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Przemówienie Andrzeja Ożoga
– Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Czcigodni Księża, Szanowni Państwo,
Panie, Panowie, Drodzy Mieszkańcy Miasta
i Gminy Sokołów Małopolski!
Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty
w historii polskiego narodu. Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przywodzi pamięć o podjęciu największej
w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Pragnę przypomnieć, że obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.
Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez
hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie
II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach
w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce; zastąpiono je obchodami święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało
oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po
zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja
należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw
i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju.
Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy
i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.
Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie
– wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział
władzy, rządy oparte na woli narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą
dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania.
3 maja jest również świętem Najświętszej Maryi Panny
– Królowej Polski.
Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma dla nas
Polaków, szczególne znaczenie. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie z harmonogramem budowy dróg i chodników
na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.
2. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminy Sokołów Małopolski.

lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował:
„Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj
obieram”. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed
obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko
przyjęło się przekonanie, że najlepszym wzorem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej; obraz który powierzył klasztorowi Paulinów na Jasnej Górze ok. 1382 r. – książę
Władysław Opolczyk.
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi
i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku około
miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby
Narodu Polskiego, a nieobecnego Prymasa, symbolizował pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Uznać Maryję
za Królową, oznacza przede wszystkim, żyć na jej wzór.
Mieszkańcy Sokołowa i władze miejskie zawsze doceniały
znaczenie Konstytucji 3-go Maja dla budowania patriotycznej
świadomości i tożsamości narodowej.
Takie radosne święta narodowe jak dziś obchodzone napawają dumą i są wzorem do budowania Naszej Ojczyzny.
Naszą Ojczyznę budujemy zgodą narodową pracą dla jej
dobra. Ojczyznę budujemy uczciwą dyskusją i wypracowywaniem kompromisu a nie awanturami, nie liczeniem się ze słusznymi argumentami innych obywateli.
Wszyscy widzimy, że Nasza Gmina z roku na rok pięknieje
obecnie rozbudowywane jest ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków, budowane są nowe drogi i ulice. Dużym sukcesem choćby jest pozyskanie dofinansowania na drogi i ulice w Naszej
Gminie w kwocie ponad 3,5 mln zł. Wybudowane będą m.in.
ulice Tęczowa i Wrzosowa na osiedlu Słoneczne oraz droga
Wólka Sokołowska–Górno–Wólka Niedźwiedzka.
Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za
wspaniałą, patriotyczną postawę.
Życzę Państwu miłego i słonecznego popołudnia.

2. Wizytacja w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Analiza działalności finansowej jednostek kultury.
2. Analiza działalności finansowej OSP na terenie Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Analiza działalności finansowej jednostek kultury.
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2. Analiza działalności finansowej OSP na terenie Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 30 kwietnia 2019 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
3. Włączenie do porządku obrad uchwały „apel w sprawie
zmiany dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 74 pk”.
4. Stan dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i drogi krajowej na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminy
Sokołów Małopolski
6. Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego przy ulicy Pułkownika Piotra Podstawskiego
w Sokołowie Małopolskim.
8. Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
9. Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
10. Uchwała w sprawie: zmian w budżecie na rok 2019.
11. Uchwała w sprawie: apel w sprawie zmiany dzierżawcy
obwodu łowieckiego nr 74 pk.
12. Informacja o pracy Burmistrza.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.
od 27 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
1) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego
Partyki w Górnie.
2) Zarządzenie w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
3) Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
4) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa
dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
5) Zarządzenie w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie
Małopolskim – młodszy referent ds. obsługi sekretariatu.
7) Zarządzenie w sprawie ustalenia podstawowych założeń
i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego
w 2019 roku.
8) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy: część działki 1704/6 położonej w miejscowości Górno z przeznaczeniem – produkcja
rolna.
9) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działki 5420/2 położonej

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

w miejscowości Sokołów Małopolski z przeznaczeniem
– ogródki przydomowe.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności usługowej
w obiekcie Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim.
Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
składającej się z działek nr 4226, 4227/4, 4228/4 położonych w Sokołowie Małopolskim na rzecz Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia działki nr 5420/2
o powierzchni 0,0092 ha położonej w Sokołowie Małopolskim na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele ogródków przydomowych.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Szkoły Nr 2 im. Ignacego Partyki
w Górnie.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa
dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
Zarządzenie w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej
sprawozdania finansowego za rok 2018.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaży działek nr ewid.
1406/27, 1406/28 budowlanych położonych w Sokołowie
Małopolskim stanowiąca własność Urzędu Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę na okres 3 lat działki
nr 1404/6 położonej w miejscowości Górno stanowiąca własność Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla
nauczycieli ubiegających się o świadczenia pomocy zdrowotnej
Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał na
sesje Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 20 maja 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za
2018 rok.
2. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy
za rok 2018 i sporządzenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 20 maja 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za
2018 rok.
2. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy
za rok 2018 i sporządzenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 22 maja 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta za
2018 rok.
2. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy
za rok 2018 i sporządzenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 27 maja 2019 r.
Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta za
2018 rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 30 maja 2019 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
3. Włączenie do porządku obrad uchwały w sprawie: zmian
w planie budżetu na rok 2019.
4. Debata w sprawie raportu o stanie Gminy i Miasta Sokołów
Małopolski.
5. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za rok 2018.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 2018.
8. Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
11. Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
12. Uchwała w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019.
13. Informacja o pracy Burmistrza.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.
od 30 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.
1) Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
2) Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Partyki w Górnie.
3) Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu. Najmu lokalu użytkowego w obiekcie Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.
4) Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe II” w Sokołowie Małopolskim.
5) Zarządzenie w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku nawalnych i intensywnych opadów deszczu w dniach
19.05.2019 r. – 22.05.2019 r.
6) Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania środka
trwałego – samochodu ciężarowego.
7) Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał na
sesje Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2019 r.
Agata Pustkowska

Podkarpackie Smaki 2019
Piękna pogoda i wspaniały klimat, który towarzyszy tej
imprezie skłonił uczestników Targów Żywności Tradycyjnej
– XIII Festiwal Podkarpackich Smaków do przybycia na obiekty WOKSiR w Górnie. Wystawcy wzięli udział w Konkursie
kulinarnym w dwóch kategoriach i dziesięciu podkategoriach.
Laureaci otrzymali nagrody. Wszyscy zainteresowani, którzy
przybyli na Festiwal mogli podziwiać wspaniałe stoiska wystawiennicze, ale co najważniejsze mogli popróbować produktów
i potraw regionalnych. Niezapomniane smaki z dzieciństwa:
pajda chleba wiejskiego ze smalcem i ogórkiem kiszonym, ryżak, proziaki, ser smażony, gomułki itp. Od strony artystycznej o wzbogacenie wrażeń zadbała Niżańska Kapela Ludowa.
Na scenie prezentowały się; Zespół Pieśni i Tańca Bandoska
z Rzeszowa, Zespół Pieśni i Tańca Lubenianka, Zespół Kalina,
a także Lesioki i Cebula Band.
Podczas tegorocznych Targów po raz pierwszy odbył się
Konkurs Bitwa Regionów – II etap. W Konkursie tym wzięło udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały wybrane
w I etapie Konkursu. Laureatki – Koło Gospodyń Wiejskich
z Klęczan będą reprezentowały podkarpacie w finale ogólnopolskim w Poznaniu podczas Eko Gali.

Festiwal Podkarpackich Smaków jest formą promocyjną
Województwa Podkarpackiego. Należy pielęgnować tego typu
przedsięwzięcia i przekazywać je kolejnym pokoleniom, aby
nasze Województwo było rozpoznawalne w Polsce.
Agata Dec
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Przemoc w rodzinie
Przemoc to wciąż aktualny problem we współczesnym
świecie. Jest to celowe działanie z wykorzystaniem przewagi sił, powodujące cierpienie i szkody oraz naruszające prawa
osoby. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaznacza, że przemocą nie musi być powtarzające się zachowanie,
wystarczy pojedyncze zdarzenie. Niestety przemoc bardzo
rzadko jest zjawiskiem jednorazowym. Zazwyczaj sytuacje
przemocowe powtarzają się tworząc cykl przemocy.

CYKL PRZEMOCY

Początek cyklu przemocy to tzw. faza narastającego napięcia. W tej fazie sprawca przemocy jest ciągle zdenerwowany i poirytowany. Stopniowo wzrasta jego złość i agresywność
oraz staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kłótnie i awantury
w rodzinie mogą wybuchać praktycznie bez powodu. Początkowo ofiara przemocy stara się za wszelką cenę załagodzić
sytuację. Obarcza często siebie za zachowanie przemocnika.
Dlatego postępuje tak, by nie prowokować sprawcy, schodzi
mu z drogi, spełnia wszystkie jego zachcianki. Robi wszystko by opanować sytuacje. W tej fazie ofiara przemocy może
uskarżać się na różne dolegliwości np. ból brzucha, głowy,
utracić apetyt, może pojawić się bezsenność, brak energii do
działania czy silny niepokój. Są to reakcje organizmu na ciągle
narastające napięcie, które trudno znieść. Czasami, gdy takie
sytuacje stają się nie do zniesienia ofiara może sama zacząć
prowokować sprzeczkę lub być agresywną, by tylko zakończyć
oczekiwanie i mieć już to za sobą.
Druga faza cyklu, czyli ostra przemoc, to czas gwałtownego, niekontrolowanego rozładowania złości. W tym czasie
już nic nie dają starania ofiary, by załagodzić sytuację, uniknąć
jej czy rozładować w inny sposób. Sprawca wybucha i dochodzi do fizycznego i psychicznego ataku. Skutki mogą być różne
– siniaki, złamania, obrażenia wewnętrzne, a nawet śmierć.
Ofiara zwykle jest oszołomiona, wstydzi się tego co się stało,
jest przerażona. Sam atak rozładowuje napięcie u sprawcy.
Jest to faza najkrótsza, trwa zazwyczaj do 24 godzin. Jest to
też moment, w którym ofiary przemocy mogą szukać pomocy,
decydują się zadzwonić na policje, powiedzieć komuś co się
dzieje. Jednak z upływem czasu ten zapał słabnie, gdyż poziom agresji sprawcy się zmniejsza i następuje faza tzw. miesiąca miodowego.
W ostatniej fazie, która nosi nazwę fazy miodowego miesiąca, sprawca przemocy zmienia swoje zachowanie. Świa-

domy tego co się stało, ma poczucie
winy, okazuje skruchę i przeprasza.
Często pojawiają się kwiaty, prezenty
i zapewnienia o zmianie. Ofiara czuje
się kochana, ma poczucie bliskości
i zrozumienia. Teraz to ona jest najważniejsza. Zaczyna wierzyć, że przemoc była tylko incydentem, wypadkiem, który już
się na pewno nie powtórzy. Dlatego też zaczyna usprawiedliwiać sprawcę, ukrywać fakt przemocy, nie chce pomocy innych osób. Faza ta ma duże znaczenie dla sprawców, gdyż
mogą zatrzymać swoje ofiary przy sobie. Odejście, powoduje
utratę obiektu rozładownia swojej złości. Z czasem długość
fazy miesiąca miodowego skraca się. Przemocnik zauważa
bezradność swojej ofiary, poczucie winy jest coraz mniejsze,
zaczyna czuć się bezkarny. Niestety po każdej fazie miesiąca
miodowego napięcie zaczyna wzrastać i cykl przemocy zaczyna się od nowa.
Ofiara przemocy może tkwić w niej wiele lat. Trudno samemu przerwać ten ciąg. Często jest potrzebna pomoc z zewnątrz. Osoby z terenu powiatu rzeszowskiego, które doświadczają jakiejkolwiek formy przemocy mogą zgłosić się po
specjalistyczną pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Górnie. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku
zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć
osobistych w tym związanych z przemocą.
W Ośrodku wsparcia udziela wykwalifikowany personel,
w którego skład wchodzą: pracownicy socjalni, specjaliści pracy z rodziną oraz psycholog. W sytuacjach uzasadnionych,
zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy
w Ośrodku można uzyskać bezpieczne schronienie na okres
do 3 miesięcy.
Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim
umówieniu się osobistym bądź telefonicznym.
Dodatkowym wsparciem z którego mogą skorzystać klienci są spotkania grupy wsparcia „Orchidea” która działa przy
Ośrodku. Spotkania skierowane są do osób, które doznały
jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych. Grupa
wspiera także tych, którzy potrzebują pomocy w prawidłowym
budowaniu swojego życia rodzinnego. Spotkania prowadzone
są przez pracowników Ośrodka bądź przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psycholog, prawnik, ksiądz,
lekarz, mediator ...) w zależności od potrzeb zgłaszanych
przez uczestniczki.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie
Ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
36-051 Górno
tel. 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640
oik@powiat.rzeszow.pl lub oik.gorno@poczta.fm
Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie
Bibliografia
S.Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny Komentarz” wydawnictwo LEX, Warszawa 2010
J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia
wybrane” Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017
M. Ciesielska „Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie” Zeszyty Naukowe państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, 2014
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V Sokołowska Noc Muzeów
Od kilku lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej,
wpisuje się w organizowane w całej Europie edycje Nocy Muzeów, organizując własną – w tym roku miała ona miejsce już
po raz piąty. Nieustający zapał społeczników sprawia, że co
roku, pojawia się z tej okazji „coś nowego”, głównie w postaci
nowej wystawy czasowej. Tym razem, po rozebraniu elementów ubiegłorocznej wystawy o Pani Sokołowa, przygotowano
nową pod nazwą: „450 – rocznica nadania praw miejskich
Sokołowa”. W ten sposób członkowie sokołowskiego stowarzyszenia, mają swój wkład w obchody wielkiej rocznicy od założenia miasta. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach
eksponowano wystawy o sokołowskim „Sokole”, kinie „Czajka”, kulcie Matki Bożej Sokołowskiej – w związku z 5 rocznicą
koronacji Jej sokołowskiego wizerunku.
Nowa wystawa nie miałaby szansy na powstanie, gdyby
nie ogromne zaangażowanie członków Zarządu TMZS. Merytoryczną pracę nad treścią przygotowywanych 14 posterów tematycznych, wykonywali w szczególnie pracochłonny sposób
Prezes Bartosz Walicki, Sekretarz Łukasz Ożóg i Krzysztof
Osiniak. Opracowaniem graficznym z pożądanym skutkiem,
zajął się po raz kolejny pracownik sokołowskiego Domu Kultury Szymon Bełz. Organizatorem procesu powstawania posterów poza TMZS była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Sokołowie Małopolskim; wykonania ich podjęła się rzeszowska firma Hyginus Ars. Postery ukazują kolejno dzieje Sokołowa przed lokacją, dzieje miasta do 1772 r., sokołowskich dziedziców, ustrój i samorząd miasta, kościelne dzieje Sokołowa,

historię sokołowskich Żydów, szkolnictwo, rzemiosło (ukazane
aż na trzech posterach), tutejsze organizacje, okres zaborów,
okres międzywojenny, wkład Sokołowian w walkę o niepodległość. Pod posterami w gablotach umieszczono liczne artefakty w większości ze zbiorów TMZS; jak zwykle pozyskano
jednak ciekawe eksponaty i archiwalia z innych instytucji – Parafii Sokołowskiej i tutejszego Banku Spółdzielczego (wielkie
słowa podziękowania!) oraz ze zbiorów prywatnych – Bartosza Walickiego, Krzysztofa Osiniaka i Łukasza Ożoga. Całość
nowej wystawy pozwala zapoznać się w sposób dość szczegółowy z wielowiekową spuścizną i historią miasteczka. Bardziej otwarty zwiedzający, może na nowej wystawie spędzić
dziesiątki minut, bo poza tym co można zobaczyć, jest wiele
treści poznawczych w tym co trzeba „przeczytać”. Wiele prac
związanych z powstaniem nowej ekspozycji wykonał Krzysztof
Osiniak – m.in. powstanie słupka oddzielającego warsztat rzemieślniczy od izby mieszczańskiej, czy przygotowanie baneru
z fotografią świętujących odzyskanie niepodległości sokołowskich mieszczan. Niemniej w ostateczny kształt wystawy mieli swój wkład inni członkowie TMZS: Bartosz Walicki, Łukasz
Ożóg (jego doświadczenie muzealnika jest za każdym razem
przy tworzeniu kolejnej wystawy bezcenne), Aleksandra Walicka, Małgorzata Kwolek, Tadeusz Piela, Antoni Mendrela i niżej
podpisany. Dziesiątki godzin społecznej pracy, często kosztem Rodziny, przyniosły kolejny niezwykły owoc. Poza nową
wystawą, zwiedzający Społeczne Muzeum TMZS mogli zapoznać się z wystawą stałą „Sokołowszczyzna w okresie II wojny

Cieszy, że do muzeum przychodzą rodzice z dziećmi, by zaszczepiać
w nich zainteresowanie przeszłością. Fot. B. Walicki

Podczas zwiedzania nowej wystawy TMZS... Fot. P. Ożóg

Prezentacja multimedialna o poszukiwaniach prowadzonych przez
IPN w Trzebusce i Turzy. Fot. B. Walicki

Wystawa wojenna nadal cieszy się sporym zainteresowaniem
zwiedzających. Fot. B. Walicki
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światowej” i z eksponowaną na korytarzu wystawą „Sokołów
na dawnej fotografii”. Jak łatwo zauważyć, w ten sposób można zapoznać się z dziejami miasteczka od czasów najdawniejszych aż po koniec II wojny światowej.
V edycja Sokołowskiej Nocy Muzeów odbyła się 18 maja
2019 r., w godzinach od 19:00 do 22:00, w budynku dawnej
szkoły sokołowskiej (siedzibie TMZS), naprzeciwko kościoła
parafialnego. Plakat promujący to wydarzenie przygotowali
Łukasz Ożóg i Bartosz Walicki; plakaty pojawiły się w Sokołowie i poza miasteczkiem (także i np. w Trzebusce). Wiele
osób o tym wydarzeniu dowiedziało się dzięki informacjom zamieszczanym na profilu TMZS na Facebooku – Ziemia Sokołowska. Tradycyjnie też za aprobatą proboszcza sokołowskiego ks. Jana Prucnala, wierni przebywający w sokołowskich
świątyniach, mogli się o tym dowiedzieć podczas ogłoszeń
parafialnych. W efekcie pojawiły się w Sokołowie osoby spoza
miasteczka, np. z Kamienia. Wszyscy mogli dzięki wolnemu
wstępowi, zapoznawać się z przygotowanymi i omówionymi
już wcześniej wystawami Towarzystwa. Ponadto, dzięki rozłożonemu na korytarzu bibliotecznemu projektorowi, każdy
chętny mógł zgłębiać tajemnice Małego Katynia, dzięki przygotowanej przez Piotra Ożoga prezentacji multimedialnej „Poszukiwania IPN w turzańskim lesie oraz na miejscu byłego
obozu NKWD w Trzebusce (2017 – 2018)”. Z ponad godzinnego spotkania Turzańskiego skorzystało ok. 30 osób. Sale
wystawiennicze odwiedziły co najmniej 52 osoby. Tradycyjnie
już Skarbnik TMZS Aleksandra Walicka rozprowadzała wydawnictwa Towarzystwa. Ważną informacją dla zebranych był
fakt oddania w ręce czytelników nowego „Almanachu Ziemi
Sokołowskiej” – to już 5 numer tego wydawnictwa, podobnie
jak ubiegłoroczny, skupił on się na postaciach i wydarzeniach
związanych z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości
w 1918 r. i wkładu tutejszych mieszkańców w to jakże ważne w dziejach naszej Ojczyzny wydarzenie. Wprowadzeniem
w V Sokołowską Noc Muzeów było słowo Prezesa Bartosza
Walickiego, który zachęcając do zwiedzania naszych Gości,
wspomniał też i o tej pozycji wydawniczej.
V Sokołowska Noc Muzeów przeszła do historii, ale drzwi
Społecznego Muzeum TMZS pozostają otwarte dla zwiedzających po zgłoszeniu takiej chęci członkom Zarządu; często
odbywa się to za pośrednictwem Biblioteki sokołowskiej.
W ostatnim, czasie pojawiły się dwie grupy zorganizowane
z Sokołowa: oazowa (pod kierunkiem ks. Zbigniewa Lubasa
i katechetki Beaty Głowali) oraz klasy VI Z ZS im. Jana Paw-

Zwiedzający pojawiali się w muzeum przez cały czas trwania
sokołowskiego wydarzenia kulturalnego. Fot. P. Ożóg

Żywa lekcja historii. Fot. P. Ożóg

ła II pod opieką tutejszego historyka i radnego powiatowego
Stanisława Kuli. Wieloletnią tradycją Towarzystwa, stały się
też niedzielne dyżury muzealne, które zaplanowano przed i po
południu 9 i 16 czerwca. Czerwiec to też wzmożony ruch wycieczek szkolnych, zapewne kilka z nich zechce zapoznać się
z ofertą kulturalną TMZS. Zapraszamy!
Piotr Ożóg

Nie tylko handel, ale i sport motoryzacyjny na placu targowym
Deszczowa pogoda nie odstraszyła fanów motoryzacji,
gdyż w niedzielę 5 maja 2019 r. odbył się pierwszy w historii
Drift Challenge Sokołów Małopolski 2019 (Drift o Puchar Burmistrza GiM Sokołów Młp.) oraz atrakcje towarzyszące, czyli
zlot klubu Audi A4 Podkarpacie oraz dla kibiców – drift taxi.
Za organizacje wydarzenia odpowiedzialny był Automobilklub
Rzeszów, a swoją cegiełkę dołożyły także samorządowe jednostki gminne. Jeżdżono dla zabawy, więc i nagrody w postaci
pucharów były symboliczne, a wręczył je Burmistrz GiM Andrzej Ożóg dla trzech najlepszych drifterów. Imprezie przyświecał szczytny cel, czyli charytatywna zbiórka pieniędzy dla
potrzebującego wsparcia dziecka – dla Mai. Cały czas był dostępny ruszt z kiełbaskami, a wypracowany zysk przekazano
na rzecz zbiórki. Globalna kwota zebrana wśród zawodników
i kibiców wynosiła 9481 PLN.
Marek Kida

Fot. Krzysztof Klimek
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W Klubie Seniora
Spotknia w Klubie Seniora odbywają
się w każdy czwartek o godzinie 16:00.
Dodatkowo dwa razy w miesiącu w środy uczestnicy Klubu Seniora uczęszczają na zajęcia na basenie. Na spotkaniach poruszane są przeróżne tematy
dotyczące m.in. zdrowia, pielęgnacji czy
profilaktyki.
W Klubie Seniora odbyły się warsztaty ozdabiania jajek wielkanocnych techniką decoupage. Zajęcia poprowadziła
instruktor p. Henryka Boho. Powstały
pisanki o przeróżnych wzorach, pełne
oryginalności i pomysłowości. W Klubie
Seniora na zajęciach gościła pani Anna
Cieszyńska – specjalista ds. warzywnictwa i sadownictwa Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Odbyła się prelekcja sadownicza,
na której wśród poruszanych tematów
wysłuchaliśmy rad m.in. o nawożeniu,
odmianach, sposobach podwyższenia zdrowotności roślin, czy zwalczaniu

szkodników. Na zajęciach Klubu Seniora
odbyły się także spotkania z p. Łukaszem
Jurkiem – biochemikiem i specjalistą odżywiania komórkowego. Były to spotkania z zakresu profilaktyki zdrowia, gdzie
w bardzo ciekawy sposób została przedstawiona m.in. kwestia wpływu jedzenia
na nasze zdrowie. Zostały również poruszone tematy dotyczące oczyszczania organizmu oraz jego regeneracji. Do
Klubu Seniora z wizytą przybył również
prawnik z fundacji PASIEKA – Fundacja
Rozwoju i Wsparcia. Przybliżone zostały kwestie prawa spadkowego. Zostały

Wycieczka Park Trampolin oraz Kino
MGOKSiR zorganizował wyjazd
dla dzieci uczęszczających w zajęciach. Dzieci skorzystały z okazji
i w sobotę 27 kwietnia pod opieką
instruktorów Barbary Rybak i Marka
Kidy, którzy prowadzą z nimi zajęcia

przez cały rok, a i dobrze ich znają
udali się na cały dzień do Rzeszowa.
Wśród atrakcji wymyślonych przez
instruktorów znalazła się poranna
gimnastyka w Parku Trampolin JumpWorld. Ta coraz bardziej popularna

wskazane różnice proceduralne pomiędzy postępowaniami na podstawie
ustawy oraz na podstawie testamentu,
możliwości spisania ostatniej woli, czy
zagrożenia wynikające z niezachowania
właściwej formy testamentu. Omówione
zostały także dopuszczalne prawnie zapisy testamentowe oraz zabezpieczenia
właściwego wykonania ostatniej woli.
Wskazane zostały także wysokości koniecznych opłat sądowych oraz wiele
innych spraw związanych z tematyką
prawa spadkowego.
Barbara Rybak
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forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora,
dzieci korzystały z szeregu atrakcji,
m.in. ścieżek akrobatycznych, koszów
do wsadów, trampolin sportowych oraz
basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu
nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowania
sportem, a przede wszystkim uświadomił dzieciom, iż skoki na trampoli-

nie to nie tylko wspaniała zabawa, ale
również doskonałe ćwiczenie dla mięśni nóg. Park ten okazał się świetnym
miejscem na aktywne spędzenie wolnego czasu. Następnie nadszedł czas
na posiłek regeneracyjny. Wszyscy
trochę zmęczeni i głodni zamówili sobie coś pysznego. Pobyt w restauracji
przysporzył dzieciom wiele radości.
Następną atrakcją wycieczki był
pobyt w Multikinie, gdzie podzieliliśmy
się na dwie grupy. Starsze dzieci udały się na projekcję wybranego filmu

Kółko wokalne Leżajsk
19 maja 2019 roku w Bazylice OO.
Bernardynów w Leżajsku odbył się XVIII
Regionalny, XII Podkarpacki Przegląd
Pieśni Maryjnej, w którym wzięły udział
uczennice Kółka Wokalnego, działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku

Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp.: Zuzanna Śliż, Maja Słonina oraz
Matylda Słonina. Do występu przygotowała ich pani Izabela Piersiak.
Izabela Piersiak

Kółko wokalne pieśń Maryjna
28 maja 2019 w Zespole Szkół im.
Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej odbył się Konkurs Pieśni Maryjnej,
w którym wyróżnienie zdobyła Julia Tabaka, przygotowana do występu przez
panią Izabelę Piersiak w ramach zajęć
z Kółka Wokalnego działającego przy
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Gratulacje dla Julii.
Izabela Piersiak

natomiast młodsze dzieci udały się na
bajkę. W sali kinowej zajęliśmy wygodne miejsca i czekaliśmy na projekcję.
Animowane postacie na ekranie, głośna muzyka i zabawa się rozpoczęła.
Wszyscy bawili się wyśmienicie. Wybuchy śmiechu, oklaski i krzyki przepełniały salę.
Zabawa dostarczyła uczestnikom
wycieczki
wielu
niezapomnianych
wrażeń. Dzieci wróciły uśmiechnięte
i szczęśliwe.
Barbara Rybak
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Świetlica Kąty Trzebuskie
Ostatnio w świetlicy w Kątach Trzebuskich miały miejsce
dwie uroczystości. Jedną z nich był Dzień Mamy. Z tej okazji
dzieci przygotowały piękne laurki z życzeniami, które później
po powrocie do domu wręczyły swoim mamom. Kolejnym wydarzeniem był Dzień Dziecka.
W tym dniu zostały zorganizowane różne gry i zabawy.
Dzieci otrzymały drobne upominki, ale największą frajdę sprawiło im samodzielne kręcenie waty cukrowej w specjalnej maszynie.
Marzena Wielgosz
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Działania artystyczne w
KONKURSY PLASTYCZNE
Ziemia – Nasz Dom
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim zorganizował XIX Powiatowy
Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA – NASZ DOM”.
W tym roku hasło konkursu brzmiało:
„Świeże powietrze, czyste wody, zielone lasy…”. Celem konkursu jest przede
wszystkim rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży, rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej,
uwrażliwianie ich na piękno przyrody,
budzenie szacunku do przyrody oraz
stwarzanie możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej autorów na tematy ekologiczne i ochronę środowiska.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej
w dowolnej technice w formatach A4
lub A3 o tematyce związanej z hasłem
konkursu.
Na konkurs wpłynęło ogółem 159
prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kat. 6–9 lat (przedszkole i klasy I–III
szkół podstawowych), II kat. 10–13 lat
(klasy IV–VII szkół podstawowych),
III kat. 14–16 lat (gimnazja) z 20 placówek oświatowo-kulturalnych powiatu
rzeszowskiego i miasta Rzeszowa.
Komisja konkursowa w dniu 27 marca 2019 roku oceniła wszystkie nadesłane na konkurs prace. W skład komisji
weszli: Anna Cisek, studentka IV roku
Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego; Henryka Boho, instruktorka plastyki w MGOKSiR; dr Bartosz

Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej, kierownik Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie. Komisja postanowiła przyznać
1 nagrodę Grand Prix, 11 nagród i 10 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.
W czwartej kategorii nagród i wyróżnień
nie przyznano. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 132 prace.
Grand Prix – Klaudia Rożek, IX Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
I kategoria wiekowa
I Nagroda – Hubert Bocek, Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
I Nagroda – Anna Walicka, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.
II Nagroda – Zuzanna Początek, Szkoła
Podstawowa w Kąkolówce
III Nagroda – Weronika Szeliga, Miejsko
Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
Wyróżnienia
– Oliwia Nowak, Szkoła Podstawowa nr
1 w Nienadówce
– Milena Nykiel, Szkoła Podstawowa
w Sokołowie Młp.
– Blanka Patrzyk, Szkoła Podstawowa
w Borku Starym
– Weronika Sapa, Szkoła Podstawowa
w Kąkolówce
– Nikola Sereda, Miejsko Gminny Dom
Kultury w Głogowie Młp.
– Wiktoria Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nienadówce
II kategoria wiekowa
I Nagroda – Martyna Jeż, Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.

I Nagroda – Nikola Koziarz, Szkoła
Podstawowa w Sokołowie Młp.
II Nagroda – Kinga Kawa, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.
II Nagroda – Kacper Mucha, Szkoła
Podstawowa w Głogowie Młp.
III Nagroda – Zuzanna Tadla, Szkoła
Podstawowa nr 15 w Rzeszowie
Wyróżnienia
– Wiktoria Cebula, Szkoła Podstawowa
w Głogowie Młp.
– Beata Czerwonka, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.
– Luiza Konefał, Szkoła Podstawowa
nr 15 w Rzeszowie
– Katarzyna Kozioł, Szkoła Podstawowa
nr 1 w Trzebosi
III kategoria wiekowa
Nagroda – Natalia Gałkowska, Szkoła
Podstawowa nr 15 w Rzeszowie
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Nagroda – Urszula Skrzypek, Szkoła
Podstawowa w Sokołowie Młp.
Wystawa pokonkursowa czynna
była w sali klubowej MGOKSiR w dniach
od 21 marca do 12 kwietnia 2019 roku.
12 kwietnia o godzinie 13.00 w sali
klubowej MGOKSiR w Sokołowie odbył się FINISAŻ – podsumowanie XIX
Powiatowego Konkursu Twórczości

Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA
– NASZ DOM”.
Podczas finisażu gości powitała
dyrektorka MGOKSiR Agata Dec, protokół obrad komisji odczytał Bartosz
Walicki. Nagrody rzeczowe, dyplomy
i podziękowania wręczały Agata Dec
i Anna Cisek. Laureaci wraz z rodzicami i opiekunami zwiedzili wystawę, na

której prezentowały się nagrodzone,
wyróżnione i zakwalifikowane prace
plastyczne, po czym nastąpił demontaż
wystawy.
Dla uczestników finisażu przygotowano poczęstunek w postaci soków
i słodyczy.
Gratulujemy wszystkim laureatom
i dziękujemy za udział w konkursie.

17 kwietnia 2019 roku powołana przez Organizatora komisja konkursowa oceniła 208 prac: płaskich,
przestrzennych i serwetek, przyznając
30 nagród równorzędnych i 4 wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych.
Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 156 prac. Prace oceniała komisja w składzie: Małgorzata Kwolek,
pedagog plastyki w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie; Anna Cisek,
studentka IV roku Grafiki na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
dr Bartosz Walicki, regionalista, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, kierownik Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sokołowie.
Prace plastyczne płaskie – I kategoria
wiekowa
Nagrody równorzędne
– Antonina Bober, Szkoła Podstawowa
Borek Stary
– Aleksandra Chorzępa, Zespół Szkół nr
2 Nienadówka

– Karolina Jedynak, Szkoła Podstawowa nr 15 Rzeszów
– Magdalena Koch, Szkoła Podstawowa
Sokołów Młp.
– Anna Kot, Szkoła Podstawowa nr 1
Trzeboś
– Julia Kuźniar, Szkoła Podstawowa
nr 30 Rzeszów
– Julia Pasterz, Świetlica Szkoły Podstawowej Tyczyn
– Maja Pikor, MGOKSiR Sokołów Młp.
– Szymon Radomski, Zespół Szkół Górno

„Wielkanoc 2019”
VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny
„WIELKANOC 2019” pt. „Palmy – Pisanki – Koszyczki. Szydełkowe Ozdoby Wielkanocne” zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i niepełnosprawnych. Celem konkursu
jest zachowanie tradycji wykonywania
ozdób wielkanocnych, rozwijanie kreatywności, pomysłowości i wrażliwości
estetycznej uczestników, kształtowanie
aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej
związanej z obrzędami Wielkiej Nocy,
integracja osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem konkursu były prace
w dwóch kategoriach: I. Prace płaskie
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat oraz
osób niepełnosprawnych (bez względu na wiek) o tematyce wielkanocnej
(„Pisanka Wielkanocna”, „Palma Wielkanocna”, „Wielkanocny Koszyczek”);
II. Prace przestrzenne + Serwetki dla
dzieci i młodzieży od 11 roku życia,
osób dorosłych (20+) oraz osób niepełnosprawnych (bez względu na wiek),
wykonane na szydełku z kordonka, nici
lub włóczki do wyboru: kurki, jajka, koszyczki, zajączki, baranki, serwetki.
Do udziału w konkursie zgłosili się
uczestnicy reprezentujący 20 placówek oświatowo-kulturalno-wychowawczych w czterech kategoriach: I – Dzieci
w wieku od 5 do 10 lat, II – Dzieci z klas
V–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie III kl. gimnazjum, IV – Dorośli 20+
oraz V – Osoby niepełnosprawne (bez
względu na wiek), z terenu powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa oraz
uczestnicy indywidualni.
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– Eliza Smoła, Zespół Szkół nr 1 Nienadówka
– Natalia Starzyk, Szkoła Podstawowa
nr 1 Trzeboś
– Kacper Szczepanik, Szkoła Podstawowa nr 1 Trzeboś
Prace plastyczne płaskie – V kategoria
wiekowa
Nagrody równorzędne
– Paweł Jodłowski, Szkoła Podstawowa
nr 1 Trzeboś
– Katarzyna Kochańska, MGOKSiR Sokołów Młp. i Środowiskowy Dom Samopomocy Sokołów Młp.
– Patryk Malinowski, Szkoła Podstawowa nr 30 Rzeszów
– Anita Szeliga, Środowiskowy Dom Samopomocy Sokołów Młp.
Prace przestrzenne + Serwetki – II kategoria wiekowa
Nagrody równorzędne
– Magdalena Łazor, Szkoła Podstawowa Łubno
– Emilia Nowak, Zespół Szkół nr 2 Nienadówka
– Kacper Ostolski, Szkoła Podstawowa
nr 2 Trzeboś
– Julian Piersiak, Kąty Trzebuskie
– Anna Rabiejewska, Szkoła Podstawowa Tyczyn
– Karolina Rzeszutek, Zespół Szkół nr 2
Nienadówka

Prace przestrzenne + Serwetki – IV kategoria wiekowa
Nagrody równorzędne
– Małgorzata Cisek, KTS „ART-dekor”
MGOKSiR Sokołów Młp.
– Anna Fałda, Trzeboś
– Marzena Koryl, KTS „ART-dekor”
MGOKSiR Sokołów Młp.
– Małgorzata Wójcik, KTS „ART-dekor”
MGOKSiR Sokołów Młp.
Wyróżnienia
– Magdalena Jabłońska, KTS „ART-dekor” MGOKSiR Sokołów Młp.
– Janina Kleszyk, Sokołów Młp.
– Izabela Kurcek, KTS „ART-dekor”
MGOKSiR Sokołów Młp.
– Danuta Olszowy, KTS „ART-dekor”
MGOKSiR Sokołów Młp.
Prace przestrzenne + Serwetki – V kategoria wiekowa
Nagrody równorzędne
– Lidia Babiarz, Środowiskowy Dom Samopomocy Sokołów Młp.
– Krystyna Darocha, Środowiskowy
Dom Samopomocy Sokołów Młp.
– Grażyna Motyl, Środowiskowy Dom
Samopomocy Sokołów Młp.
– Anna Skiba, Środowiskowy Dom Samopomocy Sokołów Młp.
Wystawa pokonkursowa została zorganizowana w sali klubowej MGOKSiR.
Ekspozycja czynna była od 17 kwietnia

do 10 maja 2019 roku. W tym dniu o godzinie 16.00 miał miejsce FINISAŻ – podsumowanie VIII Powiatowego Konkursu
Plastycznego „WIELKANOC 2019”.
Podczas finisażu laureatów i opiekunów powitała dyrektorka MGOKSiR
Agata Dec, protokół obrad komisji odczytał Bartosz Walicki. Dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe wręczały
Agata Dec i Anna Cisek.
Laureaci, rodzice i opiekunowie
zwiedzili wystawę, na której prezentowały się nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace plastyczne i rękodzielnicze, po czym nastąpił demontaż
wystawy i odbiór prac.
Dla uczestników finisażu przygotowano poczęstunek w postaci soków
i słodyczy.
Gratulujemy wszystkim laureatom
i dziękujemy za udział w konkursie.
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Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy zajęć artystycznych
w MGOKSiR
W III Międzynarodowym Biennale na Małą
Formę Graficzną „Miedzy czernią a bielą…”
brały udział dzieci z kółka plastycznego oraz
Anna Cisek, członkini
Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”. Dzieci
wykonywały prace graficzne – linoryty – pod
kierunkiem Ani podczas
zajęć plastycznych. Tematem
tegorocznych
grafik były „Średniowieczne
zamczyska
– historia zaklęta w kamieniach”. Anna Cisek
za swój linoryt zatytułowany „Zamek Alcazar” zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy! Konkurs zorganizował Młodzieżowy Dom
Kultury w Rybniku.
Nagrodę równorzędną w kategorii prace plastyczne płaskie w VIII
Powiatowym Konkursie
Plastycznym „WIELKANOC 2019” otrzymała
Maja Pikor, za „Wielkanocny koszyczek” narysowany suchymi pastelami.
W konkursie tym nagrody i wyróżnienia zdobyły
członkinie Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”.
Nagrody otrzymały: Małgorzata Cisek, Marzena
Koryl i Małgorzata Wójcik, wyróżnienia: Magdalena Jabłońska, Izabela
Kurcek i Danuta Olszowy – w kategorii prace
przestrzenne; natomiast
nagrodę w kategorii prace plastyczne płaskie otrzymała Katarzyna Kochańska. Gratulujemy!
W konkursie plastycznym dla dzieci pt. „Zaczarowany świat
baśni Charles’a Perrault”, zorganizowanym przez Filię Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie brały udział dzieci z kółka plastycznego działającego w MGOKSiR. Dzieci wykonywały
ilustracje do wybranych utworów
tego francuskiego
baśniopisarza epoki baroku,
między
innymi
do „Kopciuszka”,
„Kota w butach”,
„Śpiącej królewny” i „Czerwonego
Kapturka”.

Komisja konkursowa oceniła 196 prac plastycznych
z 14 placówek oświatowo-kulturalnych gminy i miasta Sokołów Małopolski. Wśród laureatów znalazły się dzieci z kółka
plastycznego: Hania Matuła (nagroda), Julia Matuła (nagroda), Daria Sowa (wyróżnienie), Antonina Tabaka (I nagroda),
Róża Wawrzaszek (I nagroda), Aurelia Ożóg (II nagroda),
Kinga Sidor (II nagroda), Martyna Kołodziej (III nagroda),
Maja Pikor (III nagroda) i Magdalena Jaśkowska (wyróżnienie). Gratulujemy!
9 maja 2019 roku o godzinie piętnastej w bibliotece w Górnie odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz nastąpiło
wręczanie nagród laureatom. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci przyborów i materiałów plastycznych.

W XVI Ogólnopolskiej Wiośnie Młodych Talentów – PREZENTACJE 2019 pt. „Portret” prace dwojga dzieci – Milenki
Nykiel i Patryka Wosia, zostały zakwalifikowane na wystawę
pokonkursową. Konkurs zorganizował Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce. Dzieci narysowały swoje autoportrety. Gratulujemy!

Z kolei w Wojewódzkich Wiosennych Zmaganiach Artystycznych pt. „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery”,
zorganizowanych przez Zespół Szkół w Trzebusce pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z okazji obchodów Roku Stanisława Moniuszki i jego dwusetnej rocznicy
urodzin – nagrody zdobyli Staś Poźniak i Patryk Woś, wyróż-
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nienia: Amelka Jabłońska i Kajtek Rzeszutek. Dzieci narysowały portrety wybranych bohaterów utworów Moniuszki – góralki i górali z opery „Halka”. Gratulujemy! Nagrody laureatom
wręczane były 28 maja w Zespole Szkół w Trzebusce.

Dwie uczestniczki zajęć plastycznych w MGOKSiR zostały
wyróżnione nagrodami w konkursach dla dzieci. W XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Mój Brzechwa” II nagrodę
zdobyła Amelia Matuła lat 9 z Trzebosi. Konkurs skierowany był
do najmłodszych dzieci – przedszkolaków (3–6 lat) i z klas I–III
szkół podstawowych. Konkurs zorganizował Młodzieżowy Dom
Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, a zadaniem uczestników
było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Jana Brzechwy.
Jury spośród 400 prac wytypowało do nagród 23 prace, z których
jedną – ilustrację do wiersza „Żuk” – narysowała suchymi pastelami Amelia. Gratulujemy! Amelka w dniu 8 czerwca uczestniczyła
w VII Dzielnicowym Pikniku „Wianki nad Białuchą” w Krakowie,
podczas którego wręczano nagrody laureatom konkursu.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Mój nocny
Lotnik”, zorganizowanym przez Hotel Wierchomla w Wierchomli Małej nagrodę – wyróżnienie od twórcy ludowego Mariana Mółki (jednego z członków jury) otrzymała Antonina Tabaka lat 9 z Wólki Niedźwiedzkiej. Na konkurs ten nadesłano
ponad 950 prac o tematyce przyrodniczej, przedstawiających
latające zwierzęta aktywne nocą – sowy i nietoperze. Konkurs był adresowany do wszystkich – bez ograniczeń wiekowych. Jury – artyści, chiropterolodzy i lokalni twórcy ludowi
przyznali nagrody główne oraz dodatkowo osobiste wyróżnienia. Jedno z takich właśnie wyróżnień otrzymała Tosia,
za pracę wykonaną suchymi pastelami pt. „Nocny myśliwy”.
Gratulujemy!

Dzieci do konkursów przygotowywała instruktorka Henryka Boho, która, jako członkini i prowadząca Klub Twórców
Sztuki, wraz ze swymi koleżankami z klubu, brała udział
w III Międzygminnym
Konkursie Twórczości
Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce” – KRASNE 2019,
zdobywając nagrodę
dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem, organizatora konkursu.
Gratulujemy! Nagrody
laureatom
konkursu
wręczane były 30 maja
o godzinie siedemnastej w GOKiB w Krasnem.
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PLENERY ARTYSTYCZNE, WYSTAWY
Artystyczna Majówka w Wólce Niedźwiedzkiej
1 maja 2019 roku w Wólce Niedźwiedzkiej odbył się jednodniowy plener malarsko-fotograficzny dla członków Klubu
Twórców Sztuki „ART-dekor” z MGOKSiR. Do udziału w plenerze zaproszeni zostali również członkowie Aktywnej Grupy
Twórców z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp.
oraz Amatorskiej Grupy Plastycznej z Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie. Jednak nieoczekiwane trudności komunikacyjne spowodowały, że zgłoszone osoby z tych grup plastycznych nie dojechały na miejsce pleneru.
Bazą pleneru był Wiejski Dom Kultury, którego pracownica,
pani Zofia Pomykała, przyjęła artystów z wielką serdecznością
i gościnnością.
Plener trwał w godzinach od dziesiątej do szesnastej. Pogoda, która jeszcze poprzedniego dnia nie nastrajała optymistycznie (cały dzień padało), w dniu 1 maja zmieniła się – zaświeciło
słońce, wiał lekki wietrzyk, po niebie płynęły malownicze obłoki,
i mimo że kilkakrotnie pokropił deszcz, nie przeszkodziło to w pracy artystów – malarzy i fotografików. Efektem tej pracy jest wystawa poplenerowa zorganizowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokołowie. Ekspozycja czynna jest w dniach 3
czerwca – 5 lipca 2019. Zapraszamy do jej zwiedzania.
Uczestnikami pleneru byli: Henryka Boho, Magdalena Jabłońska, Katarzyna Kochańska, Małgorzata Kwolek, Monika
Kwolek, Maria Łuszczki, Teresa Matuła, Wiesława Pałka, Jolanta Szczygieł, Alina Szczygieł, Bartosz Walicki, Helena Woźniak i Małgorzata Wójcik oraz Stanisława Rzeszutek, artystka
z Wólki Niedźwiedzkiej, która przed laty pracowała w Ośrodku
Kultury jako instruktor plastyki, a teraz postanowiła wstąpić do
sokołowskiego Klubu.
Wśród dorosłych uczestników były również dzieci, które
rysowały: Ania Walicka (lat 8) i Krzyś Walicki (lat 11); fotografowała Amelka Jabłońska (lat 7).
Plener zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.
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Sokołowski Plener dla dzieci i młodzieży

25 maja w Sokołowie Młp. odbył się IX Plener malarski dla
dzieci i młodzieży pt. „Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
Młp., zorganizowany przez MGOKSiR przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie oraz Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Mazury. Plener był promocją Sokołowa Małopolskiego
z okazji przypadającej w tym roku 450. rocznicy lokacji miasta. W plenerze wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 8
do 16 lat oraz jedna osoba dorosła (opiekun) i jedna osoba
niepełnosprawna, reprezentujących placówki: Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach – Szkołę Podstawową im. Gen.
Bronisława Kwiatkowskiego; Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie – Szkołę Podstawową; Zespół Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie – Szkołę Podstawową; Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie; Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu; Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Sokołowie.
Uczestnicy pleneru malowali farbami i rysowali pastelami
wybrane sokołowskie obiekty architektoniczne oraz miejsca
przyrodnicze. Efektem ich pracy jest wystawa poplenerowa,
która mieści się w sali klubowej w MGOKSiR. Ekspozycja
czynna jest od 30 maja. 19 czerwca o godzinie szesnastej
odbędzie się podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów,

podziękowań i nagród laureatom wybranym przez przedstawicieli Organizatorów pleneru.
Zapraszamy wszystkich uczestników pleneru wraz z opiekunami na tę uroczystość.
Wystawa poplenerowa trwać będzie jeszcze do 31 lipca.
Zachęcamy gorąco do jej zwiedzania.
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Muzyka II 100 × 70 2019

Nadzieja 20 × 20 akwaforta, akwatinta 2017

tożsamość II 100 × 70 2018

„W grafice ukryte...”
1 czerwca w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej zakończyła się wystawa grafiki Anny Cisek, zatytułowana „W grafice ukryte...”. Wystawę zorganizował MGOKSiR wspólnie
z sokołowską Biblioteką. Wystawa dostępna była dla zwiedzających od 30 kwietnia i cieszyła się dużym zainteresowaniem;
zwiedzali ją: zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie
oraz indywidualni mieszkańcy gminy i miasta.
Anna Cisek urodziła się 1 lipca 1996 roku. Mieszka w Trzebosi. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Rzeszowie o kierunku techniki cyfrowe. Aktualnie jest
studentką IV roku Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Od dziecka jest związana z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Od
2012 roku należy do Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”.
Pasjonuje się malarstwem, rysunkiem, a w szczególności
grafiką warsztatową i komputerową. Uczestniczy w wielu plenerach malarskich i konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Bierze udział w zbiorowych i indywidualnych
wystawach malarskich na terenie całej Polski. Jako członkini
KTS przekazuje swoją wiedzę w zakresie grafiki warsztatowej
dzieciom i młodzieży podczas zajęć plastycznych i warsztatów
artystycznych organizowanych przez MGOKSiR. Uczestniczy
również w pracach jurorskich dziecięcych konkursów plastycznych w MGOKSiR.
Wystawa Anny Cisek była kolejną z cyklu wystaw pt. „PREZENTACJE”, organizowanych w roku bieżącym z okazji 10-lecia istnienia KTS „ART-dekor”.

Finisaż zgromadził sympatyków sztuk plastycznych, przyjaciół i rodzinę artystki, koleżanki i kolegów z Klubu. Podczas
tej uroczystości miło nam było gościć między innymi pana Sławomira Ożoga, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.,
pana Stanisława Kulę, radnego powiatowego oraz pana Andrzeja Pasierba, byłego radnego Rady Miejskiej. Gości powitał
kierownik Biblioteki dr Bartosz Walicki, który wręczył artystce
list gratulacyjny i kwiaty. Także list gratulacyjny i kwiaty w imieniu dyrektora MGOKSiR wręczyli Henryka Boho i Sławomir
Ożóg.
Gratulujemy Annie wystawy oraz pasji i zaangażowania
w popularyzację sztuk plastycznych w naszym środowisku. Życzymy kolejnych lat kreatywnych działań i sukcesów artystycznych, wielu wystaw i uznania zwiedzających oraz powodzenia
w życiu osobistym.
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Plener w Głogowie Młp.
2 czerwca cztery członkinie Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” – Małgorzata Wójcik, Henryka Boho, Wiesława Pałka i Helena Woźniak – przebywały na plenerze malarskim
w Głogowie Małopolskim, zorganizowanym przez miejscową
Aktywną Grupę Twórców. Z zaproszenia skorzystali artyści
z Rzeszowa, Sokołowa, Krosna.
Plener odbywał się głównie na
głogowskim Rynku. Artyści malowali, fotografowali. Efektem
ich pracy będzie wystawa w Ratuszu.

Plener malarski z „EUROGALICJĄ”

3 czerwca w Malawie odbył się plener
malarski zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. W plenerze wzięły udział
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
zamieszkałe na obszarze działalności
Stowarzyszenia. Wśród nich byli uczestnicy zajęć artystycznych w MGOKSiR
– z kółka plastycznego: Matylda Słonina oraz z KTS „ART-dekor”: Małgorzata Kwolek, Henryka Boho i Wiesława
Pałka. Plener miał miejsce na wzgórzu
Magdalenka. Wzgórze to, o wysokości 399 m n.p.m., stanowi północną
krawędź Pogórza Dynowskiego i jest
najwyższym wzniesieniem w okolicach
Rzeszowa. Na wzgórzu stoi murowana
kaplica św. Marii Magdaleny, pochodząca z 1712 roku. Budowę kościółka zlecił
książę Lubomirski, najprawdopodobniej

jako zadośćuczynienie za zabójstwo. Ze
względu na położenie kościółek pełnił
rolę punktu obronnego i strażniczo-obserwacyjnego.
W tej malowniczej scenerii, w otoczeniu pól, łąk i lasów, w cieniu drzew
i murów pięknej, zabytkowej kaplicy,
młodzi i dorośli artyści przez klika godzin (od dziesiątej do trzynastej) ma-

lowali farbami akrylowymi na płótnach
formatu 50x70 centymetrów. Wystawa
prac plenerowych zostanie zaprezentowana w siedzibie „EUROGALICJI’
w Sokołowie przy ulicy Rzeszowskiej.
O terminie wystawy uczestnicy zostaną
powiadomieni przez organizatora.
Fot. Sz. Bełz, H. Boho, B. Walicki,
E. Kłeczek-Walicka
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„Podróże kształcą, ale wykształconych”
W życiu nie pamiętamy minionych dni, a jedynie konkretne chwile. Pamiętamy ludzi i emocje, które nam
wtedy towarzyszyły. To umiejętność obserwacji, wdzięczność, otwartość na nowe doświadczenia i znajomości oraz ciekawość świata pomagają nam „kształcić się” w podróży.
Podróżowanie nauczyło mnie poszerzania horyzontów. Słusznie zauważył Mark Twain, że „Nie osiągniesz
szerokiego, pełnego wglądu w ludzi
i rzeczy wegetując w jednym małym
kącie ziemi przez całe życie”. Podróże
często zmuszają nas do spróbowania
wielu rzeczy po raz pierwszy, do wyjścia
ze swojej strefy komfortu. To sprawia, że
nagle zaczynamy widzieć rzeczy z innej
perspektywy, dowiadujemy się, że jeśli
chcemy, to potrafimy wiele. Czasem
jest też odwrotnie, bo zwłaszcza w zagranicznych podróżach przekonujemy
się, że choćby brak znajomości języka
zabiera nam wiele ciekawych spotkań
z napotkanymi ludźmi. Jeszcze lepszej
nauki języka angielskiego nauczyły
mnie moje podróże do Nowego Jorku.
Kiedy 10 lat temu, pewnego lipcowego
popołudnia zgubiłam się gdzieś na Górnym Manhattanie, zdałam sobie sprawę,
że czas najwyższy nauczyć się bardzo
dobrze przynajmniej języka angielskiego. Odkryłam wtedy smutną prawdę, że
lata spędzone w szkole podstawowej
i liceum na nauce języka angielskiego
nie przyniosły namacalnego efektu. Za
to motywacja po zgubieniu się na nowojorskich ulicach zdecydowanie tak. Dziś
nie mam bariery językowej ani problemów z komunikacją.

„To już było.
To już nie ma znaczenia.
Ważne to, co jest tu i teraz”
Zeszłoroczna podróż do Albanii
zmieniła moje wyobrażenie o tym kraju. Dzisiejsza Albania jest bezpieczna
i stabilna jako państwo. Jednak jeszcze w 1997 r. miało tam miejsce coś
na kształt wojny domowej, w której
zginęło około 2000 osób. Rząd stracił
kontrolę nad połową kraju, a cywile zajęli bazy marynarki wojennej, lotniska
i magazyny z bronią. W wyniku rozruchów z wojskowych magazynów zniknęła broń: 652 tys. sztuk broni palnej,
3,5 mln. granatów ręcznych, 3,6 tys.
ton materiałów wybuchowych i 1 milion
min. Broni tej nigdy nie odzyskano. Za
rządów Envera Hodży Albania była jednym z najbardziej zamkniętych krajów
na świecie. Hodża wymyślił swój własny sposób na komunizm, stopniowo

zamykając swój kraj przed wpływami
z zewnątrz. Koniec końców Albania
pozostała w latach siedemdziesiątych
bez żadnego sojusznika na świecie.
Obywatele Albanii nie mogli podróżować za granicę. Nie mogli nawet posiadać prywatnych samochodów. Wśród
tej smutnej historii znajdziemy też sądy
polityczne, obozy pracy, nacjonalizację
prywatnej ziemi i utworzenie wielkich
państwowych gospodarstw (coś na
wzór naszych PGR-ów). Szczególnie
w pamięci zapadła mi opowieść Mileny
– naszej przewodniczki, która w Albanii w okresie wakacyjnym bywa nawet
2 razy w tygodniu – o Albańczyku, którego zapytała jak to było w tych strasznych czasach, a on jej odpowiedział, że
„to już było. To już nie ma znaczenia.
Ważne to, co jest tu i teraz”. Albańczyk
ten stracił dwoje małych dzieci. To bardzo ważne, żeby potrafić zamknąć pewien rozdział w życiu, bo tylko wtedy da
się otworzyć inny.

Bałkańskie Monte-Carlo
Albania nie jest w Unii Europejskiej.
Ma jednak status kandydata do UE od
2014 r. Z Polski do Sarandy najszybciej
można dostać się samolotem na Korfu
i stamtąd promem do Sarandy, który płynie około godziny. Koszt to jakieś 100 zł,
z tymże zależy kiedy chcemy płynąć.

Najdrożej jest rzecz jasna w sezonie.
O Sarandzie mówi się, że jest bałkańskim Monte Carlo. Saranda ma ponad
2000 lat i była jednym z nadmorskich portów Starego Egiptu. To właśnie w rejonie
Sarandy hodowane są jedne z najlepszych małż jakie jadłam. Saranda słynie
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z rezerwatów małży. Na jeziorze Butrint
znajdują się wystające z wody specjalne klatki, w których hoduje się małże.
Warto zauważyć, że w Albanii proces
produkcji żywności nie jest jeszcze tak
uprzemysłowiony jak w krajach zachodnich. Większość warzyw i owoców rośnie
w promieniach słońca i dlatego są bardzo słodkie i soczyste. Spacerując po
Sarandzie na pewno zobaczycie bunkry.
Kiedyś bunkry zostały zbudowane tak,
by można z nich było ostrzeliwać plażę.
Wg różnych szacunków powstało ich
między 300 a 800 tysięcy.
Będąc w Sarandzie obowiązkowo
należy odwiedzić zamek Lekursi, który
jest jednym z najpiękniejszych miejsc
w tym mieście. Mnie to miejsce urzekło. Historycy uważają, że został on
zbudowany około 1537 r., kiedy to Sułtan Suleiman zaatakował Korfu i chciał
kontrolować również Sarandę i drogę
Saranda-Butrint. Na zamku znajdziecie
restaurację i kawiarnią. Popijając caffe
latte macie przed sobą przepiękny widok m.in. na grecką wyspę Korfu. Latem
organizowane są tam wieczory albańskie, z albańską muzyką ludową i tańcami. Niedaleko Sarandy znajduje się Butrint, osada wpisana na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. W starożytności istniała tu osada iliryjska, przekształcona w VII wieku p.n.e. w grecką
kolonię i miasto portowe. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie mozaiki, które tam
się znajdują.
Co wyróżnia Albanię na tle innych
krajów? Myjnie samochodowe, których jest pełno. Te myjnie to głównie
plandeka i prosty karcher jako całość
wyposażenia. Pewnie ich ilość wynika
z nienajlepszej jakości albańskich dróg.
Niezaprzeczalny urok Albanii znajdziemy przede wszystkim w przyjaznych
i uśmiechniętych, choć często biednych
mieszkańcach tego kraju. Z krajów, które odwiedziłam to właśnie ten kraj wydał
mi się autentyczny, jeszcze nie tak bardzo „skażony” europejskimi standardami, które turystę traktują jak skarbonkę,
a nie gościa.

Siga-siga,
czyli grecka sztuka życia
Ważne w tej sztuce życia jest, aby
cieszyć się chwilą, a rozkosz czerpać
z drobnostek. Dla Greków czas ma inne
znaczenie niż dla reszty świata. Grecy
spóźniają się ciągle, a spóźnianie jest
w dobrym tonie. Czasu nie da się przecież okiełznąć. Dla nich najważniejsze
jest spełnienie obowiązków domowych,
bycie matką, ojcem, mężem czy żoną.
Jeśli wybierają się na wesele, a dzieci
są głodne to należy je nakarmić i do-

w okresie zimowym w poszukiwaniu
pracy do innych krajów. Warto docenić
Greków, którzy pracuję bardzo ciężko
przez cały sezon zostawiając im kilka
euro napiwku kiedy już będziemy wyjeżdżać z hotelu.

Węże Matki Bożej

piero wyjść z domu. Jeśli ślub zaczyna
się o 18:00. To najlepiej przyjść 30 minut później. Kiedy słuchałam opowieści
o spóźnialskich Grekach, zastanawiało
mnie dlaczego tablice przystankowe
obok mojego hotelu na Krecie zawierały
czas odjazdu co pół godziny. 10, 10:30,
11, 11:30... Wyjaśniono mi, że jakieś
tabliczki muszą wisieć, ale tutaj nikt nie
patrzy na rozkład. Przychodzisz, czekasz i jakiś autobus zawsze przyjedzie.

Grecy śpią w listopadzie
My turyści zachwycamy się morzem,
niebieskim, bezchmurnym niebem i wakacyjną beztroską. Zachwycałam się
tymi rzeczami podczas mojej rozmowy
z jednym z barmanów na Zakhyntosie.
On powiedział mi, że wcale nie przepada za latem, bo wtedy bardzo dużo pracuje, nawet po 16 godzin dziennie. Czas
na kąpiel ma o 6 rano albo w okolicach
północy… Nie ma czasu na opalanie,
na czas z bliskim, na zwiedzanie innych
wysp latem. Grecy bardzo dużo pracują w sezonie letnim, bo często przez te
kilka miesięcy muszą zarobić na życie
w kolejnych miesiącach.
Będąc na Krecie nie mogłam wyjść
z podziwu dla naszego menagera Thao.
Kiedy my kończyliście greckie wieczory
grubo po północy, uśmiechnięty Thao
życzył nam dobrej nocy. Kiedy wczesnym rankiem udawaliśmy na wycieczkę na Balos, Thao życzył nam miłego
dnia. Thao zawsze był. Kiedy go zapytałam kiedy on w ogóle śpi, bez wahania odpowiedział, że w listopadzie. W listopadzie większość hoteli i restauracji
jest zamknięta. Wielu Greków wyjeżdża

Fenomenem z Kefalonii są węże
Matki Bożej. Co roku w miejscowości
Markopoulos w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Lakouvaras w dniach
od 6 do 15 sierpnia pojawiają się małe
węże, które oplatają Cudowny Obraz.
Podobno tylko dwa razy nie przypełzły do świątyni w roku 1940 oraz 1953
i w tych latach wyspę dotknęły nieszczęścia. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić
dlaczego młode wylęgnięte gady uciekają akurat do cerkwi i dlaczego oplatają obraz Matki Bożej. Wtedy też tłumy
wiernych zmierzają do świątyni, aby
zobaczyć „święte węże”. Niektórzy pozwalają nawet gadom pełzać po sobie
wierząc w moc fenomenalnego zjawiska. Wielu ludzi potwierdza fakt istnienia
cudu np. uzdrowienia z białaczki itp.
Jeśli będziecie kiedyś w Kefalonii
to koniecznie spróbujcie wina Robola.
Wino to jest nierozerwalnie związane
z historią wyspy. Jest to wino które po
św. Gerasimosie, jest tym, co każdy
Kefalończyk nosi w sercu. Polecam też
film, nakręcony w Kefalonii „Kapitan Corelli, który opowiada o miłości, ale też
o wojnie i trudnych wyborach. Film opiera się na prawdziwych wydarzeniach.
Sceny mordu włoskich żołnierzy kręcone były w autentycznych miejscach masakry z 1943 r., kiedy to z 10-tysięcznej
armii ocalono 34 ludzi wydobytych spośród martwych ciał.

„Podróże to jedyna rzecz
na którą wydajemy pieniądze
a stajemy się bogatsi”
Choć miejsca nawet te najpiękniejsze to tylko miejsca. Pamiętajmy,
że to ludzie tworzą miejsca. Tim Cahill
powiedział, że „Jakość podróży mierzy
się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie
przejechanych kilometrach”. Moje są
więc udane, bo nigdy nie zamykam się
na ludzi. Poznałam wielu nowych znajomych, z którymi wieczorami zajadaliśmy
się małżami, na molo urządzaliśmy karaoke i do rana przy przepysznym, kefalońskim winie Robola opowiadaliśmy
historie, które rozśmieszały nas do łez.
Często też zmuszały do refleksji, sprawiały, że jak Grecy potrafiliśmy cieszyć
się tym, co mamy tu i teraz. To naprawdę fajna sztuka życia.
Monika Śliż
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ZS GÓRNO

IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
„Przyjaciele Przyrody” w Górnie
30 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół im. Ks. Mieczysława
Lachora w Górnie odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Ekologicznej „Przyjaciele Przyrody”, pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. – Andrzeja
Ożoga i Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Mieczysława Miazgi. Organizatorami konkursu byli nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej – Barbara Tupaj, Halina Godek, Katarzyna Chmiel i Bożena Oczkowska. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
z Powiatu Rzeszowskiego. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna, przyrodnicza i społeczna, oparta na zdobytych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach uczniów oraz
motywowaniu ich do zachowań i działań proekologicznych,
a także uwrażliwienie dzieci na ochronę przyrody i problemy
ekologiczne oraz zrozumienie zasad recyklingu, które pozwolą
im zadbać o piękno naszej planety – Ziemi.
W tej edycji wzięło udział 21 uczestników z gminy Kamień,
Trzebownisko i Sokołów Młp., z następujących szkół: SP nr 2
im. Ludwika Niebylaka w Stobiernej, ZS im. Armii Krajowej
w Zaczerniu, ZS nr 1 w Stobiernej, SP im. Jadwigi Królowej
w Kamieniu Prusinie, SP w Turzy, ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. (2 zespoły), ZS im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej, SP nr 3
im. Św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi, ZS im. Ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi i ZS im. Ks. Mieczysława Lachora
w Górnie.
Uroczystego otwarcia konkursu o godzinie 9.15 dokonała Pani Dyrektor naszej szkoły mgr Teresa Surdyka, witając
wszystkich gości i życząc uczestnikom konkursu jak najlepszych wyników. Następnie problemy ekologii i ochrony przyrody przybliżyła Pani Bożena Oczkowska. Kolejnym punktem
konkursu było losowanie numeru stolika przez uczestników.
Wreszcie nastąpił najważniejszy moment – rozwiązywanie zadań testowych. Po rozdaniu egzemplarzy testowych, uczestnicy konkursu musieli zmagać się przez godzinę z 30 zadaniami
o różnym stopniu trudności. Test obejmował zakres wiedzy
tematycznej o sadzie i ogrodzie, i nie tylko. Nad przebiegiem
tej części konkursu czuwały – Panie: Katarzyna Chmiel, Bożena Oczkowska i Halina Godek. Po napisaniu testów, ich
sprawdzaniem zajęła się komisja nadzorowana przez eksperta w dziedzinie biologii i przyrody, Panią mgr Annę Marszał.

W tym czasie dla wszystkich obecnych przygotowano poczęstunek i wręczono małe upominki uczestnikom konkursu.
Następnie Pani mgr Barbara Tupaj zorganizowała dla dzieci
pozakonkursowe warsztaty plastyczne, gdzie zadaniem było
narysować dary z sadu i ogrodu. Za najładniej wykonane prace dzieci otrzymały nagrody.
Wreszcie nastąpił moment ogłoszenia przez organizatorów
wyników konkursu i rozdania nagród książkowych, dyplomów
oraz podziękowań dla opiekunów.
A oto wyniki IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej „Przyjaciele Przyrody”:
– I miejsce – Dawid Kasprzak – 47 pkt./51 – ZS w Wólce
Niedźwiedzkiej;
– II miejsce – Gabrysia Wcisło – 46 pkt./51 – ZS w Sokołowie Młp.;
– III miejsce ex aequo – 44 pkt./51 – Mateusz Ożóg – ZS
w Sokołowie Młp.; Adam Barczak ZS w Sokołowie
Młp.; Krystian Zieliński – ZS w Wólce Niedźwiedzkiej.
Wyróżnienia zdobyli:
– Dagmara Ujda – 42 pkt./51 – ZS w Zaczerniu;
– Amelia Matuła – 42 pkt./51 – SP nr 3 w Trzebosi;
– Bartosz Nieroda – 42 pkt./51 – SP nr 3 w Trzebosi.
Za zorganizowanie tej edycji konkursu przyrodniczego serdecznie dziękujemy sponsorom. Dziękujemy również Paniom
ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Górnie za pomoc w obsłudze gości.
A wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY!
„Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu”
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom IX edycji
Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego
klas 3 SP „Przyjaciele Przyrody”:
– Andrzej Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp
– Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polski
– Rafał Miazga Prezes Firmy „Smak” w Górnie
– Bogdan Krzysztof Tomasz Radomscy – Prezesi Firmy
„STYROBUD” Trzeboś
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– Anna Paweł Piela „Pol-Bud” Sokołów Młp.
– Marta Ryszard Stelmach – Lekarze medycyny – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górno
– Barbara Tadeusz Tupaj Firma „TT-Bruk” Górno
– Maciej Szmyd Zakład Piekarnictwa Trwałego – Górno
Dołęga
– Rada Rodziców Zespołu Szkół w Górnie
– Mieczysław Kobiernik Prezes EKO-TUCZ w Górnie
– Zofia Buczkowska i Jadwiga Cholewa „Kasztel na Ursynowie” Łowisko

Składamy Państwu wyrazy uznania za zaangażowanie oraz
wsparcie finansowe i rzeczowe w przygotowanie konkursu.
Jesteśmy wdzięczni i pełni szacunku dla Państwa postawy
i bezinteresownej szczodrości.
Życzymy wytrwałości w dalszym czynieniu dobra!
Głęboko wierzymy, że okazywana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.
Katarzyna Chmiel
Halina Godek

ZS GÓRNO

Konkurs „PIERWIASTKI ŻYCIA” im. dr Eugeniusza Bernata
pod honorowym patronatem Firmy Smak w Górnie
oraz Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi
XI edycja Powiatowego Konkursu biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem „Zdrowa gleba
to zdrowe otoczenie”, odbyła się 16 maja 2019 r. w Zespole
Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie i zgromadziła 40
uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu
rzeszowskiego. Organizatorami imprezy byli nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego gimnazjum w Górnie: p.
Małgorzata Maziarz, p. Krystyna Gumienny, p. Anna Marszał,
p. Aleksandra Piróg. Gośćmi honorowymi konkursu byli: Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart, mgr Sławomir Spaczyński
Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego mgr
Karol Ożóg oraz przedstawiciel Firmy Smak p. Maria Bernat.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała mgr Teresa Surdyka –
Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.
Zmagania konkursowe składały się z trzech części. W pierwszej każdy z uczniów przygotował pracę plastyczną (plakat, tablicę informacyjną, reklamę, komiks), prezentację multimedialną,
wiersz lub rozprawkę na temat „Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”. W części drugiej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe
teoretyczne i obliczeniowe, w których sprawdzana była wiedza
z dziedziny chemii i biologii. Część trzecią stanowiły zadania
praktyczne – eksperymentalne rozwiązywane w grupach.
Jury w składzie:
mgr Małgorzata Maziarz – nauczyciel chemii
mgr Barbara Kapuścińska – nauczyciel chemii

mgr Barbara Grzesiakowska – nauczyciel chemii i biologii
mgr Sylwia Chorzępa – nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka Mazgaj – nauczyciel chemii i biologii
mgr Krystyna Gumienny – nauczyciel biologii
mgr Lucyna Perlak – nauczyciel języka polskiego
mgr Barbara Tupaj – nauczyciel plastyki
mgr Dariusz Kosak – nauczyciel plastyki
mgr Jacek Rembisz – nauczyciel informatyki
po zsumowaniu punktów przyznało następujące wyróżnienia:
Wyróżnienie za najciekawszą prezentację – Karolina
Chowaniec z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku,
Wyróżnienie za najładniejszy plakat – Magdalena Stopyra z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej,
Wyróżnienie za najlepszą reklamę – Joanna Cisek z Zespołu Szkół im. Mieczysława Lachora w Górnie,
Wyróżnienie za najciekawszą tablicę informacyjną
– Monika Delekta ze Szkoły Podstawowej im św. Floriana
w Kamieniu Podlesiu,
Wyróżnienie za najlepszą rozprawkę – Maja Świerat ze
Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kamieniu Prusinie,
Wyróżnienie za najlepszy wynik na teście – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół w Górnie,
Wyróżnienie za najładniejszy wiersz – Natalia Kołodziej
z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,
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Wyróżnienie za najlepszy komiks – Natalia Radomska
z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,
Wyróżnienie za najwyższy wynik z części praktycznej
– Magdalena Pustkowska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp, Dominika Matuła z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp, Łukasz Drozd z Zespołu Szkół im.
św. Królowej Jadwigi w Trzebusce, Szymon Stępak ze Szkoły Podstawowej w im. Królowej Jadwigi w Kamieniu Prusinie,
Gabriela Skomro z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora
w Górnie, Karolina Chowaniec z Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Łowisku, Magdalena Ożóg ze Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ignacego Partyki w Górnie.
Dodatkowo przyznano wyróżnienie za grupową pracę
przestrzenną dla Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Trzebusce oraz wyróżnienie za indywidualną pracę przestrzenną dla Zuzanny Zdeb ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie.
I miejsce – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysław Lachora w Górnie,
II miejsce – Monika Delekta ze Szkoły Podstawowej
im. św. Floriana w Kamieniu Podlesiu,
III miejsce – Joanna Cisek z Zespołu Szkół w Górnie,
IV miejsce – Magdalena Stopyra z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce
Niedźwiedzkiej.
I miejsce – biorąc pod uwagę wynik średni przypadający
na szkołę – wywalczył Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki
w Kamieniu.

Na zakończenie wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu Pani Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz pozostali honorowi goście wręczyli nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zasponsorowane przez: Firmę Smak z Górna, przez pana
Posła inż. Mieczysława Miazgę, przez panią Radną Powiatu
mgr Lucynę Perlak oraz pana Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. mgr Andrzeja Ożoga.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom za bezinteresowną hojność i dobre serce, a uczestnikom
konkursu i ich opiekunom gratulują sukcesów.
M. Maziarz

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Piknik rodzinny „Wólczańska Majówka”
5 maja 2019 roku w godzinach popołudniowych na terenie
Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej miało miejsce wydarzenie kulturowo-patriotyczne, piknik rodzinny „Wólczańska
Majówka”. Piknik zorganizowany był przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Aktywności Społecznej RRAS w Wólce Niedźwiedzkiej przy współpracy Zespołu Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej i skierowany był do wszystkich mieszkańców
Wólki Niedźwiedzkiej; celem jego było budowanie tożsamości
lokalnej, wzmocnienie więzi społecznych, kultywowanie tradycji lokalnych, integrowanie społeczności, jak i prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego.
Pierwszym punktem programu pikniku był występ taneczny młodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wólce
Niedźwiedzkiej, przygotowanych przez pana Piotra Korfanty,
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instruktora z Klubu Tańca Towarzyskiego „Show&Dance”. Po
występach dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkursach, podczas których wykorzystane zostały nowe narzędzia
animacyjne, a starsi uczniowie wraz z rodzinami mogli wziąć
udział w zabawie pt. „Quiz o Wólce Niedźwiedzkiej”, podczas
której można było za dobre odpowiedzi zdobyć nagrody i gadżety pozyskane od sponsorów.
Kolejnym elementem programu był konkurs rodzinny na
piosenkę, wiersz lub przyśpiewkę związaną z Wólką Niedźwiedzką, historią, zwyczajami wólczańskimi, tradycjami, regionem itp. , zgodnie z przedstawionym regulaminem. Do konkursu przystąpiło 8 rodzin. Jury w składzie: pani sołtys Halina
Lorenc, pani Barbara Mączka i pani Ewa Rybak przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce zajęły Aneta
i Natalia Miazga, II miejsce rodzina Tatara, III miejsce członkinie KGW. Wyróżnienia zdobyli: Kamila Mikołajczyk i Zofia Radomska, a specjalną nagrodę Jury, za przepiękny, długi wiersz
o Wólce Niedźwiedzkiej otrzymał Jakub Krawczyk. Uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody i upominki.
Innym punktem programu był konkurs rodzinny na regionalny, wólczański strój eko, zgodny z przedstawionym
regulaminem. Strój należało przygotować rodzinnie z przygotowanych materiałów. W konkursie wzięło udział 18 rodzin.
Uczestnicy wspólnie, rodzinnie przygotowali przepiękne,
urozmaicone stroje. Jury w składzie: Agata Dziadosz, Maria Tabaka i Barbara Bolka, przyznało następujące nagrody:
I miejsce rodzina Hajdrów, II miejsce rodzina Filanowskich, III
miejsce rodzina Grzesik, wyróżnienia zdobyli: rodzina Tabaków i rodzina Misiak.
Uczestnicy pikniku mieli również możliwość obejrzenia
ekspozycji tablic pamiątkowych o lokalnej historii wsi oraz skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez członków Stowarzyszenia RRAS.

Inną atrakcją była możliwość zrobienia zdjęć rodzinnych
w retro stylizacji.
Mimo deszczowej pogody piknik cieszył się udziałem sporej liczby mieszkańców i uzyskał uznanie społeczności lokalnej.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w organizacji pikniku: Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania Eurogalicja, Członkom Stowarzyszenia RRAS oraz
rodzinom, które przyłączyły się do pomocy, Radzie Sołeckiej
Wólki Niedźwiedzkiej, na czele z panią sołtys Haliną Lorenc,
Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej, wszystkim sponsorom: firmie Ikar, panu Józefowi Jodłowskiemu i Zarządowi Zakładu Mięsnego Małopolska w Sokołowie Małopolskim, Zarządowi Elektrociepłowni Nowa Sarzyna,
panu Andrzejowi Białkowi z firmy Connect.
Członkowie Stowarzyszenia RRAS
w Wólce Niedźwiedzkiej

ZS SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Międzygminny Konkurs z Języka Niemieckiego
Dnia 29 maja 2019 roku w Kamieniu odbyła się IX edycja
Międzygminnego Konkursu Języka Niemieckiego. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów pod opieką p. Bernadety Uchman.
Uczestnicy musieli się wykazać m.in. znajomością kultury
krajów niemieckojęzycznych, gramatyki i słownictwa, zadania
były zróżnicowane, o różnym stopniu trudności. Nasi uczniowie poradzili sobie doskonale zajmując następujące miejsca:

Dominika Matuła kl. III A PG – 2 miejsce
Magdalena Pustkowska kl. III A PG – 3 miejsce
Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom i jesteśmy
bardzo dumni, tym bardziej, że uczniowie naszej szkoły
już piąty rok z rzędu zajmują czołowe miejsca w tymże konkursie.
Bernadeta Uchman
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ZS SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Piękny wynik naszej gimnazjalistki!
W
ogólnopolskiej
olimpiadzie
Sprachdoktor z języka niemieckiego
wzięło udział 6 uczniów publicznego
gimnazjum w Sokołowie Małopolskim.
Poziom olimpiady organizowanej m.in
pod patronatem Politechniki Wrocławskiej był bardzo wysoki a uczniowie

musieli zmierzyć się z ponadprogramowymi zadaniami. Nasi uczniowie,
pasjonaci języka niemieckiego, poradzili sobie wspaniale osiągając znakomite wyniki. Najlepszy wynik uzyskała
uczennica kl.III A PG Dominika Matuła
otrzymując 83% możliwych punktów do

uzyskania. Uczennica zajęła 1 miejsce
w województwie podkarpackim oraz 55
w kraju.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
Dominice dalszych sukcesów!
Bernadeta Uchman

ZS TRZEBUSKA

Rok Stanisława Moniuszki w Zespole Szkół w Trzebusce
Rok 2019 został ustanowiony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem
Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla
uczczenia 200. rocznicy urodzin tego
wybitnego kompozytora, dyrygenta,
organisty, pedagoga, dyrektora Teatru
Wielkiego w Warszawie oraz twórcy
polskiej opery narodowej. W przyjętej uchwale podkreślono, że „dorobek
kompozytorski Stanisława Moniuszki,
składający się z oper, pieśni, kantat,
utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek,
baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem
w narodowej tradycji muzycznej”. W ten
sposób Sejm podkreślił szczególne znaczenie twórczości kompozytora i oddał
hołd tej wybitnej postaci.
Stanisław Moniuszko urodził się
5 maja 1819 roku w majątku Ubiel koło
Mińska w polskiej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach.Jego
ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleońskiej. Edukację muzyczną
rozpoczął w dzieciństwie pod okiem
matki, a kontynuował po przeniesieniu się rodziny do Mińska u Dominika
Dziewanowskiego. Następnie kształcił
się u Augusta Freyera w Warszawie.
Tuż przed wybuchem powstania listopadowego rodzina wróciła do Ubiela,
skąd w 1836 roku Moniuszko pojechał
do Berlina, by tam kształcić się u Carla
Rungenhagena przy prowadzonej przez
niego Singakademie. Po ukończeniu
studiów w 1840 roku wrócił do kraju.
Ożenił się z poznaną kilka lat wcześniej
Aleksandrą Müllerówną, z którą zamieszkał w Wilnie, gdzie zarabiał na życie, pracując jako organista w kościele.

Jednocześnie podejmował się działań artystycznych mających na celu
animację życia muzycznego Wilna. Organizował m.in. w prywatnych salonach
wykonania swoich oper i operetek. Przełom nastąpił w 1858 roku, kiedy to odbyła się premiera nowej, czteroaktowej
wersji Halki, po której Moniuszko otrzymał nominację od dyrektora teatrów rządowych na stanowisko dyrygenta oper
polskich w warszawskim Teatrze Wielkim. Od tej pory co roku dawał nowe
premiery swoich dzieł: Flisa, Hrabiny,
Verbum nobile czy Strasznego dworu.
Jednym z najlepiej znanych zbiorów
jego utworów drobnych jest cykl dwunastu „Śpiewników domowych”, zawierających pieśni do słów różnych poetów
polskich m.in. Teofila Lenartowicza,
Adama Mickiewicza, Wincentego Pola,
Stefana Witwickiego, a także obcych

(w tłumaczeniu polskim) oraz do słów
ludowych. Pisał też muzykę religijną,
pieśni i opracowania pieśni na organy.
Chciał, by muzyka grana w kościołach
miała wyższy poziom i tym samym pogłębiała duchowe przeżycia wiernych.
Zmarł 4 czerwca 1872 roku na atak
serca. Pochowany został na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. Jego pogrzeb był manifestacją narodową.
Życiową misją Stanisława Moniuszki stało się podtrzymywanie na duchu
rodaków. Poprzez wykorzystywanie
w swoich kompozycjach motywów polskich tańców ludowych, nawiązywanie
do folkloru, sięganie do tekstów naszych
poetów oraz poruszanie ważnych spraw
narodowych, Moniuszko budził nadzieję Polaków na lepsze jutro, mobilizował
społeczeństwo do pozytywnych zmian,
przypominał o tym, co ważne dla każ-
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dego Polaka. Jego największe opery
– Halka, Hrabina, Straszny dwór mówią
o najważniejszych wartościach:o umiłowaniu swego kraju, o szlachetności i właściwym postępowaniu względem bliźnich
oraz o tym, że najpiękniejsze jest to, co
polskie. Dlatego Stanisław Moniuszko
w historii muzyki zajął poczesne miejsce
jako twórca polskiej opery narodowej.
Szczególnie w tym roku warto pamiętać o wielkim polskim kompozytorze i to
właśnie On stał się bohaterem tegorocznych Wiosennych Zmagań Artystycznych
w Zespole Szkół w Trzebusce. W obchody
rocznicowe upamiętniające tego zasłużonego artystę, który swoje życie i twórczość
poświęcił krzewieniu polskiej kultury i muzyki, włączyli się uczniowie ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Wykonali prace
w formie plastycznej i literackiej, tworząc
portret, ilustrację, znak graficzny czy plakat
oraz pisząc wiersz, opowiadanie, list, rozprawkę lub kartkę z pamiętnika.
Na konkurs wpłynęło 147 prac plastycznych (z czego 8 nie podlegało ocenie ze względu na niezgodność z regulaminem) oraz 122 prace literackie z 28
placówek. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowało 52 nauczycieli plastyki
i języka polskiego.
28 maja 2019 r. odbył się finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień. Oprócz laureatów i ich opiekunów uczestniczyli w nim także zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Grzegorz Kwiecień, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. Agata Dec
oraz Radny Rady Miejskiej i Sołtys Trzebuski Marian Krzyśko. Niezwykły nastrój
spotkania podkreślił program artystyczny w wykonaniu chóru szkolnego i pani
Izabeli Piersiak przy akompaniamencie
pana Sebastiana Lesiczki. Wśród wykonanych utworów nie zabrakło najpopularniejszej pieśni Moniuszki – Prząśniczki,
a także Pieśni wieczornej, Oj, dąbrowy,

Groźnej dziewczyny czy krakowiaka
Niech się panie stroją w pasy.
Komisja w składzie: Edward Buczak
– dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce,
Marta Janiec – wicedyrektor Zespołu
Szkół w Trzebusce i nauczyciel języka
polskiego, Małgorzata Krupa – nauczyciel języka polskiego oraz Jolanta Szczygieł – nauczyciel plastyki oceniła prace
w trzech kategoriach wiekowych i nagrodziła 35 prac plastycznych i 29 literackich oraz wyróżniła 21 prac plastycznych
i 19 prac literackich, które można było podziwiać na wystawie podczas spotkania.
Jury konkursu stwierdziło, że nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny.Kryteriami oceny były:
zawartość merytoryczna pracy, forma
wykonania, estetyka i staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł informacji, wkład własny oraz oryginalność. Komisja wyraziła uznanie dla
uczestników konkursu za ogromne zaangażowanie przy przygotowywaniu prac.
Pochwaliła dużą pomysłowość uczniów
i obfitość prezentowanego materiału.
Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Organizatorzy Wiosennych Zmagań Artystycznych serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom konkursu i ich
opiekunom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie niezwykle ciekawych i bogatych artystycznie prac, Panu
Burmistrzowi za objęcie tej imprezy życzliwym patronatem i wsparcie finansowe,
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za ufundowanie
nagród, panu Bogdanowi Pustkowskiemu z firmy Crunchips za przekazanie
chrupkich przekąsek oraz pani Agacie
Dec i panu Kamilowi Tasiorowi za wsparcie rzeczowe.
Mamy nadzieję, że organizując ten
konkurs, nie tylko przybliżyliśmy życie
i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróciliśmy uwagę młodego pokolenia na postawy patriotyczne
wśród artystów oraz potrzebę tworzenia
sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej

kultury. Wszak sam Stanisław Moniuszko tak mówił o swojej twórczości: Ja nic
nowego nie tworzę; wędruję po polskich
ziemiach, jestem natchniony duchem
polskich pieśni ludowych i z nich mimo
woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł.
Marta Janiec
Małgorzata Krupa
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VII Międzygminny Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Trzebusce
Pierwsza niedziela czerwca jest
szczególnie wyczekiwana przez uczniów
Zespołu Szkół w Trzebusce oraz sąsiednich miejscowości. W tym dniu na
obiektach sportowych naszej szkoły co
roku odbywa się Międzygminny Dzień
Dziecka. Jego organizatorzy zawsze
dbają o to, aby była to niedziela inna niż
zwykle, pełna niezapomnianych wrażeń.
VII Międzygminny Dzień Dziecka
odbył się 2 czerwca 2019 r. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. oraz Zespół Szkół
w Trzebusce. Tuż po godzinie 15 gospodarz obiektu Dyrektor Edward Buczak serdecznie powitał przybyłych gości a Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzej Ożóg dokonał uroczystego otwarcia imprezy. Swą obecnością
zaszczycili także: Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Grzegorz
Kwiecień, Radni Powiatu Rzeszowskiego: Tadeusz Chmiel, Stanisław
Kula, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. Henryk Kraska oraz
Radni: Sławomir Ożóg, Bogdan Sidor,

Paweł Rusin, Marian Krzyśko, Prezes
Rady Wojewódzkiej LZS Józef Krzywonos, Sekretarz Rady Krajowej LZS Andrzej Matejski, Przewodniczący Związku Polaków w Polsce i Świecie Zygfryd
Węglarz z małżonką Anną oraz przedstawiciele sponsorów.
Pogoda dopisywała, więc nie brakowało sił, energii i humoru do wspólnej
zabawy i mierzenia się w konkurencjach
sportowych: rzucie lotką do tarczy, piłeczką palantową do celu, strzałach na
bramkę dla dzieci i dorosłych, biegach
w workach, rzutach ringiem do celu.
Kolejnym punktem imprezy był program
rozrywkowy dla dzieci prowadzony
przez „Studio Fama” z Dębicy. Następnie najmłodsi bawili się wraz z animatorkami ze „Stacji Zabaw” z Sokołowa Młp.
Na zakończenie imprezy do tańca przygrywała kapela „Raniżowianie”.
Ponadto na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie, loteria fantowa, malowanie twarzy, ogromne bańki mydlane czy
przejażdżka na koniu. Zadbano także
o smaczne przekąski. Wszyscy mogli
skosztować pysznej grochówki, potraw
z grilla, waty cukrowej czy popcornu lub

ochłodzić się lodami i zimnymi napojami.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczny Dzień Dziecka był kolejnym wspaniałym wydarzeniem w naszej szkole.
Szczególne podziękowania kierujemy
do niezawodnych sponsorów: pana Andrzeja Ożoga, pani Grażyny Pacyny-Tasior, pana Zbigniewa Kozaka, pani Agaty Dec, pana Kazimierza Draka, pana
Bogdana Pustkowskiego, pana Tadeusza Chmiela, pana Józefa Krzywonosa, pana Kamila Tasiora, pani Danuty
Lachtary, pana Krzysztofa Stanka, pana
Grzegorza Prucnala, pana Stanisława
Kuli, pani Renaty Sondej i pana Bogdana Łyczko.
Mamy nadzieję, że każde dziecko
z okazji swojego święta czuło się wyjątkowo i miło będzie go wspominać.
Oby takich słonecznych dni, pełnych
radości, pogody ducha i roześmianych
serc naszych kochanych pociech, było
jak najwięcej. Moc gorących życzeń dla
wszystkich dzieci i do zobaczenia już za
rok!
Marta Janiec
Małgorzata Krupa

ZS TRZEBOŚ

Nagrody w Supertalencie rozdane!
W Zespole Szkół w Trzebosi we wtorek 5 czerwca 2019 r. odbyła się Gala Supertalenów po raz drugi. Supertalent, to
innowacja dyrektora szkoły pani Lucyny
Korzenny wdrożona w 2018 roku. Celem
innowacji jest promocja nauki oraz talentów uczniów naszej szkoły. Uczniowie
przez cały rok starają się nie tylko rozwijać swój talent w konkretnej dziedzinie
nauki, ale także wykonywać inne dodatkowe zadania na rzecz promocji szkoły
np. uczestniczą w projektach, w zajęciach
pozalekcyjnych, w przedstawieniach
szkolnych i środowiskowych przez co reprezentują szkołę, w konkursach, zawodach i olimpiadach różnego szczebla oraz
osiągają w nich wysokie lokaty.
Spośród nauczycieli uczących, dyrektor szkoły Lucyna Korzenny wyłoniła
Zespół ds. Rozpoznawania i Wspierania Uzdolnień Uczniów, który koordy-

nował przez cały rok pracę
uczniów w zakresie ich aktywizacji, proponował i organizował różnorodne zajęcia,
konkursy oraz organizował
inne dodatkowe zadania.
Zespół podsumował wyniki
i wyłonił 19 Supertalentów
w trzech kategoriach:
Klasy I–III SP:
Supertalent humanistyczny
zdobył Karol Bandura,
Supertalent matematyczno-przyrodniczy zdobył Arkadiusz Gwizdak,
Supertalent językowy zdobył Filip Fałda,
Supertalent muzyczny zdobył Michał Kołodziej,
Supertalent plastyczny zdobył Karol
Fałda,

Klasy IV– I SP:
Supertalent humanistyczny zdobyła
Małgorzata Wielgosz,
Supertalent matematyczno-przyrodniczy – brak,
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Supertalent językowy zdobył Kacper
Szczepanik,
Supertalent muzyczny zdobyła Zuzanna
Kraska,
Supertalent plastyczny zdobyła Katarzyna Fałda,
Supertalent sportowy w kategorii dziewcząt zdobyła Eliza Piasecka,
Supertalent sportowy w kategorii chłopców zdobył Nikodem Nieroda,
Klasy VII i VIII SP oraz 3 gimnazjum:
Supertalent humanistyczny zdobyła
Maja Drapała,
Supertalent matematyczno-przyrodniczy zdobyła Aleksandra Nosal,
Supertalent językowy zdobyła Lidia Lichota,
Supertalent muzyczny zdobyła Judyta
Prucnal,
Supertalent plastyczny zdobyła Anita
Rusnarczyk,

Supertalent sportowy w kategorii dziewcząt zdobyła Wioletta Cisek,
Supertalent sportowy w kategorii chłopców zdobył Paweł Rzeszutek
Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali
miano Supertalnet 2018/2019 otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Radę Rodziców Zespołu Szkół w Trzebosi
oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi.
Ponadto uczniowie udekorowani zostali
szarfami i otrzymali pamiątkowe dyplomy.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni
rodzice nagrodzonych uczniów. Galę prowadził pan Dariusz Dec. Nagrody wręczała dyrektor szkoły wraz z przewodniczącą
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Trzebosi
panią Beatą Szymańską.
Gratuluję wszystkim swoim podopiecznym talentów i chęci ich pomnażania. Gratuluję rodzicom właściwego

zaangażowania i motywowania swoich
dzieci do dodatkowych działań na rzecz
ich rozwoju. Dziękuję za właściwą i kreatywną pracę nauczycielom Zespołu
Szkół w Trzebosi.
Uwieńczenie całorocznej pracy
w postaci takiego wyróżnienia przynosi dumę nie tylko rodzicom naszych
uczniów, ale także nam pedagogom.
Mam nadzieję, że ta innowacja jest formą doskonałej motywacji uczniów do
podejmowania trudu i wszelkich starań,
aby pielęgnować i rozwijać swoje umiejętności i możliwości.
Dziękuję Radzie Rodziców za podjęcie tej inicjatywy i okazałe wsparcie
finansowe dla tej innowacji. Myślę, że
w przyszłym roku również będziemy
kontynuować to przedsięwzięcie.
Lucyna Korzenny
Dyrektor Zespołu szkół w Trzebosi

SP nr 2 w GÓRNIE

X Gminny Konkurs Ortograﬁczny
w Szkole Podstawowej Nr 2
im. I. Partyki w Górnie
W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górnie odbył się
X Gminny Konkurs Ortograficzny. Gościem honorowym był prof. Kazimierz
Ożóg, który powitał przybyłych uczniów,
mówiąc o znaczeniu języka polskiego
i umiejętności poprawnego posługiwania się nim, nie tylko w czasie nauki,
ale również w życiu dorosłym. W tym
roku szkolnym w konkursie udział wzięło 16 uczniów z następujących szkół:
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebosi,
Zespołu Szkół w Górnie, Zespołu Szkół
w Wólce Niedźwiedzkiej, Zespołu Szkól
w Sokołowie Młp., Zespołu Szkół Nr 1
w Nienadówce.
Po raz kolejny uczniowie klas III wykazali się ogromną wiedzą i znajomo-

ścią zasad ortografii oraz umiejętnością
zastosowania jej w praktyce.
W konkursie zwyciężyli:
I miejsce – Filip Wrzos – Zespół Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej
II miejsce – Gabriela Wcisło – Zespół
Szkól im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
III miejsce – Ireneusz Mączka – Zespół
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce
Niedźwiedzkiej
Wyróżnienia otrzymali:
Mateusz Ożóg – Zespól Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp.

Sebastian Cisek – Zespól Szkół im. Ks.
Mieczysława Lachora w Górnie
Laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!!!
(więcej zdjęć z Konkursu na stronie
www.sp2gorno.wist.com.pl)
Tekst: Elżbieta Zwolińska
Zdjęcia: Arkadiusz Biały
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SP nr 2 w GÓRNIE

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 2
im. I. Partyki w Górnie
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka
dla uczniów SP Nr 2 w Górnie rozpoczęły się już 30 maja. W tym dniu Radni
miejscowości Górno, panowie Mieczysław Kobiernik i Paweł Kida zaprosili naszych uczniów do Zagrody Wolna Sobota w Woli Raniżowskiej. Z zaproszenia
skorzystały wszystkie dzieci z wychowawcami. Przejazd sfinansowany był ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Rada Rodziców dopłaciła do
biletów wstępu.
Mimo stosunkowo niskiej – jak na
miesiąc maj – temperatury, atmosfera
w Wolnej Sobocie była gorąca. Przejażdżki konne w siodle, podziwianie
otaczających Zagrodę lasów z wysokości bryczki, oglądanie różnych gatunków zwierząt w mini zoo oraz zabawy
wg własnej inwencji i potrzeb uczniów,
z wykorzystaniem proponowanych
przez gospodarzy urządzeń rekreacyjnych, zapewniły uczniom doskonałą

zabawę. Dopełnieniem było grillowanie
zorganizowane z funduszy własnych
naszych wielkodusznych, otwartych na
środowisko Radnych, którzy poświęcili też swój cenny czas i razem z nami
uczestniczyli w wyjeździe.
Dzieci wróciły do domu z bagażem
wrażeń, a niektóre zaraz w niedzielę odwiedziły powtórnie to ciekawe miejsce
ze swoimi rodzicami. Wycieczka wpisała się doskonale w realizację podstawy
programowej zarówno w aspekcie poznawczym jak również wychowawczym
i integracyjnym.
Panom Radnym Mieczysławowi Kobiernikowi i Pawłowi Kidzie składamy
serdeczne podziękowanie za inicjatywę,
zaproszenie, sponsorowanie i wspólne
świętowanie tego miłego dnia.
(więcej zdjęć na stronie:
http://www.sp2gorno.wist.com.pl)
Tekst: Zofia Marut
Zdjęcia: Arkadiusz Biały

SP nr 3 w TRZEBOSI

X Gminny Konkurs Matematyczny
W dniu 14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi odbył się
X Gminny Konkurs Matematyczny

dla uczniów klasy trzeciej pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp. pana Andrzeja Ożoga.

Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
I miejsce:
– Sebastian Cisek – Zespół Szkół im.
Mieczysława Lachora w Górnie,
– Ireneusz Mączka – Zespół Szkół im.
Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej,
II miejsce:
– Dominik Woś – Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej
w Trzebosi,
III miejsce:
– Piotr Piróg Zespół Szkół im. Mieczysława Lachora w Górnie.
Wyróżnienia otrzymali:
– Filip Ryzner – Szkoła Podstawowa nr 2
im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi,
– Patryk Maziarz – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Elwira Kraska
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I PŁYWACKIE MISTRZOSTWA PROSWIM
W dniu 13.04.2019 r. odbyły się
I Pływackie Mistrzostwa PROSWIM.
Były to zawody skierowane do dzieci
i młodzieży w wieku od 5 do 18 roku życia. Uczestniczyć w nich mogli wszyscy,
którzy mieścili się w wyznaczonych kategoriach. Poskutkowało to rekordową
frekwencja wśród zawodników, których
było ponad 180. Poza uczniami Szkoły Pływania PROSWIM, w zawodach
uczestniczyli również zawodnicy miejscowej Sekcji Mors, UKS Trójki Puławy,
AdamoTeam Rzeszów, a także niezrzeszeni pływacy z Mielca, Trzebowniska
i Leżajska. Zawodnicy
zaprezentowali bardzo
wysoki
poziom,
co cieszyło licznie
zgromadzonych
kibiców, których
było blisko 250.
Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz

upominek od organizatorów. Ponadto
najlepsi pływacy z miejsc 1–3 otrzymali
okazjonalne medale.
W imieniu Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM, pragniemy pogratulować wszystkim uczestnikom
zawodów, podziękować kibicom za
obecność oraz doping. Sędziom oraz
wolontariuszom, pomagającym przy
zawodach, Wielkie Pięć! Dziękujemy również
władzom Gminy
i Miasta Sokołów

Małopolski oraz Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim za pomoc w organizacji całej imprezy.
I Pływackie Mistrzostwa PROSWIM
przechodzą do historii, jednak na długo pozostaną w naszej pamięci. Pełną galerię zdjęć możecie zobaczyć na
naszej stronie facebook oraz na www.
proswim.org.pl

Kwietniowe starty
7 kwietnia o godzinie dziesiątej wystartował 12 PKO Półmaraton Rzeszowski. Bieg ukończyło 1422 zawodników,
oraz 60 sztafet co daje łączną sumę
1662. Jako pierwszy linię mety miną
zawodnik z Ukrainy SEMENOWICH
Bogdan z czasem 1:05:26, a w śród pań
Kenijka MATEBO Ruth Chemisto z czasem 1:17:22.
Nasze wyniki:
– GODEK Gerard Czas 1:22:22 (życiówka)
– MAJKA Waldemar 1:28:16 (życiówka)
– TOMASIAK Wacław 1:30:52 GB Na
Zdrowie

– KASPRZAK Sławomir 1:44:12 GB Na
Zdrowie
– SŁOBODZIAN Andrzej 1:52:25 GB Na
Zdrowie
– PARTYKA Sebastian 1:53:34
– GUT Janusz 1:55:05
– KOTULA Janusz 1:56:18
– SONDEJ Wiesław 2:00:49
– NOWAK Izabela 2:02:39 (życiówka)
– NOWAK Alina 2:02:41 (życiówka)
– SLIŻ Jan 2:13:30
14 kwietnia odbyła się siódma edycja Orlen Warsaw Maraton. W zawodach sklasyfikowano 4692. Bieg wy-

grał BEJIGA Regasa Mindaye z Etiopi
(02:09:42), a wśród kobiet JEROTICH
Sheila z Kenii (02:26:06). Najszybszym
Polakiem był CHABOWSKI Marcin
(02:13:10), który jednocześnie wywalczył tytuł Mistrza Polski w maratonie,
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a najlepszą Polką była LISOWSKA Aleksandra (02:35:55).
Równolegle odbył się bieg Oshee na
10 km. Na krótszym dystansie frekwencja była większa i sklasyfikowano 7218
biegaczy. Rywalizację zdominowali Polacy, najszybszym był GRYCKO Tomasz
(00:29:30), a wśród pań NADOLSKA
Karolina (00:32:32).
Nasze wyniki:
– Tomasiak Wacław open 198 (02:57:35)

– Tomasiak Marcin 10 km open 1858
(00:49:21)
28 kwietnia odbył się Ultramaraton
Podkarpacki. Do wyboru były 50, 70
i 115 km. Na wszystkich dystansach
sklasyfikowano 280 zawodników.
Naszym przedstawicielem był Andrzej Słobodzian. Dystans 50 km pokonał
w czasie 06:20:38 zajmując 114 miejsc,
a w swojej kategorii wiekowej był drugi.
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Seniorze, nie daj się!
Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie
policjanta, urzędnika czy członka rodziny niestety wciąż zbiera żniwa – tylko
w Warszawie, w ciągu pierwszego kwartału 2018 roku wyłudzono od seniorów
ponad 4,3 miliona złotych. W roku 2017
prawie 19 milionów złotych! Policjanci,
strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą
siły w nowej kampanii społecznej, która
obejmuje zarówno działania informacyjne, jak i operacyjne.
Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu. Oszuści, podając się za
policję, rodzinę, pracowników
ZUS-u, opieki społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do
domu, swoją wizytę tłumacząc
koniecznością pobrania zaległej
opłaty, albo przeciwnie – przekazania jakichś pieniędzy, bądź
zachęcają do wsparcia zbiórki na
szczytny cel. Ofiara nieświadomie
wskazuje miejsce przechowywania gotówki, a sprawca kradnie
oszczędności i inne cenne przedmioty, znajdujące się w mieszkaniu. Podczas rozmowy telefonicznej seniorzy namawiani są na
przekazanie komuś albo pozostawienie
w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do wypłat
oszczędności z banku, a nawet do zaciągania kredytów.
Najważniejsze to zachować zdrowy
rozsądek!
1. Bądź ostrożny, czujny i przewidujący.
2. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności
obcym osobom ani policjantom.
3. Jeżeli ktokolwiek telefonicznie prosi o pieniądze i masz jakiekolwiek
wątpliwości z kim rozmawiasz
skontaktuj się z najbliższymi lub
policją dzwoniąc pod numer 112.
4. Gdy obce osoby osobiście pojawią się w twoim mieszkaniu
– bądź wyjątkowo ostrożny.
Na stronie internetowej www.SeniorzeNieDajSie.pl można znaleźć infor-

macje jakimi metodami posługują się
przestępcy i jak reagować w przypadku
próby wyłudzenia:
Na wnuczka: dzwoniący podaje się
za rodzinę lub przyjaciela rodziny i prosi
o pomoc finansową w związku z wypadkiem, chorobą albo wyjątkową okazją do
zarobienia pieniędzy. Sytuacja według
dzwoniącego jest nagła i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony seniora.
Dodatkowo dzwoniący twierdzi, że cała
sprawa musi pozostać tajemnicą.

Na policjanta: dzwoni policjant i informuję, że grupa przestępcza chce
ofiarę okraść – np. ze środków finansowych lub lokat w banku i prosi o współpracę.
Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: nakłanianie do przesłania pieniędzy
z góry za jakiś produkt lub usługę lub
przekazanie czeku na kwotę wyższą
niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie
nadwyżki środków za pośrednictwem
przekazu pieniężnego – czek okazuje
się fałszywy.
Na ofertę pracy: prośba o przesłanie
pieniędzy w zamian za przyjętą propozycję zatrudnienia.
Na loterię, nagrodę: zawiadomienie o wygranej na loterii i prośba o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać
nagrodę.
Na nieruchomość: oferta wynajmu/
zakupu nieruchomości i prośba o wysła-

nie pieniędzy, podając przyczyny, które
wydają się wiarygodne, jednak nieruchomość nie jest prawdziwa.
Na zakupy przez internet: prośba
o przesłanie pieniędzy w celu zapłaty za
produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną w internecie.
Na znajomości: ofiara poznaje kogoś przez internet, nabiera zaufania
do tej osoby, a następnie jest proszona
o przysłanie pieniędzy.
Na chwilówkę: propozycja unikalnej promocji uzyskania pożyczki,
potem okazuje się, że faktyczne
oprocentowanie jest bardzo wysokie.
Na pracownika administracji,
hydraulika, pracownika socjalnego: pod pretekstem wywiadu środowiskowego, sprawdzenia stanu
technicznego instalacji w mieszkaniu, wykorzystując chwile nieuwagi, dokonywane są kradzieże pieniędzy lub kluczy do mieszkania.
Na dostawcę prądu/usług telekomunikacyjnych: w ramach
fałszywej promocji podkładane są
umowy z zawyżonymi stawkami
z inną firmą.
SENIORZE PAMIĘTAJ! ZAWSZE BĄDŹ UWAŻNY, OSTROŻNY
I PRZEWIDUJĄCY!
Nie izoluj się – nie trać więzi z rodziną i przyjaciółmi.
Szukaj informacji (internet, prasa,
radio, telewizja, instytucje gromadzące
i przetwarzające informacje).
Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.
Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez
Warszawski Instytut Bankowości. Jego
celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw
praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę
www.bde.wib.org.pl
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KRONIKA
POLICYJNA
Dotyczy zdarzeń zaistniałych
od 1 kwietnia do 30 maja 2019 r.

PRZESTĘPSTWA
Od 1 kwietnia do 30 maja
2019 r. Komisariat Policji w Sokołowie Młp. zanotował 29 przestępstw popełnionych na terenie
działania tutejszej jednostki. Były
to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko
mieniu tj. kradzież (2 przypadki),
oszustwo (8 przypadków), fizyczne i psychiczne znęcanie się nad
rodziną (4 przypadki), kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości (4 przypadki), kierowanie samochodem mimo orzeczonego zakazu
sądowego (1 przypadek), uszkodzenie ciała (3 przypadki), przywłaszczenie mienia (1 przypadek),
zniszczenie mienia (3 przypadki),
podrobienie podpisu (1 przypadek),
włamanie na konto internetowe (1
przypadek) oraz naruszenie miru
domowego (1 przypadek).

ZDARZENIA DROGOWE
W analizowanym czasie policjanci KP Sokołów Młp. wykonywali czynności służbowe na miejscu przy 33 kolizjach drogowych,
z których najwięcej miało miejsce w Sokołowie Młp. (11 kolizji),
w Górnie (7 kolizji), Wólce Niedźwiedzkiej (4 kolizje), w Trzebosi (1
kolizja), w Nienadówce (4 kolizje),
w Wólce Sokołowskiej (1 kolizja),
w Kamieniu (3 kolizje), w Nowym
Kamieniu (1 kolizja ) oraz w Łowisku (1 kolizja).
Komendant Komisariatu Policji
w Sokołowie Młp.
podinsp. mgr Paweł Suski

Redakcja Kuriera Sokołowskiego zwraca się z prośbą do osób współpracujących w przygotowaniu pisma o dostarczenie materiałów
do najbliższego numeru w terminie do 31.08.2019 r.
Teksty i zdjęcia należy przekazać na adres redakcji:
Redakcja Kuriera Sokołowskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., 36-050 Sokołów Młp.
ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com
Prośba nasza podyktowana jest koniecznością odpowiednio wcześniejszego zgromadzenia materiałów do druku, uwzględniając cykl przygotowawczy i wydawczy. Po wskazanym terminie nadesłane materiały mogą się ukazać dopiero w następnym numerze Kuriera Sokołowskiego.
Zespól redakcyjny Kuriera Sokołowskiego
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VII Międzygminny Dzień Dziecka
w Zespole Szkół w Trzebusce, 2 czerwca 2019 r.

Fot. z arch.
ZS w Trzebusce

XIII Festiwal Podkarpackich Smaków,
9 czerwca 2019 r.
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fot. R. Dąbkowski

