważnego, wybić się na niepodległość.

Szanowni Państwo
Cieszmy się możemy świętować niepodległość tu w Sokołowie. Łączymy się duchowo ze wspólnotą Polską świę-

tująca odzyskanie niepodległości na takich uroczystościach jak nasza.
Dziś, dla nas, jest to dzień z jednej strony zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości. Z drugiej zaś, dzień 

radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. Walczymy zatem każdego dnia o Niepodległą Polskę, o Polskę 
zgodną z zasadami i przykazaniami Boga. O Polskę uczciwą, sprawiedliwą i dbającą o tych, co sami sobie w życiu 
poradzić nie mogą. Służmy jeden drugiemu, czyńmy bliźniemu tak jak byśmy chcieli, aby nam czyniono.

Widzimy dziś wiele pozytywnych zmian w kraju umacniających nasze Państwo: budowę infrastruktury, dróg, sta-
wianie na rozwój polskich firm, piętnowane są korupcja i niszczenie polskiego majątku i kapitału.

Wszyscy widza potrzebę zmian w sądach i przywrócenie obywatelom poczucia sprawiedliwości. Myślę, że mimo 
nieporozumień uda się Polakom reformować Nasz Kraj po swojemu, bez nacisków z zewnątrz: z Unii Europejskiej  
i innych złych podszeptów. Nie musimy brać przykładu z Niemców czy Francuzów, gdzie pozornie silne państwa 
są słabe, bo odcinają się od swoich chrześcijańskich korzeni, gdzie niszczy się kościoły i krzyże, i pomniki wielkich 
Europejczyków.

Myślę, że reformując Nasz Kraj odniesiemy sukces tak jak odnieśli sukces nasi przodkowie odzyskując niepodległość.

Przemówienie Burmistrza Gmny i Miasta  
Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga
Czcigodni Księża,  
Panie, Panowie, droga młodzieży.
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W 99 – tą rocznicę odzyskania przez 
naród polski wolności w Domu Kultu-
ry w Sokołowie Małopolskim odbył się 
niezwykły koncert poświęcony pamięci 
wszystkich, którzy oddali życie w wal-
ce o niepodległość. Tak upamiętnił ich 
podczas występu konferansjer Pan  
dr Sławomir Ożóg: Nie byłoby sukcesu 
w roku 1918, nie byłoby euforii po od-
zyskaniu niepodległości, gdyby nie nie-
zwykła ofiara wszystkich pokoleń, które 
o tę wolność walczyły po roku 1795. 
Koncert to nie tylko upamiętnienie żoł-
nierzy I wojny światowej, ale także legio-
nistów walczących u boku Napoleona, 
powstańców listopadowych i stycz-
niowych, tych, którzy swój patriotyzm 
odcierpieli w syberyjskich  śniegach, 
wrześnieńskich dzieci walczących z ger-
manizacją, wszystkich, którzy poświęcili 
o wiele więcej niż my dzisiaj. W sposób 
szczególny jednak powinniśmy uhono-
rować naszych sokołowskich rodaków, 
którzy o niepodległą Polskę walczyli 
w legionach. Ci młodzi ludzie zostawili 
swe domostwa, dopiero co podniesione 
ze zgliszczy po pożarze z roku 1904, 
zostawili swych najbliższych i gnani 
tą samą tęsknotą co powstańcy z roku 
1830 i 1863 ruszyli w nieznane.

W repertuarze koncertu znalazły 
się pieśni patriotyczne i legionowe za-
prezentowane przez Chór Parafialny  
z Sokołowa Małopolskiego pod batu-
tą dyrygenta i kierownika muzycznego 
Pana Sebastiana Lesiczki. Chórzy-
stom towarzyszyła orkiestra w składzie: 

skrzypce – Katarzyna Kadłuczka, flet 
– Alicja Ożóg, obój – Norbert Prucnal, 
trąbka – Krzysztof Surdyka, saksofon 
tenorowy, instrumenty klawiszowe – Pa-
weł Smotryś, puzon – Grzegorz Kycia, 
akordeon – Przemysław Prucnal, gitara 
akustyczna – Sebastian Lesiczka, gitara 
basowa – Piotr Bałut, perkusja – Adrian 
Cebula.

Wykonywane utwory znamionowa-
ła różnorodna tematyka, a teksty i mu-
zyka powstawały w różnych okresach 
walk o wolność i niepodległość kraju. 
Najbardziej znane to pieśni legionowe. 
Spośród nich pojawiły się Rozkwitały 
pąki białych róż oraz Łączko, łączko.  
W tych kompozycjach powinność wobec 
ojczyzny zestawiona została z miłością 
do kobiety. Pierwszy z wymienionych 
utworów to wypowiedź dziewczyny że-
gnającej Jasieńka idącego na wojnę. 
Młoda solistka Nikola Lepianka ze wzru-
szeniem wyśpiewała tęsknotę bohaterki 
za ukochanym i ból spowodowany jego 
śmiercią.

W czasach II Rzeczpospolitej 
ogromnym szacunkiem Polaków cieszyli 
się ułani. Przypomniały o tym pieśni Uła-
ni malowane dzieci i Przybyli ułani pod 
okienko. Podczas koncertu nie mogło 
zabraknąć pieśni kojarzących się każde-
mu współczesnemu Polakowi ze Świę-
tem Niepodległości, takich jak: Piechota, 
Wojenko, wojenko, Pierwsza Brygada.

W trakcie występu wykonawcy za-
prezentowali kompozycje pochodzące 
z czasów II wojny światowej. Z naszym 

regionem związana jest pieśń Rozszu-
miały się wierzby płaczące. Autorem jej 
słów jest wywodzący się z Niska Roman 
Ślęzak. O dramatycznym wyborze mię-
dzy ukochaną a ojczyzną opowiadają 
utwory Dziś do ciebie przyjść nie mogę 
(powstały w latach 1942-43) oraz Serce 
w plecaku (napisany jeszcze w 1937 
roku, ale spopularyzowany na wszyst-
kich frontach II wojny światowej). Nie za-
brakło również piosenek powstańczych. 
Obecni na sali usłyszeli Warszawskie 
dzieci oraz Pałacyk Michla. W Pałacyku 
w jednej ze zwrotek wymieniony zostaje 
Mietek. To pseudonim naszego rodaka 
najmorowszego dowódcy Antoniego Sa-
kowskiego. W nastrój zadumy i reflek-
sji wprowadziło wszystkich słuchaczy 
wykonanie utworu Czerwone maki na 
Monte Casino. Przy akompaniamencie 
akordeonu pieśń przepięknie zaśpiewa-
ła solistka chóru Izabela Piersiak.

Koncert, który odbył się 11 listopada 
to nie tylko jedna z form świętowania 
niepodległości. Jego niezwykłość pole-
gała na tym, że wszystkich wykonawców 
i obecnych na sali słuchaczy połączyła 
pieśń. Dzięki ukazującym się na ekranie 
tekstom utworów każdy mógł włączyć 
się do śpiewania. W ten sposób zjed-
noczyliśmy się nie tylko ze sobą, ale też  
z tymi, którzy z pieśnią na ustach szli 
walczyć o wolność.

Uroczystość nie miałaby tak podnio-
słego nastroju, gdyby nie konferansjer 
Pan dr Sławomir Ożóg. Zapowiedzi ko-
lejnych utworów złożyły się na piękną 
i zapadającą w pamięć lekcję historii. 
Podziękowania należą się również tym, 
którzy pomogli w organizacji koncertu. 
Byli to: Urząd Gminy i Miasta w Sokoło-
wie Małopolskim, Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Małopolskim, Pan Stanisław Kula 
– radny powiatu rzeszowskiego, Pani 
Małgorzata Kwolek (wystrój sali), Pan 
Marek Milller (nagłośnienie i dźwięk), 
Pan Sławomir Osiniak (oświetlenie).

Oby zwyczaj świętowania odzy-
skania niepodległości poprzez uczest-
nictwo w koncercie pieśni patriotycz-
nych stał się tradycją Sokołowian. My 
poświęcamy jedynie swój czas, nasi 
przodkowie musieli poświęcić znacznie 
więcej. Niech 11-go listopada każdego 
roku szary, mglisty wieczór rozbrzmie-
wa głosem zjednoczonych wspólnym  
śpiewem serc.

Renata Ożóg

Koncert dla Niepodległej
Listopadowy wieczór – cicho, spokojnie, szaro i mglisto, aż się chce zaszyć w domowe pielesze. Jednak 
wieczór, o którym mowa zdecydowanie różni się od wspomnianych powyżej listopadowych zmierzchów. 
Ten rozbrzmiewa śpiewem, jaśnieje blaskiem i bije rytmem gorących serc. To 11 listopada – Święto Nie-
podległości.
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Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokołowie 
Małopolskim 

w dniu 12 października 2017 r.
Temat posiedzenia:

 – Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. 
 – Przedstawienie projektów uchwał.            
 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  

Komisji.              
 – Sprawy różne.

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

w dniu 16 października 2017 r.
Temat posiedzenia:

1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w 2017 roku.

2. Informacja o pracy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w 2017 roku.

3. Raport o stanie oświaty.
4. Przedstawienie projektów uchwał.            
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.              
6. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,  
Finansów i Rolnictwa  

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 17 października 2017 r. 

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji projektu parasolowego.
2. Przedstawienie projektów uchwał.            
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.              
4. Sprawy różne.
5. 

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 25 października 2017 r

Porządek obrad:
1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 2017 roku.
2. Informacja o pracy Środowiskowego Domu Samopomocy 

w 2017 roku.
3. Raport o stanie oświaty.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Podjęcie uchwał:

 – w sprawie wyrażenia zgody na najem,
 – w sprawie nabycia nieruchomości,
 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, 
 – w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
 – w sprawie dopuszczenia do zapłaty karta płatniczą 

podatków stanowiących dochody budżetu gminy So-
kołów Małopolski,

 – w sprawie ustanowienia służebności,
 – w sprawie zamiany gruntu,
 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
osiedla „Zachód I” w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2017.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.    
                                                                                                                                     

Informacja o wydanych Zarządzeniach  
przez Burmistrza Gminy i Miasta  

w Sokołowie Młp. od 25 września 2017 r.  
do 24 października 2017 r.

 – w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki  
nr 3360/19 położonej w Nienadówce,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
 – w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej 
możliwości spłaty kredytu,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego 
do najmu - działka nr 3392/2 położona w Nienadów-
ce, z przeznaczeniem na działalność usługowo-han-
dlową, 

 – w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/271/2016 w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017-2022,

 – w sprawie zasad gospodarowania drewnem pocho-
dzącym z nieruchomości będących własnością gminy 
Gminy Sokołów Małopolski,

 – w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
kontroli w Logopedycznym Punkcie Przedszkolnym  
i Żłobku „SOKOLIK”, ul. 1000-lecia 39, 36-050 Soko-
łów Młp., 

 – w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
kontroli w Klubie Malucha „MISIETULISIE” A. Stopy-
ra, K. Krawczyk s.c., ul. Piaski 13, 36-050 Sokołów 
Młp., 

 – w sprawie prawa pierwokupu – skorzystać z prawa 
pierwokupu działek nr 1008/8 o powierzchni 0,2144 ha 
i 1009/14 o powierzchni 0,4304 ha położonych w So-
kołowie Małopolskim,

 – w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora  
finansów publicznych na wspólne przygotowanie  
i realizację projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020.

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
na kredyt bankowy długoterminowy. Termin otwarcia 
ofert ustala się na dzień 7 listopada 2017 roku,

 – w sprawie zmiany umowy użyczenia zawartej pomię-
dzy Gminą Sokołów Małopolski a MGOKSiR w Soko-
łowie Małopolskim dotyczącej wyłączenia z użyczenia 
lokalu nr 1.10 o powierzchni 14,56 m2 ze względu na 
przeznaczenie go dla potrzeb USC,

 – w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję 
Rady Miejskiej.

Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Sokołowie Małopolskim   

w dniu 17 listopada 2017 r.
Temat posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat 
lokalnych na 2018 rok. 

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

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

w dniu 21 listopada 2017 r.
Temat posiedzenia:

1. Informacja o pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w 2017 roku.

2. Analiza propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 
2018 rok.

3. Przedstawienie projektów uchwał.            
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.              
5. Sprawy różne.
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Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,  
Finansów i Rolnictwa  

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 22 listopada 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o działalności Referatu Wodociągów i Kanali-

zacji w 2017 roku.
2. Analiza propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 

2018 rok.
3. Informacja o realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy 

Sokołów Młp.
4. Przedstawienie projektów uchwał.            
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.              
6. Sprawy różne.

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

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy 

Sokołów Młp.
2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 

rok.

3. Podjęcie uchwał:
 – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj-

mowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski,

 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządo-
wi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań 
publicznych w roku 2018,

 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządo-
wi Województwa Podkarpackiego na realizację zada-
nia publicznego w roku 2018,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczaso-
wej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Fau-
styny Kowalskiej w Trzebosi o strukturze organizacyj-
nej obejmującej klasy I-IV (z oddziałem przedszkolnym)  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Fausty-
ny Kowalskiej w Trzebosi o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy I – IV (z oddziałem przedszkolnym),

 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/392/2002 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 maja 
2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wólce 
Niedźwiedzkiej,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce 
Sokołowskiej o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce 
Sokołowskiej o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy I – III,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły  Podstawowej nr 2 im. św. Stani-
sława Kostki w Trzebosi  w ośmioletnią Szkołę  Podsta-
wową nr 2 im. św. Stanisława Kostki  w Trzebosi,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Turzy 
o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III  
w ośmioletnią Szkołę  Podstawową w Turzy o struktu-
rze organizacyjnej obejmującej klasy I-III,

 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/392/2002 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 maja 
2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wólce 
Niedźwiedzkiej,

 – w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/395/2002 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Młp.   z dnia 29 maja 2002 r.  
w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Gór-
nie do Zespołu Szkół w Górnie,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczaso-
wej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Igna-
cego Partyki w Górnie o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy I- VI z oddziałem przedszkolnym 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego 
Partyki w Górnie,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczaso-
wej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górnie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Górnie,

 – Nr XXXVII/382/2017 w sprawie zmiany uchwały  
Nr XLI/393/2002 Rady Miejskiej w Sokołowie Mało-
polskim z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sokoło-
wie Małopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespo-
łu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Trzebusce,  
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa  
w Trzebusce i Publiczne Gimnazjum w Trzebusce  
w Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej  
w Trzebusce,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nie-
nadówce w ośmioletnią Szkołę  Podstawową  Nr 2  
w  Nienadówce,

 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/390/2002 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Młp.  z dnia 29 maja 2002 r.  
w sprawie poszerzenia Zespołu Szkół w Nienadówce 
o Publiczne gimnazjum i nadanie mu numeru,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Nienadówce w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową  Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Nienadówce,

 – w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/60/2003 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Młp.  z dnia 31 maja 2003 r.  
w sprawie poszerzenia Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce  
o Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nienadówce,

 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/394/2002 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Młp.  z dnia 29 maja 2002 r.  
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trzebosi,

 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bł. 
Bronisława Markiewicza w Trzebosi w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 1  im. Bł. Bronisława Markie-
wicza w Trzebosi,

 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
 – w sprawie : zmian w planie budżetu na rok 2017.

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

Informacja o wydanych Zarządzeniach  
przez Burmistrza  

Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.  
od 26 października 2017 r. do 28 listopada 2017 r.

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 108697R Górno Zaborze – Wólka Niedźwiedzka  
w km 2+050-2+575 i km 3+535-4+000 w miejsco-
wości Wólka Niedźwiedzka”. Otwarcie ofert odbyło 
się w dniu 13 listopada 2017 r.,
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 – w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regu-
laminu przetargu nieograniczonego na sprzedaż dzia-
łek budowlanych, położonych w Sokołowie Małopol-
skim, oznaczonych numerami działek: 1406/26 o po-
wierzchni 0,0846 ha, 1406/132 o powierzchni 0,0877 
ha, 1406/136 o powierzchni 0,0815 ha i 1406/138  
o powierzchni 0,0813 ha. Termin przetargu ustala się 
na 6 grudnia 2017 r.,

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

znaczonych do dzierżawy – działka nr 815/21 położo-
na w Nienadówce, z przeznaczeniem na działalność 
usługowo-handlową oraz działka 3379/1 położona  
w Sokołowie Młp. ul. Kochanowskiego z przeznacze-
niem na ogródek przydomowy,

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

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzier-
żawy na okres 3 lat lokalu wydzielonego w budynku 
Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej,

 – w sprawie przedstawienia projektu uchwały w spra-
wie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sokołów 
Małopolski na lata 2018-2023,

 – w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski na 2018 r.,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
pn.: „Zakup pomocy dydaktycznych do jednostek 
oświatowych”. Termin składania ofert wyznacza się 
do dnia 30 listopada 2017 r.,

 –  w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Gminy  
i Miasta w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia 
regulaminu przetargu nieograniczonego na odda-
nie w najem lokalu użytkowego o pow. 68,93 m2  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usłu-
gowo-gastronomicznej w obiekcie Krytej Pływalni  
w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku 
i innych interesów Gminy Sokołów Małopolski wraz  
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, 

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu – działka nr 3379/1 
o powierzchni 0,010 ha, położona przy ul. Kochanow-
skiego w Sokołowie Małopolskim, na cele ogródków 
przydomowych,

 – w sprawie wynajmu lokalu o powierzchni 55m2 wyodręb-
nionego na parterze Pawilonu Sportowego zlokalizo-
wanego na działce nr 815/21 położonej w Nienadówce,  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usłu-
gowo-handlowej,

 – w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję 
Rady Miejskiej.

Karolina Cisek

                                                                                                                                                                                               

Pani 

Irenie Ożóg 
wyrazy wspóczucia z powodu śmierci 

Taty 
składają koleżanki i koledzy w MGOKSiR
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Z wymienionych miejsc byłem tylko  
w Świętej Lipce, a w pozostałych miej-
scach być mi jeszcze nie było dane. Mój 
znajomy ksiądz, który organizował ten 
wyjazd, nie miał problemu, aby mnie na 
niego namówić, bo ja zawsze jestem 
chętny na takie wojaże, o ile pozwala mi 
na to czas. Termin wyjazdu mi odpowia-
dał, a była to sobota i niedziela 21 i 22 
października 2017 roku.

W wyznaczoną sobotę już przed go-
dziną piątą rano, dosiadłem się do wy-
cieczkowiczów w Rzeszowie, a miejscem 
wyjazdowym był Wojnicza. Do Kraśnika 
jechaliśmy po ciemku. Przed Lublinem 
zaczęło się rozwidniać i uczestnicy roz-
budzali się, i podziwiali mijane tereny zza 
szyb autokaru. Każdy rejon czymś się wy-
różnia, a to charakterystyczną zabudową, 
a to wielkimi połaciami łąk i stadami by-
dła pasącymi się na nich, czy też dużymi 
ilościami gniazd bocianich, usłanych na 
okolicznych drzewach, czy słupach elek-
trycznych. Oprócz specyficznej zabudo-
wy dla danego terenu, dostrzec można 

Jest takie powiedzenie, że natura ciągnie wilka do lasu. Mnie na-
tura też ciągnie, ale nie do lasu tylko w rejony, których jeszcze nie 

odwiedziłem. Czasem zdarza się tak, że los kiwnie palcem i zaprosi cię na przygodę życia, ale ktoś musi 
pokazać, że na nią zasługujesz. Tym razem los posłużył się księdzem Bogusławem z Wojnicza, od którego 
dostałem propozycję wyjazdu na dwudniową pielgrzymkę do słynnych sanktuariów na północno-wschod-
nich terenach Polski. A była to wielka trójka warmińskich sanktuariów maryjnych: Gietrzwałd, Święta 
Lipka i Stoczek Klasztorny. Ten ostatni w sposób szczególny zapisał się w najnowszej historii Polski. 
Więziono w nim przez rok księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. W pierwszy dzień, po drodze, odwie-
dziliśmy jeszcze Kodeń, Grabarkę i Wiznę.

Kodeń

było, szczególnie na domach, pomalowa-
ne różnorodne, kolorowe wzory, czy mo-
tywy roślinne. Nadaje to temu regionowi 
osobliwy urok. Gdyby w naszym regionie, 
ktoś tak pomalował swoje obejście, wy-
glądałoby to dziwnie, a nawet śmiesznie. 
Natomiast tam gdzie jest dużo tak poma-
lowanych budynków, nabiera to uroku  
i pasuje do całości zabudowy. I odwrotnie 
stałoby się, z niepasującym elementem 
wniesionym do tamtej zabudowy; np. za-
budowy, jaka dominuje w naszym rejonie 
na Podkarpaciu, czy w Małopolsce.

Czas szybko mijał na obserwacji te-
renów i gdzieś około 10-tej dotarliśmy do 
miejscowości Kodeń nad Bugiem, nieda-
leko Terespola, aby tam nawiedzić znaj-
dujące się sanktuarium z obrazem Matki 
Boskiej Kodeńskiej, zwanej też Królową 
Podlasia. Według informacji przekazanych 
nam w autobusie, przez panią profesor 
Małgorzatę Pachowicz, dowiedzieliśmy 
się że, Kodeń przez kilka stuleci należał do 
jednej z gałęzi rodu Sapiehów i ma barw-
ną, sięgającą XV wieku historię. W 1629 

roku jeden z właścicieli Kodnia, słynący 
z pobożności Mikołaj Sapieha rozpoczął 
budowę kościoła katolickiego, wzorowa-
nego na bazylice Św. Piotra w Rzymie. 
Wkrótce potem poważnie zachorował  
i w nadziei na cudowne wyleczenie, udał 
się z pielgrzymką do samego Stolicy Pio-
trowej. Po audiencji u papieża istotnie 
ozdrowiał. Popadł jednak w inne kłopoty 
dlatego, że w kaplicy papieskiej zobaczył 
sławny obraz „Madonna de Guadelupe”, 
według legendy namalowany w VI wieku 
przez Św. Augustyna, na wzór statuy Mat-
ki Boskiej dłuta Św. Łukasza Ewangelisty. 
Zapałał do niego tak gwałtowną miłością, 
że zdecydował się podstępnie ukraść ten 
obraz i uprowadzić do Polski. Został z tego 
powodu ekskomunikowany przez Urbana 
VIII, nie poddał się jednak i po kilku la-
tach uzyskał wybaczenie i zezwolenie na 
zatrzymanie świętego obrazu w Kodniu, 
gdzie można go podziwiać do dzisiaj.

Fabularyzowaną wersję tych wyda-
rzeń przedstawiła Zofia Kossak-Szczucka 
w swojej książce „Błogosławiona wina”. 
My natomiast podczas jazdy w autokarze 
obejrzeliśmy filmową wersję tej książki.

Kolejnym miejscem na trasie piel-
grzymki, była  Święta Góra Grabarka 
– miejsce kultu chrześcijan prawosław-
nych. Na Grabarkę z Kodnia jechaliśmy 
przygraniczną drogą ciągnącą się wzdłuż 
Bugu, który w tym miejscu jest jednocze-
śnie granicą państwa. Z odległości więk-
szej lub mniejszej od drogi, widać było 
słupy i znaki graniczne pomiędzy Polską 
i Białorusią. Przejeżdżając tam, podzi-
wialiśmy piękne tereny nadbużańskie, 
połacie pól uprawnych, łąk i pastwisk. 
Nadbrzeża Bugu to przeważnie tereny 
płaskie, porośnięte kępami drzew i po 
nich, z oddali rozpoznajemy, którędy 
przebiega koryto rzeki. W takiej przy-
jemnej scenerii mijaliśmy nadgraniczne 
wioski, pojedyncze zabudowy, czy małe 
miasteczka, by po przejechaniu około 
stu kilometrów, dotrzeć na Świętą Górę 
Grabarkę, miejsce kultu chrześcijan pra-
wosławnych.
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Informacje o tym miejscu przedstawił 
nam w czasie podróży ks. przewodnik. 
Najstarsze dzieje tego miejsca nie są zna-
ne. Góra zasłynęła w 1710 r., kiedy epide-
mia cholery szalała na terenach Podlasia. 
W tym czasie pewnemu starcowi we śnie 
zostało objawione, że ratunek można zna-
leźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli 
za głosem Bożym, przynosząc ze sobą 
krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę 
ze źródełka. Według kroniki siemiatyckiej 
parafii, ratunek od choroby znalazło wów-
czas ok. 10 tys. ludzi. W podzięce Bogu 
za cud, zbudowano na tym miejscu drew-
nianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. 
Cerkiew przebudowywana, remontowana, 
upiększana, dotrwała do 1990 r., kiedy to 
podpalona spłonęła doszczętnie. Nowa, 
murowana cerkiew została wyświęcona w 
1998 r. Od setek lat ludzie przychodzą tu 
z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają 
swoje krzyże, pod którymi kryją się ich oso-
biste troski, smutki i radości.

Przychodzą, aby tu znaleźć ukojenie, 
radość, pociechę i wzmocnienie. Najbar-
dziej liczne pielgrzymki przybywają na 
Świętą Górę na święto Przemienienia 
Pańskiego (18/19 sierpnia), ale wierni, 
pielgrzymi i turyści docierają tu przez cały 
rok. Wokół cerkwi wznosi się prawdziwy 
las ofiarnych krzyży, przynoszonych od 
lat przez pielgrzymów. Zostawiają je wier-
ni wraz ze swoimi intencjami i modlitwami 
o zbawienie, przepraszając za grzechy, 
prosząc o uzdrowienie, duchową odno-
wę, nawrócenie.

Po zwiedzeniu Grabarki, udaliśmy się 
do miejscowości Wizna. Niepełną znajo-
mością trasy i pechem mogą tłumaczyć 
przeoczenie kierowca i przewodnik. Auto-
kar skierowany został na dłuższą i będącą 
w przebudowie drogę, tak, że do Wizny 
zamiast planowych dwóch i pół godziny, 
jechaliśmy godzinę dłużej, a ponadto po-
błądziliśmy, poszukując zjazdu z drogi,  
z którego pieszo powędrowaliśmy do 
miejsca, w którym Władysław Raginis wo-
lał dobrowolnie ponieść śmierć, niż dostać 
się z oddziałem do niewoli. Informację  
o tym miejscu przedstawiła nam w czasie 
jazdy pani dr Anna Pachowicz, historyk 
specjalizujący się w dziejach II Wojny 
Światowej. Jej świetny referat skrócił nam 
czas oczekiwania na dotarcie na miejsce 
bitwy. Po przybyciu na miejscem pomodli-
liśmy się, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze. Wówczas od przewodnika dowie-
dzieliśmy się, że w tym miejscu w dniach 
od 7 do 10 września 1939 roku, kilkuset 
polskich żołnierzy kpt. Władysława Ragi-
nisa stawiło opór kilkudziesięciotysięcznej 
armii niemieckiej, dowodzonej przez gen. 
Heinza Guderiana. Choć przewaga wojsk 
III Rzeszy była ogromna, obrońcy wal-
czyli do końca. O świcie 10 września do 
ataku ruszyli ponownie Niemcy i w trak-
cie walki przy polskim schronie pojawił 
się niemiecki parlamentariusz, stawiając 
Raginisowi ultimatum, że albo bunkier się 
podda, albo polscy jeńcy wzięci w czasie 
bitwy, zostaną rozstrzelani. Wobec faktu, 
że większość obrońców była w różnym 

stopniu ranna, a amunicja była na wy-
czerpaniu, po namyśle Raginis rozkazał 
swoim żołnierzom opuścić schron, a sam 
rozerwał się granatem. Bitwa ta, określa-
na mianem Polskich Termopili, pomimo 
poważnej dysproporcji pomiędzy siłami 
polskich obrońców pod dowództwem 
kapitana KOP-u Władysława Raginisa 
a siłami niemieckimi, stała się jednym  
z najbardziej bohaterskich, lecz i najmniej 
znanych epizodów II wojny światowej.

Z Wizny tuż przed zmrokiem, ruszy-
liśmy w stronę Stoczka Warmińskiego, 
w którym mieliśmy zaplanowany nocleg 
i obiadokolację. By dotrzeć do miejsca 
docelowego, mieliśmy przejechać ponad 
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200 km. Do klasztoru dotarliśmy na 21:30. 
W Stoczku, po zjedzeniu obiadokolacji, 
kustosz sanktuarium, w klasztornej kapli-
cy pokrótce zapoznał nas z historią tego 
szczególnego miejsca. Dowiedzieliśmy 
się, że Wieś Stoczek założył w 1349 bi-
skup warmiński Herman z Pragi. Sank-
tuarium zbudowano w latach 1639-1641. 
W środku ołtarz z 1713 roku z obrazem 
Matki Bożej z 1640 roku. Obraz jest okryty 
srebrną sukienką z 1687 r.

Na obrazie zawieszone są burszty-
nowe korale – wotum kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. W 1983 roku obraz 
został koronowany przez Jana Paweł II. 
Tu w Stoczku internowany był kardynał 
Stefan Wyszyński. Przywieziony został  
z Rywałdu późnym wieczorem 12 paź-
dziernika 1953. Wydzielono dla niego 
część pomieszczeń pierwszego piętra,  
w od lat nieużytkowanym klasztorze. 
Ogród otoczony wysokim murem zabez-
pieczonym drutem kolczastym, skutecznie 
zapewniał izolację od świata zewnętrzne-
go. Ochronę obiektu zapewniało kilku-
dziesięciu funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa. W Stoczku 8 grudnia 1953 
kardynał Stefan Wyszyński napisał Akt 
osobistego oddania się Matce Najświęt-
szej, tutaj też napisał tekst Jasnogórskich 
Ślubów. W części klasztornej sanktuarium 
znajduje się izba pamięci kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, którą pokazał nam ku-
stosz. Obejrzeliśmy pomieszczenia oraz 
przedmioty, z których korzystał.

Prymas Kardynał Wyszyński pobyt 
w miejscach odosobnienia opisał w „Za-
piskach więziennych”. Sanktuarium Mat-
ki Bożej Pokoju w Stoczku posiada tytuł 
bazyliki mniejszej, nadany przez papieża 
Jana Pawła II 19 maja 1987 r.. Od 1957 r. 
sanktuarium opiekują się księża marianie, 
znani z wzniesienia świątyni w Licheniu.

Rano po spożyciu śniadania udaliśmy 
się do słynnego na całą Warmię i Mazury 

sanktuarium w Świętej Lipce, położonej  
w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa.

Jadąc z Reszla do Świętej Lipki podzi-
wialiśmy barokowe kapliczki drogi różań-
cowej, ustawione na trasie liczącej około 
6 km długości. Po drodze w autokarze 
mieliśmy wykład o tym sanktuarium, wy-
głoszony przez panią dr Alicję Bednarz  
i dowiedzieliśmy się, dlaczego wzniesio-
no tak piękną świątynię, wśród bagien  
i lasów, na zupełnym odludziu? Jak głosi 
legenda przekazywana ustnie przez po-
kolenia, a spisana w 1626 r. przez Micha-
ła Ciaritiusa, początki sanktuarium maryj-
nego sięgają XIV w., kiedy to w Kętrzynie 
skazanemu na śmierć objawiła się Matka 
Boska i poprosiła o wyrzeźbienie jej po-
staci z Dzieciątkiem. Mając w oczach 
obraz Pięknej Pani, w oczekiwaniu na eg-
zekucję, skazany w ciągu nocy wyrzeźbił 
z drewna piękną figurkę. Rankiem zna-
leziono przy skazańcu rzeźbę. Zdumieni 
doszli do wniosku, iż jest to znak bożego 
ułaskawienia i zwrócili skazanemu wol-
ność. Dziękując Matce Boskiej za urato-
wanie życia ucieszony człowiek szukał 
po drodze dorodnej lipy, na której mógłby 
postawić rzeźbę, jak poleciła mu Piękna 
Pani w widzeniu. Znalazł wspaniałą lipę 
w miejscu, gdzie stoi obecna bazylika.  
W krótkim czasie miejsce to zasłynę-
ło cudami. Od niepamiętnych czasów 
Święta Lipka stała się miejscem licznych 
pielgrzymek. Obecnie ponad 100 tys. 
turystów przyjeżdżających na Mazury, 
odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium 
Maryjne. Z powodu licznych grup piel-
grzymów, Święta Lipka często nazywana 
jest „Częstochową Północy”.

Świętolipska bazylika pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny wraz  
z obejściem krużgankowym i klasztorem, 
jest jednym z najważniejszych zabytków 
baroku w północnej Polsce. Po indywi-
dualnej modlitwie oraz zwiedzeniu sank-

tuarium w Świętej Lipce, udaliśmy się do 
Gietrzwałdu.

Od przewodnika dowiedzieliśmy się, 
że obecnie Gierzwałd odwiedza blisko 
milion pielgrzymów rocznie. słynnie z ob-
jawień Matki Bożej w 1877 roku. Jest to 
jedyne miejsce objawień w Polsce, gdzie 
– 140 lat temu Najświętsza Maria Panna 
ukazała się dwom dziewczynkom, Justy-
nie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. 
Wiarygodność objawień potwierdził Ko-
ściół.

Gierzwałd, nazywamy polskim Lour-
des, ze względu na podobieństwa obja-
wień i dużą liczbę uzdrowień, natomiast 
związany jest też z Fatimą, przekonaniem 
o sile modlitwy różańcowej. W sanktu-
arium Matki Bożej Gierzwałdzkiej o go-
dzinie 11-tej uczestniczyliśmy we mszy 
świętej.

W celebrze uczestniczyli ksiądz Bogu-
sław i ksiądz Bartłomiej, uczestnicy naszej 
pielgrzymki. Po mszy, do czasu obiadu, 
który ustalony był na godzinę 14, mieli-
śmy czas na indywidualne zwiedzanie te-
renu i zaopatrzenie w wodę z cudownego 
źródełka. Po obiedzie powrót do Wojnicza 
przez Warszawę, Kielce i Tarnów.

W drugi dzień pobytu pogoda nie do-
pisała. Było zimno, wietrznie i mżysto, 
ale na szczęście podczas zwiedzania nie 
zmokliśmy, trafiliśmy na przerwę w opa-
dach, za to prawie całą drogę jechaliśmy 
przy włączonych wycieraczkach.

Po rozmowie z księdzem przewod-
nikiem, który to w sposób spontaniczny  
w krótkim czasie zorganizował pielgrzym-
kę, podsumowując wyjazd, doszliśmy do 
wniosku, że można było inaczej rozpla-
nować kolejność odwiedzanych miejsc. 
Praktycznej by było, aby w pierwszy dzień 
nocleg był w Świętej Lipce. Na drugi dzień 
po śniadaniu można by uczestniczyć we 
mszy świętej oraz wysłuchać koncertu 
organowego, z którego słynie Święta Lip-
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udziałem podczas tego wyjazdu, gdzie 
przekraczaliśmy progi sanktuariów ma-
ryjnych.

Były też miejsca, które napełniają 
respektem, które powodują skurcz ser-
ca, właśnie nim była Wizna z pomnikiem  
i refleksyjnymi wspomnieniami o zapo-
mnianych bohaterach.

Było też miejsce refleksji, zadumy 
i przemyślenia w Grabarce, gdzie przy 
niezmierzonej ilości postawionych krzy-
ży, zastanawiałem się, jaki bym tam zo-
stawił krzyż pasujący do mnie.

Są miejsca musujące radością,  
w które z widokami nadbrzeżnych drzew, 
rozciągających się uprawnych pól i łąk, 
lekkiej wiejskiej zabudowy, sprawiają, 
że wśród nich czujesz się jak u siebie 
w domu. A były to tereny nadbużańskie, 
które mijaliśmy. Są one położone nie 
daleko od terenu Litwy, które to Adam 
Mickiewicz pięknie opisywał w „Panu Ta-
deuszu”, W śród takich pól, przed laty, 
nad brzegiem ruczaju… potrafił dostrzec 
i zachwycać się ich pięknem. Oprócz 
piękna krajobrazu czuliśmy, że jesteśmy 
w krainie mlekiem i miodem płynącym, 
gdzie rozciągają się połacie uprawnych 
pól, rozkwieconych łąk i pastwisk peł-
nych bydła mlecznego. Czuło się, że 
jesteśmy w środku naturalnego spichle-
rza Polski, w miejscu gdzie ziemia rodzi,  
a człowiek korzysta z jej darów. Uważam, 
że tam ludzie bardziej kochają ziemię,  
a mniej zwracają uwagę na warunki,  
w jakich mieszkają. W naszych stronach 
natomiast spotykamy więcej ładniejszych 
i solidniejszych domów, i budynków go-
spodarczych, ale za to, zdecydowanie 
więcej jest w naszym rejonie, ugorów 
i odłogów, a z pól uprawnych robią się 
dzikie pola, porośnięte chwastami i krza-
kami. Powiadają, że dobry jest rausz 
z wina, ale jeszcze lepszy z przygody 
przeżytej podczas udanej wycieczki.

trzeba było na zapoznanie z jego historią, 
niewątpliwie ułatwiało to zwiedzanie.

Jak to bywa na tego typu wyjazdach, 
podczas podróży był czas na zbiorową 
modlitwę, śpiewy godzinek, pieśni i od-
mówienie części różańca ze świetnymi 
rozważaniami księdza przewodnika. Od-
mawialiśmy też koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i oglądnęliśmy film.

Podsumowanie.
Mówi się, że podróże kształcą, tak  

i po tej też pozostały miłe wspomnienia 
i utwierdzenie w przekonaniu, że teren 
Polski jest naprawdę przepiękny i niczym 
nie ustępuje innym krajom. Trzeba tylko 
chcieć dostrzec urok terenów i piękno ich 
różnorodności.

Są miejsca, które napełniają kornym 
wzruszeniem, to właśnie było naszym 

ka. Koncerty, na które specjalnie przy-
jeżdżają pielgrzymi i turyści, w niedziele 
organizowane są dwukrotnie – rano i po 
południu.

Ze Świętej Lipki należało wyruszyć do 
Stoczka Warmińskiego i Gierzwałdu, by 
wcześniej można było udać się w drogę 
powrotną. Ale choć dużo czasu przeby-
waliśmy w autokarze, to odwiedziliśmy 
zaplanowane miejsca. Podczas jazdy, do-
póki było jasno na polu, oglądaliśmy mija-
ne tereny północno wschodniej Polski. 
Podobało mi się to, że jadąc do zwiedza-
nych miejsc, poszczególne panie przed-
stawiały przygotowany wcześniej refe-
raty, informujące o miejscu, do którego 
zmierzaliśmy. To sprawiało, że docierając 
do kolejnego miejsca na trasie naszej 
pielgrzymki mieliśmy już pewną wiedzę 
o zwiedzanym miejscu i mniej czasu po-

Piotr Ożóg
Poszukiwania w Turzy 
cz 2.
17 – 19 październik 2017

Dzień ósmy
Wtorkowy dzień 17 października, roz-

począł się inaczej niż zwykle. Z samego 
rana do lasu turzańskiego przybyła wy-
cieczka uczniów i opiekunów z Zespołu 
Szkół w Woli Raniżowskiej. Później miej-
sce poszukiwań odwiedziły jeszcze zor-
ganizowane grupy z Zespołów Szkół nr 1 
i nr 2 w Nienadówce oraz ze Szkoły Pod-
stawowej w Trzebusce. Najpierw, bo tuż 
po ósmej w lesie turzańskim pojawiła się 
54-osobowa grupa uczniów i 4 opieku-
nów – nauczycieli z Zespołu Szkół w Woli 

Raniżowskiej. Po krótkim wprowadzeniu 
bibliotekarza z Trzebuski oraz członka 
ekipy poszukiwawczej Piotra Kędziory
-Babińskiego, dzięki otwartości porucz-
nika Pawła Maleszyka (dowódcy sape-
rów działających w Turzy) oraz Michała 
Siemińskiego i Róży Dylewskiej z ekipy 
archeologicznej IPN, grupa ta mogła 
skorzystać zarówno z prób poszukiwania 
leśnych znalezisk w terenie za pomocą 
wykrywacza metali (instrukcje obsługi 
wykrywacza i interpretowania jego wska-
zań dokonywał w niezwykle przystępny 
sposób ST. Szer. Lucjan Strugalski), jak 

też dowiedzenia się o pracy archeologa 
w leśnym wykopie... Podobnie przebie-
gały wizyty innych grup wycieczkowych: 
z Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce (25 
uczniów i 2 nauczycielki), Zespołu Szkół 
nr 2 w Nienadówce (11 uczniów i na-
uczycielka) oraz Szkoły Podstawowej  
w Trzebusce (29 uczniów i 3 nauczyciel-
ki). Dla młodych ludzi, a także nauczycie-
li było to niezwykle interesujące dozna-
nie, które zapadnie zapewne na długo  
w ich pamięci; tym bardziej, że grupy zor-
ganizowane zostały obdarowane różno-
rakimi gadżetami przywiezionymi przez 
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pracowników IPN z Warszawy. Sądząc 
po wypowiedziach młodych ludzi, wielu  
z nich zaczęło marzyć o pracy archeolo-
ga bądź sapera... Poza przerywnikami 
związanymi z wizytami sympatycznych 
gości kontynuowano prace w leśnych 
wykopach. Niestety i tego dnia nie przy-
niosły one trafienia na leśne mogiły. 
Saperzy kontynuowali przeczesywanie 
dalszej partii wyznaczonego terenu, jak 
zwykle solidnie. Tym razem poza następ-
ną porcją łusek i pocisków znaleziono 
również te o większych rozmiarach – 3 
niewybuchy. Stąd w lesie po raz kolejny 
pojawił się Patrol Saperski z Rzeszowa, 
który nawiązał w ostatnich dniach solid-
ną wieź sympatii z poszukiwaczami, jak  
i z naszym miejscem pamięci historycz-
nej. W miejscu mordu w Turzy zjawił się 
też Michał Kalisz z rzeszowskiego oddzia-
łu IPN, który przez blisko 10 lat zawodowo 
zajmował się sprawami dziejów obozu 
NKWD w Trzebusce i zbrodni w Turzy; 
swoją wiedzą podzielił się z odwiedzają-
cymi las turzański młodymi ludźmi.

Dzień dziewiąty
Od samego środowego poranka las 

mordu w Turzy odwiedzał Wiceprezes 
Instytutu Pamięci Narodowej profesor 
Krzysztof Szwagrzyk, który na własne 
oczy chciał zobaczyć przebadany przez 
ekipę poszukiwawczą teren badań. Wi-
ceprezes Instytutu Pamięci Narodowej 
jest żywym symbolem skutecznego 
poszukiwania polskich bohaterów, po-
mordowanych przez nieludzki system  
u schyłku II wojny światowej oraz w okre-
sie stalinowskim... Jako, że z postępami 
prac był zapoznawany na bieżąco, szyb-
ko podjął decyzję o rozpoczęciu w kilku 
miejscach jeszcze kilku wykopów i dołów 
sondażowych, które nadzorował osobi-
ście, aż do godziny 15:00. W sumie przez 
dziewięć dni pojawiło się 14 wykopów  

i 8 mniejszych dołów sondażowych; ża-
den z nich nie natrafił jednak na jamę 
grobową. Tuż po południu rozpoczął 
się więc już etap porządkowania terenu 
wykopów - tak, by przypominał on stan 
sprzed rozpoczęcia tych prac. Około 
godziny 9:00 las turzański odwiedziła 
też ekipa TVP Rzeszów przygotowują-
ca materiał do „Aktualności”. Tego dnia 
o godzinie 19:00, rzeszowska telewizja 
wyemitowała dłuższą rozmowę z pro-
fesorem Szwagrzykiem; warto było jej 
nie przegapić. Jej przesłanie było jasne: 
Wiceprezes IPN zapewniał, że w Turzy 
zakończono tylko pierwszy etap prac  
i będą one prowadzone do skutku  
w następnym roku (bądź w razie potrzeby  
w następnych latach). Wywiadów dla te-
lewizji udzielili też: Burmistrz Sokołowa 
Młp. Andrzej Ożóg, Dyrektor Rzeszow-
skiego Oddziału IPN Dariusz Iwanecz-
ko oraz nadzorujący na co dzień postęp 
prac pracownik IPN Rzeszów Bogusław 
Kleszczyński. Las turzański odwiedził 
także Radny Powiatu Rzeszowskiego 
Stanisław Kula z małżonką oraz przed-
stawiciele Młodzieży Wszechpolskiej 
(wielokrotnie dbający o miejsce pamięci 
w Turzy, szczególnie poprzez jego po-
rządkowanie). W tym dniu pracę w lesie 
turzańskim zakończył pracownik war-
szawskiej centrali IPN Michał Siemiński, 
nadzorujący szczególnie pracę w wyko-
pach. Za dziesiątki godzin spędzonych  
z dużym zaangażowaniem w Turzy i zdra-
dzanie tajników pracy archeologa, poszu-
kiwacza przekazywanych uczniom, nale-
żą mu się wielkie podziękowania!

Dzień dziesiąty
W czwartek 19 października, zakoń-

czono oficjalnie pierwszy etap poszuki-
wania szczątków pomordowanych przez 
NKWD w 1944 roku jeńców Trzebuski. 
W zasadzie ten dzień, przeznaczony 

był już na porządkowanie terenu – głów-
nie zasypywanie i równanie wykopów. 
Praca ta wykonywana przez z panów  
z Zakładu Komunalnego w Sokołowie 
Małopolski (każdego dnia pracowali  
w lesie wytrwale Andrzej Makarowski  
i Dariusz Warzocha z Kątów Trzebuskich; 
ponadto pracując koparkami wspierali ich 
Józef Szczygieł z Trzebuski, Sowa Janusz 
i Maziarz Krzysztof z Sokołowa), pod nad-
zorem archeolog Róży Dylewskiej, trwa-
ła jeszcze przez wiele godzin tego dnia. 
Zasadnicze działania kontynuowali jedy-
nie saperzy z Niska, którzy dokończyli 
sprawdzania wyznaczonego wcześniej  
7 – hektarowego terenu badań. I tego 
dnia znaleźli następne niewybuchy: 2 po-
ciski przeciwpancerne, które po zgłosze-
niu Policji zostały zneutralizowane przez 
33 Patrol Saperski... Tego dnia pracę  
w Turzy skończył pracownik warszaw-
skiej centrali Piotr Kędziora-Babiński oraz 
pracownicy IPN w Rzeszowie: Małgorza-
ta Gliwa i Bogusław Kleszczyński, choć 
ten ostatni będzie jeszcze niejednokrotnie 
w najbliższych tygodniach zaglądał na 
ziemię sokołowską, choćby dla zebrania 
relacji tutejszych mieszkańców zgłoszo-
nych w ostatnim czasie. Wszystkim za-
angażowanym w prace poszukiwawcze 
w lesie w Turzy w ostatnich dwóch tygo-
dniach, należą się wielkie słowa uznania 
i podziękowania! Miejmy nadzieję, że zo-
baczymy się w przyszłym roku...

Tegoroczne poszukiwania poprzez 
wykopy, objęły nieco ponad hektar pla-
nowanego obszaru. To oznacza, że  
w przyszłym roku, czeka ekipę poszu-
kiwawczą ogrom pracy. Saperzy w tym 
pierwszym etapie badań, sprawdzili cały 
wyznaczony im obszar poszukiwań, nie 
oznacza to, że nie będą już z ich pomo-
cy korzystać archeolodzy w 2018 r. Za-
kres badań w 2018 r. może zostać roz-
szerzony. W szerokich planach zakłada 
się przebadanie przynajmniej fragmentu 
cypla nienadowskiego oraz miejsca by-
łego obozu NKWD w Trzebusce, gdzie 
do tej pory nie prowadzono żadnych 
działań sprawdzających. W najbliższych 
miesiącach weryfikowane były nowe re-
lacje przekazane przez mieszkańców 
Trzebuski i okolic, które dokładają kolej-
ne elementy do zamazanej tajemnicami 
historii sprzed lat. Istnieje też szansa, na 
rozpoczęcie prac badawczych na terenie 
Lasów Państwowych, choćby w rejonie 
Jelenich Gór, gdzie wiele na to wskazu-
je, wywożono szczątki pomordowanych  
z lasu Turzańskiego w latach 50 – tych… 
Prace tegoroczne, mimo nie odnalezienia 
kolejnych szczątków ludzkich, na pewno 
nie możemy uznać za nieudane. Przeba-
dano spory fragment lasu – dla właścicieli 
tych działek leśnych świadomość, że na 
ich ziemi nie ma już ciał jest na pewno 
bezcenna. Tym bardziej, że z lasu usu-
nięto wiele niewybuchów. Z każdym me-
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Bo ja odnoszę wrażenie, że dla wielu 
everestem marzeń piątkowego wieczo-
ru jest wieczór z pilotem i warką w ręce. 
Swoją drogą, czasem też potrzebny. Ale 
nie w tym rzecz.

Sokołów śpi, czy to My śpimy?
Zapoczątkowane w ubiegłym roku 

kino letnie na obiektach Orlika, a także to 
w MGOKSiR uważam za świetną inicja-
tywę. Idealna okazja żeby wyjść z domu, 
spotkać się ze znajomymi, pośmiać, wy-
mienić poglądy na temat filmu, a potem 
kontynuować wieczór we wspólnym to-
warzystwie, to idealne warunki do two-
rzenia więzi. Czegoś o czym coraz czę-
ściej zapominamy. Aby kino zagościło 
może nawet i na stałe w naszym mieście 
niestety nie wystarczy tylko polajkowanie 

„W Sokołowie się nic nie dzieje”, „Dni Sokołowa? Nie, dziękuję”.
Co robić popołudniami w Sokołowie? A co chcecie robić?

postu na facebooku. Trzeba czegoś wię-
cej niż uniesionego w górę kciuka. Trze-
ba wyjść z wirtualu do realu.

Koncert życzeń
Kiedy rozmawiam z innymi słyszę 

koncert życzeń co powinno być w So-
kołowie, czego i dlaczego nie ma tego  
i tamtego. Ale kiedy na zebraniach wiej-
skich w każdej z wiosek w naszej gmi-
nie trwają głosowania na co przezna-
czyć środki, na palcach można policzyć 
ile osób to tak naprawdę obchodzi. Jak  
w znanym dowcipie zostało spuento-
wane, żeby wygrać, trzeba po pierwsze 
kupić kupon. Ciekawa sytuacja miała 
miejsce w tym roku podczas tworzenia 
budżetu obywatelskiego. Zarząd Rady 
Samorządowej Mieszkańców Sokołowa 

Młp. wyszedł z inicjatywą składania pro-
pozycji na zadania, które zostaną potem 
sfinansowane z budżetu obywatelskie-
go. Jak na czterotysięczne miasto szału 
w ilości wniosków nie było, ale mnie za-
chwyciło coś innego. W ubiegłym roku, 
nie do pokonania był elektorat TG Sokół 
Sokołów Młp., którego pomysł zebrał naj-
więcej głosów. Nie wygraliby tego gdyby 
nie ich własna mobilizacja. Nie wygraliby 
tego gdyby zostali w domu, gdyby spa-
li… W tym roku kwestia sokołowskiego 
funduszu sołeckiego wzbudziła dużo 
emocji. Pomysłów było wiele, ale twardy 
elektorat TG Sokół konkurencji nie dawał 
spokoju. Przedstawiciele innych pomy-
słów, nie poddali się i postanowili połą-
czyć siły. Mając poczucie, że przegrają 
z kibicami sokołowskiego klubu połączyli 
siły i wygrali. Postanowili, że środki, któ-

trem zbliżamy się więc do zamierzonego 
efektu: jeśli w lesie turzańskim pozostały 
jeszcze ciała – a wiele na to wskazuje, 
że powinny pozostać niewielkie mogiły, 
to ludzi tam zagrzebanych należy ekshu-
mować i z godnością pochować. Ekipa 
poszukiwawcza powinna też natrafić na 
puste doły śmierci, co będzie oznaczać 
potwierdzenie informacjo o wywożeniu 
część ciał gdzieś indziej. Bezcenne jest 
to, że wyjeżdżający z lasu Turzańskiego 
w tym roku członkowie ekipy prof. Szwa-
grzyka jak i on sam, zapamiętają dobrze 
pobyt na terenie sokołowszczyzny. Do-
strzegli nie tylko spore zainteresowanie 
okolicznych mieszkańców (np. uczniów), 
jak i wsparcie, jakie w różnej formie im 
okazywano. Nić sympatii jaka powstała 
w tym roku jest niezwykle cenna – już 
w tym roku na własne oczy mogłem się 

przekonać, że profesjonalnie działający 
archeolodzy, czy historycy IPN, często 
dają z siebie nawet więcej niż z założenia 
powinni, pracując z ogromnym zaanga-
żowaniem także i poza godzinami wyzna-
czonymi na działania poszukiwawcze. 
Pozostaje więc oczekiwać na upragniony 
przełom, który wcześniej czy później po-
winien nastąpić…

Warto na koniec zaapelować do 
mieszkańców Sokołowszczyzny, o prze- 
kazywanie nawet najdrobniejszych infor-
macji, które mogą pozwolić na pozna-
nie jak najpełniejszej historii z 1944 r. 
Wszystkie one są traktowane poważnie 
i wcześniej czy później będą weryfiko-
wane przez pracowników IPN. Zdarza 
się, że ktoś się niecierpliwi, że te rela-
cje nie są nagrywane od ręki. Warto tu 
sobie uzmysłowić, że sprawą Trzebuski 

i Turzy od pewnego czasu zajmuje się 
pracownik IPN w Rzeszowie Bogusław 
Kleszczyński, który nie tylko ma na gło-
wie przygotowanie prac poszukiwaw-
czych i ich nadzór w Turzy, ale i także na 
terenie całego Podkarpacia. Można więc 
sobie wyobrazić, jak wiele miejsc jest do 
sprawdzenia i udokumentowania, wszak 
wchodzą tu także liczne miejsca związa-
ne choćby z mordami dokonanymi przez 
UPA. Tak jak wspomniałem wcześniej, 
wszystkie te relacje będą jednak na 
pewno zebrane i zweryfikowane. Póki 
co, trzeba podziękować mieszkańcom 
naszej Małej Ojczyzny za informacje 
przekazane w tym roku i do tej pory; oraz 
podziękować za stosowanie się do ape-
li, by nie przeszkadzać poszukiwaczom 
leśnych mogił w ich mozolnej, odpowie-
dzialnej pracy.

„To nie moje miasto śpi,  
tylko Ty w nim” *
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re dostaną, zostaną podzielone solidar-
nie na dwa pomysły. Wygrały propozycje 
budowy „Centrum rekreacyjno-rozryw-
kowego” na osiedlu „Pod Lasem” oraz 
zakup nowych elementów na plac za-
baw przy Przedszkolu Samorządowym 
w Sokołowie Małopolskim. Burmistrz 
widząc tak ogromne zaangażowanie na 
zebraniu do ww. inwestycji dołożył po 10 
000 zł oraz zdeklarował wykonanie do-
kumentacji na budowę oświetlenia przy 
ul. Pileckich wraz z oświetleniem Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II (ok. 15 000 zł),  
a także pomóc finansowo klubowi TG 
Sokół. Razem można więcej.

Nasza Gmina to nasze miejsce, 
dajmy jej siebie

Zapisz się do Klubu Seniora, poznaj 
zasady pierwszej pomocy, obejrzyj „Je-
zioro łabędzie” w rzeszowskiej filharmo-
nii i zatańcz na andrzejkowej imprezie. 

Na ostatkowej imprezie była nawet wróż-
ka, która wywróżyła naszym seniorom 
dobre życie. Klub Seniora nie jest dla 
Was? Przyjmowane są jeszcze zapisy 
do Klubu Młodych. Przyjdź na kabaret  
i pośmiej się z Dańcem. Odwiedź soko-
łowskie muzeum nocą i poznaj historie, 
które miały miejsce w naszej gminie. 
Zobacz co kiedyś robili nasi przodkowie. 
Jakie filmy oglądali, jak wyglądały stare 
napisy na ulicach, jak wyglądał Sokołów 
podczas wojny. Zaglądnij do biblioteki  
i zobacz ile tam się dzieje. Odwiedź so-
kołowski basen. Nawet noworodki mogą 
się u nas nauczyć pływać. Wiedzieliście, 
że nasza pływalnia od ponad 5 lat zajmu-
je pierwsze miejsce wśród podkarpac-
kich basenów? Pływanie nie jest Twoją 
mocną stroną? To może bieganie? Weź 
udział w Biegu Sokoła, przebierz się za 
św. Mikołaja i biegaj razem z innymi Mi-
kołajami. A może wolisz przebrać się za 
Supermena i pobiec w biegu sylwestro-

*tekst  pochodzi z piosenki „Moje miasto”  zespołu Tabu

wym? A może biegając chcesz pomóc 
innym? Bieg dla hospicjum jest więc 
właśnie dla Ciebie. Chcesz zostać Ka-
sparowem? Nasza sekcja szachowa nie-
dawno zagościła na mapie podkarpacia, 
a już wzbudziła zainteresowanie.

Złe spódnice czy baletnice?
Dni Sokołowa nie są imprezą dla Cie-

bie? A może warto przyjść, zobaczyć, po-
dziwiać, tańczyć, bawić się. Nie znalazłeś 
nic w harmonogramie dla siebie? A może 
warto przyjść tak po prostu i docenić tych, 
którzy włożyli tak wiele starań żebyśmy 
mogli się dobrze bawić? Popatrzeć z po-
dziwem na choreografię taneczną. Dzie-
ciaki ćwiczą, żeby specjalnie dla Ciebie 
zatańczyć najpiękniej jak potrafią. Może 
warto nie być „złą baletnicą, której prze-
szkadza rąbek u spódnicy”?

Warto wyjść z domu. Warto wyjść ze 
swojej strefy komfortu i dać miastu siebie.

Monika Śliż 

Działania artystyczne w MGOKSiR
„To, czego nie widzimy na co dzień…”

28 października 2017 roku o godzinie 
18-tej w sali klubowej MGOKSiR miało 
miejsce uroczyste podsumowanie V Ple-
neru Malarskiego „Sokołów 2017” pod 
Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga. Plener ten 
odbył się w dniach 17-19 sierpnia na tere-
nie Sokołowa Młp. i Turzy. Wzięło w nim 
udział 23 malarzy – amatorów i profesjona-
listów – działających w klubach twórczych 
oraz niezrzeszonych z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego. Plener zorganizował 
MGOKSiR przy współpracy Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Komisa-
rzem artystycznym był pan Ryszard Kucab.

Plener rozpoczął się od uroczystego 
powitania przez dyrektor MGOKSiR Agatę 
Dec i Burmistrza, pana Andrzeja Ożoga, 
który życzył uczestnikom wielu artystycz-
nych wrażeń i doznań podczas pobytu 
na Ziemi Sokołowskiej, wspaniałych prac 
malarskich oraz życzliwości i zrozumienia 
ze strony odbiorców sztuki – mieszkańców 
gminy i miasta Sokołów Młp.

W pierwszym dniu artyści poszuki-
wali malarskich motywów w miasteczku,  
w drugim – podobnie jak w ubiegłym 
roku, na terenie gospodarstwa Państwa 
Olszowych w Turzy.

Uroczysty obiad w restauracji „Sokół” 
zakończył trzydniowe zmagania arty-
styczne. Burmistrz Andrzej Ożóg wręczył 
wszystkim uczestnikom podziękowania, 
zapraszając jednocześnie na wystawę 

 Burmistrz Andrzej Ożóg i dyrektor Agata Dec witają uczestników pleneru „SOKO-
ŁÓW 2017”. Fot. H. Boho

poplenerową i na kolejny, przyszłorocz-
ny plener.

Uczestnikami Pleneru byli: Krystyna 
Arciszewska-Budzyń z Rzeszowa, Hen-
ryka Boho z Turzy, Anna Cisek z Trze-
bosi, Józefa Czachor z Kolbuszowej, 
Maria Drzał-Grych z Rzeszowa, Henry-
ka Gałuszka z Rzeszowa, Jolanta Inglot  
z Głogowa Młp., Maria Kania z Bud Gło-
gowskich, Marzena Karpińska z Chmiel-
nika, Małgorzata Kwolek z Sokołowa 

Młp., Monika Kwolek z Sokołowa Młp., 
Jadwiga Lasocińska z Głogowa Młp., 
Maria Łuszczki z Sokołowa Młp., Robert 
Łyczko z Zabajki, Mariusz Ożóg z Rze-
szowa, Halina Pizło z Rzeszowa, Małgo-
rzata Polit z Tywoni, Bogusław Reguła  
z Bud Głogowskich, Alina Szczygieł  
z Nienadówki, Jolanta Szczygieł z Nie-
nadówki, Maria Witt z Bud Głogowskich, 
Emilia Wołoszyn z Rzeszowa i Małgorza-
ta Wójcik z Nowej Sarzyny.
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V Plener Malarski „SOKOŁÓW 2017”  
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

ANDRZEJA OŻOGA,  
17-19 VIII 2017

5 października obradowała Komisja 
Artystyczna w składzie: przewodniczący 
Komisji – artysta malarz Ryszard Kucab, 
dyrektor Galerii Sztuki w Dębicy, oraz 
członkowie – Maria Wiktoria Mostek, 
artysta malarz z Rudnej Wielkiej oraz 
dr Bartosz Walicki, regionalista, prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej, kierownik Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

Komisja oceniła 27 prac 23 autorów 
w dwóch kategoriach: malarzy amatorów 
i profesjonalistów. Kierując się pozio-
mem artystycznym prac, Komisja posta-
nowiła przyznać nagrody i wyróżnienia 
15 osobom.

W kategorii malarzy amatorów Na-
grody Równorzędne otrzymały:
 – Jolanta Inglot z Głogowa Młp.  

za pracę pt. „Przystanek”

 – Marzena Karpińska z Chmielnika  
za pracę pt. „Uliczka Zawale”

 – Maria Łuszczki z Sokołowa Młp.  
za pracę pt. „Turzańskie pola”

 – Maria Witt z Bud Głogowskich za 
pracę pt. „Kapliczka św. Onufrego”

 – Wyróżnienia otrzymali:
 – Krystyna Arciszewska-Budzyń z 

Rzeszowa za pracę pt. „Macewy”
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 – Maria Drzał-Grych z Rzeszowa  
za pracę pt. „Pejzaż z Turzy”

 – Mariusz Ożóg z Rzeszowa za pracę 
pt. „Staw rybny w Turzy”

 – Jolanta Szczygieł z Nienadówki  
za pracę pt. „Mazurskie sosny”

W kategorii malarzy profesjonalistów  
Nagrody otrzymały:
 – I Nagrodę ex aequo – Henryka Boho 

z Turzy za pracę pt. „Dotyk słoń-
ca” oraz Małgorzata Polit z Tywoni  
za pracę pt. „Uliczka”

 – III Nagrodę – Anna Cisek z Trzebosi 
za pracę pt. „Trzy kościoły”

Wyróżnienia otrzymały:
 – Józefa Czachor z Kolbuszowej  

za pracę pt. „Staw w Turzy”
 – Małgorzata Kwolek z Sokołowa Młp. 

za pracę pt. „Panorama 3 Maja”
 – Monika Kwolek z Sokołowa Młp.  

za pracę pt. „Jestem”
 – Małgorzata Wójcik z Nowej Sarzyny 

za pracę pt. „W parku w Sokołowie”

Ponadto Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Sokołowskiej przyznało Nagrody Rów-
norzędne Prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej. Otrzymali je:
 – Maria Kania z Bud Głogowskich  

za pracę pt. „W pobliżu rynku”
 – Bogusław Reguła z Bud Głogow-

skich za pracę pt. „Św. Jadwiga”
 – Emilia Wołoszyn z Rzeszowa  

za pracę pt. „To co łączy”

Podsumowując Plener, Komisarz arty-
styczny Ryszard Kucab w okolicznościo-
wym folderze pisze:

Każdy z nas doświadczył tego, iż 
przechodząc często przez to samo miej-
sce nie zauważa detali… Nasza percep-
cja jest ograniczona, ale zaskakuje fakt, 
że widząc wielokrotnie tę samą ulicę, ten 
sam doskonale znany nam budynek, do-
piero dzisiaj dostrzegamy coś nowego, 
często charakterystycznego i ważnego.

Tak bywa także przy okazji plenerów 
malarskich, organizowanych od kilku lat  
w Sokołowie Małopolskim. Wydaje nam 
się, że już wszystko widzieliśmy, wszyst-
ko wiemy o mieście, w którym jesteśmy 
po raz kolejny, ale tak nie jest. To co wi-
dzieliśmy przed rokiem, okazuje się być 
czymś innym, inaczej to postrzegamy i to 
wystarczy, aby przenieść nasze „nowe 
widzenie” na papier lub płótno… Inspira-
cja to jedno, a dwuwymiarowa „rzeczy-
wistość”, którą tworzymy przy pomocy 
ołówka czy też farb, to drugie. To artysta 
decyduje jak chce przedstawić nam swoje 
emocje, swoje widzenie świata – zainspi-
rowany miejscem, w którym jest – tu i te-
raz. Miejsce znane nam, a jednak za każ-
dym razem odkrywane na nowo; tym są 
plenery malarskie w Sokołowie Małopol-
skim. Grupa bliskich sobie duchowo ludzi 
spędza kilka dni, aby szukać i szczęśliwie 
znajdować. Szukać relacji z otaczającą 
nas rzeczywistością, z płótnem będącym 

Komisja Artystyczna ocenia plenerowe 
prace. Fot. H. Boho
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Otwarcie Wystawy Poplenerowej „SOKOŁÓW 2017” 
– 28 X 2017

przekaźnikiem wyrażanych treści i z od-
biorcami, którzy w momencie kontaktu  
z obrazem stają się współtwórcami, gdyż 
każdy inaczej odczyta, zinterpretuje, 
przeżyje NASZE widzenie świata.

I to jest istotą sztuki. Namalowany ob-
raz ożywa w chwili kontaktu z odbiorcą…

Sobotni październikowy wieczór 
zgromadził, oprócz artystów – uczestni-
ków pleneru – wielu zaproszonych gości, 
twórców, sympatyków i miłośników sztuk 
pięknych, mieszkańców gminy i miasta 
Sokołowa Młp., Głogowa Młp., Rzeszo-
wa, Kolbuszowej. Wśród gości byli mię-
dzy innymi: radny powiatowy Stanisław 
Kula, przewodniczący Rady Miejskiej  

w Sokołowie Młp. Andrzej Pasierb, dy-
rektor Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. 
Roman Kochański, instruktor plastyki  
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie Krystyna Niebudek. Z powo-
du nieobecności Burmistrza i dyrektor 
MGOKSiR Agaty Dec, gości powitał  
i wystawę otworzył dr Bartosz Walicki. 
Protokół z obrad Komisji odczytał rów-
nież Bartosz Walicki. Nagrody pienięż-
ne, dyplomy i kwiaty laureatom wręczali: 
Maria Wiktoria Mostek, Ryszard Kucab, 
Stanisław Kula i Andrzej Pasierb. Plener 
podsumował Komisarz Ryszard Kucab.

Artystyczny klimat wieczoru ubogacał 
muzycznie Duet Instrumentalny Marecki 

& Walicki z Sokołowa, grający standardy 
bluesa, rocka i jazzu.

Wystawa poplenerowa trwała do 24 
listopada i cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem małych i dużych mieszkań-
ców gminy i miasta Sokołów Młp.

Dziękujemy artystom za udział  
w plenerze, panu Burmistrzowi za obję-
cie imprezy patronatem, panu Ryszar-
dowi Kucabowi za opiekę artystyczną  
i pracę w Komisji oceniającej obrazy, To-
warzystwu Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej za współpracę; Państwu Olszowym 
dziękujemy za gościnność i życzliwość.

Konkurs Fotograficzny „Kapliczki 
przydrożne”

1 grudnia 2017 roku o godzinie 16.30 
w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Sokołowie odbyło się 
posumowanie czternastej już edycji Po-
wiatowego Konkursu Fotograficznego, 
którego tematem w tym roku była mała 
architektura sakralna – krzyże i kaplicz-
ki przydrożne. Konkurs zorganizował 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji w Sokołowie Młp. pod Patro-
natem Starosty Rzeszowskiego. 

Na konkurs wpłynęło 41 fotografii  
w dwóch kategoriach wiekowych: Mło-
dzież i Dorośli. W konkursie wzięło udział 
12 uczestników z miejscowości: Nie-
nadówka, Sokołów Młp, Grzegorzówka, 
Błażowa Górna, Stobierna, Tyczyn oraz 
miast: Rzeszów, Łańcut i Dąbrowa Gór-
nicza (woj. śląskie).

Prace oceniało Jury na równych pra-
wach w składzie: Maria Wiktoria Mostek, 
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 – Krystyna Kielar z Łańcuta. Za 2 pra-
ce: Bez tytułu II, Bez tytułu III

 – II Nagroda – Damian Sobota z Bła-
żowej Górnej. Za 2 prace: Krzyż 
z rzeźbą Jezusa Ukrzyżowanego, 
Kapliczka w przysiółku Głębokie 
z obrazem Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy

Wyróżnienia
 – Andrzej Błoński z Grzegorzówki.  

Za pracę: Między „Bliźniakami”
 – Roman Kochański z Sokołowa.  

Za 3 prace: Kapliczka w pniu drze-
wa, Jezus Frasobliwy, Chrystus przy 
drodze

 – Jolanta Szczygieł z Nienadówki, 
KTS „ART-dekor”. Za pracę: Przy-
drożny krzyż

 – Alina Szczygieł z Nienadówki, KTS 
„ART-dekor”. Za pracę: Góralska 
kapliczka

Wystawa pokonkursowa nagrodzo-
nych, wyróżnionych i zakwalifikowanych 
na wystawę prac fotograficznych miała 
miejsce w MGOKSiR w dniach od 10 do 
26 października. Od 31 października do 
1 grudnia wystawę można było oglądać 
w sokołowskiej Bibliotece. Tutaj też od-

był się finisaż wystawy, na który przybyli 
laureaci konkursu i sympatycy fotografii. 
Gości powitali członkowie Jury – instruk-
tor plastyki Henryka Boho i kierownik Bi-
blioteki dr Bartosz Walicki, który odczytał 
protokół obrad komisji oceniającej nade-
słane na konkurs fotografie. Laureatom 
wręczono nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez MGOKSiR i Starostwo Powia-
towe oraz dyplomy i pamiątkowe foldery. 

Gratulujemy nagrodzonym i wyróż-
nionym oraz dziękujemy członkom Komi-
sji oceniającej prace nadesłane na XIV 
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ka-
pliczki przydrożne”. 

Podziękowania składamy Panu Jó-
zefowi Jodłowskiemu, Staroście Rze-
szowskiemu, za  wsparcie finansowe 
konkursu.

Dziękujemy również panu Bartoszo-
wi Walickiemu za pomoc w zorganizowa-
niu wystawy pokonkursowej w siedzibie 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sokołowie Młp.

artysta malarz z Rudnej Wielkiej, Ry-
szard Kucab, artysta malarz z Dębicy, 
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Henry-
ka Boho, instruktor plastyki MGOKSiR  
w Sokołowie Młp.

Spośród nadesłanych fotografii do 
nagród i wyróżnień Jury wybrało 17 prac 
11 autorów. 

Kat. Młodzież
 – I Nagroda – Magdalena Wilk ze Sto-

biernej. Za 2 prace: W szczerym polu 
biały krzyż…, Kapliczka na piaskach

 – II Nagroda – Nadia Batóg z Tyczyna. 
Za pracę: Anioł z kapliczki przydroż-
nej wskazuje Znak Przymierza

 – III Nagroda – Gabriela Rok z Rze-
szowa. Za pracę: Maryja – patronka 
życia

Wyróżnienie – Martyna Pinda z Rze-
szowa. Za pracę: Maryjna biel pośród 
szumu liści

Kat. Dorośli
Dwie I Nagrody

 – Janusz Kotula z Sokołowa Młp. Za 2 
prace: Jednak na tym świecie jesz-
czem jest potrzebny, W cieniu tych 
wielkich
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Podsumowanie XIV Powiatowego Konkursu Fotograficznego 
„Kapliczki przydrożne”

pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego – 1 XII 2017
„Jesienne klimaty”

8 grudnia 2017 roku zakończyła się 
wystawa prac uczestników Pleneru Ma-
larskiego „Jesienne klimaty”, który odbył 
się 14 października w Turzy. W plenerze 
wzięli udział członkowie Klubu Twórców 

Sztuki „ART-dekor” z MGOKSiR oraz 
zaproszeni Goście. KTS „ART-dekor” 
reprezentowały: Małgorzata Kwolek, Ma-
ria Łuszczki, Wiesława Pałka, Jolanta 
Szczygieł i Henryka Boho; Aktywną Gru-
pę Twórców z Miejsko Gminnego Domu 
Kultury w Głogowie Młp.: Agnieszka Cy-

nar, Małgorzata Grodecka, Jolanta In-
glot, Maria Kania, Robert Łyczko i Maria 
Witt; Kobiecą Grupę Plastyczną „Droga” 
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie: Maria Wiktoria Mostek. Udział 
w plenerze wziął także udział artysta ze 
Słowacji – Pavol Veselovsky.

Ekspozycja czynna była od 9 listopa-
da do 8 grudnia w holu Krytej Pływalni  
w Sokołowie Młp. Wystawa prezentowała 
efekty pracy twórczej uczestników ple-
neru. Na wystawie znalazły się również 
prace malarskie trzech członkiń KTS „AR-
T-dekor”: Anny Cisek, Katarzyny Kochań-
skiej i Moniki Kwolek, które nie mogły brać 
udziału w październikowym plenerze.

W piątek 8 grudnia o godzinie 16-tej 
na Basenie w Sokołowie prawie wszyscy 
uczestnicy pleneru spotkali się, by pod-
sumować i zdemontować wystawę. Arty-
stów powitali dyrektor MGOKSiR Agata 

Dec oraz dyrektor Krytej 
Pływalni Roman Kochański. 
Wręczyli oni podziękowania 
za udział w plenerze i wysta-
wie poplenerowej.

Wystawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych.

Dziękujemy artystom za 
udział w plenerze i za udo-
stępnienie swoich prac na 
wystawę, panu Romanowi 
Kochańskiemu za gościn-
ność, życzliwość i pomoc  
w zorganizowaniu wystawy.
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Eliminacje Gminne Podkarpackiego  
Konkursu „Literatura i Dzieci”

17 listopada 2017 r. odbyły się w so-
kołowskiej kulturze Eliminacje Gminne 
Podkarpackiego Konkursu „Literatura 
i Dzieci 2017”. Tegorocznym tematem 
przewodnim były alternatywne sposoby 
spędzania wolnego czasu, które ogólnie 
zatytułowano „Dzień bez komputera”.

Jak może wyglądać dzień bez szkla-
nych ekranów, czyli komputerów, table-
tów, smartfonów, etc.? Na takie pytanie 
w sposób twórczy poprzez: recytację 
literatury, śpiew lub inscenizację starali 
się odpowiedzieć uczestnicy Konkursu. 
A jak się im to udało ? Oceniło to jury 
w składzie Zastępca Burmistrza GiM So-
kołów Młp. Grzegorz Kwiecień oraz Dy-
rektor MGOKSiR Agata Dec. Po wysłu-

chaniu 10 prezentacji w grupie wiekowej 
od 0 do III klasy szkoły podstawowej i 7 
prezentacji w kategorii drugiej, czyli klas 
od IV do VII szkoły podstawowej uhono-
rowani zostali:
I grupa

Recytacja: Nadia Piersiak – Nomino-
wana, Carlos Płoszaj-Sousa – Nomino-
wany, Julia Piersiak – Wyróżnienie. Po-
zostali: Kinga Cymerys, Lidia Falandys, 
Oliwia Kurasińska, Lena Jacek, Emilia 
Kłoś, Wiktor Kudła.

Piosenka: Weronika Cisek – Wyróż-
niona.
II grupa

Recytacja: Judyta Prucnal – Nomi-
nowana, Norbert Budzyń – Wyróżniony, 

Pozostali: Zuzanna Kraska, Sara Flak, 
Małgorzata Wielgosz, Wiktoria Niezgoda.

Inscenizacja: grupa ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Trzebosi – Wyróżniono.

Wszyscy wyżej wymienieni w nieco 
poszerzonym składzie reprezentowali 
Gminę Sokołów Młp. na szczeblu mię-
dzypowiatowym Konkursu w Boguchwa-
le, koszty transportu pokrył organizator 
eliminacji gminnych. A za odwagę, za 
to, że nie wstydzili się wystąpić na so-
kołowskiej scenie kulturalnej wszyscy 
uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątko-
we różne książki ilustrowane o tematyce 
dostosowanej do wieku uczestników. 
Organizator zapewnił również dzieciom 
posiłek, napoje w tym ciepłą herbatę.

Marek Kida

MGOKSiR w Sokołowie Młp. we 
współpracy z Komendą Miejską Policji 
w Rzeszowie 23 listopada 2017 prze-
prowadził debatę społeczną na temat 
„Bezpieczny Senior- jak unikać zagro-
żeń”. Spotkanie zgromadziło liczną 
grupę Seniorów z naszej Gminy oraz 
przedstawicieli lokalnych władz na cze-
le z zastępcą Burmistrza Grzegorzem 
Kwietniem, Radnymi Rady Miejskiej 
Marianem Krzyśko, Markiem Bursztą, 
Przewodniczącym Zarządu Rady Samo-
rządowej Mieszkańców Miasta Sokoło-
wa Młp. Pawłem Rusinem oraz Janem 
Kwietniem sołtysem Turzy i Andrzejem 
Kurysiem sołtysem Markowizny. Komen-
dę Miejską Policji w Rzeszowie repre-
zentowali Zastępca Komendanta KMP  
w Rzeszowie mł. insp. Mirosław Wośko, 
Naczelnik Wydziału Prewencji KMP asp. 
sztab. Adam Maruszak, Kierownik Re-
feratu ds. Profilaktyki Społecznej, Nie-
letnich i Patologii KMP asp. sztab. Anna 
Szpond- Sitek, oficer prasowy KMP 
nadkom. Adam Szeląg pełniący funkcję 
moderatora debaty, asp. Janusz Kluz  
z Wydziału Prewencji KMP oraz mł. asp. 
Tomasz Drzał z Referatu ds. Profilakty-
ki Społecznej KMP. Komisariat Policji  
w Sokołowie Młp. reprezentował Ko-
mendant nadkomisarz Paweł Suski oraz 
dzielnicowi: mł. asp. Piotr Knap, post. 
Sebastian Ryba, mł. asp. Jacek Potoc-
ki, i mł. asp. Kamil Niedzielski. Na spo-

Debata społeczna  
„BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW - JAK UNIKAĆ 

ZAGROŻEŃ”
tkaniu przedstawiono przykłady najczę-
ściej stosowanych oszustw na osobach  
w podeszłym wieku oraz omówiono 
środki zachowania ostrożności w sy-
tuacji, w której istnieje podejrzenie, że 
ktoś może paść ich ofiarą. Bardzo ważna  
w tej kwesti jest zasada ograniczone-
go zaufania, co wielokrotnie podkreślali 
Funkcjonariusze Policji - uczulano przed 
wpuszczaniem obcych osób do domu, ta-
kie wizyty bowiem mają często charakter 
rabunkowy. Policjanci przestrzegali rów-
nież, aby sprawdzać legitymacje osób 
podających się za pracowników tych in-
stytucji, z którymi wiążą nas jakieś zobo-
wiązania i pamiętać, że przedstawiciele 

poważnych firm sprzedających usługi 
związane z elektrycznością, gazem czy 
telekomunikacją nie odwiedzają klientów 
w ich prywatnych domach w celu podpi-
sania nowych umów czy zaktualizowa-
nia danych do istniejących. Wizyta tego 
typu złożona w domu powinna wzbudzić 
niepokój, gdyż sprawy formalne zawsze 
załatwia się w biurach obsługi klienta, do 
których dostaje się wcześniejsze wezwa-
nie. Natomiast jeżeli chodzi o sytuacje,  
w których ktoś telefonicznie chce poży-
czyć od nas pieniądze, to najlepszym 
sposobem na zweryfikowanie, tego 
czy nasz rozmówca jest rzeczywiście 
tym, za kogo się podaje jest wykona-
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nie telefonu kontrolnego na prywatny 
numer tej osoby i sprawdzenie czy to 
ona nawiązywała kontakt w tej sprawie. 
Funkcjonariusze KMP w Rzeszowie 
zaprezentowali sposób działania Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  
i realizowane programy profilaktyczne. 
Komendant Komisariatu w Sokołowie 
przedstawił dzielnicowych i omówił dzia-
łalność Komisariatu. Uczestnicy mogli 
zadawać pytania i zgłaszać wnioski,  
z których wyprowadzono następujące 
postulaty ze strony mieszkańców: częst-
sze patrole dzielnicowych i rozszerzenie 
monitoringu na obrzeża miasta, udział 
dzielnicowych w zebraniach wiejskich 
oraz wzmożona kontrola ruchu ulicy Woj-
ska Polskiego od wjazdu z ulicy Tysiąc-
lecia. Dzielnicowi ze swojej strony zwró-
cili się z prośbą o zadbanie o widoczne 

KOMISARIAT POLICJI W SOKOŁOWIE MŁP. 
Komendant nadkom. Paweł Suski 
sekretariat - telefon:/17/ 858-3754, /17/ 858 3750 
DZIELNICOWI: 
mł. asp. Piotr Knap tel.: (17) 858 3753, 572 908 478 
rejon Sokołów Małopolski 
post. Sebastian Ryba tel: (17) 858-3767, 572 908 480, 
rejon Trzeboś, Kąty Trzebuskie, Wólka Niedźwiedzka 
mł. asp. Jacek Potocki tel: (17) 858-3753, 572 908 479, 
rejon Trzebuska, Nienadówka 
mł. asp. Kamil Niedzielski tel: (17) 858-3753, 572 908 477, 
rejon Górno, Markowizna, Wólka Sokołowska, Turza

oznaczenia numerów posesji oraz za-
bezpieczanie czworonogów, które biega-
jące bezwolnie stwarzają zagrożenie dla 
ruchu pojazdów i pieszych.

Poniżej przedstawiamy dzielnico-
wych poszczególnych miejscowości  

z terenu naszej Gminy oraz ich numery 
telefonów. Trzeba pamiętać, że nagłe 
przypadki łamania prawa lub różnego ro-
dzaju wypadki należy zgłaszać pod nu-
merami: 997 lub 112.

Adrianna Szot-Warzocha

ANDRZEJKI W KLUBIE 
SENIORA

Zgodnie ze staropolską tradycją, 
dzień świętego Andrzeja, zwany po-
tocznie Andrzejkami to ostatnia okazja 
do hucznej zabawy przed adwentem. 
Okazję tą wykorzystali uczestnicy Klu-
bu Seniora działającego przy MGOKSiR 
w Sokołowie Młp. 30 listopada o zmro-
ku rozpoczęła się impreza przy muzyce 
granej i śpiewanej na żywo przez za-
przyjaźnionych z Klubem Seniora Pa-
nów Witolda Walickiego i Wiesława Ma-
reckiego. Biesiada przy stołach, w tańcu 
i przy wróżbach trwała aż do północy. 
Świętowaliśmy przy tym imieniny dwóch 
Andrzejów, jednego, który z Klubem Se-
niora związany jest od początku oraz 
drugiego, męża naszej Klubowej kole-
żanki. Panów obsypaliśmy kwiatami  
i wyśpiewaliśmy najserdeczniejsze ży-

czenia. Punktem głównym programu były 
wróżby przygotowane przez instruktorkę 
zajęć Klubowych, przebraną za cygan-
kę, która odkryła uczestnikom ich przy-
szłość. A pamiętać należy, że wróżby 

odprawione w cza-
sie od zmroku 29 li-
stopada do nocy 30 
mają magiczną moc 
i wszystkie się speł-
niają! Wiemy więc 
na czyim weselu 
bawić się będziemy  
w 2018 roku oraz 
komu co zostało 
woskiem pisane.. 

Za rok spotkamy się w tym samym skła-
dzie i sprawdzimy komu cygańskie wróż-
by sprawidziły się w 2018 roku.

Instruktor, Adrianna Szot-Warzocha
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3 grudnia Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Młp.  odwiedzili wyjątkowi goście. Tego 
popołudnia świat przykryła wielka war-
stwa białego puchu, tworząc idealną 
scenerię na przybycie Świętego Mikołaja 

i jego pomocników którzy zmierzali do 
Sokołowa aż z Bieguna Północnego. Na 
widowni dzieci wraz z rodzicami niecier-
pliwie czekali na to wyjątkowe spotka-
nie. O godzinie 16:00 na scenie w Sali 
widowiskowej pojawiły się dwa barwne 

elfy, pomocnicy Świętego Mikołaja. Przy-
witały wszystkie dzieci i zaprosiły je do 
wysłuchania bajki, którą na scenie miał 
przeczytać Gospodarz Gminy i Miasta 
Burmistrz Andrzej Ożóg. Dzieci otoczyły 
Pana Burmistrza dookoła na scenie i wy-
słuchały pięknej baśni, która wprowadzi-
ła zebranych w zimowy, magiczny nastrój 
oraz wspólnie z Nim obejrzały ilustracje, 
które komentarzem i morałem opatrywał 
Pan Burmistrz. Wszystkie dzieci, od tych 
maluszków począwszy po przedszkolaki 
i dzieci wczesnoszkolne a nawet ich ro-
dzice zostali zaproszeni do wspólnej za-
bawy na scenie. W scenerii spadających 
z nieba baniek mydlanych i sztucznego 
śniegu, dzieci tańczyły i śpiewały piosen-
ki. Wszystkie zabawy miały edukacyjny 
przekaz, o tym, że należy jeść warzywa  
i owoce, czy nosić odblaski. Elfom do po-
mocy przybył wielki śnieżny Bałwan oraz 
Pingwin a radości dzieci nie było końca. 
Gdy Elf zapowiedział, że ten najbardziej 
oczekiwany gość jest już w drodze, emo-
cje osiągnęły szczytu. Dzieci ustawiły się 
po obu stronach, tworząc dla Mikołaja 
tunel, którym mógł przejść przez salę 
niosąc torby pełne prezentów. I wreszcie 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  
W MGOKSiR W SOKOŁOWIE MŁP.
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W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w Wiej-
skim Ośrodku Kultury w Górnie odbyły 
się Mikołajki. Był to Turniej Gier i Zabaw 
– integracyjne spotkanie dzieci i młodzie-
ży. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
15.00 ogłoszeniem otwarcia imprezy. 
Rozpoczęcie zabaw poprzedził wybór 
drużyn.

Najpierw na rozgrzewkę wszyscy mie-
li za zadanie odnaleźć ukryte na terenie 
Ośrodka numerki (pod niektórymi nume-
rami ukryte były drobne upominki). Na-
stępnie wszyscy podzieleni już na drużyny 
bawili się w „Schowaj i znajdź”. Zabawa ta 
wywołała wiele radości, ekscytacji, pobu-
dziła wyobraźnie oraz spostrzegawczość. 
Wymyślne skrytki zaskakiwały nawet 

ich samych. Rozgrywki między drużyna-
mi były bardzo zacięte i wywołały wiele 
emocji. Uczestnicy musieli tutaj wykazać 
się spostrzegawczością, szybkością, wy-
obraźnią. Kolejnym punktem były prze-
różne gry i zabawy m.in. „Bieg po buty”, 
„Wyścig narciarski”, „Prawda-fałsz” czy 
zabawa z miotłą. Na zakończenie były wy-
konywane przez uczestników bransoletki. 
Każdy według własnego gustu i upodobań 
tworzył swoją własną. Ostatecznie każdy 
uczestnik otrzymał od Mikołaja słodkości 
tak uwielbiane przez wszystkich.

Nie od dzisiaj wiadomo, że gry rucho-
we są najbardziej lubianą przez dzieci 
formą zajęć. Mikołajkowy Turniej to por-
cja dobrej zabawy w formie sprawno-
ściowych konkurencji i gier. Był to miło 
spędzony czas. Chodziło tu o radość ze 
wspólnej zabawy, zwłaszcza, że święta 
są czasem szczególnym, kiedy wyjątko-
wo bardziej niż zwykle zwracamy uwagę 
na więzi i radość z przebywania w towa-
rzystwie bliskich nam osób. Myślę, że 
o to właśnie chodzi w tym czasie, żeby 
czuć radość ze wspólnej zabawy i możli-
wości przebywania z innymi.

Dla dzieci został przygotowany po-
częstunek oraz gorąca herbata. Wszyst-
kie osoby otrzymały słodycze ufundo-
wane przez MGOKSiR w Sokołowie 
Małopolskim. Dziękuję Pani Dyrektor za 
możliwość organizacji tak ważnego dla 
dzieci Święta jakim są  Mikołajki. Dzięki 
temu mogliśmy się cieszyć ze wspólnej 
zabawy i obecności innych. Dziękuję 
wszystkim za uczestnictwo. Tym samym 
zapraszam do brania udziału w kolej-
nych organizowanych imprezach.

Tak radosny, kolorowy i wręcz ma-
giczny czas jak Mikołajki to wspaniała 
okazja do zabawy na sportowo.

Dzielmy się miłością  i radością w ten 
niezwykły czas....Wesołych Świąt!

Barbara Rybak

pojawił się – z długą białą brodą, wąsa-
mi, w okularach, z nosem czerwonym  
z zimna – bo przecież przybył z bardzo 
daleka w ten zimowy wieczór, na czer-
wono ubrany Święty Mikołaj. Wszedł do 
Sali i przywitał się z każdym dzieckiem 
z osobna, tuląc i głaszcząc je po głowie. 
Każde dziecko mogło go dotknąć i już 
nie ulegało żadnej wątpliwości, że Świę-
ty Mikołaj istnieje naprawdę. Po krótkiej 
zabawie Mikołaj zasiadł na wielkim krze-
śle i zapraszał do siebie dzieci, które  
w tym roku zasłużyły na nagrodę za swoje 
zachowanie, wręczając kolorowe paczki  
z prezentami. I nie da się ukryć, że  
w naszej Gminie są tylko bardzo grzecz-
ne dzieci! A po tym spotkaniu szczęśliwe, 
bo spełniły się ich mikołajowe życzenia.

Adrianna Szot-Warzocha

Mikołajki 2017
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Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej
10 grudnia br, odbyło się spotkanie po-

święcone w całości tematyce związanej 
z „Małym Katyniem Ziemi Sokołowskiej”. 
Na spotkanie przybyły osoby, aby w za-
dumie wysłuchać przesłania płynącego  
z wierszy autorstwa Sabiny Woś. Wiersze 
zebrane w tomiku pt. „Pamięci pomordo-
wanych w turzańskim lesie” przedstawiła 
sama poetka. A dopełnieniem wieczoru 
była obszerna i szczegółowa prezen-
tacja multimedialna, którą przygotował  
i omówił zebranym historyk Piotr Ożóg. 
Dodatkowo można było zwiedzić dwie 
przygotowane ekspozycje. Mianowicie, 
była to wystawa pokonkursowa prac pla-

stycznych pt. „Patriotyczna Droga Krzy-
żowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”, 
zaś drugą ekspozycję przygotowano 
specjalnie na czas trwania spotkania pt. 
„Trzebuska-Turza. Mały Katyń Ziemi So-
kołowkiej”. A jest ona znana bliżej tym, 
którzy choć raz uczestniczyli w trzecią 
niedziele września w uroczystościach 
w lesie turzańskim, gdzie u wejścia za-
trzymuje na chwilę przechodnia 
w chwili zadumy nad tragedią 
tamtych lat minionych. Wśród 
osób żywo zainteresowanych 
rozpropagowaniem i poszerza-
niem wiedzy o Małym Katyniu 

znaleźli się również na spotkaniu Radny 
Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Kula, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Pasierb oraz działaczka społeczna Da-
nuta Urzędowicz. W dwugodzinnym spo-
tkaniu znalazł się też czas na rozmowę  
i zadawanie pytań.

Marek Kida

MGOKSiR w Sokołowie Młp. wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom pełnoletnich 
mieszkańców naszej Gminy kierując 
ofertę dla tych, którzy chcieliby aktyw-
nie i twórczo spędzić wolny czas w ra-
mach Klubu Aktywnych Młodych. Przed 
przerwą świąteczną Młodzi  wzięli udział  
w warsztatach rękodzieła artystycznego 
w zakresie tworzenia ozdób Bożonaro-
dzeniowych z masy solnej, a następnie 
wykonywania wianków Świątecznych 
na żywym stroiszu na Boże Narodze-
nie. Bardzo duża część uczestniczek 
Klubu posiada zainteresowania zwią-
zane z działalnością artystyczną, w tym 
rękodzielniczą, dlatego każda w ramach 
tych zajęć miała okazję realizować się 
twórczo, podzielić doświadczeniem oraz 
zdobytą wiedzą pod okiem instruktora 
zajęć. Jako, że w szeregach uczestni-

PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNYCH 
PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW GMINY

ków zajęć Klubu brakuje Panów, nasze 
kobiety miały okazję uczestniczyć w ty-
powo kobiecym spotkaniu związanym  
z urodą. Bardzo atrakcyjny wykład przy-
gotowała Pani Natalia Sobota, dyplo-
mowana kosmetyczka oraz wizażystka, 
która wprowadziła nasze uczestniczki  
w tajniki dbania o cerę oraz wykonywa-
nia profesjonalnego makijażu. Serdecz-
nie zapraszamy na spotkania wszystkich 
chętnych, zwłaszcza Panów, licząc, że 
wniosą do naszej grupy swoją energię  
i zachęcą pozostałe osoby do rozwijania 
nowych kierunków zainteresowań. 

Spotkania Klubu Aktywnych Młodych 
odbywają się w każdy wtorek o godzinie 
18:00 w budynku MGOKSiR przy ulicy 
Rzeszowskiej 29.

Instruktor, Adrianna Szot-Warzocha
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Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej
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XIII Powiatowy Jesienny Turniej Te-
nisa Stołowego pod Patronatem Starosty 
Rzeszowskiego mile zaskoczył organiza-
torów, gdyż nadspodziewanie 19 listopa-
da 2017 r. z samego rana do Sokołowa 
zawitało blisko 130 osób ze sportowym 
zacięciem do tenisa stołowego. Byli to 
reprezentanci miasta Rzeszów, gmin 
powiatu rzeszowskiego: Hyżne, Głogów 
Młp., Tyczyn, Trzebownisko, Świlcza  
i gospodarzy czyli Sokołowa Młp. oraz 
gmin powiatów ościennych: Czarna, Kol-
buszowa, Raniżów, Bojanów. Przy takiej 
ilości uczestników Turniej rozgrywano na 
12 profesjonalnie przygotowanych sto-
łach, ale sędzia główny Andrzej Godek 
wraz z sędzią wspomagającym Toma-
szem Niziołem nie mieli większych pro-
blemów z zawodnikami, gdyż wszyscy 
starali się rozgrywać mecze szanując 
zasady Fair Play. Zmagania sportowe 
przebiegały sprawnie, chodź niektóre 
mecze bywały zacięte, niemal o każdy 
punkt. Gdy Turniej dobiegał końca orga-
nizator, czyli Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Młp., w przerwie zaprosił uczestników na 
posiłek regenerujący, a przez cały czas 
trwania zawodów funkcjonował mini bu-
fet z wodą mineralną. Podczas uroczy-
stego aktu dekoracji laurami zwycięzców 
w postaci pucharów z grawerką dla naj-
lepszych oraz nagród rzeczowych (ple-
caki i torby o sportowym wzornictwie) za 
zajecie miejsc z tzw. pudła uhonorowali 
Zastępca Burmistrza GiM Sokołów Młp. 
Grzegorz Kwiecień, Radny Rady Miejski 

Nasza sekcja szachowa ma już za 
sobą pierwsze poważniejsze zawody  
o bardzo wysokiej randze, a mianowicie 
XXI Międzynarodowe Mikołajkowe Mi-
strzostwa Szachowe, które zostały roze-
grane 2 grudnia br. w Brzozowie. Z racji 
tego, że dopiero wkraczamy w świat tur-
niejowej zabawy z szachami nie nasta-
wialiśmy się na duże zwycięstwa. Liczną 
ekipą 15 juniorów młodszych i jeden se-
nior (tata jednego z naszych podopiecz-
nych) pojechaliśmy po bezcenną naukę, 
zdobyć potrzebne doświadczenie, obyć 
się z zasadami kodeksu szachowego  
w praktyce. Owszem, była cicha nadzie-
ja na pewne sukcesy, ale bardzo cicha, 
gdyż na sali turniejowej spotkaliśmy się 
ze „starymi potęgami” szachowego fa-
chu z pokoleniowym, a czasem kilku 
pokoleniowym dorobkiem. Dla przykładu 
w grupie juniorskiej młodszej, gdzie grali 
nasi zawodnicy, dominowali gracze klu-
bowi: KKSz Urania Krosno, UKS SP 1 

Jesienny Tenis Stołowy

SZACHY BRZOZÓW

i Sędzia Główny Turnieju Andrzej Godek 
oraz gospodarz Turnieju   Agata Dec – 
Dyrektor MGOKSiR. A nie zapominano 
również o najmłodszych wręczając ple-
cak i torbę turystyczną przedstawiciel-

ce juniorek i przedstawicielowi juniorów  
z najmniejszą liczbą lat życia jako nagro-
dę upominek za udział. Wyniki końcowe:
Kategoria wiekowa do 13 lat

Dziewczęta: 1. Oliwia Puzio, 2. Ga-
briela Solorz, 3. Magdalena Pluta

Chłopcy: 1. Piotr Żabiński, 2. Paweł 
Czachor, 3. Dawid Inglot
Kategoria wiekowa od 14 do 16 lat

Dziewczęta: 1. Jolanta Motyka, 
2.Weronika Olszowy, 3. Paulina Niemiec

Chłopcy: 1. Sebastian Sobczyk, 
2.Rafał Kata, 3. Patryk Międlar
Kategoria wiekowa od 17 do 19 lat

Kobiety: 1. Adrianna Niemiec, 2. Kin-
ga Kapuścińska, 3. Alicja Baszkiewicz

Mężczyźni: 1. Marcin Szponar, 2. Da-
mian Dziedzic, 3. Kamil Szostecki
Kategoria wiekowa od 20 do 39 lat

Kobiety: 1. Bogusława Rusin, 2. Pau-
lina Prucnal, 3. Adrianna Mazera

Mężczyźni: 1. Jacek Bednarz,  
2. Grzegorz Puzio, 3. Grzegorz Rumak
Kategoria wiekowa od 40 do 55 lat

Kobiety: 1. Maria Wilk, 2. Genowefa 
Kopeć, 3. Danuta Dudzik

Mężczyźni: 1. Józef Kołodziej, 2. Ta-
deusz Grys, 3. Andrzej Wilk
Kategoria wiekowa 56 lat i powyżej

Kobiety: 1. Janina Stańczyk
Mężczyźni: 1. Jan Koniuch, 2. Jan 

Worek, 3. Adam Aleksiejonek
Niepełnosprawni

Kobiety: 1. Ewa Cisek, 2. Anita Szeli-
ga, 1. Katarzyna Kochańska

Mężczyźni: 1. Jacek Sałek, 2. Krzysz-
tof Łuszczki, 3. Maciej Puzio

Najmłodszy: Marcin Motyka
Najmłodsza: Julia Motyka

Marek Kida

MGOKSiR składa podziękowania instytucjom wspierającym działania Ośrod-
ka, bez których Turniej nie mógłby się odbyć, a w szczególności podziękowania 
te kieruje na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga i Sta-
rosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego za wsparcie finansowo-organizacyjne 
oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. JP II Wiesława Sondeja za udostepnienie hali 
sportowej.

Brzozów, LKS Sanovia Lesko, LKS Me-
chanizator Ustrzyki Dolne, GKS Szach
-Mat Wiśniowa, SP Bóbrka, SP Zagórz,  
SP Myczków, SP Wołkowyja, KS Komu-
nalni Sanok. 

Niemniej jednak gracze MGOKSiR 
Sokołów Młp. nie stchórzyli i z bojowym 
nastawieniem przystąpili do realizacji po-
wierzonego zadania. I ta cicha nadzieja 
ziściła się. Kilku naszych graczy wyrobi-
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VII Powiatowy Jesienny  
Turniej Badmintona

ło normę na piątą kategorię szachową.  
A dokonali tego wyczynu: Wiktor Waw-
rzaszek, Karol Matuła, Arkadiusz Taba-
ka, Mateusz Pasek, Marcin Tabaka, Woj-
ciech Okoń, Karol Rafiński oraz ostatnim 
rzutem na przysłowiową taśmę Łukasz 
Rafiński. O dosłownie włos awans ten 
uciekł naszej zawodniczce Wiktorii Nie-
zgodzie, ale kolejne turnieje poprzedzo-
ne regularnymi zajęciami naszej sekcji 

szachowej na pewno przyniosą kolejne 
awanse na wyższe stopnie tej królew-
skiej gry. Bardzo ważne jest to, że nasi 
zawodnicy nie poddają się, a porażki 
przyjmują jako naturalną lekcję gry, zaś 
po zwycięstwach nie spoczywają na lau-
rach, szanują swojego przeciwnika; jak  
i siebie nawzajem, jako członków jednej 
wielkiej społeczności szachistów. Czują 
dumę, że stanowią jeden klub, który na 

wzajem się wspiera zarówno w sukce-
sach jaki i porażkach oraz w końcu czują 
dumę, że to właśnie oni reprezentują na-
sze miasto w świecie... ponieważ nasze 
pojawienie się na „mapie szachowego 
Podkarpacia” wzbudziło spore zaintere-
sowanie wśród znawców tej dyscypliny 
sportu.

Marek Kida

W dniu 10 grudnia 2017 r. obiek-
ty Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Sokołowie Młp. gościły uczestników  
VII Powiatowego Jesiennego Turnieju 
Badmintona pod Honorowym Patrona-
tem Starosty Rzeszowskiego Józefa 
Jodłowskiego.

W turnieju uczestniczyło 50 zawod-
ników, zawodniczek wraz z opiekunami 
reprezentujących gminy: Kamień, Rani-
żów oraz Sokołów Młp. (ZS Trzebuska, 
ZS nr 2 Nienadówka, ZS Sokołów Młp., 
ZS Górno).

Rywalizowano na 4 kortach w 3 ka-
tegoriach wiekowych dziewcząt i chłop-
ców. Wyniki przedstawiają się następu-
jąco: 
I Kategoria wiekowa - rocznik 2005  
i młodsi

 dziewczęta: 1.Ożóg Amelia (ZS Nie-
nadówka nr 2), 2.Naja Kamila (ZS Nie-
nadówka nr 2), 3.Wójcik Katarzyna (ZS 
Nienadówka nr 2); 

chłopcy: 1.Kustra Kacper (ZS Nie-
nadówka nr 2), 2.Kapuściński Jakub 
(ZS Trzebuska), 3.Bieńko Wojciech (ZS 
Trzebuska). 
II Kategoria wiekowa – rocznik 2002-
2004 

dziewczęta: 1. Niemiec Paulina (ZS 
Nienadówka nr 2), 2. Bieńko Wiktoria 
(ZS Trzebuska), 3.Zdeb Paulina (ZS So-
kołów Młp.);

 chłopcy: 1.Wójcik Sebastian  
(ZS Nienadówka nr 2), 2.Ożóg Hubert 
(ZS Nienadówka nr 2), 3.Krzyśko Karol 
(ZS Nienadówka nr 2).
III Kategoria wiekowa - rocznik 2001  
i starsi 

kobiety: 1.Bazan Karolina (Sokołów 
Młp.),2.Niemiec Adrianna  (Markowizna); 

mężczyźni: 1. Pokrzywa Zbigniew 
(Sokołów Młp.), 2. Tasior Dominik (Trze-
buska), 3. Drozd Łukasz (ZS Trzebuska).

Sędzią głównym zawodów był Tade-
usz Bazan, sędzią pomocniczym oraz se-

kretarzem zawodów Wiesław Rzeszutek.  
Wszyscy uczestnicy turnieju wraz  

z opiekunami otrzymali poczęstunek 
oraz ciepłe i zimne napoje.

Za zajęcie I miejsca uczestnicy otrzy-
mali puchary, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe, za zajęcie II-III miejsca dyplomy  
i nagrody rzeczowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., skła-
da serdeczne podziękowania Staroście 
Rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu, 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów 
Młp. Andrzejowi Ożogowi oraz Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Wie-
sławowi Sondejowi za udzielenie wspar-
cia finansowo-organizacyjnego.

Dziękujemy również pani Katarzynie 
Urban, panu Januszowi Wołczowi oraz 
panu Łukaszowi Drozdowi za pomoc  
w organizacji  zawodów.

Tadeusz Bazan
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Turniej o Tarczę Legionów

szów, Resovia Rzeszów, Ikar Głogów, 
GAF Głogów, Jedność Niechobrz, Bardo-
med Krosno oraz TG Sokół.

Drużyny zostały podzielone na grupy 
według roczników i stopnia zaawanso-
wania. Turniej rozgrywany był w godz. od 
9.00 do 18.30 jednocześnie na obiektach 
Zespołów Szkół przy ul. Lubelskiej 37  
i Lubelskiej 41. Zawody sędziowali:  
B. Rybak, S. Walicki, Ł. Prucnal, P. Da-
rocha i T. Nizioł. W najmłodszej – po-
czątkującej grupie wiekowej z rocznika 
2009-10 organizatorzy nie prowadzili 
klasyfikacji drużynowej. Dla tych zawod-
ników najważniejsze miała być przyjem-
ność z gry oraz zdobywanie pierwszych 
doświadczeń w rywalizacji sportowej.  
W innych grupach zwyciężyli:

- rocznik 2009/10 – grupa podstawo-
wa – LPFA Rzeszów

- rocznik 2009/10 – grupa zaawanso-
wana – Bardomed Krosno

- rocznik 2007/08 – grupa podstawo-
wa -  Resovia Rzeszów

-rocznik 2007/08 – grupa zaawanso-
wana – LPFA Rzeszów

- rocznik 2005/06 - LPFA Rzeszów

11 listopada 2017 r. odbył się pierwszy turniej o „Tarczę Legionów”. 
Honorowy patronat nad turniejem objęli: Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Stanisław Ożóg, Posłowie na Sejm RP Mieczysław Miazga  
i Wojciech Buczak oraz Burmistrz GiM Andrzej Ożóg.

Uczestnicy turnieju otrzymali me-
dale ufundowane przez Europosła Sta-
nisława Ożoga. Dzięki wsparciu udzie-
lonemu nam przez Styrobud, Kartony 
24,Connect, Bank Spółdzielczy w Soko-
łowie każdy uczestnik Turnieju otrzymał 
drobne upominki. Ponadto Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sokołowie prze-
kazał dla najlepszych zawodników z po-
szczególnych drużyn nagrody rzeczowe.

W imieniu organizatorów dziękuję 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do organizacji Turnieju. Szczególne sło-
wa podziękowania kieruję do sponsorów 
Turnieju. Dziękuję osobom, które cały 
dzień społecznie sędziowały zawody. 
Dziękuję również Mikołajowi Holdenma-
jerowi oraz Bartłomiejowi Łuszczkiemu 
za pracę w sekretariacie zawodów. Sło-
wa podziękowania kieruję do dyrekcji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 
do Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp. za bezpłatne udo-
stępnienie szkół na potrzeby Turnieju.

Stanisław Kula

Tomasz Dec z Akademii Piłkarskiej 
TG Sokół oraz Radny Powiatu Rzeszow-
skiego Stanisław Kula zaproponowali, aby 
młodzi sportowcy uczcili Święto Niepodle-
głości na sportowo. Do udziału w Turnie-
ju zaprosili adeptów szkółek piłkarskich 
z roczników 2005 - 2010. Z zaproszenia 
skorzystało 31 drużyn (250 zawodników) 
reprezentujących: AP Peszko, LPFA 
Rzeszów, Młode Wilki Lubenia, Stal Rze-
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Sezon Lotów Gołębia 2017 
już zakończony

W dniu 99 rocznicy odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości 11 listopada 
odbyło się spotkanie podsumowują-
ce Sezon Lotów Gołębia Pocztowego 
2017 hodowców z terenu Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp. oraz zaproszonych 
gości dzielących te szczególne hobby 
w Świetlicy Wiejskiej w Trzebosi przy ul. 
Dolnej. Gołąb uznawany jest za symbol 

pokoju i takim usposobieniem obdarzeni 
są ludzie opiekujący się tymi pięknymi 
ptakami. A 11 listopada symbol ów na-
brał szczególnego znaczenia oraz nadał 
bardzo odświętnego charakteru spotka-
niu. Podczas podsumowania sezonu 
lotów zostały wręczone okolicznościowe 
puchary wzbogacone o figurkę gołębia 
ufundowane przez Burmistrza Gminy  

i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga, 
który jednocześnie sprawował honorowy 
patronat nad całością spotkania hodow-
ców. Po wręczeniu pucharów, odświęt-
nej kolacji w luźnej atmosferze odbyła 
się część integracyjna środowiska ho-
dowców.

Marek Kida

Konkurs był adresowany do uczniów 
klas od 4 do 6 Szkół Podstawowych 
funkcjonujących na terenie powiatu rze-
szowskiego. Wpłynęło 87 prac, spośród 
których 12 zostało nagrodzonych. Jury 
podzieliło prace na 3 kategorie – IV kl.,  
V kl., VI kl. z każdej wyłoniono I, II, III 
miejsce oraz wyróżnienia.

Prace oceniała komisja w skład, któ-
rej wchodzili: Pani Agnieszka Gabrow-
ska - Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz 
pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej w Górnie. Komisja zapoznała się 
z wszystkimi pracami, które wpłynęły na 
konkurs i oceniła zgodnie z warunkami 
uczestnictwa zawartymi w regulaminie 
konkursu. Przy ocenie komisja brała pod 
uwagę przede wszystkim twórczą pomy-
słowość i wyobraźnię w zakresie przed-
stawienia tematu, oryginalność, ogólną 
estetykę wykonania prac, atrakcyjność 
wizualną, stopień opanowania technik 
plastycznych oraz pracochłonność.

Celem konkursu było: popularyzacja 
zasad zdrowego trybu życia - wolnego od 
nałogów, zwrócenie uwagi na problem 
dopalaczy i wynikających z nich konse-
kwencji zdrowotnych i prawnych, wzbu-
dzanie odpowiedzialności za zdrowie 
własne i innych, kształtowanie pozytyw-
nych wzorców, aktywizacja środowiska 
szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa 
w swojej okolicy (szkole i miejscu za-

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

mieszkania). Ponadto uświadomienie 
istnienia instytucji i osób zajmujących 
się problematyką uzależnień, zwiększe-
nie wrażliwości na sytuacje, w których 
potrzebna jest interwencja oraz pod-
kreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, 
czyli dostrzeżenia problemu uzależnień 
w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach 
rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych.

Na rozstrzygnięcie konkursu zapro-
szeni zostali wszyscy laureaci i przedsta-
wiciele szkół. Przedstawiono prezenta-
cję multimedialną nt. pracy Ośrodka oraz 
odbyło się szkolenie dotyczące dopala-
czy prowadzone przez Panią psycholog 
Joannę Kiszkę.

Wszyscy uczestnicy, a także każda 
ze szkół biorących udział w konkursie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast 
laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe 
sfinansowane w ramach środków przy-
znanych z Gminnego Programu Profi-
laktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi  
i Narkomanii oraz przez Powiat Rzeszow-
ski. Nagrody wręczali Pan Wicestarosta 
Marek Sitarz oraz Pani Agnieszka Ga-
browska – Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Prace, które zdobyły I miejsce zostały 
umieszczone na plakacie zawierającym 
informacje dotyczące dopalaczy, skut-
ków ich zażywania oraz dane teleadre-
sowe instytucji udzielających pomocy.

Sylwia Michalik

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu pla-
stycznego pt. „Szczęśliwe życie bez dopalaczy”, który został zorganizo-
wany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach reali-
zacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5 pawilon 7

36-051 Górno,
Tel. 518 – 736 – 839, 

Tel. interwencyjny 885-696-640
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Sprawozdanie z XViii Międzypowiatowego Konkursu 
Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim

Andrzejki mają długą tradycję. To 
wieczór wróżb, magii znany od najdaw-
niejszych czasów, przekazywany z po-
kolenia na pokolenie. Według dawnych 
wierzeń ta noc miała magiczną moc 
uchylając wrota do nieznanej przyszło-
ści. Andrzejki były również specjalną 
okazją do zorganizowania ostatnich 
hucznych zabaw przed rozpoczynają-
cym się adwentem.

Dziś tradycje andrzejkowe to do-
bry pomysł na zorganizowanie zabawy  
z dziećmi. To okazja do rozbudzenia  
w dzieciach ciekawości chęci poznania 
ludowej tradycji ! Dzisiaj nie traktujemy 
andrzejkowych wróżb tak poważnie, jak 
robiono to dawniej. Wróżenie w andrzej-
kowy wieczór to przede wszystkim dobra 
zabawa.

22 listopada dla dzieci z Górna był 
wyjątkowy. Właśnie w tym dniu już od 
rana panowała radosna atmosfera. 
Podczas wspólnego wróżenia było wie-

ANDRZEJKOWY WIECZÓR ZABAW
le śmiechu i pozytywnej energii. Dzieci 
bawiłysię następująco: lały wosk, prze-
stawiały buty w kierunku drzwi, losowały 
kolory, kim będą, magiczne pudełko itp.

Wieczorem tego samego dnia dzie-
ci wraz z rodzicami zgromadziły się  
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górnie. 
Tu wspólnie z rodzicami oraz zaproszo-
nymi wróżkami–czarodziejkami oddały 
się zabawie, tańcząc i szalejąc w rytm 
muzyki. Cały wieczór wypełniony był 
konkursami, tańcami, pląsami i zaba-
wami. Dzieci mogły w pełni rozładować 
swoją energię.

Zabawy sprawiły im wiele radości  
i z pewnością pozostaną na długo w ich 
pamięci. Całej zabawie towarzyszyła ra-
dosna atmosfera.

Miłym akcentem wieczoru dla wszyst-
kich rodziców i dzieci był słodki poczę-
stunek.O tę niespodziankę zatroszczyły 
się panie ze Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Górnie. Panie pod przewod-

nictwem p. Małgorzaty Nicpoń przygo-
towały pyszne ciasto, upieczone wła-
snoręcznie, cukierki, chrupki, napoje, za 
co im serdecznie dziękujemy. Podczas 
zabaw dzieci z wróżkami, rodzice mogli 
porozmawiać przy ciasteczkach i kawie.

W zabawie uczestniczyło około 100 
dzieci z Górna w wieku 2,5- 10 lat. Spon-
sorami tej wspaniałej imprezy byli: p. Mie-
czysław Kobiernik i p. Andrzej Godek. 
Panowie wspólnie ze zgromadzonymi 
uczestniczyli w spotkaniu. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła nas również p. dyrektor 
ZS w Górnie-p. Teresa Surdyka i p. Zofia 
Marut- dyrektor Sp w Górnie- Zaborzu.

W imieniu wszystkich serdecznie 
dziękujemy za zorganizowanie tak atrak-
cyjnego wieczoru, który dostarczył wiele 
niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Pa-
miątką będą fotografie wykonane pod-
czas tej zabawy.

Maryla Romańska
Maria Rembisz

Konkurs rozpoczął się od powitania 
uczestników i przybliżenia uczestnikom 
idei konkursu przez p. Agatę Dec – peł-
niącą obowiązki dyrektora Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Sokołowie Małopolskim. Po rozpoczę-
ciu konkursu p. Agata Dec przekazała 
mikrofon p. Annie Wójcikiewicz - dyrek-
torowi Niepaństwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim, 
pełniącej zarazem funkcję prezesa Fun-

W sobotę 9 grudnia 2017 roku odbył się XVIII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie 
Małopolskim pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Przedsięwzięcie odbyło się w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Wzięło w nim udział 80 uczniów 
z 17 szkół muzycznych Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego.

dacji Wspierania Edukacji Artystycznej 
w Sokołowie Małopolskim. Pani Prezes 
zaprezentowała plan przebiegu prze-
słuchań i w dalszej części poprowadziła 
całość konkursu. Przesłuchania odby-
wały się w kolejności uwzględniającej 
poszczególne kategorie i grupy wyko-
nawców. Na scenie pojawili się soliści 
(instrumentaliści i wokaliści) występujący 
solo i w duetach, a pod koniec wszyst-
kich prezentacji wystąpił zespół smycz-

kowy ze Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Rymanowie. Uczestnikom konkursu 
akompaniowali nauczyciele ze szkół mu-
zycznych: Aneta Czach, Anna Jureczko, 
Edwin Szetela, Gabriela Wojtas, Karoli-
na Szarota, Man Szczepańska, Tomasz 
Putrzyński i Wojciech Styś.

W konkursie wzięli udział przedsta-
wiciele szkół: Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Leżajsku, Niepaństwowa 
Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Ma-
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łopolskim, Państwowa Szkoła Muzyczna 
I st. w Kolbuszowej, Państwowa Szko-
ła Muzyczna I st. w Leżajsku, Prywatna 
Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle, Prywatna 
Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Wsi, Pu-
bliczna Szkoła Muzyczna I st. w Pruch-
niku, Samorządowa Szkoła Muzyczna  
I st. w Jeżowem, Szkoła Muzyczna I st.  
w Domosławicach, Szkoła Muzycz-
na I st. w Dydni, Szkoła Muzyczna I st.  
w Dynowie, Szkoła Muzyczna I st.  
w Głogowie Małopolskim, Szkoła Muzycz-
na I st. w Kamieniu, Szkoła Muzyczna  
I st. w Kańczudze, Szkoła Muzyczna I st.  
w Rożnowie, Szkoła Muzyczna I st. w Ry-
manowie i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 
w Rzeszowie. Do występu przygotowali 
swoich podopiecznych nauczyciele: Alek-
sander Koziński, Bogusław Bieszczad, 
Danuta Wołoszyn, Ewa Borcz, Gabriela 
Wojtas, Grzegorz Wójcikiewicz, Iwona 
Nowosadska, Jarosław Szuper, Jowita 
Nidecka-Kordas, Kamil Kukla, Kornelia 
Wojnarowska, Katarzyna Paulo-Pilat, 
Krzysztof Bury, Maciej Wąsacz, Magda-
lena Siwa-Kujawa, Magdalena Szybka, 
Man Szczepańska, Marta Woś-Karcz-
marz, Orest Bryliński, Stanisław Jaworski, 
Tomasz Blicharz i Wiesława Drabik.

Występy młodych artystów ocenia-
ło Jury w składzie: Anna Wójcikiewicz 
– Prezes Fundacji Wspierania Edukacji 
Artystycznej (przewodnicząca); Monika 
Witalec – nauczyciel szkół muzycznych 
w Sokołowie Małopolskim, w Dynowie  
i w Pruchniku; Bernadeta Bogacz – na-
uczyciel szkół muzycznych w Sokołowie 
Małopolskim, w Leżajsku i w Pruchniku; 
Stanisław Jaworski – dyrektor PSM I st.  
w Leżajsku i nauczyciel szkół muzycz-
nych w Sokołowie Małopolskim i w Le-
żajsku; Krzysztof Przybyło – nauczyciel 
szkół muzycznych w Sokołowie Mało-
polskim i w Strzyżowie. Uczestnicy byli 
punktowani w oparciu o kategorie: Kate-
goria I - soliści i duety (wiek uczestników 
ukończone nie więcej niż 9 lat), Katego-
ria II - soliści i duety (wiek uczestników; 
ukończone 10 - 12 lat), Kategoria III - soli-
ści i duety (wiek uczestników; ukończone 
13 - 18 lat), Kategoria IV - zespoły (wiek 
uczestników; ukończone 7 - 12 lat) i Ka-
tegoria V - zespoły (wiek uczestników; 
ukończone 13 - 18 lat). Komisja ocenia-
jąca prezentacje pracowała w oparciu  
o skalę w zakresie od 1 do 25 punktów. 
Na konkursie nie przyznawano miejsc 
lecz nagrody i wyróżnienia: najlepsi, któ-
rzy uzyskali co najmniej 23 punkty lub 
więcej otrzymali nagrody I stopnia, za 
22 punkty przyznawane były nagrody  
II stopnia, za 21 punktów nagrody III 
stopnia a dla uczestników z 20 punkta-
mi jury przyznało wyróżnienia. Uczestni-
cy, którzy zdobyli mniej niż 20 punktów 
otrzymali dyplomy uczestnictwa. Jako 
kryteria oceny jurorzy przyjęli przede 
wszystkim: dobór repertuaru do możli-

wości i umiejętności uczestnika, jakość 
prezentacji pod względem muzycznym, 
czystość gry i intonację, a także dyk-
cję - w przypadku oceny wokalistów. 
Zespoły oceniano także pod względem 
współpracy w ramach wspólnego mu-
zykowania, proporcji dynamicznych po-
między instrumentami i ogólnego wyrazu 
artystycznego. Zgodnie z regulaminem 
każdy występujący miał do zaprezento-
wania dwa dowolne utwory muzyczne  
o kontrastującym charakterze. Wymóg 
ten dotyczył zarówno instrumentalistów 
jak i wokalistów. Wszyscy laureaci zosta-
li uhonorowani dyplomami i nagrodami 
ufundowanymi przez Starostę Rzeszow-
skiego - Józefa Jodłowskiego.

Wyniki XVIII Międzypowiatowego 
Konkursu Kultury Muzycznej na podsta-
wie protokołu Komisji Konkursowej:
Kategoria I – soliści i duety
• Michał Stochel, naucz. Tomasz 

Blicharz (PSM I st. w Kolbuszo-
wej) - Nagroda I stopnia

• Piotr Sulikowski, naucz. Grze-
gorz Wójcikiewicz (NSM I st.  
w Leżajsku) - Nagroda I stopnia

• Miranda Konstancja Szczepańska, 
naucz. Ewa Borcz (SM I st. w Do-
mosławicach) - Nagroda I stopnia

• Mikołaj Dudas, naucz. Wiesława 
Drabik (PSM I st. w Leżajsku) - 
Nagroda II stopnia

• Daniel Jarosz, naucz. Grzegorz 
Wójcikiewicz (PSM I st. w Pruch-
niku) - Nagroda II stopnia

• Judyta Prochownik, naucz. 
Krzysztof Bury (PSM I st.  
w Pruchniku) - Nagroda II stopnia

• Piotr Tuleja, naucz. Krzysztof 
Bury (PSM I st. w Pruchniku) - 
Nagroda II stopnia

• Aleksandra Bujak, naucz. Kata-
rzyna Paulo-Pilat (SM I st. w Gło-
gowie Młp.) - Nagroda II stopnia

• Kacper Świtalski, naucz. Krzysz-
tof Bury (SM I st. w Kańczudze) 
- Nagroda II stopnia

• Jakub Świrk, naucz. Krzysztof 
Bury (SM I st. w Kańczudze) - 
Nagroda II stopnia

• Julia Bruk, naucz. Magdalena 
Szybka (SM I st. w Rymanowie) 
- Nagroda II stopnia

• Julia Szepieniec, naucz. Magda-
lena Szybka (SM I st. w Ryma-
nowie) - Nagroda II stopnia

• Fabian Kądziołka, naucz. 
Krzysztof Bury (PSM I st. w 
Pruchniku) - Nagroda III stopnia

• Jakub Kiwacki, naucz. Krzysztof 
Bury (PSM I st. w Pruchniku) - 
Nagroda III stopnia

• Julia Bednarz, naucz. Wiesława 
Drabik (SSM I st. w Jeżowem) - 
Nagroda III stopnia

• Antonina Małek, naucz. Man 
Szczepańska (SM I st. w Domo-
sławicach) - Nagroda III stopnia

• Julia Gliściak, naucz. Jowita Ni-
decka-Kordas (SM I st. w Dydni) 
- Nagroda III stopnia

• Adam Żyła, naucz. Krzysztof 
Bury (SM I st. w Kańczudze) - 
Nagroda III stopnia
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• Beata Rudzińska, naucz. Ga-
briela Wojtas (PSM I st. w Leżaj-
sku) - Nagroda III stopnia

• Wanesa Surman, naucz. Jowi-
ta Nidecka-Kordas (PSM I st. w 
Nowej Wsi) - Nagroda III stopnia

• Aleksandra Filip, naucz. Man 
Szczepańska (SM I st. w Domo-
sławicach) - Nagroda III stopnia

• Awaz Lila Szczepańska, naucz. 
Orest Bryliński (SM I st. w Domo-
sławicach) - Nagroda III stopnia

• Patrycja Hus, naucz. Jowita Ni-
decka-Kordas (SM I st. w Dyno-
wie) - Nagroda III stopnia

• Karolina Małek, naucz. Man 
Szczepańska (SM I st. w Rożno-
wie) - Nagroda III stopnia

• Joanna Cabała, naucz. Man 
Szczepańska (SM I st. w Rożno-
wie) - Nagroda III stopnia

• Duet: Izabela Dołęga, Izabela 
Okoń, naucz. Bogusław Biesz-
czad (NSM I st. w Sokołowie 
Młp.) - Nagroda III stopnia

• Gabriela Koziarz, naucz. Mag-
dalena Siwa-Kujawa (NSM I st. 
w Sokołowie Młp.) - Nagroda  
III stopnia

• Magdalena Wota, naucz. Jaro-
sław Szuper (PSM I st. w Pruch-
niku) - Nagroda III stopnia

• Agata Nowak, naucz. Jowita 
Nidecka-Kordas (PSM I st. w 
Pruchniku) - Nagroda III stopnia

• Natalia Kaszuba, naucz. Grze-
gorz Wójcikiewicz(PSM I st.  
w Pruchniku) - Wyróżnienie

• Łukasz Wywrot, naucz. Krzysz-
tof Bury (PSM I st. w Pruchniku) 
- Wyróżnienie

• Michał Olszowy, naucz. Maciej 
Wąsacz (SM I st. w Kamieniu) - 
Wyróżnienie

• Wojciech Pasierb, naucz. Bogu-
sław Bieszczad (NSM I st. w So-
kołowie Młp.) - Wyróżnienie

• Julia Madejowska, naucz. Danu-
ta Wołoszyn (PSM I st. w Pruch-
niku) - Wyróżnienie

• Leon Łodej, naucz. Maciej Wą-
sacz (ZSM nr 2 w Rzeszowie) - 
Nagroda III stopnia

• Mikołaj Jureczko, naucz. Maciej 
Wąsacz (ZSM nr 2 w Rzeszo-
wie) - Nagroda III stopnia

• MIlena Chrzan, naucz. Danuta 
Wołoszyn (PSM I st. w Leżajsku) 
- Nagroda III stopnia

• Nina Kufel, naucz. Wiesława 
Drabik (SSM I st. w Jeżowem) 
-  Dyplom Uczestnictwa

• Milena Wiatr, naucz. Danuta 
Wołoszyn (PSM I st. w Leżajsku) 
- Dyplom Uczestnictwa

• Kira Marchewka, naucz. Ka-
tarzyna Paulo-Pilat (ZSM nr 2  
w Rzeszowie) - Wyróżnienie

• Antoni Mucha, naucz. Maciej 
Wąsacz (ZSM nr 2 w Rzeszo-
wie) – Wyróżnienie

Kategoria II – soliści i duety
• Aneta Przeszło, naucz. Aleksan-

der Koziński (PSM I st. w Leżaj-
sku) - Nagroda I stopnia

• Mikołaj Wańkowicz, naucz. 
Krzysztof Bury (PSM I st.  
w Pruchniku) - Nagroda I stopnia

• Filip Siwiecki, naucz. Krzysztof 
Bury (SM I st. w Dydni) - Nagro-
da I stopnia

• Duet: Kacper Kosztyła, Filip Si-
wiecki, naucz. Krzysztof Bury (SM 

I st. w Dydni) - Nagroda I stopnia
• Michał Durak, naucz. Marta Woś

-Karczmarz (NSM I st. w Soko-
łowie Młp.) - Nagroda II stopnia

• Łukasz Rafiński, naucz. Stani-
sław Jaworski (NSM I st. w So-
kołowie Młp.) - Nagroda II stopnia

• Kamil Sabat, naucz. Stanisław 
Jaworski (NSM I st. w Sokołowie 
Młp.) - Nagroda II stopnia

• Adam Rębacz, naucz. Aleksan-
der Koziński (PSM I st. w Leżaj-
sku) - Nagroda II stopnia

• Małgorzata Dunajska, naucz. 
Kamil Kukla, Kornelia Wojna-
rowska (PSM I st. w Jaśle) - Na-
groda II stopnia

• Wiktoria Adamska, naucz.  
Jowita Nidecka-Kordas (SM I st. 
w Dydni) - Nagroda II stopnia

• Kacper Kosztyła, naucz. Krzysz-
tof Bury(SM I st. w Dydni) - Na-
groda II stopnia

• Maciej Koziarz, naucz. Mar-
ta Woś-Karczmarz (NSM I st.  
w Sokołowie Młp.) - Nagroda III 
stopnia

• Klaudia Szot, naucz. Iwona No-
wosadska (NSM I st. w Sokoło-
wie Młp.) - Nagroda III stopnia

• Karolina Żyła, naucz. Iwona No-
wosadska (NSM I st. w Sokoło-
wie Młp.) - Nagroda III stopnia
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• Zuzanna Kwaśniak, naucz. 
Danuta Wołoszyn (PSM I st.  
w Pruchniku) - Wyróżnienie

Kategoria III – soliści i duety
• Maciej Komosa, naucz. Grze-

gorz Wójcikiewicz (NSM I st.  

w Leżajsku) - Nagroda I stopnia
• Michał Ziętek, naucz. Jarosław 

Szuper (SM I st. w Kańczudze) 
- Nagroda II stopnia

• Michał Pieniek, naucz. Bogusław 
Bieszczad (NSM I st. w Sokoło-

wie Młp.) - Nagroda II stopnia
Kategoria V – zespoły
• Zespół smyczkowy, naucz. Mag-

dalena Szybka (SM I st. w Ry-
manowie) - Nagroda I stopnia

Grzegorz Wójcikiewicz

W dniach 14.10-15.10.2017 r. 12 
uczniów z klas Technikum i ZSZ brało 
udział w kursie carving w ramach projek-
tu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji 
praktycznych”, który realizowany jest 
przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp.  
w ramach Regionalnego Programu Ope-

ZeSpół SZKół pONADGIMNAZJALNYCH
Kurs carving dla Technikum 
i ZSZ

racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020 współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet IX „Jakość edu-
kacji i kompetencji w regionie” Działanie  
nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego. Celem kursu było podniesie kwalifika-

cji zawodowych młodzieży, rozwój dodat-
kowych umiejętności praktycznych.

PROGRAM KURSU:
 – Zasady BHP.
 – Zarys historii carvingu.
 – Prezentacja sprzętu. Omówienie  

zasad i style carvingu.
 – Podstawowe cięcia i techniki rzeź-

bienia.
 – Możliwości wykorzystania warzyw 

sezonowych w dekorowaniu.
 – Możliwości wykorzystania owoców 

sezonowych w dekorowaniu.
 – Sposoby przechowywania wyrzeź-

bionych warzyw i owoców.
 – Omówienie rzeźb 3D.
 – Zajęcia praktyczne.

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

Anna Kolano

W dniach 21.10-22.10.2017 r. 12 
uczniów z klas Technikum i ZSZ bra-
ło udział w kursie kelnerskim w ramach 
projektu ,,Szkoła profesjonalnych kom-
petencji praktycznych”, który realizowa-
ny jest przez Zespół Szkół w Sokołowie 
Młp. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX „Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie” 
Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształ-
cenia zawodowego. Celem kursu było 
podniesie kwalifikacji zawodowych mło-
dzieży, rozwój dodatkowych umiejętno-
ści praktycznych.

Kurs zawodowy kelnerski
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Dzięki temu uczniowie zwiększą własne 
szanse po ukończeniu szkoły na lepsze 
zatrudnienie. Zespół Szkół w Sokołowie 
Młp. stawia na fachowców.

Anna Kolano

PROGRAM KURSU:
 – Profesjonalna postawa kelnera- 

strój, wygląd, zasady pracy restaura-
cyjnej, zakazane postawy, popraw-
ne postawy personelu

 – Zasady funkcjonowania restauracji 
 – Przygotowanie stanowiska pracy 
 – Niezbędnik kelnerski
 – Prezentacja zastawy stołowej - por-

celana, sztućce, szkło 
 – Prawidłowe dobranie sprzętu do 

charakteru potrawy czy napoju
 – Bielizna stołowa oraz profesjonalne 

składanie serwetek
 – Nakrywanie do stołu, różne warianty 

menu
 – Profesjonalne nakrywanie do stołu
 – Obsługa Gości restauracyjnych in-

dywidualnych
 – Techniki kelnerskie
 – Serwis wina - typologia win stałych, 

serwis win stałych i modyfikowanych
 – Rodzaje serwisu i ich zastosowanie 

Serwis: klasyczny /niemiecki, fran-
cuski, angielski, rosyjski/

 – Zasady organizacji imprez zbiorowych

 – Profesjonalna, kulturalna sprzedaż 
sugestywna

Kurs umożliwił młodzieży zdoby-
cie nowych umiejętności zawodowych. 

Warsztaty praktyczne w Cukierni 
Julian Orłowski & Kazimierz Rak

20 listopada 2017 r. w ramach pro-
jektu „ Szkoła profesjonalnych kompe-
tencji praktycznych”, uczniowie Zespołu 
Szkół w Sokołowie Małopolskim wzięli 
udział w wycieczce dydaktycznej do Cu-

kierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak  
w Rzeszowie. Organizatorką tej wyciecz-
ki była p. mgr inż. Marzena Sobczuk-Puc 
– nauczycielka przedmiotów zawodo-
wych, gastronomicznych.

Dzięki uprzejmości pana Kazimierza 
Raka grupa „KREATORÓW SMAKU” 
kształcąca się w zawodzie Technik ży-
wienia i usług gastronomicznych, zapo-
znała się z działalnością cukierni, jej or-

ganizacją, specyfiką zatrudnionych osób 
oraz funkcjonowaniem i wykorzystywa-
niem maszyn i urządzeń cukierniczo
-piekarniczych. Zwieńczeniem wyciecz-
ki było uczestnictwo w praktycznych 
warsztatach produkcji proziaków (pod-

karpackie placki mączne z dodatkiem 
sody oczyszczonej). Pod okiem pana 
Kazimierza Raka uczennice poznały 
tajniki recepturowe, sposób wykonania  
i sposób wypieku, a także możliwości po-
dawania proziaków na wiele sposobów. 
Największą niespodzianką i zaskocze-
niem okazały się piękne ozdoby wykona-
ne ręką Mistrza z czekolady plastycznej. 
Pan Kazimierz Rak wyjaśnił proces tem-
perowania czekolady, który polega na 
podgrzewaniu i schładzaniu czekolady 
w odpowiednich, ściśle ustalonych tem-
peraturach, dzięki czemu czekolada jest 
stabilniejsza, gładka i ładnie błyszczy. 
Następnie pokazał i udzielał nam cen-
nych wskazówek przy wykonywaniu 
pięknych czekoladowych róży, które są 
ozdobą wielu tortów produkowanych  
w cukierni. Nad sprawnym przebiegiem 
warsztatów czuwali pracownicy zakła-
du pan Dominik Pakłos oraz pan Prze-
mysław Bonowicz, którym serdecznie 
dziękujemy za włożony trud i pomoc  
w niniejszych warsztatach. Po spotkaniu 
pan Kazimierz Rak opowiedział o osią-
gnięciach cukierni i udziale w różnych 
imprezach, w tym o pobiciu w 2011 roku 
Rekordu Guinnessa w kategorii najwięk-
szy tort bez użycia stelażu. Młodzież 
mogła obejrzeć albumy ze zdjęciami pre-
zentującymi ofertę cukierni. Pamiątkowe 
zdjęcia z samym Mistrzem, poczęstunek 
i piękne dekoracje cukiernicze były uko-
ronowaniem tej wizyty.

Marzena Sobczuk-Puc
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Projekt ,,Praktyka zagraniczna 
szansą zawodową młodzieży”

Projekt ,,Szkoła profesjonalnych 
kompetencji zawodowych”

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół 
Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizo-
wał staże zagraniczne w ramach projektu 
,,Praktyka zagraniczna szansą zawodo-
wą młodzieży” Ponadnarodowa mobil-
ność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego Program Ope-
racyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 współfinasowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Z naszej szko-
ły 42 uczniów/uczennic weźmie udział 
w miesięcznym stażu zagranicznym  
w przedsiębiorstwach w Austrii i Hisz-
panii (Malaga) w kwietniu i maju 2018 
r. Działania projektowe będą skierowa-
ne do młodzieży z Technikum Żywienia  
i Usług Gastronomicznych, Technikum 
Informatycznego oraz ZSZ zawód ku-
charz. Celem projektu będzie wsparcie 
uczniów w podnoszeniu wiedzy, kom-
petencji, umiejętności zawodowych oraz 
poznanie języka zawodowego niemiec-
kiego, angielskiego, hiszpańskiego, ob-
cej kultury, metod i organizacji pracy tak, 
aby wykorzystać je w polskich realiach.

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

dzieży i w środowisku.
 – Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
 – Kurs języka niemieckiego, angiel-

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

kunów.
 – Szkolenie przedmedyczne dla mło-

dzieży i opiekunów.
 – Zajęcia z pedagogiem (zachowanie 

się w trudnych sytuacjach, rozwią-
zywanie konfliktów, etyka zawodowa 
i osobista, różnice międzykulturo-
we, kształcenie właściwej postawy, 
wprowadzenie do nawiązywania 

kontaktów i relacji międzyludzkich, 
przełamywanie barier językowo-kul-
turowych).

 – Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawo-
wymi wymaganiami stawianymi przez 
pracodawców z Austrii i Hiszpanii”.

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

 – Zajęcia z równości szans.
 – Realizacja programu stażu w Austrii 

i Hiszpanii.
 – Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy 
projektu otrzymają:
• certyfikaty wystawiane przez insty-

tucje wysyłającą i przyjmującą z po-
twierdzeniem zdobytych umiejętno-
ści,

• dokument Europass Mobilność,
• certyfikaty ukończenia kursów przy-

gotowawczych w Polsce wystawione 
przez realizatora zajęć.
Realizacja projektu ma na celu:

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

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

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

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

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

• wzmocnienie umiejętności posługi-
wania się językiem obcym,

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

• podniesienie na wyższy poziom 
kształcenia zawodowego,

• wzbogacenie oferty szkoły oraz jej 
prestiżu  w środowisku lokalnym,

• nawiązanie współpracy między szko-
łą zawodową i przedsiębiorstwami,

• poszerzenie wiedzy na temat kultury  
i obyczajów Austrii, Hiszpanii.
Młodzież, uczestnicząca w projek-

cie praktyk zagranicznych otrzymuje nie 
tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością 
jest także bogatsza o unikalne  umiejęt-
ności i doświadczenia zawodowe oraz 
kompetencje społeczne, co zapewni jej 
po ukończeniu szkoły lepszą pozycję 
na rynku pracy. Dzięki programowi Era-
smus+ osoby uczące się zawodu mogą 
zdobyć praktyczne doświadczenie zawo-
dowe za granicą oraz podwyższać swo-
je umiejętności językowe. Tego rodzaju 
doświadczenie ma im ułatwić przejście  
z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół 

w Sokołowie Młp.

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.  
w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczy-
na realizację projektu pt. ,,Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji zawodowych”  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX „Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie” 
Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształ-
cenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 
999 552,70 zł 

Celem głównym projektu jest: Popra-
wa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.2019 

jakości szkolnictwa zawodowego w ZS  
w Sokołowie Młp., poprzez wzbogacenie 
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb rynku pracy.

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

 – Baristyczny
 – Cukiernik – klasyczne desery  

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

script
 – Videokurs: java script – zaawanso-

wany
 – Videokurs: efektowne strony z css3
 – Videokurs: css3 – zaawansowany
 – Videokurs: Programowania w PHP5
 – Videokurs: PHP5 – zaawansowany
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W dniu 3. listopada 2017 roku  
w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej miały miejsce całodniowe WARSZ-
TATY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PT. 
„Deutsch ist in” dla klas GIMNAZJUM. 
Warsztaty były  połączone z konkursem. 

ZeSpół SZKół WóLKA NIeDŹWIeDZKA
Spotkanie z Policjantem

„Deutsch ist in” (Niemiecki jest na czasie)

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

kacji
III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi

Wyjazdy naukowe na uczelnie (ana-
liza matematyczna, chemia żywności, 
podstawy elektrotechniki i elektroniki, 
technologia żywienia, nanotechnologia).

Kursy przygotowujące na studia wyż-
sze: nt. związki organiczne w żywności, 
z zakresu analizy matematycznej, z gra-
fiki komputerowe.
IV. Staże dla uczniów/uczennic
V. Współpraca z otoczeniem społecz-
no-gospodarczym

 – Wizyty studyjne w przedsiębior-
stwie.

 – Cykl warsztatów - spotkań uczniów 
z pracodawcami i pracownikiem 
Urzędu Pracy lub OHP.

 – Konferencja podsumowująca z pra-
codawcami i pracownikiem Urzędu 
Pracy lub OHP.

VI. Innowacyjne formy kształcenia za-
wodowego

Innowacyjne zajęcia z doradcą za-
wodowym, innowacyjne zajęcia z die-
tetyki, innowacyjne zajęcia ,,Kreatorzy 
smaków”, innowacyjne zajęcia z zakresu 
kelnerstwa, wykorzystanie rezultatów 
projektów PO KL, zajęcia pokazowe dla 
zawodowców, warsztaty naukowo-tech-

niczne dla młodzieży Technikum i ZSZ, 
wyjazdy praktyczne dla informatyków.
VII. Doposażenie pracowni samochodo-
wej, informatycznej i gastronomicznej.

Realizacja działań w projekcie przy-
czyni się do podniesienia u uczniów 
kompetencji zawodowych, jak też kształ-
towanie właściwych postaw i umiejęt-
ności tj. kreatywności, innowacyjności. 
Jednocześnie zaplanowane zadania 
mają na celu rozwój współpracy Zespołu 
Szkół w Sokołowie Młp. z pracodawca-
mi i uczelnią wyższą, przede wszystkim  
w zakresie organizacji wysokiej jakości 
staży pozwalających młodzieży na prak-
tyczną naukę w miejscu pracy. 

Anna Kolano

stian Ryba. Podczas spotkania przed-
szkolaki dowiedziały się, jak odpo-
wiedzialna i niebezpieczna jest praca 
policjanta. Funkcjonariusz policji przy-
pomniał zasady przechodzenia przez 
jezdnię. Wytłumaczył również, jak nale-
ży zachować się w kontaktach z obcy-
mi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo 
własne i innych. Podczas spotkania 
policjant zademonstrował przedszkola-

kom, w jaki sposób należy zachowywać 
się podczas ataku psa. Dzieci wykazały 
się znajomością numerów alarmowych 
i umiejętnością wezwania pomocy. Z za-
interesowaniem słuchały rad i wskazó-
wek zaproszonego gościa. Pogadanka 
na temat bezpieczeństwa była dla dzieci 
ciekawym doświadczeniem. Serdecznie 
dziękujemy Panu Policjantowi za spo-
tkanie się z nami.

Natalia Wrzos

Celem warsztatów było: propagowanie 
nauki języków obcych wśród młodzieży 
(w szczególności języka niemieckiego), 
rozbudzanie zainteresowania językiem 
niemieckim, kulturą krajów niemieckoję-
zycznych, integrowanie młodzieży z róż-

nych szkół oraz wzbudzanie aktywności 
społecznej. W warsztatach wzięło udział 
10 uczestników z Wólki Niedźwiedzkiej 
oraz 10 zaproszonych gości (uczniów) 
z Zespołu Szkół w Górnie, wraz z opie-
kunem panią Magdaleną Kot-Nowicką 

Dnia 11.09.2017 r. do Przedszko-
la w Wólce Niedźwiedzkiej przyjechał 
przedstawiciel Miejskiej Komendy 
w Sokołowie Małopolskim: post. Seba-
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XV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Wólka Niedźwiedzka 2017

(nauczycielką języka niemieckiego). 
Uczniowie zostali losowo podzieleni na 5 
grup zadaniowych. Warsztaty rozpoczę-
ły zabawy integrujące grupę, następnie 
uczestnicy mieli do wykonania 3 różne-
go rodzaju zadania: znalezienie przeci-
wieństw i przedstawienie trzech w formie 
graficznej, uzupełnienie luk w tekście 
współczesnej piosenki niemieckiej pt. 
„Pendel” oraz stworzenie dwóch mapek 
tematycznych, zrobienie mapy Niemiec 
z użyciem surowców wtórnych. Za każ-
de wykonane prawidłowo zadanie dana 
grupa otrzymywała od 0-5 punktów.  
W przerwach uczestniczy mogli posi-
lić się przygotowanymi, przez uczniów 
z Wólki Niedźwiedzkiej, przekąskami, 
porozmawiać, wymienić się spostrzeże-
niami. Po kilkugodzinnych zmaganiach  
z językiem niemieckim  nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu. Zwyciężyła grupa 
nr 4 (Kinga Kołodziej, Weronika Olszo-
wa, Oliwia Bałut, Bartłomiej Hasiak), 
otrzymując 18 punktów. II miejsce zajęli 

Sabina Skiba, Karolina Czubat, Gabriela 
Wakuła, Kacper Urban, zaś III miejsce 
Karolina Stec, Klaudia Chorzępa, Mag-
dalena Stopyra, Lidia Hajder. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, 
a pozostali uczestnicy gadżety ufundo-
wane przez Stowarzyszenie LGD „Eu-
rogalicja”. Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy a sponsorom dziękujemy za 
wsparcie. Po warsztatach pozostało już 
tylko wspomnienie wytężonej pracy, za-
angażowania, rywalizacji, ale i też dobrej 
zabawy, współpracy, nowych doświad-
czeń, znajomości oraz super zdjęcia  
i plakaty. Organizator: Ewa Rybak

W dniu 22 listopada 2017 r. w Zespo-
le Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce 
Niedźwiedzkiej odbył się, już po raz pięt-
nasty w historii szkoły Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej. Jak co roku wspólny pa-
tronat nad festiwalem zgodzili się objąć 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan 
Stanisław Ożóg oraz Burmistrz Gminy  
i Miasta Sokołów Młp., Pan Andrzej Ożóg. 
Nadrzędnym celem organizacji Festiwalu 
jest propagowanie nauki języków obcych 
w nietypowy, ciekawy sposób. Uczniowie 
mają tu możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności wokalnych, językowych 
oraz scenicznych.

W imprezie wzięło udział 20 wyko-
nawców z kilkunastu szkół. Występowali 
uczniowie m.in. z: Górna, Sokołowa Młp., 
Rzeszowa, Brzózy Królewskiej, Trzebosi, 
Leżajska, Wysokiej Głogowskiej, Sto-
biernej, Łukawca, Łętowni i Wólki Niedź-
wiedzkiej, przygotowani przez 20 Opie-
kunów. Śpiewający podzieleni byli na 2 
grupy: szkoły podstawowe oraz klasy 
siódme i gimnazja. W części konkur-
sowej uczniowie prezentowali piosenki  

w języku angielskim i niemieckim. Uczest-
ników konkursu oklaskiwała licznie zgro-
madzona publiczność, która życzliwie 
przyjęła wszystkich wykonawców. Jury,  
w składzie: p. Marta Maciałek, nauczy-
cielka j. niemieckiego, p. Maciek Peszko, 
nauczyciel j. angielskiego oraz p. Mie-
czysław Sulikowski, muzyk oceniało wa-
lory głosowe, sposób prezentacji utworu, 
poprawność językową oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkur-
su zostali uhonorowani pamiątkowymi 
dyplomami, a zwycięzcy otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe.

Jury przyznało nagrody i wyróżnie-
nia w obydwu grupach. W grupie szkoła 
podstawowa pierwsze miejsce zdobyła 
Vanessa Surman ze Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej. Dru-
gie miejsce przyznano Katarzynie Hess 
ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Wysokiej Głogowskiej a trzecie Patrycji 
Wójcik ze Szkoły Podstawowej w  Zespo-
le Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej.

W grupie gimnazjum, pierwsze miej-
sce zajęła Gabriela Tomaka reprezentu-
jąca Szkołę Podstawową Sióstr Prezen-
tek w Rzeszowie, drugie miejsce Julia 
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„ Śpiewaj duszo ma…”
w Zespole Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
Na to coroczne hasło XVI już edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej, który odbył się 26 paź-
dziernika br. w Domu Kultury w Górnie, odpowiedziało 140 uczestników, którzy wystąpili jako soliści 
i zespoły w 49 utworach. Występy uczestników oceniało jury w składzie: Kamil Niemiec i Sebastian 
Stachurski – instruktorzy muzyczni Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Konferansjerkami były 
uczennice naszego gimnazjum Anna Sączawa i Sabina Skiba. 

Bal z Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej, a 
trzecie Izabela Osetek z Zespołu Szkół w 
Wólce Niedźwiedzkiej.

Jurorzy wyróżnili również Katarzynę 
Długosz z Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego nr 2 w Leżajsku, Adriana Bojdę 
z ZS w Łukawcu, Kingę Piekut z ZS w 
Górnie oraz Karolinę Matułę z ZS w So-
kołowie Młp.

Organizacją festiwalu zajęli się na-
uczyciele Zespołu Szkół w Wólce Niedź-

wiedzkiej: pani mgr Ewa Wojciechowska, 
pani mgr Anna Ożóg, pani mgr Mario-
la Jodłowska oraz pani mgr Ewa Rybak.

Nie było by tak wspaniałych na-
gród bez życzliwego wsparcia ze strony 
sponsorów, którym bardzo dziękujemy. 
Fundatorami nagród byli: Poseł do Par-
lamentu Europejskiego Stanisław Ożóg, 
który ufundował dla wygranych wspa-
niałe nagrody, Burmistrz Gminy i Miasta 
w Sokołowie Młp. Andrzej Ożóg, oraz 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w 
Wólce Niedźwiedzkiej.

Mamy nadzieję, że chętnych do śpie-
wania, nie tylko po angielsku, będzie 
przybywać. Następny konkurs dopiero 
za rok, ale już teraz można poświęcić 
więcej czasu na naukę języków obcych. 
A potem już tylko krok do występów na 
kolejnym festiwalu. Zapraszamy!!!

ZeSpół SZKół GóRNO

Dobra wola i życzliwość naszych 
przyjaciół i sponsorów, pomogły nam 
zrealizować to przedsięwzięcie i im ser-
decznie dziękujemy: 

 – Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy  
i Miasta Sokołów Młp.

 – Stanisław Ożóg – Europoseł Parla-
mentu Europejskiego

 – Mieczysław Miazga – Poseł Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej

 – Zarząd Banku Spółdzielczego w So-
kołowie Młp.

 – Zarząd Spółdzielni Telekomunika-
cyjnej „Wist” w Łące

 – Zarząd Firmy „Smak” w Górnie 
 – Dyrektor Krytej Pływalni w Sokoło-

wie Młp.
 – Dyrektor Kina „Helios”- Galeria Rze-

szów

 – Prezesi Halowego Toru Kartingowe-
go „Reskart Racing” w Rzeszowie

 – Menadżer Sali Zabaw „Kolorowy 
Świat” w Rzeszowie

 – Lekarze medycyny – Marta i Ry-
szard Stelmach NZOZ Górno

 – Firma „TT-Bruk” Górno
 – Firma „Mavet” Mateusz Tupaj Górno
 – Ks. Jan Lib – Proboszcz Parafii  

Górno
 – Maciej Szmyd Zakład Piekarnictwa 

Trwałego - Górno Dołęga
 – Bogdan, Tomasz i Krzysztof Ra-

domscy – Firma „Styrobud” Trzeboś
 – Prezes EKO-TUCZ w Górnie Mie-

czysław Kobiernik
 – Zofia Buczkowska i Jadwiga Chole-

wa „Kasztel na Ursynowie” Łowisko
 – Cukiernia „Asia” Wólka Sokołowska

 – Cukiernia „Galaxy” Górno
Wszystkim Państwu sponsorom skła-

damy wyrazy uznania za zaangażowanie 
 oraz wsparcie finansowe i rzeczowe  
w przygotowanie konkursu.

Jesteśmy wdzięczni i pełni szacunku 
dla Państwa postawy i bezinteresownej 
szczodrości.

Życzymy wytrwałości w dalszym czy-
nieniu dobra!

Głęboko wierzymy, że okazywa-
na przez Państwa siła serca i przy-
jazna dłoń, będzie nas wspierać  
w dalszej pracy podejmowanej dla dobra 
dziecka.

Nagrodzeni wykonawcy  w grupie 
przedszkolaków to:
•  Kamil Zając z Przedszkola w Łowisku 

„Tobie daję”
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•  Klaudia Tarała z Przedszkola w Gór-
nie „Serduszko puk, puk”

• „Perełki” z Przedszkola Parafialnego 
w Kamieniu „Halo, hej Panie Jezu”

• Aleksandra Zimniak, Anna Bęben, 
Milena Nykiel, Anita Matuła z Przed-
szkola w Zespole Szkół w Sokołowie 
Młp. „Ze świętymi się radujmy”

• Lena Sekuła z Przedszkola w Strażo-
wie, „Kiedy ci smutno i nic nie wycho-
dzi”

• Gabriela Matysiak z Przedszkola  
w Stobiernej „Taki gruby, taki chudy”

• Maja Drelich i Aleksandra Kuryś ze 
Szkoły Podstawowej w Jeżowem 
Podgórzu „Na drugi brzeg”

• „Ochronkowe Skrzaty” z Ochronki Św. 
Stanisława Kostki w Jasionce  „Anioł 
Stróż”

• „Promyczki” z Przedszkola w Zespole 
Szkół w Sokołowie Młp. w składzie: 
Milena Baniak, Kacper Hudela, Szy-
mon Krupa, Emilia Sobiło, Liliana So-
biło „Kogo Pan Bóg kocha”

• Przedszkolaki ze Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Sokołowskiej „Gdy na 
morzu”

• Zofia Świerat i Justyna Przybyło ze 
Szkoły Podstawowej w Kamieniu Pru-
sinie „Bóg jest tu”

• Filip Cisek, Nikola Smolak, Olga Kida, 
Alicja Miazga i Wiktoria Hamrysz-
czak z Przedszkola w Zespole Szkół  
w Górnie „Dotknął mnie dziś Pan”

klasy I-III
• I m. Szymon Chmiel z Zespołu Szkół 

nr 1 w Jasionce „Łzy Matki”
• wyr Julia Mendrala z Zespołu Szkół  

w Strażowie „Mam Przyjaciela”

• wyr Gabriela Miazga z Zespołu Szkół 
w Górnie „Gdy na morzu”

• I m „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Górnie: Agnieszka Kiełb, Wik-
toria Sondej, Maja Chorzempa, Ana-
stazja Romańska, Julia Wąsik „Idę 
śpiewając Tobie Panie”

• II m Ola Skiba, Agata Skiba, Weronika 
Wrzos, Krzysztof Piróg, Jakub Skwira 
z Zespołu Szkół w Górnie „Chwalimy 
Pana dziś”

• III m „Kropeczki” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Trzebosi „ Modlitw naszych 
Tyś przyczyną” Amelia Matuła, We-
ronika Cisek, Bartosz Nieroda, Anna 
Stafa, Franciszek Wójcik

• III m „Chichotki” w składzie Maja Sabat, 
Emilia Piędel, Oliwia Ćwikła, Natalia Mu-
szyńska, Milena Radomska ze Szkoły 
Podstawowej w Kamieniu „Siedem”

• Wyr „Wesołe nutki” Alicja Matuła, Zu-
zanna Sączawa, Karol Kuca, Piotr 
Sobuś z Zespołu Szkół w Sokołowie 
Młp „Niebo dla mazgajów”

klasy IV – VI
• I m Nikola Lepianka z Zespołu Szkół 

w Trzebosi „SOS”
• II m  Vanessa Surman z Zespołu 

Szkół nr 1 w Stobiernej „Wiem, że je-
steś tam”

• III m  Alicja Niemiec z Zespołu Szkół 
nr 1 w Nienadówce ”Słowiański”

• Wyr Julia Zahradnićek z Zespołu 
Szkół w Strażowie „Tyle dobrego”

• I m Anna Ożóg, Martyna Chorzępa  
i Weronika Suszek ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzebusce „Pioseneczka”

• II m „Boże stópki”: Angelika Makarska, 
Wiktoria Piędel, Karolina Duda, Anna 

Zaguła, Gabriela Przybysz z Zespołu 
Szkół w Kamieniu „Idę sobie”

• III m Kamila Urbanik i Oliwia Naja ze 
Szkoły Podstawowej w Kamieniu Pru-
sinie „On jest moim życiem”

• Wyr Magdalena Barszczak, Karolina 
Wojdyła, Wiktoria Przybysz z Zespołu 
Szkół w Łowisku „Deszcz talentów”

Klasy 7 oraz II i III gimnazjum
• I m Weronika Trzeciak z Zespołu 

Szkół nr 1 w Nienadówce „Oceany”
• III m Izabela Osetek ze Szkoły Pod-

stawowej w Wólce Niedźwiedzkiej 
„Moje uwielbienie”

• III m Julia Bal z Zespołu Szkół nr 1  
w Stobiernej „Dobranoc Maryjo”

• Wyr Oliwia Wolak ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowosielcu „Unosisz mnie”

• I m Karolina Stec, Kinga Burszta, 
Klaudia Chorzempa, Sabina Skiba 
gimnazjum w Zespole Szkół w Górnie 
„Miłujcie się wzajemnie”

• II m Zuzanna Zdeb, Martyna Surdziel, 
Wiktoria Partyka, Magdalena Ożóg ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Górnie 
„Nie mądrość świata tego”

• III m Kinga Sobolewska, Maja Świerat 
ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu 
Prusinie „Nasz Bóg jest wielki”

• Wyr. Karolina Krzanowska, Dominika 
Kołodziej, Magdalena Budzyń, Kon-
rad Danielz „Caritas” w Nienadówce 
„Nasz Bóg”.
Moim koleżankom, Paniom Barbarze 

Tupaj i Katarzynie Chmiel składam wy-
razy serdecznego podziękowania za trud  
i pracę przy organizacji XVI edycji nasze-
go konkursu.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
również do Pań  Haliny Krawiec, Barbary 

Stępień, Agnieszki Kida, Stanisła-
wy Kozera, Renaty Cisek, Sabiny 
Smolak, które czuwały nad spraw-
ną organizacją poczęstunku dla 
uczestników, zaproszonych gości, 
opiekunów i rodziców.

Impreza jak zawsze cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem 
publiczności, która oklaskiwała 
występy dzieci i młodzieży. Wy-
konawcy pięknie prezentowali się 
w odświętnych strojach, specjal-
nie przygotowanych na występy. 
Najlepsi wykonawcy otrzymali 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy wręczone przez jury 
konkursowe. Nasz coroczny kon-
kurs cieszy się ogromną popular-
nością wśród dzieci i młodzieży. 
Dziękujemy wszystkim opieku-
nom i wykonawcom za trud przy-
gotowania i zaprezentowania na 
scenie wybranych utworów. Ser-
decznie zapraszamy za rok do 
udziału w XVII edycji konkursu.

Organizator konkursu: 
 Halina Godek
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O godzinie 9:00 cała społeczność 
szkolna zgromadziła się w kościele pa-
rafialnym, by uczestniczyć we Mszy 
Świętej odprawianej przez księdza pro-
boszcza Władysława Szweda. Podczas 
homilii ksiądz przytoczył m.in. jedną z le-
gend o naszej Patronce. Po zakończeniu 
Eucharystii nastąpił przemarsz pocztu 
sztandarowego, uczniów i nauczycieli 
do szkoły. Zebranych uczestników uro-
czystości powitał dyrektor szkoły – pan 

X ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE 
ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ŚWIĘTO SENIORÓW  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZEBUSCE

16 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Trzebusce był dniem 
szczególnym. Obchodziliśmy bowiem podwójne święto: X rocznicę nadania imienia szkole oraz Dzień 
Edukacji Narodowej.

Edward Buczak, który przypomniał oko-
liczności nadania imienia naszej szkole 
w dniu 16 października 2007 r. Od tej 
pory jest to wielkie święto całej społecz-
ności szkolnej.

Program artystyczny rozpoczął się 
od występu chóru, który zaprezentował 
pieśni o św. Jadwidze Królowej. Następ-
nie uczniowie gimnazjum przedstawili 
inscenizację o naszej Patronce. Druga 
część uroczystości poświęcona była 
Dniu Edukacji Narodowej. Jako pierw-
si wystąpili najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły, którzy z wielkim przejęciem re-
cytowali wiersze i śpiewali piosenki.  
W obecności swoich rodziców złożyli 
ślubowanie na sztandar i zostali uro-
czyście pasowani na uczniów klasy 
pierwszej. Następnie montaż słow-
no-muzyczny o nauczycielach za-
prezentowali uczniowie klasy IV i VII,  
a przedstawiciele samorządu złożyli gro-
nu pedagogicznemu i wszystkim pracow-
nikom szkoły serdeczne życzenia.

Obchody X rocznicy nadania imienia 
szkole i Dzień Edukacji Narodowej były 
pięknym świętem, które zapamiętamy na 
długo. Uczniowie dołożyli wszelkich sta-
rań, by ta uroczystość zapadła w pamięci 
i sercach wszystkich uczestników.

Marta Janiec
Małgorzata Krupa

ZeSpół SZKół TRZeBuSKA

Dzień Seniora w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi 
Królowej w Trzebusce jest wyjątkowym świętem. Każ-
dego roku w trzecią niedzielę listopada odwiedzają 
naszą szkołę ludzie starsi, którym należy się szacunek 
i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi 
obdarowują młodsze pokolenia. To Seniorzy kultywują 
w naszych domach stare obrzędy i zwyczaje, przez co 
wzbogacają kulturę i obyczaje regionu. Niosą ciepło 
i zrozumienie. Ten dzień jest świetną okazją, by przy-
pomnieć o tym, jak bardzo potrzebne społeczeństwu są 
starsze osoby.
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Tegoroczna uroczystość odbyła się 
19 listopada i jak zwykle zgromadzi-
ła liczne grono gości. Przybyli najstarsi 
mieszkańcy Trzebuski, a także zastęp-
ca Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów 
Młp. Grzegorz Kwiecień, starszy wizy-
tator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Janina Świerczewska, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Andrzej 
Pasierb, radni Rady Miejskiej Agata Dec  
i Marian Krzyśko – sołtys Trzebuski, Pre-
zes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS  
w Rzeszowie Józef Krzywonos, Sekretarz 
Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rze-
szowie Andrzej Matejski, ks. Władysław 
Szwed – tutejszy proboszcz, przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich w Trze-
busce: Barbara Chmiel i Grażyna Pacyna
-Tasior oraz niezawodni sponsorzy.

Spotkanie rozpoczął dyrektor szko-
ły – Edward Buczak, który serdecznie 
powitał wszystkich zebranych i zaprosił 
na niezwykle bogaty program artystycz-
ny. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły, którzy za-
prezentowali układy przygotowane na 
kółku tanecznym. Później rozbrzmie-
wały przepiękne piosenki w wykonaniu 

chóru szkolnego. Następnie na swój 
program zaprosili gimnazjaliści, którzy 
w humorystyczny sposób przedstawili 
doskonale wszystkim znany teleturniej 
„Familiadę”. Nie mogło zabraknąć rów-
nież zabawnych skeczy i reklam, które 
sprawiły, że brawom nie było końca.  
Po występach dyrektor szkoły złożył ży-
czenia najstarszym uczestnikom uroczy-
stości oraz listopadowym solenizantom – 
Andrzejom. Później wszyscy odśpiewali 
gromkie „Sto lat” i głos zabrali zaproszeni 
goście, którzy kierowali do Seniorów ser-
deczne słowa, wyrażające zrozumienie 
doznań i uczuć ludzi starszych. Podsu-
mowaniem tej części spotkania była lote-
ria z atrakcyjnymi nagrodami. Po smacz-
nym obiedzie salę wypełniły największe 
przeboje biesiadne w wykonaniu zespo-
łu muzycznego w składzie: Sebastian 
Lesiczka (gitara, bęben), Przemysław 
Prucnal (akordeon), Wiesław Cebula 
(saksofon) i Roman Węglowski (kontra-
bas). Głośne śpiewy, tańce, rozmowy  
i wspomnienia trwały do późnych godzin 
wieczornych.

Uroczystość ta nie byłaby możliwa 
bez bezinteresownego zaangażowania 

nauczycieli, pracowników szkoły i Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Trze-
busce. Niezwykle hojni okazali się rów-
nież sponsorzy: Pan Bogdan Pustkowski 
z firmy Crunchips, Pan Andrzej Białek  
z firmy Connect, Panowie Grzegorz Pru-
cnal i Kazimierz Drak z firmy Promlek, 
Pan Tadeusz Tupaj z firmy TT Bruk, Pan 
Józef Jodłowski z firmy Małopolska, Pani 
Danuta Lachtara z Piekarni w Przewrot-
nem, Pani Grażyna Pacyna-Tasior z fir-
my Zefirek, Pan Zbigniew Kozak z Kwia-
ciarni w Sokołowie Młp., Pan Bogusław 
Piekut, Pan Kamil Tasior, Państwo Be-
ata i Tomasz Koprowie, którym serdecz-
nie dziękujemy.

Wspólnie spędzone listopadowe po-
południe było czasem radości, serdecz-
ności i wzajemnej życzliwości. Dla naszej 
szkoły to jedno z ważniejszych działań 
wychowawczych, bo podkreśla niezwykle 
istotną rolę Seniorów w społeczeństwie. 
To osoby starsze przekazują młodszym 
pokoleniom swoją mądrość, a ukochana 
babcia czy dziadek to dla wnucząt najlep-
szy przyjaciel i nauczyciel.
 Marta Janiec

Małgorzata Krupa
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Złoty Krzyż Zasługi dla absolwenta Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie

AKCJA MARATON Z TABLICZKĄ MNOŻENIA
w ramach VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

SZKOłA pODSTAWOWA GóRNO

ZeSpół SZKół SOKOłóW Młp.

W kolejną, czternastą już rocznicę na-
dania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 
w Górnie, obchodziliśmy Dzień Patrona 
połączony z Dniem Edukacji Narodowej. 
13.10.2017 r do naszej Szkoły zawitali 
znamienici goście (m.in. potomek patrona 
- Mirosław Partyka z żoną Bernadetą), któ-
rzy obejrzeli program artystyczny upamięt-
niający postać fundatora Szkoły - Ignacego 
Partyki. To właśnie patron SP2 w Górnie, 
pochodzący z naszej małej miejscowości 
hojny przedsiębiorca, już na zawsze pozo-
stanie dla nas uosobieniem sukcesu i wzo-
rem do naśladowania. Nawet na emigracji 
nigdy nie zapomniał o swojej małej ojczyź-
nie i w dowód swoich zasług został m.in. 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Takim samym odznaczeniem został 
także ostatnio uhonorowany absolwent 
naszej Szkoły, przełożony wspólnoty 
zakonnej księży Michalitów i rektor Pa-
pieskiego Sanktuarium Matki Bożej „ad 
Rupes” w Castel Sant’Elia - ks. dr Piotr 
Burek. To kolejna wybitna postać, która 
może nam służyć przykładem, na któ-
rej możemy się wzorować w dążeniu do 
doskonałości. W czasie akademii mogli-
śmy zobaczyć fragmenty uroczystości, 
która miała miejsce 28 maja 2017 r we 
Włoszech. Pochodzący z naszego regio-
nu posłowie na Sejm Rzyczypospolitej 
Polskiej, Mieczysław Miazga i Kazimierz 
Gołojuch, „w dowód zasług, które po-

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bez-
płatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. 29 wrze-
śnia 2017 roku szkoły z różnych stron świata uczestniczyły w tym wydarzeniu.

Jaki jest cel akcji?
Celem akcji jest propagowanie za-

bawowej formy nauczania-uczenia się 
matematyki. Ma ona zachęcić do przy-
pomnienia sobie tabliczki mnożenia  
w przyjemny, niecodzienny sposób. 
Akcja jest okazją dla uczniów do nad-
robienia „tabliczkowych” zaległości po 
wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać 
przykład dzieciom – pokazując swoją 
świetną znajomość trudnych przypad-
ków mnożenia.

Organizatorem Głównym jest Wydaw-
nictwo Karty Grabowskiego ze Szcze-
cinka. Wydawnictwo promuje zabawową 
formę nauczania-uczenia się matematyki.

Przez wiele lat pod jego patronatem 
organizowane były Mistrzostwa Polski 
w Tabliczce Mnożenia. Od 2011 roku 
przeprowadzany jest Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. W roku 2015 Wy-
dawnictwo obchodziło swoje 20-lecie.

Każda szkoła przygotowuje Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia na terenie swo-

jej placówki według własnego scenariusza. 
My, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, zdo-
bywając odpowiednią licencję organizato-
ra lokalnego nr 3215/2017 zaproponowa-
liśmy króciutkie testy na czas (mierzone 
stoperem) dla klas III i IV SP. Owe testy 
przeprowadzał wyłoniony Patrol Egza-
minacyjny pod kierownictwem lokalnego 
koordynatora nauczyciela matematyki  
dr Beaty Kraski w składzie uczennic z kla-
sy IIB PG: Natalia Maruszak, Natalia Naja, 
Klaudia Członka oraz Martyna Chorzępa.

większają chwałę i dobro narodu polskie-
go” wręczyli ks. Piotrowi Burkowi nadany 
przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę 

Złoty Krzyż Zasługi. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Biały
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Sukces naszej szkoły
Pięć najlepszych szkół na Podkar-

paciu w piątek 13 października 2017 r.  
w Sali Kolumnowej Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rąk 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wo-
jewody Podkarpackiego otrzymało statu-
etkę Złoty Prym za szczególne osiągnię-
cia. Wśród nagrodzonej piątki znalazł się 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokoło-

wie Małopolskim. Pan Dyrektor Wiesław 
Sondej dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do otrzymania tak znaczącego 
dla szkoły wyróżnienia.

Patrol Egzaminacyjny rewelacyjnie 
sprostał zadaniu. Oprócz spraw orga-
nizacyjnych podjął się, m.in. oklejania 
schodów działaniami z tabliczki mnoże-
nia, przygotowaniu na holu głównym wy-
stawy poświęconej tabliczce mnożenia, 
oklejania w strategicznych miejscach  
w szkole plakatów reklamujących Dzień 
Tabliczki Mnożenia.

W wyniku protokolarnego sprawdza-
nia prac ustalono, że nasi najlepsi nagro-
dzeni drobnymi upominkami uczniowie 
EKSPERCI MATEMATYKI to:

Klasa IV SP:
Katarzyna Marecka, Krzysztof Walic-

ki, Seweryn Nowak, Julia Wiktor, Beata 
Czerwonka, Hubert Dec, Bartosz Sudoł, 
Natalia Chorzępa, Julia Gałgan, Julia 
Kida, Salach Kacper, Mateusz Piersiak, 
Krzysztof Kuca, Zuzanna Ożóg, Jakub 
Pasierb, Dominika Partyka.

Klasa III SP:
Mateusz Pasek, Gabriela Kraska, 

Naomi Ugoma, Antonina Łuszczki, Ka-
rolina Kotula, Katarzyna Płoszaj, Bartek 
Piszcz.

Choć zabrakło punktów, do najlepszych 
osiągnięć postanowiliśmy również docenić 
dodatkowych kilkanaście osób, przyznając 
im również tytuł Eksperta Matematyki:

Klasa IV SP:
Zuzanna Smolak, Sara Łuszczki, Ró-

żański Michał, Michał Walańczyk, Adrian 
Urban, Piotr Pliszczyński, Karol Matuła, 
Julia Szelipa, Andżelika Naja, Łukasz 
Rafiński, Kacper Matuła

oraz z klasy III SP:
Michał Śmieszek, Wojciech Okoń, 

Kornelia Stopa, Radosław Kuca, Julia 
Łach, Nikodem Kozioł, Iza Matuła, Bar-
tek Prucnal oraz Jonasz Hess.

Mamy nadzieję, że podobne akcje 
będą inspiracją do kreatywnego rozwija-
nia swoich zainteresowań matematycz-
nych.

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com!!!

Lokalny koordynator dr Beata Kraska
Wstęp artykułu opracowany na podstawie da-
nych ze strony organizatora ogólnego http://
www.wmtday.org/pl.

Kiedy trzeba…”
Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej 
oraz klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej

Kobieta w roli głównej
„Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!...”

Mickiewicz

W dniu 27 października 2017 roku,  
w Sokołowie Małopolskim odbył się wo-
jewódzki konkurs recytatorski dla mło-
dzieży gimnazjalnej oraz klas siódmych 
szkół podstawowych „Kiedy trzeba…”. 
Była to dziewiąta edycja tegoż konkursu, 

tym razem uczestnicy recytowali wiersze 
lub fragmenty prozy poświęcone kobie-
tom, czyli o kobietach lub dla kobiet, 
których temat związany jest z kobietami,  
a także w hołdzie dla kobiet, dowolnie 
wybranych poetów i pisarzy polskich.
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Sukces naszej gimnazjalistki  
w konkursie języka niemieckiego!

Uczennica Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Małopolskim Karo-
lina Bandura kl. III A PG uzyskała świet-
ny wynik w konkursie języka niemiec-
kiego organizowanego pod patronatem 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
Karolina musiała wykazać się wszech-
stronną wiedzą obejmującą czytanie ze 
zrozumieniem, gramatykę i słownictwo, 

geografię, literaturę, historię, politykę 
i kulturę krajów niemieckojęzycznych. 
Konkurs składał się z wielu zadań za-
wierających między innymi tłumaczenie 
zdań na język niemiecki, uzupełnianie 
luk, wstawianie przeciwieństw, dopaso-
wywanie fragmentów zdań, rozumienie 
tekstu, test z kulturoznawstwa. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki ale uczenni-

ca poradziła sobie doskonale kwalifiku-
jąc się do następnego etapu.

Uczennicę do konkursu przygotowa-
ła p. Bernadeta Słonina.

Bardzo cieszymy się z osiągniętych 
wyników i życzymy sukcesów na kolej-
nym etapie.

Bernadeta Słonina

Jako organizatorzy zdecydowaliśmy 
się na taki temat tegorocznego konkursu, 
dlatego że motyw kobiety w sztuce jest 
jednym z najpopularniejszych motywów, 
do których powracali artyści wszystkich 
epok. Niezależnie od czasów oraz prą-
dów filozoficznych motyw ten był reali-
zowany od starożytności przez średnio-
wiecze, barok, romantyzm, pozytywizm 
po współczesność. Można powiedzieć, 
iż wizerunek kobiety w literaturze i ma-
larstwie jest historycznym zapisem tego, 
jak zmieniało się postrzeganie kobiet  
w społeczeństwach europejskich oraz  
w jaki sposób dochodziły do swoich 
praw. Należy również zwrócić uwagę, że 
poeci i twórcy ukazali również różnorod-
ność funkcji jakie przez wieki spełniała i 
spełnia kobieta w roli: matki, żony, czy 
wybranki serca.

Organizatorami konkursu byli na-
uczyciele języka polskiego i historii uczą-
cy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, 
w Sokołowie Małopolskim, tj. mgr Sta-
nisław Kula i Barbara Skóra – Czachor. 
Honorowy patronat nad konkursem objął 
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.

Celem konkursu jak zawsze było 
propagowanie piękna poezji i prozy pol-
skiej, rozwijanie recytatorskich i aktor-
skich uzdolnień młodzieży. Rozwijanie 
poprzez literaturę wrażliwości i emocjo-
nalności młodzieży. Zwrócenie uwagi na 
postać kobiety, jej rolę, pozycję społecz-
ną i piękno.

Jako organizatorzy pragniemy rów-
nież, aby konkurs ten promował nasze 
miasto oraz Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp., w województwie 
podkarpackim.

Podczas konkursu młodzi artyści re-
cytowali wybrany przez siebie utwór po-
etycki lub fragmenty prozy.

Komisja konkursowa oceniała 
uczestników według następujących kry-
teriów: dobór repertuaru, znajomość tek-
stu, interpretacja utworu, a także ogólny 
wyraz artystyczny. Uczestnicy oceniani 
byli w kategorii recytacja klasyczna.

W konkursie brało udział 24 uczest-
ników z 9 szkół całego województwa 

podkarpackiego tj.: ZS w Trzebosi, ZS 
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., 
Gimnazjum w Nowej Wsi, ZS im. AK  
w Zaczerniu, ZS im. Św. Stanisława 
Kostki w Kamieniu, Gimnazjum nr 4  
w ZS Ogólnokształcących nr 2 w Stalo-
wej Woli, ZS w Trzebusce, Szkoła Pod-
stawowa im. Św. Jana Pawła II Sióstr 
Prezentek w Rzeszowie

Komisja konkursowa wyłoniła nastę-
pujących laureatów: Katarzyna Wierz-
chowska Gimnazjum w Nowej Wsi, Jakub 
Poźniak ZS im. AK w Zaczerniu, Laura 
Baranowska Gimnazjum w Nowej Wsi.

Komisja przyznała również następu-
jące wyróżnienia: Klaudia Gajdek ZS im. 
AK w Zaczerniu, Hubert Dec ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp., Nikola Le-
pianka ZS w Trzebosi, Aleksandra Ma-
ziarz Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli, 
Gabriela Nawojska ZS im. Jana Pawła 
II w Sokołowie Młp., Gabriela Tomaka 
Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek  
w Rzeszowie.

W imieniu organizatorów jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy laureatom i wy-
różnionym.

Dziękujemy również za udział i przygo-
towanie pozostałym uczestnikom konkursu.

Pragniemy też podziękować wszyst-
kim nauczycielom, którzy zachęcili 
uczniów do udziału w konkursie i pra-
cowali wraz z nimi nad przygotowaniem 
repertuaru do konkursu

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali upominki w postaci artykułów 
szkolnych, papierniczych i dyplomy od 
organizatora konkursu a laureaci i wyróż-
nieni cenne nagrody książkowe, pomoce 
szkolne oraz akcesoria komputerowe. 
Nagrody wręczali Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Pasierb oraz z-ca Bur-
mistrza Grzegorz Kwiecień.

Konkurs zakończył wspólny poczę-
stunek oraz pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy wszystkim za udział. 
Pragniemy również podziękować spon-
sorom konkursu, którymi byli: Urząd 
Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski., 
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopol-
skim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sokołowie Młp.

Organizatorzy
B. Skóra – Czachor, St. Kula
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„Matka Ziemia” – Niepodległa, niepokorna…
Finał XVII Międzywojewódzkiego Przeglądu 
Twórczości Dzieci i Młodzieży

VI Edycja Kampanii „Dzieciaki 
w Biznesie” Projekt rusza!

28 listopada 2017 r. w Pysznicy od-
był się uroczysty finał XVII Międzywoje-
wódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci 
i Młodzieży ,,Matka Ziemia”. Uroczystość 
swoją obecnością zaszczycili: pani Ja-
nina Sagatowska – Senator RP, która 
objęła honorowy patronat nad przed-
sięwzięciem oraz przedstawiciele władz 
Gminy Pysznica. Patronat nad Przeglą-
dem objęła także Podkarpacki Kurator 
Oświaty pani Małgorzata Rauch.

Inspiracją artystyczną dla uczestni-
ków tegorocznego przeglądu twórczości 
było hasło „Matka Ziemia”- Niepodległa, 
niepokorna. Swoje prace plastyczne  
i literackie zaprezentowali uczniowie  
z 41 szkół i 2 przedszkoli, z terenu wo-
jewództw: Podkarpackiego, Lubelskiego, 
Świętokrzyskiego, Kujawsko-Pomorskie-
go i Łódzkiego. Na konkurs napłynęło 315 
prac plastycznych i 124 utwory poetyckie. 
Jury pod przewodnictwem artysty plasty-
ka Józefa Sroki oraz poetów Pani Mał-

gorzaty Żureckiej – sekretarza Związku 
Literatów Polskich w Rzeszowie i ks. dra 
Mariana Balickiego przyznało 34 nagrody 
oraz 66 wyróżnień. Nagrodzone prace 
zostały opublikowane w antologii, którą 
otrzymali laureaci i zaproszeni goście.

Głównym punktem uroczystości był 
koncert połączony z ogłoszeniem wyników 
i wręczeniem nagród. Uczniowie słowami 
pieśni i nagrodzonych wierszy wypowiadali 
się na temat naszej Ojczyzny, uniwersal-
nych wartości, takich jak wiara, patriotyzm, 
wolność, tradycja i kultura. Cytując słowa 
Patrona nawoływali do zachowania piękna 
ziemi dla przyszłych pokoleń, szacunku do 
ziemi ojczystej i dbania jej przyszłość.

Uczniowie naszej Szkoły zostali lau-
reatami tego Przeglądu i uczestniczyli  
w uroczystości jego podsumowania wraz 
z opiekunem p. Małgorzatą Kwolek.

Byli to, w kategorii prace plastyczne:
 – Magdalena Koch uczennica klasy  

2 a – wyróżnienie

 – Nikola Koziarz uczennica klasy 4 c 
– II nagroda;

 – Łukasz Rafiński uczeń klasy 4 b – III 
nagroda;

 – Zuzanna Wawrzaszek uczennica 
klasy 7 b – wyróżnienie;

 – Martyna Chorzępa uczennica klasy 
IIC/PG – I nagroda.

W kategorii prace literackie – poezja:
Gabriela Nawojska uczennica klasy 

IIIA/PG – III nagroda
Opiekunami artystycznymi laureatów 

były p. Małgorzata Kwolek w kategorii 
prace plastyczne i p. Barbara Dobrzań-
ska w kategorii prace literackie – poezja. 
Prace plastyczne zostały wykonane za 
zajęciach kółka plastycznego.

Serdecznie gratulujemy laureatom  
i życzymy dalszych sukcesów i inspira-
cji twórczych, których mogą poszukiwać  
w pięknie najbliższego otoczenia, w hi-
storii naszej Ojczyzny, w jej przeszłości  
i teraźniejszości.

nasi uczniowie mają się uczyć przez 
doświadczenie. Celem zajęć ma być 
popularyzowanie wśród dzieci wiedzy  
z zakresu oszczędzania i inwestowania, 
europejskich walut, marketingu. Studen-
ci prowadząc z dziećmi zajęcia warszta-
towe będą przekazywać im wiedzę w no-
watorski i atrakcyjny sposób. Pokażą, że 
nawet trudna, specjalistyczna dziedzina 
wiedzy może być zabawą, przynoszącą 
radość i satysfakcję.

Kampania organizowana jest przez 
Fundację Generator Inspiracji we współ-
pracy ze Studenckim Kołem Naukowym 
Młodych Ekonomistów oraz Studenckim 
Kołem Naukowym Rachunkowości AS-
SETS z Wydziału Zarządzania Politech-
niki Rzeszowskiej.

Projekt realizowany jest z Narodo-
wym Bankiem Polskim w ramach progra-
mu edukacji ekonomicznej.

dr Beata Kraska

Uczniowie klasy IVc Szkoły Podsta-
wowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Sokołowie Małopolskim zakwalifiko-
wali się w konkursie VI Edycji Kampanii 
„Dzieciaki w Biznesie” i będą uczestnika-
mi projektu, którego celem jest popula-
ryzowanie wśród młodych ludzi wiedzy 
o podatkach oraz tematyki dotyczącej 
budżetu domowego.

Oferowane zajęcia będą miały formę 
projektów edukacyjnych, dzięki czemu 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W TRZEBOSI NA TRZECIM 
MIEJSCU W SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ  
POWIATU RZESZOWSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

30 października 2017 r. w Rzeszowie, 
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w sali kolumnowej odbyła się gala spor-
towa - Podsumowanie Współzawodnic-
twa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 
Rok Szkolny 2016/2017. Gmina Sokołów 
Małopolski uplasowała się na II miejscu. 
Gminę reprezentował Burmistrz Gminy  
i Miasta Sokołów Młp. p.Andrzej Ożóg. Na 
spotkanie najlepszych szkolnych spor-

towców z powiatu rzeszowskiego zapro-
szeni zostali uczniowie naszego Zespołu 
Szkół, wyróżnieni nauczyciele oraz dyrek-
tor szkoły. Wice Starosta Rzeszowski pan 
Marek Sitarz wyróżnił sztafetę dziewcząt 
ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum 
za zdobycie pierwszych miejsc w woje-
wództwie, w sztafecie szwedzkiej, jak 
również sztafety chłopców ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum za zajęcie trzecich 

miejsc w województwie, także w sztafecie 
szwedzkiej.

W klasyfikacji ogólnej szkół powiatu, 
nasze gimnazjum zajęło III miejsce, co 
zostało uhonorowane pięknym pucharem 
i nagrodami w postaci sprzętu sportowe-
go dla uczniów naszej szkoły. Pamiątko-
wy puchar i dyplom odebrała dyrektor mgr 
Lucyna Korzenny. Uczniów reprezento-
wali Ewelina Piwońska i Przemysław Kra-

ZeSpół SZKół TRZeBOś
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„Dziecięcy atlas świata”
Przedszkole Samo-

rządowe w Trzebosi 
podjęło inicjatywę stwo-
rzenia programu edu-
kacyjnego „Dziecięcy 
atlas świata”. Autorkami 
są nauczycielki wycho-

wania przedszkolnego: mgr Dorota Nizioł  
i mgr Jadwiga Ryba.

W programie biorą udział dzieci  
w wieku 3 – 6 lat z przedszkoli na tere-
nie gminy Sokołów Młp., m. in. placówki  

z Nienadówki, Sokołowa Młp., Wólki So-
kołowskiej, Wólki Niedźwiedzkiej i Trze-
bosi. Program realizowany będzie od 
grudnia 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Honorowy patronat sprawuje Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. mgr 
Andrzej Ożóg, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Trzebosi mgr Lucyna Korzenny oraz 
czasopismo dla nauczycieli przedszkola 
„Przedszkolne ABC”.

Realizacja programu zachęci do my-
ślenia i uruchomienia wyobraźni dziec-

ska. Wyróżnienia otrzymali nauczyciele 
wychowania fizycznego p. mgr Tomasz 
Korzenny oraz p. mgr Dariusz Dec.

Wszystkim sportowcom naszej szko-
ły, dziękuję za ducha zdrowej rywaliza-
cji oraz trud jaki wnieśli w godne repre-
zentowanie Zespołu Szkół w Trzebosi 
w różnorodnych zawodach sportowych 
w minionym roku szkolnym. Trzymam 
kciuki za kolejne udane starty i sportowe 
szczęście w bieżącym roku szkolnym, 
życząc kolejnych sukcesów sportowych 
na tak wysokich szczeblach.

Nauczycielom gratuluję i dziękuję za 
włożony wkład pracy, wychodzenie na-
przeciw potrzebom i zainteresowaniom 
dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Trze-
bosi i wytrwałe dążenie do celu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
mgr Lucyna Korzenny

R E K L A M A

ka poprzez zabawę i twórcze myśle-
nie. Nasz program umożliwi dzieciom  
w wieku przedszkolnym poznanie kultu-
ry, kuchni, zabytków i zwyczajów wybra-
nych krajów z całego świata.

Przedszkolaki poznają ciekawe miej-
sca, ciekawostki, atrakcyjne zakątki państw 
z całej kuli ziemskiej poprzez własne do-
świadczenia.

Dorota Nizioł
Jadwiga Ryba
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W analizowanym czasie policjanci KP 
Sokołów Młp. wykonywali czynności służbo-
we na miejscu, w tym przy 21 kolizjach dro-
gowych, z których najwięcej miało miejsca:  
w Sokołowie Młp. (9 kolizji), w Nienadówce  
(2 kolizje), w Górnie (3 kolizje), Trzebosi  
(2 kolizje), w Trzebusce (1 kolizja), w Marko-
wiźnie (1 kolizja) i w Kamieniu (3 kolizje).

 Komendant  
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

nadkom. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

dot. zdarzeń zaistniałych w miesiącach  
od 26 lipca do 15 października 2017 r.

Przestępstwa:
Od 16 października do 30 listopada 2017 r. 

Komisariat Policji w Sokołowie Młp. zanotował 
16 przestępstw popełnionych na terenie dzia-
łania tutejszej jednostki. Były to przestępstwa 
przede wszystkim z kategorii przestępstw 
przeciwko mieniu tj. kradzieże (2 przypad-
ki), uszkodzenie mienia (2 przypadki), przy-
właszczenie mienia (1 przypadek), fizyczne  
i psychiczne znęcanie się nad rodziną (1 przy-
padek), uchylanie się od obowiązku alimenta-
cyjnego (1 przypadek), pobicie (1 przypadek), 
groźby karalne (1 przypadek), uszkodzenie 
ciała (2 przypadki), kierowanie samochodem 
po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości 
(1 przypadek), kierowanie samochodem mimo 
zakazu sądowego (2 przypadki), nieumyślne 
spowodowanie śmierci (1 przypadek) oraz wy-
padek drogowy (1 przypadek)

Zdarzenia drogowe:

R E K L A M A

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia 
składamy serdeczne życzenia spokojnych 

i rodzinnych świąt. Niech ten czas wypełni 
magia wzruszeń i radości, a nadchodzący rok 

przyniesie spełnienie marzeń i nadziei
Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.
nadkom. mgr Paweł Suski
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ANDRZeJKI W KLuBIe SeNIORA
30.11.2017 r.
Zdjęcia: A.Szot-Warzocha, A.piękoś

DeBATA SpOłeCZNA NT. 
BeZpIeCZeŃSTWA SeNIORóW
Zdjęcia: A. Szot-Warzocha

eLIMINACJe GMINNe KONKuRSu 
„LITeRATuRA I DZIeCI – DZIeŃ BeZ KOMpuTeRA” 
pOD pATRONATeM STAROSTY RZeSZOWSKIeGO
Zdjęcia: S. Osiniak, Sz. Bełz

MIKOłAJKI
3 grudnia 2017
Zdjęcia wykonali: A. Dec, S. Osiniak



Z działalności Klubu Młodych

XII POWIATOWY JESIENNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO POD PATRONATEM 
STAOSTY RZESZOWSKIEGO
19 listopada 2017 r.

VI POWIATOWY JESIENNY TURNIEJ 
BADMINTONA POD PATRONATEM 
STAROSTY RZESZOWSKIEGO
10 grudnia 2017 r.
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