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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

a także kolorowych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą 

życzy
Redakcja „Kuriera Sokołowskiego”



Uroczysta sesja opłatkowo-noworoczna, 28 grudnia 2018 r.

XI Koncert Koled i Pastorałek, 6 stycznia 2019 r.

fot. S. Osiniak
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Sokołów Małopolski!

Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne,
niosące nadzieję i odrodzenie życia.

Życzymy wszystkim, aby Święto Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosło wiele rodzinnego ciepła i radości.
Niech ten szczególny czas wypełniony będzie

wzajemną serdecznością, pogodą ducha, 
szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych

oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.

 Przewodniczący  Burmistrz
 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Gminy i Miasta Sokołow Młp.
 Henryk Kraska Andrzej Ożóg

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

pragnę złożyć 

mieszkańcom Sokołowa Małopolskiego i okolic 

najserdeczniejsze życzenia,

aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu 

w serdecznej, rodzinnej atmosferze pełnej wiary, 

nadziei i miłości.

Poseł na Sejm RP
Maciej Masłowski

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy Państwu pomyślności, wiary w zwycięstwo 

dobra, nadziei oraz rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

Niechaj Zmartwychwstały Jezus Chrystus 

wypełni Państwa serca nadzieją i miłością 

i niech Państwu błogosławi na każdy dzień życia.

 Stanisław Ożóg Karol Ożóg Mieczysław Miazga
 Poseł do Parlamentu Radny Sejmiku Poseł na Sejm RP
 Europejskiego Województwa
  Podkarpackiego
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 17 grudnia 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2.  Analiza projektu budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 

2019 rok.
3. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
5. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

w dniu 18 grudnia 2018 r.
Temat posiedzenia:
1.  Analiza projektu budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 

2019 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 20 grudnia 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2.  Analiza projektu budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 

2019 rok.
3. Opracowani opinii o projekcie budżetu.
4. Przedstawienie projektu uchwał.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, 
Finansów i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 21 grudnia 2018 r.

Temat posiedzenia: 
1.  Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarz Komisji.
2.  Analiza projektu budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 

2019 rok.
3. Przedstawienie opinii o budżecie pozostałych Komisji.
4.  Opracowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu celem 

przekazania jej do Burmistrza.
5. Przedstawienie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 28 grudnia 2018 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
3.  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2019–2030.
4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
5. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady.
6.  Odczytanie ostatecznej opinii w sprawie projektu budżetu 

Komisji do Spraw 30
7.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-

jekcie uchwały budżetowej.

 8.  Przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta 
w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Bu-
dżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej.

 9.  Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów 
Małopolski.

10.  Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Sokołów Małopolski.

11.  Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Sokołów Małopolski na 2019 rok.

12.  Uchwała w sprawie górnych stawek opłat za usługi w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

13.  Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
14.  Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pono-

szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzie-
lających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 
osobom bezdomnym.

15.  Uchwała w sprawie określenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie doży-
wiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w po-
staci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościo-
wych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania fi nan-
sowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019–2023.

16.  Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta 
Sokołów Małopolski.

17.  Uchwała w sprawie: zaciągnięcia w latach 2019 i 2020 
długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w wysokości 8 791 000,00 zł z przeznaczeniem na sfi -
nansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopol-
ski w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko POIiŚ 2014–2020”.

18.  Uchwała w sprawie: zaciągnięcia w latach 2019 i 2020 długo-
terminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 
4 869 000,00 zł z przeznaczeniem na sfi nansowanie zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski, 
Północ II w Sokołowie Małopolskim, oraz dla miejscowości 
Markowizna i części miejscowości Turza i budowa wodocią-
gu na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim”.

19.  Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
20.  Informacja o pracy Burmistrza.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.

Następnie w Zespole Szkół im. JP II odbyła się uroczysta sesja 
opłatkowo-noworoczna.
Program:
1. Prezentacja kolęd przez młodzież.
2.  Wręczenie Nagrody Burmistrza za działalność sportową 

Panu Marianowi Krzyśko.
3.  Wręczenie Nagrody Burmistrza za działalność kulturalną 

ks. Józefowi Fila.
4. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
5. Wystąpienia gości.
6. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
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Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. 

od 07 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.
–  w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzę-

dzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski dla potrzeb reali-
zacji projektu.

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

–  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do od-
dania w najem lokalu (dawnej świetlicy szkolnej) na pierw-
szym piętrze budynku Zespołu Szkół im. Ks. Mieczysława 
Lachora w Górnie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

–  w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy za 1 m2 gruntu prze-
znaczonego na cele handlowe i usługowe, przemysłowo-skła-
dowe, ogródków przydomowych i drobnych upraw rolnych.

–  w sprawie zmiany umowy najmu z dnia 29 listopada 2017 r. 
lokalu użytkowego o powierzchni 55 m2 wyodrębnionego na 
parterze budynku Pawilonu Sportowego, zlokalizowanego 
na działce nr 815/21 położonej w Nienadówce. 

–  w sprawie uczestnictwa Gminy Sokołów Małopolski w ra-
mach powiatu rzeszowskiego w wojewódzkim treningu 
systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez 
podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowe-
go oraz sytemu wykrywania i alarmowania (SWA) procedur 
reagowania o oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagro-
żeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności 
za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych i sytuacji 
awarii sieci energetycznej”.

–  w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki 841/8 
i działki 841/10 położonych w Sokołowie Małopolskim 
z przeznaczeniem pod tymczasowe obiekty przeznaczone 
do garażowania środków transportu.

–  w sprawie najmu lokalu usytuowanego na działce nr 3392/2 
położonej w Nienadówce w budynku oznaczonego nume-
rem 706 (budynek po byłej poczcie) z przeznaczeniem na 
siedzibę klubu motocyklowego.

–  w sprawie skierowania uchwał na sesje Rady Miejskiej 
w dniu 28 grudnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 21 stycznia 2019 r.

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

go Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

2.  Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 
2019 rok.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 22 stycznia 2019 r.

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

go Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

2.  Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 
2019 rok.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, 
Finansów i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 23 stycznia 2019 r.

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

go Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

2.  Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 
2019 rok.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 24 stycznia 2019 r.

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

go Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

2.  Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 
2019 rok.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 29 stycznia 2019 r.

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3.  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pro-

fi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani na 2019 rok.

 4.  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.
 5.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2019 rok. 
 6.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
 7.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
 8.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
 9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu.
10.  Uchwała w sprawie przystąpienia do scalania im podziału 

nieruchomości.
11.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty.

12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXXIX/419/2018 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 lutego 
2018 roku.

13.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
14.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie 
Małopolskim – część 2.

15.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„usług” w Sokołowie Małopolskim.

16.  Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

17.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży.
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18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu.
19.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
20.  Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów 
Małopolski

21.  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sokołów Małopolski na lata 2019–2030.

22.  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/22/2018 Rade 
Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 grudnia w spra-
wie zaciągnięcia w latach 2019 i 2020 długoterminowych po-
życzek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 8 791 000,00 zł 
z przeznaczeniem na sfi nansowanie zadania „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji 
Sokołów Małopolski w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko POIiŚ 2014–2020”.

23.  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rade 
Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 
w sprawie zaciągnięcia w latach 2019 i 2020 długotermi-
nowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 
4 869 000,00 zł z przeznaczeniem na sfi nansowanie za-
dania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, 
Piaski, Północ II w Sokołowie Małopolskim, oraz dla miej-
scowości Markowizna i części miejscowości Turza i budowa 
wodociągu na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim”.

24.  Informacja o pracy Burmistrza.
25.  Sprawy różne i wolne wnioski.
26.  Zakończenie sesji.

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

od 29 grudnia 2018 r. do 29 stycznia 2019 r.

–  w sprawie zmian w budżecie 2018 roku.
–  w sprawie najmu lokalu (dawnej świetlicy szkolnej) o po-

wierzchni 50 m² wyodrębnionego na pierwszym piętrze bu-
dynku Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lochara w Górnie 
w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z klockami.

–  w sprawie przedłużenia umów najmu lokali na wniosek Sta-
rostwa Powiatowego w Rzeszowie i Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej w Rzeszowie 
w budynku zlokalizowanym na działce nr 4072 położonej 
w Sokołowie Małopolskim przy ul. Rzeszowskiej 29 A, sta-
nowiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

–  w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki 1020/4 
i działki 5352 położonych w Sokołowie Małopolskim z prze-
znaczeniem na pozostałe cele budowlane.

–  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w Gminie 
Sokołów Małopolski i ogłoszenia kalendarza wyborczego. 

–  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży bezprzetargowej: działka nr 1406/137 położona 
w Sokołowie Małopolskim (Osiedle pod Lasem) – zabudowa 
jednorodzinna oraz działka 1406/139 położona w Sokołowie 
Małopolskim (Osiedle pod Lasem) – zabudowa jednorodzinna.

–  w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta 
w Sokołowie Małopolskim, dotyczącego przydziału odzieży 
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
i środków higieny osobistej.

–  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim „Tryb realizacji 
uprawnień informacyjnych radnych”.

–  w sprawie skierowania projektów uchwał na sesje Rady 
Miejskiej w dniu 29 stycznia 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 

w dniu 27 lutego 2019 r.

Temat posiedzenia: 
1.  Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sokołowie Małopolskim.
2.  Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim

w dniu 27 lutego 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sokołowie Małopolskim. 
2.  Sprawy różne

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, 
Finansów i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 18 marca 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Informacja o pracy Spółek Wodnych.
2.  Koła Łowieckie. Problemy z szacowaniem szkód łowieckich

i wypłatą odszkodowań.
3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim

w dniu 19 marca 2019 r.
Temat posiedzenia: 
1.  Stan dróg gminnych po sezonie zimowym – kontrola wy-

datków.
2.  Przedstawienie projektów uchwał.
3.  Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim

w dniu 19 marca 2019 r.
Temat posiedzenia: 
1.  Stan dróg gminnych po sezonie zimowym – kontrola wy-

datków.
2.  Przedstawienie projektów uchwał.
3.  Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 25 marca 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Stan oświaty na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski 

w związku z wdrażaniem reformy oświaty.
2.  Informacja o pracy szkół na terenie miasta i gminy.
3.  Spotkanie z dyrektorami szkół – Zespół Szkół Nr 2 w Nie-

nadówce
4.  Przedstawienie projektów uchwał.
5.  Sprawy różne.
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Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 26 marca 2019 r.

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3.  Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu 

Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. 

 4.  Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
 5.  Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
 6.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprze-

daży bezprzetargowej.
 7.  Uchwała w sprawie ustanowienia służebności.
 8.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
 9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifi -

katy od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów sta-
nowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski .

10.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprze-
daży bezprzetargowej.

11.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
12.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w nieruchomości.
13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
14.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprze-

daży.
15.  Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków ce-

lowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamo-
dzielnienie, pomocy rzeczowej.

16.  Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar 
przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Sokołów małopolski 
na lata 2019–2022.

17.  Uchwała w sprawie przystąpienia do scalania i podziału 
nieruchomości.

18.  Uchwała w sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez 
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których 
Gmina Sokołów Małopolski jest właścicielem lub zarzą-
dzającym.

19.  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” 
w Sokołowie Małopolskim.

20.  Uchwała w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu produk-
cyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim 
– część 1.

21.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu „usługowo-przemysłowego” w Sokołowie Małopol-
skim.

22.  Uchwała w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019.
23.  Informacja o pracy Burmistrza.
24.  Sprawy różne i wolne wnioski.
25.  Zakończenie sesji.

Informacja o wydanych Zarządzeniach 
przez Burmistrza Gminy

i Miasta w Sokołowie Młp. od 29 stycznia 2019 r. 
do 26 marca 2019 r.

–  w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i moty-
wacyjnego dla nauczycieli,

–  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy: działki nr 3788/7, 3788/10 położone 
w Sokołowie Małopolskim – przedmiotem najmu jest lokal 

o powierzchni 60 m2 wyodrębniony w budynku administra-
cyjno-socjalnym, działki nr 4226, 4227/2, 4227/4, 4228/2, 
4228/4, 4229/2, 4229/3, 4229/6, 4230/1, 4230/6, 4231/2, 
4231/3, 4231/8, 4232/3, 4233/3, 4234/2, 4235/2, 4236, 
4237, 4238 położone w Sokołowie Małopolskim – przed-
miotem dzierżawy jest grunt wraz z budynkiem socjalnym, 
działki nr 3788/7, 3788/10, 3788/11 na których zlokalizowa-
ny jest warsztat samochodowy o powierzchni 90 m2, szatnie 
pracownicze o powierzchni 90 m2, oraz garaż o powierzchni 
140 m2,

–  w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
–  w sprawie zatwierdzenia planu audytu w Urzędzie oraz 

w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta 
Sokołów Małopolski,

–  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki 
nr 4226, działka 4227/4 oraz działka 4228/4 jest to teren 
przyległy do wysypiska śmieci,

–  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wy-
najmu: działka nr 426/3 położona w Wólce Niedźwiedzkiej 
– lokal po byłej bibliotece, oraz działka nr 426/3 – lokal skła-
dający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i innych 
pomieszczeń przynależnych do lokalu,

–  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R 
Wólka Niedźwiedzka – Wólka Sokołowska w miejscowości 
Wólka Niedźwiedzka, Górno i Wólka Sokołowska,

–  w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty 
pożyczek zaciąganych w latach 2019 i 2020,

–  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych do re-
montu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski,

–  w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w miejsco-
wości Górno i ogłoszenia kalendarza wyborczego,

–  w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia 
liczby osób bezdomnych na terenie Gminy i Miasta Sokołów 
Małopolski,

–  w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych 
w związku z wyborami Sołtysów w Gminie Sokołów Mało-
polski na dzień 24 lutego 2019 r.,

–  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadanie pn.: Dostawa materiałów chodnikowych do 
budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski,

–  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży: działki nr 1142/4, 849/12 położone 
w Sokołowie Małopolskim, niezabudowane zgodnie ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego leżą w terenach oznaczonych symbolem MU 
– tereny mieszkaniowo-usługowe, jako przyległe do działki 
nr 5959,

–  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w sołec-
kiej komisji wyborczej i uzupełnienia składu sołeckiej komisji 
wyborczej,

–  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do dzierżawy: część działki 271/17 położonej w miejscowo-
ści Trzeboś z przeznaczeniem pod parking dla samochodów 
ciężarowych,

–  w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego na rzecz 
dotychczasowego najemcy części nieruchomości zabudo-
wanej budynkiem zlokalizowanym na działce nr 426/3 poło-
żonej w Wólce Niedźwiedzkiej stanowiącej własność Gminy 
i Miasta Sokołów Małopolski obejmującej lokal o powierzch-
ni użytkowej 47,6 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przed-
pokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych oraz 
lokal o powierzchni 29,4 m2 na okres 3 lat,

–  w sprawie zmian w budżecie 2019 rok,
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–  w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 35/2019 z dnia 7 lutego 
2019 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości 
spłaty pożyczek zaciągniętych w latach 2019 i 2020,

–  w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie w wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty 
pożyczki,

–  w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie w wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty 
pożyczki,

–  w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy: na ogrodzeniu 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim,

–  w sprawie podziału środków fi nansowych na realizację 
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy 
i miasta w 2019 roku,

–  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy: 
lokal wydzielony w budynku basenu krytego w Sokołowie 
Małopolskim przeznaczony na prowadzenie działalności go-
spodarczej z art. spożywczymi i sportowymi,

–  w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w miejsco-
wości Górno i ogłoszenia kalendarza wyborczego,

–  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu 
przetargu na działki nr 1406/137, 1406/139 położone w So-
kołowie Małopolskim – „Osiedle pod Lasem”,

–  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sokołów Małopolski na lata 2019 – 2030,

–  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży: działka 1406/27 oraz działka 1406/28 
położone w miejscowości Sokołów Małopolski – Osiedle 
„Pod Lasem”,

–  w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód spo-
wodowanych przez wichurę w miejscowości Nienadówka 
w dniach 10 i 11 marca 2019 r.

–  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych przez Gminę Sokołów Małopolski na dostawy, 
usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot okre-
ślonych w art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. 
prawo zamówień publicznych,

–  w sprawie skierowania projektów uchwał na sesje Rady 
Miejskiej w dniu 26 marca 2019 r.

Agata Pustkowska

Pani Barbarze Ożóg 
i Pani Krystynie Ożdżyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
składa

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg wraz z pracownikami

Wyrazy szczerego współczucia 
i słowa wsparcia

dla Pani Anny Sondej

z powodu śmierci

Męża
składa

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg oraz pracownicy

Pani Elżbiecie Łyszczarz
Składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Andrzej Ożóg oraz pracownicy
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Początek transformacji systemo-
wej; erozja starego systemu i narodziny 
podwalin III RP. Jaki był klimat tamtych 
lat? Zachodzące procesy polityczne, 
gospodarcze i społeczne początków lat 
dziewięćdziesiątych były bardzo dyna-
miczne. Następowała pełna demokra-
tyzacja życia publicznego, poczynając 
od zniesienia cenzury do pojawienia się 
pluralizmu politycznego na niespotykana 
skalę. Okres po 1989 r. przyniósł wiele 
swobody, ale też ogrom wyzwań przed 
całym narodem. Kraj borykał się z hiper-
infl acją. Gospodarka centralnie planowa-
na musiała przekształcić się w rynkową. 
Zmianie ulegały stosunki własnościowe. 
Głębokie reformy stabilizujące gospo-
darkę miały i swoje drugie dno. Terapia 
szokowa przyniosła oczekiwane efekty, 
ale główny ciężar reform poniosło spo-
łeczeństwo. Dochody społeczeństwa 
spadły na skutek konkurencji naszej 
zacofanej wówczas technologii z konku-
rencją zachodnią. Warto przypomnieć, iż 
panowało olbrzymie bezrobocie. Radzo-
no sobie z nim wysyłając ludzi na wcze-
śniejsze emerytury i renty, a taka strate-
gia była tak naprawdę krótkowzroczna 
i doraźna. Jednak temu okresowi trans-
formacji gospodarczej towarzyszył wielki 
optymizm, który niestety z czasem gasł, 
a ludzie sfrustrowani brakiem poprawy 
własnego losu zaczęli tęsknic za pań-
stwem opiekuńczym. Prywatyzacja była 
jednym z kluczowych problemów trans-
formacji systemowej w Polsce, ale też 
powodem do wielu rozmów (często daw-
na nomenklatura partyjna zmieniła się 
w klasę średnich i wielkich przedsiębior-
ców). Do nowej kapitalistycznej Polski 
najszybciej dopasowały się osoby, które 
postawiły wszystko na indywidualizm 
i własna przedsiębiorczość. To te osoby 
otwierały pierwsze interesy handlowe, 
usługi, fi rmy z transferem nowych tech-
nologii, prywatne szkoły, etc.

Sporo wody upłynęło od tamtych 
czasów, a właśnie w tym okresie „trud-
ności, wyzwań i szans” wydano pierw-
szego Kuriera Sokołowskiego, który to 
zadebiutował na lokalnym rynku w listo-
padzie 1992 r. I choć tyle się w tamtych 
czasach działo zespół redakcyjny określił 
się mianem pisma społeczno-kulturalne-
go, które nie wiąże się z żadną partią lub 
ugrupowaniem politycznym naznacza-
jąc kurs jaki obiera. Na łamach najpierw 
prostego czarno-białego, potem o po-

Jubileusz.
250 numer Kuriera Sokołowskiego!!!

kolorowanym logo i od 2001 r. w pełni 
kolorowej okładce pisma przewinęło się 
wiele nazwisk i setki artykułów. Czaso-
pismo Miejsko Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji oraz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej w swej 
formie wydawniczej zmieniało się wielo-
krotnie. Kurier był miesięcznikiem, potem 
kwartalnikiem, był też okres kiedy ukazy-
wał się nieregularnie, aby przyjąć obec-
ną formę jako dwumiesięcznik. Od chwili 
pierwszego numeru kraj zmienił się nie 
do poznania we wszystkich aspektach; 
nowoczesna technologia informatyczna 

stała się powszechna. Dostęp do niej 
jest tani, jest częścią dnia powszedniego. 
Wieści o każdym zdarzeniu rozchodzą 
się niemal natychmiastowo. Taką zmia-
nę czasów odczuła też prasa w formie 
tradycyjnej, spadek jej poczytności był 
nie do uniknięcia. Na szczęście nasz lo-
kalny tytuł przetrwał, choć i tu spadek był 
odczuwalny. W szczytowym okresie wy-
dawane było 350 egzemplarzy, a obec-
nie nakład wynosi 200 sztuk. Zmieniały 
się też drukarnie: od powielania metodą 
„chałupniczą” kserografi czną pierwszych 
czarno-białych numerów, poprzez dru-

Strona tytułowa pierwszego numeru Kuriera Sokołowskiego z 1992 roku
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karnię Duet od 2001 r. z Boguchwały, 
dalej Laser-Graf z Płocka (jeden rok 
wydawniczy), potem z powrotem powrót 
do Duetu, po obecną Ofi cynę Drukarską 
z Warszawy. Niezmiennie klimat cza-
sopisma od początków istnienia tworzą 
„społeczni kronikarze naszych czasów”, 
którzy na łamach Kuriera opisują ludzi, 
wydarzenia, zjawiska nam obecne. Tek-
sty te stanowią niewyczerpalne źródło 
wiedzy o naszej małej Ojczyźnie. Wie-
lokrotnie do drzwi Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji (gdzie mieści 
się siedziba czasopisma), czy też biblio-
teki gdzie zgromadzone i skatalogowane 
są archiwalne nr Kuriera pukali studenci 
poszukujący materiałów do swoich prac 
dyplomowych o tematyce regionalnej, 
turystycznej, czy też społecznej. Plejadę 
osób utożsamianych z zespołem redak-
cyjnym, z lokalną twórczością piśmien-
niczą Kuriera Sokołowskiego otwiera śp. 
Leszek Walicki – redaktor czasopisma; 
tak dla przypomnienia – w tym roku mija 
10 lat od śmierci redaktora. Następcami 
w funkcji kierownika zespołu redakcyjne-
go do chwili obecnej odpowiedzialnego 
za całokształt wyglądu Kuriera Soko-
łowskiego byli dyrektorzy Ośrodka Kul-
tury. Czasopismo był zawsze otwarte na 
umożliwianie mieszkańcom swobodnego 
wypowiadania się, czego dobrym przykła-
dem były teksty śp. Edwarda Winiarskie-
go. Wszystkich osób nie jestem w stanie 
wymienić, gdyż miałem jeszcze przysło-
wiowe mleko pod nosem w okresie kiedy 
to Kurier Sokołowski był u szczytu wła-
snego rozkwitu. Hmm... a ja zacząłem pi-
sać do gazety dopiero dekadę temu... Ale 
kto nie pamięta działu pod tytułem „Piszą 
o nas”, gdzie prezentowane były wycinki 
z innych gazet dotyczących spraw całej 
gminy. Stały kącik miało też koło myśli-
wych, gdzie prezentowana była historia 
łowiectwa. O bieganiu, morsowaniu oraz 
wielu pozytywnych aspektach zdrowego 
stylu życia rozpoczął pisać w swojej czę-
ści Kuriera Wiesław Sondej, który był pre-
kursorem tych „dziwnych” sportów w So-
kołowie Młp. Później kontynuatorem tego 
nurtu piśmiennictwa w Kurierze był Wa-
cław Tomasiak, który mówił o sportowych 
osiągnięciach Grupy Biegowej „Na Zdro-
wie Sokołów Małopolski”. Na łamach Ku-
rier Sokołowskiego publikowały również 
znane osoby świata akademickiego, m.in. 
Kazimierz Ożóg. Pojawiały się też listy od 
czytelników, które były publikowane. Wy-
wiązywały się polemiki. Na wiele tematów 
z działu historii lokalnej, życia codzien-
nego, kultury, różnych wydarzeń etc. na 
przestrzeni lat wypowiadali się z dużą 
częstotliwością między innymi Krzysztof 
Osiniak (regionalista, który Kurierowi So-
kołowskiemu poświęcił mnóstwo energii 
oraz odpowiadał za skład komputerowy 

Numer Kuriera Sokołowskiego z 2000 r. z kolorowymi elementami w tytule (nazwa czasopisma 
w barwie niebieskiej, w kolorystyce zielonej: podtytuł oraz elementy grafi ki)

pisma), Bartosz Walicki, Henryka Boho, 
Sławomir Ożóg, Grzegorz Wójcikiewicz, 
Sebastian Lesiczka, Zbigniew Bury, Mie-
czysław Kobiernik, Wiesław Rzeszutek 
czy też Dariusz Kosak. Od lat w czasopi-
śmie z ramienia Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Sokołowskiej bardzo rzetelnie i me-
rytorycznie pisze „kustosz pamięci miejsc 
martyrologii narodu” historyk Piotr Ożóg. 
O sprawach życia publicznego pisuje Mo-
nika Śliż. Kazimierz Smolak, zaś stworzył 
dział turystyczno-krajoznawczy w gazecie 
przedstawiając z pasją przeróżne odwie-
dzone przez siebie miejsca dzieląc się 
przy tym swoimi przemyśleniami. W dzia-
łalność publicystyczną włączają się też 
szkoły, a wśród aktywniejszych pisarsko 
nauczycieli prym wiedzie Anna Kolano. 
Z mniejszą regularnością pojawiają się 
też artykuły innych sokołowskich nauczy-
cieli i nie tylko, np. Stanisława Kuli, Lucyny 
Korzenny, Renaty Kotuli, Bogusława Ry-

baka, Łukasza Deca, Barbary Kołodziej, 
Arkadiusza Białego. Sokołowski magistrat 
też ma swoją stałą rubrykę, informację 
tam zawarte redagowała przez długie lata 
Maria Kucia, a obecnie rolę tę sprawuje 
Karolina Cisek oraz Agata Pustkowska. 
Kronika Policyjna też jest stałym elemen-
tem czasopisma, a tworzą ją policjanci 
miejscowego komisariatu. Środowisko 
osób związane z Kurierem Sokołowskim 
jest dużo, dużo większe niż tych kilka 
wypisanych powyżej nazwisk, ba wielu 
z czytających teraz te kilka słów zapew-
ne w życiu chociaż raz tekst tu umieściła, 
więc temat jest otwarty. I jeśli ktoś jeszcze 
chciałby się podzielić wspomnieniami lub 
przeglądnąć archiwalne numery to będzie 
ku temu okazja, gdyż wspólnymi siłami 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej oraz Ośrodka Kultury planowana jest 
ich wystawa w mini kąciku prasowym.

Marek Kida
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6 stycznia 2019 r. w święto Obja-
wienia Pańskiego w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Królowej Świata – Opiekunki 
Ludzkich Dróg po raz jedenasty zebrało 
się wielu mieszkańców Sokołowa oraz 
okolicznych miejscowości, aby wspól-
nym śpiewem kolęd i pastorałek uczcić 
Nowonarodzonego. Okazywanie rado-
ści z przyjścia na świat Boga – Człowie-
ka i uwielbianie Go w osobie Dzieciny* 
poprzez koncert kolęd w wykonaniu 
chóru parafi alnego oraz zaproszonych 
artystów stało się już sokołowską tra-
dycją. Jak wyrazić słowami największą 
tajemnicę w dziejach człowieka i świata, 
kiedy w małej wiosce Betlejem w nie-
zwykle dramatycznych okolicznościach, 
w jakiejś zaniedbanej stodole lub we-
dług innych przekazów – grocie rodzi 
się Bóg? Pewnie dlatego kolędy są tak 
bliskie naszemu sercu, bo ich tekst i me-
lodia pomagają oddać zarówno radość 
z przyjścia Jezusa na świat jak i troskę 
o Jego byt tutaj na ziemi.

Tegoroczny koncert rozpoczął jeden 
ze współczesnych utworów zatytuło-
wany „Kolęda o nieobecnych”. Muzykę 
do niego napisał Zbigniew Preizner, 
zaś autorem tekstu jest Szymon Mu-
cha. Pieśń przepięknie zinterpretowana 
przez Izabelę Piersiak mówi nie tylko 
o ponownym narodzeniu Chrystusa, ale 
także i o tych, którzy już tego z nami nie 
świętują.

Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze,
Że odeszli po to by żyć.
I tym razem będą żyć wiecznie.

Zgromadzeni w sokołowskim sank-
tuarium słuchacze mieli okazję podczas 
koncertu zetknąć się jeszcze z innymi 
współczesnymi kolędowymi utworami, 
takimi jak: „Jest taki dzień” (z 1966 roku 
wykonany przez zespół Czerwone Gi-
tary, zaśpiewany przez Natalię Partykę 
oraz Katarzynę Gorący), „Bóg w stajni” 
(pokazujący dualistyczną istotę Nowo-
narodzonego, zaprezentowany przez 
Beatę Kraskę oraz Izabelę Piersiak), 

XI Koncert kolęd i pastorałek 
w Sokołowie Młp.

„Jakaś światłość” (znany również pod 
tytułem „Śpij dziecino”, w pięknej, refl ek-
syjnej interpretacji chóru), „Święta Pa-
nienka syna usypiała” (skomponowany 
przez znakomitego dyrygenta i pedago-
ga Jana Adama Maklakiewicza, odśpie-
wany przez Panie Beatę i Izabelę).

Kolędy, a zwłaszcza pastorałki 
mocno utrwaliły się w tradycji ludowej. 
W trakcie występu zostały zaprezento-
wane wykonania należące również do 
tej grupy. Niżej wymienione pieśni są 
mocno związane z naszą małą ojczy-
zną. Melodia kantyczkowej pastorałki pt. 

„Anioł Pański otoczony” pochodzi z So-
kołowa, natomiast utwór pt. „Przy Betle-
jem cicha woda”, opowiadający o Maryi 
kąpiącej swe Dziecię i trzech królach 
przynoszących dary, znany był wśród 
zamieszkujących te tereny Puszczy 
Sandimierskiej Lasowiaków. Zaśpie-
wała te kompozycje młoda śpiewaczka 
ludowa Anita Śliż. Trzecia pastorałka, 
zaprezentowana przez chór, nosząca 
tytuł „Pastuszkowie bracia mili” to me-
lodia ludowa z Nienadówki z wariantem 
tekstu pochodzącego z Trzebosi.

Kultywowaniem polskich tradycji lu-
dowych, a także rozwijaniem zaintere-
sowań artystycznych dzieci i młodzieży 
zajmuje się Szkolna Grupa Artystyczna 
„Mała Kalinka” działająca w Zespole 
Szkół im. Bł. Bronisława Markiewicza 
w Trzebosi. Był to szczególnie wyjątko-
wy gość koncertu kolęd, bo to właśnie 
dzieci dodają niezwykłego uroku każ-
demu występowi. Dziewczęta wykonały 
utwory: „Chojka”, „Gore gwiazda Jezu-
sowi”, „Pastorałka od serca do ucha”.

Na koncercie nie zabrakło oczywi-
ście kolęd znanych nam wszystkim, 
śpiewanych co roku zarówno w naszych 
domach w czasie wigilijnej wieczerzy, 
jak też w kościele podczas liturgii. Uro-
czyście zabrzmiały: „Mizerna cicha”, 

„Mędrcy świata”, „O gwiazdo betle-
jemska”, „Cicha noc”, „W żłobie leży”, 
„A wczora z wieczora”, „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze”, „Do szopy hej pa-
sterze”. Każda z tych bożonarodzenio-
wych pieśni ukazana została na nowo, 
głównie dzięki komentarzom dotyczą-
cym treści oraz informacjom na temat 
ich genezy przedstawionym przez Kon-
feransjera Pana dr. Sławomira Ożoga.

Występ nie mógłby się odbyć, gdy-
by nie obecność i zaangażowanie wie-
lu osób. Niezwykle ważna okazała się 
postawa muzyków z Sokołowa Ma-
łopolskiego i okolic, którzy swoją grą 
uświetnili uroczystość. Byli to: I skrzyp-
ce – Katarzyna Kadłuczka (Rzeszów), 
II skrzypce – Anna Borowiec (Rzeszów), 
altówka – Gabriela Sasiela (Rzeszów), 
wiolonczela – Klaudia Borowiec (Rze-
szów), kontrabas, gitara basowa – Ja-
kub Kozłowski (Rzeszów), fl et – Elżbie-
ta Falandys (Sokołów Młp.), fl et – Alicja 
Ożóg (Sokołów Młp.), obój – Norbert 
Prucnal (Nienadówka), klarnet – Michał 
Karcz (Rzeszów), trąbka – Krzysztof 
Surdyka (Kolbuszowa), puzon – Grze-
gorz Kycia (Leżajsk), gitara, akordeon 
– Sebastian Lesiczka (Sokołów Młp.), 
pianino – Bartosz Tarnawski (Rzeszów), 
instrumenty perkusyjne – Adrian Cebula 
(Górno).

Szczególne podziękowania należą 
się również Księdzu Proboszczowi Ja-
nowi Prucnalowi – za wieloletnią życz-
liwość dla różnorakich inicjatyw mu-
zycznych organizowanych przez chór 
parafi alny, Panu Burmistrzowi Andrze-
jowi Ożogowi – za pomoc fi nansową 
i organizacyjną, Dyrekcji i pracownikom 
MGOKSiR w Sokołowie Młp. – za po-
moc organizacyjną, Kamilowi Ciskowi 
i Przemysławowi Rzeszutkowi – za na-
głośnienie koncertu, Szymonowi Bełzo-
wi – za oświetlenie koncertu i projekty 
grafi czne oraz wszystkim, którzy w jakiś 
sposób pomogli przy organizacji przed-
sięwzięcia.

Głównym organizatorem i dyrygen-
tem koncertu jest Pan Sebastian Le-
siczka. To dzięki niemu możemy od je-
denastu lat spotykać się w sokołowskim 
sanktuarium, by wielbić Boga śpiewem 
kolęd. Z nadzieją czekamy na kolejne, 
dwunaste kolędowe spotkanie. Niech 
ta piękna tradycja będzie wśród sokoło-
wian ciągle żywa.

Renata Ożóg

*  Tekst zaznaczony kursywą pochodzi z ma-
teriałów autorstwa Pana dr. Sławomira 
Ożoga.
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24 marca br. w Górnie odbyła się 
szczególna uroczystość, poświęcenia 
rekonstrukcji sztandaru Stronnictwa Lu-
dowego z 1937 r. Chciałbym najpierw 
pokrótce przedstawić rys historyczny 
powstania Stronnictwa Ludowego na 
terenie Polski i od kiedy Stronnictwo 
Ludowe pojawiło się w Górnie oraz kie-
dy mieszkańcy Górna ufundowali ten 
sztandar. Chcę dodać, że pierwotny 
zamiar był taki, aby ta dzisiejsza uro-
czystość, odbyła się w Zielone Świąt-
ki lub 11 listopada ubiegłego roku, na 
100-lecie odzyskania niepodległości, 
ale nie do przeskoczenia były okolicz-
ności ,związane z realizacją projektu 
wspierającego fi nansowo tą inicjaty-
wę. Jak wiemy z historii – ruch ludowy 
zaczął tworzyć się po wioskach i mia-
steczkach na obszarze dawnej Galicji 
już końcem XIX wieku. A mianowicie 
w 1895 r. uformowało się na terenie Ga-
licji pierwsze niezależne ugrupowanie 
pod nazwą Stronnictwo Ludowe. Jed-
nocześnie w rejonach kształtowały się 
pokrewne ugrupowania takie jak PSL 
„Piast”, PSL Wyzwolenie i Stronnictwo 
Chłopskie. 15 marca 1931 na kongresie 
zjednoczeniowym przedstawiciele PSL 
„Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnic-
twa Chłopskiego, utworzyli nową partię 
o nazwie Stronnictwo Ludowe. Ustalono 
wtedy też, że dniem Święta Ludowego 
od tej pory będą Zielone Świątki. Na 
kongresie zjednoczeniowym ustalono, 
że w dniu święta wszyscy członkowie 
każdego roku powinni obchodzić go 
w sposób uroczysty, przez wywieszenie 
sztandarów stronnictwa, ozdobienie do-
mów zielenią, itp. Program stronnictwa 
w zakresie spraw politycznych obejmo-
wał: obronę przed dyktaturą, przywró-
cenie parlamentarno-demokratycznego 
systemu rządów i wolnych wyborów, 
niezależność sądownictwa i samorzą-
du, respektowanie praw obywatelskich. 
Program uzupełniała odezwa do chło-
pów, która stwierdzała między innymi, 
iż chłopi jako najliczniejsza warstwa 
w Polsce stanowią główne źródło moral-
nych i materialnych wartości, na których 
opiera się państwo i naród.

Państwo polskie – mówiła odezwa 
– jedynie w oparciu o szerokie masy 
ludu wiejskiego – naturalnego gospo-
darza kraju – ostać się może. Na tych 
zasadach przyszłość Polski budować 
chcemy. W imię tych zasad o ziemię 
i władzę walczyć jesteśmy gotowi.

Odezwa deklarowała solidarność 
z innymi grupami polskiego świata pra-
cy: w listopadzie 1932 r. Witos mówił 
o potrzebie zlikwidowania wielkiej wła-
sności rolnej i przekazania chłopom 
ziemi bez odszkodowań, widząc w tym 
jedyną szanse na poprawę ich sytuacji 
materialnej. W 1937 cierpliwość chło-
pów wciąż czekających na zmiany się 
skończyła. Niezrealizowanie przez rząd 
sanacyjny postulatów ze zjazdu Stron-
nictwa Ludowego (styczeń 1937) było 
tego bezpośrednią przyczyną. W pro-
teście zorganizowano strajk chłopski. 
Polegał na powstrzymaniu się od za-
kupów i wszelkiej sprzedaży towarów 
rolnych w dniach od 16 do 25 sierpnia 
1937. Ugrupowania ludowe zawsze 
wyraźnie manifestowały swe przywią-
zanie do:

–  polskiej tradycji niepodległościo-
wej,

–  do wartości chrześcijańskich i de-
mokratycznych.

–  Miały więc też nieco narodowe za-
barwienie.

Polskie formacje ludowe były bardzo 
aktywne. To właśnie w dużej mierze 
dzięki ich działalności poczucie tożsa-
mości narodowej wśród ludności wiej-
skiej systematycznie rosło, a chłopi po-
woli stawali się obywatelami 
świa domymi swych praw i obowiązków. 
Przyczyniło się do kształtowania pol-
skiej demokracji i stało na straży spra-
wiedliwości społecznej, praworządności 
oraz demokratycznych wartości. Wal-
czyło o zmiany polityczne i społeczne 
na wsi, odwołując się do hasła – „zie-
mia, władza i oświata dla ludu”. Przed-
wojenną wieś gnębił kryzys ekonomicz-
ny i gospodarczy. Skutki kryzysu oraz 
rządów sanacji dotknęły w większym 
stopniu wieś niż miasto, brak perspek-
tyw na przyszłość wpływały na postawy 
i poglądy wielu chłopów. Wielu z nich 
wstępowało do Stronnictwa Ludowego, 
jako nowość na wiejskiej scenie poli-
tycznej. Po II wojnie światowej ludowcy 
nie pogodzili się z systemem narzuco-
nym przez komunistów i stanęli do walki 
o władzę pod hasłem obrony demokracji 
i wolności. Ówczesny program PSL 
sprzeciwiał się wprowadzeniu w Polsce 
dyktatury proletariatu i oddaniu całej ini-
cjatywy politycznej w ręce partii komuni-
stycznej. Komunistom udało się znisz-
czyć demokrację w Polsce i wprowadzić 
na następne pięćdziesiąt lat ustrój totali-

tarny. Komuniści dążyli do kolektywiza-
cji rolnictwa i wymagali od ZSL pełnego 
współdziałania w realizacji tego progra-
mu. Tymczasem program kolektywizacji 
był całkowicie obcy założeniom polskie-
go ruchu ludowego. W świetle progra-
mów ugrupowań ludowych ustrój gospo-
darczy Polski miał opierać się na 
własności indywidualnej oraz własnym 
warsztacie chłopa. Należy zaznaczyć, 
że jeszcze przed odzyskaniem niepod-
ległości miejscowość Górno wyróżniała 
się wśród sąsiednich miejscowości, 
przede wszystkim na polu kulturalno-
-oświatowym, społeczno-gospodarczym 
i patriotyczno-religijnym. Dowodem na 
to są zanotowane wspomnienia Włady-
sława Prugara opisujące okres przed 
odzyskaniem niepodległości. Odradza-
jące się po odzyskaniu niepodległości 
Stronnictwo Ludowe, podobnie jak w ro-
dzący się w latach 80-tych XX w ruch 
Solidarności, było w okresie przedwo-
jennym, przewodnim ruchem skupiają-
cym całą wieś i okolice. I nie można go 
utożsamiać z powojennym ZSL-em. Po 
odzyskaniu niepodległości zaczęli do 
Górna zaglądać różni działacze poli-
tyczni, przeważnie ludowcy. Około 
1924 roku w Górnie sformowano Koło 
Stronnictwa Ludowego. Pierwszym pre-
zesem Koła SL (według relacji W. Pru-
gara) został obrany Jan Prugar, sekreta-
rzem Józef Rembisz. Do Koła należeli 
min. Michał Dolecki – chorąży Koła 
i wielu innych mieszkańców Górna. Na-
tomiast według zapisków Kazimierza 
Osetka, który pisze, że to on, był pierw-
szym prezesem a zastępcą Jan Prugar. 
Przekazuję to do jakich źródeł dotarłem. 
Kazimierz Osetek w swoich wspomnie-
niach pisze, cytuję: – „W okresie naj-
większego rewolucyjnego wrzenia 
w 1937 roku, z mojej inicjatywy koło 
Stronnictwa Ludowego w Górnie ze 
składek członkowskich ufundowało oka-
zały sztandar z portretem Wincentego 
Witosa. Fotografi a zdjęcia sztandaru 
przesłana została na ręce Witosa do 
Czechosłowacji. Oryginał zdjęcia znaj-
duje się w muzeum W. Witosa w Wierz-
chosławicach”. Jak dalej pisze w swoich 
wspomnieniach K. Osetek – cytuję 
– „Zarząd Koła SL w Górnie powierzył 
mi urządzenie sztandaru. Posiadam 
dziennik kasowy z wydatków i wpływów 
na budowę sztandaru – portret W. Wito-
sa i obraz MB Częstochowskiej namalo-
wany został farbą olejną na płótnie 

Uroczystość poświęcenia repliki sztandaru 
Stronnictwa Ludowego z 1937 r.
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przez artystę malarza Andrzeja Sobczy-
ka z Krosna, u którego portret i obraz 
zamawiałem osobiście – posiadam ra-
chunek. Wykończenie sztandaru – szy-
cie, haftowanie wykonały – Cesia Ma-
ziarz i Frania Rembisz, za znikomą 
opłatą – społecznie. W pierwszym roku 
założenia czyli w 1934, koło SL w Gór-
nie liczyło 26 członków, natomiast przed 
wybuchem II wojny światowej Koło liczy-
ło około 180 członków. Po zawiązaniu 
Koła SL blisko 85 lat temu działacze 
z Górna zaczęli marzyć o własnym 
sztandarze Stronnictwa Ludowego. 
W wyniku zaangażowania działaczy 
i ich zbiorowym wysiłkiem w 1937 roku, 
mieszkańcom wsi ziściły się te marzenia 
i sztandar został uroczyście poświęcony 
przez ówczesnego proboszcza Kazi-
mierza Smólskiego, wśród licznie przy-
byłych gości i delegacji z podobnymi 
sztandarami, a nawet z odległych okolic. 
Wyrazem i dokumentem tego są pa-
miątkowe gwoździe na drzewcu sztan-
daru. Od tej pory sztandar mógł służyć 
mieszkańcom Górna, uświetniając wiele 
uroczystości religijno-patriotycznych, 
zarówno w Górnie jak i okolicy. Miesz-
kańcy Górna mogli cieszyć się sztanda-
rem tylko prze dwa lata, do chwili wybu-
chu II wojny światowej. Okres wojny to 
ponury czas, kiedy musowo było ukryć 
sztandar przez niemieckim okupantem, 
aby go nie skonfi skował. Koniec wojny 
z Niemcami nie był czasem, w którym 
można było wyciągnąć sztandar z ukry-
cia, gdyż nastąpiło kolejne zagrożenie 
dla sztandaru, gdy do Górna wkroczyła 
Armia Radziecka wypędzając wojska 
niemieckie z naszych terenów. Komuni-
ści szybko obejmowali w terenie rządy 
i po katolicku poświęconemu sztandaro-
wi z wizerunkiem Matki Bożej i Wincen-
tego Witosa, nie było im po drodze. 
Sztandar, który był ufundowany przez 
mieszkańców nie mógł w pełni spełniać 
oczekiwań i celów do jakich był stworzo-
ny i poświęcony. Kiedy ukonstytuowała 
się władza komunistyczna i powołano 
starostwo w Kolbuszowej, a funkcję sta-
rosty w tym czasie pełnił Kazimierz Ose-
tek, wyszło zarządzenie aby wszystkie 
sztandary Stronnictwa Ludowego znaj-
dujące się w terenie przekazać do staro-
stwa. Dodam, że Kazimierz Osetek w li-
ście, który napisał w roku 1985 – pisze 
– w 1946 roku Zarząd Powiatowy Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego w Kolbu-
szowej – ściągał z całego powiatu ze 
wszystkich Kół Stronnictwa Ludowego 
do Kolbuszowej sztandary Stronnictwa 
Ludowego – niszczył je, kaleczył – prze-
rabiał sztandary SL na sztandary Pol-
skiego SL. Podobno planowano na 
sztandarze z Górna w miejsce W. Wito-
sa umieścić portret wodza Stanisława 

Mikołajczyka, tylko, że ten przed cza-
sem uciekł z Polski.” Tak się tłumaczy. 
Osąd zostawiam słuchaczom. Sztandar 
od ufundowania i poświęcenia przecho-
wywany był w obejściach Michała Do-
leckiego na Majdanie. Michał Dolecki 
pełnił funkcję chorążego koła a dodatko-
wo w okresie okupacji sztandar był tam 
ukryty. Po wojnie od Doleckiego sztan-
dar został zabrany do starostwa. Nie 
udało mi się dowiedzieć, czy zabrali go 
komuniści czy był zawieziony przez 
działaczy z Górna. Tam nastąpiła profa-
nacja naszego sztandaru, bowiem zdar-
to z niego namalowany farbą olejną wi-
zerunek Matki Boskiej Częstochowskiej 
i portret Wincentego Witosa. W miejsce 
usuniętego wizerunku MB Częstochow-
skiej i portretu Wincentego Witosa wsta-
wiono na czerwonym tle wizerunek 
z godłem orła białego bez korony z jed-
nej strony, i czterolistnej koniczynki 
z drugiej strony – symbol powojennego 
ZSL. Na zwieńczeniu drzewca umiesz-
czony był orzeł w koronie, więc odcięto 
mu koronę. Losy sztandaru po wojnie 
nie są całkowicie znane, ponieważ 
sztandar po powrocie ze Starostwa 
w Kolbuszowej według mojej wiedzy 
uzyskanej z wywiadu z rodziną Dolec-
kich, i innymi ludźmi, dowiedziałem się, 
że sztandar powrócił z powrotem do Do-
leckiego. Od Doleckiego przekazany był 
do kościoła na prośbę i sugestię ówcze-
snego proboszcza Mieczysława Lacho-
ra i tam przez jakiś czas przebywał 
w kościele i na plebani. Przy remoncie 
plebani ponownie został zabrany do re-
mizy a z remizy zabrał go do siebie Sta-
nisław Dolecki. Między czasie w latach 
60., 70., i 80. XX w. sztandar chwilowo 
przebywał u Edwarda Matuły, Tadeusza 
Ożoga, Heleny Nowak z racji wykorzy-
stania sztandaru przy różnych uroczy-
stościach organizowanych przez organy 
powiatowe czy gminne ZSL. Ale zawsze 
miejscem z którego był zabierany i wra-
cał było gospodarstwo Doleckich na 
Majdanie. Standar wykorzystywany był 
wielokrotnie podczas pochodów pierw-
szego maja w Sokołowie, gdzie działa-
cze ówczesnego ZSL-u wraz ze straża-
kami uczestniczyli z tym sztandarem na 
pochodzie. Po pochodzie sztandar nie-
kiedy przez pewien czas zostawał w bu-
dynku byłej remizy strażackiej. Ze wspo-
mnień Edwarda Matuły dowiedziałem 
się, że w okresie lat 80. Sztandar na ja-
kiś czas zabrany został do Wojewódz-
kiego Zarządu ZSL w Rzeszowie i dele-
gacja Ludowców z Górna w osobach 
Heleny Nowak, Tadeusza Ożoga 
i Edwarda Matuły jeździli do Rzeszowa 
aby go zabrać do Górna. Jak wspomnia-
łem odzyskany sztandar nie ma pierwot-
nych elementów, ale na szczęście za-

chowały się na oryginalnym drzewcu 
ozdobne gwoździe z wygrawerowanymi 
imionami i nazwiskami ówczesnych 
mieszkańców i działaczy Górna i okolic, 
oraz Kół Stronnictwa Ludowego z pobli-
skich miejscowości. Zachowane zostało 
240 gwoździ, a są to gwoździe ufundo-
wane przez naszych rodziców, dziad-
ków i pradziadków.

Lista z opisanymi gwoździami 
ozdobnymi jest dostępna dla zaintere-
sowanych.

Mówi się, że marzenia się nie 
spełniają, tylko są spełniane. Dlatego 
grupa obecnych działaczy na czele 
z Mieczysławem Kobiernikiem, podję-
ła próbę odtworzenia repliki obecnego 
sztandaru. Zarówno istniejący sztan-
dar, jak i odtworzona replika została 
umieszczona w przygotowanych gablo-
tach w budynku Szkoły Podstawowej 
w Górnie. Jest dostępna dla wszystkich 
mieszkańców Górna a szczególnie dla 
dzieci i młodzieży aby mogły służyć hi-
storycznej lekcji lokalnego patriotyzmu. 
Podsumowując losy sztandaru trzeba 
stwierdzić, że w różnych okresach, 
służył on lokalnej społeczności. Część 
działaczy, którzy skręcili w lewą stronę, 
i w ich ocenie, mogli być dumni i szczy-
cić się tym sztandarem. Natomiast 
pozostała większość była przekona-
na, że przyświecał on nie koniecznie 
takim ideałom do jakich był stworzony. 
Górno naprawdę zasługuje na to aby 
wysiłek naszego poprzedniego poko-
lenia nie uległ zapomnieniu i sztandar 
został wiernie zrekonstruowany. Losy 
tegoż sztandaru można porównać do 
sztandaru tułacza, który w końcu zna-
lazł godziwe miejsce pobytu i spoczyn-
ku. Z przykrością muszę przyznać że 
gdybyśmy wcześniej wiedzieli że ten 
sztandar istnieje, to moglibyśmy pozy-
skać wiele informacji od żyjących, dziś 
jest to trudne gdyż minęło 80 lat od tego 
historycznego momentu, jakim było 
ufundowanie sztandaru. Niech spoczy-
wa w spokoju i dostojności w przygoto-
wanych gablotach i godnie przypomina 
patriotyzm mieszkańców i nie dzieli, ale 
jednoczy wokół jego ideałów, całą spo-
łeczność Górna i okolic.

Smolak Kazimierz, 
Mieczysław Kobiernik

PS
Bardzo dziękuję za uświetnienie uroczy-
stości pocztom sztandarowym z Zespo-
łu Szkół w Górnie i OSP w Górnie. Pocz-
tom sztandarowym sztandaru z 1937 r., 
w osobach Zbigniew Dolecki, Krzysztof 
i Grzegorz Wrzos oraz zrekonstruowa-
nego w osobach: Paweł Kida, Jacek 
Dec i Zbigniew Kiełb.

Mieczysław Kobiernik
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Fotorelacja. Uroczystość poświęcenia repliki 
sztandaru Stronnictwa Ludowego z 1937 r. w Górnie

fot. Z. Tupaj



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/250/2019 str. 15

Nie każdy chce i potrafi  być właści-
cielem fi rmy, nie każdy chce zaryzyko-
wać mając gdzieś z tyłu ciężar utraty 
tego, co pewne w pogoni za tym, co 
niepewne. Zdecydowanie więcej wśród 
nas benefi cjentów 500 + niż ryzykantów, 
dzięki którym program ten jeszcze trwa. 
Czy program 500 + to polityka socjalna 
czy rozdawnictwo? Granica wydaje się 
być cienka. Ludzie, którzy decydują się 
na drugie czy kolejne dziecko z pewno-
ścią nie ze względu na 500 +. Oczywi-
ście dla jakiegoś procenta pewnie miało 
to znaczenie, ale myślę, że nie jest to 
procent, który zrobił różnicę. Bo nie o to 
w tym chodzi. Skąd się biorą pieniądze 
z budżecie? Z pewnością nie biorą się 
z rozdawania ich ludziom. Może roz-
sądniej byłoby te pieniądze doliczać do 
PIT-u? Dziś wydawać by się mogło, że 
rząd nie docenia ludzi, którzy pracują. 
Bo jakie przywileje mają ludzie, którzy 
pracują i płacą wysokie podatki?

Ale przecież świat nigdy nie był spra-
wiedliwy. Świat sprawiedliwy to utopia. 
Potęga i dobrobyt państw wynikały ze 
sprawności działania mechanizmów 
społecznych. Jednym zdaniem można 
powiedzieć, że dopóki każdy wie co ma 
robić, jaką rolę pełni i za swoje świad-
czenia otrzymuje cokolwiek od spo-
łeczeństwa to ustrój będzie trwał. Nie 
ma tu znaczenia kto i jak bardzo jest 
wykorzystywany, a kto wykorzystuje. 
Ważny jest porządek społeczny, jasne 
reguły przepływu dóbr i to, że każdy się 
do nich stosuje. Czy każdy się stosuje 
do jasnych reguł? W Polsce mamy pro-
blem z zalewającą falą strajków. Ciągle 
ktoś strajkuje, ciągle ktoś chce więcej, 
bo ciągle komuś jest mało. Bo wciąż inni 
mają więcej. Nieważne ile będziemy za-
rabiać, zawsze ktoś będzie miał więcej 
niż my i będzie pracował krócej.

Ciężko się dziwić, że kolejne grupy 
społeczne chcą podwyżek skoro rząd 
mówi, że „jest tak dobrze”. Akcja budzi 
reakcję. Nie mi oceniać motywy strajku-
jących nauczycieli, ale z pewnością na-
uczyciel, który strajkuje kosztem dzieci 
chyba jednak minął się z powołaniem. 
Nauczyciel powinien być zawodem pre-
stiżowym jak lekarz czy prawnik, ale trze-
ba poprawić jakość nauczania. Postaw-
my obok siebie trzy osoby w wieku: 20, 
40 i 60 lat. Sprawdźmy ich wiedzę np. 
z historii. Staczamy się po równi pochy-

łej w dół. Co można zrobić? Zlikwidować 
kartę nauczyciela z 1982 r., stworzyć 
system, w którym nauczyciel będzie 
pracował 8h w szkole, także w ferie i wa-
kacje. Jak każdy z nas. Może warto wy-
nagrodzenie uzależnić od zewnętrznych 
testów i pozwolić żeby rodzice, tak jak 
w USA oceniali kompetencje nauczycie-
li? Może wtedy byłoby mniej klas, w któ-
rych nawet większa połowa chodzi na 
korepetycje z języka angielskiego...

Ludzki (nie) rozsądek
Rewolucje następują kiedy porzą-

dek jest niewydolny i ustaje wymiana 
dóbr w społeczeństwie. Maleją wpływy 
podatkowe, brakuje pieniędzy na opła-
cenie strażników porządku; policjantów, 
żołnierzy czy urzędników. Tak upadały 
imperia z Imperium Rzymskim na czele. 
Tak zaczynały się rewolucje z Rewolucją 
Francuską na czele. Zawsze w tle wojen 
był pieniądz. Jeśli nie potrafi my nim go-
spodarować to prowadzi to do rewolucji.

Jeśli ktoś wziął kredyt we frankach 
albo zainwestował w złoto w Amber Gold 
miał 18 lat i świadomość ryzyka. Ludzie 
lokowali tam swoje nadwyżki z własnej 
i nieprzymuszonej woli i zaakceptowali 
ryzyko – mniej lub bardziej świadomie 
– jakie się wiąże z pożyczaniem pienię-
dzy. Inni mniej lub bardziej świadomie 
zaciągali kredyty denominowane we 
frankach szwajcarskich albo indekso-
wane do tej waluty. Skoro kredyty te 
były oparte na nieuczciwych zapisach 
umownych, niezgodnych z prawem to 
gdzie były instytucje nadzorujące? Warto 
zaznaczyć, że projekt pomocy dla kredy-
tobiorców spotkał się z krytyką za grani-
cą. Ambasadorzy wielu krajów m.in. Nie-
miec uważają, że niektóre zapisy ustawy 
mogą łamać unijne prawo i grożą Polsce 
wielomilionowymi pozwami.

Ci z Amber Gold czy frankowicze 
mieli wybór. Ludzie chorzy takiego wy-
boru nie mają. Lista leków nierefundo-
wanych jest niesamowicie długa. Wiem 
jak wygląda polityka pieniężna. To jak 
nasz domowy budżet. Mamy ograniczo-
ne środki. Jeśli kupimy nowy samochód 
to nie kupimy nowych mebli. Jeśli będą 
pieniądze na 500+ to nie będzie ich na? 
Np. na zdrowie... Art. 68 Konstytucji RP 
mówi o tym, że „Każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia”. Moja znajoma jest 

chora na stwardnienie rozsiane. Jeśli 
nie zdąży uzbierać odpowiedniej ilości 
PLN-ów, dalsze życie spędzi na wózku. 
Naprawdę każdy z nas ma równe prawo 
do ochrony zdrowia? Żeby ktoś otrzymał 
pieniądze z kolejnych wyborczych obiet-
nic, komuś te pieniądze będą zabrane. 
Pamiętajmy o tym.

Powtarzamy hasła, że uszczelnio-
no VAT, choć zdecydowana większość 
nie ma pojęcia o co tak naprawdę cho-
dzi z tym VAT-em. Nikt z nas nie wie 
wszystkiego, wszyscy się uczymy, ale 
po co udawać, że wiemy? Po co kiwać 
głową, że rozumiemy? Wtedy na pewno 
nie zrozumiemy. Nie bójmy się pytać. 
Tak, dialog grozi zrozumieniem. Możemy 
dużo czytać, ale kompletnie nie rozumieć 
meritum sprawy. Nieważne ile przeczyta-
liśmy. Ważne ile zrozumieliśmy.

Monika Śliż

Nieważne ile przeczytaliśmy. Ważne ile zrozumieliśmy

W społeczeństwie nie ma równości i nigdy jej nie było, bo mamy różne prawa i obowiązki, co wynika 
z funkcji jakie w życiu pełnimy. Jedni pracują ciężko, często na granicy wytrzymałości, inni żyją jak paso-
żyty i korzystają z owoców pracy innych.

PRZEPIS NA BABKĘ PIASKOWĄ
Składniki: 1 pełniejsza szklanka mąki pszennej 
– około 170 g, 1 szklanka skrobi ziemniaczanej 
– 190 g, 1 szklanka oleju roślinnego – 230 g, 
3/4 szklanki cukru drobnego – 190 g, 5 średnich 
lub 4 duże jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
lukier cytrynowy.
Przygotowanie: w mniejszej misce umieść ra-
zem sypkie składniki i bardzo dokładnie wymie-
szaj. W dużej misce umieść około 3/4 drobnego 
cukru i wbij pięć średniej wielkości jajek. Jajka 
z cukrem ubijaj mikserem na najwyższych ob-
rotach przez minimum trzy minuty. Słodka masa 
jajeczna powinna zamienić się w jasny puch 
a cukier rozpuścić. Zmniejsz moc miksera. Do 
puchu jajecznego wlewaj cienką strużką olej 
roślinny. Wsyp mieszankę składników sypkich 
i wymieszaj ciasto z użyciem łyżki. Do upiecze-
nia babki piaskowej użyłam głębokiej, okrągłej 
formy z kominem o pojemności 2 litrów. Foremkę 
wysmaruj od środka masłem i obsyp bułką tartą. 
Delikatnie wymieszane ciasto przelej do formy. 
Formę z babką piaskową umieść w piekarniku 
nagrzanym do 175 stopni (grzanie góra/dół). Wy-
bierz środkową półkę. Ciasto piecz ok. 55 minut. 
Gdy gotowa babka przestygnie, wyjmij ją i polu-
kruj. Smacznego!
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Tegoroczne obchody Dnia Kobiet 
zorganizowane przez Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Sokołowie Młp. były wyjątkowe ze 
względu na to, że swoje umiejętności 
mogły zaprezentować dzieci uczęsz-
czające na kółka wokalne i taneczne 
działające od niedawna przy MGOKSIR 
w Sokołowie Młp., ale po kolei...

10 marca uroczystą akademię po-
prowadził p. Grzegorz Wójcikiewicz 

z Niepaństwowej Szkoły Muzycznej. 
Przywitał licznie przybyłych mieszkań-
ców naszej gminy. Uroczystość uświet-
nił swoją obecnością Z-ca Burmistrza 
Grzegorz Kwiecień, Dyrektor MGOKSiR 
Agata Dec oraz radni Rady Miejskiej.

Akademia składała się z części mu-
zycznej, wokalnej oraz tanecznej.

Szkołę muzyczną reprezentowało 
w repertuarze klasycznym dziesięciu 
wykonawców przygotowanych do wy-

Ferie 2019
Ferie dla dzieci w Miejsko Gmin-

nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Małopolskim odbyły 
się w terminie 11–22 lutego 2019 roku 
i były podzielone na dwa turnusy. Zaję-
cia z okazji Ferii zostały zorganizowane 
dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat i odby-
wały się w godzinach od 9:00 do 14:00. 
W programie Ferii znalazły się różnego 
rodzaju gry i zabawy zręcznościowe, 
zajęcia ruchowe, plastyczne, umysłowe, 
kulinarne, różne konkursy, warsztaty 
„Magia na skrzydłach”a także została 
zorganizowana wycieczka do Fabryki 
Czekolady oraz Kulig do Zagrody Wol-
na Sobota. Miła atmosfera wprowadziła 
dzieci w feryjny nastrój, który dodatkowo 
wzmagała codziennie przygotowywana 
przez Panią Elżbietę Rembisz pyszna 
gorąca herbata z cytryną.

Zajęcia były bogate w przeróżne 
atrakcje. Odbyła się wycieczka autokaro-
wa do Fabryki Czekolady Coco De Mer 
w Rzeszowie. Wszyscy poznali niezwykłe 
miejsce wytwarzania ulubionego na całym 
świecie słodkiego przysmaku. Wszystkie 
dzieci wzięły udział w warsztatach, pod-
czas których przedstawiono historię po-
wstania czekolady. Każdy został ubrany 
w fartuszek oraz dużą, białą czapkę na-
stępnie samodzielnie dzieci odlewały ta-
bliczkę czekolady, po czym dekorowały ją 
według własnego pomysłu. Podczas gdy 
czekoladowe dzieła chłodziły się w lodów-
kach, dzieci bawiły się na Sali zabaw. Gdy 
nadszedł czas powrotu wszystkie dzieci 
otrzymały swoje udekorowane tabliczki 
czekolady, które mogły zabrać do domu.

Odbył się również Kulig do Zagrody 
„Wolna Sobota” znajdującej się w Woli 
Raniżowskiej. Można tam spędzić nie-

zapomniany czas. Dzieciaki zwiedziły 
MiniZoo, miały możliwość przejechania 
się bryczką, posiliły się przygotowaną 
kiełbaską aby mieć siły by się wyszaleć.

Podczas Ferii zostały zorganizowane 
warsztaty „Magia na skrzydłach”. Przed-
stawiona została krótka historia szybow-
nictwa. Dzieci mogły się uczyć poprzez 
doświadczenia fi zyczne m.in. spadek 
swobodny ciał stałych, występowanie 
siły oporu powietrza, doświadczenie Ber-
noulliego czyli lewitujący balon czy dmu-
chany rękaw, mały tunel aerodynamicz-
ny. Podczas warsztatów odbyły się także 
zajęcia praktyczne tj. robienie samolotów 
z papieru w oparciu o szablony. Najchęt-
niej jednak dzieci zasiadały za sterami 
symulatora awionetki.

Na zajęciach feryjnych dzieci miały 
możliwość obejrzenia 2 krótkich przed-
stawień kukiełkowych oraz wysłuchania 
opowiadania pt. „Walentynki” z książki 
„Banda Michałka powraca”. Zaprezento-
wały je dzieci, które brały udział w Zimo-
wych Warsztatach Plastycznych „Wokół 
teatru lalek”. Odbyły się one w Oddziale 
dla Dzieci Sokołowskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Spotkanie pani Donaty Drozd 

z uczestnikami zajęć feryjnych zakoń-
czyło się mini-warsztatami pod hasłem 
„I Ty możesz zostać lektorem”.

W wirtualną podróż do Turcji dzieci 
zabrała wolontariuszka Zehra natomiast 
do Tunezji wolontariuszka Sahar, które 
pochodzą właśnie z tych opisywanych 
krajów.

Feryjne zajęcia przebiegały bardzo 
twórczo. Dzieci dekorowały pierniki 
o różnych kształtach. Pomysłów było co 
niemiara. Wykonane i ozdobione pierni-
ki dzieci mogły sobie zabrać do domu 
bądź zjeść – ku ich wielkiej radości. 
Odbywały się także różne seanse kino-
we, na których wyświetlane były bajki, 
a dzieci zajadały się smakołykami spe-
cjalnie przygotowanymi na tę okazję. 
Ponadto dzieci korzystały z możliwości 
gry w tenisa stołowego, bilarda oraz pił-
karzyków. Brały chętnie udział w zaba-
wach przy użyciu chusty Klanzy. 

Zajęcia prowdzili instruktorzy: Bar-
bara Rybak, Zofi a Słonina, Marek Kida.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za 
udział i wspólne spędzenie Ferii. Zapra-
szamy za rok.

Barbara Rybak

Obchody Dnia Kobiet stępu przez nauczycieli: Annę Wójcikie-
wicz dyrektor NSM I i II st. w Sokołowie 
Małopolskim (fortepian), Grzegorza 
Wójcikiewicza (fortepian), Stanisława 
Jaworskiego (akordeon) i Krzysztofa 
Przybyło (gitara). 

Wystąpili uczniowie NSM I i II st. 
w Sokołowie Młp., w sekcji fortepianu: 
Anna Wilk, Łucja Woś, Gabriela Kraska, 
Milena Wójcik, Szymon Wilk, Malena 
Majka, Karolina Bandura; na akordeonie 
zagrali Łukasz Rafi ński i Kacper Duda. 
W grze na gitarze swoje umiejętności 
zaprezentował Bartosz Sudoł.
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Wystawa – Żołnierze Niezłomni

W Klubie Seniora

Następnie wystąpili nasi debiutan-
ci z kółka wokalnego działającego od 
lutego tego roku, pod kierunkiem pani 
Izabeli Piersiak. Podczas tego koncertu 
w wykonaniu dzieci i młodzieży od 5 do 
16 lat usłyszeliśmy trzy ludowe pieśni, 
przy akompaniamencie pana Seba-
stiana Lesiczki oraz występy solowe, 
w których zaśpiewały: Olivia Ożóg, Julia 
Matuła, Maja Bęben, Julia Tabaka oraz 
Ilona Drozd.

Jeśli chodzi o taniec, wystąpiło dzia-
łające od października ubiegłego roku 
kółko taneczne. Układy taneczne po-
wstałe pod bacznym okiem choreografa 
pani Zofi i Słoniny zaprezentowały dzieci 
i młodzież z czterech grup wiekowych. 

W „Tańcu Ognia” wystąpiła najstarsza 
grupa dziewcząt. W układzie „Americano” 
z ciekawymi akcesoriami wystąpiła gru-
pa mieszana składająca się z dziewcząt 
i chłopców. Powiew wiosny poczuliśmy 
podczas kolejnych występów młodszych 
tancerzy. Z kwiatami z papieru wystąpiły 
w „ Uroku Kwiatów” dziewczynki z grupy 
II. Następnie sceną zawładnęły biedron-
ki, pszczółki, motylki i świerszcze. Naj-
młodsi brawurowo wykonali „ Taniec Mai” 
i „ Bal na łące”.

Występy spotkały się z gorącym 
przyjęciem widzów. Uczestnikom życzy-
my kolejnych sukcesów i czekamy na 
więcej.

Małgorzata Szot

W dniach 11–18 marca można było 
odwiedzić wystawę „Żołnierze Niezłom-
ni. Antykomunistyczne podziemnie na 
Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”. Pa-
nele z prezentacją zostały wypożyczo-
ne dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego 
z nami Oddziału Instytutu Pamięci Naro-

dowej w Rzeszowie. Wystawę rozmiesz-
czono w dwóch częściach w budynku 
Urzędu Gminy i Miasta ul. Rynek 1 oraz 
w holu Krytej Pływalni ul. Pileckich 5. 
Cała prezentacja tematyczna znajdowa-
ła się na 32 planszach rozmieszczonych 
na sztalugach. Kustoszem odpowie-

dzialnym za wystawę na terenie miasta 
był piszący te słowa, który po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu spotkania, 
udzielał zwiedzającym szczegółowych 
fachowych informacji historycznych 
z tego okresu dziejów Ojczyzny. Wysta-
wę odwiedzili między innymi uczniowie 
z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. oraz 
gros ludzi na własna rękę.

Marek Kida

Spotkania w Klubie Seniora odby-
wają się w każdy czwartek o godzinie 
16:00. Dodatkowo w środy uczestnicy 
Klubu Seniora uczęszczają na zajęcia 
na basenie. Na spotkaniach poruszane 
są przeróżne tematy dotyczące m.in. 
zdrowia, urody, pielęgnacji czy profi lak-
tyki.

W Klubie Seniora odbył się Opłatek. 
Podczas łamania opłatkiem i składa-
nia życzeń dominowały słowa mówią-
ce o tym, by jak najdłużej cieszyć się 
dobrym zdrowiem i radować każdym 

dniem. Następnie wspólnie śpiewaliśmy 
kolędy przy akompaniamencie pana 
Józefa Jodłowskiego, który przygrywał 
nam na akordeonie i zapewnił wszyst-
kim muzyczny nastrój. W tej serdecznej 
atmosferze wzajemnej życzliwości przy 
najpiękniejszych polskich kolędach, 
spędziliśmy wszyscy bardzo miło czas. 
W Klubie Seniora na zajęciach miała 
miejsce m.in. prelekcja prowadzona 
przez panią dietetyk. Omówione zo-
stały m.in. najważniejsze aspekty diety 
seniora, błędy żywieniowe oraz pułap-

ki żywieniowe na półkach sklepowych. 
Klub Seniora odwiedził także rzecznik 
ds. konsumentów, który przeprowadził 
prelekcje w kwestiach praw konsumen-
tów oraz możliwe działania w przy-
padku ich naruszenia. Następnie na 
kolejnym spotkaniu został przeprowa-
dzony pokaz makijażu dziennego wraz 
z omówieniem podstawowej pielęgnacji 
cery oraz doboru kosmetyków. Jedno 
z czwartkowych spotkań w Klubie Se-
niora dotyczyło badań profi laktycznych 
w kierunku wykrycia raka piersi. Został 
zaprezentowany problem jakim jest 
zgłaszalność na badania profi laktycz-
ne, przedstawione zostało czym jest 
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14 grudnia 2018 roku o godzinie 
13.00 w sali klubowej MGOKSiR odbył 
się Finisaż wystawy prezentującej pra-
ce wykonane przez uczestników XVII 
Powiatowych Warsztatów Rzeźbiarskich 
„GLINOLEPY 2018” im. Leszka Walic-
kiego, które odbyły się 29 września 2018 
roku w MGOKSiR w Sokołowie Młp. pod 
patronatem Starosty Rzeszowskiego. 
Wzięło w nich udział 22 uczniów w wieku 
10–15 lat oraz troje dzieci w wieku 4–7 
lat, reprezentujących placówki oświato-
wo-kulturalne powiatu rzeszowskiego.

Przedmiotem prac konkursowych 
była płaskorzeźba – „Portret Józefa Pił-
sudskiego”.

Powiatowe Warsztaty Rzeźbiar-
skie, jak co roku, nawiązują do tradycji 
rzeźbiarskich, garncarskich i kafl arskich 
Sokołowa Małopolskiego. Temat tego-
rocznej edycji Warsztatów był szcze-
gólny, bowiem wpisał się w obchody 
100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Uczestnikom Warszta-
tów została w ten sposób przybliżona 
sylwetka wielkiego Polaka, Józefa Pił-
sudskiego, który walczył o wolność oraz 
powrót Polski na mapę Europy i świata, 
po 123 latach niewoli w zaborach au-
striackim, rosyjskim i niemieckim.

Warsztaty to ćwiczenia rzeźbiarskie, 
w których młodzi uczestnicy bezpośred-

rak piersi i jak można mu zapobiegać. 
Klub Seniora odwiedził także zielarz-
-praktyk starszego pokolenia legitymu-
jący się kilkunastoletnią praktyką oraz 
znajomością roślin leczniczych. Z kolei 
marcowa niedziela w Klubie Seniora 
przebiegła wyjazdowo. Uczestnicy bo-
wiem udali się do Filharmonii Podkar-
packiej na widowisko multimedialne 
„Upiór w Operetce”. Była to wspaniała 
zabawa dla widzów. Wraz z Klubem 
Seniora mieliśmy możliwość zwiedze-
nia Społecznego Muzeum Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. 
Muzeum gromadzi przedmioty związa-
ne z historią ziemi sokołowskiej m.in. 
przedmioty garncarzy czy militaria. Po 
muzeum oprowadził nas radny miasta 
Sokołowa Młp. pan Sławomir Ożóg, 
który w bardzo ciekawy sposób przed-
stawił i opowiedział o eksponatach oraz 
historii z nimi związanej. Klub Seniora 
odwiedziła także pani kosmetolog, któ-
ra przeprowadziła kosmetyczno-poka-

zowe warsztaty. Został przedstawiony 
temat kolagenu w praktyce. Seniorzy 
mogli skorzystać z zabiegów z użyciem 
kosmetyków kolagenowych oraz kola-
genu naturalnego. Kolagen jest jedną 
z najważniejszych i najcenniejszych 
substancji od których zależy nasze 
zdrowie, młodość i uroda. Na spotkaniu 
było dużo śmiechu i dobrej zabawy po-
łączone z przekazaną wiedzą na temat 
kosmetyków.

Barbara Rybak

Działania artystyczne w

Podsumowanie „GLINOLEPÓW 2018”
nio poprzez dotyk kształtują formę w gli-
nie. W wykonanych pracach zwraca uwa-
gę wnikliwa obserwacja i umiejętność 
z jaką uczestnicy oddali podobieństwo 
i charakter płaskorzeźbionej w glinie po-
staci i twarzy Marszałka, wykorzystując 
różne faktury i dekoracyjne zdobienia.

Wszystkie wykonane podczas 
Warsztatów prace rzeźbiarskie, wcze-
śniej wypalone w piecu garncarskim, 
zaprezentowane zostały na wystawie 
i ocenione prze komisję konkursową 
w dniu 21 listopada. W skład komisji 
weszli: Anna Cisek, studentka IV roku 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, dr Bartosz Walicki, prezes 
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Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej, kierownik Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. 
oraz Henryka Boho, instruktor plastyki 
w MGOKSiR.

Prace oceniono w dwóch katego-
riach wiekowych: 10–12 lat i 13–15 lat. 
Komisja po obejrzeniu wszystkich prac 
przyznała nagrody i wyróżnienia 22 oso-
bom. Ponadto dyplomy i drobne nagro-
dy rzeczowe za udział w Warsztatach 
otrzymało troje najmłodszych uczestni-
ków „GLINOLEPÓW 2018”.
Nagrody (I kat. wiekowa)
I Nagroda – Monika Augustowska, ZS 
im. Armii Krajowej w Zaczerniu
II Nagroda – Krzysztof Walicki, Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna w Soko-
łowie Młp.,
Dwie III Nagrody – Anna Kustra, ZS im. 
Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce; Wik-
toria Ożóg, ZS im. Św. Jadwigi Królowej 
w Trzebusce
Wyróżnienia (I kat. wiekowa)
– Julia Baran, ZS im. Św. Jadwigi Kró-
lowej w Trzebusce; Martyna Chorzępa, 
ZS im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebu-
sce; Barbara Madej, ZS im. Armii Krajo-
wej w Zaczerniu; Weronika Suszek, ZS 
im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce; 
Martina Śliż, ZS im. Św. Jadwigi Królo-
wej w Trzebusce
Nagrody (II kat. wiekowa)
Trzy I Nagrody – Magdalena Dobosz, 
ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.; 
Emilia Madej, ZS im. Armii Krajowej 
w Zaczerniu; Magdalena Pustkowska, 
ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
Trzy II Nagrody – Julia Hajder, ZS 
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.; 
Agnieszka Ożóg, ZS im. Jana Pawła II 
w Sokołowie Młp.; Alicja Tereszkiewicz, 
ZS im. Armii Krajowej w Zaczerniu

„Witraż Bożonarodzeniowy. Polskie Boże Narodzenie”

XVII Powiatowe Warsztaty Rzeźbiar-
skie. Pozostali członkowie komisji wrę-
czali nagrody i dyplomy.

Dziękujemy uczestnikom za wzięcie 
udziału w XVII Powiatowych Warszta-
tach Rzeźbiarskich. Gratulujemy nagro-
dzonym i wyróżnionym oraz ich opieku-
nom. Wyrażamy także podziękowanie 
Staroście Rzeszowskiemu, Panu Józe-
fowi Jodłowskiemu, za wsparcie fi nan-
sowe Warsztatów. 

Wystawę pokonkursową, która trwa-
ła od 16 listopada, odwiedzali mieszkań-
cy Sokołowa oraz dzieci i młodzież ze 
szkół gminy i miasta Sokołów Młp.

Kolejnym przedsięwzięciem ar-
tystycznym zorganizowanym przez 
MGOKSiR w celu upamiętnienia ob-
chodów 100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości był XI Po-
wiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych 
pt. „Witraż Bożonarodzeniowy. Polskie 
Boże Narodzenie” pod Patronatem Sta-
rosty Rzeszowskiego.

Przedmiotem konkursu były prace 
plastyczne o tematyce bożonarodzenio-
wej (zwyczaje ludowe, szopki betlejem-
skie, anioły, stroiki itp. motywy świątecz-
ne), wykonane techniką papierowego 
witrażu, w formatach A4, A3 i A2. Waż-
nym elementem kompozycji było ukaza-
nie polskości Świąt Bożego Narodzenia 

Trzy III Nagrody – Martyna Kowalew-
ska, ZS im. Armii Krajowej w Zaczer-
niu; Agnieszka Kwolek, ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp.; Zuzanna 
Wawrzaszek, ZS im. Jana Pawła II 
w Sokołowie Młp.
Wyróżnienia (II kat. wiekowa)
– Kinga Burek, ZS im. Ks. M. Lachora 
w Górnie; Weronika Miazga, ZS im. Ks. 
M. Lachora w Górnie; Barbara Radom-
ska, ZS im. Ks. M. Lachora w Górnie; 
Klaudia Skomro, ZS im. Ks. M. Lachora 
w Górnie
Wyróżnienia poza konkursem
– Madzia Walicka lat 4, MiGBP w Soko-
łowie Młp.; Kamil Dąbkowski lat 6, Trze-
boś; Ania Walicka lat 7, MiGBP w Soko-
łowie Młp.

Podczas Finisażu laureatom zostały 
wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe 
oraz podziękowania opiekunom i człon-
kom komisji konkursowej.

Dyrektor MGOKSiR Agata Dec po-
witała gości – laureatów i ich opiekunów 
oraz członków komisji. Dr Bartosz Wa-
licki odczytał protokół oraz podsumował 
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– tradycyjnych zwyczajów i obrzędów 
– z akcentem barw biało-czerwonych 
oraz Polską Niepodległą.

Do udziału w konkursie zgłosiły się 
dzieci i młodzież w czterech katego-
riach: I kat. 6–9 lat, II kat. 10–12 lat, 
III kat. 13–16 lat i IV kat. – osoby nie-
pełnosprawne (bez względu na wiek) 
– z 22 placówek kulturalno-oświatowo-
-wychowawczych powiatów rzeszow-
skiego i leżajskiego oraz z miasta Rze-
szowa.

Na konkurs ogółem wpłynęły 102 
papierowe witraże, które w dniu 7 grud-
nia zostały ocenione przez komisje 
konkursową w składzie: Anna Cisek, 
studentka IV roku na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Bar-
tosz Walicki, prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Sokołowskiej, kierownik 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sokołowie Młp. oraz Henryka Boho, 
instruktor plastyki w MGOKSiR.

Komisja wytypowała 27 prac, które 
nagrodzono i wyróżniono w sposób na-
stępujący:
I kategoria
I Nagroda – Mikołaj Bialic, Świetlica 
Szkoły Podstawowej w Tyczynie
II Nagroda – Zuzanna Naja, Zespół 
Szkół nr 2 w Nienadówce
Dwie III Nagrody – Nicola Kaczmarek, 
Świetlica Szkoły Podstawowej w Tyczy-
nie; Julia Rzeszutek, Szkoła Podstawo-
wa w Wólce Sokołowskiej
Wyróżnienia – Filip Fałda, Zespół Szkół 
w Trzebosi; Karol Fałda, Zespół Szkół 
w Trzebosi; Diana Jagusztyn, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Trzebosi; Adrian Li-
piński, Zespół Szkół w Zaczerniu
II kategoria 
I Nagroda – Zofi a Szpetnar, Gminny 
Ośrodek Kultury w Kuryłówce
II Nagroda – Daria Chyłek, Szkoła Pod-
stawowa w Borku Starym

Dwie III Nagrody – Oliwia Baran, Ze-
spół Szkół nr 1 w Nienadówce; Kacper 
Szczepanik Zespół Szkół w Trzebosi
Wyróżnienia – Marcin Drzał, Szkoła 
Podstawowa w Stobiernej; Katarzyna 
Fałda, Zespół Szkół w Trzebosi; Zuzan-
na Skaba, Szkoła Podstawowa w Borku 
Starym; Mateusz Tracz, Szkoła Podsta-
wowa w Stobiernej
III kategoria
Dwie I Nagrody – Piotr Madej, Zespół 
Szkół w Łowisku; Wiktoria Przybysz, 
Zespół Szkół w Łowisku
Dwie II Nagrody – Agnieszka Kwolek, 
Zespół Szkół w Sokołowie; Anna Rabie-
jewska, Szkoła Podstawowa w Tyczynie
Dwie III Nagrody – Bernadeta Golas, Ze-
spół Szkół w Łowisku; Katarzyna Wójcik, 
Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce
IV kategoria
Nagrody równorzędne – Krystyna Da-
rocha, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Sokołowie; Katarzyna Kochań-
ska, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Sokołowie; Jakub Kotula, Świetlica 
Szkoły Podstawowej w Tyczynie; Moni-
ka Ożóg, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
„Leśniówka” w Turzy; Anna Skiba, Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy w Soko-
łowie

18 grudnia 2018 roku o godzinie 
13.00 w sali klubowej MGOKSiR odbył 
się uroczysty wernisaż – otwarcie wy-
stawy pokonkursowej i wręczenie na-
gród i dyplomów laureatom Konkursu, 
podziękowań nauczycielom i członkom 
komisji.

Laureatów i zaproszonych gości po-
witała dyrektor MGOKSiR Agata Dec, 
wystawę otworzył i protokół odczytał 
dr Bartosz Walicki. Nagrody wręczali 
członkowie komisji konkursowej.

Dziękujemy uczestnikom za wzięcie 
udziału w XI Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pt. „Witraż Bożonarodze-
niowy. Polskie Boże Narodzenie”. Gra-
tulujemy nagrodzonym i wyróżnionym 
oraz ich opiekunom. Wyrażamy także 
podziękowanie Staroście Rzeszowskie-
mu, Panu Józefowi Jodłowskiemu, za 
wsparcie fi nansowe Konkursu. 

Wystawa pokonkursowa trwać 
do 15 stycznia 2019 roku i zwiedzali 
ją mieszkańcy Sokołowa oraz dzieci 
i młodzież ze szkół gminy i miasta So-
kołów Młp.
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W XX Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym pt. „Pocztówka do Świętego 
Mikołaja”, zorganizowanym przez Wa-
werskie Centrum Kultury Filia Zastów 
w Warszawie, dwa wyróżnienia zdobyli 
uczestnicy zajęć plastycznych w MGOK-
SiR – Patryk Woś (lat 8) z Nienadówki 
oraz Martyna Chorzępa, również z Nie-
nadówki (lat 11). Komisja konkursowa 
wybierała prace spośród 1406 pocztó-
wek nadesłanych na konkurs. Patryk 
wykonał swoją pocztówkę kredkami pod 
kierunkiem instruktorki Henryki Boho, 
natomiast Martyna wykonała grafi kę – li-
noryt pod kierunkiem Anny Cisek, człon-
kini Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” 
z MGOKSiR. Gratulujemy!

Natomiast w XXVI Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym pod hasłem 
„SZOPKA BETLEJEMSKA W OCZACH 
DZIECKA”, zorganizowanym przez 
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogo-
wie Młp. Wyróżnienie zdobyła Weronika 

Prucnal lat 7 z Nienadówki – uczest-
niczka zajęć plastycznych w MGOK-
SiR, a I Nagrodę w kategorii osób nie-
pełnosprawnych przyznano Katarzynie 
Kochańskiej – członkini Klubu Twórców 
Sztuki „ART-dekor”. Laureatki swoje 
prace wykonały na zajęciach plastycz-
nych pod kierunkiem instruktorki Hen-
ryki Boho. Gratulujemy! Podsumowanie 
konkursu oraz wręczenie nagród laure-
atom odbyło się 31 stycznia 2019 roku 
o godzinie 11.00 w głogowskim MGDK.

Prace dwóch uczestniczek najmłod-
szej grupy zajęć plastycznych w MGOK-
SiR zostały zakwalifi kowane na wystawę 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego pod hasłem „Anioł w za dużych 
butach”, zorganizowanego przez Przed-
szkole Miejskie nr 12 w Zamościu. Są to 
anioły namalowane suchymi pastelami 
przez Igę Czarniecką lat 4 z Sokołowa 
i Julię Matułę lat 6, również z Sokołowa. 
Gratulujemy!

Wyróżnienia i nagrody w konkursach plastycznych

W X Ogólnopolskim Biennale Pla-
stycznym pt. „KOT”, zorganizowanym 
przez Zespół „Centrum Edukacji Kultu-
ralnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, 
kwalifi kacją do wystawy pokonkursowej 
została wyróżniona praca Matyldy Słoni-
ny lat 11 z Sokołowa. Matylda wykonała 
linoryt pod kierunkiem instruktorki Hen-
ryki Boho. Gratulujemy!

Rysunek Weronika Prucnal

Rysunek Martyna Chorzępa

Rysunek Iga Czarniecka

Rysunek Katarzyna Kochańska

Rysunek 
Julia 

Matula

Rysunek Matylda Słonina
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Podczas Ferii Zimowych w dniach 
11–13 oraz 19–21 lutego 2019 roku, 
w godzinach od 11.00 do 13.00 w pra-
cowni plastycznej przy ulicy Rzeszow-
skiej trwały Warsztaty Plastyczne „FE-
RIE 2019”. Wzięły w nich dzieci w wieku 
od 10 do 13 lat z Sokołowa, Trzebuski, 
Trzebosi, Kątów Trzebuskich i Wólki 
Niedźwiedzkiej. Prowadzącymi warsz-
taty były: instruktorka plastyki w MGOK-
SiR Henryka Boho i Anna Cisek, człon-
kini KTS „ART-dekor”, studentka IV roku 
Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rze-
szowskim.

Tematem prac warsztatowych pod-
czas ferii była zima i jej piękno zamknię-
te w mroźnym, lodowym uścisku. Pierw-
szym więc zadaniem dla uczestników 
było malowanie zimowego pejzażu far-
bami akwarelowymi – lawowanie, czyli 
malowanie mniej lub bardziej rozwod-
nioną farbą w tym samym kolorze. Do 
„zimowego lawowania” wybrany został 
kolor niebieski w różnych odcieniach, 
rozcieńczany wodą, aby uzyskać tona-
cje od najjaśniejszych do najciemniej-
szych.

W kolejnych dniach warsztatów 
uczestnicy zapoznali się z techniką ma-
larstwa akrylowego, czyli malowaniem 
kryjącymi farbami wodnymi (w przeci-
wieństwie do akwareli, które są farba-
mi transparentnymi – przezroczystymi). 
Prace malarskie dzieci, zatytułowane 
„Mrozem malowane”, przedstawiały 
oszronione, zamrożone, obsypane śnie-
giem trawy, kwiaty, gałązki, liście, owoce 
głogu, jarzębiny. 

„Zwierzęta na śniegu” to temat prac 
grafi cznych – linorytów. Warsztat pracy 
grafi ka przybliżyła dzieciom Anna Cisek. 

Pod jej kierunkiem uczestnicy najpierw 
wykonali w tej technice płatki śniegu. 
Potem na większych formatach, według 
własnych projektów, realizowali temat 
zwierząt w zimowym pejzażu.

Wszystkie prace wykonane podczas 
Warsztatów zostały wyeksponowane na 
wystawie w holu budynku MGOKSiR 
przy ulicy Rzeszowskiej.

Zimowe warsztaty plastyczne
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16 lutego zakończyła się wystawa 
twórczości artystycznej Marii Łuszczki 
pt. „Malarstwo moja pasja”. Wystawa ta 
czynna była w MGOKSiR od 21 stycznia 
2019 roku. Otworzyła ona cykl wystaw 
pt. „PREZENTACJE”, które organizo-
wane będą w tym roku przez MGOKSiR 
z okazji 10-lecia istnienia Klubu Twór-
ców Sztuki „ART-dekor”.

Maria Łuszczki jest mieszkanką 
Sokołowa Małopolskiego. Będąc na 
emeryturze zapragnęła spełnić swo-
je marzenia o malowaniu i stało się 
to jej ogromną pasją. Polonistka z wy-
kształcenia; w latach 1971–1997 była 
nauczycielką języka polskiego w soko-
łowskim Liceum Ogólnokształcącym. 
Od 2009 roku jest słuchaczką Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie. 
Tutaj zainteresowała się malarstwem 
i podjęła pierwsze próby praktyczne. 
W 2012 roku wstąpiła w szeregi Ama-
torskiego Klubu Plastycznego w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
Od 2013 roku należy do Klubu Twór-
ców Sztuki „ART-dekor” działającego 
przy MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Pani Maria uczestniczy w licznych 
plenerach malarskich, konkursach i prze-
glądach malarstwa nieprofesjonalnego, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Bie-
rze udział w zbiorowych i indywidualnych 
wystawach malarskich, między innymi 
w Rzeszowie, Głogowie Młp, Kolbuszo-
wej, Sokołowie Młp. Z pasją oddaje się 
malarstwu sztalugowemu. Tematy swoich 
prac czerpie z natury i otaczającego świa-
ta. Chętnie maluje martwe natury, kwiaty, 
pejzaże, czasami portrety i abstrakcję.

Obrazy zaprezentowane na wystawie 
w MGOKSiR to przede wszystkim martwe 
natury i kwiaty, wykonane w technikach 
akrylowej i olejnej. Ukazują one piękno 
i prostotę przedmiotów o różnych kształ-
tach i przeznaczeniu, wyciągniętych z za-
kamarków lamusa, dawno już zapomnia-
nych, uszkodzonych... W obrazach Pani 
Marii otrzymują „drugie życie”, ciesząc 
na nowo kolorami i światłem, w otoczeniu 
tkanin, owoców... Z kolei kwiaty to „kawa-
łek” przyrody przyniesiony z ogrodu, pola 
czy łąki i utrwalony na płótnie...

Finisaż wystawy zgromadził w dniu 
16 lutego w sali klubowej Ośrodka Kul-
tury wielu gości, miłośników i sympa-
tyków sztuk plastycznych, przyjaciół 
i rodzinę Autorki. Goście przybyli z róż-
nych miejscowości – Sokołowa i oko-
lic, jak również z Rzeszowa, Głogowa 
Młp., Nowej Sarzyny, Rudnej Wielkiej, 
Miłocina Zaczernia, Warszawy, wo-

Wystawa 
malarstwa
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W 2019 roku Klub Twórców Sztuki 
„ART-dekor”, działający w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
w Sokołowie Małopolskim, obchodzi 
10-lecie swego istnienia. Z tej okazji zor-
ganizowana została wystawa zbiorowa 
członków Klubu. Do Klubu należą osoby 
dorosłe w różnym wieku i różnych zawo-
dów – uczące się, pracujące zawodowo, 

w wieku emerytalnym – których pasją są 
wszelkiego rodzaju działania plastyczne: 
malarstwo, rysunek, fotografi a, grafi ka 
oraz rękodzieło artystyczne – haftowa-
nie, szydełkowanie, bibułkarstwo itp. 
Zamieszkują one głównie miasto i gminę 
Sokołów Młp. Dwie osoby pochodzą spo-
za gminy: jedna z Nowej Sarzyny, druga 
– z Węglisk w gminie Rakszawa.

jewództwa lubelskiego i wielu innych 
miejscowości.

Uroczystość otworzyła dyrektor 
MGOKSiR Agata Dec, która powitała 
gości i w kilku słowach przedstawiła bo-
haterkę wieczoru, odczytała i wręczyła 
Pani Marii List Gratulacyjny. Pan Sławo-

mir Ożóg, radny Rady Miejskiej, wręczył 
Autorce wiązankę kwiatów. Również go-
ście Finisażu wręczając Pani Marii kwia-
ty, wyrażali słowa uznania i gratulacje. 
Pani Maria w kliku słowach opowiedzia-
ła o swojej twórczości. Goście spełnili 
toast kieliszkiem szampana.

Reszta wieczoru miło upłynęła przy 
kawie, herbacie i przekąskach, przy-
gotowanych przez MGOKSiR i Panią 
Marię, przy zwiedzaniu wystawy, roz-
mowach, wymianie uwag, spostrzeżeń 
i doświadczeń w dziedzinie sztuki i nie 
tylko...

Jubileuszowa wystawa członków KTS „ART-dekor” 
pt. „To My...”

Jubileuszowa wystawa jest pod-
sumowaniem dziesięcioletniej działal-
ności Klubu i twórczości artystycznej 
jego członków. Każdy z tych twórców 
jest inny, odrębny, oryginalny; z róż-
nym stażem w Klubie – niektórzy 
w Klubie działają od początku jego ist-
nienia, inni od kliku lat, roku bądź kliku 
miesięcy.
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Wystawa miała miejsce w sali klubo-
wej MGOKSiR i trwała od 20 lutego do 
16 marca 2019 roku. W wystawie wzięło 
udział 20 członków Klubu, których prace 
cechuje różnorodność pod względem 
wypowiedzi artystycznej, tematu, techni-
ki i warsztatu. W zgromadzonych na wy-
stawie czterdziestu pracach malarskich, 
fotografi cznych, w grafi kach, pracach 
rysunkowych i rękodzielniczych można 
jednak dostrzec wspólną cechę – ogrom-
ną pasję tworzenia, czy to w zaciszu 
własnej pracowni, czy podczas plenerów 
malarskich i fotografi cznych, wycieczek, 
spacerów, czy podczas zajęć klubowych. 

Każdy z autorów w swoich pracach zo-
stawił cząstkę siebie, swoją wrażliwość 
i spojrzenie na otaczający świat...

16 marca w godzinach wieczornych 
odbył się fi nisaż wystawy, który zgro-
madził członków Klubu, autorów pre-
zentowanych prac, oraz zaproszonych 
gości – rodzinę, przyjaciół, miłośników 
sztuk plastycznych, artystów. Gościem 
honorowym był Burmistrz Gminy i Miasta 
Sokołów Małopolski, pan Andrzej Ożóg. 
Swoją obecnością zaszczycili nas także, 
między innymi: pan Stanisław Kula, rad-
ny powiatowy, pan Wiesław Sitko, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszo-

wej, przedstawiciele Sekcji Plastycznej 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Rzeszowie, członkowie Aktyw-
nej Grupy Twórców z Miejsko Gminnego 
Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, 
członkini Kobiecej Grupy Plastycznej 
„Droga” z Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie.

Pan Burmistrz powitał gości i, wspól-
nie z panem Stanisławem Kulą, wręczył 
Listy Gratulacyjne i kwiaty autorom Ju-
bileuszowej wystawy, członkom Klubu. 
Pozostali goście na ręce Henryki Boho, 
instruktorki plastyki w MGOKSiR spra-
wującej opiekę nad Klubem, przekazy-
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22 marca o godzinie siedemnastej 
w Galerii „Pod Ratuszem” w Głogowie 
Małopolskim miał miejsce wernisaż 
wystawy prac Anny Cisek z Trzebosi, 
członkini sokołowskiego Klubu Twór-
ców Sztuki „ART-dekor”, studentki IV 
roku na Wydziale Sztuki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Z MGOKSiR Anna 
związana jest od lat kilkunastu, najpierw 
jako dziecko uczestniczyła w zajęciach 
kółka plastycznego, potem, już jako 
uczennica Zespołu Szkół Plastycznych 
w Rzeszowie, wstąpiła do Klubu, bio-

rąc udział w wystawach, konkursach 
i plenerach malarskich. Obecnie swoją 
wiedzę i umiejętności w zakresie tech-
nik grafi cznych przekazuje dzieciom na 
zajęciach plastycznych w MGOKSiR 
oraz podczas wakacyjnych i zimowych 
warsztatów artystycznych. Uczestniczy 
również w pracach jury różnych dzie-
cięcych konkursów plastycznych. Sama 
tworzy prace w technikach grafi ki warsz-
tatowej i komputerowej, rysuje, maluje. 

Na wystawie w Głogowie Anna za-
prezentowała głównie swoje rysunki 

wali kwiaty, upominki, gratulacje, wyra-
zy sympatii i uznania z okazji pierwszej 
dekady istnienia sokołowskiej grupy 
twórców, życząc dalszego rozwoju arty-
stycznego i wielu jeszcze wystaw oraz 
wspólnych spotkań twórczych.

Artystyczny wieczór muzycznie ubo-
gacał sokołowski duet instrumentalny 
„Marecki&Walicki”.

Dziękujemy panu Burmistrzowi oraz 
pozostałym gościom fi nisażu za przyby-

cie, za słowa uznania, za gratulacje, ar-
tystom zaś – za ich twórcze dokonania, 
za udział w wystawie, za popularyzację 
sztuk plastycznych, wnosząc barwy i ra-
dość tworzenia w codzienne życie na-
szej „małej ojczyzny”.

W Jubileuszowej wystawie wzięli 
udział: Henryka Boho z Turzy, Anna Cisek 
z Trzebosi, Małgorzata Cisek z Trzebosi, 
Magdalena Jabłońska z Sokołowa, Ka-
tarzyna Kochańska z Sokołowa, Roman 

Kochański z Sokołowa, Marzena Koryl 
z Sokołowa, Izabela Kurcek z Sokołowa, 
Małgorzata Kwolek z Sokołowa, Moni-
ka Kwolek z Sokołowa, Maria Łuszczki 
z Sokołowa, Teresa Matuła z Sokołowa, 
Danuta Olszowy z Sokołowa, Wiesława 
Pałka z Węglisk, Alina Szczygieł z Niena-
dówki, Jolanta Szczygieł z Nienadówki, 
Grzegocz Szot z Turzy, Bartosz Walicki 
z Sokołowa, Helena Woźniak z Sokoło-
wa i Małgorzata Wójcik z Nowej Sarzyny.

Wystawa prac Anny Cisek – Rysunek i Malarstwo
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Sokołowski Klub Szachowy w Przemyślu

wykonane ołówkiem, tuszem i węglem, 
collage oraz prace malarskie. Wystawę 
zorganizował Miejsko Gminny Dom Kul-
tury w Głogowie Małopolskim wspólnie 
z głogowską Aktywną Grupą Twórców. 
Ekspozycja trwać będzie do 19 kwietnia 
2019 roku.

W wernisażu wzięli udział zaprosze-
ni goście, przyjaciele i rodzina artyst-
ki oraz przedstawiciele organizatorów 
– instruktorka plastyki z MGDK Monika 
Twardowska i członkowie AGT. KTS 
reprezentowały Maria Łuszczki, Małgo-
rzata Cisek i Helena Woźniak z instruk-
torką Henryką Boho. Artystce wręczono 
kwiaty i upominki, przekazano gratula-
cje i słowa uznania, życząc nieustają-
cej twórczej pasji, wielu sukcesów na 
drodze artystycznej, udanych wystaw, 
uznania odbiorców oraz powodzenia 
w życiu osobistym.

Fot. H. Boho, 
B. Walicki, E. Kłeczek-Walicka

15 grudnia 2018 r. spora reprezen-
tacja Klubu Szachowego z Sokołowa 
Młp. pod opieka trenera, czyli piszące-
go te słowa oraz taty jednego z małych 
zawodników udała się do Przemyśla. 
Naszym celem było przetestowanie 
w praktyce nowo nauczonych warian-
tów debiutowych. Mikołajkowy Sobotni 
Turniej Szachowy w przemyskim Klubie 
Japa był do tego doskonały, gdyż na-
stawiony był w praktyce na rozgrywki 
w grupach juniorskich o małej rozpię-
tości wiekowej. A, że swoim zasięgiem 
obejmował województwo podkarpackie 
oraz gości z Ukrainy naprawdę było 
z kim pograć. Ogólnie zawody poszły 
nam dobrze. Miejsca premiowane na-

grodami rzeczowymi obejmowały dzie-
sięć lokat, zatem troszeczkę żeśmy się 
obłowili, ale po kolei. W kategorii naj-
starszej nasz senior Łukasz Drozd zgar-
nął nagrodę za 10 miejsce; w kategorii 
junior dobre miejsca zajęli: Wojciech 
Okoń – 5 miejsce, Wiktor Wawrzaszek 
– 7, Jakub Kasprzak – 9 i 10 miejsce 
Mateusz Pasek i Bartłomiej Płoszaj; 
w kategorii najmłodszych kadetów pią-
ty był Marcin Bęben, a zaraz za nim na 
szóstym Dominik Drozd; zaś w kategorii 
dziewcząt nasza juniorka Karolina Kotu-
la zajęła piątą lokatę.

Pod koniec zawodów mieliśmy jesz-
cze jedną mikołajkową niespodziankę, 
czyli pizzę do zjedzenia. I na drogę po 

garści cukierków... może i trochę nie 
zdrowo, ale za taką równą grę klubowi-
czom raz na jakiś czas tak nagroda od 
św. Mikołaja się słusznie należy.

Marek Kida
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W Sokołowie po raz drugi wystarto-
wał Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym” ku czci żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego. Ukończyło go 
170 startujących. Pogoda dopisała, co 
przełożyło się na frekwencje także wśród 
kibiców. Ten szczególny Bieg Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem Wilczym” włącza się 
w całokształt obchodów marcowych po-
święconych tej tematyce. Dlatego przed 
startem historyk Marek Kida przedstawił 
krótką charakterystykę podziemia an-
tykomunistycznego i przedstawił zarys 
działalności Antoniego Hedy, którego 
wizerunek z wyboru Sokołowian (dużo 
wcześniej odbył się plebiscyt interneto-
wy na „patrona” Biegu) w tym roku wid-
niał na koszulkach.

Tak w skrócie... Działalność Hedy 
ps. „Szary” była imponująca biorąc pod 
uwagę brawurowe akcje, które prze-
prowadzał. Brał udział w stopniu pod-
porucznika w wojnie obronnej z 1939 
r. Przy próbie przekroczenia granicy ze 
ZSRR został aresztowany i więziony 
w Twierdzy Brzeskiej przez sowietów, 
na skutek fortelu – wykorzystując sche-
mat działania kapusiów NKWD – uniknął 
też wywózki na Sybir. Po rozpoczęciu 
ofensywy na wschód przez Hitlera za-
łoga Twierdzy Brzeskiej zbiegła, a więź-
niowie wydostali się na wolność. Jednak 
Antoni wolnością długo się nie cieszył, 
gdyż za brak dokumentów trafi ł do sta-
lagu koło Terespola. Znowu udało się 
jemu wykorzystać pomysłowość i bra-
wurę, gdyż zwiał z więzienia niemiec-
kiego w beczce na odpady. Tu zaczyna 
się działalność konspiracyjna, z której 
najbardziej był znany. Tak po krótce 
do najważniejszych akcji w jego wyko-
naniu należały: zdobycie niemieckiego 
więzienia w Starachowicach i uwolnie-
nie 80 osób (z nich też w większości 
utworzył swój odział); przejęcie za dnia 
ufortyfi kowanego kompleksu budynków 
majątku Pakosław obsadzonego przez 
45 żołnierzy niemieckich; zorganizowa-
nie akcji odwetowej za represje na nie-
mieckich kolonistach we wsi Gozdawa; 
w przebraniach za Niemców jego „sza-

racy” zdobyli z Zakładów Zbrojeniowych 
w Starachowicach 2 mln zł oraz broń; 
opanowanie miasta Końskie – rozbicie 
niemieckiego aresztu co wiązało się 
z uwolnieniem 70 osób; zawładnięcie 
niemieckiego pociągu i zdobycie dużej 
ilości amunicji oraz materiałów wybu-
chowych. I już po wojnie spektakularna 
akcja gdzie 250 osobowy odział pod 
dowództwem kpt. Antoniego Hedy ps. 
„Szary” rozbił ubeckie więzienie w Kiel-
cach uwalniając kilkaset więźniów, sam 
przy uwalnianiu zostając ranny. „Szary” 
ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem 
(Antoni Wiśniewski) do 1948, gdzie to 
został złapany. Otrzymał 4 wyroki śmier-
ci od władzy ludowej, potem zmienio-
ne na dożywocie. W 1956 r. na skutek 
amnestii wyszedł na wolność. Później 
był miedzy innymi doradcą kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, działaczem 
NSZZ „Solidarność” (w 1981/82 interno-
wany w więzieniu na Białołęce). W 1990 
z różnych organizacji kombatanckich 
stworzył Światową Federację Polskich 
Kombatantów, której został prezesem. 
Został również w tym czasie awanso-
wany do stopnia pułkownika przez Pre-

zydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowskiego. Był także komendan-
tem głównym Związku Strzeleckiego (za 
zasługi w 2004 r. został awansowany do 
stopnia generała brygady Polskich Dru-
żyn Strzeleckich). Politycznie był działa-
czem Konfederacji Polski Niepodległej 
oraz na początku lat dziewięćdziesią-
tych współpracował z partią Przymierze 
Samoobrona. W 2006 r. został ofi cjalnie 
awansowany przez Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego do stopnia genera-
ła brygady. W roku 2008 Antoni Heda 
zmarł. Można w skrócie powiedzieć, 
że za swoje zasługi wojenne, za akcje 
niczym komandos odznaczony został 
między innymi dwukrotnie Krzyżem Or-
deru Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych, Medalem Polonia Mater 
Nostra Est, czy też pośmiertnie Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Wracając do Biegu... Odliczanie 
do startu rozpoczęła Dyrektor MGOK-
SiR w Sokołowie Młp. Pani Agata Dec. 
Wśród uczestników przybyłych nie tylko 
z Sokołowa (m.in. z Nienadówki, Jasion-
ki, Trzebosi, Rakszawy, Widełki, Bogu-
chwały, Kamienia, Trzebowniska, Ma-
zur, Będziemyśla, Górna, Stalowej Woli, 
Wólki Sokołowskiej, Medyni Głogow-
skiej, Wyszkowa, Rzeszowa, Grodziska 
Dolnego, Trzebosi Podlas, Raniżowa, 
Stobiernej, Malawy, Nowej Wsi) swoją 
obecnością rangę wydarzenia podnieśli: 
Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. 
Sławomir Ożóg – czynny udział w Biegu 
oraz Radny Rady Miejskiej w Sokołowie 
Młp. Paweł Kida – kibic. Ciekawostką 
był najmłodszy startujący, czyli trzymie-
sięczny Jaś, który trasę pokonał rodzin-
nie wraz z tatą i mamą.

Nad bezpieczeństwem czuwał ra-
townik medyczny oraz patrol policji, 
a na zakończenie podano ciepły posiłek 
regeneracyjny. Szczególne podzięko-
wania kierujemy dla Związku Strzelec-
kiego Strzelec’ z Sokołowa Młp. pod 
Dowództwem Łukasza Deca za pomoc 
przy organizacji Biegu.

Marek Kida

Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

Szachy...
9 marca w sali klubowej odbył się II 

Zimowy Sokołowski Turniej Szachowy 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Młp. W Turnie-
ju zmierzyły się dzieci z Sokołowa Mało-
polskiego, Górna, Turzy, Trzebosi, Nie-

nadówki. Turniej rozegrano systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund, tem-
po gry wynosiło 10 minut na partię dla 
zawodnika. Sędzią Głównym był Ma-
rek Kida, a w sędziowaniu wspomagał 
go Andrzej Godek. W kategorii Junior 
pierwszą lokatę zdobył Mateusz Pasek 
(mała niespodzianka), drugą Wojciech 
Okoń, trzecią Wiktor Wawrzaszek 

(w poprzedniej edycji był także z miej-
scem na podium). Kategorię Junior 
Młodszy wygrał z kompletem punktów 
Sebastian Cisek (jak sam powiedział był 
to jego pierwszy Turniej z tak dobrym 
wynikiem, gdyż rywalom grającym z nim 
nie dał zdobyć ani jednego punktu), dru-
gie miejsce zajął Patryk Piela, trzecie 
brat lidera Filip Cisek. Dodatkowo pro-
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wadzono również klasyfi kację w katego-
rii dziewcząt, którą wygrała Olga Tupaj, 
II miejsce przypadło Karolinie Kotuli, III 
zaś Zuzannie Tromskiej. Najmłodszym 
zawodnikiem Turnieju był Mikołaj Hess 
z rocznika 2013, zaś najmłodszą za-
wodniczką Nikola Woś z 2010 r.

Szachistów odwiedził zastępca 
burmistrza Grzegorz Kwiecień, który 
tak jak i w tamtym roku przywitał dzie-
ci i rodziców otwierając Turniej. Za 
osiągnięcia sportowe zwycięzcy zo-
stali nagrodzeni pucharami, dyploma-
mi i nagrodami rzeczowymi. Zadbano 

także o słodki upominek dla wszyst-
kich w postaci wafelków oraz soczku 
owocowego. Na Turnieju zawitali tak-
że rodzice, którzy dzielnie wspierali 
najmłodszych graczy i te zawody to 
także ich sukces.

Marek Kida

XI Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona 
pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego

V Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza 
GiM Sokołów Małopolski

17 marca piękną niedzielna pogoda 
przywitała snajperów z naszej gminy na 
strzelnicy w Żołyni, gdzie odbywał się   
Otwarty Turniej Strzelecki pod Patrona-
tem Burmistrza GiM Sokołów Małopol-
ski. Jak do tej pory było to największe 
wspólne strzelanie turniejowe z pistole-
tu centralnego zapłonu kal. 9×19 PARA 
(Glock, CZ 75) na dystansie 25 m. Za-
bawa była przednia i każdemu dopisywał 
humor, ale jednak duch rywalizacji był 
obecny o czym świadczą wyrównane wy-
niki w czołówce stawki. Ku zaskoczeniu 
wszystkich (a i pewnie sam zwycięzca 
był tym faktem zaskoczony) puchar za 
I miejsce trafi ł w ręce Janusza Dudzika. 
Na pozycji drugiej nastąpił pat. Antoni 
Jodłowski (dotychczasowy lider całej ligi 
strzeleckiej) miał tyle samo punktów co 
Marcin Rzeszutek. Komisja oceniająca 
po dokładnej analizie tarcz wyłoniła pre-
tendenta do II miejsca biorąc pod uwa-
gę lepsze skupienie oddanych strzałów. 
I tak Antoni Jodłowski zgarnął puchar 

za II miejsce, a Marcin Rzeszutek za 
III miejsce. Jeżeli II lokata przyznanaby 
była ex æquo, to na podium znalazłby 
się również Krzysztof Różański. Jednak 
regulamin przewidywał tylko po jednym 
zawodniku na odpowiednich stopniach 
tzw. pudła. Na Turnieju pojawiły się nowe 

twarze, a jest to też zasługa Karola Cho-
rzępy, który całym sercem zaangażował 
się w promocje Turnieju. W czasie Tur-
nieju można było skorzystać z ciepłego 
posiłku oraz z mini bufetu kawowo-her-
bacianego.

Marek Kida

24 marca br. w hali sportowej Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Małopolskim rozegrano XI Powia-
towy Wiosenny Turniej Badmintona. Na 
wiosenne zmagania w tej dyscyplinie 
sportu stawili się zawodnicy w każdej 
przewidzianej regulaminem kategorii. 
Sędziowaniem zajęli się Tadeusz Ba-
zan – jako arbiter główny oraz arbiter 
pomocniczy Wiesław Rzeszutek. Ofi -
cjalne otwarcia i przywitania wszyst-
kich przybyłych uczestników dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim Paweł Ru-
sin oraz Dyrektor MGOKSiR w Soko-
łowie Małopolskim Agata Dec, która 
przekazała także kilka ciepłych słów od 
Burmistrza Gminy i Starosty. Po roze-
graniu wszystkich meczy okazało się, 
że palmę pierwszeństwa w powiecie, 

aż do zawodów jesiennych w swoich 
rękach dzierżą: Martyna Kazik (w kate-
gorii „dziewcząt do klasy VI SP”), Oskar 
Ożóg (w kategorii „chłopców do klasy VI 
SP”), Katarzyna Wójcik (w kat. „dziew-
cząt klasy VII–VIII”), Sebastian Wój-
cik (w kat. „chłopców klasy VII–VIII”), 
Wioletta Winiarska (w kategorii „kobiet 
młodzież oraz dorośli”), Cezary Cynkier 
(w kategorii „mężczyzn – młodzież oraz 
dorośli”). Otrzymali oni piękne pucha-
ry na dowód swoich umiejętności, zaś 
dyplomy i nagrody rzeczowe w posta-
ci rakietek do badmintona, piłek do 
siatkówki i nożnej przyznano wszyst-
kim miejscom z pudła, czyli za miej-
sca 1–3. we wszystkich opisywanych 
kategoriach wiekowych. Zawodnicy 
otrzymali również posiłek i po sprawnie 
przeprowadzonym Turnieju, po nie-

dzielnej dawce ruchu i rekreacji udali 
się do domów.

Marek Kida
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W Miejsko Gminnym Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. w każdy piątek w godzinach 
15.00–16.30 odbywają się zajęcia kółka 
kulturalno-rekreacyjnego. Zajęcia pro-
wadzone są w budynku MGOKSiR przy 
ul. Rzeszowskiej (stara szkoła). Zajęcia 
obejmują różne grupy tematyczne m.in. 
sportowe, plastyczne, fi lmowe, gry ze-
społowe, zajęcia kulinarne, konkursy 
zręcznościowe czy wycieczki rekre-
acyjne. Organizowane są dla dzieci gry 
i zabawy zręcznościowe oraz zajęcia 
w grupie; ruchowe, które cieszą się naj-
większą popularnością gdyż pozwalają 
dzieciom spożytkować energię. Ponad-
to dzieci korzystają z możliwości gry 
w tenisa stołowego oraz bilarda.

Podczas zajęć dzieci m.in. deko-
rowały pierniczki o różnych kształtach. 
Zajęcia przebiegały bardzo twórczo. 
Pomysłów było co niemiara. Wykonane 
i ozdobione pierniki dzieci mogły sobie 
zabrać do domu bądź zjeść – ku ich wiel-
kiej radości. Dzieci z zaangażowaniem 
i cierpliwością ozdabiały ciasteczka róż-
nokolorowymi lukrami, barwnymi posyp-
kami, cukrowymi pisakami i kolorowymi 
cukiereczkami. Powstawały prawdziwe 
dzieła sztuki. Każdy pierniczek wyglądał 
inaczej, był wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Po skończonej pracy nastąpił najprzy-
jemniejszy moment czyli smakowanie 
przygotowanych pierników. Były pyszne!

Dzieci tworzyły również gniotki. Gniot-
ki to sensoryczne zabawki do ściskania, 

Jak w tytule, czyli 31 marca br. 
zjechało się blisko 80 graczy w róż-
nych kategoriach wiekowych na XVIII 
Powiatowy Wiosenny Turniej Tenisa 
Stołowego pod Patronatem Starosty 
Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. 
Turniej sędziowany przez Tomasza 
Nizioła rozegrany został na 12 sto-
łach w Zespole Szkół im. JP II w So-
kołowie Małopolskim. Nagrody były 
bardzo atrakcyjne toteż było o co grać 
(za miejsca I–III: piłki, kijki treningowe, 
rakietki do tenisa stołowego – wszyst-
ko znanych uznanych marek oraz za 
pierwsze dodatkowo puchar). Turniej 
przebiegał sprawnie, a osoby kończą-
ce swoje gry korzystały z posiłku i na-
pojów zapewnionych przez głównego 
organizatora (Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji) czekając 
na klasyfi kacje końcową. Z reprezen-

tantów naszej gminy można pochwalić 
postawę sportową i docenić za ich ład-
ne mecze: Olgę Tupaj, Jakuba Skwirę, 
Jolantę Motyka, Mateusza Krawca oraz 
całą ekipę ze Środowiskowego Domu 
Pomocy z Sokołowa Małopolskiego. 
A konkurencja była duża, ponieważ zja-

wili się w naszej gminie gracze z: gmi-
ny Głogów Małopolski, gminy Tyczyn, 
gminy Trzebownisko, gminy Harasiuki 
oraz miasta Rzeszowa. Gratulujemy 
zwycięzcą oraz zapraszamy na kolejne 
nasze zawody.

Marek Kida

Tenis na wiosnę

Z życia świetlic wiejskich i nie tylko...

Kółko kulturalno-rekreacyjne

miętoszenia, rozciągania. Przyjemne 
w dotyku, ćwiczące palce i siłę nacisku. 
Często wykorzystywane w terapii integra-
cji sensorycznej oraz terapii ręki u dzieci 
i dorosłych. Niektóre rozśmieszają, inne 
są całkiem zwyczajne. Wszystko zależy 
od wyobraźni tworzącego. Po mącznych 
zabawach dzieci dorobiły gniotkom wło-
sy po czym dorysowały gniotkom twarze 
o przeróżnych minkach. Powstawały na-
wet rodzinki gniotkowe, wszystkie ucha-
rakteryzowane. Gniecenie to świetne ćwi-
czenie dla małych rączek, a także sposób 
rozładowania energii piąstek. Czy Twój 
gniotek jest już gotowy? Jeśli tak, to śmia-
ło zgniataj, ugniataj, podrzucaj, ściskaj 
i uśmiechaj się przy tym, bo śmiech jest 
najlepszym pogromcą stresu!

Dziękuję wszystkim za uczestnic-
two. Tym samym zapraszam do brania 
udziału w kolejnych zajęciach.

Barbara Rybak
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Świetlica w Kątach Trzebuskich

Świetlica 
w Markowiźnie

Sprawozdanie z działalności świetlicy 
w Turzy

Świetlica 
Trzeboś Mościny

Świetlica w Kątach Trzebuskich to 
miejsce dla każdego: dla dzieci, mło-
dzieży i osób starszych. Można tu mile 
spędzić wolny czas. Dzieci wykonują 
ciekawe prace plastyczne, kolorowan-
ki, kwiaty z bibuły. Grają w różne gry 
planszowe, a gdy jest ciepło korzysta-
ją z placu zabaw. Młodzież spotyka 
się by porozmawiać, nawiązać nowe 
znajomości. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się możliwość gry w biliarda, 
piłkarzyki oraz tenisa stołowego. Dla 
starszych mamy też coś dla poprawy 
kondycji i przy okazji zadbania o swoją 
fi gurę gwarantując przy tym dobrą za-
bawę. Serdecznie zapraszam.

Marzena Wielgosz

Świetlica w Markowiźnie to miej-
sce spotkań dla dzieci i młodzieży. 
Pomimo trudnych warunków lokalo-
wych znajdują się chętni do gry w te-
nisa stołowego czy „piłkarzyki”. Cza-
sami przychodzą tylko posiedzieć 
i porozmawiać. Ponadto mamy do 
dyspozycji laptopy, z których dzie-
ci, młodzież i dorośli chętnie korzy-
stają. Młodsi angażują się w wykony-
wanie różnych prac plastycznych np. 
ozdób świątecznych, kwiatów z bibuły 
i papieru. Lubią też rysować, wtedy 
kredki i farby często są w użyciu. Du-
żym powodzeniem cieszą się też gry 
planszowe, puzzle i szachy. Starsze 
dzieci i młodzież częściej wybierają 
aktywność ruchową. Na placu obok 
świetlicy można pograć w piłkę, w kla-
sy lub poskakać na skakance.

Wanda Skiba

Zajęcia na świetlicy w Turzy prowa-
dzone są od listopada 2018 r. Odbywają 
się dwa razy w tygodniu. Do prowadzo-
nego dziennika tematycznego wpisa-
nych jest 21 uczestników zajęć.

Podczas zajęć świetlicowych oprócz 
gier i zabaw stolikowych, logicznych, ru-
chowych i z użyciem wyobraźni realizo-
wane były następujące tematy:

– origami: parasole i motyle
– warsztaty patriotyczne
– eksperymenty, złudzenia wzrokowe
–  pestkowa jesień (praca z pestek 

dyni)
– renifery z rolek
– wycinanki (płatki śniegu)
– andrzejkowe wróżby
– papierowe mikołaje
– prace plastelinowe
– malowanie baniek
– papierowe helikoptery
– odciski (zabawa z farbą)
– bańki metodą decupage
– zimowy pejzaż białą pastelą
– szycie z fi lcu (broszki, zwierzątka)
– pająki z lizaków
– maski karnawałowe
– robienie fl etni

– dmuchańce z farb
– kartki walentynkowe
– malowanie ozdobnych talerzyków
–  łuki oraz wędki z drucików i patycz-

ków szaszłykowych
– kwiaty oraz bazie do palmy
– kolorowanki wielkanocne
– pisanki wielkanocne

Zofi a Słonina

W tutejszej świetlicy zajęcia odby-
wają się trzy razy w tygodniu: wtorek, 
czwartek w godz. 16.00–19.30, sobota 
w godz. 14.00–17.00.

Na zajęcia przychodzi młodzież jak 
i starsi, których bardziej interesuje tenis 
i „piłkarzyki”, ale również gry planszowe 
jak: warcaby i kredki.

Wiesława Piersiak
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Świetlica Wiejska w Wólce Sokołow-
skiej pracuje w godzinach popołudnio-
wych – trzy razy w tygodniu. Na zajęcia 
świetlicowe uczęszczają dzieci i młodzież 
z terenu Wólki Sokołowskiej. Głównym 
zadaniem świetlicy jest właściwa organi-
zacja wypoczynku, kulturalnej rozrywki po 
lekcjach, kształtowanie nawyków kultury 
osobistej i współżycia w grupie, rozwija-
nie zainteresowań, pogłębianie zdolności 
uczniów a także współpraca i współdzia-
łanie z domem i środowiskiem lokalnym. 
Poprzez zabawę, naukę i pracę pokazane 
jest dzieciom i młodzieży, jak wspaniałą 
przygodą jest zdobywanie wiedzy i kre-
atywne spędzanie czasu w miłym towa-
rzystwie. Uczestnicy inspirowani są do 
twórczego myślenia oraz tworzenia nieco-
dziennych rozwiązań.

W świetlicy w Wólce Niedźwiedzkiej 
12.01.2019 roku została zorganizowa-
na zabawa choinkowa. Najpierw było 
wspólne śpiewanie tradycyjnych kolęd 
i pastorałek, które są niepowtarzalne 
i czasem jeszcze śpiewane w wiejskich 
domach. Na wsi zachowano jeszcze 
tradycję i stare zwyczaje ludowe. Po 
krótkiej przerwie i poczęstunku rozpo-
częła się zabawa choinkowa, połączona 
z różnymi atrakcjami. Było bardzo weso-
ło i wszyscy doskonale się bawili. Mło-
dzież i dzieci uczęszczający na co dzień 
do świetlicy w Wólce Niedźwieckiej, ko-
rzystają z różnych gier – warcaby, piłka-
rzyki, tenis stołowy, bilard oraz mają do 
dyspozycji 3 sztuki laptopów.

Impreza została wymyślona przez 
młodzież pod kierunkiem pani Z. Po-
mykała, pracownika świetlicy w Wólce 
Niedźwiedzkiej.

Z. Pomykała

Świetlica w Wólce Niedźwiedzkiej

Świetlica Wiejska w Wólce Sokołowskiej
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Świetlica Wiejska w Trzebosi Górnej

Na wyposażeniu świetlicy znajduje 
się różnego rodzaju sprzęt i gry, które 
bez wątpienia pomagają w realizacji 
zamierzeń. Znajdziemy tutaj wiele gier: 
dydaktycznych, strategicznych, sprzęt 
sportowy, bilard, piłkarzyki, stoły teniso-
we oraz sprzęt RTV.

Poprzez różnorodne zajęcia kształ-
tuje się w uczestnikach umiejętność 
spostrzegania, pamięć, wyobraźnia 
przestrzenna, pomysłowość a także 
wdrażane są zasady estetyki życia co-
dziennego. Poprzez dobór odpowied-
nich form pracy i metod aktywizujących, 
rozwijane są zdolności do twórczego 
wysiłku. Dzieci, zwłaszcza te w młod-
szym wieku szkolnym, są aktywne, 
otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka 
przyjemność. Nie obawiają się porażki, 
ćwiczą, poszukują – słowem rozwijają 
twórcze podejście do czekających je 
zadań. Uczniowie mają czas na swo-
bodne zabawy, zgodnie z ich zaintere-
sowaniami. Wśród wielu różnorodnych 
form zajęć świetlicowych najbardziej 
lubianymi przez dzieci są zajęcia o cha-
rakterze plastyczno-technicznym oraz 
zabawy ruchowe, dlatego poświęca się 
im dużo czasu. Prace uczniów ekspono-
wane są na gazetce ściennej, dekoru-
jącej świetlicę, pozwalając tym samym 
zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny 
udział w zajęciach plastycznych. Wśród 
młodzieży natomiast zainteresowaniem 
cieszy się bilard oraz piłkarzyki.

Świetlica Wiejska współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Aktywni Razem z Wól-
ki Sokołowskiej oraz kołem Gospodyń 
Wiejskich. Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu członków Stowarzyszenia orga-
nizowane jest wiele atrakcji zarówno dla 
mieszkańców wsi jak i okolic: Sylwester, 
Dzień Seniora, Zabawa Choinkowa, Pik-
nik Rodzinny, Święto Pieczonego Ziem-
niaka, Andrzejki, Mikołajki, wycieczki, 
spotkania integracje a także przedsta-
wienia. Podczas obchodów Dnia Seniora 
członkowie Stowarzyszenia po raz ko-
lejny pokazali swoje talenty w przedsta-
wieniu – Herody. W chwili obecnej człon-
kowie nowopowstałego Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowują się do odegrania 
Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową.

Świetlica Wiejska jest miejscem, 
w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą 
miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić 
wolny czas.

Lucyna Piersiak

Świetlica Wiejska w Trzebosi Górnej 
znajduje się w szkole podstawowej przy 
ul. Kościelnej. Otwarta jest dwa razy 
w tygodniu, wtorek i piątek od godz. 
16.00 do 20.00. Dzieci i młodzież mają 
do dyspozycji salę gimnastyczną, z któ-
rej chętnie korzystają a także korytarz 
gdzie grają w tenis stołowy i piłkarzyki. 
Jednak większym powodzeniem cieszy 
się sala gimnastyczna, na której młodzi 
chłopcy zafascynowani osiągnięciami 
Roberta Lewandowskiego szlifują swo-
je pierwsze kroki w klubach a zdobyte 
umiejętności na treningu utrwalają grą 
w piłkę nożną na sali. Starsi natomiast 
wolą spotykać się w późniejszych godzi-
nach a ich ulubioną grą jest siatkówka 
często w mieszanych składach chłopcy 
i dziewczęta. Nie brakuje także młodzie-
ży grającej w piłkę nożną. Dzieci i mło-
dzież lubią aktywnie spędzać swój wolny 
czas po zajęciach lekcyjnych i chętnie 
korzystają ze świetlicy.

Świetlica w Trzebosi Dolnej jest otwar-
ta trzy razy w tygodniu: poniedziałek, śro-
dę i sobotę od godz. 16.00 do 20.00. Naj-

chętniej jest odwiedzana przez młodzież, 
nie brakuje też dzieci jak i dorosłych. 
W czasie pobytu na świetlicy młodzież 
bardzo chętnie korzysta ze sprzętu, jaki 
znajduje się na obiekcie. Stół bilardowy 
cieszy się zawsze największym powodze-
niem. Piłkarzyki to ulubiona gra grupowa, 
często rozgrywane są mecze dziewczy-
ny kontra chłopcy. Stół do tenisa też nie 
odpoczywa na „set za setem” czy „obie-
gańca” zawsze znajdą się chętne osoby. 
Podczas pobytu na świetlicy młodzież 
grywa w gry stolikowe: szachy, warcaby, 
statki a także państwa miasta. W marcu 
odbyły się zajęcia z decoupage. Podczas 
zajęć ozdabiane były słoiki, butelki a także 
robiono pisanki wielkanocne. Odbywały 
się też zajęcia z szydełkowania, który-
mi bardziej zainteresowani byli chłopcy. 
Chociaż oczko łączące, oczka łańcuszka, 
półsłupek, słupek czy pikotek wydają się 
trudnymi to w rzeczywistości wcale tak 
trudne nie były, a że trening czyni mistrza 
i drobnymi kroczkami można osiągnąć 
bardzo dużo, powstały pierwsze małe 
prace. Zajęcia z decoupage czy szydełko-

wania odbywają się w każdym miesiącu, 
bardzo serdecznie na nie zapraszamy, jak 
również na inne zajęcia w świetlicy.

Małgorzata Cisek
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Zajęcia prowadzi instruktor An-
drzej Godek w pomieszczeniach Ze-
społu Szkół w Górnie (klasy lekcyjne, 
sala gimnastyczna) Z zajęć korzystają 
głównie dzieci młodsze (klasy I–VI oraz 
przedszkolaki) Zajęcia odbywają się 
w godz. 11.00–16.00. Dzieci kończąc 
lekcje mogą korzystać z zajęć pozosta-
jąc w szkole. Również dzieci dojeżdża-
jące do szkoły z Markowizny oczekując 
na autobus biorą udział w zajęciach. 
Główną częścią zajęć jest nauka gry 
w szachy. Naukę rozpoczynają nawet 
czterolatki z przedszkola. Najzdolniej-
sze dzieci mają możliwość podnoszenia 
poziomu gry korzystając raz w tygodniu 
z pracy z trenerem szachowym (zajęcia 
prowadzi Bolesław Ziółkowski) Dla naj-
lepszych szachistów organizowane są 
wyjazdy na turnieje szachowe. W tym 
roku były to turnieje w: Wiśniowej, Wy-
sokiej (2 dni), Sędziszowie Młp. Sokoło-

wie Młp. Systematyczny udział w zaję-
ciach szachowych pozwala najlepszym 
osiągać dobre wyniki na turniejach sza-
chowych. (np. Filip Cisek jest Mistrzem 
Woj. Podkarpackiego do lat 6.)

Dzięki dostępowi do sali gimnastycz-
nej dzieci mają możliwość gry w tenisa 
stołowego, badmintona. Bardzo chętnie 
grają w unihokeja, siatkówkę i oczywi-
ście w piłkę nożną.

Andrzej Godek

Świetlica Wiejska w Górnie

Dnia 27 stycznia 2019 r w Świetlicy 
Wiejskiej z udziałem Stowarzyszenia Ak-
tywni Razem odbyła się juz po raz czwarty 
uroczystość „Dnia Seniora” dla szanow-
nych mieszkańców Wólki Sokołowskiej.

Uroczystość rozpoczął prezes Stowa-
rzyszenia – Zdzisław Misiek oraz wicepre-
zes Stowarzyszenia – Lucyna Piersiak.

Pan Z. Misiek i L. Piersiak przywi-
tali seniorów oraz zaproszonych gości 
w osobach:

1.  Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów 
Młp. wraz z małżonką.

2.  Ksiądz Proboszcz Parafi i Sokołów 
Młp.

3. Pani Radna Wólki Sokołowskiej.
4.  Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Wólce Sokołowskiej.
5. Pan Radny Powiatowy.
Zebranych serdecznie powitał rów-

nież Burmistrz Gminy i miasta – An-
drzej Ożóg składając wyrazy głębo-
kiego szacunku i zarazem życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz ludzkiej 
życzliwości.

Dzień Seniora to szczególne świę-
to, święto ludzi starszych, którym na-
leży się szacunek i uznanie za miłość 
i mądrość jakimi obdarowują młodsze 
pokolenie.

To oni są w naszych domach piew-
cami tradycji. Niosą ciepło i zrozumie-
nie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, 
przez co wzbogacają i przekazują unikal-
ną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Obchody wpisały się już na stałe 
w kalendarz imprez w Wólce Sokołow-
skiej. Jest to okazja do spotkania w gro-
nie znajomych, rozmów oraz wspo-
mnień.

Wszystkim seniorom składamy ser-
deczne życzenia wszystkiego najlep-
szego i czekamy na spotkanie w przy-
szłym roku.

Lucyna Piersiak

Wiejski Ośrodek Kultury w Górnie
Podczas mroźnych i chłodnych dni 

Wiejski Ośrodek Kultury w Górnie nie 
zapadł w sen zimowy. Gdy kort tenisowy 
i boisko do siatkówki oraz koszyków-
ki były pokryte warstwą śniegu, dzieci, 

młodzież i dorośli aktywnie spożytkowali 
czas w budynku przy ulicy Centralnej 
64. Najwięcej chwil spędzili przy stole 
tenisowym tocząc wiele pojedynków za-
równo singlowych jak i deblowych. Dla 

urozmaicenia nie raz i nie 
dwa grano w tzw. „obiegań-
ca” lub «młynka», bo taka 
nazwa tej zabawy także jest 
używana w niektórych re-
jonach. Oprócz «ping-pon-
ga», najbystrzejsze głowy 
w wolnych chwilach zasia-
dały do szachownicy, by 
delektować się królewską 
grą jaką są szachy. Oble-
gany też był stół bilardowy 
i ten do piłkarzyków, gdzie 

emocji nigdy nie brakowało, a zwrotów 
akcji było co nie miara. Natomiast naj-
młodsze dzieci z Górna i okolic rozwijały 
swoją kreatywność i uczyły się logiczne-
go myślenia przy grach planszowych.

Jak to w zimie bywa pojawiły się po-
jedyncze, cieplejsze, niemal wiosenne 
dni. Wówczas najbardziej zagorzali teni-
siści nie wahając się ani przez moment, 
wyciągali ze swojej garderoby strój 
sportowy i z przyjemnością korzystali 
ze słonecznej aury spędzając czas na 
korcie z rakietą w ręku. Kto wie, może 
właśnie dzięki tym zimowym treningom 
w przyszłości w naszej małej ojczyźnie 
wyrosną talenty na miarę Rogera Fede-
rera czy Novaka Djokovica.

Sebastian Godek
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Starzenie się społeczeństwa po-
woduje zmianę relacji międzypokole-
niowych w rodzinie, a także wpływa 
na pojawienie się zjawiska jakim jest 
dyskryminacja ze względu na wiek. Po-
nadto obecny kult młodości oraz duże 
tempo życia i zmian technologicznych 
sprawia, iż seniorzy często czują się 
zagubieni, pomijani w codziennym ży-
ciu, a przy tym często zaniedbani przez 
najbliższych1. Seniorzy powinni mieć 
prawo do godnego, bezpiecznego i spo-
kojnego życia, a zadaniem rodzinny jest 
stworzenie takich warunków. Dobrze 
byłoby gdyby młodzi ludzie odnosili się 
z należytym szacunkiem do starszych, 
zarówno w życiu publicznym jak i ro-
dzinnym. Aby stanowili swego rodzaju 
drogowskaz we współczesności, która 
dla niejednego seniora jest zbyt trudna. 
Często jednak zdarza się, iż osoby star-
sze nie mogą liczyć na pomoc bliskich, 
co więcej doświadczają z ich strony za-
niedbania i przemocy.

Częstym zjawiskiem dla każdego 
rodzaju przemocy w tym wobec osób 
starszych jest intencjonalność, któ-
ra polega na nieprzypadkowym i za-
mierzonym działaniu polegającym na 
całkowitym podporządkowaniu i spra-
wowaniu kontroli nad osoba słabszą. 
Sprawcy przemocy dają sobie przy-
zwolenie do tego, by egzekwować 
wymyślone i narzucone przez siebie 
zasady życia w rodzinie, a każde zła-
manie lub niepodporządkowanie się do 
ustalonych reguł powoduje, iż spraw-
ca wymierza wymyśloną przez siebie 
karę. Charakterystyczna dla przemocy 
jest również asymetria sił, która pole-
ga na tym, że sprawca jest silniejszy 
od osoby wobec, której skierowany 
jest akt przemocy. Dlatego też znacz-
nie częściej ofi arami stają się dzieci, 
kobiety, osoby starsze, schorowane 
i niepełnosprawne. Sprawcy przemocy 
są przekonani o słuszności swoich czy-
nów, dają sobie prawo do decydowania 
o wszystkich aspektach życia ofi ary np. 
porach posiłków, ubieraniu się, dobo-
rze przyjaciół, na co powinny wydawa-
ne być pieniądze itp. Często dorosłe 
dzieci chcą w ten sposób decydować 
o wszystkim za starszych rodziców, 
którzy niekiedy są jeszcze dostatecz-
nie sprawni intelektualnie i mogą sami 
podejmować różne decyzje2. Rzadko 
zdarza się, aby sprawca stosował tyl-
ko jedną formę przemocy. Najczęściej 
wykorzystuje na przemian kilka jej form 
lub łączy je tak, by mieć wystarczającą 
kontrolę nad ofi arą.

Przemoc w rodzinie wobec osób 
starszych może przejawiać się jako: 
bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, 
krępowanie ruchów itp. jest to przemoc 
fi zyczna. Z kolei obrażanie, groźby, prze-
klinanie, szantażowanie, izolowanie, 
ośmieszanie itp. to przemoc psychicz-
na. Natomiast ograniczanie dostępu do 
środków fi nansowych bądź całkowite ich 
przywłaszczanie, okradanie, uniemożli-
wianie podjęcia pracy w celu zarobko-
wym lub niszczenie przedmiotów itp. 
jest przejawem przemocy ekonomicz-
nej3. Kolejną formą przemocy, na którą 
najbardziej narażeni są seniorzy z racji 
wieku, a często też niepełnosprawności 
jest zaniedbanie. Wiąże się to z nieza-
spokajaniem podstawowych potrzeb 
emocjonalnych, fi zycznych i medycz-
nych członka rodziny poprzez brak 
opieki lub niewłaściwe jej sprawowanie, 
narażanie na głód i chłód emocjonalny 
oraz pozostawienie w złych warunkach 
lokalowych i bytowych4.

Istnieją dwa rodzaje zaniedbania 
wobec osób starszych:

–  zaniedbanie aktywne, występuje 
wówczas gdy opiekun w zamie-
rzony sposób nie spełnia opieki 
lub potrzeb osoby starszej;

–  zaniedbanie pasywne, zaob-
serwować można podczas gdy 
opiekun nie jest w stanie zapew-
nić należnej opieki lub nie potrafi  
z różnych powodów np. opiekun 
sam choruje, nie posiada umie-
jętności sprawowania opieki nad 
drugą osobą, nie ma wystarcza-
jących środków fi nansowych by 
zapewnić opiekę. Najogólniej uj-
mując przemoc w rodzinie wobec 
osób starszych to każde zamie-
rzone działanie lub zaniechanie 
wobec osoby, mające na celu 
naruszenie praw bądź dóbr osobi-
stych, narażając przy tym tą oso-
bę na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia5.

Występuje wiele stereotypów na te-
mat występowania przemocy w rodzinie 
wobec osób starszych, które niekorzyst-
nie wpływają na sposób w jaki świadko-
wie i reszta społeczeństwa odnoszą się 
wobec ofi ary. Osoba doznająca przemo-
cy w rodzinie, która doświadczyła po raz 
pierwszy aktu agresji, często tłumaczy 
sytuację jako jednorazowy incydent, 
który w przyszłości z pewnością się nie 
powtórzy. Można spotkać się także ze 
stwierdzeniem, iż przemoc w rodzinie to 
sprawa rodzinna i nikt nie powinien być 
w takie zdarzenia wtajemniczany i anga-

żowany. Ponad-
to często można 
usłyszeć, że 
tak dzieci trak-
tują rodziców 
jak sami byli 
traktowani, czy 
też starsi ludzie 
częściej narze-
kają i skarżą się aby tylko zwrócić na 
siebie uwagę. Kolejne mity na temat zja-
wiska przemocy w rodzinie to twierdze-
nie, iż sprawca to osoba chora psychicz-
nie bądź uzależniona od alkoholu oraz 
jeżeli ktoś jest bity to prawdopodobnie 
na to zasłużył lub zrobił coś złego.

Stwierdzenie, że gdyby ofi ara bar-
dziej się starała, wówczas nie dochodzi-
łoby do przemocy jest również bardzo 
krzywdzącym usprawiedliwianiem dla 
takiego postępowania6.

Czynnikami ryzyka występowania 
przemocy wobec osób starszych są:

–  wspólne zamieszkiwanie z rodziną:
–  izolacja społeczna – seniorzy, któ-

rzy mają rzadszy kontakt z innymi 
częściej stają się ofi arami;

–  zły stan zdrowia i niepełnospraw-
ność – zmniejszają szanse na 
samodzielne poruszanie się poza 
domem, a tym samym szukanie 
pomocy;

–  zaburzenia funkcji poznawczych 
u seniora – agresywne zachowa-
nia wobec opiekuna, spowodo-
wane demencją mogą sprzyjać 
aktom przemocy;

–  uzależnienie opiekuna lub jego 
choroba;

–  zależność fi nansowa – sprawca 
zależny jest od zasobów fi nanso-
wych i mieszkaniowych ofi ary;

–  stosowanie przemocy we wcze-
snych etapach małżeństwa, 
sprzyja występowaniu podobnych 
aktów w starszym wieku.

Seniorzy, którzy są ofi arami prze-
mocy, bardzo często nie wiedzą gdzie 
mogą szukać pomocy, ich niepełno-
sprawność nie pozwala im na samo-
dzielne poruszanie się, a to powoduje 
izolację od świata zewnętrznego. Zda-
rza się, iż takie osoby instynktownie 
czują, że są niewłaściwie traktowane, 
jednak zarówno ofi ara jak i spraw-
ca mogą zupełnie inaczej postrzegać 
daną sytuację. Ponadto osoby starsze 
boją się ujawnienia przykrych faktów 
z uwagi na duże prawdopodobieństwo 
nasilenia się przemocy. Również brak 
zaufania do instytucji pomocowych, na-
dzieja na poprawienie się stosunków 

Przemoc wobec osób starszych
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rodzinnych, zależność od innych osób 
jak i wstyd przed znajomymi to kolejne 
powody, dla których seniorzy decydują 
się na nie ujawnienie tego przykrego 
zjawiska8.

Przemoc domowa boli w każdym 
wieku niezależnie od płci, statutu spo-
łecznego, wykształcenia czy też za-
sobów fi nansowych. Ludzie starsi nie 
powinni być spychani na margines ży-
cia społecznego z racji przeżytych lat. 
Natomiast sami rodzice powinni uczyć 
dzieci od najmłodszych lat szacunku, 
akceptacji wobec osób w podeszłym 
wieku, a także cierpliwości w niesieniu 
im pomocy.
Sylwia Michalik – pracownik socjalny

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Górnie

Publikacja z cyklu artykułów edukacyjno-
-profi laktycznych powstałych w ramach 
Programu Osłonowego „WSPIERANIE 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTO-
RIALNEGO W TWORZENIU SYSTE-
MU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMO-
CY W RODZINIE” Edycja 2018 pt.: Od 
przedszkola do seniora – projekt łączący 
pokolenia” współfi nansowanego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Powiat Rzeszowski.

Aktywny Samorząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie 

zaprasza osoby niepełnosprawne 
z terenu powiatu rzeszowskiego 

do ubiegania się o dofi nansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 
PFRON – Aktywny Samorząd.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2019 roku 
można uzyskać w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, 

pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 7 lub 519585427, 
a także na stronach internetowych bip.powiat.rzeszow.pl 

oraz www.pcpr.powiat.rzeszow.pl

PODSUMOWANIE 2018 ROKU
Ogółem z dofi nansowań skorzystało 99 osób niepełnosprawnych, 
z czego w ramach Modułu I – 34 osoby, a z Modułu II – 65 osób.

Dofi nansowania w zakresie Modułu I przyznawane były na pomoc 
w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
prawa jazdy kategorii B, sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi sprzętu 
elektronicznego oraz oprogramowania zakupionego w ramach 

programu, utrzymania sprawności technicznej wózków inwalidzkich 
o napędzie elektrycznym, specjalistyczne protezy oraz pomoc 

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej. Dofi nansowania w zakresie Modułu II 

przyznawane były na pokrycie kosztów czesnego oraz dodatki 
na pokrycie kosztów kształcenia jako pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym.

Program fi nansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przysłowia wiosenne
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.

Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na św. Jerzego.

Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.

Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
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Jest takie powiedzenie: „praktyka 
czyni mistrza”... Wszyscy wiemy, że ma 
ono odzwierciedlenie w każdej aktyw-
ności człowieka. Czy to będzie praca 
zawodowa, rozwijane hobby, czy inna 
działalność, to bez doświadczenia prak-
tycznego pewne umiejętności nigdy nie 
rozwiną się co najmniej do akceptowal-
nego poziomu. Szczególne znaczenie 
ma to w uprawianiu jednej z najwspanial-
szych dziedzin sztuki jaką jest muzyka.

Już od początku nauki gry na instru-
mencie można zauważyć, że wykonanie 
nawet najłatwiejszego utworu muzycz-
nego przed innymi osobami obarczone 
jest jakąś dawką stresu. Oczywiście 
niektórzy mają większą łatwość aby się 
przełamać i zagrać coś dla znajomych, 
rodziny czy innych osób, inni natomiast 
mają z tym bardzo duży problem. Bar-
dzo istotne jest aby ucząc się gry na 
instrumencie od początku przyjąć, że 
uczymy się przede wszystkim dla in-
nych – dla publiczności. Nawet jeśli 
muzykowanie w czterech ścianach daje 
jakąś przyjemność to jednak prezenta-
cja publiczna jest dopiero tym co może 
dać największą satysfakcję. Grając dla 
innych możemy nie tylko pokazać swoje 
umiejętności ale poprzez muzykę dobrej 
jakości, zagraną z pasją i właściwymi 
emocjami możemy dawać słuchaczom 
przyjemność estetyczną.

Nauczyciele Niepaństwowej Szko-
ły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie 
Małopolskim to osoby mające duże do-
świadczenie sceniczne; najpierw jako 
uczniowie szkół muzycznych, później 
jako studenci akademii muzycznych. 
Część nauczycieli w dalszym ciągu 
czynnie koncertuje jako muzycy orkie-
strowi lub akompaniatorzy. Dzięki do-
świadczeniu sceny zdają sobie sprawę 
jak ważne w kształceniu uczniów szkół 
muzycznych jest jak najczęstsze umożli-
wianie im występów publicznych. Sprzy-

PODKARPACKI ZESPÓŁ

NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Koncerty i popisy uczniów 
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Sokołowie Małopolskim
ja to przyjętemu przez szkołę progra-
mowi kształcenia, który zawiera w sobie 
wskazanie do jak najczęstszych wystę-
pów uczniów. Niepaństwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Sokołowie Ma-
łopolskim organizuje zarówno koncerty 
cykliczne jak i popisy okolicznościowe. 
Placówka zachęca także uczniów do 
występów pozaszkolnych na konkur-
sach, przeglądach i uroczystościach pa-
triotycznych.

Poranek Muzyczny Dla Niepodległej 
w Sokołowie Małopolskim był pierwszym 
znaczącym wydarzeniem artystycznym 
zorganizowanym przez Niepaństwową 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia w So-

kołowie Małopolskim w roku szkolnym 
2018/2019. Koncert pod patronatem An-
drzeja Ożoga – Burmistrza Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski odbył się w so-
botnie przedpołudnie 17 listopada 2018 r. 
W Sali Widowiskowej Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
zgromadziło się spore grono słuchaczy: 
zaproszeni goście, uczniowie, rodzice, 
nauczyciele sokołowskich szkół muzycz-
nych. Swoją obecnością zaszczyciła 
Agata Dec – dyrektor Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu I Rekreacji w So-
kołowie Małopolskim. Na scenie zapre-
zentowali się soliści z wszystkich sekcji 
instrumentalnych, grupy rytmiki i chór 
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szkolny. Do występu przygotowali swo-
ich podopiecznych nauczyciele: Anna 
Wójcikiewicz, Monika Witalec, Barbara 
Szydełko, Grzegorz Wójcikiewicz, Mag-
dalena Siwa-Kujawa, Iwona Nowosad-
ska, Stanisław Jaworski i Krzysztof Przy-
było. Akompaniowali młodym artystom: 
Monika Witalec, Anna Wójcikiewicz, 
Grzegorz Wójcikiewicz i Wojciech Styś. 
Jednym z punktów wydarzenia było pa-
sowanie na ucznia Niepaństwowej Szko-
ły Muzycznej w Sokołowie Małopolskim. 
Po uroczystym ślubowaniu pasowani 
uczniowie odebrali od pani dyrektor 
Anny Wójcikiewicz pamiątkowe dyplo-
my i upominki. Na zakończenie uroczy-
stości wystąpiła gościnnie Joanna Dec 
– uczennica Zespołu Szkół Muzycznych 
nr 1 w Rzeszowie w klasie fl etu p. Ewy 
Bocian. Asia jest stypendystką Fundacji 
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
kołowie Małopolskim. Zagrała recital, na 
który składały się utwory Fryderyka Cho-
pina i Wojciecha Kilara. Akompaniował 
Wojciech Styś.

27 stycznia 2019 roku w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Małopolskim odbył 
się Noworoczny Koncert Galowy będą-
cy podsumowaniem pracy za 2018 rok. 
Zaprezentowali się w nim wyróżnieni 
uczniowie Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Sokołowie Małopol-
skim i Niepaństwowej Szkoły Muzycznej 

II stopnia w Leżajsku, dla których występ 
był nagrodą za wytężoną pracę. Wystą-
pili soliści – laureaci konkursów, wybra-
ni uczniowie osiągający wysokie wyniki 
nauczania i zespoły. Program koncertu 
obejmował występy solistów i zespołów: 
Chór Niepaństwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Sokołowie Małopolskim (nauczy-
ciel: Anna Wójcikiewicz), Grupy rytmiki 
i kształcenia słuchu z klas 1/6, 2/6, 3/6, 
1/4 (nauczyciel: Monika Witalec), Kor-
nelia Partyka – kl. 1/6 (fl et) – nauczyciel: 
Magdalena Siwa-Kujawa i akompania-
ment: Wojciech Styś, Trio fl etowe: Mag-
dalena Wojdyło, Natalia Wojdyło, Ga-
briela Koziarz (nauczyciel: Magdalena 
Siwa), Kamil Sabat – kl. 6/6 (nauczyciel: 
Anna Wójcikiewicz), Michał Kołodziej 
– kl. 4/6 (fortepian – nauczyciel: Iwona 
Nowosadska), Jan Ożóg – kl. 2/6 (akor-
deon – nauczyciel: Stanisław Jaworski), 
Gabriela Kraska – kl. 2/6 (fortepian – na-
uczyciel: Anna Wójcikiewicz), Milena 
Wójcik – kl. 2/6 (fortepian – nauczyciel: 
Anna Wójcikiewicz), Trio fl etowe: Laura 
Nieroda, Lena Białas, Gabrysia Koziarz 
(nauczyciel: Magdalena Siwa-Kujawa), 
Aleksandra Dec – kl. 6/6 (fortepian – na-
uczyciel: Anna Wójcikiewicz), Łucja Woś 
– kl. 1/4 (fortepian – nauczyciel: Grzegorz 
Wójcikiewicz), Paweł Klimek – kl. 2/4 
(gitara – nauczyciel: Krzysztof Przy-
było), Szymon Wilk – kl  2/4 (fortepian 
– nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz), 

Wiktoria Guzy – kl. 4/6 (skrzypce – na-
uczyciel: Natalia Kmita, akompaniament: 
Wojciech Styś), Klaudia Szot – kl. 4/6 
(fortepian – nauczyciel: Iwona Nowo-
sadska), Piotr Woś – kl. 4/6 (akordeon 
– nauczyciel: Stanisław Jaworski), Bar-
tłomiej Sudoł – kl. 5/6 (gitara – nauczy-
ciel: Krzysztof Przybyło), Dominika Matu-
ła – kl. 6/6 (gitara – nauczyciel: Krzysztof 
Przybyło), Zuzanna Naja – kl. 2/6 (gita-
ra – nauczyciel: Wojciech Jurkiewicz), 
Wojciech Pasierb – kl. 4/6 (gitara – na-
uczyciel: Bogusław Bieszczad), Karoli-
na Żyła – kl. 4/6 (fortepian – nauczyciel: 
Iwona Nowosadska), Łukasz Rafi ński 
– kl. 4/6 (akordeon – nauczyciel: Sta-
nisław Jaworski), Michał Durak – kl. 1/ 
II st. (fortepian – nauczyciel: Marta Woś-
-Karczmarz), Karolina Bandura – kl. 2/ 
II st. (fortepian – nauczyciel: Grzegorz 
Wójcikiewicz), Malena Majka – kl. 2/ II st. 
(fortepian – nauczyciel: Grzegorz Wójci-
kiewicz). Uczniom akompaniowali: Anna 
Wójcikiewicz i Wojciech Styś.

Uczniowie Niepaństwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie 
Małopolskim wzięli także udział w uro-
czystym koncercie z okazji Dnia Kobiet, 
który odbył się 10 marca 2019 roku 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sokołowie Małopolskim. Przedsię-
wzięcie zorganizowane przez MGOK-
SiR zgromadziło całą salę słuchaczy. 
Poza uczniami szkoły muzycznej wy-
stępowali uczestnicy zajęć pozalekcyj-
nych prowadzonych w ośrodku kultury. 
Szkołę muzyczną reprezentowało dzie-
sięciu wykonawców przygotowanych do 
występu przez nauczycieli: Annę Wójci-
kiewicz (dyrektor NSM I i II st. w Soko-
łowie Małopolskim – sekcja fortepianu), 
Grzegorza Wójcikiewicza (fortepian), 
Stanisława Jaworskiego (akordeon) 
i Krzysztofa Przybyło (gitara).

W sobotę 16 marca 2019 roku od-
były się Popisy Uczniowskie Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Sokołowie Małopolskim. Pierwszy 
z dwóch koncertów odbył się o godzi-
nie 9.00. Zaprezentowali się uczniowie 
sekcji skrzypiec, fl etu poprzecznego i gi-
tary. Uczniów do występu przygotowali 
nauczyciele: Barbara Szydełko (skrzyp-
ce), Bogusław Bieszczad (gitara), 
Krzysztof Przybyło (gitara), Magdalena 
Siwa-Kujawa (fl et poprzeczny), Natalia 
Kmita (skrzypce) i Wojciech Jurkiewicz 
(gitara). Występującym akompaniował 
Wojciech Styś. Kolejny w tym dniu kon-
cert odbył się o godzinie 11.00. Zagrali 
uczniowie sekcji fortepianu, skrzypiec 
i keyboardu. Uczniów do występu przy-
gotowali nauczyciele: Anna Wójcikie-
wicz (fortepian), Grzegorz Wójcikiewicz 
(fortepian), Iwona Nowosadska (forte-
pian), Marta Woś-Karczmarz (fortepian) 
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i Stanisław Jaworski (akordeon i keybo-
ard). Swojemu uczniowi akompaniował 
Stanisław Jaworski. Obydwa koncerty 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim poprowadziła Anna Wójcikiewicz 
– dyrektor Podkarpackiego Zespołu Nie-
państwowych Szkół Muzycznych.

Poza wymienionymi koncertami na-
uczycie organizują dla swoich uczniów 

i ich rodziców wewnątrzklasowe au-
dycje. Nie są to koncerty skierowane 
do dużego grona odbiorców ale raczej 
audycje dla małej kameralnej grupy. Na 
tych spotkaniach uczniowie uczą się za-
chowań scenicznych i pracują nad po-
konaniem negatywnych skutków stresu.

Obserwując postępy uczniów w na-
uce gry na instrumentach należy zwrócić 
uwagę na fakt, że największe sukcesy 

osiągają ci, którzy mają częstą moż-
liwość zaprezentować się na scenie. 
Nie zawsze to jest istotne jak duża jest 
publiczność i jaka jest sala koncertowa, 
większe znaczenie ma częstotliwość 
występów – po prostu obycie sceniczne. 
Im częściej tym większe doświadczenie, 
a doświadczenie idzie za praktyką. Czy-
li... praktyka czyni mistrza.

Grzegorz Wójcikiewicz

Kursy instrumentalne dla najmłodszych
Od października 2018 roku przy Nie-

państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 
w Sokołowie Małopolskim odbywają się 
Kursy instrumentalne dla najmłodszych. 
Aktualnie funkcjonująca oferta obejmu-
je grupowe zajęcia z gry na gitarze dla 
dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Uruchomie-
nie zajęć było możliwe dzięki współpra-
cy szkoły muzycznej z Fundacją Wspie-
rania Edukacji Artystycznej, która mogła 
uruchomić kursy w ramach swojej dzia-
łalności statutowej. Niepaństwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie 
Małopolskim udostępniła nauczyciela 
posiadającego pełne kwalifi kacje me-
rytoryczne i doświadczenie praktyczne 
w pracy z małymi dziećmi.
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Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do klas 
pierwszych Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Sokołowie Małopolskim. Szkoła działa w ramach Podkar-
packiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych. Patro-
nat nad szkołą pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycz-
nej w Sokołowie Małopolskim.

Szkoła Muzyczna I st. – dla początkujących
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku 

życia. Prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gi-

tarze, akordeonie, saksofonie, fl ecie i klarnecie (dostępność 
instrumentów uzależniona od zainteresowania). Uczniowie 
uczestniczą w indywidualnych lekcjach gry na instrumen-
cie, grupowych zajęciach teoretycznych (kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne) i zespołach wokalnych lub instrumental-
nych. Najmłodsi w ramach zajęć grupowych uczęszczają na 
rytmikę. Absolwenci otrzymują świadectwa potwierdzające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie 
dalszej nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Szkoła wpi-
sana jest w ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie 

Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim

Na zajęciach najmłodsi muzycy instrumentaliści mają okazję 
zapoznać się z budową instrumentu i techniką gry, którą przy-
bliża im p. Krzysztof Przybyło – renomowany nauczyciel gitary 
szkół muzycznych Województwa Podkarpackiego, w tym NSM 
I st. w Sokołowie Małopolskim. Uczestnicy zajęć uczą się także 
prawidłowej postawy przy instrumencie, podstawowych zasad 
muzyki, elementów notacji muzycznej. Próbują wykonywać 
swoje pierwsze utwory. Głównym celem zajęć jest przygoto-
wanie dzieci do dalszego profesjonalnego kształcenia w szkole 
muzycznej pierwszego stopnia.

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej wspólnie z Nie-
państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Sokołowie Małopol-
skim planuje od najbliższego roku szkolnego poszerzyć ofertę 
kursów o nowe instrumenty: klawiszowe instrumenty elektro-

niczne, skrzypce i fl et poprzeczny. Począwszy od roku szkol-
nego 2019/2020 zajęcia będą się odbywać w formie spotkań 
indywidualnych z nauczycielem w wymiarze 2 razy po 20 minut 
tygodniowo i będą skierowane do dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 
Planowany koszt zajęć za rok szkolny wyniesie 2 400 zł z moż-
liwością płatności w 10 równych ratach po 240 zł miesięcznie. 
Do dyspozycji uczestników zajęć będą sale lekcyjne z pełnym 
wyposażeniem dostosowanym do potrzeb małych dzieci i in-
strumenty muzyczne do wykorzystania na zajęciach.

Zgłoszenia na kursy muzyczne dla najmłodszych na naj-
bliższy rok szkolny przyjmuje pani Anna Wójcikiewicz (dyrektor 
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Mało-
polskim) pod numerem telefonu – 604 888 795.

Grzegorz Wójcikiewicz
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korzystają z dofi nansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Szkoła Muzyczna II st. – dla zaawansowanych
Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych 

szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów, 
którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia pry-
watnego. Przyjmujemy uczniów w wieku od 12 do 21 roku ży-
cia. Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć dalszą naukę na 
wyższych uczelniach artystycznych i pedagogicznych. Szko-
ła wpisana jest w ewidencji szkół artystycznych prowadzonej 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Sokołowie Małopolskim 
działa jako oddział fi lialny NSM II stopnia w Leżajsku.

Szczegóły rekrutacji
Zapisy przyjmuje dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycz-

nej I i II stopnia – tel. 604 888 795. Zgłoszenia na rok szkolny 
2019/2020 przyjmujemy do 22 czerwca 2019 roku. Wszystkich 
kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obowiązuje badanie 
przydatności do kształcenia muzycznego. Kandydaci do szkoły 
muzycznej II stopnia zdają egzamin wstępny (zwolnieni z egzami-
nu wstępnego są absolwenci NSM I st. w Sokołowie Małopolskim).

Badania przydatności do kształcenia muzycznego i eg-
zaminy wstępne rozpoczną się 22.06.2019 od godziny 11.00 
w siedzibie szkoły muzycznej (budynek Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej 41).

Istnieje możliwość dokonania wstępnej rejestracji miejsca 
w szkole na stronie internetowej pod adresem: www.mu-
zyczna.com.pl. Serdecznie zapraszamy

Anna Wójcikiewicz

Pełnych radości i nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp.
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W dniach 29 stycznia, 04, 05, 06 
oraz 28 lutego uczniowie naszej szkoły 
o kierunkach gastronomicznych, wzię-
li udział w spotkaniach z pracodawcą 
oraz wyjazdach studyjnych do przedsię-
biorstw: Hotelu Blue Diamond w Jasion-
ce, Restauracji Oranżeria w Rzeszowie 
oraz Restauracji Słoneczne Wzgórze w 

Raniżowie, w ramach projektu „Szkoła 
profesjonalnych kompetencji praktycz-
nych” realizowanego przez Zespół Szkół 
w Sokołowie Małopolskim w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020 współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
Priorytet IX 
„Jakość edu-
kacji i kompe-
tencji w regionie”. Działanie nr 9.4 Popra-
wa, jakości kształcenia zawodowego.

Podczas przeprowadzonych spotkań 
uczniowie nabyli nowych kompetencji z 
zakresu budowania relacji z potencjal-
nym pracodawcą, uzyskali informację na 
temat funkcjonowania przedsiębiorstwa 
oraz oczekiwań związanych z konkret-
nymi stanowiskami pracy. Uczniowie 
zdobyli, również wiedzę na temat pro-
wadzenia własnej działalności gospodar-
czej. Mamy nadzieje, że informacje, jakie 
pozyskali uczniowie, okażą się przydatne 
w dalszej karierze zawodowej.

Karolina Pastuła 

Wizyty studyjne i spotkania z przedsiębiorcą 
dla uczniów kierunków gastronomicznych

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

100 rocznica śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli

W dniu 5 marca 2019 r. w auli Zespo-
łu Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się etap 
regionalny konkursu wiedzy o prawie 
pracy: „Poznaj swoje prawa w pracy”. 
Celem konkursu jest popularyzowanie 
wiedzy dotyczącej przepisów prawnej 
ochrony pracy, w tym przepisów bhp. 
W tym roku w konkursie wzięły udział 
33 szkoły ponadgimnazjalne, które były 
reprezentowane przez 66 uczniów. Byli 
to przedstawiciele podkarpackich szkół 
biorących udział w programie edukacyj-
nym „Kultura bezpieczeństwa”. Po do-
konaniu oceny testów składających się 
z 35 pytań i dogrywce komisja wyłoniła 
zwycięzców.

Naszą szkołę reprezentowali Wikto-
ria Hudela z klasy 2ALO i Dawid Bolka 
z klasy 1ALO. Osoby te były jedno-
cześnie laureatami etapu szkolnego 
konkursu. W tej edycji konkursu nasi 
uczniowie nie awansowali do etapu cen-
tralnego, ale wykazali się bardzo dużą 
wiedzą i znajomością przepisów doty-
czących prawnej ochrony pracy. Pomi-
mo uzyskanego wyniku z wiarą liczymy 
na odniesienie sukcesu w przyszłorocz-
nej edycji konkursu. Wszyscy uczestni-
cy etapu regionalnego zostali nagrodze-
ni dyplomami uczestnictwa i gadżetami 
ufundowanymi przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Rzeszowie. Serdecznie 

gratulujemy uczniom za zaangażowanie 
i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Artur Piecuch

W dniu 7 marca 2019 roku podczas 
uroczystości 100 rocznicy śmierci Płk 
Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie strzel-
cy z całej Polski złożyli uroczyste przy-
rzeczenie. W obchodach wzięli udział 

przedstawiciele najwyższych władz 
Rzeczypospolitej, parlamentarzyści, 
przedstawiciele Samorządu Wojewódz-
twa, kombatanci, uczniowie, mieszkańcy 
Rzeszowa i okolic. Naszym strzelcom 

towarzyszyli rodzice oraz Pan Stanisław 
Kula, który zawsze wspiera nasze dzia-
łania. Strzelcy składali przyrzeczenie na 
ufundowany w 1927 roku przez marszał-
ka Józefa Piłsudskiego sztandar Związ-
ku Strzeleckiego w Leżajsku. Wśród nich 
nasi strzelcy, a jeden z naszych kolegów 
Dawid Gancarz został wyróżniony do 
przyrzeczenia na sztandar. Obchodom 
towarzyszył apel poległych i salwa ho-
norowa. Odbył się także pokaz musztry 
i sprawności strzeleckiej, a na koniec 
uroczysta defi lada. Po całych uroczy-
stościach przyszedł czas na zasłużony 
odpoczynek przy wojskowej grochówce.

Łukasz Dec
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16 marca 2019 r., w hali sportowej 
Zespołu Szkół przy ul. Lubelskiej 37, od-
był się halowy turniej piłki nożnej „ZSS 
FUTSAL CUP 2019” pod Patronatem 
Burmistrza Gminny i Miasta Sokołów 
Małopolski. Do zawodów zgłosiło się 
pięć szkół z naszej gminy: Szkoła Pod-
stawowa z Górna, Wólki Niedźwiedz-
kiej, Trzebuski, Nienadówki nr1 i So-
kołowa Młp. Zawody przeprowadzono 
systemem ”każdy z każdym”, czas gry 
wynosił 2x6 min. Zwycięzcą całego tur-
nieju zostali chłopcy z Górna, wygrywa-
jąc wszystkie mecze.

O miejscu 2,3 i 4 zadecydowały 
lepsze stosunki bramek, gdyż szkoły 
z Wólki Niedźwiedzkiej, Sokołowa i Nie-
nadówki miały po tyle samo punktów. 
Najkorzystniej wypadła drużyna z Wólka 
Niedźwiedzkiej i zajęła drugie miejsce, 
na trzecim uplasowała się szkoła Niena-
dówka nr 1,czwarte przypadło chłopcom 
z Sokołowa Młp. i miejsce piąte dla dru-
żyny z Trzebuski. Na koniec zmagań cały 
turniej podsumowali i wręczyli nagrody: 
pan Andrzej Ożóg Burmistrz GiM w So-
kołowie Młp. i pan Antoni Kula Dyrektor 
ZS. Wszystkie szkoły otrzymały pamiąt-

kowe dyplomy. Dodatkowo pierwsze trzy 
zespoły otrzymały puchary, a zwycięska 
drużyna nagrody rzeczowe w postaci 
plecaków. Przyznano, także nagrodę in-
dywidualną dla najlepszego strzelca tur-
nieju, został nim Radosław Serwatka ze 
Szkoły Podstawowej z Górna. Podzię-
kowania kierujemy do pana Burmistrza 
Andrzeja Ożoga, za objęcie patronatem 
naszego turnieju i sfi nansowanie nagród 
rzeczowych. Wszystkim uczestnikom 
i drużynom jeszcze raz gratulujemy!!! Za-
praszamy za rok!!!

Piotr Kobylarz

Turniej halowej piłki nożnej dla trzecich klas gimnazjów 
i ósmych klas szkoły podstawowej z gminy Sokołów Młp.

Wystawa „Żołnierze Niezłomni. 
Antykomunistyczne podziemnie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku

Dnia 15 marca 2019 roku ucznio-
wie klasy II AT wspólnie z opiekunem 
uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy 
„Żołnierze Niezłomni. Antykomunistycz-

ne podziemnie na Rzeszowszczyźnie 
po 1944 roku”.

Prezentowana wystawa przedsta-
wiała dzieje powojennej konspiracji ze 

szczególnym uwzględnieniem Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego, ale także 
innych grup, które po II wojnie światowej 
podjęły starania o wolną Polskę. Były na 
niej prezentowane zdjęcia i biogramy 
Niezłomnych z rejonu Podkarpacia.

Cała prezentacja tematyczna znaj-
dująca się na planszach była kontynu-
acją marcowych wydarzeń kulturalno-
-sportowych związanych z obchodami 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” organizowanych przez Miej-
sko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Udział uczniów naszej szkoły w wy-
stawie przyczynił się do upowszechnie-
nia wiedzy historycznej istotnej dla ich 
tożsamości narodowej, regionalnej oraz 
kształtowania postaw obywatelskich 
i patriotycznych.

Renata Kotula
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Już trzeci rok z rzędu, dzięki udzia-
łowi Naszej Szkoły w projektach eduka-
cyjnych oraz dobrej współpracy z Uni-
wersytetem Rzeszowskim, udało się 
zorganizować zajęcia z elektrotechniki 
i elektroniki na uczelni uniwersyteckiej 
w Rzeszowie. Zajęcia odbywały się w ra-
mach projektu „Szkoła profesjonalnych 
kompetencji praktycznych” współfi nan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX 
„Jakość edukacji i kompetencji w regio-
nie”, Działanie nr 9.4 – Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego. Tym razem na 
spotkania (5 wyjazdów na przełomie paź-
dziernika i grudnia) z fi zyką, prowadzone 
przez pana dr Krzysztofa Kucaba, udała 
się grupa uczniów z 1 klasy technikum in-
formatycznego. Zajęcia, w które wliczały 
się wykłady oraz ćwiczenia w laborato-
rium fi zycznym, odbywały się w nowo-
czesnym budynku Centrum Innowacji 
i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrod-
niczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Prowadzący, dzięki oryginalnemu 
podejściu do tematyki spotkać wzbudzał 
u uczniów ciekawość i chęci do odkry-
wania tajników przyrody i techniki. M. in. 
wyjaśnił na konkretnych przykładach, jak 
istotna dla przyszłych studentów kierun-
ków technicznych (w tym oczywiście in-
formatyki) jest znajomość i zrozumienie 
fi zyki i matematyki. Uczestnikom zostały 
przedstawione w bardzo prosty i przej-
rzysty sposób, często zobrazowane prak-
tycznymi przykładami, informacje związa-
ne z elektroniką i elektrotechniką z punktu 
widzenia fi zyki. Uczniowie również za-

znajomili się z metodami obliczania nie-
pewności pomiarowych (odchylenie stan-
dardowe, pochodna logarytmiczna) oraz 
podstawami tworzenia wykresów na pod-
stawie wyników pomiarów i odpowiadają-
cym im niepewnościach. Zdobytą wiedzę 
i umiejętności uczestnicy mogli zweryfi ko-
wać na ćwiczeniach praktycznych w labo-
ratorium fi zycznym. Tam po zapoznaniu 
się z regulaminem i obowiązującymi zasa-
dami BiHP, przystąpili do pracy w grupach 
nad przygotowanymi zagadnieniami do-
świadczalnymi. Ich zadaniem był m.in. po-
miar oporu omowego za pomocą mostka 
Wheatstone’a, wyznaczanie siły elektro-
motorycznej ogniwa metodą kompensa-
cji, czy też pomiar współczynnika zała-

mania za pomocą refraktometru Abbego. 
Możliwość budowania złożonych obwo-
dów elektrycznych sprawiły niezmierną 
radość uczniom i początkowa nieśmiałość 
przerodziła się w twórczą zabawę, która 
z każdą chwilą zwiększała ciekawość i za-
interesowanie realizowanym zadaniem. 
Po zakończonych badaniach uczestnicy 
starali się opracować (metodami pozna-
nymi wcześniej na wykładzie) uzyskane 
wyniki pomiarów eksperymentalnych. 
W większości przypadków okazało się, że 
nasi uczniowie poradzili sobie z tym zada-
niem wyśmienicie, czego dowodem było 
to, że uzyskane przez nich wyniki pokryły 
się z wynikami tablicowymi. 

Ciekawą niespodzianką dla uczest-
ników było odwiedzenie Obserwatorium 
Astronomicznego, którego siedziba 
znajduje się na dachu budynku Wydzia-
łu Matematyczno-Przyrodniczego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie 
mieli możliwość zobaczyć tam m.in. te-
leskop do obserwacji nieba nocnego, te-
leskop do obserwacji Słońca, mapę ob-
rotową nieba, a także ogromny refraktor, 
który zrobił na zwiedzających olbrzymie 
wrażenie. Przy okazji uczestnicy zostali 
zapoznani z astrofi zycznymi metodami 
badawczymi monitoringu środowiska.

Bardzo dziękujemy panu dr Krzysz-
tofowi Kucabowi za niezwykle atrak-
cyjne zajęcia, które okazały się dla 
uczestników nowym i niezwykłym do-
świadczeniem i na długo pozostaną 
w ich pamięci oraz będą inspiracją do 
odkrywania świata nauki i techniki.

Tomasz Nowak 

Zajęcia z elektroniki i elektrotechniki na uczelni

Z cukiernikiem i piekarzem za „pan brat”
Młodość, pasja i kreatywność – tak 

najkrócej można podsumować czwarte 
zajęcia kulinarne „KREATORZY SMA-
KU”, które odbyły się 6 marca 2019 r. 
w ZS w Sokołowie Młp., w ramach pro-
jektu „Szkoła profesjonalnych kompe-
tencji zawodowych”. Autorski program 
zajęć kulinarnych „KREATORZY SMA-
KU” dedykowany jest dla młodzieży 
kształcącej się w zawodzie Technik ży-
wienia i usług gastronomicznych. Opie-
kunem grupy, a zarazem prowadzącym 
zajęcia kulinarne jest p. mgr inż. Marze-
na Sobczuk-Puc. 15 marca obchodzony 
jest dzień św. Klemensa. W tym dniu za-
wodowi cukiernicy i piekarze obchodzą 
swoje święto. Z tej okazji młodzież przy-
gotowała świeże, pachnące słodkości, 
które zapachem wabiły niejedną osobę 
w szkole.

Uczestnicy zajęć:
–  poznali tajniki sporządzania mar-

cepanu i wykorzystania go w cu-
kiernictwie, przygotowując „rumo-
we trufl e z marcepanu” obtoczone 
w kokosie, kakao i orzechach,

–  zastosowali biologiczne metody 
spulchniania ciast, wykorzystując 
właściwości drożdży piekarni-
czych, sporządzając pyszne droż-
dżówki z masą serową,

–  wypiekli miodownika – popularne 
ciasto weselne, przełożone masą 
z sera mascarpone i śmietanki 
30%,

–  przyszykowali czekoladowe muf-
fi nki, popularne w USA i Kanadzie.

Czterogodzinne zajęcia, chodź bar-
dzo intensywne, to jednak pełne wra-
żeń i emocji, które pozostaną niezapo-

mniane przez uczestników. Wszystkim 
przyszłym Cukiernikom i Piekarzom ży-
czymy wielkiej pasji, satysfakcji z pracy 
oraz mistrzowskich wypieków.

Marzena Sobczuk-Puc 
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Kurs baristyczny i cukierniczy
W lutym podczas ferii grupa 

24 uczniów z klas Technikum i Szkoły 
Branżowej I stopnia ukończyła Kurs Cu-
kiernik – klasyczne desery Europy i Bari-
styczny w ramach projektu ,,Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji praktycznych”, 
który realizowany jest przez Zespół Szkół 
w Sokołowie Młp. w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014–2020 
współfi nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX „Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego. Celem 
kursów było podniesie kwalifi kacji zawo-
dowych młodzieży, rozwój dodatkowych 
umiejętności praktycznych.
PROGRAM KURSU BARISTYCZNEGO:

–  Podstawy teoretyczne: Trivia, za-
rys historyczny i kulturowy, Kawa 
– roślina. Rejony uprawy, odmiany 
kawy, wymagania, Kawa – ziarno. 
Rozróżnienie ze względu na spo-
sób zbierania, metodę przetwa-

rzania i stopień wypalenia, Kawa 
– napój. Najważniejsze metody 
przyrządzania

Zasady serwowania napojów gorą-
cych, Teoria espresso. Parametry, zasa-
da 4M, chemia espress

–  Espresso – część praktyczna, 
Ustawianie młynka, Prawidło-
we metody dozowania i ubijania, 
Espresso classico, ristretto, lungo, 
doppio, Americano

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

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

–  Czyszczenie ekspresu.
PROGRAM KURSU b9 CUKIERNIK 
– KLASYCZNE DESERY EUROPY:

–  Podstawowe informacje o deserach
–  Regiony występowania i podsta-

wowe przepisy
–  Klasyczne trunki podawane do 

deserów
–  Praktyczne przygotowanie poniż-

szych deserów:
–  Tiramisu
–  Panna cotta
–  Semifredo
–  Profi teroles
–  Tarta truskawkowa
–  Creme brulle
–  Tort Shwarcwaldzki

–  Tort Sachera
–  Creme caramel
–  Sufl et czekoladowy
–  Crepes suzette
Dzięki zdobyciu nowych kwalifi kacji, 

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

Anna Kolano

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od 
marca 2019 r. do czerwca 2019 r. bę-
dzie realizował projekt Inkubator Wiedzy 
Ekonomicznej VI. Projekt realizowany 
będzie z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekono-
micznej. Działania projektowe skie-
rowane będą do trzech szkół Liceum 
w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. ul. 
Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp. oraz 
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp. ul. Lubelska 41, 36-050 
Sokołów Młp. Celem głównym projektu 
będzie wzrost zainteresowania wśród 
100 uczniów z gminy Sokołów Młp. pro-
blematyką współczesnej ekonomii, ban-
kowości.

Cele szczegółowe projektu Inkuba-
tor Wiedzy Ekonomicznej VI: 

–  pozyskanie przez młodzież do-
datkowej wiedzy i umiejętności 
z dziedziny bankowości i ekono-
mii,

–  zwiększenie motywacji uczniów do 
poszerzenia swych wiadomości 
w zakresie edukacji ekonomicznej, 

–  kształtowanie i poszerzenie wie-
dzy o gospodarce rynkowej 

–  kształtowanie umiejętności na-
wiązywania znajomości, przyjaźni 
oraz rozwój kontaktów interperso-
nalnych,

–  wzrost poczucia odpowiedzialności 
uczniów za powierzone im zadania,

–  nabycie umiejętności efektywne-
go gospodarowania czasem, pre-
zentacji własnych dokonań,

–  promowanie idei przedsiębiorczo-
ści wśród dzieci,

–  rozwijanie sprawności manualnej 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Projekt obejmie realizację następu-
jących działań: 

–  Akcja promująca i rekrutacja 
–  Warsztaty dla młodzieży. I cykl 

warsztatów dla młodzieży Liceum, 
Gimnazjum, szkoły Podstawowej 
– 2 spotkania po 2 godziny lekcyj-
ne. Tematyka – Pieniądz (historia 
pieniądza, wartość i rola pienią-
dza, polityka pieniężna i infl acja, 

Projekt Inkubator Wiedzy Ekonomicznej VI
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obrót bezgotówkowy, numizmaty-
ka, modernizacja polskich bank-
notów i monet zdawkowych).

–  Konkursy dla młodzieży Liceum, 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

Konkurs dla młodzieży Liceum, Gimna-
zjum będzie polegał na rozwiązaniu testu 
składającego się z 30 pytań w którym jedna 
odpowiedź będzie prawidłowa oraz z 2 py-
tań otwartych. Zaplanowano rozdanie na-
gród w konkursie „Najlepszy ekonomista”.

–  Zakończenie projektu
Rozdanie nagród i dyplomów dla 

jego uczestników projektu. Na zakoń-
czenie projektu odbędzie się wycieczka 
do Warszawy. Celem wyjazdu będzie 
wizyta Centrum Pieniądza NBP.

Realizacja projektu zapewni wymier-
ne korzyści dla uczestników projektu 
w postaci zdobytej wiedzy oraz prak-
tycznych doświadczeń, które przeło-
żą się na rozwój lokalnej społeczności 
w zakresie ekonomii i bankowości. Mło-
dzież będzie miała możliwość kształto-
wania swoich umiejętności, talentów, 
co przyczyni się do budowania poczu-
cia własnej wartości. Dzięki udziałowi 
w projekcie młodzież uzyska możliwość 
uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trak-
cie nauki w szkole oraz okazję do zdoby-
cia umiejętności pracy w grupie. Projekt 
zapewni rozwój kontaktów interperso-
nalnych wśród młodzieży oraz pozwoli 
na poznanie samego siebie, swoich 

możliwości i ograniczeń. Przyczyni się 
do świadomego i rozsądnego kierowa-
nia własnymi wyborami, które staną się 
warunkiem budowania dobrych relacji 
z otoczeniem, co znajdzie wyraz w ak-
tywnym uczestnictwie, w życiu społecz-
nym swojego środowiska. Dzieci po-
przez udział w projekcie poszerzą swoje 
zainteresowania o zagadnienia z dzie-
dziny pieniądza. Projekt przełoży się na 
rozwój edukacji w obszarze ekonomii. 
Młodzi odbiorcy zostaną zachęceni do 
odkrywania tajemnic pieniądza, tajników 
udanych i oszczędnych zakupów, dążąc 
do ukształtowania w przyszłości prawi-
dłowych postaw konsumenta.

Anna Kolano

Projekt ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”
W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie 

Młp. będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu 
,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”. Po-
nadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020 współfi nasowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Z naszej szkoły 56 uczniów/
uczennic weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicz-
nym w przedsiębiorstwach w  Austrii, Hiszpanii (Sewilla) 
i Portugalii (Lizbona) w kwietniu i maju 2019 r. Działania 
projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Ży-
wienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne 
oraz ZSZ zawód kucharz. Celem projektu będzie wsparcie 
uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności 
zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckie-
go, angielskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, obcej kultury 
metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich 
realiach.

Działania zaplanowane w projekcie:
–  Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowi-

sku.
–  Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
–  Kurs językowy dla 56 osób. 
–  Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.
–  Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.
–  Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sy-

tuacjach, Rozwiązywanie konfl iktów, Etyka zawodowa 
i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie wła-
ściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kon-
taktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier 
językowo-kulturowych).

–  Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawowymi wymagania-
mi stawianymi przez pracodawców z Austrii, Hiszpanii 
i Portugalii).

–  Zajęcia nt. ,, Zapoznanie z branżą gastronomiczną, in-
formatyczną w Austrii, Hiszpanii i Portugalii” 

–  Zajęcia z równości szans.
–  Realizacja programu stażu w Austrii, Hiszpanii i Portugalii. 
–  Uroczyste zakończenie projektu. 

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:
  certyfi katy wystawiane przez instytucje wysyłającą 

i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
  dokument Europass Mobilność,
  certyfi katy ukończenia kursów przygotowawczych w Pol-

sce wystawione przez realizatora zajęć.
Realizacja projektu ma na celu:
  zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz mobilności uczestników w celu pod-
niesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,

  zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodo-
wym środowisku przez uczestników Projektu,

  nabycie przez uczestników kwalifi kacji kluczowych dla 
możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

  dostosowanie treści kształcenia zawodowego do po-
trzeb zmieniającego się rynku pracy,

  opracowanie programu stażu lub modyfi kacja treści na-
uczania pod kątem wymagań pracodawców,

  wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
  wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej 

na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
  podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
  wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowi-

sku lokalnym,
  nawiązanie współpracy między szkołą zawodową 

i przedsiębiorstwami,
  poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii, 

Hiszpanii i Portugalii.
Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych 

otrzymuje nie tylko cenne certyfi katy, ale z pewnością jest tak-
że bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodo-
we oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończe-
niu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi 
Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne 
doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje 
umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im uła-
twić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
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Dodatkowa oferta edukacyjna 
dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych, znacz-
nie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze w powiecie rzeszowskim. Po-
mimo tego przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Realizo-
wana ona będzie poprzez projekt pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 współfi nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie nr 9.2 

Specjalna oferta edukacyjna obejmować będzie w roku 
szkolnym 2018/2019:

 I. Zajęcia dla młodzieży 
–  Zajęcia eksperymentalne z fi zyki, chemii, biologii, geografi i
–  Wyjazdy na uczenie wyższe z fi zyki, chemii, biologii, 

geografi i
–  Zajęcia praktyczno-terenowe 

 II. Warsztaty naukowo-techniczne 
–  Koło z języka angielskiego
–  Koło z analizy matematycznej 
–  Warsztaty techniki zapamiętywania i uczenia się 
–  Warsztaty Trening twórczego myślenia 
–  Warsztaty Analityczne myślenie 

–  Warsztaty Sztuka planowania 
–  Warsztaty Gier symulacyjnych 
–  Koło z biotechnologii 
–  Koło z anatomii 
–  Warsztaty z elektrotechnologii 
–  Warsztaty efektywna prac zespołowa
–  Warsztaty z robotyki 

 III.  Stworzenie dwóch mobilnych pracowni lekcyjnych (za-
kup nowoczesnych laptopów, tablic interaktywnych)

 IV.  Wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej, 
geografi cznej, fi zycznej w nowoczesne pomoce do 
zajęć eksperymentalnych.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Projekt ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych”
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2018/2019 

będzie kontynuował realizację projektu pt. ,,Szkoła profesjonalnych 
kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 
współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” 
Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł 
Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 

1.10.2016 do 31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodowego 
w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

Formy wsparcia w projekcie Szkoła Profesjonalnych 
Kompetencji Zawodowych: 
 I.  Studia podyplomowe i szkolenia dla 10 nauczycieli. 
 II.  Wejście absolwentów na rynek pracy – dodatkowe upraw-

nienia, 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 – zaawansowany 
–  Videokurs: efektowne strony z css3 
–  Videokurs: css3 – zaawansowany 
–  Videokurs: Programowania w PHP5 
–  Videokurs: PHP5 – zaawansowany 
–  Videokurs: Tworzenie stron ASP.NET 
–  Videokurs: PHP – Tworzenie CMS 
–  Videokurs: Bazy danych MySQL 
–  Videokurs: Android – tworzenie aplikacji

 III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi
–  Wyjazdy naukowe na uczelnie (analiza matematyczna, 

chemia żywności, podstawy elektrotechniki i elektroni-
ki, technologia żywienia, nanotechnologia).
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W dniach od 11–15 lutego 2019 r. 16 
uczniów z klas VI–VIII Szkoły Podstawo-
wej w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. 
w godz. od 8.45 do 13.30 uczestniczyło 
w prowadzonym na zasadzie wolonta-
riatu zimowym sportowym obozie do-
chodzeniowym. Kierownikiem obozu był 
p. Stanisław Kula, a zajęcia z młodzieżą 

prowadzili: p. Zofi a Słonina oraz p. Bogu-
sław Rybak. Bazą dla obozu były obiek-
ty Zespołu Szkół oraz Krytej Pływalni. 
Zajęcia rozpoczynała zbiórka w szkole, 
po czym wszyscy udawali się na basen 
gdzie uczestnicy obozu doskonalili swoje 
umiejętności pływackie oraz brali udział 
w zajęciach rekreacyjnych. Po basenie 

wszyscy udawali się na posiłek, a około 
godz. 11.00 rozpoczynały się prowadzo-
ne przez panią Zofi ę Słonina zajęcia ta-
neczne. W czasie ich trwania uczniowie 
doskonalili swoje umiejętności zarówno 
w tańcach narodowych jak i współcze-
snych. Po zajęciach tanecznych rozpo-
czynał się trening sportowy. W zajęcia te 
wplecione były elementy ćwiczeń ogól-
norozwojowych i specjalistycznych. Pod-
czas treningu uczniowie doskonalili i roz-
wijali swoje umiejętności z zakresu gry 
w badmintona, piłkę ręczną, piłkę nożną 
itp. W czwartek, uczestnicy obozu rywa-
lizowali o palmę pierwszeństwa na ba-
senie i na hali sportowej w turnieju bad-

–  Kursy przygotowujące na studia wyższe: nt. związki or-
ganiczne w żywności, z zakresu analizy matematycz-
nej, z grafi ki komputerowe.

 IV. Staże dla uczniów/uczennic
 V. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

–  Wizyty studyjne w przedsiębiorstwie.
–  Cykl warsztatów – spotkań uczniów z pracodawcami 

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

cownikiem Urzędu Pracy lub OHP.
 VI. Innowacyjne formy kształcenia zawodowego

–  Innowacyjne zajęcia z doradcą zawodowym, Innowa-
cyjne zajęcia z dietetyki, Innowacyjne zajęcia ,,Kre-
atorzy smaków”, Innowacyjne zajęcia z zakresu kel-
nerstwa, Wykorzystanie rezultatów projektów PO KL, 
Zajęcia pokazowe dla zawodowców, Warsztaty nauko-
wo-techniczne dla młodzieży Technikum i ZSZ, Wyjaz-
dy praktyczne dla informatyków.

 VIII.  Doposażenie pracowni samochodowej, informatycznej 
i gastronomicznej. 
Realizacja działań w projekcie przyczyni się do podnie-

sienia u uczniów kompetencji zawodowych, jak też kształto-
wanie właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, in-
nowacyjności. Jednocześnie zaplanowane zadania mają na 
celu rozwój współpracy Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. z pra-
codawcami i uczelnią wyższą, przede wszystkim w zakresie 
organizacji wysokiej jakości staży pozwalających młodzieży na 
praktyczną naukę w miejscu pracy. 

Anna Kolano
Wicedyrektor 

Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Ferie na sportowo 2019

ZS SOKOŁÓW
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mintona. Ostatni dzień – piątek, to dzień 
w który wybraliśmy się do Rzeszowa. 
Celem naszej wizyty w stolicy Podkarpa-
cia było poznanie profesjonalnej kręgielni 
i spróbowanie swych sił w grze w kręgle. 
Uczniowie podzieleni zostali na zespoły 
i rywalizowali ze sobą na trzech torach. 
Pobyt w Rzeszowie zakończyła krótka 
wizyta w centrum handlowym. A potem 
pozostał już tylko powrót do szkoły, po-
siłek, odprawa na zakończenie i dalszy 
ciąg ferii ale już w domu.

W imieniu organizatorów i młodzie-
ży dziękujemy tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, by obóz mógł 
się odbyć. Bez ich pomocy, życzliwości 
i wsparcia nie moglibyśmy zapewnić 
uczestnikom posiłku, wody, owoców 
i słodyczy. Osoby, którym należą się 
szczególne słowa podziękowania to:

1.  Burmistrz i radni z Sokołowa Młp.,
2.  Roman Kochański – dyrektor 

Krytej Pływalni w Sokołowie Młp., 
pracownicy basenu,

3.  Tadeusz Pasierb oraz Zarząd Ban-
ku Spółdzielczego w Sokołowie,

4.  Wiesław Sondej – Dyrektor Ze-
społu Szkół w Sokołowie Młp.,

5.  FHUP Jerzy Słonina,
6.  Agata Dec – dyrektor MGOKSiR 

w Sokołowie Młp.,
7.  Zofi a Słonina – instruktor tańca 

w MGOKSiR w Sokołowie Młp.,
8.  Michał Zuba – Spark System

Stanisław Kula
Bogusław Rybak

XVI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Zespole 
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedź-
wiedzkiej odbył się, już po raz szesnasty 
w historii szkoły Festiwal Piosenki Obco-
języcznej. Jak co roku wspólny patronat 
nad festiwalem zgodzili się objąć Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Pan Stani-
sław Ożóg oraz Burmistrz Gminy i Miasta 
Sokołów Młp., Pan Andrzej Ożóg. Nad-
rzędnym celem organizacji Festiwalu 
jest propagowanie nauki języków obcych 

w nietypowy, ciekawy sposób. Ucznio-
wie mają tu możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności wokalnych, języko-
wych oraz scenicznych.

W imprezie wzięło udział 21 wyko-
nawców z kilkunastu szkół. Występowa-
li uczniowie m.in. z: Górna, Sokołowa 
Młp., Trzebosi, Przewrotnego, Krasne-
go, Jasionki, Stobiernej, Łukawca i Wól-
ki Niedźwiedzkiej, przygotowani przez 
14 Opiekunów – nauczycieli języków ob-
cych i muzyki. Śpiewający podzieleni byli 

na 3 grupy. W tym roku po raz pierwszy, 
oprócz uczniów klas 4–6 szkoły podsta-
wowej oraz klas siódmych i ósmych oraz 
trzecich gimnazjum, mogliśmy usłyszeć 
najmłodszych wykonawców z klas 1–3. 
W części konkursowej uczniowie prezen-
towali piosenki w języku angielskim i nie-
mieckim. Uczestników konkursu oklaski-
wała licznie zgromadzona publiczność, 
która życzliwie przyjęła wszystkich wy-
konawców. Jurorzy oceniali walory gło-
sowe, sposób prezentacji utworu, po-
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prawność językową oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali uhonorowani pamiątko-
wymi dyplomami, a zwycięzcy otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe.

Jury przyznało nagrody w trzech gru-
pach wiekowych. W grupie szkoła pod-
stawowa klasy 1–3 pierwsze miejsce 
zajęła Julia Tabaka ze Szkoły Podsta-
wowej w Zespole Szkół w Wólce Niedź-
wiedzkiej, drugie miejsce otrzymała 
Liliana Pachla ze Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół w Przewrotnem, a trze-
cie Maja Bęben ze Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

W grupie szkoła podstawowa klasy 
4–6 pierwsze miejsce zdobyła Vanessa 
Surman ze Szkoły Podstawowej w Ze-
spole Szkół nr 1 w Stobiernej, drugie 
miejsce przyznano Martynie Pruchnik ze 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Przewrotnem, a trzecie Weronice Pę-
kali ze Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół w Jasionce.

W grupie szkoła podstawowa klasy 
7–8 i gimnazjum pierwsze miejsce zajęła 
Julia Bal reprezentująca Szkołę Podsta-
wową w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej, 
drugie miejsce Kamila Tęcza ze Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół w Wólce 
Niedźwiedzkiej, a trzecie Katarzyna Go-
rący z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Organizacją festiwalu zajęli się 
nauczyciele Zespołu Szkół w Wólce 
Niedźwiedzkiej: pani mgr Ewa Wojcie-
chowska, pani mgr Anna Ożóg, pani 
mgr Mariola Jodłowska oraz pani mgr 
Ewa Rybak.

Nie było by tak wspaniałych nagród 
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!!!

Ewa Wojciechowska
Anna Ożóg

Słowami Henryka Sienkiewicza Pani 
Anna Grzebyk, Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 w Nienadówce powitała wszystkich 
uczestników XIII edycji wojewódzkiego 
konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz pa-
tronuje”. Stulecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości stało się doskonałą 
okazją do przypomnienia sobie sienkie-
wiczowskich bohaterów, będących wzo-
rami patriotycznych postaw.

Henryk Sienkiewicz to ambasador 
polskości, który w znakomity sposób 
umiał połączyć elementy historycz-
ne z fi kcją literacką, uczył patriotyzmu 
i przywiązania do tradycji. Poprzez swo-
ją twórczość, publicystykę i działalność 
społeczną budził świadomość narodo-
wą, uczył dumy z polskości, umiłowa-
nia ojczyzny i zdolności do poświęceń. 
Jego dzieła podbijały serca czytelników 
na całym świecie, na stałe wchodząc do 
kanonu lektur.

Był tym, który ukochał swój kraj po-
nad wszystko. Pokazywał na kartach 
swych powieści historycznych wielkość 
Polski i Polaków. Uczył patriotyzmu i mi-

łości oraz szacunku do drugiego człowie-
ka. Autor, wyróżnionej Literacką Nagro-
dą Nobla powieści „Quo vadis”, będący 
naszym patronem, jest wzorem godnym 
naśladowania dla wszystkich uczniów. 
Należy powtórzyć więc za Witoldem 

Gombrowiczem, który tajemnicę feno-
menu Sienkiewicza trafnie podsumował:

Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie 
było tak pierwszorzędnego pisarza dru-
gorzędnego. To Homer drugiej katego-
rii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy. (...) 

Konkurs „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”
jak zawsze z wzięciem

Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość
i wierzyć w przyszłość

ZS NIEWIADÓWKA
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Gdyby historia literatury przyjęła jako 
kryterium wpływ sztuki na ludzi, Sienkie-
wicz powinien by zajmować w niej pięć 
razy więcej miejsca niż Mickiewicz”.

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

Na konkurs odpowiedziało 28 szkół, 
nadesłano 245 prac w tym: 158 pla-
stycznych, 71 literackich i 16 multime-
dialnych.

Prace oceniane były w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy IV–VI i klasy 
VII, VIII i III gimnazjum. Po zapoznaniu 
się z pracami i ich ocenie Jury przyzna-
ło 64 nagrody w tym: 46 w kategorii 

plastycznej, 17 w kategorii literackiej, 
1 w kategorii multimedialnej. Ponadto 
wyróżniono 40 prac w tym: 22 w kate-
gorii plastycznej, 13 w kategorii literac-
kiej, 5 w kategorii multimedialnej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym oraz życzymy wielu 
sukcesów na dalszej drodze twórczej.

Dziękujemy również naszym spon-
sorom, dzięki którym możliwe było 
zakupienie nagród książkowych i ga-
dżetów sportowych, które zostały 
wzbogacone o słodkie upominki. Spon-
sorami byli: Pan Andrzej Ożóg Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 
1 w Nienadówce, Pan Marcin Sondej 
z fi rmy PERFETTI VAN MELLE, Pan 

Bogdan Pustkowski z fi rmy CRUN-
CHIPS, Pan Bogdan, Krzysztof, To-
masz Radomscy z fi rmy STYROBUD, 
Pan Andrzej Białek z fi rmy CONNECT, 
Firma Meble SABINPOL.

Pragniemy również podziękować 
wszystkim nauczycielom. W tym roku 
w swoich szkołach nasz konkurs propa-
gowało 40 nauczycieli, udzielali wskazó-
wek i rad uczniom w przygotowaniu prac 
konkursowych, kształtowali i wzbogacali 
wiedzę na temat życia i twórczości Hen-
ryka Sienkiewicza.

Dziękujemy wszystkim za udział 
i mamy nadzieję, że w przyszłości nasz 
konkurs spotka się z jeszcze większym 
zainteresowaniem.

Małgorzata Sztorc

Choinka Szkolna/Dzień Babci i Dziadka w SP2 Górno
27 stycznia 2019 roku w SP2 im. I. Partyki w Górnie od-

była się Choinka Szkolna, cykliczna impreza środowisko-
wa skierowana w sposób szczególny do Babć i Dziadków 
z okazji Ich Święta. Zarówno przedstawienie jasełkowe 
w wykonaniu klas 4–8, jak i program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów Przedszkola oraz klas edukacji wcze-
snoszkolnej, dostarczyły licznie zebranej publiczności wielu 
niezapomnianych wrażeń. Młodzi artyści w niekonwencjo-
nalny sposób przedstawili odwieczną walkę dobra ze złem, 

często odnosząc się z przymrużeniem oka do elementów 
kultury współczesnej.

Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za przybycie 
oraz ciepły odbiór naszego widowiska. Dziękujemy również 
gościom specjalnym, którzy przyjęli nasze zaproszenie na ten 
zimowy wieczór. A byli to:

–  Proboszcz Parafi i Górno – ks. Prałat Jan Lib,
–  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. 

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

–  Rodzina Patrona naszej Szkoły – pp. Bernadeta i Miro-
sław Partyka,

–  Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Krystyna Wąsik 
wraz z Radą Rodziców,

–  Nauczyciele Emeryci – p. Maria Cisek i p. Maria Kida.
Po Jasełkach Pani Dyrektor SP2 w Górnie, Zofi a Marut, za-

prosiła przybyłych gości do wspólnego kolędowania przy poczę-
stunku zorganizowanym przez Radę Rodziców. Przekazała rów-
nież dobrą nowinę dotyczącą pozyskania wszelkich niezbędnych 
funduszy na zakup sztandaru dla naszej szkoły. Z tak szlachetną 
inicjatywą wyszli potomkowie patrona naszej szkoły Ignacego 
Partyki, państwo Bernadeta i Mirosław Partyka, którzy poprzez 
ufundowanie sztandaru pięknie wpisują się w bezinteresowną 
i prospołeczną działalność swojego przodka. Państwo Partyka 
dodatkowo dofi nansowali organizację imprezy choinkowej, za-
pewniając m.in. zabawę dla dzieci organizowaną przez duet ani-
matorów „Palmonutka”. Dziękujemy serdecznie!

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Biały
(Więcej zdjęć dostępnych na stronie: www.sp2gorno.wist.com.pl)

Londyn, miasto kultury 
i przechodzenia na czerwonym świetle 

Wiele osób z naszej gminy ponad 
dekadę temu wyjechało za chlebem 
do Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie by-
łem tam zapraszany, ale jakoś tak nie 
bardzo miałem ochotę jechać. Za-
wsze coś wyskakiwało ważniejszego. 
Cóż, kiedyś jest ten pierwszy raz i tak 
w styczniu tego roku już nie miałem 
wyjścia i poleciałem do przyjaciół po-
chodzących z Sokołowa, którzy pracu-
ją, mieszkają i wychowują swoje dzieci 
w Londynie. Podczas pobytu głównie 
skupiłem się na zwiedzaniu, ale w tym 

tekście postaram się przemycić tro-
szeczkę aspektów życia codziennego 
oraz luźnych porównań i spostrzeżeń 
po całej tam wizycie.

Skala ogromu tego miasta jest 
ciężka do opisania, ale myślę, że licz-
by będą mówić same za siebie – cała 
metropolia liczy 14 mln osób z czego 
8,4 mln mieszka w tzw. Wielkim Lon-
dynie. Miasto podzielone jest na 9 stref 
(strefy 1–6 należą do Wielkiego Londy-
nu) z takim podziałem, że jedynkę sta-
nowi ścisłe centrum, a kolejne strefy są 
co raz dalej od niego, czyli 2,3,4... Mi 
w udziale przypadło zamieszkiwać stre-
fę drugą (praktycznie na samej granicy 
z jedynką), więc miałem to szczęście, że 
do głównych atrakcji turystycznych nie 
musiałem zbyt długo jechać. Choć sam 
system komunikacji miejskiej jest skon-
struowany wzorowo i z każdego punktu 
da się dotrzeć tam gdzie się chce. Cieka-
wie skonstruowany jest system płatno-
ści za środki komunikacji publicznej. Ku-
pując kartę-bilet długookresowy „Oyster 
Card” możemy korzystać na terenie 
miasta zarówno z autobusów jak i me-
tra, a słyszałem, że i z kolei, lecz tego 
akurat nie sprawdzałem. Karta działa 
na zasadzie wykupionych impulsów 
w automatach i wchodząc na dworzec 
metra, czy do autobusu wystarczy do-
tknąć odpowiedniego czytnika i już nie 
jedziemy na gapę. Jeśli chodzi o koszty 
życia, to nie wypowiem się szczegóło-
wo na temat mieszkań, bo jako gość za 

zakwaterowanie nie płaciłem, ale mogę 
przekazać swoje spostrzeżenia co do 
cen żywności. Zaznaczę, że Wielka 
Brytania jest bardzo bogatym krajem, 
gdzie – tak ja mi mówił mój brytyjski 
kolega – minimalna stawka miesięczna 
wynosi 1300 funtów, ale jak zaznaczył 
większość społeczeństwa pracuje za 
dużo wyższe stawki. Podsumowując 
minimalna jest co najmniej 3 razy więk-
sza niż w Polsce. A jak się ona ma do 
takiej podstawowej rzeczy egzystencjal-
nej jak chleb. U nas niby cena się nie 
zmieniają, ale chleb maleje. W modzie 
są obecnie 600 g bochenki, choć ostat-
nio zauważyłem, że znowu chleb schudł 
do 550 g w zależności od producenta. 
A w stolicy Anglii smaczny chleb z „pol-
skiej londyńskiej piekarni” o wadze 800 g 
kosztuje 1,2 funta. Zakładając hipotezę 
jeden do jednego, czyli Anglik wydaje 
tysiąc funtów na zakupy u siebie, a Po-
lak tysiąc złoty na naszym podwórku. 
Anglik u siebie za swoja sumę kupi 
833 bochenki chleba o wadze 800 g 
każdy, czyli 666, 4 kg jedzenia – a u nas 
w kraju kupimy 333 bochenków (cenę 
za sztukę przyjąłem taką przeciętną 
3  zł) chleba po 600 g co daje 199,8 kg. 
Badając moc nabywczą pieniądza, 
a co za tym idzie jakość życia weźmy 
pod lupę jeszcze olej napędowy, który 
jest jednym z wyznaczników siły danej 
gospodarki. Anglik za swojego tysiąca 
kupi 813 l (1,23 funta za l), a u nas wyj-
dzie 201 litrów (po 4,97 za l). Jak widać 
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w kieszeni przeciętnemu mieszkańcowi 
Wielkiej Brytanii zostaje więcej. I tak 
jeszcze wracając do mieszkań trochę 
takich moich kalkulacji, spostrzeżeń 
i porównań. U nas panuje kultura „być 
na swoim”, czyli dąży się do kupna lub 
budowy nieruchomości. Tam ludzie żyją 
na wynajmach i mało kto myśli o kupnie 
czegoś na własność i taki stan uważa-
ny jest za normalny. Spłata raty kredytu 
plus bieżące rachunki u nas, a zapłata 
tam za czynsz? Kwotowo licząc wyjdzie 
pewnie na to samo, ale żadnym dewe-
loperskim ekspertem w tej dziedzinie 
nie jestem i równie dobrze mogę się 
mylić. Jeśli chodzi o rynek pracy ma się 
on bardzo dobrze. W Londynie śmiem 
twierdzić, że nie pracuje tylko ten kto nie 
chce pracować. Na szczęście w naszym 
kraju też pomału taką pozycję jako pra-
cownicy osiągamy.

Co do życia jako Polonia i zachowa-
nia tożsamości narodowej, więź z kra-
jem jest zachowana. Są polskie ośrodki 
kultury, polskie dyskoteki, polskie szko-
ły. W niedzielę uczestnicząc we mszy 
świętej odprawianej w języku polskim 
widziałem jak kościół pękał w szwach. 
Frekwencja jak u nas na przysłowiowym 
odpuście. I tu obalam kolejny mit, że za 
granicą żyje się bez Boga. Prawda jest 
taka, że jest odwrotnie – miałem okazję 
zobaczyć. Patriotyzm też stoi na wy-
sokim poziomie. Dla przykładu 6-letnie 
dziecko moich przyjaciół zna patriotycz-
ne wierszyki, uczy się dodatkowo języka 
polskiego po za swoją brytyjską szkołą. 
A nie jest Ono odosobnionym przypad-
kiem. Dzietność też jest duża. Paradok-
sem jest to, iż polskie dzieci rodzą się 
za granicą, a nie u nas w kraju. Młodych 
wolnych kobiet i mężczyzn chętnych do 
zmiany stanu cywilnego narodowości 
polskiej jest tam dużo i są te osoby ku 
temu zdeterminowane – te informację 
wyłuskałem z przeprowadzonych roz-
mów, a na ile przekładają się na stan 
faktyczny hmm... nie mi rozstrzygać. 
Niestety, i tu ubolewam, wydaje się, iż 
ten exodus obrotnych, przedsiębior-
czych, pracowitych ludzi żaden nawet 
bardzo rozpasany program socjalny nie 
zachęci do powrotu na Ojczyzny łono. 
Uważam, że pokolenie obecnych plus/
minus 30–40-latków z okresu bumu na 
wyjazdy zarobkowe już na stałe osia-
dło na „wyspach” i do Polski nie powró-
ci, chyba że na wakacje turystycznie. 
I choć są oni najlepszą naszą wizytówką 
w Wielkiej Brytanii, to załatać taką dziu-
rę demografi czną (straty ludnościowe 
niczym wojenne – milionowe) nie jest 
w stanie żaden nawet najszlachetniej-
szy w założeniach program 500+. Taka 
dygresja. Wprawdzie jeden pozytywny 
efekt dodatkowych pieniędzy z plusów 

i niedziel niehandlowych widać – ludzie 
zaczęli spędzać ze sobą więcej czasu 
oraz podróżować rodzinnie w różne cie-
kawe miejsca i mi jako pasjonatowi tury-
styki takie zjawisko się bardzo podoba. 
Lecz obserwując tendencję, iż w kraju 
małżeństw ubywa, a rozwodów przyby-
wa... skąd mają się pojawić nowe dzieci, 
jak „pokolenie wyżu demografi cznego” 
ze swoimi rodzinami z przyczyn ekono-
micznych stało się obywatelem Europy?

Wracając do kwintesencji turystyki, 
czyli zwiedzania. Większość „państwo-
wych” muzeów ma bezpłatny wstęp 
z czego korzystają tłumy turystów od-
wiedzających Londyn. Wspomnę o kilku 
miejscach, do których dotarłem w swo-
ich wędrówkach. British Museum, czyli 
jeden z największych, jak może i naj-
większy zbiór muzealiów starożytnego 
świata. Ogromny gmach muzeum wita 
nas kamieniem z Rosetty. Jest to szcze-
gólny zabytek, gdyż stanowił niejako 
klucz do zagadek faraonów. Na jego 
powierzchni znajduje się ten sam tekst 
spisany w wersjach pisma egipskiego 
oraz spisany po grecku. Dzięki takiej 
zależności Jean-François Champol-
lion odszyfrował znaczenie hieroglifów. 
A wchodząc w głąb muzeum robi się co-
raz ciekawiej. Mumie, rzeźby ateńskie, 
zbiory M.A. Steina dotyczące Azji Środ-
kowej, kolekcja waz antycznych, przed-
mioty z czasów prekolonialnej Ameryki, 
czy też znaleziska po Sumerach. Po 
prostu cały świat antyczny w jednym 
miejscu.

Kolejne darmowe miejsce war-
te polecenia to Imperial War Museum 
(Muzeum Wojny). U wejścia do mu-
zeum witają nas ogromne działa okrę-
towe – jedno z HMS Resolution, drugie 
z HMS Ramillies. Wewnątrz znajduje się 
wystawa poświęcona historii wojskowo-
ści. Zbiory obejmują od I wojny świato-
wej po czasy współczesnego pola walki. 
W wysokiej hali pod sufi tem znajdują się 
m. in. samolot Spitfaier z czasów bitwy 
o Anglię, rakiety V1 i V2, które miały 
być postrachem dla miast Anglii, bliż-
szy naszym czasom myśliwiec odrzu-
towy Harrier. Na kilku piętrach znajdują 
się działa, czołgi oraz niemal każdy typ 
uzbrojenia. Ciekawostką jest wrak sa-
mochodu pułapki po wybuchu ze współ-
czesnego konfl iktu w Iraku. Zwiedzając 
te muzeum bardzo spodobała się mi 
lekcja „żywej historii”, która się tam od-
bywała. A mianowicie widziałem grupki 
dzieci ubrane w mundurkach (taki jakiś 
sentyment do mundurków mnie ogarnął, 
gdyż za moich czasów w najmłodszych 
klasach podstawówki były one obo-
wiązkowe) biegające po całym budynku 
i każde z nich coś czytało, coś notowało. 
W końcu zauważyłem dwie nauczyciel-
ki, które bardzo chętnie wyjaśniły mi, że 
podczas tej terenowej lekcji zadały róż-
nym grupką uczniów oddzielne zadania 
polegające na znalezieniu eksponatów 
dotyczących kilku konfl iktów zbrojnych 
na świecie. Brawo dla tych brytyjskich 
nauczycielek za pomysł.

Bardzo spodobały się mi też odwie-
dziny w Natural History Museum, czyli 
po naszemu w Muzeum Historii Natural-
nej. Miejsca, gdzie przychodzą szcze-
gólnie rodzin z dziećmi, bo tu właśnie 
można spotkać dinozaury (zarówno 
te zrekonstruowane ze skamielin, jak 
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i mechanicznie ożywione największe 
drapieżniki świata takie jak T-Rex). Mi 
osobiście spodobał się szkielet płetwala 
błękitnego umieszczony u sufi tu głów-
nego gmachu; nie spodziewałem się, 
iż wieloryb jest aż tak ogromny. W zbio-
rach znajdują się przedstawiciele całej 
fauny władającej wodą, lądem i powie-
trzem. W futurystycznej architekturze 
można także udać się w podróż do 
wnętrza ziemi. Nawet dosłownie, gdyż 
ruchome schody wjeżdżają do środ-
ka instalacji kształtem nawiązującej do 
globu ziemskiego. A tam znaleźć moż-
na mnóstwo minerałów, skał z różnych 
zakątków świata. Ba nawet być uczest-
nikiem eksperymentów geologicznych 
jak falowanie oceanów, czy tworzenia 
się wydm.

Z darmowych atrakcji muzealnych, 
ale już po za centrum warto odwiedzić 
miejsce poświęcone historii awiacji 
i nie tylko – Royal Air Force Museum, 
gdzie jest bardzo dużo różnych modeli 
samolotów. Statek muzeum HMS Bel-
fast. I pewnie jeszcze coś ciekawego 
wprawiony turysta by znalazł, ale mi już 
brakło czasu, a o tych dwóch ostatnich 
dowiedziałem się już zbyt późno na 
szczegółowe ich zwiedzanie.

Poza muzeami głównymi atrakcjami 
Londynu są Big Ben (niestety był w re-
moncie i całe nic było widać), London 
Eye (taki „diabelski młyn” nad brzegiem 
Tamizy, który stanowi poniekąd punkt wi-
dokowy Londynu – ma 135 m wysokości, 
a jeden obrót koła trwa pół godziny), Buc-
kingham Palace (warto przyjść na zmia-
nę warty; minus tam taki, że jest mnóstwo 
zorganizowanych grup turystycznych 
z Azji, które kurczowo trzymają się ogro-
dzenia i turysta indywidualny ma nie lada 
zadanie, aby dotrzeć do miejsca gdzie 
coś widać), pałac Westminster o cieka-
wej bryle, a rekreacyjnie najlepiej odpo-
czywa się w dużym 159 ha Hyde Park lub 
spacerując, jeżdżąc rowerem lub popu-
larną tam hulajnogą brzegiem Tamizy.

Wiem, że mój obraz Londynu jest 
tylko pobieżny, może trochę spaczony 
przez pryzmat turystyki i całych uroków, 
bądź minusów życia ująć nie mogę, ale 
z całego urlopu tam jestem zadowolo-
ny. I korzystając z naszego dogodnego 
położenia w pobliżu lotniska w Jasionce 
oraz tanich linii lotniczych (za bilet tam 
i z powrotem zapłaciłem 200 zł) pole-
cam takie zwiedzanie na własna rękę. 
I tak już po słowie, w Londynie można 
przechodzić drogę na czerwonym świe-
tle, a w razie zatrzymania przez policjan-
ta powiedzieć, że jest się świadomym 
zagrożenia i na tym sprawa się kończy 
– taka norma. Bez mandatu. Z tego też 
chyba zapamiętam Londyn.

Marek Kida

Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych 

życzą Marta i Ryszard Stelmach



KURIER SOKOŁOWSKI nr 1/250/2019 str. 55

STOWARZYSZENIE SPORTOWE PROSWIM jest 
klubem, którego celem jest wspieranie i upowszechnia-
nie sportu i kultury fi zycznej za pomocą różnych dyscy-
plin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Siedzibą oraz terenem działania PROSWIM jest 
Gmina Sokołów Małopolski.

Głównymi zadaniami stowarzyszenia jest:
–  Prowadzenie Szkoły Pływania PROSWIM,
–  Organizacja zawodów sportowych,
–  Tworzenie amatorskiej grupy Triathlonowej,
–  Promocja Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
PROSWIM swoje inicjatywy chce realizować przy 

pomocy lokalnego środowiska. Wszyscy chętni mogą 
zostać członkami stowarzyszenia, wolontariuszami na 
zawodach sportowych, uczniami szkoły pływania, za-
wodnikami grupy triathlonowej, partnerami lub sponso-
rami.

Wszelkie informacje oraz kontakt można znaleźć na 
stronie: www.proswim.org.pl

Najbliższą imprezą sportową organizowaną przez 
Krytą Pływalnię w Sokołowie Małopolskim, Szkołę Pły-
wania oraz Stowarzyszenie będzie – I Pływackie Mi-
strzostwa Proswim. Odbędą się one w dniu 13.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału oraz kibicowania.

Stowarzyszenie 
Sportowe PROSWIM 

Radosnych 
Świąt 
Wielkiej Nocy
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Dodatek specjalny

Pierwszy numer „Kuriera Sokołowskiego”
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dot. zdarzeń zaistniałych 
od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

PRZESTĘPSTWA
Od 1 stycznia do 31 marca 

2019 r. Komisariat Policji w Sokoło-
wie Młp. zanotował 70 przestępstw 
popełnionych na terenie działania 
tutejszej jednostki. Były to przestęp-
stwa przede wszystkim z kategorii 
przestępstw przeciwko mieniu, tj. 
kradzież (3 przypadki), kradzież 
z włamaniem (1 przypadek), oszu-
stwo (5 przypadków, fi zyczne i psy-
chiczne znęcanie się nad rodziną 
(3 przypadki), uchylanie się od obo-
wiązku alimentacyjnego (41 przy-
padków), groźby karalne (2 przy-
padki), kierowanie samochodem 
w stanie nietrzeźwości (2 przypad-
ki), uszkodzenie ciała (5 przypad-
ków), pobicie (1 przypadek), przy-
właszczenie mienia (1 przypadek), 
zniszczenie mienia (2 przypadki), 
podrobienie umowy (1 przypadek) 
oraz nieumyślne spowodowanie 
śmierci (3 przypadki)

ZDARZENIA DROGOWE
W analizowanym czasie poli-

cjanci KP Sokołów Młp. wykonywali 
czynności służbowe na miejscu 
przy 23 kolizjach drogowych, z któ-
rych najwięcej miało miejsce w So-
kołowie Młp. (10 kolizji), w Górnie 
(3 kolizje), Wólce Niedźwiedzkiej 
(4 kolizje), w Trzebosi (3 kolizje), 
w Nienadówce (2 kolizje) oraz 
w Wólce Sokołowskiej (1 kolizja).
Komendant Komisariatu Policji 

w Sokołowie Młp.
podinsp. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

Przysłowia wiosenne
W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.

Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa. A jeżeli 
w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.

Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.

W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, 
są pewne nadzieje.

Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.

Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody, do Zielonych Świątek 
więcej deszczu niż pogody.

Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, w całym lecie suchość włada.

W Wielką Niedzielę pogoda – duża w polu uroda.

Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.

Kiedy Jerzy skryje wronę w życie, będzie zboża obfi cie.

 

życzyżyczy

KomendantKomendant

Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

podinsp. mgr  Paweł Suskipodinsp. mgr  Paweł Suski
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Dzień Kobiet w MGOKSiR, 10 marca 2019 r.

fot. Sz. Bełz

fot. B. Rybak, Sz. Bełz, M. Kida
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fot. Sz. Bełz

fot. Sz. Bełz

fot. Sz. Bełz

fot. M. Kida, M. Szot

Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, 3 marca 2019 r.

II Zimowy Sokołowski Turniej Szachowy pod Patronatem Burmistrza GiM, 9 marca 2019 r.

V Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza GiM, 17 marca 2019 r.

XI Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona pod Honorowym Patronatem 
Starosty Rzeszowskiego, 24 marca 2019 r.

XVIII Powiatowy Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem 
Starosty Rzeszowskiego, 31 marca 2019 r.

fot. M. Kida
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