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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 17 czerwca 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Stan realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ście-

ków i ujęcia wody.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim
w dniu 17 czerwca 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Stan realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ście-

ków i ujęcia wody.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych 

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

Temat posiedzenia:
1.  Informacja o pracy i działalności Klubów Sportowych oraz 

Akademii Sportu – spotkanie z przedstawicielami.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, 
Finansów i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 21 czerwca 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Zapoznanie z sytuacją Ochotniczych Straży Pożarnych na 

terenie gminy Sokołów Małopolski.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 24 czerwca 2019 r.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3.  Włączenie do porządku obrad Uchwały w sprawie przystą-

pienia do scalenia i podziału nieruchomości.
 4.  Informacja na temat stanu środowiska w Gminie, w szcze-

gólności działań w zakresie gospodarki odpadami.
 5.  Uchwała w sprawie zmian w uchwale XXXIX/421/2018 

z dnia 26 lutego 2018 r.
 6.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
 7.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę.
 8.  Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dzier żawę. 
 9.  Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego.
10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
11.  Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników.
12.  Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązań na rok budżetowy 2020 w celu realizacji umowy 

na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa/prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Małopol-
ski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 0+000–16+660 
oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury tech-
nicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – zadanie reali-
zowane w okresie 2019–2020 wspólnie z Gminą Czarna.

13.  Uchwała w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019.
14.  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/13/2018 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sokołów Małopolski na lata 2019–2030.

15.  Uchwała w sprawie: zaciągnięcia w 2019 roku długotermi-
nowego kredytu w wysokości 2 493 000,00 zł z przezna-
czeniem na pokrycie defi cytu budżetu.

16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
17.  Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Soko-
łów Małopolski oraz określenia granic obwodów publicz-
nych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

18.  Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
19.  Uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału 

nieruchomości.
20.  Informacja o pracy Burmistrza.
21.  Sprawy różne i wolne wnioski.
22.  Zakończenie sesji.

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

od 31 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

1)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży: działki nr 3447 przyległej 
do działki nr 767,oraz działki 3424 przyległej do działki 
nr 689/3 położonych w Nienadówce.

2)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
3)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczo-

nego na realizację zadania pn. „Budowa sieci siłowni plene-
rowych w Gminie Sokołów Małopolski”.

4)  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nan-
sowego za rok 2018 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

5)  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nan-
sowego za rok obrachunkowy 2018 Miejskiej i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim

6)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy: działki nr 839/8, 3252/1, 
2050/1, 4173/1, 3781/4, 3753, 1332/2, 5825 położonych w So-
kołowie Małopolskim, działka nr 2076 położona w Trzebosi, 
działka nr 3029 położona w Wólce Niedźwiedzkiej, działka nr 
246/9 położona w Wólce Sokołowskiej, działka nr 815/10 po-
łożona w Nienadówce, działka nr 467 położona w Trzebusce, 
działka nr 102/2 położona w Turzy, działka nr 2082 położona 
w Kątach Trzebuskich z przeznaczeniem ustawienia pojemni-
ków na tekstylia, oraz działka nr 1357/1 położona w Sokołowie 
Małopolskim z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe.

7)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży: działki nr 3601/1, 3602, 
3606 położone w Sokołowie Małopolskim.

8)  Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do 
spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych 
na terenie gminy w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 
spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne 
skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, hura-
gan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
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 9)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienie gruntu części 
działki nr 1704/6 o powierzchni 0,71 ha, położonej w Gór-
nie z przeznaczeniem na prowadzenie produkcji rolniczej.

10)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży: działki 1406/143, 
1406/135, 1406/133 położonych w Sokołowie Małopol-
skim „Osiedle pod Lasem”.

11)  Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do 
spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych 
na terenie gminy w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 
spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujem-
ne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

12)  Zarządzenie w sprawie skierowania uchwał na sesję Rady 
Miejskiej w dniu 24 czerwca 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3.  Włączenie do porządku obrad Uchwały w sprawie nadania 

tytułu Honorowego obywatela Gminy Sokołów Małopolski.

 3.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Woje-
wództwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicz-
nego.

 4.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/492/2018 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 4 września 
2019 r w sprawie zasad z trybu udzielenia dotacji celowej 
dla osób fi zycznych na inwestycje związane z ochroną 
środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów 
korzystania ze środowiska.

 5.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
 6.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu.
 7.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

sprzedaży.
 8.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

sprzedaży.
 9.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Woje-

wództwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicz-
nego w roku 2019.

10.  Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywate-
la Gminy Sokołów Małopolski.

11.  Zakończenie sesji.

Agata Pustkowska

Wyrazy szczerego współczucia 
i słowa wsparcia 

dla Pana Józefa Niezgody
z powodu śmierci

Brata
składa

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

Pani Katarzynie Jeleń 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Taty
składa

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

Pani Zofi i Wojdyła
Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci 

Syna
chcielibyśmy złożyć kondolencje 

i wyrazy współczucia 
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

Andrzej Ożóg oraz pracownicy

Pani Beacie Szot 
Składamy wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Teścia 
składa

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg i pracownicy
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Utarło się, że w ostatni weekend czerwca lub pierwszy 
lipca z początkiem lata Sokołów Małopolski ma swoje święto, 
tym świeckim świętem są dni miasta. Od kilku lat miejscem 
obchodów Dni Sokołowa są boiska sportowe Zespołów Szkół 
znajdujące się przy ul. Lubelskiej.

Jeszcze zanim nastąpiło ofi cjalne otwarcie imprezy, sobot-
nim rankiem rządzili sportowcy. Na „Orliku” koszykarze biorąc 
udział w Turnieju Street Ball Tour 7, zaś pod Urzędem Gminy 
i Miasta biegacze uczestniczący w XI Biegu Sokoła. Kolejno 
z upływem czasu impreza przeniosła się pod scenę, gdzie do 
wspólnej zabawy dołączyły dzieci poprzez udział w konkursie 
plastycznym, następnie fani motoryzacji w prezentacji „soko-
łowskich klasyków” także zagościli na terenie wspólnego świę-
towania. I chwilę później przed publicznością zaprezentowały 
się dzieci z zespołów tanecznych działających przy MGOKSiR 
w Sokołowie Młp. Ofi cjalnego otwarcia Dni Sokołowa anno 
domini 2019 dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg. Gdy zbliżał się już wieczór w wir muzyki i tańca 
zebraną młodzież i nie tylko porwały zespoły discopolowe Su-
ski, Rampey, Faster.

Niedziela nie zostawała uboższa w wydarzenia. Po połu-
dniu ulicami miasta oraz drogami wiodącymi po okolicznych 
miejscowościach przejechali w zwartej kolumnie Motocykliści 
Klubu Ronin Riders z Rzeszowa oraz miłośnicy zabytkowych 
motocykli ze Stowarzyszenia „Śruba”. Równocześnie rodziny 
z małymi dziećmi korzystały z darmowego udziału w progra-
mie animacyjno-rozrywkowym oraz konkursie plastycznym 
prowadzonym przez animatorów i instruktorów. Na Orliku roz-
bite zostało miasteczko rowerowe symulujące ruch drogowy 
w mieście. Nie zabrakło również podsumowania dorobku arty-
stycznego dzieci z kółka wokalnego MGOKSiR, występ ten był 
także wprowadzeniem do części koncertowej Dni Sokołowa. 
Następnie na scenie pojawił się zespół The October Leaves. 
I gdy zaczął robić się już półmrok na scenie pojawiła się gwiaz-
da wieczoru Małgorzata Ostrowska. Znana z takich utworów 
jak między innymi Meluzyna, Lawa, Nie uwierzę. Z okazji 

450-lecia lokacji miasta nie mogło obyć się bez spektakularne-
go pokazu sztucznych ogni, po których dla młodzieży tak samo 
jak i dnia poprzedniego trwała dyskoteka pod gwiazdami. 

Oprócz oprawy sportowej i artystycznej obecna była ga-
stronomia bogata w potrawy grillowane, profesjonalne we-
sołe miasteczko oraz liczne konkursy z nagrodami dla dzieci 
i młodzieży. Patronat medialny sprawowały: Super Nowości, 
Polskie Radio Rzeszów, TVP 3 Rzeszów, Kurier Sokołowski, 
disco-polo.info. Dni Sokołowa to wielkie przedsięwzięcie i bar-
dzo cieszy fakt, że organizację tak ważnego przedsięwzięcia 
wspierają lokalni sponsorzy i darczyńcy, a do grona tego nale-
żą: Bank PKO S.A. Placówka Partnerska Sokołów Małopolski, 
Bank Spółdzielczy Sokołów Małopolski, Kartony24, Styrobud 
Sp.j. B.T.K. Radomscy, GLM-PUR Grzegorz Marszał, Zakład 
Produkcyjno-Usługowy JANTEX – Janusz Zdeb, Kisiel Janusz 
Sklep Motoryzacyjny, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego „Orzech”, Spółdzielnia Telekomunikacyjna „Wist”, 
PPUH Albatros, Mini Market Patro „Dom-Ogród”, Przedsiębior-
stwo Molter Sp. z o.o., PHU Kan-Pol, FPHU Betmar, Cars Pol.

Organizatorami Dni Sokołowa byli: Burmistrz Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg oraz Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Marek Kida

Ciekawostki: 
  podczas Dni Sokołowa można było nabyć specjalnie wy-

bijaną monetę pamiątkową z okazji 450 rocznicy nadania 
aktu lokacyjnego miasta,

  wieczorem z soboty na niedzielę zaprezentowano ofi cjal-
nie mural patriotyczny powstały na tzw. strzelnicy od strony 
ul. Pileckich.

  przez czas obchodów dzieci miały okazję do skorzystania 
w pełni za darmo z udziału w programie animacyjnym pro-
wadzonym przez Studio Fama, konkursie plastycznym oraz 
brać udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez 
Kartony24.

Dni Patrona Parafi i pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nie-
nadówce trwały od 21 do 25 sierpnia. Pierwszy dzień, czyli 
środa była dniem modlitwy za chorych. W czwartek modlono 
się za rodziny i małżeństwa, w piątek za zmarłych, zaś w so-
botę trwały centralne uroczystości odpustowe. Niedziela była 
dniem dożynek i zabaw. A rozpoczęła się ona od uroczystej 
mszy świętej, na której poświęcono wieniec młodzieżowego 
zespołu dożynkowego. Następnie obchody w swej części 
rozrywkowej przeniosły się na plac sołecki obok pawilonu KS 
„Plantator” Nienadówka. Plac sołecki od ostatnich „Dni Patro-
na” wzbogacił się o nową stałą podłogę z tworzywa i też przy 
niej stanęła scena. Na kt órej to właśnie rozpoczęto zabawy 
od przywitania zebranych mieszkańców Nienadówki i okolic. 
Przemawiali Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 
Andrzej Ożóg, Sołtys i jednocześnie Radny Rady Miejskiej 
w Sokołowie Młp. Jerzy Jedynak oraz nowy Proboszcz Pa-
rafi i Nienadówka ks. Jerzy Uchman. Obecni byli także Rad-

Dni Patrona w Nienadówce

Dni Sokołowa
29–30 czerwca 2019 r.
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ny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Zbigniew Gielarowski 
oraz Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Edward Pikor. 
Następnie starostowie dożynek Maria Nowak i Andrzej Bełz 
na ręce Burmistrza i Proboszcza złożyli tradycyjny chleb do-
żynkowy. Konferansjer całości niedzielnych obchodów była 
Dyrektor MGOKSiR Agata Dec. Ona też zapowiedziała wy-
stęp młodzieżowego zespołu dożynkowego. Dużym zainte-

Dożynki 2019

resowanie cieszył się występ solistów zaprezentowany przez 
kółko wokalne działające przy MGOKSiR (o którym mowa 
na str. 10). A już tak też troszkę na zakończenie wakacji, dla 
młodzieży odbyła się zabawa taneczna. Dla urozmaicenia 
przez cały ten czas można było skorzystać z urządzeń pneu-
matycznych do zjeżdżania i skakania, balonów, czy też zjeść 
pyszny popcorn, watę cukrową, słodycze, lody, napoje chło-
dzące, potrawy z grilla. Dzieci natomiast bardzo chętnie ko-
rzystały z programu rozrywkowego zaprezentowanego przez 
animatorów ze Studio Fama. Organizatorem Dni Patrona byli: 
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg, 
Ksiądz Proboszcz Parafi i Nienadówka, Rada Parafi alna Pa-
rafi i Nienadówka, Sołtys wraz z Radą Sołecka w Nienadów-
ce, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp.

Marek Kida

Pradawnym zwyczajem gospodarze po ukończonych żni-
wach zbierają się razem, aby wspólnie podziękować za ze-
brane dary, które rodzi ziemia. Podziękowania składane są 
poprzez udział w uroczystej dziękczynnej mszy, na której świę-
cone są wieńce dożynkowe, a na początku liturgii przynosi się 
do ołtarza dary.

W tym roku zaszczyt organizacji Gminnych Dożynek przy-
padł w udziale sołectwu Wólka Niedźwiedzka. Msza odbyła się 
w zabytkowym Kościele Parafi alnym p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski, a całość świeckiej części obchodów dożynkowych od-
była się na obiektach Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej. 
Prowadząca część sceniczną Dyrektor MGOKSiR Agata Dec 
przedstawiła starostów dożynek, Starościnę Zofi ę Ożóg, ro-
dowitą Wólczankę, która jest Przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w tej miejscowości oraz Starostę dożynek Marka Tę-
czę. Jest on rolnikiem, z zawodu elektryk, od 33 lat mieszkaniec 
Wólki, Członek Rady Sołeckiej. Następnie Starostowie dożynek 
przekazali na ręce gospodarza gminy Burmistrza Andrzeja Ożo-
ga chleb. On, zaś powiedział, że będzie sprawiedliwie i równo 
dzielił chleb, tak aby nikomu nie zabrakło. I tym starym zwycza-
jem każdy po trosze skosztował chleb upieczony z mąki pocho-
dzącej z tegorocznego ziarna. Z rolnikami przywitali się również 
przybyli goście świata polityki, a był ich prawdziwy urodzaj. Sa-
mych parlamentarzystów było sześciu: Wojciech Buczak, Kry-
styna Wróblewska, Zdzisław Gawlik, Maciej Masłowski, Mieczy-

sław Miazga, Józefa Hrynkiewicz. Była również obecna Renata 
Szczęch podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Przybył również Starosta Rzeszowski Józef 
Jodłowski wraz z radnymi powiatowymi Stanisławem Kulą i Ta-
deuszem Chmielem. Pojawił się i Radny Sejmiku Wojewódzkie-
go Karol Ożóg. Z ramienia gminy obecni byli w większości tak-
że nasi radni miejscy, Zastępca Burmistrza Grzegorz Kwiecień 
oraz sołtysi. Później zaprezentowały się zespoły dożynkowe, 
które zostały ocenione i obdarowane podarkami wszelkimi oraz 
nagrodami specjalnymi.

– Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Niedźwiedzkiej otrzy-
mało nagrodę od sołtys Haliny Lorenc, od FHU Anex Anety 
i Mariusza Hasiak, p. Stanisławy i Wiesława Hajder, od Radnej 
Rady Miejskiej Anny Kraski.

– Koło Miłośników Tradycji Trzeboś Mościny otrzymało na-
grodę od Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Kraski, 
od Radnego Rady Miejskiej Jana Jodłowskiego, od Radnego 
Powiatowego Tadeusz Chmiel.

– Koło Gospodyń Wiejskich Markowizna otrzymało nagro-
dę od Radnego Powiatowego Stanisława Kuli, od Radnego 
Rady Miejskiej Andrzeja Kurysia, od Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska Bogusława Kidy.

– Zespół Dożynkowy z Trzebosi otrzymał nagrodę od Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Henryka Kraski, od Radnego 
Rady Miejskiej Jana Jodłowskiego, od Radnego Powiatowego 
Tadeusz Chmiel.

Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   6Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   6 2019-09-23   15:14:172019-09-23   15:14:17



KURIER SOKOŁOWSKI nr 3/252/2019 str. 7

Zacznij się zastanawiać...

– Zespół Dożynkowy z Trzebuski otrzymał nagrodę od 
Radnego Rady Miejskiej Mariana Krzyśko.

– Zespół Dożynkowy Trzeboś „Środkowa” otrzymał nagro-
dę od Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi, od Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Henryka Kraski, od Radnego Rady 
Miejskiej Jana Jodłowskiego, od Radnego Powiatowego Tade-
usza Chmiela.

– Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Sokołowska otrzyma-
ło nagrodę od Grzegorza Marszała, od Radnej Rady Miejskiej 
Anny Kraski, od Radnego Powiatowego Stanisława Kuli.

– Koło Gospodyń Wiejskich Trzeboś Mościny otrzymało 
nagrodę od Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Kra-
ski, od Radnego Rady Miejskiej Jana Jodłowskiego, od Rad-
nego Powiatowego Tadeusza Chmiela.

– Zespół Dożynkowy z Wólki Sokołowskiej otrzymał nagro-
dę od Radnej Rady Miejskiej Anny Kraski, od Radnego Powia-
towego Stanisława Kuli, od sołtys Haliny Lorenc.

– Zespół Młodzieżowy z Trzebuski otrzymał nagrodę od 
Radnego Powiatowego Stanisława Kuli, od Radnego Rady 
Miejskiej Mariana Krzyśko.

– Zespół Dożynkowy z Nienadówki otrzymał nagrodę od 
Radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Gielarowskiego, od Rad-
nego Rady Miejskiej Edwarda Pikora.

Każdy zespół otrzymał również od Burmistrza GiM Andrze-
ja Ożoga zestaw porcelany oraz kosz pełen pysznych wędlin. 
Po ofi cjalnych obchodach dla przyjemności ucha przygrywała 
skocznie kapela Raniżowianie, a w godzinach wieczornych 
publikę do tańca zaprosił zespół Cebula Band. Przez cały czas 
do dyspozycji pozostawały takie atrakcje jak mini wesołe mia-
steczko oraz gastronomia.

Organizacja Dożynek 2019 została wsparta przez: Firmę 
Handlowo-Usługową ANEX Aneta Hasiak, Kartony 24 Arkadiusz 
Łuszczki, PPHU Stalmar Marcin Bujak, PPUH Albatros Krzysztof 
Prucnal, Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o., Zakład Betoniarski 
TT Bruk Tadeusz Tupaj, Sklep Motoryzacyjny Janusz Kisiel, Usłu-
gi Transportowe i Handel Obwoźny Jan Mikołajczyk, ZPU Jan-
tex Janusz Zdeb, PHU Kanpol Stanisław Kania, Firma Eko-Bud 
Piotr Wybieralski, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
Orzech oraz Usługi Remontowo-Budowlane Hasiak Mariusz.

Marek Kida

Wakacje. Beztroskie dni, lazur nieba i piękne widoki. Jeśli 
doświadczyliście tej beztroski to cudownie. Niestety częściej 
zamiast poezji życia dopada nas jego proza. W polityce miał 
być sezon ogórkowy, a ta zaskoczyła nas podniebną aferą, 
rolnicy walczyli z suszą, a wymiar sprawiedliwości mierzył się 
z „samobójstwem” Dawida Kosteckiego.

Metoda D’Hondta
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP Andrze-

ja Dudy, najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 
13 października 2019 r. Ordynacja wyborcza to system wy-
borczy, który ustala sposób głosowania oraz kandydowania 
w wyborach. Prawo kandydowania ograniczone jest wiekiem. 
W wyborach do Sejmu należy mieć ukończone 21 lat, a do 
Senatu – 30 lat. W Polsce w wyborach do Sejmu głosy liczo-
ne są metodą D’Hondta, która faworyzuje duże ugrupowania 
w większym stopniu niż druga spośród najpopularniejszych 
metod przeliczania głosów – metoda Sainte-Laguë. Fawory-
zuje, bo mniejsze ugrupowania, które nie przekroczą progu 
wyborczego nie będą miały swoich reprezentantów w Sejmie. 
Logicznym wydawać by się mogło, że osoba, która uzyska 
najwięcej głosów zostanie posłem. Nie zawsze jednak tak 
jest… Co się dzieje z naszymi głosami? Po kolei. Polska jest 
podzielona na okręgi wyborcze. W okręgach znajdują się ko-
mitety wyborcze, które zgłaszają swoich kandydatów. Mamy 
np. województwo podkarpackie i jego główny okręg. Załóżmy 
hipotetycznie, że zgłoszono 6 komitetów wraz z kandydata-
mi. Faworytami niech będą 3 partie (A, B, C), a pozostałe 3 to 
mniejsze ugrupowania (X, Y, Z). Przyjmijmy, że uprawnionych 
do głosowania jest 1000 osób. Każdy może oddać głos na 
swój ulubiony komitet. Do rozdania mamy 11 mandatów. Par-
tia A dostała 243 głosy (24,3%), partia B – 98 głosów (9,8%), 

C – 475 głosów (47,5%), X – 29 głosów (2,9%), Y – 49 głosów 
(4,9%), Z – 106 głosów (10,6%). Partie X i Y nie przekraczają 
progu 5% w kraju i nie dostaną żadnego mandatu. Do Sejmu 
dostają się 4 partie: A, B, C, Z. Nadal mamy do rozdyspo-
nowania 11 mandatów. Wydawać by się mogło, że sprawie-
dliwie byłoby rozdać je wg procentowego poparcia. Jednak 
nie. Wzór według, którego przydziela się mandaty każe nam 
podzielić te wyniki przez kolejne liczby naturalne. W naszym 
przypadku będzie to 6. Teraz wyłaniamy 11 największych 
liczb i rozdajemy 11 mandatów. W tabeli przedstawia się to 
następująco:

1 2 3 4 5 6

B 475 237,5 158,3 118,8 95,0 79,2

A 243 121,5 81,0 60,8 48,6 40,5

Z 106 53,0 35,3 26,5 21,2 17,7

Y 98 49,0 32,7 24,5 19,6 8,2

Partia B dostaje 6 mandatów, partia A – 3 mandaty, partie 
Z i Y dostają po 1 mandacie.

Czym ten system różni się od jednomandatowych okręgów 
wyborczych? Jednym z propagatorów JOW jest Paweł Kukiz, 
którego hasło wprowadzenie JOW, stało się jego sztandaro-
wym hasłem w czasie kampanii wyborczej cztery lata temu. 
JOW to jednomandatowe okręgi wyborcze, których wprowa-
dzenie w życie pozwoliłoby na podział Polski na 460 okręgów 
wyborczych (dziś mamy ich tylko 41). W każdym z okręgów 
wybieralibyśmy tylko jednego posła, który w głosowaniu do-

Czy można wierzyć w Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który sam przyznał, że jest niewypłacalny i jest 
bankrutem? Czy te wszystkie 500+, 300+ wyjdą nam na plus? Czy tzw. seryjny samobójca to tylko teoria 
spiskowa? Czy rolnicy powinni się ubezpieczać? Jak liczone są nasze głosy podczas wyborów?
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stałby najwięcej głosów, a wyborcy wybieraliby kandydata 
z jeden listy pełnej nazwisk, a nie ze stosu książeczek wybor-
czych, w których czasem ciężko się połapać przeciętnemu wy-
borcy. Dla mnie wydaje się logicznym i sprawiedliwym wybór 
osób, które zdobyły największą liczbę wyborców, bo na tym 
wydawać by się mogło powinna polegać demokracja.

W Polsce wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Czy to 
dużo czy mało? Patrząc na Kongres Stanów Zjednoczonych 
odpowiedź nasuwa się sama. Dla porównania posłużę się 
liczbami. Wg GUS-u w Polsce mieszka 38 413 000 ludności 
(stan na 30.06.2018 r.). Liczba ludności w Stanach Zjednoczo-
nych to 329 515 4301. Stany Zjednoczone zamieszkuje ponad 
290 mln osób więcej, a zarówno w Stanach Zjednoczonych jak 
i w Polsce mamy 100 senatorów. W Polsce mamy 460 posłów, 
a w Stanach 435 reprezentantów (w Izbie Reprezentantów). 
Można powiedzieć, że w Polsce na 384 130 osób przypada je-
den senator, a w Stanach Zjednoczonych jeden senator przy-
pada na ponad 3 295 osób. Wg Wikipedia.org, PKB na osobę 
w Polsce wynosi 15 626 dolarów, a w Stanach 59 495 dolarów. 
Wnioski zostawiam do własnych interpretacji.

Problem suszy i rolniczych ubezpieczeń
W kontekście Cimoszewicza o powodzi z 1997 r. mówi się, 

że podtopiła, a niektórzy nawet sądzą, że zmyła Cimoszewi-
cza. Powódź tysiąclecia pochłonęła ponad 100 ofi ar. – To jest 
kolejny przypadek, kiedy potwierdza się, że trzeba być prze-
zornym i trzeba się ubezpieczać, a ta prawda jest ciągle mało 
powszechna – powiedział ówczesny premier Włodzimierz Ci-
moszewicz. Cimoszewicz brutalnie pamiętnego roku powie-
dział, że ludzie powinni się ubezpieczyć. Komu jak komu, ale 
Cimoszewiczowi z pewnością po tych słowach lepiej się nie 
powodziło... SLD i rząd Cimoszewicza przegrał wybory. Jed-
nak Cimoszewicz poruszył wtedy ważny problem. Czy rolnicy 
nie powinni ubezpieczać swoich upraw ze względu na susze 
czy deszcze? Mój znajomy nad jednym z jezior ma park wodny. 
Czy jeśli w tym roku sprzedałby mniej biletów ze względu na 
większą ilość dni deszczowych, co wpłynęłoby na jego stratę 
to czy jako przedsiębiorca powinien prosić państwo o rekom-
pensatę? A może powinien mieć pretensje do deszczu, że pa-
dał? Czy dobrze jest uzależniać ludzi od przeróżnych plusów? 
Czy jeśli rolnik będzie miał świadomość, że państwo zawsze 
pomoże to będzie planował, że może w przyszłym roku będzie 
bardzo deszczowe lato? Żeby była jasność nie rozstrzygam tej 
sprawy tylko poddaję w wątpliwość.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Dyskusjom czy 500 + jest dobre czy złe nie ma końca. 500+ 

to nadal 500 zł więcej w portfelach tych co mają dzieci, ale mało 
mówi się o rosnącej infl acji, która sprawia, że siła nabywcza 
500+ spadła i wciąż spada. Najprościej mówiąc, dziś za 500 
zł kupimy mniej niż za 500 zł rok temu. Rodziny dostają 500+, 
które potem „zwracają” z coraz wyższymi opłatami czy podat-
kami do rządu. A ci, co dzieci nie mają i pracują fi nansują także 
ten system. Można by się pocieszać, że te dzieci będą praco-
wać kiedyś na nasze emerytury, ale czy ktoś jest w stanie dziś 
przewidzieć jak będzie wyglądał system emerytalny za 30 lat? 
Bo czy można wierzyć w Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
który sam przyznał, że jest niewypłacalny i jest bankrutem? 
Ile jeszcze państwo będzie musiało wpompować miliardów, 
aby ZUS było stać na wypłacanie emerytur? Łatanie budże-
towych dziur najłatwiej znaleźć w kieszeniach podatników. 
Ci co robią zakupy zauważają, że tak szybko jak dziś ceny 

1 https://www.census.gov/popclock/ dostęp 26.08.2019 r.

rosną to mało kto pamięta, kiedy taka sytuacja miała miejsce. 
Rozmawiając z ludźmi słyszę, że oni woleliby nie mieć 500+, ale 
żeby ceny były niższe, żeby obniżono VAT na ubrania dziecięce, 
żeby życie było tańsze, żeby nie trzeba było płacić za prywatne 
wizyty u lekarzy specjalistów, bo w tym kraju trzeba mieć „zdro-
wie i pieniądze” żeby chorować.

Tzw. „seryjny samobójca”
Jeśli widzieliście fi lm Patryka Vegi, „Służby specjalne” to 

pamiętacie kwestię: „Dzień dobry, przyszliśmy panu zrobić sa-
mobójstwo.” Kim jest tzw. seryjny samobójca? Leszek Szy-
manowski autor książki „Seryjny samobójca” pisze tak: „Pod-
czas prac nad tą książką zrozumiałem, że Seryjny Samobójca 
to postać, bez której nie da się zrozumieć istoty postkomuni-
stycznej Polski i kulisów transformacji ustrojowej”. Po śmierci 
Dawida Kosteckiego wielu osobom nasuwają się pytania, że to 
znowu samobójstwo kogoś znanego, że znowu umarł ktoś kto 
mógł za dużo wiedzieć. Czy czasem nie za dużo tych zgonów? 
Włodzimierz Lenin mawiał, że: „Nie jest sztuką spowodować 
czyjąś śmierć. Prawdziwa sztuka to spowodować śmierć na-
turalną”. W głowach wielu mnożyły się pytania choćby takie 
czy można powiesić się na leżąco? Jak informowała Służba 
Więzienna, bokser powiesił się na prześcieradle... w pozycji 
leżącej w Zakładzie Karnym na warszawskiej Białołęce. Media 
od miesiąca rozpisują się na temat śmierci Kosteckiego. Piszą 
o monitoringu, który był, ale światło było zgaszone i nic na nim 
nie widać, o tym, że Kostecki ujawnił powiązania między CBŚP, 
a właścicielami agencji towarzyskich z Podkarpacia, w których 
mieli być nagrywani politycy, o przewiezieniu do więzienia 
w Warszawie mimo, że „Cygan” odsiadywał wyrok w Rzeszo-
wie. Dlaczego prokuratura nie wyraziła zgody na przeprowa-
dzenie ponownej sekcji zwłok skoro rodzina wyraziła zgodę? 
Zdaniem Romana Giertycha, mecenasa, przedstawiciela 
rodziny zmarłego pięściarza jest wiele przesłanek, które 
mogą wskazywać, że do jego śmierci Kosteckiego przyczy-
niły się osoby trzecie2. Być może przeprowadzenie ponownej 
sekcji zwłok mogłoby wyjaśnić wątpliwości, tym bardziej, że 
rodzina wyraziła na to zgodę.

Przypomnę, że w 2016 r. Prokuratura Krajowa zarządziła 
ekshumacje ciał ofi ar katastrofy smoleńskiej mimo sprzeciwu 
części ich rodzin. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu z 20 września 
2018 r. Polska naruszyła art. 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, ekshumując ciała posła RP Arkadiusza Rybickiego 
i Leszka Solskiego, działacza Rodzin Katyńskich, którzy zginę-
li w katastrofi e smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. ETPC orzekł, że 
ekshumacja wbrew woli bliskich była naruszeniem ich prawa 
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego3.

Co najbardziej niepokoi w wakacyjnych pierwszych stro-
nach gazet? Reakcja nas, czytelników. Nie szukamy odpo-
wiedzi, coraz częściej zapominamy coraz szybciej. Brak nam 
czasu na refl eksję, brak chęci do działania, do zmiany. Bo 
przecież dzisiaj już prawie nikt nie zastanawia się jak to było 
możliwe, że do największej zmiany politycznej w Polsce mo-
gło dojść m.in. dzięki paru – nie obrażając nikogo – kelnerom. 
Niewielu z nas też chce poznać odpowiedź na pytanie czy 
mogły być i inne nagrania...

Monika Śliż

2  https://sportowefakty.wp.pl/boks/839775/roman-giertych-o-smierci-
dawida-kosteckiego-widze-ze-chca-sprawie-ukrecic-leb, dostęp 
26.08.2019 r.

3  Case of Solska and Rybicka v. Poland, (Applications nos. 30491/17 
and 31083/17).
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Sokołowski Słowik

VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej

W dniu 7.06.2019 r. w Głogowie 
Małopolskim odbył się VIII Wojewódz-
ki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej. W Przeglądzie wzięły udział 
3 osoby z kółka wokalnego prowadzo-

nego przez Panią Izabelę Piersiak: Maja 
Bęben, Kinga Piekut oraz Oliwia Hude-
la. Maja Bęben zdobyła na przeglądzie 
wyróżnienie. Gratulujemy!

Izabela Piersiak

15 czerwca 2019 roku odbyła się 
pierwsza edycja Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Sokołowski 
Słowik”. 

W konkursie wzięło udział 28 soli-
stów oraz 5 zespołów z Gminy Soko-
łów Małopolski i odbył się on w pięciu 
kategoriach: kategoria I – przedszkole, 
kategoria II – klasy I–III szkoły podsta-
wowej, kategoria III – klasy IV–VI szkoły 
podstawowej, kategoria IV – klasy VII, 
VIII szkoły podstawowej, III gim, szkoła 
średnia, kategoria V – zespoły.

Jury obradowało w składzie: Dyrek-
tor Podkarpackiego Zespołu Niepań-
stwowych Szkół Muzycznych – Pan 
Grzegorz Wójcikiewicz, Kierownik 
Oddziału Dziecięcego Sokołowskiej 
Biblioteki – Pani Donata Drozd, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodku Kultury Sportu 

i Rekreacji w Raniżowie – Pan Dariusz 
Sobolewski oraz nauczyciel muzyki 
w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi 
Królowej w Kamieniu-Prusinie – Pan To-
masz Polak. Jury po obradach wyłoniło 
najlepsze prezentacje wokalne, a trud-
ne decyzje osłodziła im Cukiernia Ma-
estra z Łowiska. 

Wyniki konkursu „Sokołowski Słowik”: 
Kategoria I – przedszkole: 1. Aniela 

Lesiczka 2 .Aniela Rzeszutek 3. Kajetan 
Rzeszutek, wyróżnienie: Antonina Szpila

Kategoria II – klasy I–III szkoły pod-
stawowej: 1. Maja Bęben 2. Aleksandra 
Wcisło 3. Amelia Jabłońska, wyróżnie-
nie: Zuzanna Popek, Jan Matuła

Kategoria III – klasy IV–VI szkoły 
podstawowej: 1. Kinga Piekut 2. Maja 
Urban 3. Ilona Drozd, wyróżnienie: Wik-
toria Sądej

Kategoria IV – klasy VII, VIII szkoły 
podstawowej, III gim., szkoła średnia: 
1. Karolina Bandura ex aequo z Maleną 
Majką 2. Oliwia Hudela.

Wszystkim występującym GRATU-
LUJEMY! Pomysłodawcą oraz orga-
nizatorką konkursu była Pani Izabela 
Piersiak, instruktor wokalny w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. 

Laureaci konkursu otrzymali nagro-
dy ufundowane przez MGOKSiR w So-
kołowie Młp. oraz Fundację Wspierania 
Edukacji Artystycznej z Sokołowa Młp.

Izabela Piersiak

Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   9Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   9 2019-09-23   15:14:252019-09-23   15:14:25



KURIER SOKOŁOWSKI nr 3/252/2019 str. 10

Dni Sokołowa Dożynki 
w Nienadówce

Wakacje 2019

30 czerwca 2019 roku podczas Dni 
Sokołowa na scenie wystąpili laureaci 
pierwszego miejsca konkursu „Soko-
łowski Słowik” organizowanego w Miej-
sko Gminnym Ośrodku Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. dnia 
15 czerwca 2019r. Dla dzieci i młodzie-
ży było to duże wyzwanie ale wszyscy 
poradzili sobie bardzo dobrze i zachwy-

cili publiczność, sądząc po brawach ja-
kie dostali po występie, a wystąpili na 
scenie: Aniela Lesiczka, Maja Bęben, 
Kinga Piekut, Karolina Bandura oraz 
kółko wokalne działające przy Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.

Izabela Piersiak

25 sierpnia 2019 roku podczas uro-
czystości dożynkowych w Nienadówce, 
miały okazję wystąpić solistki z kółka 
wokalnego, działającego przy Miej-
sko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. 
Dziewczyny przygotowała Pani Izabela 
Piersiak, a wystąpiły na scenie: Anto-
nina Szpila, Aniela Lesiczka, Zuzanna 
Popek, Amelia Jabłońska, Maja Bęben, 
Ilona Drozd, Malena Majka, Oliwia Hu-
dela, Kinga Piekut i Karolina Bandura.

Izabela Piersiak

Zajęcia wakacyjne w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
były podzielone na dwa turnusy i od-
bywały się w godzinach 9.00–14.00. 
Organizowane były przeróżne gry i za-
bawy, rozmaite konkursy czy grupowe 
prace kreatywne. Dzieci w czasie zajęć 
aktywnie uczestniczyły w zabawach 
ruchowych i sportowych. Podczas za-
jęć sportowych rozwijano umiejętność 
gry zespołowej, zachęcano dzieci do 
aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Działo się wiele ciekawych 
rzeczy m.in. mokre szaleństwo, zajęcia 
kulinarne, konkurencje na sportowo czy 
zajęcia kreatywne gdzie dzieci miały za 
zadanie np. złożenie oraz pokolorowa-
nie domku oraz rakiety z tektury. Została 
zorganizowana Piana Party, kreatywne 
tworzenie wulkanu, mnóstwo zabaw 
i konkurencji zręcznościowych oraz mini 
festiwal kolorów. Powstało mnóstwo cie-
kawych wzorów na ubraniach i buziach 
a włosy nabrały kolorowych barw. Zaję-
cia przyniosły nam wiele zabawy i spor-
towych zmagań m.in dzieciaki tworzyły 
kolorowe bransoletki, zajadały się pizzą, 
zmagały się z umysłowymi i sportowymi 
konkursami oraz dla ochłody odbywa-
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ły się bardzo oczekiwane przez dzieci 
wodne potyczki.

Dzieci miały możliwość spotkania 
z panami policjantami gdzie miały oka-
zje przymierzenia kajdanek czy kami-
zelki kuloodpornej. Dowiedziały się wie-
lu ciekawych rzeczy dotyczących m.in. 
bezpiecznego zachowania na drodze 
w przypadku jazdy na rowerze czy hu-
lajnodze oraz zasad postępowania na 
takich obiektach jak Orlik. Dziękujemy 
panom policjantom za przeprowadzenie 
wspaniałej lekcji, gdzie dzieci mogły za-
czerpnąć wiedzy teoretycznej jak również 
nauczyć się wielu rzeczy w praktyce.

Odbyła się także wycieczka do Par-
ku Rozrywki – Rabkoland. Rabkoland to 
magiczne miejsce dla każdego malucha 
czy osoby dorosłej. Można tam znaleźć 
najmniejszy rollercoaster w Europie, dia-

belski młyn, z którego można podziwiać 
górską panoramę oraz łódeczki i ponto-
ny dla małych fanów pluskania. Dzieci 
mogły się także wyszaleć na niezwykłych 
placach zabaw i wielkich huśtawkach. 
Można było odbyć podróż Latającym Au-
tobusem i poznać Wesołą Farmę, przy-
bić Łodzią Wikingów do Odwróconego 
Domu oraz skorzystać z największej 
atrakcji czyli szalonego Music Express. 
Dzieci maiły także możliwość zwiedzenia 
Muzeum Orderu Uśmiechu, gdzie wy-
dawane są wyjątkowe w skali światowej 
odznaczenia – „Ordery Uśmiechu”, przy-
znawane dorosłym na wniosek dzieci. 
Dzieci wróciły do domu pełne wrażeń, 
zmęczone ale szczęśliwe.

Instruktorami na zajęciach były: 
p. Zofi a Słonina, p. Barbara Rybak, 
p. Izabela Piersiak.

Na zakończenie rozdano uczest-
nikom zajęć upominki. Było mnóstwo 
szalonych zabaw oraz podsumowań. 
Uczestnictwo w zorganizowanych zaję-
ciach wakacyjnych, pozwoliło dzieciom 
przyjemnie i aktywnie spędzić wakacyj-
ny czas wolny przy wspólnej zabawie.

Barbara Rybak

W sobotę 15 czerwca 2019 roku 
trzy uczestniczki zajęć plastycznych 
z MGOKSiR brały udział w Plenerze 
Malarskim WIATRAKI – FRYSZTAK 
2019 pt. „Z widokiem na Dolinę Wisło-
ka”. Plener zorganizował Miejski Dom 
Kultury w Kolbuszowej przy współpracy 
Gminnego Domu Kultury we Frysztaku. 
Mogły w nim wziąć udział dzieci z klas 
IV–VIII SP oraz młodzież gimnazjalna. 
Miejscem pleneru był Frysztak, malow-
nicza miejscowość leżąca w powiecie 
strzyżowskim na wzgórzu nad doliną 

Działania artystyczne w

Plener malarski WIATRAKI 2019

Wisłoka, który wije się pośród wyniosło-
ści Pogórza Strzyżowsko-Dynowskie-
go. Bazą pleneru był Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Podczas kilkugodzinnego pobytu we 
Frysztaku młodzi artyści malowali i ry-
sowali wybrane przez siebie fragmenty 
miasta, wzgórz i doliny Wisłoka. Oliwia 
Bzdek, Maja Słonina i Wiktoria Mazgaj, 
pod opieką instruktorki Henryki Boho, 
rysowały pastelami suchymi i olejny-
mi ukwiecone letnie ogródki, ciekawe 
kamienice, kościół wznoszący się na 

Wiktoria – I nagroda
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W środę 19 czerwca 2019 roku 
w sali klubowej MGOKSiR miało miej-
sce rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego w ramach IX Pleneru Malarskiego 
dla dzieci i młodzieży pt. „Ziemia Soko-
łowska w malarstwie i rysunku” pod pa-
tronatem Burmistrza Gminy i Miasta So-
kołów Młp. Plener miał miejsce 25 maja 
w Sokołowie Małopolskim i był promocją 
Sokołowa z okazji przypadającej w tym 
roku 450. rocznicy lokacji miasta. W ple-
nerze wzięło udział 27 osób – dzieci 
i młodzież w wieku od 8 do 16 lat, jedna 
osoba dorosła (opiekun) i jedna osoba 
niepełnosprawna – reprezentujących 
placówki oświatowe i kulturalne gmin 
Sokołów Młp., Trzebownisko i Rani-
żów. Plener zorganizowany został przez 
MGOKSiR przy współpracy Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sokołowie oraz Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Mazury.

Komisja konkursowa składająca się 
z przedstawicieli współorganizatorów 
pleneru – dr Bartosz Walicki, kierownik 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sokołowie Młp., prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej; Henry-
ka Boho, instruktorka plastyki w MGOK-
SiR; Anna Cisek, studentka IV roku na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego; Maria Zawada, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Mazury – postanowiła, po 
obejrzeniu 32 plenerowych prac, przy-
znać nagrody i wyróżnienia 13 autorom. 
Ponadto wszyscy uczestnicy pleneru 
otrzymali ufundowane przez Stowa-

wzgórzu… Wykonane prace pozosta-
wiono do dyspozycji Organizatora.

Wystawa poplenerowa miała miej-
sce w „Galerii pod Trąbami i Bębnem” 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszo-
wej. Otwarcie wystawy poplenerowej 

odbyło 18 czerwca o godzinie dziesią-
tej. Uczestnikom pleneru i opiekunom 
wręczono podziękowania, a laureatom 
– nagrody. Wiktoria zdobyła I Nagrodę, 
a Oliwia i Maja – III Nagrody. Gratulu-
jemy!

Maja – III nagroda

Oliwia – III nagroda

Podsumowanie pleneru 
„Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku”

rzyszenie Rozwoju Wsi Mazury nagro-
dy-wyróżnienia w postaci przyborów 
rysunkowych oraz dyplomy za udział 
w plenerze.

Nagrody równorzędne (ufundowane 
przez MGOKSiR oraz MiGBP) zdobyły:
–  Oliwia Bzdek, MGOKSiR Sokołów Młp.

– Nikola Koziarz, ZS Sokołów Młp.
– Emilia Madej, ZS Zaczernie
– Klaudia Mehdi, ZS Zaczernie
– Karolina Ogorzałek, ZS Zaczernie
– Kinga Zimny, ZPO Mazury

Wyróżnienia (ufundowane przez 
MGOKSiR) zdobyli:

Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   12Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   12 2019-09-23   15:14:572019-09-23   15:14:57



KURIER SOKOŁOWSKI nr 3/252/2019 str. 13

Henryka Boho przy jednym ze swoich obrazów

Małgorzata Wójcik z koleżanką ze słowackiego Świdnika
Małgorzata i Henryka na wernisażu z dwoma artystami z Chustu na 

Ukrainie (w środku) oraz z Krosna (z lewej)

Na plenerze w Sanoku

– Barbara Madej, ZS Zaczernie
– Natalia Stafi ej, ZS Sokołów Młp.
–  Krzysztof Walicki, MiGBP Sokołów 

Młp.
– Agata Zimny, ZPO Mazury

Nagrodę dla opiekuna artystycznego 
(ufundowaną przez MiGBP) otrzymała:
–  Justyna Kurowska-Widak, ZS Zaczer-

nie
Nagrodę specjalną (ufundowaną 

przez MGOKSiR) zdobyła:
–  Katarzyna Kochańska, MGOKSiR So-

kołów Młp.

Nagrodę dla najmłodszej uczest-
niczki (ufundowaną przez MGOKSiR) 
otrzymała:
– Anna Walicka, MiGBP Sokołów Młp.

19 czerwca o godzinie szesnastej 
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu. Protokół odczy-
tał Bartosz Walicki. Nagrody wręczała 
Anna Cisek.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe w postaci przyborów rysun-
kowych i malarskich oraz pamiątkowe 
dyplomy.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy 
pozostałym uczestnikom za udział w ple-
nerze; opiekunom artystycznym gratulu-
jemy zdolnych wychowanków i dziękuje-
my za pomoc w organizacji pleneru.

Współorganizatorom dziękujemy za 
wsparcie fi nansowe, dzięki któremu za-
kupione zostały cenne nagrody rzeczowe.

Wystawa poplenerowa trwała od 
30 maja do końca lipca 2019 roku. Zwie-
dzali ją mieszkańcy miasta i gminy oraz 
goście odwiedzający Ziemię Sokołow-
ską podczas wakacji. 

W dniach 23–30 czerwca 2019 roku 
dwie członkinie Klubu Twórców Sztu-
ki „ART-dekor” – Małgorzata Wójcik 
i Henryka Boho (obie należą również 
do Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga” 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie) brały udział w 17. Międzynaro-
dowym Plenerze Malarsko-Fotografi cz-
nym Miast Partnerskich „Bliżej siebie” 
w Sanoku. Uczestnikami pleneru było 
20 artystów z Polski, Ukrainy i Słowa-
cji – malarzy i fotografi ków. Plener zor-
ganizowali Urząd Miasta Sanoka oraz 
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” 
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W programie pleneru – oprócz indywi-
dualnej pracy twórczej artystów – było 
zwiedzanie Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku, Galerii Zdzisława 
Beksińskiego w Muzeum Historycznym 
oraz ruin warownego Klasztoru Karmeli-
tów bosych w Zagórzu, a także degusta-
cja węgierskich win w sanockiej winnicy 
W. Jarosza.

Podczas trwania pleneru każdy arty-
sta wykonał po dwie prace malarskie lub 
fotografi czne, które zostały przekazane 
Organizatorom pleneru. 29 czerwca od-
był się uroczysty wernisaż wystawy ple-
nerowych prac.
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5 lipca w sokołowskiej Bibliotece 
zakończyła się wystawa poplenerowa 
pt. „Malarstwo i Fotografi a”. Ekspozy-
cja była efektem pracy artystów, człon-
ków Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” 
z MGOKSiR, podczas pleneru malar-
sko-fotografi cznego, który odbył się 
1 maja w Wólce Niedźwiedzkiej. Plener 
zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Małopolskim.

Na wystawę składały się prace foto-
grafi czne, malarskie (akrylowe i olejne) 
oraz rysunkowe (pastele). Uczestnikami 
pleneru i autorami prac byli: Henryka 
Boho, Magdalena Jabłońska, Katarzyna 
Kochańska, Małgorzata Kwolek, Monika 
Kwolek, Maria Łuszczki, Teresa Matuła, 
Wiesława Pałka, Stanisława Rzeszutek, 
Jolanta Szczygieł, Alina Szczygieł, Bar-
tosz Walicki, Helena Woźniak i Małgo-
rzata Wójcik. Wśród dorosłych uczest-
ników było troje dzieci, które rysowały: 

Finisaż wystawy poplenerowej pt. „Malarstwo i Fotografi a”

Ania Walicka (lat 8) i Krzyś Walicki (lat 
11); fotografowała Amelka Jabłońska 
(lat 7).

W dniu fi nisażu dyrektor MGOKSiR 
Agata Dec wraz z kierownikiem Biblio-

teki Bartoszem Walickim wręczyli arty-
stom dyplomy-podziękowania za udział 
w plenerze i wystawie.

Wystawę można było oglądać od 
3 czerwca do 5 lipca 2019 roku.

Plener Malarski 
„Sokołów Małopolski 2019 – z 450-letnią historią w tle...”

W dniach 22–24 sierpnia odbył się 
kolejny, siódmy już plener malarski 
w Sokołowie Małopolskim. Organizato-
rami pleneru są Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp., Urząd Gminy i Miasta Sokołów 
Młp. oraz Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej. Od pierwszej edycji 
plenerowi patronuje pan Andrzej Ożóg, 
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Plener, to okazja do spotkania się 
grupy artystów, którzy na płaszczyźnie 
płótna pozostawiają ślad swoich emocji 
związanych z kilkudniowym pobytem 
w jakimś miejscu. Sierpniowe spotkanie 
kilkudziesięciu artystów w Sokołowie 
Małopolskim związane było z przypa-
dającą w tym roku 450. rocznicą loka-
cji miasta. W pierwszym dniu pleneru 
artyści zwiedzili wystawę poświęconą 
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450-letniej historii Sokołowa. Wystawa 
mieści się w Społecznym Muzeum To-
warzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej, a oprowadzał po niej pan Piotr 
Ożóg z Trzebuski, historyk, regionalista, 
członek Zarządu TMZS.

W czwartek 23 sierpnia dziennikarka 
Polskiego Radia Rzeszów, pani Iwona 
Piętak, przeprowadziła rozmowy z ko-
misarzem pleneru i artystami do audycji, 
która została wyemitowana na antenie 
Radia Rzeszów w sobotę i niedzielę. 
Audycja opowiada o sokołowskim ple-

nerze, biorących w nim udział artystach, 
ich pasjach i twórczych inspiracjach.

Artyści goszczący u nas w tym roku 
reprezentowali różne środowiska twór-
cze: rzeszowski, głogowski, kolbuszow-
ski, krośnieński i sokołowski. Większość 
to twórcy zrzeszeni w klubach i grupach 
plastycznych, działających między in-
nymi przy Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie, Miejsko Gminnym Domu 
Kultury w Głogowie Małopolskim, Miej-
skim Domu Kultury w Kolbuszowej czy 
Ośrodku Kultury w Sokołowie. Jeden 
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22 lipca w MGOKSiR rozpoczęły się 
Wakacyjne Warsztaty Plastyczne dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pro-
gram Warsztatów obejmował działania 
inspirująco-integrujące w pracowni pla-
stycznej MGOKSiR przy ulicy Rzeszow-
skiej. Spotkania prowadzone były przez 
doświadczonych pedagogów plastyki 

i studentów kierunków artystycznych, 
członków Klubu Twórców Sztuki „ART-
-dekor”.

W Warsztatach brały udział dzieci 
w wieku od 5 lat, młodzież i osoby doro-
słe (razem 28 osób z miejscowości Trze-
buska, Trzeboś, Nienadówka, Mazury, 
Nowa Sarzyna i Sokołów), które pragnęły 

poznać lub doskonalić techniki plastycz-
ne w zakresie malarstwa, rysunku, grafi ki 
i rzeźby. Uczestnicy pracowali w dwóch 
grupach: w poniedziałki i wtorki – I Grupa 
(młodsza), w środy i czwartki – II Grupa 
(starsza). Wszystkie materiały plastycz-
ne potrzebne do przeprowadzenia zajęć 
zapewnił Organizator. Na zajęciach wy-

z artystów reprezentował krośnieńskie 
Biuro Wystaw Artystycznych.

Komisarzem pleneru był artysta ma-
larz z Rzeszowa, pan Andrzej Korzec, 
nauczyciel rysunku i malarstwa w Ze-
spole Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

W ostatnim dniu pleneru w re-
stauracji „Sokół” odbył się uroczysty 
pożegnalny obiad z udziałem pana 
Burmistrza Andrzeja Ożoga i dyrektor 
MGOKSiR, Agaty Dec (oboje dokonali 
również otwarcia pleneru i powitania go-
ści w dniu 22 sierpnia w sali klubowej 
MGOKSiR).

Wernisaż wystawy poplenerowej 
odbędzie się 19 października 2019 roku 
o godzinie siedemnastej. Zapraszamy.

Wakacyjne Warsztaty Plastyczne 2019
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konywano prace w technikach malar-
stwa akrylowego (obie grupy), akwareli 
i tempery (grupa młodsza), malarstwa na 
szkle z użyciem farb witrażowych (grupa 
młodsza), technikach grafi cznych – kolo-
rafi a i linoryt (obie grupy), rysunkowych, 
mieszanych oraz kolażu (grupa młod-
sza), batiku (grupa starsza). Grupa młod-
sza rzeźbiła także w glinie, a starsza 
zapoznała się z dekupażem (decoupa-
ge) – techniką zdobniczą polegającą na 
przyklejaniu na różne powierzchnie, np. 
drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ce-
ramika, wzoru wyciętego z serwetki pa-
pierowej (technika serwetkowa). Tematy 
prac wakacyjnych uczestnicy czerpali 
z natury, otaczającego środowiska i wła-
snej wyobraźni, a także z twórczości zna-
nych artystów. Były więc między innymi 
„Duże kałuże”, „Kolorowe miasto”, „Ka-
pelusze Chińczyka”, „Indyjskie słonie” 
(op-art), abstrakcja geometryczna (Piet 
Mondrian), „Impresjonistyczne pejzaże” 
i różne inne tematy dowolne.

Warsztaty prowadziły: Małgorzata 
Wójcik (decoupage), Jolanta Szczygieł 
(linoryt, batik), Henryka Boho (batik, 
zajęcia z młodszą grupą), Anna Cisek 
(linoryt), Monika Kwolek (linoryt, malar-
stwo akrylowe) i Alina Szczygieł (linoryt, 
batik). Prowadzące były również uczest-
niczkami Warsztatów.

Zajęcia trwały – w młodszej grupie 
od godziny 10-tej do 12-tej, w starszej 
– od 10-tej do 12.30.

Warsztaty zakończyły się 29 sierpnia 
wystawą prac powstałych na zajęciach, 
wręczeniem dyplomów i podziękowań 
oraz poczęstunkiem (pizza, słodycze, 
napoje). Dyplomy uczestnikom i podzię-
kowania instruktorom wręczyła dyrektor 
MGOKSiR, pani Agata Dec.
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Widząc radośnie bawiące się dzie-
ci przeważnie nie zastanawiamy się 
nad tym, jak istotna jest to aktywność 
dla małego człowieka. Zabawa jest dla 
dziecka celem samym w sobie i formą 
spędzania wolnego czasu. Dodatkowo 
w czasie zabawy dziecko zaspokaja 
wiele potrzeb m.in. ruchu, twórczego 
działania. Jest to też ważny czynnik 
wspomagający wszechstronny rozwój 
młodego człowieka.

Zabawa spełnia wiele funkcji. 
  Jedną z nich jest rola wychowaw-

cza, gdyż dziecko w trakcie zaba-
wy uczy się norm, zasad i reguł 
postępowania. Dodatkowo w trak-
cie zabawy z rówieśnikami dziec-
ko uczy się nawiązywać kontakty 
z innymi.

  Aktywność jaką jest zabawa rów-
nież ma znaczenie edukacyjne, 
ponieważ oddziałuje stymulująco 
na wszystkie procesy poznawcze, 
rozwija zmysły, a także wpływa na 
zdobywanie wiedzy o otaczającym 
świecie. Dodatkowo dziecko może 
rozwijać swoją ciekawość świata 
i zainteresowania oraz lepiej po-
znawać samego siebie.

  W trakcie zabawy dziecko przy-
gotowuje się do późniejszego 
dorosłego życia. Wdraża się do 
pełnienia różnych ról społecznych, 
podjęcia pracy i innych aktywności 
społecznych, a także gromadzi 
nowe doświadczenia.

  Zabawa może mieć też formę 
terapeutyczną dla młodego czło-
wieka. Jest to okazja na rozłado-
wanie negatywnych uczuć i emo-
cji, poradzenie sobie z trudnymi 
przeżyciami oraz możliwość na 
uwolnienie od stresu, napięć 
i zahamowań. Podczas zabawy 
dziecko może przezwyciężyć wła-
sne ograniczenia i słabości oraz 
zrekompensować braki z realne-
go życia.

  Zabawa ma także rolę relaksa-
cyjną. Jest to ważna częścią co-
dziennej rzeczywistość dziecka. 
Niesie ze sobą poczucie zadowo-
lenia i przyjemności. Dzięki swojej 
różnorodności daje możliwość re-
gulowania znużenia.

  W czasie zabawy dziecko kształtu-
je swój charakter. Poznaje siebie, 
uczy się radzenia sobie z różnymi 

emocjami, pro-
blemami oraz 
ze stresem. We 
wspólnej zabawie z innymi kształtu-
je umiejętności komunikacyjne oraz 
rozwiązywania konfl iktów. Zabawa 
może rozbudzać wrażliwość, empa-
tię, otwartość i szacunek do drugiej 
osoby.

  Nie wolno zapominać, że zabawa 
to najbardziej skuteczna forma 
uczenia się dla dziecka. Angażuje 
wszystkie zmysły, całkowicie po-
chłaniając koncentrację. W przy-
jemny sposób dziecko może 
poznawać zagadnienia, które cza-
sami trudno maluchom przekazać 
słowami np. emocje, zasady mo-
ralne.

  Poprzez obserwację bawiącego 
się dziecka możemy lepiej go po-
znać. Łatwiej mam zobaczyć moż-
liwości dziecka, poznać czym się 
interesuje oraz dowiedzieć się jak 
reaguje w różnych sytuacjach i jak 
radzi sobie z emocjami np. niepo-
wodzeniem czy porażką. Wnikliwy 
obserwator w zabawie może do-
strzec co dziecko cieszy lub czy 

Od wtorku 3 września w sokołow-
skiej Bibliotece czynna jest wystawa 
malarstwa Henryki Boho, instruktorki 
plastyki w MGOKSiR. Ta indywidualna 
wystawa z cyklu „Prezentacje” zorgani-
zowana została przez MGOKSiR z oka-

zji trwającego w tym roku jubileuszu 
10-lecia istnienia Klubu Twórców Sztuki 
„ART-dekor”. Jest to trzecia wystawa 
z tego cyklu. Wcześniej odbyły się wy-
stawy Marii Łuszczki (styczeń/luty 2019) 
i Anny Cisek (maj 2019). Na przełomie 

Wystawa z cyklu „Prezentacje” lutego i marca w MGOKSiR miała miej-
sce jubileuszowa wystawa zbiorowa 
wszystkich członków klubu.

Na wystawę Henryki Boho składają 
się obrazy malowane w technice akrylo-
wej – pejzaż, martwa natura, abstrakcja 
– powstałe w latach 2015–2019, głównie 
podczas różnych plenerów malarskich, 
oraz tematyczne prace tworzone na wy-
stawy organizowane przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie.

Wystawa potrwa do 10 października 
2019 roku. Zachęcamy do jej zwiedzania.

Fot. H. Boho, B. Walicki, M. Wójcik, 
A. Dec, E. Kłeczek-Walicka

Rola i znaczenie zabawy
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PFRON przywraca dofi nansowania 
na wózki elektryczne

coś go trapi, czy ma jakieś kłopoty 
i problemy.

Wspólna zabawa z dzieckiem jest 
również formą profi laktyki przemocy. 
Zabawa umożliwia dziecku zyskanie 
pozytywnej uwagi ze strony rodziców, 
a wspólne spędzanie czasu wpływa na 
funkcjonowanie rodziny. Zabawa ułatwia 
budowanie trwałych i zdrowych relacji 
oraz pogłębianie więzi między rodzicami 
a dziećmi.

Dziecko potrafi  samo organizować 
sobie zabawę stosownie do swoich 
możliwości. Rodzice mogą jednak za-
proponować dzieciom różne aktywno-
ści. Wcale nie chodzi zakup wyszu-
kanych i drogich zabawek, ale przede 
wszystkim o wspólnie spędzony czas. 
Codzienna zabawa z dzieckiem, cho-

ciażby 15 minutowa wpływa pozytywnie 
na jego zachowanie i rozwój. Musimy 
jednak pamiętać, że to do rodziców na-
leży dopilnowanie tego, by ta zabawa 
była bezpieczna.

Joanna Kiszka – psycholog 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

w Górnie

Bibliografi a
  D. Chapman Weson, M. Weston 

„Co dzień mądrzejsze. 365 gier 
i zabaw kształtujących charakter, 
wrażliwość i inteligencję emocjo-
nalną dziecka” wyd. Prószyńskie 
i S-ka, Warszawa 2010.

  M. Kwaśniewska, Zabawa jako 
podstawowa forma aktywności 

dziecięcej, [w:] Dziecko sześciolet-
nie w szkole, red. J. Karczewska, 
M. Kwaśniewska, Kielce 2009

  G. Łuszczak „Zabawa – czynnikiem 
wspomagającym rozwój dziecka 
w młodszym wieku szkolnym”, Edu-
kacja Elementarna w Teorii i Prak-
tyce: kwartalnik dla nauczycieli 
nr 2–3, 22–30, 2011

  Rochovska „Znaczenie zabawy 
w rozwoju dziecka w wieku przed-
szkolnym” Edukacja Elementarna 
w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla 
nauczycieli nr 2–3, 17–21, 2011

  M. Kołodziejczyk „zabawy, któ-
re pomagają dzieciom, czyli jak 
urozmaicić zajęcia rewalidacyjne 
z najmłodszymi uczniami. Katalog 
zabaw”

Dofi nansowanie do wózków o na-
pędzie elektrycznym wraca po pięciu 
latach i jest ważnym krokiem w dzia-
łalności PFRON na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. – Jestem przekonany, 
że rozszerzenie programu PFRON 
o możliwość dofi nansowania zakupu 
elektrycznego wózka inwalidzkiego jest 
odpowiedzią na wyzwanie nowocze-
sności w zakresie wsparcia mobilności 
osób niepełnosprawnych, a tym samym 
doskonale uzupełnia szeroki zakres 
działań w ramach programu Dostęp-
ność Plus i wpisuje się w postanowienia 
Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych – mówił podczas briefi ngu 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełno-
sprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS 
Krzysztof Michałkiewicz.

Wznowienie dofi nansowań do za-
kupu wózka elektrycznego to ponowne 
rozszerzenie oferty Funduszu skierowa-
nej do osób, które doświadczają trudno-
ści w samodzielnym przemieszczaniu 
się. Niwelowanie barier wynikających 
z ograniczonej mobilności jest kluczowe 
dla podejmowania aktywności zawodo-
wej i społecznej przez osoby niepełno-
sprawne.

– Dofi nansowania na zakup wóz-
ków inwalidzkich o napędzie elek-
trycznym realizowane są w ramach 

naszego programu za pośrednictwem 
samorządów. Przewidywane wydatki 
na ten cel wyniosą w 2019 roku około 
20 mln zł – zaznaczyła prezes zarzą-
du PFRON Marlena Maląg. Z pomocy 

w programie mogą korzystać zarówno 
dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie 
mogą samodzielne poruszać się za 
pomocą wózka o napędzie ręcznym. 
W przypadku dzieci do 16. roku życia 
niezbędne jest orzeczenie o niepeł-
nosprawności, a w przypadku osób 
starszych – orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Wnioski 
osób, które nie są zatrudnione lub się 
nie uczą, muszą zawierać opinię eks-
perta, potwierdzającą zdolności do 
pracy albo do podjęcia nauki w wyniku 
udzielonego wsparcia. W przypadku 
osób w wieku emerytalnym warunkiem 
uzyskania pomocy jest zatrudnienie. 
Maksymalna kwota dofi nansowania 
wynosi 10 tys. złotych, a minimalny 

udział własny w zakupie to 10 proc. 
ceny brutto wózka.

– Decyzję o ponownym uruchomie-
niu pomocy w zakupie wózka elektrycz-
nego podjęliśmy w związku z intensyw-
nie zgłaszanymi w trakcie konsultacji 
publicznych potrzebami osób niepeł-
nosprawnych – wyjaśnia prezes Maląg.

Jak będzie można uzyskać dofi nan-
sowanie? Trzeba zacząć od złożenia 
wniosku w powiatowych i miejskich cen-
trach pomocy rodzinie lub w Systemie 
Obsługi Wsparcia fi nansowanego przez 
PFRON (SOW).

Program „Aktywny samorząd” 
w ramach którego udzielane będzie 
wsparcie fi nansowe na zakup wózka 
o napędzie elektrycznym jest jednym 
z ważniejszych programów realizo-
wanych przez Fundusz we współpra-
cy z samorządami. Na jego realizację 
w tym roku PFRON przeznacza w su-
mie prawie 172 mln zł. Program jest 
nakierowany na wydajniejszy model 
polityki społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz pozwala na aktywniejsze włą-
czenie się struktur lokalnych w działania 
rehabilitacji społecznej. Formy wsparcia 
przewidziane w programie dotyczą likwi-
dacji barier ograniczających społeczne 
i zawodowe funkcjonowanie osób nie-
pełnosprawnych.

Do 10 tys. złotych dofi nasowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły 
otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu 
ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł.
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Dni Kultury Ludowej to już tradycja 
w Domu Pomocy Społecznej w Górnie. 
Dzięki dofi nansowaniu z budżetu Wo-
jewództwa Podkarpackiego – Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, już po raz siódmy udało 
się zorganizować imprezę propagują-
cą kultywowanie miejscowych tradycji, 
jak również aktywny sposób spędzania 
czasu przez niepełnosprawnych miesz-
kańców domów pomocy społecznej wo-
jewództwa podkarpackiego. Jak co roku 
organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Wsparcia Domu Pomocy 
Społecznej w Górnie.

Impreza odbyła się 3 lipca 2019 roku, 
a jej głównym tematem były tradycyjne 
wypieki drożdżowe. Stąd też hasło wy-
darzenia: „Rośnie jak na drożdżach...”. 
Zadaniem uczestników było przygoto-
wanie dowolnego tradycyjnego wypieku 
drożdżowego oraz przedstawienie jego 
historii i okoliczności w jakich był przy-
gotowywany. Wśród prezentowanych 
ciast znalazły się drożdżówki, bułki, 
kapuśniaki i inne ciekawe wypieki. Nie 
zabrakło również wypieków wpisanych 
na listę produktów tradycyjnych, takich 
jak robiony w Brzózie Królewskiej pie-
róg jaglany brzózański oraz „anielskie 
ruchańce” smażone we wsi Aniołowo na 
Wysoczyźnie Elbląskiej, których wzbu-
dzająca uśmiech nazwa wzięła się stąd, 
że ruchańce po prostu ruszają się pod-
czas smażenia.

Drugą część imprezy stanowiły gry 
i zabawy rekreacyjne: tenis stołowy, pił-
karzyki, gry logiczne (układanki, mozaiki 
itp.) oraz zabawy z chustą animacyjną 
dla osób o najmniejszej sprawności 
psycho-fi zycznej. W tym celu – również 
dzięki otrzymanemu dofi nansowaniu 
– udało się zakupić stół do tenisa i pił-
karzyki, które mogą być użytkowane 

„Rośnie jak na drożdżach...” 
VII edycja Dnia Kultury Ludowej w DPS w Górnie

również na zewnątrz. Zakupiono także 
pokaźny zestaw gier edukacyjnych roz-
wijających spostrzegawczość, logiczne 
myślenie i kreatywność.

VII Dzień Kultury Ludowej zakoń-
czyła zabawa taneczna, która jak zwy-
kle była najlepszą formą integracji dla 
wszystkich niepełnosprawnych miłośni-
ków muzyki i tańca.

Realizacja tak dużej imprezy możli-
wa była nie tylko dzięki dofi nansowaniu 
z budżetu Województwa Podkarpac-
kiego – Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. Finansowo 
lub rzeczowo wsparcia udzieliła rów-
nież gmina Sokołów Małopolski i gmina 
Kamień, Toruńskie Zakłady Opatrun-
kowe oraz fi rma BIO-LAB. Natomiast 
pracownicy Domu Pomocy Społecznej 
w Górnie ufundowali wszystkie ciasta, 

które zagościły na stołach podczas im-
prezy.

To właśnie dzięki ludziom dobrej 
woli, niepełnosprawne osoby uczestni-
czące w kolejnym Dniu Kultury Ludowej 
w Domu Pomocy Społecznej w Górnie 
mogły zapomnieć o troskach związa-
nych z niepełnosprawnością i przeżyć 
dzień pełen zabawy i radości.
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„Piknik Odpustowy” w Górnie
W dniu 21 lipca 2019 r. na obiekcie 

Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Górnie odbyła się impreza zatytuło-
wana przez organizatorów „Piknik Od-
pustowy” – impreza została zorganizo-
wana w dzień tradycyjnego lipcowego 
odpustu parafi alnego w Górnie. Orga-
nizatorami byli: Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne im. Piotra Kidy w Gór-
nie wraz z sołtysem Górna Andrzejem 
Krawcem oraz Regionalny Zespół Lu-
dowy w Górnie pod kierownictwem Zo-
fi i Kosak. Organizatorzy połączyli wie-
loletnią tradycję zabaw odpustowych 
w Górnie z Jubileuszem 40-Lecia dzia-
łalności Regionalnego Zespołu Ludowe-
go w Górnie. Kwiatami i jubileuszowym 
tortem organizatorzy podziękowali temu 
zespołowi za tyle lat działalności na 
rzecz Górna.

Imprezę otworzył sołtys A. Krawiec 
witając wszystkich przybyłych, wśród 
których nie zabrakło również posłów 
i radnych różnych szczebli oraz sołty-
sów. Sołtys podziękował także spon-
sorom, którzy wnieśli znaczący wkład 
w zorganizowanie tego pikniku. Warto 
ich wymienić na łamach tego artykułu, 
aby i w ten sposób wyrazić im wdzięcz-
ność, szacunek i uznanie:

–  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Małopolskim

–  Bogdan Radomski fi rma „STYRO-
BUD”

–  Helena i Stanisław Radomscy fi r-
ma „STYROBUD”

–  Rafał Miazga fi rma „SMAK-GÓR-
NO”

– Marek Miazga fi rma „BETMAR”
– Tadeusz Tupaj Firma „TT BRUK”
– Adam Piersiak

– Józef Ziemiański
–  Zbigniew Watras fi rma „Happy 

Cars”
– Dariusz Zdeb sklep „Rolnik”
– Jacek Dziadosz sklep „Pajączek”
– Marta i Ryszard Tarała
– Bożena Sądej ciastkarnia „Galaxy”
– Bogusława Tupaj piekarnia „Zuza”
– Maciej Szmyd ciastkarnia
–  Stowarzyszenie Gospodyń Wiej-

skich w Górnie
Po otwarciu imprezy sołtys przed-

stawił tradycję odpustów i zabaw odpu-
stowych w tym również dramatyczne hi-
storie jakie miały miejsce w trakcie tych 
zabaw. Następnie głos zabrali:

–  poseł do Parlamentu Europejskie-
go Stanisław Ożóg,

–  poseł na Sejm RP Mieczysław 
Miazga,

–  radni Rady Powiatu Rzeszowskie-
go: Stanisław Kula i Jerzy Bed-
narz,

–  wieloletni proboszcz Górna Ks. 
prałat Jan Lib,

–  prowadząca od 40 lat Regionalny 
Zespół Ludowy w Górnie Zofi a Ko-
sak,

– Kazimierz Chorzępa.
Głównym mottem tych wystąpień 

były sprawy związane z historią, kulturą 
i z kultywowaniem tradycji.

Po części ofi cjalnej Regionalny Ze-
spół Ludowy zaprezentował kilka utwo-
rów ze swojego repertuaru. Po tych 
występach nastąpiła na scenie zmiana 
pokoleniowa, gdyż swoje utwory za-
prezentował z kolei zespół młodzieżo-
wy „Młody Duch” z Górna prowadzo-
ny przez Dariusza Kosaka. Na koniec 
swoją muzykę zaprezentował zespół 
„Cebula Band” z Górna, który bawił mło-

de i średnie pokolenie przy muzyce ta-
necznej, aż do zakończenia imprezy ok. 
godz. pierwszej.

Wszyscy uczestnicy tej imprezy mie-
li możliwość skorzystania z darmowej 
kawy, herbaty i ciastek serwowanych 
przez organizatorów ze środków pozy-
skanych od sponsorów.

Tym razem obyło się burz, gwał-
townych nawałnic co było w historii 
górnieńskich odpustów dosyć częstym 
zjawiskiem – nie mniej padający syste-
matycznie drobny deszcz zniechęcił nie-
wątpliwie wiele osób do wzięcia udziału 
w tej imprezie.

Na koniec dziękuję w imieniu organi-
zatorów wszystkim, którzy pomogli nam 
zorganizować tę imprezę.

Andrzej  Krawiec
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Joanna Boćkowska-Cisek

Joanna Boćkowska-Cisek. Zajmuje 
się: grafi ką, fotografi ą, małymi formami 
rysunku, malarstwem, poezją. Prezen-
towała prace na wystawach zbiorowych, 
między innymi w Raciborzu, Rzeszowie, 
Tarnowie, Wrocławiu, Oleśnicy, Sokoło-
wie Młp., Górnie oraz indywidualnych: 
Rzeszów, Kamień. Najważniejsze wy-
stawy:

–  wystawa – Triennale „Tarnowskie 
Klimaty”, pod hasłem „Pan Cogito 
– nowe wizualizacje”, prace inspi-
rowane poezją Zbigniewa Herber-
ta – Tarnów 2008 

–  wystawa XI i XII Międzynarodowe-
go Niekonwencjonalnego Konkur-
su Fotografi cznego „Foto Odlot”, 
WDK Rzeszów 2008 i 2009

–  wystawa I Międzynarodowego 
Biennale Młodej Grafi ki „Prima 
Septembris – Przeciw Nienawiści”, 
Wrocław 2009

Laureatka Nagrody Konfraterni Kul-
turalnej w II Turnieju Jednego Wiersza 
„Poetycki Lombard” – Oleśnica 2008, 
I Nagrody za wiersz w konkursie pla-
styczno-literackim „Mały Katyń Ziemi 
Sokołowskiej” – MiGBP Sokołów Młp. 
2012 oraz wyróżnienia w II Ogólnopol-

skim Konkursie Grafi ki im. Ludwiga Me-
idnera – Oleśnica 2009.

Wiersze publikowała w zbiorowych 
tomikach poetyckich: w pokonkur-
sowym tomiku „Poetycki Lombard”, 
Oleśnica 2008, „Rzeszów w poezji” 
wydany przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie 
w roku 2010, wielokrotnie w „Nasz 
Dom Rzeszów” oraz w „Kurierze So-
kołowskim”

Asia jest aktywnym członkiem STO-
WARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTU-
RALNEGO im. PIOTRA KIDY w GÓR-
NIE.

Pozwolę sobie zaprezentować kilka 
utworów z jej dorobku poetyckiego:

Od tego trzeba było zacząć

od tego trzeba było zacząć
oderwać palce od stołu
otworzyć drzwi
dotknąć szorstkiej ulicy
w tym miejscu nie powstanie
trasa szybkiego ruchu
przekonałam się o tym
gdy o mało
nie spadłam

Nasze talenty w dół Niagary
wypiętrzone fale
tylko się uśmiechały
na widok mrówki
która próbuje zostawić

odbicie wielkości słonia
na dłużej
niż na chwilę

Górno 23.03.2015 r.

Wiersz szpitalny

pomyślałam
że mogłabym
zostawić ciało
jak płaszcz
za ciężki na tę porę roku
i obudziłam prastary lęk
ktoś skrupulatnie wyliczył
że dusza waży dwadzieścia jeden gram
niewspółmiernie 
do czerniejącego serca
ciotka kiedyś mówiła
że ją boli bardziej niż mnie
ciotkę zawsze bolało bardziej

za szpitalnym oknem
lipa kwitnie nieprzyzwoicie
oddycham jej zapachem
próbuję nie myśleć
o jeden narząd lżejsza
znów uczę się
nie przegapiać ludzi
kiedy to co nigdy nie było możliwe
staje się rzeczywiste
a to co możliwe nie przychodzi
dopiero wtedy
otwierają się oczy

Górno 13.06.2018 
– Rzeszów 21.06.2018 r.

Z najlepszymi życzeniami i po-
dziękowaniami dla Asi Boćkowskiej od 
mieszkańców Górna za promocję na-
szej wsi.

Sołtys Górna
Andrzej Krawiec

  Ur. 6 lipca 1985 r. w Rzeszowie. Pochodzi z Łowiska, 
mieszka w Górnie

  Studiowała „Grafi ka projektowa” na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Uczęszczała do: Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Rzeszowie

  W związku małżeńskim z Przem kiem Cisek, dwójka 
rozkosznych bobasów

Sokołowskiej Biblioteki Publicznej akces do projektu
„Mała książka – wielki człowiek”

Bieżący, 2019 rok, w którym nasze 
miasteczko obchodzi 450-lecie lokacji, jest 
także czasem rocznicowym dla sokołow-
skiej Biblioteki Publicznej. W styczniu bo-
wiem minęło 70 lat od jej założenia, zaś 
w maju upłynęło 45 od utworzenia Od-
działu dla Dzieci. Z racji tego jubileuszu 
chciałam, jako osoba obecnie nim kieru-
jąca, w jakiś szczególny sposób wyróżnić 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

To był powód mojego zainteresowa-
nia się tegoroczną, 3. z kolei, edycją pro-
jektu „Mała książka – wielki człowiek”, 
którego pomysłodawcą i organizatorem 
jest Instytut Książki z siedzibą w Kra-
kowie. Pierwszą projektową „odsłoną” 
zostały objęte noworodki, drugą – trzy-
latki; teraz więc przyszła kolej na dzieci 
w wieku 3–6 lat. Telefonicznie i mailo-
wo „zasięgnęłam języka” w Instytucie 
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na temat danych potrzebnych do tego, 
by można było zgłosić chęć przystąpie-
nia do projektu. Podpytałam również 
o przebieg zeszłorocznej projektowej 
edycji w bibliotekach z terenu powiatu 
rzeszowskiego biorących w niej udział. 
Wymagane dane statystyczne, czyli 
liczbę dzieci z roczników 2013–2016 za-
meldowanych na obszarze miasta i gmi-
ny oraz liczbę wszystkich przedszkoli 
na tymże terenie, uzyskałam z miejsco-
wego Zespołu Oświatowego. Dzięki 
uprzejmości Pani Sylwii Rafi ńskiej, by-
łam w ich posiadaniu dzień po zwróce-
niu się z prośbą o pisemne zestawienie. 
Kierownik biblioteki drogą elektroniczną 
odesłał organizatorowi wypełniony for-
mularz zgłoszeniowy. Następnie pod-
pisał nadesłane pocztą Porozumienie 
o Współpracy z Instytutem Książki, któ-
re warunkuje uczestnictwo w projekcie. 
29 maja okazało się, iż sokołowska bi-
blioteka znalazła się na liście zakwalifi -
kowanych placówek.

Teraz kilka słów na temat tego 
przedsięwzięcia. Celem projektu, jak 
założył jego organizator, jest populary-
zacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym na terenie Polski. Jego 
uczestnikiem może być każde dziec-
ko w wieku 3–6 lat. W ramach projektu 
dzieciom wydawane będą tzw. Wypraw-
ki Czytelnicze, składające się z Karty 
Małego Czytelnika, naklejek oraz książ-
ki wraz z broszurą dla rodziców. Udział 
w projekcie jest bezpłatny zarówno 
dla biblioteki, jak również dla rodziców 
i dzieci. Biblioteka ponosi jedynie koszty 
dystrybucji nadesłanych przez organiza-
tora materiałów do fi lii bądź oddziałów 
oraz druku dyplomów.

Zasady udziału dziecka w projekcie 
są następujące:

–  do udziału w nim konieczne jest 
zapisanie dziecka do biblioteki 
i wypożyczenie co najmniej jednej 
książki,

–  jednemu uczestnikowi biorącemu 
udział w projekcie przysługuje jed-
na Wyprawka niezależnie od tego, 
ze zbiorów ilu bibliotek korzysta,

–  dzieci wcześniej zapisane do bi-
blioteki, spełniające kryterium 
wiekowe, także mogą brać udział 
w projekcie,

–  posiadanie Karty Małego Czytelni-
ka upoważnia do zbierania nakle-
jek we wszystkich bibliotekach bio-
rących udział w przedsięwzięciu,

–  uczestnik projektu otrzymuje na-
klejkę za każdorazowe odwiedze-
nie biblioteki zakończone wypo-
życzenie najmniej jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego,

–  po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik 
zostanie uhonorowany imiennym 

dyplomem. Po jego otrzymaniu 
dziecko może zachować Kartę 
Małego Czytelnika,

–  rodzice nie potwierdzają pisemnie 
odbioru Wyprawek, a biblioteka 
nie przesyła organizatorowi list 
z danymi osobowymi dzieci, które 
otrzymały Wyprawki,

–  Wyprawek nie można wydawać 
dzieciom niezapisanym do biblio-
teki ani przekazywać ich w cza-
sie wizyt w przedszkolach. Kartę 
biblioteczną może założyć tylko 
dorosły opiekun prawny dziecka 
i jego obecność jest konieczna do 
otrzymania Wyprawki.

Projekt rusza we wrześniu i potrwa 
do chwili wyczerpania Wyprawek, które 
otrzyma biblioteka razem z materiałami 
promującymi projekt. W każdym przed-
szkolu: publicznym, niepublicznym, pry-

watnym, jakie znajduje się na terenie 
gminy, pojawi się bibliotekarz, by za-
znajomić pedagogów z projektem i jego 
zasadami, a także przekazać Listy do 
Rodziców.

UWAGA!!! W projekcie mogą 
brać udział dzieci w wieku przed-
szkolnym, bez względu na to, czy 
uczęszczają do placówek wycho-
wawczych, czy też nie.

Czekamy na Was, Drodzy Rodzice, 
i na Wasze Pociechy, w fi liach i od-
dziale dziecięcym Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sokołowie Ma-
łopolskim.

Donata Drozd
koordynator projektu

w sokołowskiej sieci bibliotecznej
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Projekt ,,Staże zagraniczne 
szansą zawodową młodzieży”

ZS SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie 
Młp. (jednostka prowadzona przez Powiat Rzeszowski) reali-
zowała staże zagraniczne w ramach projektu „Staże zagranicz-
ne szansą zawodową młodzieży” Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 
współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783.

Z naszej szkoły 56 uczniów/uczennic wzięło udział w mie-
sięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii, 
Hiszpanii i Portugalii w kwietniu i maju 2019 r. Działania projekto-
we były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum 
Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów 
w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych 
oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, 
hiszpańskiego, portugalskiego, obcej kultury metod i organizacji 
pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Działania zrealizowane w projekcie:
– Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku.
– Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
– Kurs języka niemieckiego, angielskiego dla 56 osób.
– Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.
– Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.

–  Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sy-
tuacjach, Rozwiązywanie konfl iktów, Etyka zawodowa 
i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właści-
wej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów 
i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-
-kulturowych).

 

  

 

 
75-LECIE 

ZESPO U SZKÓ  W SOKO OWIE M P. 

DYREKTOR SZKO Y  
SERDECZNIE ZAPRASZA 

ABSOLWENTÓW ORAZ SPO ECZNO  LOKALN  
DO UDZIA U W JUBILEUSZOWYCH  

UROCZYSTYCH OBCHODACH 
75-LECIA ZESPO U SZKÓ  W SOKO OWIE M P., 

KTÓRE ODB D  SI  28 WRZE NIA 2019 R. 

PROGRAM JUBILEUSZU: 
 10.00- Msza w. w ko ciele parafialnym w Soko owie M p. 
 11.30-  Oficjalne uroczysto ci 
 13.00- Przyj cie okoliczno ciowe 
 14.00- Spotkania Absolwentów 
 18.00- Bal Jubileuszowy w lokalu „Podkowa” w Trzebownisku 

Szczegó owe informacje mo na uzyska  w Zespole Szkó  w Soko owie M p.  
ul. Lubelska 37; tel. 17 7729009; www.zssokolow.edu.pl 

 

 

Młodzież podczas stażu w Austrii
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–  Zajęcia nt. „Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami 
stawianymi przez pracodawców z Austrii, Hiszpanii i Por-
tugalii).

–  Zajęcia nt. „Zapoznanie z branżą gastronomiczną, infor-
matyczną, handlową w Austrii, Hiszpanii i Portugalii”

–  Zajęcia z równości szans.
–  Realizacja programu stażu w Austrii, Hiszpanii i Portugalii.
– Uroczyste zakończenie projektu.
Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:
  certyfi katy wystawiane przez instytucje wysyłającą 

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

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

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

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

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

  dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy,

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

  wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem ob-
cym,

  wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej 
na swobodne poruszanie się na rynku pracy,

  podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
  wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowi-

sku lokalnym,

Młodzież podczas stażu w Hiszpanii

Młodzież podczas stażu w Portugalii

  nawiązanie współpracy między szkołą zawodową 
i przedsiębiorstwami,

  poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii, 
Hiszpanii i Portugalii.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicz-
nych otrzymała nie tylko cenne certyfi katy, ale z pewnością jest 
także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawo-
dowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończe-
niu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi 
POWER osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne 
doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swo-
je umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im 
ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   25Kurier Sokolowski 3_2019_kor 2.indd   25 2019-09-23   15:19:112019-09-23   15:19:11



KURIER SOKOŁOWSKI nr 3/252/2019 str. 26

IV edycja Pikniku Rodzinnego za nami!

ZS TRZEBOŚ

1 czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół w Trzebosi 
odbyła się IV edycja Pikniku Rodzinnego połączona z obcho-
dami Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka. Tradycyjnie orga-
nizatorem imprezy była Rada Rodziców, dyrektor szkoły oraz 
pracownicy Zespołu Szkół. Celem pikniku było pozyskanie 
funduszy na zakup nagłośnienia do szkoły oraz pomoce dy-
daktyczne. Rada Rodziców bardzo chętnie podjęła się wszel-
kich działań, które mogłyby wspomóc funkcjonowanie szkoły, 
a tym samym przynieść trochę radości i zabawy dla społeczno-
ści lokalnej. Trzeba zaznaczyć, że Rodzice naszych uczniów 
coraz chętniej angażują się w organizację pikniku. Niezwykle 
istotną rolę odegrało ogromne zaangażowanie Rady Rodzi-
ców, której przewodniczy pani Beata Szymańska.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście 
w osobach: pan Tadeusz Chmiel Radny Powiatu Rzeszow-
skiego, pan Stanisław Kula Radny Powiatu Rzeszowskiego, 
pan Jan Jodłowski Radny Gminy, pan Bogusław Sidor Radny 
Gminy, pan Paweł Rusin Radny Gminy, pan Sławomir Ożóg 
Przewodniczący Komisji Oświaty.

W imieniu swoim jako współorganizatora pragnę złożyć 
podziękowania fi rmom, instytucjom oraz wszystkim osobom 
funkcyjnym, prywatnym, którzy ofi arowali nam swoją pomoc 
rzeczową, wsparli nasze przedsięwzięcie fi nansowo lub też po-
święcili swój czas na potrzeby przygotowania imprezy. Serdecz-
ne podziękowania kieruję do: pana Andrzeja Ożoga Burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Młp., pana Tadeusza Chmiela Radnego 
Powiatu Rzeszowskiego, pana Stanisława Kuli Radnego Powia-
tu Rzeszowskiego, księdza Józefa Fila proboszcza parafi i Trze-
boś, właścicieli fi rmy Kartony24 państwa Danuty i Arkadiusza 
Łuszczkich, fi rmy STYROBUD Bogdana, Tomasza, Krzysztofa 
Radomskich, pana Dariusza Mierzwy właściciela fi rmy Drew-
-Dar, pana Marka Matuły producenta mebli na wymiar Meblo-
-Marx Trzeboś, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Sokołowie 
Młp., pana Janusza Guta właściciela fi rmy Gut-Line i Zajazdu 
Stokrotka, państwa Marzeny i Pawła Malinowskich, pani Beaty 
Szymańskiej, Państwa Sylwii i Sławomira Szczepanik właścicie-
li fi rmy Druqart Trzeboś, państwa Joanny i Grzegorza Prucnal 
właścicieli fi rmy Promlek, pani Marzenie Matuła, państwa Zbi-
gniewa i Anny Sowa, państwa Agaty i Roberta Kołodziej, pana 
Artura Błońskiego właściciela Zakładu Fotografi cznego Foto Art. 
w Sokołowie Młp., Restauracji Sokół Nienadówka, właściciela 

BUDPOL pana Pawła Pieli, Firmy Koral Rzeszów, właścicie-
la fi rmy Jantex pana Janusza Zdeb Sokołów Młp., fi rmy Hurt 
Papier Rzeszów, pani Joanny Naja właścicielki Drogerii Lobo 
w Sokołowie Młp., pani Natalii Mączka, pani Iwony Kołodziej, 
pana Marcina Jodłowskiego, Firmy Małopolska, pana Wiesława 
Walickiego, pana Włodzimierza Smycza, pana Mariusza Mula, 
pana Zbigniewa Sondeja, pana Zbigniewa Skiby, pani Moniki 
Plizgi, fi rmy PCMB Rzeszów, pani Małgorzaty Budzyń, pana 
Piotra Chorzępy właściciela Sklepu Spożywczo-Przemysłowe-
go w Trzebosi, pani Anny Cisek, Stacji Zabaw w Sokołowie Młp., 
Pizzerii Italiana w Trzebusce, pani Anny Flak, Fabryki Czekolady 
w Rzeszowie, do kierownictwa Banku Credit Agricole Rzeszów, 
Zakładu Mięsnego SMAK Górno, kierownictwa fi rmy Greinplast 
Rzeszów, Firmie Agrohurt Rzeszów, Kwiaciarni Flowers Soko-
łów Młp., pana Zbigniewa Kozaka właściciela Kwiaciarni w So-
kołowie Młp., Firmy Bakuś, właścieli Pizzeri Torino w Sokołowie 
Młp., pani Katarzyny Piersiak, właściciela fi rmy FUHP EL-MAR 
pana Mariusza Niezgody z Kątów Trzebuskich, fi rmy Bakoma 
Rzeszów, prezesa fi rmy Connect Andrzeja Białka w Sokołowie 
Młp., Kierownika Delikatesów Orzech w Sokołowie Młp, pani 
Agaty Dec Dyrektora MGOKiS w Sokołowie Młp. oraz całej Rady 
Rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów Zespołu Szkół.

Tegoroczny Piknik uświetniły występy wszystkich grup 
przedszkolnych oraz klas edukacji wczesnoszkolnej. Zapre-
zentował się Szkolny Dziecięcy Zespół Pieśni Ludowej KALIN-
KA pod przewodnictwem pani mgr Justyny Kuduk oraz pani 
mgr Lucyny Piersiak.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II
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„DZIECIĘCY ATLAS ŚWIATA” 
– ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

ZS TRZEBOŚ

Atrakcją okazał się być przyjazd wozów strażackich z OSP 
Trzeboś pod kierownictwem pana Zbigniewa Sowy, który także 
w ramach atrakcji udostępnił swój prywatny zabytek – autobus 
Jelcz „ogórek” do darmowych przejazdów. Wykonano pokaz 
statyczny trzech wozów strażackich, opowiedziano o parame-
trach technicznych, wyposażeniu i ich możliwościach. 

Równorzędnie pojawiły się inne piknikowe atrakcje. Zaba-
wy z najmłodszymi, rodzinne rozgrywki, konkursy plastyczne 
oraz malowanie twarzy poprowadziły głównie panie wycho-
wawczynie oddziałów przedszkolnych, zerówek oraz edukacji 
wczesnoszkolnej rozdając przy tym słodkości i super nagrody 
w postaci piłek, pluszaków, koszulek i innych gadżetów. Także 
w trakcie rozgrywek sportowych prowadzonych przez panów 
wychowania fi zycznego uczestnicy wywalczyli liczne nagrody, 
takie jak np. piłki, smycze, artykuły szkolne, itp.

Już od początku dzieci bawiły się zarówno na dmuchanych 
zjeżdżalniach, w konkursach organizowanych przez szkołę ale 
także w zabawie z wodzirejem, która dostarczyła radości nie 
tylko tym najmłodszym.

W świat magii podczas pikniku wprowadził nas iluzjonista, 
który podczas swojego pokazu udowadniał, że dzięki odpo-
wiedniej zabawie rekwizytami skrupulatnie zakłócił u swoich 
widzów tok ich logicznego myślenia, rozumowania w wyniku 
czego efekty jego działań były bardzo zaskakujące i sprzeczne 
z prawami fi zyki.

Od momentu rozpoczęcia imprezy można było skosztować 
przygotowanych przez rodziców pysznych ciast, ciasteczek, 
babeczek, kremówek i innych domowych wypieków, które cie-
szyły się powodzeniem smakoszy. Były też kiełbaski z grilla, 
popcorn, wata cukrowa, napoje zimne i ciepłe. Przeprowadzo-
no akcję „Cegiełka – Nagroda”, w której główną nagrodą był 
tablet, a ponadto wiele innych atrakcji takich jak „kupony na 
pizzę”, „kupony na kebab”, „wejściówki” do Stacji Zabaw w So-
kołowie Młp., „wejściówki” do fabryki Czekolady w Rzeszowie, 
plecaki, koszulki, pluszaki, artykuły szkolne i inne zabawki oraz 
gadżety. Akcja cieszyła się ogromnym uznaniem i popularno-
ścią. Losy – cegiełki rozeszły się migiem.

Uwieńczeniem dnia była zabawa taneczna w oprawie ze-
społu Prestige Music Band, którego członkiem jest nauczyciel 
Zespołu Szkół w Trzebosi pan dr Przemysław Prucnal.

Cieszę się, że zorganizowana zabawa przyniosła radość, 
zadowolenie dla jej uczestników, a także wsparła funkcjono-
wanie szkoły. Cieszy też fakt, że rodzice chcą się zaangażo-
wać i poświęcić swój wolny czas dla szkoły, dla dobra dzieci 
i społeczeństwa.

DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA TRUD WŁOŻONY W ORGA-
NIZACJĘ IV EDYCJI PIKNIKU RODZINNEGO W ZESPOLE 
SZKÓŁ W TRZEBOSI.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
mgr Lucyna Korzenny

Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawa-
nia otaczającego go świata, potrzeba odkrywania nowych rze-
czy. Dlatego też powstał program edukacyjny „Dziecięcy atlas 
świata”. Sam pomysł zrodził się z pasji podróżowania, zwie-
dzania ciekawych miejsc i poznawania kultury.

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe 
w Trzebosi podjęło inicjatywę kontynuowania ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „Dziecięcy atlas świata”. Autorkami 
są nauczycielki wychowania przedszkolnego: mgr Dorota Ni-
zioł i mgr Jadwiga Ryba.

Realizacja programu pozwoliła dzieciom zaspokoić potrze-
by poznawcze, a także zachęciła do myślenia, opowiadania, 
uruchomienia wyobraźni poprzez zabawę i twórcze myślenie. 
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To nie magia tylko nauka

Nasz program umożliwił dzieciom w wieku przedszkolnym po-
znać kulturę, mieszkańców, zabytki, zwyczaje, faunę i fl orę 
krajów z całego świata. Przedszkolaki poznały ciekawe miej-
sca, ciekawostki, atrakcyjne zakątki państw z całej kuli ziem-
skiej poprzez własne doświadczenia. 

W programie brały udział dzieci w wieku 3–6 lat z przed-
szkoli na terenie całej Polski. Program realizowany był od paź-
dziernika 2018 roku do maja 2019 roku.

Honorowy patronat sprawował Burmistrz Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp. mgr Andrzej Ożóg, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Trzebosi mgr Lucyna Korzenny, czasopismo dla nauczycieli 
przedszkola „Przedszkolne ABC”, wydawnictwo szkolne PWN 
oraz fi rma podróżnicza „Poznajemy Świat”.

Druga edycja programu, która zyskała rangę ogólnopol-
skiej, przeprowadzona była na terenie całej Polski, cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem. Zgłosiło się do niej 38 przedszkoli 
– Jastrzębie Zdrój, Żyrardów, Miedźno, Pietrzykowice, Kwidzyń, 
Myszyniec, Ruda Śląska, Katowice, Złotokłos, Radgoszcz, 
Książenice, Stargard, Olsztyn, Toruń, Ścinawa, Szczecin, Dzie-

kanów Leśny, Lubieszów, Nienadówka, Wąchock, Będzin, Jani-
kowo, Wrocław, Nowa Sól, Podgórzyn, Kożuchów, Kielce, Ko-
nary, Malbork, Elbląg, Pomarzanowice, Tychy, Borek Kamienny, 
Bytom, Kołobrzeg, Terpentyna, Wielgie, Trzeboś.

W ramach zajęć dzieci przeprowadzały eksperymenty, 
np. z lodem, wybuchającymi wulkanami, poznawały charakte-
rystyczną faunę i fl orę kontynentów. Uczyły się o pierwszych 
mieszkańcach kuli ziemskiej, budowały makiety „drapaczy 
chmur” i małych domków w dżungli, a ponadto oglądały barwne 
rafy koralowe. Na zakończenie uczestniczyły w quizie podsu-
mowującym zdobyte wiadomości lub brały udział w specjalnym 
pokazie mody.

Druga edycja programu przeszła wszelkie oczekiwania au-
torek, zarówno nauczyciele, jak i dzieci w sposób kreatywny, 
barwny i ciekawy realizowali założenia i zadania. Cieszy nas 
niezmiernie zainteresowanie, dlatego też zapraszamy do trze-
ciej edycji, która pojawi się w nowym roku szkolnym 2019/2020 
w zupełnie nowej odsłonie.

Dorota Nizioł

SP nr 2 w GÓRNIE

Chemia, fi zyka i matematyka, choć bywają trudne, są bar-
dzo interesujące i warto zgłębiać ich tajniki. Ta myśl przyświe-
cała Pani Dyrektor oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. Ignacego Partyki w Górnie, którzy podjęli ostatnio szereg 
działań w celu przybliżenia uczniom piękna nauk przyrodni-
czych.

Pierwszym krokiem było zorganizowanie warsztatów z fi zy-
ki. Zajęcia zostały przeprowadzone w szkole przez CENTRUM 
TZE z Rudnika. Wszystkim uczniom bardzo podobała się ka-
mera termowizyjna oraz obrazy otrzymywane za jej pomocą. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też przyrządy, dzięki 
którym można było doświadczyć zabawnych iluzji optycznych. 
„Magnetyczne” działanie silnych magnesów neodymowych 
pozwoliło uczestnikom warsztatów na własne oczy przekonać 
się jak wyglądają linie pola magnetycznego. Samodzielnie 
przeprowadzane eksperymenty i doświadczenia z takich dzia-
łów jak: aerostatyka, dynamika, optyka czy elektromagnetyzm 
sprawiły dzieciom i młodzieży mnóstwo radości oraz pozwoliły 
pogłębić swoją wiedzę z zakresu fi zyki.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie dla uczniów kla-
sy VIII wyjazdu do Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., gdzie od-

bywały się warsztaty naukowo-techniczne, prowadzone przez 
Centrum Nauki „Kopernik”. Tam młodzież zapoznała się m.in. 
z iluzjami optycznymi opartymi na funkcjonowaniu ludzkiego 
umysłu oraz poszerzyła swoją wiedzę na temat ciśnienia at-
mosferycznego.

Natomiast 6 czerwca 2019 roku w szkole odbyły się „mini 
pokazy” z chemii i fi zyki: „To nie magia, tylko nauka”, które 
były efektem całorocznej pracy uczniów klas VII i VIII na zaję-
ciach koła chemiczno-fi zycznego. Magdalena Ożóg, Wiktoria 
Partyka, Zuzanna Zdeb, Martyna Surdziel, Kinga Kida, Marcin 
Kiełb, Karol Skowron i Mateusz Wójcik pod kierunkiem pani 
Małgorzaty Maziarz przedstawili dla wszystkich uczniów i na-
uczycieli 13 eksperymentów z rożnych dziedzin chemii i fi zyki. 
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Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych

Największy zachwyt zgromadzonej publiczności wzbudziły do-
świadczenia pt.: „wybuchające bańki”, „chemiczny kameleon”, 
„gaszenie świeczki”, „tęcza w zlewkach”, „niezwykła piana”, 
„koncert na kieliszkach” oraz „czarodziejskie napisy”. Wszyst-
kie pokazy zostały opatrzone specjalnym komentarzem, dzięki 
czemu nawet najmłodsi widzowie mogli zrozumieć to, co wy-
dawało się niewiarygodne i magiczne.

Ostatnim w tym roku szkolnym działaniem było zorgani-
zowanie dla uczniów klas IV–VIII wyjazdu na warsztaty na-
ukowe „NAUKOBUS”, które odbywały się w Zespole Szkół Nr 
2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce, a prowadzone przez 
pracowników z Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy warsz-
tatów za pomocą interaktywnych eksponatów mogli uczyć się 
m.in. fi zyki i matematyki poprzez samodzielne eksperymen-
towanie.

Wszystkie te przedsięwzięcia zyskały uznanie uczniów 
i przyczyniły się do rozwijania u nich dociekliwości poznawczej 
oraz poznawania chemii, fi zyki i matematyki poprzez zabawę. 
Uczniowie nabyli umiejętność efektywnego i bezpiecznego 

Wyjątkiem od tej reguły są transakcje na kwoty poniżej 
50 złotych metodą zbliżeniową (bez wprowadzania kodu PIN).

PIN to klucz do naszego skarbca
Aby kod PIN mógł być skuteczną obroną przed kradzieżą 

naszych pieniędzy musimy przestrzegać kilku zasad.
Kod PIN możemy znać tylko my. To oznacza, że nie powin-

niśmy nikomu dawać naszej karty po to, aby wypłacił dla nas 
pieniądze z bankomatu lub zrobił zakupy.

Kod musimy pamiętać. Nie powinniśmy go zapisywać, a je-
śli musimy to w bezpiecznym miejscu, a cyfry kodu powinny 
być tak zapisane, aby nikt postronny nie mógł się domyślić, co 
one oznaczają. W żadnym wypadku nie przyklejajmy karteczek 
z kodem PIN do karty płatniczej, nie wkładajmy kodu zapisa-
nego na karteczce do portfela, ani nie zapisujmy go w telefonie 
komórkowym, ponieważ w przypadku kradzieży wszystkie te 
przedmioty mogą znaleźć się w posiadaniu złodzieja.

Przestępca może również próbować odgadnąć nasz PIN, 
nie wybierajmy więc takich ciągów cyfr jak np. 1234 lub 1111, 
albo roku naszego urodzenia, który złodziej może znać, je-
śli poza kartą ukradnie nam także dowód osobisty. Wtedy 
koniecznie pamiętajmy o zastrzeżeniu naszego dokumen-
tu w swoim banku lub pod ogólnopolskim numerem (+48) 
828 828 828, aby ustrzec się przed zaciągnięciem na nasze 
konto kredytu w banku!

Chrońmy swój kod PIN
Nikt nie powinien widzieć jaki kod PIN wpisujemy na kla-

wiaturze bankomatu, albo na terminalu w sklepie czy w re-
stauracji. Czasami przestępcy umieszczają w bankomatach 
kamery. Dlatego na wszelki wypadek, kiedy wpisujemy PIN na 
klawiaturze, powinniśmy tę klawiaturę zasłaniać drugą ręką. 
Podobnie powinniśmy się zachowywać w sklepie.

Karta płatnicza staje się poza gotówką coraz częstszym „wyposażeniem” naszego portfela. W przypadku 
kradzieży karty złodziej, aby wypłacić pieniądze z bankomatu lub dokonać transakcji w sklepie musiałby 
znać nasz kod PIN.

przeprowadzania eksperymentów oraz wzmocnili poczucie 
własnej wartości, a dzięki samodzielnie przeprowadzonym po-
kazom zdobyli uznanie kolegów i nauczycieli.

M. Maziarz

Nie traćmy karty z oczu nawet na chwilę

W restauracji nie powinniśmy dawać karty kelnerowi, aby 
użył jej gdzieś na zapleczu. Obecnie w restauracjach są prze-
nośne terminale POS i obsługa umożliwia nam płacenie przy 
stoliku. Jeśli w restauracji nie ma przenośnego terminala po-
winniśmy dokonać płatności przy kasie, cały czas obserwując 
osobę, która ma naszą kartę w swoich rękach. Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, w której tracimy kartę z oczu nawet na 
chwilę, aby nie dopuścić do skopiowania danych z karty, za 
pomocą których przestępca mógłby dokonać płatności w In-
ternecie.

Stracisz kartę – natychmiast ją zastrzeż
Posiadacz karty powinien ją natychmiast zastrzec w mo-

mencie kiedy zorientuje się, że ją zgubił lub mu ją ukradziono. 
Karty płatnicze można zastrzec w oddziale banku lub telefonu-
jąc na infolinię banku, albo dzwoniąc pod ogólnopolski numer 
(+ 48) 828 828 828.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden 
z największych programów edukacji fi nansowej 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, fi nansów, 
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obro-
tu bezgotówkowego.

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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Bezpłatna pomoc prawna 
dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego mogą nieodpłatnie sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Siedem punktów gdzie 
mogą zwrócić się potrzebujący pomocy obywatele działa pod egi-
dą Starostwa i znajduje się na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

Mamy na przykład czas wakacyjny. Wielu mieszkańców wy-
jeżdża na urlopy i wczasy. Bywa tak, że trafi ając do jakiegoś ku-
rortu zastajemy zupełnie inną sytuacje niż ta opisywana w ulot-
kach reklamowych. W takich sytuacjach oraz innych problemach 
dotyczących przepisów prawa, mieszkańcy Powiatu Rzeszow-
skiego, których nie stać na prawnika, mogą skorzystać z nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku usługi te świadczone są każ-
dej osobie fi zycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej i złożyła w tej sprawie stosowne 
oświadczenie.

Zapisów na wizyty można dokonywać bezpośrednio pod 
numerami telefonów dostępnymi w punktach nieodpłatnej po-
mocy prawnej. Można również zgłaszać się na wizyty w punk-
cie bez wcześniejszego umawiania się. 

Ponadto na stronie internetowej www.bip.powiat.rzeszow.
pl/Nieodplatna_pomoc_prawna prowadzony jest wykaz in-
nych jednostek poradnictwa dostępnego dla mieszkańców 
Powiatu. 

W 2018 roku we wszystkich ww. punktach udzielono łącz-
nie 1864 porad prawnych. Porady dotyczyły głównie spraw 
z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego i spadkowego.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Adres Godziny przyjęć Telefon

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
ul Rynek 49, Sokołów Młp.

poniedziałek, czwartek: 11.00–15.00
wtorek, środa, piątek: 8.00–12.00

882 180 389

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.

od poniedziałku do piątku: 15.00–19.00 882 180 398

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku: 7.30–11.30 882 184 156

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2, 36-040 Boguchwała

poniedziałek, środa, piątek: 14.00–18.00
wtorek, czwartek: 10.00–14.00

882 180 395

Gimnazjum Publiczne
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2, 36-030 Błażowa

od poniedziałku do piątku: 8.00–12.00 882 180 392

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów

poniedziałek, środa, piątek: 14.00–18.00
wtorek, czwartek: 7.30–11.30

882 180 386

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku: 11.30–15.30 882 184 156

Istnieje przekonanie, że lody mają dobroczynny wpływ na redukcję masy ciała 
potęgując spalanie. Prawdą jest, że podczas spożywania lodów organizm musi zu-
żytkować więcej energii do ich ogrzania, czyli do uzyskania temperatury pokojowej. 
Pamiętajmy jednak, że ilość energii zużyta w procesie ogrzewania jest symboliczna 
i ma niewielki wpływ na redukcję. Biorąc pod uwagę kaloryczność lodów można śmiało 
obalić mit, jako że lody odchudzają. Od czasu do czasu warto jednak skusić się na 
porcję lodów, ponieważ ich głównym składnikiem jest mleko, wyróżniają się zatem 
wysoką zawartością wapnia. Lody są także bogate w inne składniki mineralne, takie 
jak: magnez, fosfor, potas. Dlatego lody na diecie redukcyjnej to dobre rozwiązanie. 
Musimy jednak pamiętać o umiarze, ponieważ oprócz dobroczynnych składników są 
źródłem łatwo przyswajalnego cukru.

Czy warto jeść lody będąc na diecie odchudzającej? 
Czy lody odchudzają?

– odpowiada mgr dietetyki Monika Kozioł

Porady dietetyka
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Bieg im. Piotra Kidy w Górnie

Bieg Sokoła 2019

Podczas XIX PARAFIADAY pod Honorowym Patronatem 
Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi 16 czerwca 2019 r. od-
był się w Górnie Bieg im. Piotra Kidy.

Organizatorami biegu byli: MGOKSiR w Sokołowie Młp., 
Proboszcz Parafi i Ofi arowania N.M.P. w Górnie, Zespół Szkół 
im. ks. M. Lachora w Górnie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Górnie.

KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni Kobiety

kat. A
kat. B
kat. C

2006–2008
2003–2005
2002 i starsi

kat. D
kat. E
kat. F

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach, otrzymali za 
I miejsce – puchar z grawerem oraz wklejką dyscypliny i dy-
plom, za miejsca II, III i IV okolicznościowe dyplomy.

Nagrody pieniężne:
–  w każdej kategorii wiekowej (A+D, B+E, C+F) została 

rozlosowana trzy razy,
– dla najmłodszego uczestnika,
– dla zwycięzcy biegu w kategorii open,
Fundatorzy nagród pieniężnych: ks. Proboszcz Parafi i Gór-

no, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Mieczysław Ko-
biernik.

Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagrody było 
ukończenie biegu.

Trasa biegu wiodła ulicami Górna. Start i meta miały miej-
sce przy stadionie sportowym. Dystans biegu to: 3,3 km.

Wyniki biegu w poszczególnych kategoriach:

Kategoria A:  Kategoria D:
1. Piotr Krawczyk  1. Edyta Serafi n
2. Nikodem Cisek 2. Monika Serafi n
   3. Kinga Piekut
  4. Agata Skiba

Kategoria B: Kategoria E:
1. Sebastian Dudzik  1. Klaudia Skomro
2. Kamil Hajder
3. Dominik Sondej
4. Karol Rafi ński

Kategoria C: Kategoria F:
1. Gerard Godek 1. Sylwia Rafi ńska
2. Konrad Sałęga
3. Dominik Jacek
4. Dominik Sobota

Zwycięzcą Biegu im. Piotra Kidy w kategorii open został 
Gerard Godek.

Janusz Wołcz

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbył się XI Bieg Sokoła 
organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp. pod Patronatem Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. Bieg zrealizowano na dystansach 
12 km, 5 km i 1,5 km.

W Biegu Głównym na dystansie 12 km wzięło udział 
103 osoby, w biegu na dystansie 5 km 98 osób, a w biegu dla 
dzieci do 13 lat na dystansie 1,5 km 43 osoby.

W biegu głównym na dystansie 12 km najlepszy okazał się 
Stanisław Lebioda z Pysznicy, drugi był Andrzej Cisek z Rze-
szowa, trzeci natomiast Jan Delekta z Łowiska.

Wśród kobiet najlepsza była Katarzyna Szczepieniec 
z Rzeszowa, druga przybiegła Barbara Skrzypczak ze Stalowe 
Woli, trzecia Monika Bester z Kosiny.

W biegu na dystansie 5 km najlepsze miejsca zajęli: Maciej 
Tomaszewski z Widnej Góry, Stanisław Sarzyński z Łańcuta, 
Maciej Śliwa z Rzeszowa.

Wśród kobiet na 5 km najlepsze wyniki osiągnęły: Anna 
Sojka z Zarzecza, Barbara Zając z Zarzecza, Anna Sonka-Ka-
lisz z Rzeszowa.

Wśród dzieci na 1,5 km najlepsi okazali się bracia Se-
bastian i Daniel Kubala z Trzebosi, trzeci był Igor Kawalec 
z Trzciany. Wśród dziewcząt najlepsza była Kinga Florek 
z Rzeszowa, drugie miejsce zajęła Eliza Piasecka z Trzebosi, 
trzecia Gabrysia Szura z Rzeszowa. Najmłodszym uczestni-
kiem XI Biegu Sokoła został 2,5 letni Nikodem Kubala, najstar-
szym w tym roku został 71 letni Stanisław Kozioł.

Zawodnicy i zawodniczki w klasyfi kacji generalnej Biegu 
Głównego, biegu na 5 km i biegu na 1,5 km otrzymali okolicz-
nościowe puchary z grawerką (18 szt.).

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych ko-
biet i mężczyzn (kat. A, B, C, D, E, F, G, H) Biegu Główne-
go otrzymali za miejsca I–III okolicznościowe statuetki wraz 
z grawerką (42 szt.). Wszystkim laureatom puchary i statuetki 
wręczył Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak i Zastępca Burmi-
strza Grzegorz Kwiecień.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i pakiet: 
koszulkę, długopis i torbę z logo Biegu.

Dla każdego był przewidziany ciepły posiłek i woda mine-
ralna.

Małgorzata Szot
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7 lipca z placu targowego wyruszył Rajd Rowerowy 450-le-
cia pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Małopolski oraz 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z okazji nadania praw 
miejskich naszemu miastu. Uczestniczyły w nim całe rodziny, 
które wybrały taką formę spędzania razem niedzieli z dala od 
używek, dając jednocześnie dobry sportowy przykład dbania 
o zdrowie poprzez ruch. O czym warto wspomnieć, a może 
i od tego rozpocząć organizatorami Rajdu byli: Rada Miejska 
w Sokołowie Małopolskim, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Rada Samorzą-
dowa Mieszkańców Sokołowa Małopolskiego, Stowarzysze-
nie Bike Square w Sokołowie Małopolskim, Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, Nadleśnictwo Głogów 
Małopolski. Rajd wsparł także Zakład Mięsny Małopolska 
z Sokołowa Małopolskiego oraz Komisariat Policji w Sokoło-
wie Małopolskim.

Popołudniową porą przed samym startem odprawy tech-
nicznej wraz z omówieniem zasad ruchu drogowego dokonał 
Radny Rady Miejskiej Paweł Rusin. Po czym każdy z uczest-
ników został wyposażony w pakiet w postaci kamizelki odbla-
skowej (ufundowanej przez Eurogalicję) oraz wody mineral-
nej (była także dostępna w wyznaczonym punkcie na trasie). 
W piętnastoosobowych grupach Rajd ruszył 27 kilometrową 
trasą przecinając kolejno miejscowości wg schematu Sokołów 
Małopolski–Wólka Sokołowska– Górno–Wólka Niedźwiedz-
ka–Trzeboś–Nienadówka–Trzebuska–Turza. Po drodze Rajd 
zatrzymał się w Wólce Niedźwiedzkie, gdzie zwiedzaliśmy za-
bytkowy Kościół Parafi alny, a bliżej jego historię poprzez pre-
zentację multimedialną przybliżyła nam Sołtys Sołectwa Wólka 
Niedźwiedzka Halina Lorenc. Kolejny przystanek znajdował 
się przy Kopcu Niepodległości w Trzebosi, o którym to opowia-
dał historyk Marek Kida. Droga była bardzo urozmaicona, gdyż 
jechaliśmy nie tylko asfaltem, ale też dróżkami polnymi oraz 
ścieżkami leśnymi, a zakończyła się nad zbiornikiem wodnym 
w Turzy. A na miejscu czekało miasteczko namiotowe wraz 
z wieloma atrakcjami. Pierwszą atrakcją było oczywiście ogni-
sko, a co się z tym wiąże kiełbasa z grilla. Nadleśnictwo, zaś 
przygotowało stanowisko edukacyjne mówiące dużo o faunie 
i fl orze naszych lasów. Stowarzyszenie Bike Square natomiast 
zadbało o stan techniczny naszych rowerów, gdyż przez cały 
czas na bieżąco chłopaki ze stowarzyszenia dokonywali drob-
nych napraw. Nie brakowało nikomu humoru pogoda dopisy-
wała, a wisienką na przysłowiowym torcie był mini konkurs, 
w którym rozdano nagrody o różnej wartości ufundowane 

przez MGOKSiR, Stowarzyszenie Bike Square oraz Nadle-
śnictwo Głogów Małopolski. Przez cały czas Karol Chorzępa 
fotografował wydarzenie tworząc niejako kronikę, którą później 
uczestnicy Rajdu z chęcią oglądali. Oprócz osób wymienio-
nych w tekście swoją szczególną cegiełkę do całości dołożyli 
pracując fi zycznie, użyczając samochodów, pilnując pozosta-
wionych sprzętów, piekąc kiełbasę, czuwając nad bezpieczeń-
stwem, etc: Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Bogdan 
Sidor, Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Paweł Kida, Za-
stępca Burmistrza GiM Grzegorz Kwiecień, Przewodniczący 
Zarządu Rady Mieszkańców w Sokołowie Małopolskim Józef 
Krudysz, Dyrektor MGOKSiR Agata Dec, Komendant Komisa-
riatu Policji w Sokołowie Małopolskim Paweł Suski, Ratownik 
Medyczny Kamil Rzeszutek, Ryszard Kraska, Marcin Jodłow-
ski, Artur Bąk, Krzysztof Łuszczki, panowie z Nadleśnictwa Ka-
zimierz Białas i Piotr Łabno oraz chłopaki ze Stowarzyszenia 
pod przewodnictwem Stanisława i Jacka Nieroda.

Trasę przejazdu ustalił Karol Chorzępa wraz z Markiem 
Kidą. W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów bar-
dzo dziękuję za pracę i zaangażowanie wielu osób bez których 
ten Rajd nie mógł się odbyć. 

Koszty związane z Rajdem 450-lecia zostały pokryte 
z pieniędzy „Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii” dzięki czemu uczestnicy nie musieli ponosić żadnych 
wydatków.

Paweł Rusin

Rajd Rowerowy
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II Triathlon Sokoła pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza GiM Sokołów Młp.

Przez trzy weekendy pod rząd na terenie gminy odbywały 
się duże sportowo-rekreacyjne wydarzenia, a były nimi: Bieg 
Sokoła, Rajd Rowerowy oraz na zakończenie II Triathlon So-
koła, o którym będzie właśnie mowa.

II Triathlon Sokoła pod honorowym patronatem Burmistrza 
GiM Sokołów Młp. rozpoczął się 13 lipca mini zawodami bie-
gowymi dla najmłodszych. Ten wycinek czasu przeznaczonego 
dzieciom z całokształtu nazywał się „Iron Kids”. Na starcie trasy 
przygotowanej wzdłuż zbiornika wodnego w Turzy stanęły dzie-
ci w trzech kategoriach, na trzech różnych dystansach – w ka-
tegorii wiekowej 1–5 lat dystans wynosił 200 m, w kategorii 6–8 
lat 300 m, w kategorii 9–12 lat zaś 500 m. Dla dorosłych są to 
dystanse sprinterskie, zaś dla tak małych dzieci bieg długody-
stansowy. Dlatego nie mogło obyć się bez pomocy rodziców, 
którzy pomagali swoim pociechom obrać właściwy kierunek bie-
gu, ponieważ w tym wieku biega się gdzie i jak się chce… od 
startu do mety… od mety do startu… z prądem i pod prąd… 
ważne aby biec. Od razu po zakończeniu biegu Iron Kids odby-
ła się dekoracja. A podczas oczekiwania można było uzupełnić 
straty energetyczne na stoiskach z owocami, gdzie uśmiechnię-
ta załoga Kartony 24 co rusz dokładała nowe partie bananów 
i arbuzów. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w zawodach 
otrzymały saszetkę, okolicznościowe medale, a za miejsca I–III 
uwzględniając podział chłopcy/dziewczęta w każdej kategorii 
wiekowej puchary. Równo o 10 rano rozpoczęły się już praw-
dziwe ruchy zawodników związane z główną częścią zawodów, 
czyli triathlonem. Taka dygresja. Triathlon – sport polegający 
na połączeniu pływania (tu nad zbiornikiem wodnym w Turzy 
dystans wynosił 0,75 km), jazda rowerem (tu 20 km), bieg (tu 
5 km). Zawodnicy wprowadzili rowery do strefy zmian. Niektó-
rzy już przed startem skorzystali z darmowego serwisu Bike-
Squer, aby dzięki małym poprawką zyskać cenne sekundy. Po-
tem rozpoczęła się odprawa techniczna. A ofi cjalnego otwarcia 
II Triathlonu Sokoła dokonali Zastępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Grzegorz Kwiecień oraz Dyrektor MGOKSIR Agata Dec. 
Spikerem zawodów był Łukasz Krasowski. I chwilę później 
nastąpił ten moment, padł sygnał do startu. Kolejno trójkami 
do wody wchodzili zawodnicy, aby chwilę potem wynurzyć się 
z wody i wskoczyć na rower. Woda była ciepła, trasa rowero-
wa szybka i lekko pofałdowana. Jeszcze bieg lasem i pierwszy 
zawodnik był już na mecie. Godzina na ukończenie całości 
sokołowskiego triathlonu nie została jeszcze złamana, ale już 

niewiele w tym roku brakło. Ceremonia wręczenia nagród była 
obfi ta w niespodzianki. Każdy z zawodników otrzymał czepek 
do pływania oraz koszulkę z logo triathlonu, pamiątkowy medal, 
posiłek regeneracyjny, wodę mineralną. Dodatkowo za miejsca 
I–III w każdej kategorii wręczono puchary. Książkowe nagrody 
niespodzianki ufundowało Nadleśnictwo Głogów Małopolski 
a wręczył Kazimierz Białas, który razem z Piotrem Łabno przez 
cały dzień prowadził stanowisko edukacyjne prezentując faunę 
i fl orę naszych lasów, wyroby z drewna, gry edukacyjne. Kolejną 
niespodzianką była nagroda sponsora Bike Squer, czyli rower. 
Także najmłodszy i najstarszy zawodnik nie został pominięty, 
gdyż Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak ufundował okolicz-
nościowe puchary. Zawody zgromadziły także publiczność, dla 
której sprowadzono stanowisko gastronomiczne. Organizato-
rami II Triathlonu Sokoła byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., FHU FORMA Łukasz Ko-
łodziej, PROSWIM Stowarzyszenie Sportowe, Siłownia EVITKA 
w Sokołowie Młp. Szczegółowe ofi cjalne wyniki znajdują się na 
stronie ultimasport.pl. II Triathlon Sokoła wsparli także: Bank 
PKO SA Placówka Partnerska Sokołów Małopolski, Olimp Lab, 
PPHU GUT-LINE Gut Janusz. Pomocą służyła również Ochot-
nicza Straż Pożarna z Sokołowa Małopolskiego, z Nienadówki, 
z Kątów Trzebuskich oraz Związek Strzelecki Strzelec z Soko-
łowa Młp.

Marek Kida
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Piłkarskie derby

Kartony CUP

Jubileuszowy XX Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Se-
niorów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Mało-
polski – Andrzeja Ożoga odbył się w dwóch fazach. Pierwsza 
eliminacyjna, po wcześniejszym rozlosowaniu meczy, odbyła 
się 28 lipca 2019 r. na obiektach sportowych UKS Herkules 
Trzebuska. W przeciągu dnia rozegrano następujące mecze:

WKS „Górnovia” Górno – TG „Sokół” Sokołów Młp. 
KS „Plantator” Nienadówka – UKS „Herkules” Trzebuska 
WKS „Górnovia” Górno – KS „TECHFORM Orzeł” Wólka 

Niedźwiedzka 
KS „Plantator” Nienadówka – STYROBUD Trzeboś 
TG „Sokół” Sokołów Młp. – KS „TECHFORM Orzeł” Wólka 

Niedźwiedzka 
UKS „Herkules” Trzebuska – STYROBUD Trzeboś 
Druga faza, czyli Finał odbyła się 4 sierpnia 2019 r. na sta-

dionie KS STYROBU w Trzebosi. Upalny dzień Finału nie uła-
twiał gry, ale stawka była wysoka, więc żaden zespół nie chciał 
odpuścić. W pierwszym meczu o V miejsce stanęli w szranki 
UKS „Herkules” Trzebuska kontra WKS „Górnovia” Górno. 
V miejsce pojechało do Górna. Mecz o III miejsce zakończył 

się sukcesem dla TG „Sokół” Sokołów Młp., który pokonał ze-
spół KS „Plantatora” Nienadówka. Długo oczekiwany mecz 
o tytuł mistrza gminy w piłce nożnej na rok 2019 oraz Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Andrzeja Ożoga rozegrali gospo-
darze fi nału STYROBUD Trzeboś oraz pobliski zespół KS 
„TECHFORM Orzeł” Wólka Niedźwiedzka. Mecz zakończył się 
pozytywnie dla KS „TECHFORM Orzeł” Wólka Niedźwiedzka. 

Aktu dekoracji dokonali Zastępca Burmistrza GiM Sokołów 
Małopolski Grzegorz Kwiecień oraz Dyrektor MGOKSiR Agata 
Dec.

Wszystkie drużyny w tym dniu otrzymały dyplomy, nagrody 
rzeczowe, vouchery na zakup sprzętu w wysokości zależnej 
od zajętego miejsca oraz za miejsca I – III puchary. 

Mecze sędziowali: Sebastian Antosiewicz, Krystian Koło-
dziej, Adam Piwoński, Grzegorz Pytko. Turniej posiadał rów-
nież odpowiednie zabezpieczenie medyczne. Nie zapomniano 
o kibicach umieszczając stanowisko gastronomiczne z grillo-
wanymi potrawami oraz zimnymi napojami, dostępnymi zarów-
no podczas pierwszej jaki i drugiej fazie Turnieju.

Marek Kida

W dniach 10 i 11 sierpnia na obiektach stadionu miejskiego 
przy ul. Polnej odbyła się pierwsza edycja turnieju piłki nożnej 
– Kartony CUP. Nazwa turnieju nawiązuje do fi rmy Kartony24 
Sp. z o.o. – sponsora głównego Akademii Futbolu TG Sokół. 
Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji czwartych urodzin 
Akademii Futbollu TG Sokół, 125. rocznicy powstania w na-
szym miasteczku gniazda TG Sokół, z którego wywodzi się so-
kołowski klub piłkarski oraz 450-lecie nadania praw miejskich 
Miastu Sokołów.

Organizatorzy postanowili podzielić turniej na pięć katego-
rii wiekowych: Młodzik (roczniki 2007 i młodsi), Orlik Starszy 
(rocznik 2009 i młodsi), Orlik Młodszy (rocznik 2010 i młodsi), 
Żak (rocznik 2011 i młodsi) oraz Skrzat (rocznik 2013 i młodsi). 
Wśród 38 drużyn uczestniczących w turnieju na stadionie przy 
ulicy Polnej pojawili się przedstawiciele z 5 województw: Pod-

karpackiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego 
i Śląskiego. Wśród nich były m.in. takie uznane marki jak: Ra-
ków Częstochowa (klub partnerski TG Sokół), Górnik Łęczna, 
Tarnovia Tarnów, Stal Rzeszów, JKS Jarosław.

W najstarszej z kategorii wiekowej – Młodzik, na płycie 
głównej stadionu, podzielonej na dwa boiska, rywalizowało 
osiem drużyn: TG Sokół Sokołów (prowadzona przez trene-
ra Łukasza Prucnala), JKS Jarosław, Orlik Bojanów, Czarni 
Oleszyce, LUKS Skrzyszów, Grunwald Budziwój, Spec Stal 
Łańcut i GAP Boguchwała. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła 
drużyna Czarnych Oleszyce wygrywając w fi nale z gospoda-
rzem turnieju. 

W najmocniej obsadzonej kategorii – Orlik Starszy, na czte-
rech boiskach wystąpiło dziesięć drużyn: TG Sokół Sokołów 
(prowadzona przez trenera Piotra Darochę), Raków Często-
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chowa, Tarnovia Tarnów, Stal Rzeszów, Górnik Łęczna, Orlik 
Hensfort Przemyśl, Dziecięca Akademia Piłkarska Kielce, FA 
Nisko, Orlik Bojanów i Plon Kawęczyn. Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna z Tarnowa wygrywając w fi nale z naszym klubem 
partnerskim – Rakowem Częstochowa.

W kategorii Orlik Młodszy na czterech boiskach wystą-
piło osiem drużyn: TG Sokół Sokołów A (prowadzony przez 
trenera Piotra Kobylarza), TG Sokół Sokołów B (prowadzony 
przez trenera Sebastiana Walickiego), Włókniarz Rakszawa, 
GAP Boguchwała (prowadzona przez byłego trenera naszej 
akademii – Przemysława Palucha), Spec Stal Łańcut, Foot-
ball Academy Nisko, Plon Kawęczyn i Raków Częstochowa. 
Zwycięzcą została drużyna z Częstochowy w fi nale pokonując 
„czarnego konia” rozgrywek drużynę Gminnej Akademii Piłkar-
skiej Boguchwała.

W kategorii wiekowej Żak – turniej odbył się na nowym 
boisku treningowym, wybudowanym za główną płytą nasze-
go boiska w tzw. „Lasku”. Na dwóch boiskach o wymiarach 
26 na 40 metrów udział wzięło 8 drużyn: TG Sokół Sokołów 
(prowadzony przez Karola Berkowicza i Kamila Stopyrę), Spec 
Stal Łańcut, Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje Mielec, 
Football Academy Nisko, Plon Kawęczyn, Akademia Piłkarska 
Piłkarskie Nadzieje oddział w Kolbuszowej, GAP Boguchwała 
i SMS Mielec. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Niska po-
konując w fi nale APPN Mielec.

W kategorii wiekowej Skrzat nie było prowadzonej klasy-
fi kacji, natomiast dzieci pokazały podczas rywalizacji spory 
potencjał oraz duże zaangażowanie co dobrze rokuje na przy-
szłość.

Podczas turnieju na uczestników i ich rodziców czekała 
strefa witamin i łakoci (lody, owoce, kawa, herbata), ufundowa-
na przez fi rmę Kartony24. Dodatkowo fi rma SMAK Górno wraz 
z posłem Mieczysławem Miazgą ufundowała dla zawodników 
gorący poczęstunek w formie kiełbaski z grilla. Prawnik naszej 
akademii – Michał Gorący, ufundował wodę dla uczestników 
turnieju, natomiast Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłop-
ska ufundowała pieczywo.

Po niedzielnej części turnieju wystartował urodzinowy 
piknik Akademii, którego fi nałem był mecz pokazowy drużyn: 
„Akademii” oraz „Przyjaciół Akademii”. Drużynę Akademii re-
prezentowali: trenerzy akademii (Łukasz Prucnal, Piotr Daro-
cha, Piotr Kobylarz, Kamil Stopyra, Karol Berkowicz, Marcin 
Bornowicz, Sebastian Walicki), działacze TG Sokół (Sławomir 
Dec, Tomasz Dec, Adam Krudysz, Rafał Koziarz), rodzice za-
wodników z akademii (Piotr Kula, Michał Mazgaj, Paweł Sku-
bisz, Marcin Rzeszutek, Sebastian Partyka, Marcin Jodłowski, 

Daniel Gorczyca, Robert Oleniacz) oraz Dawid Krzętowski 
– koordynator ds. klubów fi lialnych w Rakowie Częstochowa.

Drużynę przyjaciół reprezentowali: byli piłkarze Wisły Kra-
ków i reprezentanci Polski (Kamil Kosowski i Maciej Żurawski), 
muzycy (Jakub Kawalec z zespołu Happysad, Rafał Karwot 
z zespołu Tabu, muzycy zespołu Enej: Piotr „Lolek” Sołoducha, 
Łukasz „Długi” Przyborowski, Damian „Pinki” Pińkowski, Miro-
sław „Mynio” Ortyński, Łukasz „Borewicz” Bornus.), przedsta-
wiciele władz miasta (burmistrz Andrzej Ożóg, wiceburmistrz 
Grzegorz Kwiecień) i przedstawiciele naszych sponsorów (Do-
minik Łuszczki, Bartosz Łuszczki, Bartosz Mika, Stefan Ole-
chowski, Tadeusz Chmiel, Gorący Michał, Miazga Dominik, 
Piróg Mateusz, Janusz Gut, Mariusz Chorzępa).

Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Przyjaciół (4–10). 
„Żuraw” okazał się bezlitosny dla drużyny sokołowskiej Aka-
demii, której defensywą dyrygował prezes Sławomir Dec, na-
tomiast po drugiej stronie barykady rozszalał się w ofensywie 
Piotr Darocha.

Niestety, trzymana przez nas do ostatnich chwil „tajna 
broń” w postaci Tomasza Deca w decydującej chwili ostemplo-
wała poprzeczkę.

Akademia Futbolu TG Sokół – Przyjaciele Akademii 4:10 
(2:2)

Bramki: Piotr Darocha (18’, 71’, 77’), Sebastian Partyka 
(41’) – Maciej Żurawski (23’, 30’, 67’, 73’), Mariusz Chorzę-
pa (75’, 81’), Bartosz Mika (79’, 90’), Rafał Karwot (83’), Kuba 
Kawalec (86’)
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Gorące podziękowania kierujemy do:
Arka, Danuty i Dominika z Firmy Kartony 24 Sp. z o.o., za 

zaangażowanie i wsparcie zarówno Akademii jak i tego przed-
sięwzięcia.

Burmistrza GiM Sokołów Młp, pana Andrzeja Ożoga oraz 
pani dyrektor MGOKSiR – Agaty Dec za współorganizację wy-
darzenia i wszelaką pomoc.

Radnego powiatowego Stanisława Kuli, który wspiera nas 
od samego początku istnienia naszego projektu.

Pana posła Mieczysława Miazgi i zakładu mięsnego SMAK 
Górno za wsparcie naszego wydarzenia. 

Naszych stałych sponsorów: Kartony24, KAN-POL, Banku 
Spółdzielczego, Centrum Medycznego Kinessis, Trans Euro-
pa, Myjni oraz stacji kontroli pojazdów Multiserwis przy ul. Ty-
siąclecia. 

Grzegorza Kwietnia za aktywną pracę podczas przygoto-
wania turnieju i jego prowadzenie. Bartosza Chowaniec i Pio-
tra Kisiel za z abezpieczenie medyczne podczas rozgrywek. 

Firmy Promlek za zapewnienie dmuchańców podczas 
pikniku. 

Sławomira Ożoga za prowadzenie turnieju. 
Adama Krudysza, Kamila Stopry, Karola Berkowicza i Mi-

chała Mazgaja za aktywną pracę w przygotowanie turnieju. 
Magdaly Jabłońskiej i Małgorzaty Kicińskiej za współtwo-

rzenie strefy „KIDS”
Pawła Piekuta z fi rmy Remet
Janusza Guta z fi rmy GUT LINE 
Dominika Miazgi z fi rmy RESKART
Andrzeja Białka z fi rmy Connect
Łukasza Prucnala
Pani Iwony Chowaniec z Biura Rachunkowe MAXIMUS

Michała Gorącego z Kancelarii Radców Prawnych Gorący 
& Partnerzy

Rajmunda Piechota z fi rmy Cutline
dziennikarza GC Nowiny – Waldemara Mazgaja
bramkarza Termalica Bruk Bet Nieciecza – Łukasza Bu-

dziłek
Jakuba Kawalca, Rafała Karwoty i całej ekipy Enejowskiej 

za bezinteresowny przyjazd
Mateusza Zdeb i Sławomira Deca za przygotowanie po-

częstunku dla naszych zaproszonych gości, Tomkowi Majce 
za wykonanie poturniejowego fi lmiku.

Tekst T. Dec, R. Koziarz
Zdjęcia R. Koziarz
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Jak bezpiecznie kupować w sieci
Ruch w sieci internetowej, tak jak ruch drogowy, wymaga od nas przestrzegania pewnych reguł bez-
pieczeństwa. 

Nikt rozsądny nie przechodzi przez 
ulicę przy czerwonym świetle. Jeśli nie 
ma sygnalizacji świetlnej, to przed przej-
ściem należy spojrzeć w lewo, potem 
w prawo, jeszcze raz w lewo i po stwier-
dzeniu, że nie nadjeżdża żaden pojazd, 
może spokojnie przejść na drugą stronę 
ulicy. Tak samo nikt rozsądny nie daje 
nieznanej osobie swojego portfela z pie-
niędzmi. A właśnie tak często robimy 
w Internecie, kiedy nie przestrzegamy 
podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i przelewamy swoje pieniądze na konta 
przestępców lub też dajemy im dostęp 
do naszych wrażliwych danych, i w ten 
sposób pozwalamy się okraść. 

Bezpieczny komputer 
– to podstawa

Jeśli decydujemy się robić zakupy 
w sieci, to też musimy zadbać o swo-
je bezpieczeństwo. Przede wszystkim 
nasz komputer musi być bezpieczny. 
Na bezpieczeństwo naszego komputera 
składają się dwa elementy: nasze za-
chowanie w sieci i zainstalowane opro-
gramowanie. 

Jeśli nie prowokujemy losu i nie 
wchodzimy na podejrzane strony, to jest 
wysoce prawdopodobne, że sami nie 
ściągniemy do swojego komputera zło-
śliwego oprogramowania, które może 
ułatwić przestępcom okradzenie nas. 
Nie powinniśmy też sami instalować na 
komputerze oprogramowania z niezna-
nych źródeł czy nielegalnych kopii opro-
gramowania znanych fi rm. 

Ważny program antywirusowy
Jeżeli ostrożnie zachowujemy się 

w sieci, mamy legalne oprogramowanie, 
to jeszcze potrzebny będzie nam straż-
nik naszego komputera, czyli program 
antywirusowy, który chroni nas także 
przed oprogramowaniem szpiegującym. 
Co ważne nasz program antywiruso-

wy musi być na bieżąco aktualizowany 
przez dostawcę tego programu. Koszt 
takiego rozwiązania to kwota ponad stu 
złotych w skali roku. Istnieje także dar-
mowe oprogramowanie antywirusowe, 
które można ściągnąć z internetu. Do 
nas należy decyzja, które oprogramo-
wanie wybrać. Płatne czy bezpłatne. 
Najlepszym wyjściem jest skorzystanie 
z rady kogoś kto już od dawna korzysta 
z komputera. Niektóre banki proponują 
swoim klientom oprogramowanie anty-
wirusowe. Często można z niego korzy-
stać przez kilka miesięcy, a potem kupić 
je po promocyjnej cenie. 

Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić 
do zakupów w internecie. Zakupy w sie-
ci oznaczają, że zaczynamy wchodzić 
na strony, których do tej pory nie odwie-
dzaliśmy i nie wiemy czy są bezpieczne. 

Nie ufaj linkom, 
załącznikom i wyszukiwarkom

Ważne jest to jak dotrzemy na taką 
stronę. Należy unikać wchodzenia na 
daną witrynę z linków, które otrzymu-
jemy w wysyłanych do nas wiadomo-
ściach elektronicznych, ani też nie po-
winniśmy wchodzić na stronę klikając 
w znaleziony w wyszukiwarce adres. 
Może się bowiem okazać, że ktoś chce 
nas zwabić na stronę o podobnej nazwie 
do tej, którą rzeczywiście jesteśmy zain-
teresowani. Dlatego za każdym razem 
powinniśmy sami wpisywać w przeglą-
darkę adres sklepu czy serwisu, a nawet 
banku w którym mamy konto. 

Kłódka i https
Przede wszystkim należy stwierdzić 

czy przy nazwie witryny, na której chce-
my robić zakupy, widnieje napis https 
zamiast http. Powinniśmy także widzieć 
symbol kłódki, który oznacza bezpiecz-
ne połączenie internetowe. Były już jed-
nak przypadki ataków na internautów 

przy użyciu autentycznych certyfi katów 
na fałszywych stronach. Aby wyelimino-
wać to ryzyko należy kliknąć w symbol 
kłódki na witrynie i wyświetlić informacje 
na temat certyfi katu bezpieczeństwa 
danej witryny. Można także skorzystać 
z pomocy najpopularniejszej w Polsce 
wyszukiwarki internetowej G oogle. Wy-
starczy wkleić w wyszukiwarkę poniższy 
link i na końcu wpisać adres sprawdza-
nej strony. http://www.google.com/
safebrowsing/diagnostic?site=adres_
strony

Sprawdzaj każdą nową witrynę
Jeśli zamierzamy po raz pierwszy 

kupić coś u danego sprzedawcy w in-
ternecie to warto sprawdzić jego dane 
kontaktowe i identyfi kacyjne. Brak nu-
meru telefonu, adresu e-mail lub adresu 
fi rmy powinien nas zaniepokoić. Warto 
też sprawdzić jakie metody płatności 
proponuje sprzedawca. Jeżeli jest to 
jedna metoda płatności i żąda się od 
nas zapłacenia z góry za dany towar to 
taka transakcja może być ryzykowna. 
Serwisy cieszące się uznaniem zwykle 
oferują możliwość zrealizowania zakupu 
na kilka sposobów np. z użyciem karty 
płatniczej, czy za pośrednictwem róż-
nych banków jako szybkie i bezpośred-
nie płatności. 

Program sektorowy „Bankowcy dla 
Edukacji” to jeden z największych pro-
gramów edukacji fi nansowej w Europie. 
Jest on realizowany od 2016 r. z inicja-
tywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego 
celem jest edukowanie uczniów, stu-
dentów i seniorów w zakresie podstaw 
praktycznej wiedzy dotyczącej ekono-
mii, fi nansów, bankowości, przedsię-
biorczości, cyberbezpieczeństwa i obro-
tu bezgotówkowego. 

Zapraszamy na stronę 
www.bde.wib.org.pl
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dot. zdarzeń zaistniałych 
od 1 czerwca 
do 25 sierpnia 2019 r.

PRZESTĘPSTWA
Od 1 czerwca do 25 sierpnia 

2019 r. w Komisariacie Policji w So-
kołowie Młp. zanotowano 19 prze-
stępstw popełnionych na terenie 
działania tutejszej jednostki. Były 
to przestępstwa przede wszystkim 
z kategorii przestępstw przeciwko 
mieniu, tj. kradzież (3 przypadki), 
oszustwo (2 przypadki), fi zyczne 
i psychiczne znęcanie się nad ro-
dziną (1 przypadek), groźby karal-
ne (3 przypadki), kierowanie sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości 
(6 przypadków), zniszczenie lub 
uszkodzenie cudzej rzeczy (3 przy-
padki) oraz zabór pojazdu mecha-
nicznego (1 przypadek).

ZDARZENIA DROGOWE
W analizowanym czasie policjanci 
KP Sokołów Młp. wykonywali czyn-
ności służbowe na miejscu przy 
29 kolizjach drogowych, z których 
najwięcej miało miejsce w Sokoło-
wie Młp. (6 kolizji ), w Górnie (5 ko-
lizji), Wólce Niedźwiedzkiej ( 2 ko-
lizje), w Nienadówce (1 kolizja), 
w Trzebosi (1 kolizja), w Kątach 
Trzebuskich (1 kolizja), w Turzy 
(2 kolizje), w Trzebusce (2 kolizje), 
w Markowiźnie (1 kolizja), w Łowi-
sku (1 kolizja), w Nowym Kamieniu 
(2 kolizje) oraz w Kamieniu (3 ko-
lizje).
Komendant Komisariatu Policji 

w Sokołowie Młp.
podinsp. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA
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Dni Patrona Parafi i w Nienadówce 
25.08.2019

Rajd Rowerowy 450-lecia
pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Małopolski 

oraz Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, 07.07.2019 r.

Fot. K.  Chorzępa

Fot. Sz. Bełz, I. Piersiak
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Fot. Sz. Bełz, M. Kida

Dożynki Gminne 2019, 01.09.2019 r.
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