
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile 
spędzone w rodzinnym gronie 
były radosne i spokojne, 
a każdy dzień Nowego Roku 
był pełen szczęścia i nadziei.
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Uroczystości ku pamięci pomordowanych przez NKWD 
w 1944 r. w Turzy, 15.09.2019 r.

fot. Sz. Bełz
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KURIER SOKOŁOWSKI nr 4/252/2019 str. 3

Radosnych, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w gronie najbliższych przy staropolskiej kolędzie i wigilijnym stole 

oraz wielu wspaniałych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.
Życzy

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

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu samych udanych chwil 
w gronie najbliższych osób, 

wyjątkowej atmosfery, wiele ciepła rodzinnego 
i radości oraz dużo zdrowia, szczęścia i optymizmu, 

i serdeczności w nadchodzącym 2020 roku!
Komendant

Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.
podinsp. mgr Paweł Suski wraz z pracownikami

W ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia, 
pragnę złożyć Wszystkim Strażakom i Państwu 

najserdeczniejsze życzenia, zdrowych i pogodnych Świąt 
spędzonych w rodzinnej atmosferze. 

W nadchodzącym Nowym Roku życzę zaś 
samych sukcesów oraz wielu powodów do uśmiechu, 

a Strażakom tyle szczęśliwych powrotów z akcji co wyjazdów.

Zbigniew Bury
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP

Całej społeczności 

Gminy i Miasta 

Sokołów Małopolski 

życzymy, aby Święta 

Bożego Narodzenia upłynęły spokojnie 

i radośnie, niech magia Wigilijnego 

Wieczoru sprawi, by w Nowym Roku 2020 

marzenia zmieniły się w rzeczywistość, 

a sukcesy przerosły oczekiwania. 

Życzenia od Przewodniczącego 

Zarządu Rady Samorządowej Mieszkańców 

Sokołowa Małopolskiego Józefa Krudysza 

oraz 

Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu Rady Samorządowej Mieszkańców 

Sokołowa Małopolskiego 

Huberta Ożdżyńskiego
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 16 września 2019 r.

Temat posiedzenia: 
1.  Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br.
2. Kontrola wydatków szkół na koniec I półrocza 2019 r.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 16 września 2019 r.

Temat posiedzenia: 
1.  Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br.
2. Kontrola wydatków szkół na koniec I półrocza 2019 r.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 17 września 2019 r.

Temat posiedzenia: 
1.  Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br.
2.  Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 
2018 r.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, 
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 18 września 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br.
2.  Informacja o działalności Referatu Wodociągów i Kanaliza-

cji i Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w 2019 r. Gospodarka 
wodno-ściekowa i gospodarka odpadami w gminie.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 23 września 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-

kreacji w Sokołowie Małopolskimi.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
3.  Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy 

br. – pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
4.  Sprawozdanie z działalności MGOSiR i świetlic na terenie 

Gminy Sokołów Małopolski.

 5.  Uchwała w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy Soko-
łów Małopolski do kategorii dróg gminnych.

 6.  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kwiatowe 
II” w Sokołowie Małopolskim.

 7.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-
bowiązań na okres przekraczający rok budżetowy w celu 
realizacji umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski w okresie od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z obsługą i zagospoda-
rowaniem odpadów z PSZOK-u w Sokołowie Małopolskim.

 8.  Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
 9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
10.  Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
11.  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 
w Nienadówce – część 1.

12.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
13.  Uchwała w sprawie zamiany gruntu.
14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
15.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej dla Po-

wiatu Rzeszowskiego.
16.  Uchwała w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019.
17.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
18.  Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu roz-

woju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim na terenie 
działania Gminy Sokołów Małopolskim lata 2020–2022”.

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

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

od 25 czerwca 2019 r. do 24 września 2019 r.

1)  Zarządzenie w sprawie zezwolenia na umieszczenie rekla-
my na ogrodzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej, banneru informacyj-
nego Niepublicznej Szkoły Biznesu w Rzeszowie.

2)  Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłat za 
korzystanie z basenu Kryta Pływalnia w Sokołowie Mało-
polskim.

3)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części 
działki nr 1357/1 położonej przy ul. Rynek w Sokołowie Ma-
łopolskim z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe.

4)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowią-
cego własność Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ozna-
czonych jako części działek 839/8, 3152/1, 2050/1, 4273/1, 
3781/4, 3753, 1332/2, 5825 położonych w Sokołowie Ma-
łopolskim, części działki nr 2076 położnej w Trzebosi, czę-
ści działki 3029 położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, części 
działki 246/9 położonej w Wólce Sokołowskiej, części dział-
ki 815/10 położonej w Nienadówce, części działki nr 467 
położonej w Trzebusce, części działki nr 102/2 położonej 
w Turzy, części działki nr 2082 położonej w Trzebusce (Kąty 
Trzebuskie) – o łącznej powierzchni 20 m2 Podkarpackie-
mu Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą 
ul. Jana II Sobieskiego w Rzeszowie celem ustawienia po-
jemników metalowych z przeznaczeniem na zbiórkę odzie-
ży używanej i innych tekstyliów gospodarczych.

5)  Zarządzenie w sprawie zmian w osobowym składzie Ze-
społu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.
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 6)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
 7)  Zarządzenie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2019–2030.
 8)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu prze-

znaczonego do oddania w najem: lokal o pow. użytkowej 
50 m2 na pierwszym piętrze budynku Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

 9)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy 
jest część działek nr 838/1, 838/4 o powierzchni 0,0015 ha 
w Sokołowie Małopolskim do garażowania środków trans-
portu, część działki nr 1384/1 o powierzchni 0,02 ha 
w Wólce Niedźwiedzkiej – plac manewrowy dla pojazdów 
ośrodka szkolenia kierowców, oraz część działki nr 3362/4 
o powierzchni 0,09 wraz z budynkiem o powierzchni 
119 m2 – działalność usługowo-handlowa.

10)  Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodze-
nia pracowników Urzędu Gminy w Sokołowie Małopol-
skim.

11)  Zarządzenie w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej 
możliwości spłaty kredytu.

12)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.:Zadanie I: Modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzebu-
ska, działka nr ewid. 467. Zadanie II: Przebudowa dro-
gi wewnętrznej nr 467 w miejscowości Trzebuska w km 
0+000+0+240.

13)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.:Zadanie I: Moderniza-
cji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niena-
dówka działka nr ewid. 195 i w obrębie Trzebuska działki 
o nr ewid. 1406/11, 1407/4 i 1408/7. Zadanie II: Przebudo-
wa drogi wewnętrznej nr 195 w miejscowości Nienadówka 
działki o nr ewid 1406/11, 1407/4, 1408/7 w miejscowości 
Trzebuska w km 0+000-0+125.

14)  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyj-
nej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego.

15)  Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejaz-
du uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub 
opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przed-
szkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku 
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opieku-
nów prawnych.

16)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Ma-
łopolskim.

17)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdze-
nia regulaminu przetargu na sprzedaż działek niezabudo-
wanych oznaczone w ewidencji gruntów numerami 3601/1 
o pow. 0,0378 ha, nr 3602 o powierzchni 0,0832 ha, 
nr 3606 o powierzchni0,1289 ha położonych w Sokołowie 
Małopolskim.

18)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży – działka budowlana nie-
zabudowana nr 1406/25 o pow. 0,0835 ha na osiedlu „Pod 
Lasem” w Sokołowie Małopolskim.

19)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenie przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski w okresie 
od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z obsługą i zagospo-
darowaniem odpadów pochodzących z PSZOK-u w Soko-
łowie Małopolskim.

20)  Zarządzenie w sprawie zezwolenia na umieszczenie re-
klamy na ogrodzeniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Sokołowie Małopolskim na działkach 845/11,844/4, 
843/7, 842/9, 842/7, 841/10, 841/8, 840/9 położonych 
w Sokołowi Małopolskim przy ul. Lubelskiej, banneru in-
formacyjnego Poradni Dietetycznej.

21)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na kredyt bankowy długoterminowy.

22)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
23)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu: części 

działki nr 1384/1 o powierzchni 0,02 ha położonej w Wól-
ce Niedźwiedzkiej z przeznaczeniem na plac manewrowy 
dla pojazdów ośrodka szkolenia kierowców.

24)  Zarządzenie w sprawie wynajmu lokalu o powierzchni 
użytkowej 50 m2 na pierwszym piętrze w budynku Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim 
przy ul. Lubelskiej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności polegającej na prowadzeniu zajęć teoretycz-
nych z zakresu przepisów ruchu drogowego.

25)  Zarządzenie w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup bile-
tów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na 
terenie Miasta i Gminy Sokołów Młp.”

26)  Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał na 
sesję Rady Miejskiej.

27)  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru za-
dań związanych z przebudową lub remontem infrastruktu-
ry drogowej.

28)  Zarządzenie w spawie przedłożenia informacji o przebie-
gu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski za I półrocze 2019 oraz o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy fi nansowej.

29)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu prze-
znaczonego do oddania w najem lokalu o pow. Użytkowej 
20,03 m2 na pierwszym piętrze budynku szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim na prowa-
dzenie praktyki stomatologicznej.

30)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu, części 
działki nr ewid. 3362/4 o powierzchni 0,09 ha położonej 
w Nienadówce na okres 3 lat, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności usługowo-handlowej.

31)  Zarządzenie w sprawie przygotowania im przeprowa-
dzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. „SOKO-
ŁÓW-2019”.

32)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdze-
nia regulaminu przetargu; ustny nieograniczony na sprze-
daż działek nr 1406/133 o pow. 0,0910 ha, nr 1406/135 
o pow. 0,0879 ha, nr 1406/143 o pow. 0,1508 ha położo-
nych w Sokołowie Małopolskim na osiedlu „Pod Lasem”.

33)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieogra-
niczonego pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów 
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na 
biomasę na terenie Gminy Sokołów Małopolski”.

34)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
35)  Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku funk-

cyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli.
36)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
37)  Zarządzenie w sprawie wynajmu lokalu o pow. użytkowej 

20,03 m2 na pierwszym piętrze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności polegającej na prowa-
dzeniu praktyki stomatologicznej.

38)  Zarządzenie w sprawie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: 
Nr 108722R ulica Grabowa w km 0+000-0+279,50, 
Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+00-0312,20 
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i Nr 108720R ulica Bukowa w km 0+000-0+335,50 na 
Osiedlu «Pod Lasem» w Sokołowie Małopolskim”.

39)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu części 
działek nr 838/1 i 838/4 o powierzchni 0,0015 ha poło-
żonych w Sokołowie Małopolskim z przeznaczeniem pod 
tymczasowe obiekty przeznaczone do garażowania środ-
ków transportu.

40)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży: działki budowlane nieza-
budowane nr ewid. 1406/14, 1406/23, 1406/24 w Sokoło-
wie Małopolskim na Osiedlu „Pod Lasem”.

41)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży: działki niezabudowa-
ne rolne, wieloużytkowe nr ewid 3592/2o pow. 0,0071 ha, 
nr ewid. 3591o pow. 0,02 ha położone w miejscowości 
Nienadówka.

42)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r.
43)  Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał na 

sesję Rady Miejskiej
44)  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.

45)  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie 2019 r..
46)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-

czonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci siłowni 
plenerowych w Gminie Sokołów Małopolski”.

47)  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi -
nansowego za rok 2018 Miejsko Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

48)  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi -
nansowego za rok obrachunkowy 2018 Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim

49)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy: działki nr 839/8, 3252/1, 
2050/1, 4173/1, 3781/4, 3753, 1332/2, 5825 położonych 
w Sokołowie Małopolskim, działka nr 2076 położona 
w Trzebosi, działka nr 3029 położona w Wólce Niedź-
wiedzkiej, działka nr 246/9 położona w Wólce Sokołow-
skiej, działka nr 815/10 położona 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 pojemników na tekstylia, 
oraz działka nr 1357/1 położona w Sokołowie Małopol-
skim z przeznaczeniem na cele usługowo- handlowe.

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

51)  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.

52)  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.

53)  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”.

54)  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.

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

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 

w dniu 21 października 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokoło-

wie Małopolskim.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne

Komisji do Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 

w dniu 21 października 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokoło-

wie Małopolskim.
2.  Przedstawienie projektów uchwał.
3.  Sprawy różne

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 22 października 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Raport o stanie oświaty.
2.  Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Infor-

macja Policji z Sokołowa Małopolskiego – narkotyki, nałogi, 
zagrożenia.

3.  Przedstawienie projektów uchwał.
4.  Sprawy różne

Komisja do Spraw Gospodarczych, 
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 23 października 2019 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.
3.  Zapoznanie z pracą rozbudowywanej oczyszczalni ścieków 

i ujęcia wody.

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

Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
3.  Informacja o realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy.
4.  Raport o stanie oświaty.
5.  Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Infor-

macja Policji z Sokołowa Małopolskiego – narkotyki, nałogi, 
zagrożenia.

6.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7.  Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sokołów Ma-

łopolski.
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 8.  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebu-
dową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 9.  Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gmi-
ny i Miasta Sokołów Małopolski z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

10.  Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 
2020 r. do 2023 r.

11.  Uchwała w sprawie uchwalenia XIV zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Sokołów Małopolski.

12.  Uchwała w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu produk-
cyjno – składowo – usługowego w Sokołowie Małopolskim 
– część 2.

13.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty.

14.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży (Trzebuska).

15.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Nienadówka).
16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę (Soko-

łów Małopolski).
17.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę (Soko-

łów Małopolski).
18.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Nienadówka).
19.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Trzeboś).
20.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Nienadówka). 
21.  Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 

(MPZP „Zachód I”).
22.  Uchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

sprzedaży (Nienadówka).
23.  Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
24.  Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

25.  Uchwała w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019.
26.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Woje-

wództwu Podkarpackiemu.
27.  Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
28.  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 w spra-

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

29.  Informacja o pracy Burmistrza.
30.  Sprawy różne i wolne wnioski.
31.  Zakończenie sesji.

Informacja o wydanych Zarządzeniach 
przez Burmistrza Gminy i Miasta 

w Sokołowie Młp. 
od 24 września 2019 r. do 29 października 2019 r.

1)  Zarządzenie w sprawie: przyjęcia Zasad (polityki) rachun-
kowości w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 
dla potrzeb realizacji pt. „Budowa sieci siłowni plenerowych 
w Gminie Sokołów Małopolski”.

2)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy część działki nr ewid. 1003/3 
położonej w Trzebusce – przeznaczenie produkcja rolna.

3)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, działki nr ewid. 27 i 435/1 
położone w Turzy – przeznaczenie na działalność rolno 
środowiskowej.

 4)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdze-
nia regulaminu przetargu na sprzedaż działki pod zabudo-
wę mieszkaniową nr ewid. 1406/25 położonej w Sokoło-
wie Małopolskim na osiedlu „Pod Lasem”.

 5)  Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie 2019 r.
 6)  Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryza-

cyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwen-
taryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie 
Małopolskim oraz jednostkach oświatowych i jednostkach 
OSP na terenie gminy.

 7)  Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania nowego 
członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

 8)  Zarządzenie w sprawie prawa pierwokupu na działkę 
nr ewid. 1406/88 położonej w Sokołowie Małopolskim

 9)  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowa-
dzenia kontroli w Żłobku „Misietulisie” A. Stopyra, K. Kraw-
czyk s.c. ul Piaski 13, 36-050 Sokołów Małopolski.

10)  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowa-
dzenia kontroli w Żłobku „Maluszkowo”, 36-052 Niena-
dówka 696 b.

11)  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowa-
dzenia kontroli w logopedycznym Punkcie Przedszkolnym 
i Żłobku „Sokolik”, ul. 1000-lecia 39, 36-050 Sokołów Ma-
łopolski.

12)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy działka nr ewid. 1406/146 
położonej w Sokołowie Małopolskim z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy.

13)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie ma-
jątku i innych interesów Gminy Sokołów Małopolski wraz 
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

14)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: elektryczną, gazową, c.o., wody, kanalizacji, 
sanitarnej i wentylacji mechanicznej, na działce o nr ewid. 
2379/5 w Górnie, Gmina Sokołów Małopolski”.

15)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego na realizację zadania pn.: Budowa oświetleń na 
terenie Gminy Sokołów Małopolski

16)  Zarządzenie w sprawie wynajmu lokalu w budynku szkoły 
Podstawowej nr 2 w Górnie przy ul. Zaborze 51 z prze-
znaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języ-
ka angielskiego dla dzieci na okres trzech miesięcy fi rmie 
„ARKANA Centrum Edukacji Szkoła Języków Obcych”.

17)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia 
regulaminu przetargu na sprzedaż działek pod zabudowę 
mieszkaniową nr ewid. 1406/14, 1406/23, 1406/24, położo-
nych w Sokołowie Małopolskim na osiedlu „Pod Lasem”.

18)  Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał na 
sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 25 listopada 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Przedstawienie projektów uchwał.
2.  Informacja o pracy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym w Sokołowie Małopolskim.
3.  Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok.
4.  Sprawy różne.
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Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu, 
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej 

w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 26 listopada 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Przedstawienie projektów uchwał.
2.  Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok.
3.  Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 27 listopada 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Przedstawienie projektów uchwał.
2.  Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok.
3.  Sprawy różne.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 27 listopada 2019 r.

Temat posiedzenia:
1.  Przedstawienie projektów uchwał 
2.  Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok.
3.  Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 
w dniu 28 listopada 2019 r.

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3.  Informacja o pracy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym w Sokołowie Małopolskim.
 4.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla mieszkaniowego „Pod Lasem” w Sokołowie Mało-
polskim.

 5.  Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za ko-
rzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowa-
dzonych przez Gminę Sokołów Małopolski przedszkolach.

 6.  Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXIX/423/2018 
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 lutego 
2018 roku.

 7.  Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie nie-
publicznym przedszkolom dotacji w wyższej wysokości niż 
określona w art. 20 ust.1.

 8.  Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim.

 9.  Uchwała w sprawie  nabycia nieruchomości (Trzeboś).
10.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Trzeboś).
11.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Trzeboś).
12.  Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. 
Pułkownika Piotra Podstawskiego w Sokołowie Małopolskim.

13.  Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości (Trzeboś).
14.  Uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału 

nieruchomości (Osiedle „Słoneczne II”).
15.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie daro-

wizny nieruchomości.

16.  Uchwała w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2019.
17.  Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pono-

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

18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu 
Gminy Sokołów Małopolski do Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w „Strategii rozwoju województwa – Pod-
karpackie 2030”.

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

Informacja o wydanych Zarządzeniach 
przez Burmistrza Gminy i Miasta 

w Sokołowie Młp. od 30 października 2019 r.
 do 28 listopada 2019 r.

 1)  Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie 2019 r.
 2)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia działek nr ewid. 

27 i 435/1 położonych w Turzy Kołu Łowieckiemu „Sokół” 
w Sokołowie Małopolskim na okres 3 lat z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności rolno środowiskowej.

 3)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu: części 
działki nr ewid. 1003/3 położonej w Trzebusce na okres 
3 lat z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej.

 4)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu: działki 
nr ewid. 1406/146 położonej w Sokołowie Małopolskim na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 5)   Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy: przedmiotem dzierżawy jest 
część działki nr ewid. 1357/1 położonej w Sokołowie Mało-
polskim z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe.

 6)  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla 
nauczycieli ubiegających się o świadczenia pomocy zdro-
wotnej.

 7)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograni-
czonego inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolek-
torów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów 
na biomasę na terenie Gminy Sokołów Małopolski”.

 8)  Zarządzenie w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Soko-
łów Małopolski na lata 2020–2030.

 9)  Zarządzenie w sprawie: projektu uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2020 rok.

10)  Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 158/2019 
z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w bu-
dżecie.

11)   Zarządzenie w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży: działki nr ewid. 819/45, 
820/52, 821/53, 822/43 położonych w Sokołowie Małopol-
skim Osiedle „Północ III” z przeznaczeniem na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

12)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży: działki nr ewid. 822/44, 
821/54, 820/53, 819/46 położonych w Sokołowie Małopol-
skim Osiedle „Północ III” z przeznaczeniem na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

13)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży: działki nr ewid. 822/23, 
821/31, 820/32, 819/26 położonych w Sokołowie Małopol-
skim Osiedle „Północ III” z przeznaczeniem na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

14)  Zarządzenie w sprawie: wdrożenia i stosowania we-
wnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewy-
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Wyrazy szczerego współczucia 
i słowa wsparcia

dla Pani Krystyny Ożdżyńskiej

z powodu śmierci

Męża
składa

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg

wraz z pracownikami

W turzańskim lesie...

wiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji 
o schematach podatkowych.

15)  Zarządzenie w sprawie prawa pierwokupu działki 5330/21 
położonej w Sokołowie Małopolskim

16)  Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia gruntu: części 
działki nr ewid. 1357/1 położonej w Sokołowie Małopol-
skim na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele usługowo-
-handlowe.

17)  Zarządzenie w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży: działki nr ewid. 1406/29 
położonej w Sokołowie Małopolskim Osiedle „Pod Lasem” 
z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową.

18)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży: działki nr ewid. 3362/18 
położonej w Nienadówce przyległej do działki nr ewid. 
71/4.

19)  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyj-
nej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego.

20)  Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłat 
za korzystanie z basenu Kryta Pływalnia w Sokołowie Ma-
łopolskim.

21)  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdze-
nia regulaminu przetargu; przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki 1406/133 położonej w Sokołowie Ma-
łopolskim.

22)  Zarządzenie w sprawie skierowania projektów uchwał na 
sesję Rady Miejskiej.

W turzańskim lesie, dokładnie 75 lat temu (od sierpnia do 
listopada 1944 r.), sowieci z NKWD zamordowali w bestialski 
sposób około 700 osób z czego większość stanowili żołnie-
rze Armii Krajowej. Najpierw „przesłuchiwano” ich w pobliskim 
obozie w Trzebusce, wydawano tam wyroki i następnie doko-
nywano masowych egzekucji, ale tak aby o ich zbrodni nikt się 
nie dowiedział – tu nie chciano popełnić katyńskiego błędu. 
A wobec swoich ofi ar byli zimni, bezduszni w rozrachunku; aby 
oszczędzić na kulach stosowano poderżnięcie gardła. Jednak 
takiego okrucieństwa nie zdołano zatuszować. Pamięć o tam-
tych zdarzeniach przetrwała, mimo usilnych starań nie zdołano 
wymazać z kart historii tego morderstwa. O tym 
wszystkim przypomniał podczas uroczystość 
w lesie turzańskim ku czci pamięci pomordo-
wanych Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg 
podczas przemówienia. Program patriotyczno-
-religijny miał bogatą oprawę; wystąpiły chóry 
i soliści reprezentujący Kółko Wokalne MGOK-
SiR, Chór Parafi alny z Sokołowa, Orkiestrę 
Wojskową oraz p. Sabina Woś zaprezentowała 
z twórczości własnej program poetycki pt. Mały 
Katyń Ziemi Sokołowskiej „Pamięci Pomordo-
wanych w turzańskim lesie”. Mszę Św. Polową 
celebrował J.E.Ks.Bp. Jan Wątroba – Ordyna-
riusz Diecezji Rzeszowskiej. Apel Pamięci i sal-
wę honorową wykonali żołnierze z 21 dywizjonu 
artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa 
Ludwika Zająca z Jarosławia. Na końcu uroczy-
stości zostały złożone wieńce i wiązanki przez 
obecnych kombatantów, parlamentarzystów, 
samorządowców różnego szczebla, przedsta-
wicieli stowarzyszeń i związków prospołecznych 

oraz przedstawicieli dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatora-
mi uroczystości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., 
Ksiądz Dziekan Dekanatu Sokołowskiego, Ksiądz Proboszcz 
Parafi i pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp., Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Patronat nad 
uroczystościami sprawowały: czasopismo Kurier Sokołowski, 
Gazeta Codzienna Nowiny, TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio 
Rzeszów, Radio Via, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Marek Kida
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Szanowni Państwo, Księże Proboszczu, 
Droga Młodzieży

Przed chwilą uczestniczyliśmy 
w uroczystej mszy świętej odprawio-
nej z okazji 101 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, za chwi-
lę złożymy wieńce, wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej 
Polski.

Wspominamy dziś Józefa Piłsud-
skiego, wybitnego wodza, Polaka, boha-
tera, człowieka, który potrafi ł zjednoczyć 
wszystkich Polaków w walce o wolność 
i niepodległość naszego kraju.

Udział w dzisiejszej uroczystości 
jest potwierdzeniem wielkiego szacunku 
i wdzięczności wobec Polaków, którzy 
walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. 
Wyraz wielkiego szacunku i wdzięcz-
ności wobec Polaków, którzy w walce 
poświęcili to co najcenniejsze – oddali 
swoje życie, z miłości do kraju i wiary 
w zwycięstwo. Dzięki tej ofi erze złożo-

11-ego listopada odbyło się uro-
czyste odsłonięcie tablicy z okazji 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości 
oraz 450-lecia lokacji Miasta Sokołów 
Młp. upamiętniającej Sokołowskich Le-
gionistów walczących o Niepodległość 
na frontach I wojny Światowej. Tablicę 

umieszczono na budynku Banku Spół-
dzielczego w Sokołowie Małopolskim. 
Fundatorami tablicy są: Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Sokołów Małopolski Andrzej 
Ożóg, p. Łuszczki – Kartony.24, Rad-
ny Powiatu Rzeszowskiego Stanisław 
Kula, Dyrektor MiGBP dr Bartosz Wa-

licki oraz Zygmunt Darocha – bratanek 
por. Jakuba Darochy (komendant od-
działu Związku Strzeleckiego, który wy-
ruszył z Sokołowa, aby stać się wkrótce 
częścią historii Legionów i odbudowy 
naszej państwowości).

Marek Kida

nej przez nich mamy własne terytorium, 
godło, fl agę, hymn, własny język, insty-
tucje, urzędy, szkoły, w których mówimy 
i posługujemy się językiem polskim, 
a także inne wartości narodowe związa-
ne z naszą państwowością.

Miesiąc listopad to miesiąc zadumy 
i refl eksji nad przeszłością. Musimy my-
śleć także o przyszłości, aby to co dali 
nam nasi przodkowie nie zostało nam 
ograniczone, żebyśmy tych wartości 
nie zostali pozbawieni. Dzisiejszy udział 
w uroczystości to także praktyczna lek-
cja historii, którą wspólnie tworzymy. 
Nie możemy wstydzić się swojej histo-
rii. Z historii musimy czerpać wzorce 
i naukę. Przeszłość pokazuje nam jak 
postępować aby Nasz Kraj rozwijał się, 
czego unikać jak gospodarzyć żeby 
obywatelom żyło się dobrze.

Nasza historia pokazuje, że psucie 
Państwa zaczynało się od psucia gospo-
darki, ekonomii i fi nansów. Dziś można 
dostrzec całe obszary ekonomii, które 

nie służą obywatelom. Podwyższanie 
przez Rząd opłat za odpady i przerzu-
canie ich na obywateli niczemu dobre-
mu nie służy. Bierność, czy niewiedza 
parlamentarzystów, którzy tworzą takie 
prawa jest zgubna dla obywateli. Pytam 
w czyim interesie oni to robią. Miejmy 
nadzieje, że się to zmieni.

Dziękuję pocztom sztandarowym, 
delegacjom i Strzelcom z Sokołowa 
za udział w uroczystościach, pocztom 
sztandarowym i delegacjom ze szkół 
z terenu naszej gminy.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za 
odprawioną mszę świętą z okazji dzi-
siejszej rocznicy.

Niech pamięć o Polakach, którzy od-
dali życie za wolną i niepodległą Polskę, 
będzie głęboko zapisana w naszych 
sercach i umysłach.

Cześć ich pamięci!
Życzę wszystkim dobrego radosne-

go świętowania dzisiejszego Dnia Nie-
podległości.

Przemówienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzeja Ożoga z dnia 11 listopada

Odsłonięcie tablicy

Koncert dla Niepodległej
Kiedy pomysły i inicjatywy są traf-

ne i skuteczne? Wydaje się, że przede 
wszystkim wtedy, gdy nie są efemerycz-
ne, ale przeradzają się w coś stałego, 
w wartość, która w jakimś aspekcie 
zmienia na trwałe naszą rzeczywistość, 
nawet jeśli jest to zmiana tylko niewiel-
kiej jej części.

Niewątpliwie takim zacnym przed-
sięwzięciem był pierwszy koncert patrio-
tyczny, który odbył się pięć lat temu. To 
przeświadczenie wynika z tego, że w tym 
roku po raz kolejny już mieszkańcy na-
szego miasteczka oraz gminy mieli moż-
liwość, aby uczestnictwem w tym koncer-
cie uczcić kolejną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę. 
Rok temu w ten sposób świętowaliśmy 
setną rocznicę, jednak i ten był dla nas 

wyjątkowy. Oprócz wspólnoty narodowej 
tworzymy bowiem również i wspólnotę 
lokalną. W tym roku w sposób szcze-
gólny pragniemy pamiętać o naszych 
przodkach budujących przez kolejne po-
kolenia tę naszą małą ojczyznę – „Ziemię 
Sokołowską”, gdyż mija właśnie 450 lat 
od lokacji miasta. Tak więc te dwa świę-
ta są znakomitą okazją, aby pokazać 
nasz szacunek z dla tych, którzy ten sen 
o wolności przekuli w rzeczywistość, jak 
i dla tych, którzy przed nami troszczyli się 
o rozwój naszej sokołowskiej ziemi.

Puszcza Sandomierska nie była 
przyjaznym miejscem do osiedlania 
się. Wytyczanie nowych szlaków przez 
leśne ostępy, budowanie pierwszych 
osad, zamienianie leśnej głuszy w pola 
uprawne – to tytaniczna praca. Tymcza-

sem pierwsi mieszkańcy tych terenów to 
grupa pod względem pochodzenia bar-
dzo złożona. Powstała na drodze wielo-
wiekowej akcji osadniczej. Od północy 
napływała ludność z Mazowsza, od po-
łudnia z Małopolski, od wschodu mie-
szana ludność polsko-ruska. Był wresz-
cie zauważalny element rusko-wołoski, 
turecko-tatarski (osadzeni jeńcy wojen-
ni), a nawet litewski. Z czasem zaczęli 
się nazywać Lasowiakami lub Lesioka-
mi. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
stworzyli wyjątkową, niezwykle bogatą 
kulturę.

Pierwsza część koncertu nawią-
zywała właśnie do tradycji ludowej. 
Usłyszeliśmy bowiem kilka utworów, 
które w swym repertuarze miała kape-
la ludowa Sokoły. Powstała ona w roku 
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Konferencja naukowa
Z Sokołem w herbie. W 450. Rocznicę lokacji miasta Sokołowa

17. XI. 2019 r.

1978 z inicjatywy Wandy Grabowskiej 
i z przerwami działała przez 20 lat, gra-
jąc koncerty na terenie dzisiejszego 
województwa podkarpackiego. Każdy 
z zaprezentowanych na scenie utworów 
odwoływał się do codzienności dawnych 
mieszkańców tych terenów, niejedno-
krotnie odwołania te okraszone były 
sporą dawką humoru i czegoś, co po-
tocznie nazywa się mądrością ludową.

Na pewno sporym zaskoczeniem 
był utwór pt. „Veni Consolator” w wyko-
naniu pani Izabeli Piersiak – instruktora 
wokalnego MGOKSiR. Autorem tego 
utworu jest Damian Stachowicz – uro-
dzony w Sokołowie w II poł. XVII. Urok 
i swoistą dostojność tej barokowej pie-
śni trudno doprawdy wyrazić słowami.

Druga część koncertu, poświęco-
na 101. rocznicy odzyskania niepod-
ległości, rozpoczęła się od występu 
dzieci z przedszkola samorządowego 
w Sokołowie Małopolskim, które swym 
występem zadały nam wszystkim fun-
damentalne pytanie: „Co to jest niepod-
ległość”? Opowiedziały swym śpiewem 
tę naszą piękną i tragiczną historię. 
Szczególną uwagę zwracała piękna 
choreografi a. Dzieci zostały przygoto-
wane przez panie Monikę Majkę oraz p. 
Annę Błaszków-Piękoś.

Okazję do zaprezentowania swych 
umiejętności miały także dzieci kształ-

cące swe umiejętności wokalne pod 
okiem pani Izabeli Piersiak. Kółko wo-
kalne działa niespełna rok, ale już jego 
uczestnicy mogą pochwalić się wieloma 
sukcesami na konkursach rangi woje-
wódzkiej. Młodzi artyści wykonali trzy 
pieśni, przy czym jeden z utworów za-
śpiewany został przez najmłodszą tego 
wieczora solistkę – Anielę Lesiczkę.

Chórzyści oraz soliści Chóru Parafi al-
nego i Chóru Młodzieżowego z Sokołowa 
Młp. wykonali dobrze wszystkim znane 
utwory żołnierskie i patriotyczne, bowiem 
ideą tego koncertu jest właśnie wspólne 
śpiewanie. Mogliśmy zatem zaśpiewać 
wraz z artystami piosenki legionowe, pie-
śni z okresu II wojny światowej, jak rów-
nież utwory powojenne. Po raz pierwszy 
natomiast na naszej scenie rozbrzmiały 
dwie pieśni, które stosunkowo niedaw-
no zostały skomponowane: „Egzekucja 
w Markowej” oraz „Uwierz Polsko”. Jak 
co roku koncert zakończył się uroczystym 
odśpiewaniem hymnu państwowego.

Wspólne śpiewanie dla Niepodle-
głej należy uznać za niezwykle udane. 
Cieszy duża frekwencja, która świadczy 
o tym, że pomysł muzycznego święto-
wania był pomysłem dobrym. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również: ks. 
proboszcz Jan Prucnal, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Sokołów Małopolski Andrzej 
Ożóg, zastępca burmistrza Grzegorz 

Kwiecień, radni miejscy oraz radni po-
wiatu rzeszowskiego.

Wystąpili: 
Soliści: Izabela Piersiak, Anita Śliż, 

Karolina Woś, Karolina Bandura, Kinga 
Piekut, Aniela Lesiczka, Dominik Lach-
tara, Oliwia Hudela, Julia Tabaka;

Chór Parafi alny i Chór Młodzieżowy 
z Sokołowa Młp. – prowadzone przez 
Sebastiana Lesiczkę;

Wokaliści Kółka Wokalnego dzia-
łającego przy MGOKSiR w Sokołowie 
– wokalistów przygotowała p. Izabela 
Piersiak;

Dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Sokołowie Młp. – przygotowanie: 
p. Monika Majka oraz p. Anna Błasz-
ków-Piękoś;

Zespół instrumentalny: Katarzyna 
Kadłuczka (skrzypce), Piotr Ogorzelec 
(skrzypce), Alicja Ożóg (fl et poprzecz-
ny), Norbert Prucnal (obój), Jakub Au-
gustyn (klarnet), Krzysztof Surdyka 
(trąbka), Grzegorz Kycia (puzon), Ma-
ciej Stec (gitara basowa, kontrabas), Ja-
kub Stec (perkusja), Sebastian Lesiczka 
(gitara akustyczna), Grzegorz Mazur 
(akordeon), Bartłomiej Tarnawski (in-
strumenty klawiszowe).

Prowadzenie koncertu: Sławomir 
Ożóg.

Sławomir Ożóg

Rytm codzienności, przedzielają 
ważne wydarzenia i rocznice, które za-
trzymują naszą uwagę na dłużej i zwra-
cają uwagę na niezwykłe rocznice, 
ważnych dla Narodu lub lokalnej spo-
łeczności wydarzeń z przeszłości. Warto 
nie tylko je dostrzegać, ale i świętować, 
przeżywając niejako na nowo. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sokołowie Małopolskim, od lat nie 
przechodzi nad takimi rocznicami obo-
jętnie, chętnie wpisując się własną pro-
pozycją kulturalną w ich obchody. Jedną 
z wielu proponowanych przez nie form 
obchodów, są konferencje naukowe. 
Rok temu (10.XI.2018 r.), w Sali wido-
wiskowej sokołowskiego Domu Kultury, 
obydwie instytucje zadbały o przygoto-
wanie konferencji naukowej, dotyczącej 
100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Tym razem, pomysł kon-
ferencji naukowej pojawił się podczas 

obrad Zarządu TMZS, wiosną 
2018 r.; już wtedy postano-
wiono uświetnić spodziewane 
obchody rocznicowe organizo-
wane przez UGiM, taką właśnie 
formułą naukową.

„Mózgiem i sercem”, od-
powiadającym za przygotowa-
nia i zadbanie o odpowiedni 
poziom naukowy wystąpień 
(zaproszenie interesujących 
z punktu widzenia odbiorców 
Gości), był po raz kolejny 
dr Bartosz Walicki. To wła-
śnie Prezes TMZS i kierownik 
MiGBP (czyli reprezentujący 
obydwu organizatorów wybitny 
lokalny historyk i społecznik), 
ustalił z poszczególnymi prelegentami 
tematy ich wykładów oraz kolejność, 
która pozwalała zgłębić wycinki z dzie-
jów Sokołowa na przestrzeni czterech 
i pół wieku istnienia tego miasta. Spo-

ra liczba uczestników tego wydarzenia 
kulturalnego i pozytywny odbiór słucha-
czy, zdają się stwierdzać, że Bartoszowi 
Walickiemu po raz kolejny udało się to 
zrobić. Wszystkich sokołowian i osoby 
zainteresowane dziejami miasteczka, 

Prezes TMZS i kierownik MIGBP w Sokołowie Młp. 
otwiera sokołowską koferencję naukową z okazji 

450-lecia lokacji miasta
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informowało o konferencji naukowej 
przygotowane przez Prezesa Walic-
kiego zaproszenie; które znalazło się 
na profi lach FB za równo bibliotecznej 
jak i TMZS. Znajdował się tam także 
program konferencji, termin z godziną 
i archiwalna fotografi a sokołowskiego 
magistratu. Podobną informację oraz 
zachętę do uczestnictwa, przedłożył 
swoim parafi anom proboszcz sokołow-
ski ks. Jan Prucnal, podczas niedziel-
nych ogłoszeń parafi alnych. Do uczest-
niczenia w konferencji zachęcił też kilka 
dni wcześniej Sebastian Lesiczka, na 
zakończenie organizowanego przez 
siebie Koncertu z okazji Święta Niepod-
ległości (10. XI. 2019 r.).

O godzinie 16:00, w niedzielne po-
południe 17 listopada 2019 r., prze-
stronna Sala widowiskowa MGOKSiR, 
zapełniła się w znacznej części – ze-
brało się bowiem ok. 100 osób. Wśród 
słuchaczy nie zabrakło, co bardzo cie-
szy: burmistrza sokołowskiego Andrzeja 
Ożoga, senatora RP Stanisława Ożoga, 
radnego Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Karola Ożoga, radnego Rady 
Powiatu Rzeszowskiego Stanisława 
Kuli, wiceprezesa Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie Bogusława 
Kidę, członka Zarządu Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Mazury Benedykta Popka, 
sekretarz Gminy Sokołów Małopolski 
Beatę Szot (na sali można było dostrzec 
bez trudu także pracowników sokołow-
skiego urzędu) i radnych Rady Miejskiej 
w Sokołowie Małopolskim Pawła Rusi-
na z Sokołowa i Marka Bursztę z Wólki 
Niedźwiedzkiej, przewodniczącego Za-
rządu Rady Samorządowej Mieszkań-
ców Sokołowa Małopolskiego Józefa 
Krudysza, st. sierż. Łukasza Deca z sa-
modzielnego plutonu Związku Strze-
leckiego „Strzelec”. Duchowieństwo 
reprezentowali: proboszcz sokołowski 
ks. Jan Prucnal, wikariusz ks. Zbigniew 
Lubas, oraz senior ks. Franciszek Ma-
tuła, a świat medycyny doktor Ryszard 
Stelmach z małżonką Martą Stelmach. 
Świat edukacji i nauki reprezentowa-
li: dr Grażyna Bołcun ze Stalowej Woli 
– zca redaktora naczelnego „Rocznika 
Kolbuszowskiego“ i członek Zarządu 
Regionalnego Towarzystwa Kultu-
ry im. J.M. Goslara w Kolbuszowej, 
dr Czesław Piela z Sokołowa, dr Marcin 
Subczak adiunkt fi lozofi i Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, mgr Grzegorz Boguń, 
historyk z Łowiska. Nie zabrakło też wie-
lu bibliotekarzy i członków TMZS.

Krótkie wprowadzenie do konferen-
cji naukowej dokonał dr Bartosz Walicki, 
nawiązując do wielkiej rocznicy w dzie-
jach miasta. Następnie powitał w cie-
płych słowach wszystkich zebranych, 

Salę widowiskową sokołowskiego Domu Kultury wypełniło zacne grono prelegentów, 
gości i słuchaczy.

a szczególnie prelegentów oraz powy-
żej wymienionych Gości. Następnie głos 
przekazał wiceprezesowi TMZS Piotro-
wi Ożogowi, któremu powierzono rolę 
prowadzącego konferencję. Po krótkim 
słowie wprowadzenia i przypomnieniu 
występującym o ramach czasowych wy-
stąpień, rozpoczął konferencję nauko-
wą słowami „Consensusu”, czyli zgody 
na założenie miasta Sokołowa dla szla-
chetnie urodzonego starosty horodel-
skiego Jana Pileckiego:

„W Imię Pańskie. Amen. Na wieczną 
rzeczy pamiątkę. Ponieważ, [jak mówi 
mędrzec, ludzie, którzy po upływie wie-
ków po nas żyć będą, nie będą wiedzieli 
nic ani o tych sprawach, które już dziś 
minęły, ani o tych, które się z czasem 
wydarzą, jest przeto rzeczą konieczną 
przemijające wydarzenia pisemnymi 
świadectwami w pamięci potomnych 
utrwalić].”

Tekst „Consensusu” otworzył histo-
rię miasta, którego doniosłą rocznicę 
obchodzimy przez cały 2019 r. Wielka to 
rocznica, bo 450 lat to niemal pół tysiąc-
lecia, a zarazem tylko wiek mniej, niż 
połowa dziejów naszej państwowości. 
Przygotowane wystąpienia, przekrojo-
wo ukazały dzieje miasteczka, od cza-
sów najdawniejszych po współczesne.

Kto mógłby lepiej otworzyć konfe-
rencję naukową na temat Sokołowa, je-
śli nie honorowy obywatel tego miasta. 
Dobrze więc to zaplanowano – bo to na 
pewno przypadek nie jest, że reprezen-
tujący Uniwersytet Rzeszowski, prof. dr 
hab. Kazimierz Ożóg, szczególny oby-
watel Sokołowa, ale i wybitny syn tej 
sokołowskiej ziemi, przedstawił w pierw-
szym tego dnia wykładzie, „Proces po-
wstawania małego miasta na podstawie 
dokumentu lokacyjnego Sokołowa”. Tra-
dycyjnie już, wykład prof. Ożoga okazał 

się ucztą słowa. Prelegent nie tylko od-
niósł się do doniosłości słów zawartych 
w dokumencie lokacyjnym, ale także 
ukazał trudności, z jakimi borykały się 
powstające miasta a potem okoliczne 
wsie. Ziemie te przez wieki były ziemia-
mi pogranicza, a w momencie powsta-
wania, napływowi osadnicy szczegól-
nie z Mazowsza, musieli włożyć wielki 
wysiłek by nieurodzajna ziemia dawa-
ła jako taki plon. A przecież, najpierw 
trzeba było wydrzeć tę ziemię puszczy 
– o czym najlepiej świadczą nazwy wsi 
Turza (od dzikiego Tura), czy Trzebuska 
(od trzebienia – wycinania lasu).

Przez stulecia istnienia miastecz-
ka, w jego historię szczególnie wpisały 
się postacie osób duchownych. A że 
historia tutejszej parafi i sięga 1588 r., 
a wiec jest tylko około 20 lat krótsza niż 
samo miasto, to dziesiątki księży, mia-
ło okazję zapisać się złotymi zgłoskami 
w historię życia tutejszej społeczności 
wiernych. Szczególnie pamiętamy tych 
duchownych, z którymi mieliśmy stycz-
ność – a więc głównie z 2. poł. XX wie-
ku i ostatnich dziesięcioleci, ale warto 
przypominać i tych, którzy posługiwali tu 
wcześniej. Kolejny niezwykły prelegent, 

Wykład honorowego obywatela 
Sokołowa Małopolskiego 

prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga
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którego w Sokołowie nie trzeba specjal-
nie przedstawiać – ks. dr hab. Sławomir 
Zych reprezentujący KUL – a tu w mia-
steczku znany jako opiekun naukowy 
sokołowskiego sanktuarium i przyjaciel 
TMZS, przedstawił postać „Proboszcza 
sokołowskiego bp Stanisława Wykow-
skiego (1710–1778) w przemyskim śro-
dowisku kościelnym”.

Dzięki Księdzu Profesorowi postać 
ks. bpa Wykowskiego, mocno przykryta 
patyną czasu została przypomniana, za 
co należą się księdzu słowa wdzięcz-
ności. Rzeczywiście epizod sokołowski 
tego duchownego, znanego bardziej 
w Przemyślu z racji pełnionych tam 
funkcji, zasługuje i u nas na uwagę. 
Dzięki badaniom ks. Zycha w ostatnich 
miesiącach, udało się ustalić nieco wię-
cej informacji dotyczących tego duchow-
nego, co jest z punktu widzenia świata 
nauki bezcenne. Warto zaznaczyć, że 
zebrani na konferencji słuchacze, mieli 
możliwość zobrazowania sobie przeka-
zywanych słów, dzięki przygotowanej 
przez Księdza Profesora prezentacji 
multimedialnej.

Kolejny wykład prezentowany na 
sokołowskiej konferencji, dotyczył nieco-
dziennych zdarzeń, jakie miały miejsce 
w Sokołowie 158 lat temu. Przemiesza-
nie narodowe i kulturowe, jakie było ja-
skrawo widoczne na ziemiach polskich 
dotkniętych zaborami, nie raz przynosiło 
niezrozumienie, niechęć czy nawet przy-
padki tumultów lub pogromów, skierowa-
nych przeciwko jakiejś grupie narodowej 
lub religijnej – szczególnie znane były te 
z podłożem antysemickim, choć zwykle 
podszyte one były bardziej mieszanką 
niewiedzy i niezrozumienia, które wyni-
kały z zamykania się Żydów we własnej 
wspólnocie narodowej i religijnej. To co 
nieznane i tajemnicze połączone z plot-
ką a czasem i zawiścią, przynosiło nieraz 
efekt ognia przyłożonego do lontu pod 
beczką z prochem. Dr Bartosz Walicki, 
reprezentujący Sokołowską książnicę, 
prezes TMZS i znakomity regionalista, 
przedstawił „Wypadki na cmentarzu so-
kołowskim w roku 1861. Obraz z życia 
społeczności sokołowskiej XIX wieku”.

Prezes Walicki niezwykle barwnie 
w swoim wystąpieniu (tym bardziej, że 
słowom towarzyszył pokaz slajdów), 
ukazał burzliwe zajścia na cmentarzu 
sokołowskim, które były niewątpliwie 
świadectwem ciemnoty i zabobonu, ja-
kie utrzymywały się wśród tutejszych 
mieszkańców, co podsycone biedą 
i analfabetyzmem kończyło się poważ-
nymi zaburzeniami, czy profanacją gro-
bu zmarłego, jak to miało miejsce wów-
czas w Sokołowie. Zresztą, w każdych 
czasach plotka, potrafi  wywrócić do góry 
nogami, zdawałoby się trwały porządek 
życia w niejednej społeczności…

Szczególną rolę w życiu miasta od-
grywali nie tylko duchowni (o których 
wspomniano już wcześniej), ale i leka-
rze, nauczyciele, adwokaci... Na soko-
łowskiej konferencji była okazja pochylić 
się, nad przedstawicielem tego ostatnie-
go zawodu, Julianem Wronką, który tu 
w Sokołowie jest poza historykami oso-
ba nieznaną. Warto więc przypomnieć 
drogę życiową sokołowianina który for-
mował się, kształcił i pracował już w du-
żej mierze w Mielcu – bo w tymże mie-
ście, spędził większość swego życia.

Magister Krzysztof Haptaś, repre-
zentujący Muzeum Historii Regionalnej 
Pałacyk Oborskich w Mielcu (nawiasem 
mówiąc, niezwykle prężnie działającą 
instytucję, co można stwierdzić choć-
by przeglądając zasoby Internetu, a co 
jest też sporą zasługą Pana Krzyszto-
fa), przedstawił wykład: „Sokołowianin 
mielczaninem. Adwokat dr Julian Wron-
ka (ur. 1870 r.)”. Podobnie jak to było 
w przypadku Ks. Prof. Zycha, i Krzysztof 
Haptaś poszukując informacji o tej po-
staci, odkrył dla świata nauki wiele nie-
znanych wcześniej faktów, co również 
zasługuje na szczególną wdzięczność. 
Tym bardziej, że warto przypomnieć 
społeczności lokalnej postać palestry, 
dra Wronki, który jako rodowity Sokoło-
wianin, przyczynił się do rozwoju życia 
kulturalnego i społecznego miasta w do-
linie Wisłoki.

Drugą połowę wystąpień rozpoczął 
temat niezwykle barwny – bo dotyczył 

on świata polityki – a ta jak wiemy po-
trafi  podzielić, skłócić ale i pozostawić 
po sobie trwałe dziedzictwo w postaci 
infrastruktury, architektury czy wydarzeń 
świata kultury. Tu też prowadzący spo-
tkanie, pozwolił sobie na małe ostrze-
żenie dla słuchaczy, a szczególnie dla 
Pana burmistrza Ożoga (by na tym nie 
musiał już skupiać się prelegent) – ogło-
sił, że wszelka zbieżność z określeniem 
„burmistrz Ożóg” w wystąpieniu, będzie 
przypadkowa i nie należy ją odnosić do 
czasów współczesnych. Stwierdził też 
słusznie, że w sytuacji gdzie o burmi-
strzu Ożogu będzie mówił inny Ożóg, 
przysłuchiwał się temu będzie inny bur-
mistrz Ożóg, oraz profesor Ożóg, do 
wystąpienia przygotowuje się kolejny 
Ożóg, a całość zapowiada jeszcze inny 
Ożóg, wszelka zbieżność może być 
przypadkowa… To jest możliwe z tym 
nazwiskiem, tylko w naszej gminie... Tak 
oto: „Wielką politykę małego miasteczka 
– sokołowskie życie polityczne w okre-
sie międzywojennym”, przedstawił mgr 
Łukasz Ożóg, który reprezentował Mu-
zeum Okręgowe w Rzeszowie, oraz 
TMZS.

Polityka w każdych czasach, potrafi  
być zajmująca i ma swoją temperaturę 
i klimat. Warto było się więc zatrzymać, 
nad głównymi bohaterami życia poli-
tycznego miasta sprzed około stulecia, 
w tym niezwykle barwnej postaci burmi-
strza Ożoga. Jana Ożoga. Nawiasem 
mówiąc, był to wykład, który szczególnie 
przypadł do gustu burmistrzowi Ożogo-
wi. Andrzejowi Ożogowi.

Kolejne wystąpienie było pionier-
skie. Do tej pory, chyba jeszcze nikt się 
nad zagadnieniem powiązań miastecz-
ka i wsi (konkretnie Sokołowa i Zaczer-
nia), odległych od siebie o ponad 20 ki-
lometrów (a więc nie sąsiadujących ze 
sobą), nie zajmował.

Trudno się jednak dziwić, patrząc 
na Prezesa Walickiego i Jego Małżon-
kę, ich zainteresowaniem powiązania-
mi tych dwóch miejscowości – jest ono 
całkowicie naturalne. Zatem mgr Ewa 
Kłeczek-Walicka, pochodząca z Za-

Przemawia ks. dr hab. Sławomir Zych

Mgr Krzysztof Haptaś

Mgr Łukasz Ożóg podczas prelekcji
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czernia mieszkanka Sokołowa, repre-
zentująca Zespół Szkół w Zaczerniu 
ale i TMZS z Sokołowa, przedstawiła 
temat: „Związki między Sokołowem 
a Zaczerniem. Przyczynek do dziejów 
regionu.” Wykład ten poparty był inte-
resującą prezentacją multimedialną, co 
jeszcze podniosło jego walory. Dzię-
kując Pani Ewie Kłeczek-Walickiej za 
ukazanie wielorakich związków Soko-
łowa z Zaczerniem, prowadzący prosił 
o kontynuację badań nad tym zagad-
nieniem; kto jak nie małżeństwo Walic-
kich lepiej zna to zagadnienie. Dzięku-
jąc więc motywujemy do dalszej pracy 
naukowej.

Życie poszczególnych społeczeństw 
jest tym ciekawsze, im więcej różnic 
kulturowych w nich dostrzegamy. War-
to więc było pochylić się, nad zagad-
nieniami związanymi z obrzędowością 
mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. 
A ponieważ była ona na przestrzeni wie-
ków niezwykle bogata, w krótkim wystą-
pieniu, poruszone będą jedynie wątki, 
dotyczące obrzędowości pory roku któ-
ra właśnie następuje, czyli zimy. Temat: 
„Obrzędowość doroczna mieszkańców 
Sokołowszczyzny. Wybrane zagadnie-
nia”, przedstawił doktorant Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego, członek 
TMZS Sebastian Lesiczka.

Bogactwo obrzędów jest niezwykle 
wdzięcznym tematem badań, szkoda 
tylko, że wiele z nic obumiera na na-
szych oczach, a wzrastające pokole-
nie jakże często patrzy obojętnie na 
bogactwo przeszłości. Pan Sebastian 
dokumentując choćby skrawki dawnej 
obrzędowości, ma szanse ocalić je od 
zapomnienia, dla potomnych. Wielkie 
słowa uznania. Warto byłoby też po-
wrócić do niektórych dawnych tradycji, 
może nie znalazłby się chętny na wpro-
wadzenie do domu konia, ale trzymać 
pod stołem siekierę podczas wieczerzy 
wigilijnej można... Tym bardziej, ze po-
wody ważne...

Czas nam przyjemnie i szybko mijał. 
Ani się obejrzeliśmy a na swój wykład 
czekał ostatni prelegent. Tym razem po-
ruszone zostały zagadnienia, związane 
z życiem mediów – konkretnie prasy, i jej 
wpływu na życie społeczeństwa lokalne-
go i obywateli Sokołowszczyzny. Osią 
badawczą był nasz tytuł lokalny, które-
go jubileuszowy 250 numer ukazał się 
w tymże 2019 roku. Dr Sławomir Ożóg, 
świetny młody językoznawca reprezen-

Mgr Sebastian Lesiczka opowiada 
o zwyczajach zimowych na terenie 

Sokołowszczyzny

Mgr Ewa Kłeczek-Walicka podczas 
wystąpienia

Właśnie zaczął się kolejny, niezwykły wykład...

tujący TMZS, przedstawił „Rozwój prasy 
lokalnej jako przejaw kształtowania się 
społeczeństwa obywatelskiego. Analiza 
socjolingwistyczna pierwszych wydań 
„Kuriera Sokołowskiego”.

Na naszych oczach Kurier Sokołow-
ski ewoluował. Ja osobiście ze szcze-
gólnym sentymentem sięgam po nu-
mery archiwalne, zwłaszcza te sprzed 
śmierci redaktora Leszka Walickiego 
– jakże one były bogate w różnorakie 
zagadnienia społeczno-kulturalno-hi-
storyczne! Wykładowca skupił się na 
pierwszych latach działalności pisma, 
ukazując szczególną rolę języka, jaki 
wchodził po okresie nowomowy czasów 
komunizmu.

Wprawdzie program sokołowskiej 
konferencji naukowej nie przewidy-
wał czasu na dyskusję, ale prowadzą-
cy Piotr Ożóg zasugerował obecnym 
taką możliwość. Skorzystał z niej tylko 
mieszkaniec Sokołowa dr Czesław Pie-
la, dzieląc się swoimi uwagami, skie-
rowanymi zarówno do prelegentów jak 
i słuchaczy. Na koniec w celu podsu-
mowania tego wydarzenia kulturalne-
go, głos zabrał sekretarz TMZS Łukasz 
Ożóg, dziękując prelegentom i słucha-
czom za udział w konferencji, oraz za-
chęcając do zainteresowania się ofertą 
kulturalną TMZS i MiGBP w przyszłości 
i zakupem wydawnictw tych instytucji, 
których część była dostępna do zakupu 
na stoliku w sali widowiskowej (zakupy 
obsługiwała Skarbnik TMZS Aleksandra 
Walicka). Po ofi cjalnym zamknięciu kon-
ferencji, rozpoczęły się jak zwykle inte-
resujące rozmowy w kuluarach.

Sokołowska konferencja naukowa: 
Z Sokołem w herbie. W 450. Rocznicę 
lokacji miasta Sokołowa, przeszła do 
historii. Spora liczba słuchaczy i ich po-
zytywny odbiór tej propozycji kulturalnej, 
zachęca do organizowania podobnych 
w przyszłości. Obecnie należy się po-
chylić, nad przygotowaniem publikacji, 
zawierającej wystąpienia prelegentów. 
Warto bowiem delektować się tą ucztą 
słowa, po raz kolejny. Oby tak się stało!

Piotr Ożóg
Fot. Bartosz Walicki

Prelekcja dra Sławomira Ożoga
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Klub Seniora

Młodzież 
projektuje 

swoją szansę
Z wielką przyjemnością informuje-

my, że Miejsko Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji otrzymał dotację 
na realizację projektu pn. Studio Kolek-
tyw w ramach Regionalnego Konkursu 
Grantowego RÓWNAĆ SZANSE 2019 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności. 

Celem Programu jest wyrównanie 
szans młodych ludzi na dobry start 
w dorosłe życie. Założeniem jest, 
że młody człowiek z małej miejscowo-
ści potrafi  samodzielnie i świadomie 
osiągać wyznaczone przez siebie cele 

myśląc perspektywicznie o własnej 
przyszłości, by tak samo jak jego rówie-
śnik z dużej aglomeracji mógł spróbo-
wać odnieść sukces na miarę własnych 
możliwości oraz by jak najlepiej wyko-
rzystać szanse, które przyniesie mu ży-
cie. Działania realizowane w projekcie 
mają pomóc młodzieży sprawdzić się 
w czym są skuteczni i doceniani przez 
innych oraz stać się ludźmi samodziel-
nymi i niezależnymi, którzy całkowicie 
świadomie wyznaczają sobie cele naj-
pierw te dotyczące edukacji, a później 
– dorosłości. Tu, lokalnie, gdzie miesz-
kają, ale też wszędzie, gdzie tylko będą 
chcieli żyć w przyszłości. 

Istotą programu „Równać Szanse” 
są lokalne projekty, które dla młodych 
ludzi mają być ciekawym wyzwaniem 
i szansą współpracy z innymi, by razem 
osiągnąć wspólny cel, ucząc się po dro-
dze, jak radzić sobie w nowej roli i jak 
wykorzystywać kontakty, te stare i nowe 
nawiązane w trakcie realizacji projektu. 
Wyposażenie młodzieży we wszech-
stronne umiejętności społeczne jest 

najlepszą inwe-
stycją w młodego 
człowieka, który 
musi zmierzyć 
się z wyzwania-
mi na drodze do 
życiowego suk-
cesu.

Realizatorami projektu w naszej 
gminie zostanie młodzież między 
15 a 19 r.ż., która zaprojektuje i stwo-
rzy miejsce, które stanowić będzie bazę 
spotkań lokalnej młodzieży, generowa-
nia pomysłów, rozwijania zainteresowań 
i realizowania nowatorskich, dedykowa-
nych młodzieży kulturalnych inicjatyw 
w naszym mieście. Wszystkie realizo-
wane lokalnie inicjatywy będą łączyć 
się i przeplatać w wirtualnym świecie 
mediów społecznościowych. W ramach 
przyznanego grantu MGOKSiR otrzy-
mał 8 500 złotych dotacji celowej, cał-
kowity koszt realizacji projektu wyniesie 
10 625 zł. Projekt realizowany będzie od 
stycznia do czerwca 2020 r.

Adrianna Szot-Warzocha

Ogniskiem integracyjnym Klub Se-
niora otworzył III sezon działalności, 
witając w szeregach nowe uczestnicz-
ki. Ognisko miało być uwieńczeniem 
naszego wspólnego grzybo-szukania 
(o grzybobraniu w tym sezonie ciężko 
mówić, bo jak się zdążyliśmy przekonać 
natura poskąpiła nam grzybów). Żeby 
nie wrócić z poszukiwań z pustymi rę-
kami uczestnicy dostali dodatkowe za-
dania, polegające na szukaniu leśnych 
skarbów. Grupy wróciły z takimi znale-
ziskami, że jak stwierdziliśmy, kreatyw-
ności i poczuciu humoru naszym Senio-
rom odmówić nie można, a wśród nich: 
kolec, nadgryziony liść, skorupkę jaja, 
nasionka, ziarenka, zakamufl owany 
w grzybie insekt a nawet kość dinozau-
ra! Pomimo jesiennego chłodu wieczór 
upłynął w cieple płomieni z ogniska, nad 
którym smakowicie skwierczały kieł-
baski, w przemiłej atmosferze, śpiewie 
i dowcipach. 

Po bardzo udanej integracji w ple-
nerze, stacjonarne spotkanie rozpo-
częliśmy od intensywnego wysiłku ciała 
i umysłu. Na start Siłownia Umysłowa 
– to nasz nowy projekt, który systema-
tycznie realizować będziemy na spotka-
niach Klubu. Zadania logiczne, zagadki, 
ćwiczenia na spostrzegawczość, to jak 
się okazuje bułka z masłem dla naszych 
Seniorów! A dla zachowania równowagi 
ciała i umysłu godzina ćwiczeń wzmac-
niających ciało z zaprzyjaźnioną z Klu-
bem fi zjoterapeutką Anią Nizioł. Jak to 
mówią „w zdrowym ciele zdrowy duch”, 
a jakże warto zadbać przy tym o jasność 
umysłu! 

Dokładnie w połowie października 
Seniorzy wyruszyli na wycieczkę do 
Baranowa Sandomierskiego i Sando-
mierza. Baranów Sandomierski ocza-
rował nas jesienną scenerią, na której 
tle XVI-wieczny zamek i park prezen-
tował się zjawiskowo. Sandomierz zaś 

zaprosił nas do świata serialowego 
Ojca Mateusza. Na wystawie zobaczyć 
można aranżacje wzorowane na se-
rialowych pomieszczeniach z użyciem 
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oryginalnych elementów scenografi i. 
Odwiedziliśmy kościół, pokój biskupa, 
plebanię, posterunek policji, a nawet 
celę. Największą atrakcją były natu-
ralnych rozmiarów postaci woskowe 
aktorów. Seniorzy mogli zrobić sobie 
zdjęcia z księdzem Mateuszem, gospo-
dynią Natalią, Pluskwą oraz policjantami 
– Orestem Możejką i Mieczysławem No-
culą. Zobaczyliśmy panoramę miasta, 
Gór Pieprzowych i Wisły z 30 metrowej 
Wieży Opatowskiej, przeszliśmy przez 
Ucho Igielne i płynęliśmy statkiem spa-
cerowym oglądając panoramę Starówki 
na Wiśle. Kolejna wycieczka przybrała 
kurs bardziej lokalny. Wystawiony przez 
Teatr Wandy Siemaszkowej spektakl pt. 
„Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” 
na scenie MGOKSiR stał się pretekstem 
do pogłębienia wiedzy na temat wyda-
rzeń II wojny światowej. Poruszeni hi-
storią przedstawioną w sztuce Seniorzy 
wybrali się na miejsce tragicznych wyda-
rzeń i zwiedzili wystawę przygotowaną 
w Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów w Markowej. Na miejscu sko-
rzystali też z możliwości odwiedzenia 
cmentarza, i złożenia modlitwy nad gro-
bem bohaterskiej rodziny. Podczas tego 
wyjazdu Seniorzy wstąpili do Rzeszowa 
gdzie przewodnik przeprowadził grupę 
przez Trasę Podziemną.

Perełkami wśród dotychczaso-
wych spotkań były dwa wieczory po-

etyckie zrealizowane we 
współpracy z Biblioteką 
Publiczną w Sokołowie 
Młp. Zainicjowane zostały 
w związku z Ogólnopolską 
Akcją Społeczną „Podaruj 
wiersz”, której założeniem 
jest przekazanie kolejnej 
osobie lub grupie osób 
odręcznie napisanego, 
wybranego przez siebie 
wiersza. Pani Bibliotekarz 
Donata Drozd przygoto-
wała (dosłownie) liryczną 
oprawę dla naszych spo-
tkań i „oprowadziła” nas po 
ukochanym przez siebie 
świecie poezji, tak, że nikt 
nie pozostał na nią obo-

jętny. Na pierwszym spotkaniu głośno 
odczytano wiersze przekazane w formie 
listów na sygnowanej przez Fundację 
im. Zbigniewa Herberta papeterii, napi-
sane przez młodzież skupioną przy so-
kołowskiej Bibliotece, na kolejnym zaś 
nasi Seniorzy sami zapisali takie listy, 
a w nich wybrane, ulubione liryki, by zo-
stawić je dla czytelników naszej Wypo-
życzalni. Pani Donacie udało się nawet 
skłonić niektórych Seniorów do odczyta-
nia ich własnej twórczości, dotychczas 
pisanej do szufl ady! To drugie spotka-
nie poprzedzało Święto Zmarłych, Pani 
Donata zadbała przy tej okazji o odpo-
wiednią atmosferę podejmując temat 
ludzkiego przemijania w interpretacjach 
literackich. To były bardzo wartościowe 
chwile, pełne zachwytów i uniesień, nie 
obyło się również bez wzruszeń.

W listopadzie w Klubie Seniora za-
dbaliśmy ze zdwojoną mocą o zdrowie. 
Wizyta w Solcu Zdroju w kompleksie 
basenowym, gdzie zażyliśmy kąpieli 
w solance siarczkowo-bromkowo-jod-
kowo-borowa wykazującej lecznicze 
właściwości. Uczta i dla ciała i dla ucha! 
Upragniona przez każdego chwila re-
laksu i czas poświęcony tylko sobie 
– to naprawdę ogromny komfort i od-
skocznia od zabieganej codzienności. 
A żeby nikt się nie mylił – nasi Seniorzy 
mają bardzo dużo obowiązków i bardzo 
aktywnie spędzają czas. Brali udział 
w ofi cjalnym otwarciu tras Nordic wal-

king przez Stowarzyszenie Eurogalicja, 
przecinając wstęgę u boku zastępcy 
Burmistrza Grzegorza Kwietnia i po-
konali na kijkach dystans aż 5-ciu kilo-
metrów. Listopad zamknęliśmy tanecz-
nie i śpiewająco. Jak co rok Seniorzy 
zorganizowali zabawę andrzejkową, by 
w swoim klubowym gronie pożegnać 
kończący się rok. Dla Seniorów jest 
to wyjątkowa okazja, by poznać swoje 
przeznaczenie w Nowym nadchodzą-
cym roku 2020 i dana tylko uczestni-
kom naszej wybornej zabawy. Bowiem 
każdego roku, a tradycja ta jest mocno 
zakorzeniona, pojawia się pewna pani, 
która mówi o sobie, że jest dobrą wróż-
ką tego Klubu i jak na dobrą wróżkę 
przystało, każdemu z osobna przepo-
wiada na nowy rok DOBRĄ przyszłość, 
zdrowie i szczęście we wszystkich 
aspektach życia, a przede wszystkim 
w miłości. I jak na andrzejkową noc 
przystało uchyliła rąbka tajemnicy, tak, 
że wybrani ujrzeli w lustrzanej tafl i ob-
licza ich przyszłych wybranków serca. 
Teraz tylko czekać na te dobroci, które 
przyniesie rok 2020!

Adrianna Szot-Warzocha
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Teatr im. Wandy Siemaszkowej w MGOKSiR

W turzańskim lesie

Budy Głogowskie

Konkurs piosenki religijnej

9 października na scenie sali wido-
wiskowej MGOKSiR Teatr im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie wystawił 
spektakl pt. „Sprawiedliwi. Historia ro-
dziny Ulmów”. Sztuka obrazuje boha-

terską, heroiczną(!) postawę rodziny 
Ulmów, mieszkańców wsi Markowa 
koło Łańcuta, którzy jako jedni z bardzo 
nielicznych zaryzykowali własne bez-
pieczeństwo dając schronienie Żydom 

w czasie wojny. Piękna, wartościowa, 
poruszająca interpretacja, która skłania 
do refl eksji nad naturą człowieka i zna-
czeniem słowa „ludzki”.

Adrianna Szot-Warzocha

Podczas uroczystości upamiętniają-
cej ofi ary NKWD w Turzy, przed uroczystą 
mszą wystąpiło kółko wokalne, działające 
przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie pod kie-
runkiem pani Izabeli Piersiak. Na samym 
początku w ich wykonaniu usłyszeliśmy 
pieśń autorską Dominiki Świątek pt. „Sen 
o Katyniu”, w której tragedia katyńska 
została pokazana na podstawie przeżyć 

19.10.2019 r. w Zespole Szkół w Bu-
dach Głogowskich odbył się VII Woje-
wódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religij-
nej pod hasłem: „Dobrze jest dziękować 
Panu i śpiewać imieniu Twemu o Najwyż-
szy”. Z naszej gminy w Festiwalu wzięło 
udział 5 solistek: Maja Bęben, Paulina 
Cisowska, Julia Tabaka, Ilona Drozd, 
Kinga Piekut oraz duet Wiktoria Sądej 
i Maja Chorzępa. Julia Tabaka i Maja 
Bęben swoim występem w kategorii klas 
I–III wywalczyły wyróżnienia, a Paulina 
Cisowska (kategoria klas I–III) oraz Wik-
toria Sądej i Maja Chorzępa (kategoria 

zespoły) zajęły III miejsce. Występujące 
dziewczyny uczą się pod okiem Pani Iza-
beli Piersiak w ramach zajęć indywidu-
alnych z kółka wokalnego działającego 

przy MGOKSiR w Sokołowie Młp. Gratu-
lacje i życzymy dalszych sukcesów.

Izabela Piersiak

26 października w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Pawła II Sióstr 
Prezentek w Rzeszowie odbyła się XVII 
edycja wojewódzkiego Konkursu Pol-
skiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej 
„Laudate Deum” w hołdzie Świętemu 

Janowi Pawłowi II pod honorowym pa-
tronatem Księdza Biskupa Jana Wątro-
by i Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Pani Małgorzaty Rauch. W konkursie 
tym wzięły udział uczennice kształcą-
ce się wokalnie pod okiem pani Iza-
beli Piersiak, instruktora wokalnego 
w MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim. 
Maja Bęben i Paulina Cisowska z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Młp. wyśpiewały sobie III miejsce, 
a Kinga Piekut z Zespołu Szkół im. ks. 
Mieczysława Lachora w Górnie zdobyła 
wyróżnienie. Młodym wokalistkom gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Izabela Piersiak

żony, czekającej na powrót męża, pod-
czas uroczystości zaśpiewała ją dla nas 
Karolina Bandura. Kolejny utwór pt. „Eg-
zekucja w Markowej” z towarzyszeniem 
chóru zaśpiewała Kinga Piekut. Pieśń 
opowiada o heroizmie Józefa i jego żony 
Wiktorii Ulma, mieszkańców podkarpac-
kiej miejscowości Markowa. Zostali oni 
zamordowani przez żandarmerię niemiec-
ką w 1944 r. za ukrywanie ośmiorga osób 
z dwóch żydowskich rodzin. W ciągu kilku 
chwil zginęło siedemnaście osób – Ży-
dów i Polaków. Podczas występu można 

było usłyszeć również piosenkę napisa-
ną na potrzeby polskiego fi lmu pt. „Bitwa 
Warszawska” pt. „Śpiewka 1920”. Partie 
solowe zaśpiewały: Oliwia Hudela, Kin-
ga Piekut, Ilona Drozd, Julia Wiktor oraz 
Maja Chorzępa. Na koniec kółko wokalne 
wspólnie wykonało utwór Marka Grechuty 
pt. „Ojczyzna”. Partie solowe wykonały: 
Wiktoria Sądej, Oliwia Hudela oraz Ilona 
Drozd. Poprzez tą piosenkę zaznaczyli jak 
ważne dla Polski jest pielęgnowanie trady-
cji, mowy i polskiej sztuki.

Izabela Piersiak

Z życia świetlic wiejskich, kółek zainteresowań i nie tylko...
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Konkurs przedszkolaków

I Międzygminny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

27 listopada 2019 roku w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Małopolskim odbył 
się Gminny Konkurs Piosenki i Tańca 
Przedszkolaka. W konkursie wzięły 
udział 3 przedszkola: Przedszkole Sa-
morządowe w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp., przedszko-
le ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Św. Stanisława Kostki w Trzebosi oraz 
przedszkole z Zespółu Szkół w Trze-
busce. Decyzją jury. które obradowało 
w składzie: pan Grzegorz Wójcikiewicz, 
pani Anna Wójcikiewicz oraz pani Izabe-
la Piersiak zostały przyznane następują-
ce nagrody: W kategorii soliści: wyróż-
nienie zajęła Monika Furman z Zespolu 
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Młp. oraz Antonina Ożóg z przedszko-
la ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. 
Stanisława Kostki w Trzebosi, III miej-
sce zajęła Aleksandra Osetek z przed-

szkola z Zespołu Szkół w Trzebusce, 
II miejsce zajęła Aniela Rzeszutek z Ze-
spolu Szkół im. Jana Pawła II w Sokoło-
wie Młp., I miejsce zajęła Liwia Przbyło 
z Zespolu Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp. W kategorii zespoły: II miej-
sce zajęła grupa „Biedronki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława 
Kostki w Trzebosi I miejsce zajęła grupa 
„Mali patrioci” z Przedszkola Samorzą-
dowego w Zespole Szkół im. Jana Paw-

ła II w Sokołowie Młp. W kategorii duet: 
I miejsce zajęli Hanna Dec i Szymon 
Krupa z Zespolu Szkół im. Jana Pawła 
II w Sokołowie Młp.. Nagrody ufundowa-
ła Fundacja Wspierania Edukacji Arty-
stycznej oraz Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Małopolskim. Wszystkim wykonawcom 
i opiekunom serdecznie gratulujemy tak 
pięknych prezentacji.

Izabela Piersiak

W dniu 26 października 2019 roku 
sokołowska scena na sali widowisko-
wej miała przyjemność gościć rozśpie-
wanych młodych patriotów podczas 
Międzygminnego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej pod hasłem 
„Historia Polski nutami pisana”. Do 
przeglądu zgłosiło się 9 zespołów i 28 
solistów z całej gminy, którzy swoim 
pięknym śpiewem umilili obecnym słu-
chaczom sobotni dzień. Podczas prze-
glądu mogliśmy usłyszeć popularne 
pieśni patriotyczne i żołnierskie oraz 
te, które niektórzy poznali po raz pierw-
szy. Wszyscy uczestnicy przeglądu za 
udział otrzymali książki promujące war-
tości patriotyczne oraz słodkości ufun-
dowane przez Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 

Małopolskim. Wyśpie-
wane prezentacje były 
wykonane na bardzo wy-
sokim poziomie, a mimo 
tego trzeba było wyłonić 
najlepsze osoby, bądź 
zespoły, które zasługi-
wały na statuetkę Grand 
Prix. Do tego specjal-
nego zadania została 
wybrana komisja jury 
w składzie: pan Grze-
gorz Wójcikiewicz – dy-
rektor Niepaństwowej 
Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Sokołowie Małopolskim, pan 
Stanisław Jaworski – dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Le-
żajsku, pan Stanisław Kula – historyk, 

nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Małopolskim oraz 
pan Sławomir Ożóg – polonista, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Kamieniu 
Krzywej Wsi. Wnioskując po długich 
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obradach jury nie było to proste zada-
nie, na szczęście ze słodką pomocą 
przyszła im Cukiernia Maestria, za co 
bardzo dziękujemy! Decyzją jury przy-
znane zostały 3 wyróżnienia i 5 nagród 
Grand Prix. W kategorii I (przedszko-
le) zostało przyznane wyróżnienie dla 
Anieli Lesiczka, w kategorii II (klasy I–III 
szkoły podstawowej) wyróżnienie przy-
znano Małgorzacie Piersiak, a nagrodę 
Grand Prix Mai Bęben. W kategorii III 

(klasy IV–VI szkoły podstawowej) wy-
różnienie przyznano Wiktorii Sądej, 
a nagrodę Grand Prix Ilonie Drozd. 
W kategorii IV (klasy VII,VIII szkoły 
podstawowej i szkoła średnia) nagrodę 
Grand Prix zdobyła Karolina Bandura, 
a w kategorii V (zespoły) przyznano 
dwie nagrody Grand Prix – dla II gru-
py kółka wokalnego oraz dla zespołu 
w składzie: Alicja Miazga, Antonina 
Tupaj i Filip Cisek. Wszystkim wyko-

nawcom gratulujemy wspaniałych wy-
stępów! Pomysłodawcą przeprowadze-
nia Międzygminnego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej pod hasłem 
„Historia Polski nutami pisana” była 
pani Izabela Piersiak, instruktor wokal-
ny w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Sokołowie Ma-
łopolskim. Za wspaniałą dekorację na 
scenie dziękujemy pani Henryce Boho.

Izabela Piersiak

Andrzejki 2019 w świetlicy w Turzy

Kółko kulturalno-rekreacyjne

29 listopada na świetlicy w Turzy 
odbyły się Andrzejki. Uczestnicy mie-
li okazję do wspólnych wróżb, zabaw 
i gier. Całą imprezę osłodziły ciastecz-
ka, paluszki i napoje zakupione przez 

MGOKSiR w Sokołowie Młp. a rozwe-
seliły przedszkolaki.

Dołączając do świetlicowych wróżb 
przedszkolaki przynieśli chrupki, po-
pcorn oraz mnóstwo śmiechu.

Wspólne wróżby i zabawy zakończy-
ły się radośnie. Zapraszamy na wspólne 
Andrzejki znów za rok.

Instruktor Zofi a Słonina

W Miejsko Gminnym Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Młp. w każdy piątek o godzinie 16.30 

odbywają się zajęcia kółka kulturalno-
-rekreacyjnego. Zajęcia prowadzone 
są w budynku MGOKSiR przy ul. Lu-

belskiej. Zajęcia obejmują różne grupy 
tematyczne m.in. sportowe, kreatywne, 
gry zespołowe, zajęcia kulinarne, kon-
kursy zręcznościowe, czy wycieczki re-
kreacyjne.

Podczas zajęć odbyły się już warsz-
taty dekorowania eko-torby. Torby eko-
logiczne stają się coraz bardziej popu-
larne. W ozdabianie dzieci włożyły dużo 
pracy, przy czym wykazały się ogromną 
kreatywnością i dużymi zdolnościami. 
Eko-torby były własnoręcznie malowa-
ne przez dzieci. Powstały przepiękne 
dzieła. Dzieci stworzyły tym samym 
praktyczną eko-torbę wielokrotnego 
użytku, którą będą mogły zaprezen-
tować jako oryginalną i pomalowaną 
przez siebie. Dzieci tworzyły również 
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gniotki. Gniotki to sensoryczne zabawki 
do ściskania, miętoszenia, rozciągania. 
Przyjemne w dotyku, ćwiczące palce 
i siłę nacisku. Często wykorzystywane 
w terapii integracji sensorycznej oraz 
terapii ręki u dzieci i dorosłych. Niektó-
re rozśmieszają, inne są całkiem zwy-
czajne. Wszystko zależy od wyobraźni 
tworzącego. Po mącznych zabawach 
dzieci dorobiły gniotkom włosy oraz 
dorysowały gniotkom twarze o prze-
różnych minkach. Powstawały nawet 
rodzinki gniotkowe, wszystkie ucha-
rakteryzowane. Gniecenie to świetne 
ćwiczenie dla małych rączek, a także 
sposób rozładowania energii piąstek. 
Czy Twój gniotek jest już gotowy? Jeśli 
tak, to śmiało zgniataj, ugniataj, pod-
rzucaj, ściskaj i uśmiechaj się przy tym, 
bo śmiech jest najlepszym pogromcą 
stresu! Dzieci malowały także na zaję-
ciach podstawki korkowe oraz tworzyły 
zakładki do książek własnego projek-
tu. Powstawały bardzo ciekawe i uni-
katowe wzory. Kolejne zajęcia kółka 
kulturalno-rekreacyjnego przebiegały 
twórczo i smacznie. Dzieci dekorowa-
ły pierniczki o przeróżnych kształtach. 
Powstały rozmaite dzwoneczki prze-
pięknie ozdobione, sanie śnieżne całe 
w perełkach, św. Mikołaj czy choinka 
cudnie ozdobiona. Dzieci wykazały się 
wyobraźnią, starannością oraz wielkim 
zapałem, a wszystkie pierniczki pre-
zentowały się wspaniale. Na koniec 
ozdobione pierniczki zapakowaliśmy 
w prezentowy sposób tak, aby mogły 
stać się prezentem pod choinkę dla 
rodziców, gdzie taką chęć deklarowały 
dzieci bądź po prostu spałaszowane 
przez nie w domu.

W sobotę 30 listopada wybrali-
śmy się na wycieczkę do wrotkarni 
oraz parku trampolin JumpWorld. Park 
trampolin to coraz bardziej popularna 
forma aktywności fi zycznej, która do-
starczyła uczestnikom wycieczki wielu 
niezapomnianych wrażeń. Po profesjo-

6 października 2019 r. na obiektach 
strzelnicy sportowej w Żołyni został ro-
zegrany zorganizowany przez Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Małopolskim VI Otwar-
ty Turniej Strzelecki pod Patronatem 
Burmistrza GiM Sokołów Młp. w kon-
kurencji pistolet centralnego zapłonu 
(Glock 17, CZ 75). Strzelanie Turniejo-
we odbyło się na dystansie 25 m z tzw. 
pozycji stojąc pod nadzorem instrukto-
rów strzelectwa, byli oni jednocześnie 
komisyjnie odpowiedzialni za podlicze-

nie punktów z tarcz. Każdy uczestnik 
oddał 5 strzałów próbnych oraz 10 oce-
nianych do tarczy sportowej z pierście-
niami punktowymi TS2 przy nieograni-
czonym czasie na oddanie strzału. Po 
oddanym strzale zawodnikom zaser-
wowano gorący posiłek oraz przez cały 
czas dostępny był bufet kawowo-her-
baciany. W Turnieju prowadzono dwie 
klasyfi kacje – osobno dla pań i panów. 
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali 
pamiątkowy dyplom za udział, zaś zdo-
bywcy miejsc od 1 do 3 voucher o war-

Turniej Strzelecki

nalnej rozgrzewce pod okiem instrukto-
ra, dzieci korzystały z szeregu atrakcji, 
m.in. ścieżek akrobatycznych, koszów 
do wsadów, trampolin sportowych oraz 
basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt 

w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawy-
ku aktywnego spędzania wolnego cza-
su, rozwijania zainteresowania sportem, 
a przede wszystkim uświadomił dzie-
ciom, iż skoki na trampolinie to nie tylko 
wspaniała zabawa, ale również dosko-
nałe ćwiczenie. Natomiast wrotkarnia 
WyWrotki była wspaniałym miejscem na 
rozpoczęcie swojej przygody z wrotka-
mi, gdzie w miły i wesoły sposób spę-
dziliśmy czas. Czas upłynął nam bardzo 
szybko aż za szybko. Wszyscy wrócili-
śmy zmęczeni ale szczęśliwi. 

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

Barbara Rybak

tości 50 zł każdy do wykorzystania na 
strzelnicy w Żołyni (z datą ważności do 
grudnia 2020 r.). Do udziału w Turnieju 
zgłosiło się 24 uczestników, zaś strzały 
oddało 23 osoby (jedna osoba oddała 
Turniej walkowerem).
Wyniki:
Kategoria Kobiet:
1. Wiktoria Różańska
2. Jolanta Popek
3. Bernadeta Chorzępa
Kategoria Mężczyzn:
1. Stanisław Chorzępa
2. Grzegorz Leja
3. Antoni Jodłowski

Marek Kida
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XV Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

Szukamy talentów szachowych w Górnie
9 listopada br. na obiektach WOK-

SiR w Górnie odbył się XII Wojewódzki 
Turniej Szachowy „Szukamy talentów” 
– XVIII Międzypowiatowy Turniej Sza-
chowy pod Patronatem Starosty Rze-
szowskiego Józefa Jodłowskiego, któ-
rego otwarcia jako gospodarz zawodów 
dokonała Dyrektor MGOKSiR Agata 
Dec. Sędzią Głównym był arbiter FIDE 
Marian Bysiewicz wspomagany w sę-
dziowaniu grup młodszych przez swo-
jego asystenta instruktora szachowe-
go Marka Kidę. Poziom rozgrywek był 
wysoki, dopisali mocni zawodnicy jak 
i początkujący adepci królewskiej gry 
w młodszych kategoriach z między inny-
mi: Wiśniowej, Stalowej Woli, Lisiej Góry, 
Rudnika nad Sanem, Krosna, Przewor-
ska, Jarosławia, Oleszyc, Lubzina, Rop-
czyc, Tarnobrzega, Żołyni, Leżajska, 
Racławówki, Sędziszowa Młp., Krako-
wa, Warszawy, Rzeszowa oraz przybyła 
także słuszna reprezentacja naszej gmi-
ny skupiona w większości wokół dwóch 
klubów szachowych mieszczących się 
w Sokołowie Młp. i Górnie. Turniej od-
bywał się na dystansie 9 rund syste-
mem szwajcarskim przy czasie P‛15 

na zawodnika, obowiązywały przepisy 
Kodeksu Szachowego. W celu uspraw-
nienia rozgrywek szachiści podzieleni 
byli na grupy A, B, C oraz podkatego-
rie w zależności od wieku i zaawanso-
wania w grze. Kojarzenia odbywały się 
za pomocą platformy chessarbiter.com. 
Turniej została zgłoszony do klasyfi kacji 
FIDE w szachach szybkich (najmocniej-
sza Grupa A – seniorska). Zawodnicy 
wszystkich grup za zdobycie miejsc 
z tzw. pudła otrzymali puchary, dyplomy, 
nagrody rzeczowe. Nagrodzono także 
najstarszego oraz najmłodszego juniora 
i juniorkę Turnieju dyplomem i nagro-
dą rzeczową. Do sukcesów zawodni-
ków z terenu Gminy Sokołów można 
zaliczyć: w grupie B II miejsce zdobył 
Mateusz Krawiec z Górna, zaś w tej sa-
mej grupie w klasyfi kacji pań Weronika 
Miazga z Górna zdobyła I miejsce, a III 
trafi ło do Kingi Kawy z Sokołowa Młp. 
W grupie C I miejsce zdobył Michał Ry-
chel z Górna. Dodatkowo Radny Rady 
Miejskiej Paweł Kida wręczył swoją rze-
czową nagrodę specjalną dla najlepsze-
go zawodnika z Górna oraz z Sokołowa 
(decydowała najwyższa liczba punktów, 

uwzględniając równocześnie uzyskane 
miejsce open). Nagroda powędrowała 
w ręce Michała Rychla z Górna oraz ex 
aequo do braci Mateusza i Dominika 
Pasek z Sokołowa. Turniej ukończy-
ło 88 zawodników, a wraz z trenerami, 
opiekunami, rodzicami, kibicami obiekty 
WOKSIR Górno gościły 110 osób. Po 
czwartej rundzie został wydany gorący 
posiłek, a przez cały czas dostępny był 
bufet kawowo-herbaciany wraz z woda 
mineralną dla wszystkich uczestników 
zawodów. Głównym organizatorem po-
wyższego wydarzenia sportowego był 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. wspar-
ty przez Starostę Rzeszowskiego oraz 
Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Ze-
społy Sportowe w Rzeszowie.

Wyniki szczegółowe:
Grupa A 
klasyfi kacja seniorów: 1. Skiba Krzysz-
tof, 2. Giermaniuk Adam, 3. Czernicki 
Bogdan
klasyfi kacja zawodników do rankingu 
R=1800: 1. Giermaniuk Adam, 2. Brak 
Robert, 3. Jakubowska Urszula
klasyfi kacja zawodnik NAJSTARSZY: 
Bobulski Jan
Grupa B
klasyfi kacja JUNIORÓW: 1. Buba Piotr, 
2. Krawiec Mateusz, 3. Toniak Adrian
klasyfi kacja JUNIOREK: 1. Miazga We-
ronika, 2. Fus Martyna, 3. Kawa Kinga
Grupa C
klasyfi kacja JUNIORÓW (młodszych): 
1. Rychel Michał, 2. Owczarek Marci, 
3. Procnal Tomasz
klasyfi kacja Najmłodszy: Radomski Se-
bastian
klasyfi kacja JUNIOREK (młodszych): 
1. Tokarz Gabriela, 2. Kojder Urszula 
3. Gorycka Andżelika
klasyfi kacja Najmłodsza; Mucha Ga-
briela

tekst i fot.: Marek Kida

W niedzielę 17 listopada na hali 
sportowej ZS im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp. zgromadzili się tenisiści 
stołowi z całego Powiatu Rzeszowskie-
go oraz gmin sąsiadujących. Ich celem 
było rozegranie XV Powiatowego Je-
siennego Turnieju Tenisa Stołowego 
pod Patronatem Starosty Rzeszow-
skiego. Otwarcia Turnieju wraz z kilko-
ma ciepłymi słowami w stronę zawod-
ników (szczególnie tych najmłodszych) 

dokonała Dyrektor MGOKSiR Agata 
Dec. Obowiązujące przepisy przypo-
mniał sędzia główny Bogusław Rybak, 
a w pracy arbitra wspomagał go przez 
cały czas Wiesław Rzeszutek. Grano 
między innymi systemem rosyjskim na 
12 stołach do dwóch przegranych z po-
działem na kategorię mężczyzn i kobiet 
w 6 grupach wiekowych oraz grupie dla 
osób niepełnosprawnych zdolnych brać 
udział w zawodach sportowych bez 

względu na wiek. Za pierwsze miejsca 
przyznano okolicznościowe puchary, 
natomiast za zdobycie miejsc 1–3 wrę-
czono dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Uczestnicy Turnieju otrzymali również 
poczęstunek regeneracyjny i wodę mi-
neralną. Organizatorem Turnieju był 
MGOKSiR wsparty przez ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie oraz Starostę 
Rzeszowskiego.

Marek Kida
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Z życia... Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
im. Piotra Kidy w Górnie

W dniu 8 września 2019 r. Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne im. Piotra 
Kidy w Górnie zorganizowało wycieczkę 
integracyjno-edukacyjną dla mieszkań-
ców Górna.

Pierwszym etapem tej wycieczki 
było zwiedzanie Muzeum Kultury Lu-
dowej w Kolbuszowej. Ten otworzony 
w 1959 r. obiekt prezentujący kulturę 
dwóch grup etnografi cznych tj. Laso-
wiaków i Rzeszowiaków cieszy się 
w naszym regionie od wielu już lat du-
żym zainteresowaniem turystów. Skła-
da się z ponad 80 obiektów architektu-
ry drewnianej, bogato wyposażonych 
w oryginalne sprzęty. Z uwagi na fakt, 
że uczestnikami tej wycieczki głównie 
osoby starszego pokolenia pomiędzy 
uczestnikami wywiązała się ożywio-
na dyskusja dotycząca zastosowania 
poszczególnych przedmiotów w go-
spodarstwach domowych. Na koniec 
wszyscy uczestnicy wycieczki mogli 
skorzystać z chłopskiego poczęstunku 
w znajdującej się tam karczmie. Można 
było zamówić sobie np. kapustę, piero-

gi ruskie, chleb ze smalcem i ogórkiem, 
jak też proziaki lub słodkie placki o róż-
nych smakach. Wszystkie te wyroby 
przygotowywały panie z okolicznych 
Kół Gospodyń Wiejskich. Można też 
było zamówić kawę, herbatę lub kom-
pot. Naszym nadrzędnym celem było 
spokojne odbycie tej wycieczki, bez 
pośpiechu, bez niepotrzebnej biegani-
ny. Taki ton zwiedzania nadaliśmy od 
początku, w związku z czym zarów-
no zwiedzanie jak też posiłek były dla 
wszystkich czystą przyjemnością.

Po zakończonym zwiedzaniu i po-
siłku udaliśmy się w dalszą podróż, 
a mianowicie do miejscowości Mazury, 
gdzie wśród łąk, pól i lasu, przy drodze 
prowadzącej do sąsiednich Korczowisk 
doszło w 1949 r. do nadzwyczajnych 
wydarzeń związanych z „objawieniami” 
jakich doznała w tym miejscu 14-letnia 
wówczas Marysia Boguń. Pomijając 
akcenty religijne i tak można mówić 
o niezwykłości tych zdarzeń – w czasie 
takich spotkań („objawień”) gromadziło 
się w tym miejscu nawet po kilka tysię-

cy osób, a funkcjonariusze UBP i MO 
używali broni palnej, oddając salwy 
w powietrze, aby rozpędzić te zgroma-
dzenia.

W czasie tego spotkania wymie-
nialiśmy się informacjami dot. tej hi-
storii i osobistych naszych odczuć 
związanych z tymi wydarzeniami – co 
dodatkowo wpłynęło na pogłębienie 
naszej wiedzy oraz integrację naszej 
grupy. Dodam jeszcze, że w przeszło-
ści powyższe wydarzenia dokumento-
wał znajomy naszej rodziny Benedykt 
Bochenek – mieszkaniec Mazurów, 
z którym utrzymywaliśmy w przeszłości 
kontakty.

Najbardziej pozytywnym akcentem 
tej wycieczki niewątpliwie była piękna 
pogoda. Po brzydkiej nocy i poranku, 
kiedy brałem pod uwagę możliwość 
odwołania tej wycieczki lub zmiany jej 
programu z uwagi na padający deszcz, 
stało się jednak tak jak sobie wymarzyli-
śmy – pogoda była idealna.

Krawiec Andrzej

Wrzesień to 
czas powrotu do 
szkoły. Jest to 
miejsce nie tylko 
nauki, ale też na-
wiązywania relacji 
rówieśniczych. Po-
jawiają się przy-
jaźnie, otwartość, 

wzajemna pomoc, ale także jak to bywa 
w relacjach, nieporozumienia, frustracje 
i konfl ikty. Nawet w środowisku, w któ-
rym panuje dobra atmosfera zdarzają 
się nieprzyjemne sytuacje. Niestety 
bywa też tak, że niektórzy padają ofi arą 
regularnego dokuczania.

Mobbing – czym jest?
Słowo mobbing nie ma dokładnego 

polskiego odpowiednika. Określa się 
tak zachowania polegające na szyka-
nowaniu jednostki zazwyczaj przez gru-
pę. Prześladowania mogą przyjmować 
różną formę od gorszego traktowania 
aż po przemoc fi zyczną. Mogą pojawić 
się zachowania takie jak: zaczepianie, 
izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne 
wypowiedzi, zastraszanie, wrogie ge-
sty, wyśmiewanie, niszczenie rzeczy, 

popychanie itp. Cechą charaktery-
styczną dla mobbingu jest brak równo-
wagi sił – oprawcy czują przewagę nad 
ofi arą, która nie potrafi  się bronić. Dla 
odróżnienia odosobnionych aktów wro-
gości lub agresji od mobbingu, istotna 
jest częstość występowania, gdyż ten 
rodzaj przemocy ma charakter długo-
falowy.

Fazy mobbingu
Zazwyczaj mobbing klasowy zaczy-

na się niegroźnie od drobnej kłótni czy 
pojedynczych żartów. Agresor spraw-
dza jak reaguje ofi ara i inni w klasie. 
Jeżeli szykanowane dziecko nie potra-
fi  się bronić ataki mogą się nasilić. Po 
pewnym czasie ofi ara zauważa, że jest 
źródłem dokuczania, czuje się odrzu-
cona przez kolegów, gorsza, nie szuka 
pomocy.

Cały proces mobbingu możemy po-
dzielić na trzy fazy:

–  w początkowej fazie dziecko mob-
bingowane próbuje się bronić po-
przez uleganie oprawcom. Przy-
staje na ich prośby, polecenia, 
może zdobywać dla nich różne 
rzeczy czy pieniądze. Im bardziej 

dziecko ulega tym bardziej prze-
mocnicy stają się zuchwali

–  w fazie mobbingu stabilnego prze-
śladowane dziecko ma już przypi-
saną role tzw. „kozła ofi arnego”. 
Zazwyczaj dziecko chce unikać 
wtedy chodzenia do szkoły. Młod-
sze może stymulować choroby, 
a starsze zacząć wagarować. 
Prześladowany uczeń powoli odłą-
cza się od klasy np. siedzi sam, 
unika wypowiedzi na forum klasy, 
nie bierze udziału w imprezach 
i wycieczkach klasowych. Czasami 
dziecko próbuje jeszcze zbudować 
więź z kimś z klasy. Przeważnie 
jednak takie próby są nieskutecz-
ne, gdyż inne osoby same boją się 
prześladowania i odrzucenia przez 
rówieśników.

–  w ostatniej fazie ucieczki ofi ara 
stara się całkowicie odciąć od śro-
dowiska przemocowego. Może 
regularnie wagarować albo prosić 
o przeniesienie do innej szkoły. 
Innym sposobem na poradzenie 
sobie jest tzw. ucieczka zewnętrz-
na czyli całkowita izolacja od klasy, 
poddanie się marzeniom lub nawet 
szukanie pomocy w używkach.

Mobbing w szkole
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Przemoc w rodzinie, zwana też 
przemocą domową, to zamierzone 
działanie, wykorzystujące przewagę 
sił, skierowane przeciwko członkowi 
rodziny. Narusza prawa i dobra oso-
biste, powodując cierpienie i szkody. 
Właśnie ta przewaga sił, czyli silny 
sprawca i słabsza ofi ara, powoduje, 
że osobie pokrzywdzonej trudniej się 
bronić. Sprawca w swoich działaniach 
dąży do tego, by podporządkować so-
bie ofi arę, kontrolować ją i zadawać 
cierpienie. Wszystko to powoduje, że 
ofi ara przemocy traci pewność siebie, 
a „zyskuje” niską samoocenę. W jej ży-
ciu jest obecne poczucie winy i wstydu. 
Zanika także poczucie bezpieczeństwa 
i zaufania do siebie, ale też do innych 
osób. Niekiedy zagrożone jest nie tyl-
ko zdrowie fi zyczne i psychiczne ofi ary, 
ale także jej życie.

W ostatnich latach coraz więcej 
mówi się o przemocy w rodzinie. Prze-
moc przestaje być tematem tabu. Stop-
niowo z działaniami mającymi na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku zwięk-
sza się wiedza w tym temacie, a także 
zanikają pewne stereotypy w myśleniu 
np. że przemoc jest zjawiskiem mało 
istotnym. Niestety jeszcze wiele mitów 
na temat przemocy nadal funkcjonuje 
w społeczeństwie.

Fałsz: Przemoc to prywatna sprawa 
rodziny

Prawda: Przemoc zawsze jest prze-
stępstwem. Nie ważne czy krzywdzenie 
dotyczy osób obcych czy członków rodzi-
ny. XXVI rozdział Kodeksu Karnego do-
tyczący przestępstw przeciwko rodzinie.

Fałsz: Problem przemocy występuje 
tylko w rodzinach „marginesu”

Prawda: Przemoc jest ogólnym pro-
blem społecznym. Występuje w każdym 
środowisku niezależnie od majętności, 
rodzaju pracy, wykształcenia czy pro-
blemów z uzależnieniem. 

Fałsz: Przemoc to incydentalne zda-
rzenie

Prawda: Zjawisko przemocy w ro-
dzinie nie ma charakteru jednorazowe-
go. Zazwyczaj ma swoją długą kilku, 
a czasem nawet kilkunastoletnią histo-
rie. Sprawcy przemocy działają według 
cyklicznego schematu, w którym powta-
rzają się 3 fazy: narastającego napięcia, 
ostrej przemocy i faza miesiąca miodo-
wego. Po tej ostatniej znowu pojawia się 
pierwsza faza i niestety cykl przemocy 
zaczyna się od nowa.

Fałsz: Przemoc to krzywdzenie fi -
zyczne

Prawda: Jeżeli mówimy o przemo-
cy to musimy pamiętać, że to nie tylko 
krzywdzenie fi zyczne, ale także psy-
chiczne, seksualne, ekonomiczne oraz 
zaniedbanie.

Fałsz: W małżeń-
stwie nie ma prze-
mocy seksualnej

Prawda: Do prze-
mocy seksualnej do-
chodzi, gdy sprawca 
zmusza ofi arę do 
czynności o charak-
terze seksualnym bez jej zgody. Nie ma 
tutaj wyjątków, czy są to obce osoby 
czy są one małżeństwem. Nikt nie ma 
prawa zmuszać nikogo do niechcianych 
zachowań seksualnych. Gwałt w mał-
żeństwie to też przestępstwo.

Fałsz: Ofi ary przemocy same się 
o to proszą

Prawda: Każdy ponosi odpowiedzial-
ność za swoje czyny. Niezależnie od tego 
jak zachowywała się druga osoba prze-
moc zawsze jest niewłaściwym sposobem 
rozwiązywania sporów czy konfl iktów.

Fałsz: Kobieta godzi się na przemoc 
i dlatego nie szuka pomocy.

Prawda: Osoba, która jest ofi arą 
przemocy nierzadko przez wiele lat 
doświadcza ogromnego strachu. Za-
burzony jest obraz samego siebie, 
wiara we własne możliwości i poczucie 
sprawstwa, a także wiara w innych lu-
dzi. Dodatkowo dochodzą do tego inne 
mechanizmy takie jak pranie mózgu 
stosowane przez sprawcę. Ofi ara czę-
sto popada w wyuczoną bezradność 

Oznaki pozwalające 
rozpoznać ofi ary mobbingu

W środowisku szkolnym dziecko, 
które pada ofi arą mobbingu może wy-
kazywać jedno lub więcej z poniższych 
zachowań:

�  przerw nie spędza z rówieśnikami 
lecz samotnie, może także prze-
bywać w pobliżu nauczycieli lub 
innych dorosłych;

�  niechętnie wypowiada się na lek-
cjach, odpowiadając jest nerwowe 
i niepewne;

�  często płacze, wygląda na smut-
ne, nieszczęśliwe;

�  coraz gorzej się uczy;
�  w grach zespołowych jest wybie-

rane jako ostatnie;
�  często pada ofi arą zaczepek in-

nych, nie broni się, unika kłótni 
i sporów.

Rodzice mogą zwrócić uwagę na 
następujące zachowania dziecka:

�  nie odwiedza kolegów i nikt do nie-
go nie przychodzi;

�  niechętnie spędza czas z rówie-
śnikami na podwórku;

�  nie lubi chodzić do szkoły, z opora-
mi wychodzi z domu;

�  często skarży się na złe samopo-
czucie, ból brzucha, głowy, brak 
apetytu;

�  do szkoły i ze szkoły chodzi sam, 
dłuższą drogą;

�  ma kłopoty ze snem, miewa kosz-
mary, płacze w nocy;

�  często bywa smutne, nerwowe, 
poirytowane, miewa napady złości 
i zmienny nastrój;

�  prosi o pieniądze lub kradnie je.

Przeciw mobbingowi 
Celem działań skierowanych przeciw-

ko zjawisku mobbingu powinno być ogra-
niczenie lub całkowite wyeliminowanie go 
w szkole i poza nią, ale także zapobiega-
nie powstawaniu tego problemu. Oprócz 
działań szkoły, które powinny opierać się 
na zwiększaniu wiedzy i świadomości na 
temat rodzajów przemocy, reagowaniu 

na różne jej przejawy i integracji uczniów, 
niezwykle ważna jest też rola rodziców. 
Bardzo istotna jest otwartość na pro-
blemy naszych dzieci oraz współpraca 
z nauczycielami. Dziecko, które stało się 
ofi arą mobbingu musi mieć wsparcie od 
rodziców. Powinno dążyć się do tego, aby 
odzyskało wiarę w siebie i własne możli-
wości. Szczególnie w sytuacjach długo-
trwałego mobbingu potrzebna bywa też 
pomoc pedagoga czy psychologa.

Joanna Kiszka 
– psycholog Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografi a:
S. Orłowski „Mobbing i bullying w szkole: 

charakterystyka zjawiska i program za-
pobiegania” Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa

Joanna Szkatuła „Zjawisko mobbingu wśród 
gimnazjalistów” Studia Gdańskie. Wizje 
i rzeczywistość, t. VIII, s. 326–340

J. Łysek „Bullying i mobbing w szkole” Na-
uczyciel i Szkoła 1 (51), 119–129, 2012

M. Przybysz – Zeremba „Mobbing w szkole” 
Niebieska Linia, s.18–21, 2008

Błędne przekonania na temat przemocy
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myśląc, że i tak nic się nie da zrobić lub 
cierpi na tzw. syndrom sztokholmski. 
To wszystko sprawia, że ofi erze trudno 
odejść, lecz zawsze należy pamiętać, 
że nie jest to jednoznaczne ze zgodą 
na przemoc.

Fałsz: Alkohol jest przyczyną prze-
mocy w rodzinie

Prawda: To prawda, że wiele osób 
pod wpływem alkoholu staje się agre-
sywnymi. Jednakże wiele jest takich co 
stosuje przemoc „na trzeźwo”. Zrzuca-
nie winy na alkohol to forma usprawie-
dliwiania swoich czynów.

Fałsz: Osoby stosujące przemoc 
mają zaburzenia psychiczne

Prawda: Dawniej twierdzono, że 
osoby znęcające się nad innymi muszą 
mieć chorobę psychiczną albo zaburze-
nia osobowości. Obecnie wiadomo, że 
większość sprawców jest zdrowa.

Joanna Kiszka 
– psycholog Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografi a:
K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska „ABC 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

– diagnoza, interwencja, pomoc”, wyd. 
Remedium, Warszawa, 2014

S. Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Praktyczny komentarz” 
wyd. LEX, Warszawa, 2011

J. Różyńska „Przemoc wobec kobiet w rodzi-
nie” Niezbędnik Pracownika Socjalnego, 
Warszawa, 2007

J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza 
przemocy. Zagadnienia wybrane”, Prace 
Naukowe Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2017

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 
„Przemoc w rodzinie: odrzućmy mity 
– poznajmy fakty”, Jaworzno, 2006

10 zasad cyberbezpieczeństwa
Jak wynika z analiz Komisji Euro-

pejskiej ‒ jesteśmy najmniej ostrożnym 
narodem w UE, jeśli chodzi o zachowa-
nia w Internecie. Aż 57 proc. z nas nie 
instaluje oprogramowania antywiruso-
wego, 72 proc. odwiedza strony inter-
netowe mimo braku przekonania o ich 
bezpieczeństwie, 83 proc. Polaków uży-
wa tego samego hasła do różnych kont, 
86 proc. nie zmienia regularnie haseł do 
posiadanych kont i 92 proc. nie zmienia 
ustawień dotyczących bezpieczeństwa 
w przeglądarkach internetowych. Nara-
żamy się przez to na niebezpieczeństwo 
utraty naszych wrażliwych danych i na-
szych pieniędzy.

Jeżeli więc chcemy być bezpieczni 
w sieci, to powinniśmy robić to, czego 
większość Polaków nie robi. 

10 zasad 
cyberbezpieczeństwa

1.  Instalujmy na swoim komputerze 
dobry program antywirusowy i re-
gularnie go aktualizujmy. 

2.  Stosujmy się do ustalonych przez 
bank zasad bezpieczeństwa za-
mieszczonych na stronie. Jeśli 
coś odbiega od normy, to prze-
rwijmy transakcję i skontaktujmy 
się z bankiem. Kupujmy tylko 
w takich sklepach internetowych, 
gdzie jest szyfrowane połączenie 
– widzimy kłódkę i odpowiedni 

certyfi kat, najlepiej znanych nam 
już wcześniej. 

3.  Dokonujmy płatności tylko z wła-
snego komputera lub telefonu. 
Nie korzystajmy z publicznej sie-
ci np. na lotnisku, w kawiarence 
internetowej. Nie wchodźmy na 
stronę banku z linku w wyszuki-
warce, lecz wpisujmy adres ręcz-
nie. Tak samo postępujmy z nu-
merem konta odbiorcy naszego 
przelewu. 

4.  Jeśli „bank” pyta Cię o hasła, czy 
też inne poufne dane, np. kod 
PIN do karty płatniczej, nie od-
powiadaj! Na pewno nie jest to 
bank!

5.  Nie oszczędzajmy, instalując na 
komputerze nielegalne oprogra-
mowanie. Może ono zawierać 
przygotowane przez hakerów 
wirusy, które pomogą im w opa-
nowaniu naszego komputera, 
wyłudzeniu danych, i w końcu po-
zwolą na okradzenie nas.

6.  Nie otwierajmy wiadomości i do-
łączonych do nich załączników 
z nieznanych źródeł. W załącz-
nikach może być ukryte złośliwe 
oprogramowanie.

7.  Nie wchodźmy na podejrzane stro-
ny, np. strony z treścią pornogra-
fi czną. To także źródło wirusów. 

8.  Skanujmy od czasu do cza-
su nasz komputer, szczególnie 

 przed zalogowaniem się na 
stronę banku. 

 9.  Regularnie aktualizujmy opro-
gramowanie na komputerze, 
szczególnie oprogramowanie 
przeglądarek internetowych. 
Hakerzy szukają luk, a produ-
cenci cały czas „uszczelniają” 
wykryte luki w oprogramowa-
niu. Dzięki aktualizacjom mamy 
zawsze na komputerze najbar-
dziej odporne na ataki haker-
skie oprogramowanie. 

10.  Zmieniajmy regularnie hasła do 
swojego komputera, hasła do-
stępu do konta internetowego. 
Powinny to być hasła trudne 
i różne do każdej usługi interne-
towej. 

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. 

Dowiedz się więcej na 
www.bde.wib.org.pl
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Pokazy naukowe

Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim
28 września 2019 r.

W dniach 05.09–06.09.2019 r. odby-
ły się dwudniowe pokazy naukowo-tech-
niczne w ramach projektu „Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji zawodowych” 
współfi nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX „Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie”, Działanie nr 9.4 – Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego.

Podczas pokazów młodzież mo-
gła brać udział w następujących za-
jęciach:

Stanowisko mikroskopii warszta-
ty praktyczne obserwacji mikroskopo-
wych, techniki obserwacji, poławianie 
żywych organizmów, przygotowanie do 
obserwacji, jak dokumentować obser-
wacje mikroskopowe.

Pracownia domowego laborato-
rium chemicznego – jak domowymi 
sposobami zbadać pH roztworu, ćwi-
czenia praktyczne.

Pracownia antysmogowa – wy-
stawka antysmogowa oraz wykłady 
multimedialne z dyskusją uczniów o hi-
storii smogu, stanie zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce i Europie, medycz-
nych i środowiskowych efektach za-
nieczyszczenia powietrza, sposobach 

i perspektywach zwalczania zjawisk 
smogowych.

Pracownia magicznej chemii i fi -
zyki – pokazy intrygujących zjawisk 
chemicznych i fi zycznych w formie 
„ulicznego teatru naukowego”.

Pracownia żywych zwierząt – opi-
sana wystawa hodowli żywych owadów 
tropikalnych, pajęczaków, płazów i ga-
dów.

Pracownia segregacji i zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
– wystawa systemu segregacji odpa-
dów, wystawa jak długo w przyrodzie 
rozkładają się odpady, odpady niebez-
pieczne i problemowe, pokaz gier edu-
kacyjnych o odpadach.

Warsztaty programowania – język 
Python.

Stanowisko Ro-
botyczne – pokazy 
robotów, konkurs.

Strefa Elektro-
mobilności – te-
stowanie elektrycznych pojazdów (hu-
lajnogi).

Warsztaty efektywności osobistej, 
dzięki którym uczniowie poznają i na-
uczą się stosować narzędzia i techniki 
efektywności osobistej w celu nabrania 
pewności siebie, zwiększenia ich zaan-
gażowania, nabycia umiejętności plano-
wania swojego czasu i realizacji planów.

Warsztaty preferencji zawo-
dowych, które miały na celu pomóc 
uczniom dokonać wyboru swojej dal-
szej drogi edukacyjno-zawodowej. Na 
zajęciach uczniowie odkrywają swoje 
wewnętrzne zasoby: predyspozycje, 
zainteresowania, wartości i osobowość. 
Ponadto poznają ich znaczenie w wybo-
rze swojej drogi życiowej.

Mini Centrum Nauki – interaktywna 
wystawa edukacyjna w formie 10 eks-
ponatów prezentujących zagadnienia 
z biologii (anatomia), fi zyki i matematyki 
(logiki) wraz z obsługa edukatorów.

Anna Kolano

Jeśli są miejsca, które ukształtowa-
ły nas takimi, jakimi jesteśmy – to jed-
nym z nich jest szkoła, która pomaga 
uczniom szukać tożsamości.

Dla absolwentów Jubileusz 75-le-
cia Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. był 
okazją do wspomnień najpiękniejszych 
lat życia, które już nie powrócą. Trudno 

pozostać obojętnym wobec miejsca, 
w którym zostawiło się część życia...

Ten czas to ogrom wydarzeń mie-
rzonych liczbą absolwentów, uczniów 
pracujących nad własnym rozwojem 
i pracowników, którzy swoją ciężką 
pracą ukształtowali tożsamość tej 
szkoły. To również, a może przede 

wszystkim wspomnienia, uczucia i re-
fl eksje...

„Jednego tylko czas nie zmienił 
– magii tego miejsca”. Wystarczy usiąść 
w ławce, spojrzeć na tablicę i odnaleźć 
w mroku czasu zapomniane twarze, 
dawne przyjaźnie, zdarzenia... Nasza 
Szkoła jest świadkiem historii pisanej 

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”
Tadeusz Kotarbiński
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przez Nas wszystkich: uczniów, nauczy-
cieli, pracowników administracji i obsługi, 
a także przyjaciół.

Przebieg uroczystości Jubileuszu 
75-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie 
Młp. miał kilka odsłon.

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół 
w Sokołowie Młp. z asystą uczniów 
przynależących do Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
pod przewodnictwem sierż. ZS Martyny 
Babuli i st. sierż. ZS Łukasza Deca ubo-
gacił przebieg uroczystości.

milią – Księdza Wicekanclerza Doktora 
Marka Storego – absolwenta Zespołu 
Szkół w Sokołowie Młp.

W głoszonej homilii w sposób zme-
taforyzowany powiedział: „Jubileusz 
szkoły to sposobność do wspomnień, 
chociaż te chwile już nie powrócą, to 
pozostanie zawsze wdzięczność i sza-
cunek do tych osób, które troszczyły się 
o tego młodego człowieka w sposób po-
ważny.”

Po mszy świętej poczty sztandaro-
we, uczestnicy Jubileuszu 75-lecia i za-
proszeni goście przy akompaniamencie 
Gminnej Orkiestry Dętej z Czarnej prze-
maszerowali w promieniach jesiennego 
słońca, główną ulicą miasta na ofi cjalną 
część uroczystości do Zespołu Szkół 
w Sokołowie Młp.

Dyrektor Zespołu Szkół mgr Antoni 
Kula przywitał wszystkich absolwen-
tów, gości zaproszonych, wśród któ-
rych byli oświatowcy, samorządowcy, 

Obchody tego ważnego wydarzenia 
rozpoczęła uroczysta Msza święta przy 
współudziale księży absolwentów i ka-
techetów, rozpoczynająca się o godzinie 
10.00 w kościele parafi alnym pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela w Sokoło-
wie Młp. – Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Świata, Opiekunki Ludzkich Dróg.

W świątyni wszystkich bardzo ser-
decznie powitał Ksiądz Proboszcz Jan 
Prucnal i odniósł się do stwierdzenia: 
„Tworzycie wspólnotę ludzi, którzy są 
wdzięczni za ten miniony czas, wszyscy 
przyszliście na tę uroczystość z potrze-
by serca, dlatego niech Matka Boża Kró-
lowa Świata, Opiekunka Ludzkich Dróg 
pozwoli przeżywać Wam wielką radość 
ze spotkań z najbliższymi kolegami i ko-
leżankami”.

Mszy świętej przewodniczył Ksiądz 
Kanclerz Jan Koc, a uroczysta i modli-
tewna atmosfera Eucharystii ubogacona 
została obszerną wspomnieniową ho-

emerytowani nauczyciele, duchowni 
i uczniowie.

W treści przemówienia Pan Dyrektor 
przedstawił zarys historii szkoły i jej do-
robku, wskazując, iż szkoła ta nigdy nie 
była miejscem, czy instytucją, ale za-
wsze zwartą społecznością stworzoną 
przez pokolenia uczniów i ich rodziców, 
nauczycieli, którzy oddali szkole swoje 
umiejętności, entuzjazm i serce.

Wszystkie starania służą rozwo-
jowi ucznia, kształtowaniu społecznie 
pożądanych postaw, samorządności, 

integracji społeczności szkolnej. Efek-
tem tej innowacyjnej pracy nauczycie-
li z uczniami jest osiąganie przez nich 
wysokich wyników edukacyjnych na eg-
zaminach maturalnych i zawodowych, 
a także różnego rodzaju olimpiadach, 
konkursach oraz wyjazdach i stażach 
zagranicznych.

Podkreślił także zadania szkoły na 
przyszłość związane z utrzymaniem 
wysokiego poziomu nauczania, otwar-
tością na zmiany oraz wspieraniem ro-
dziców naszych uczniów w wychowaniu 
wrażliwych, odpowiedzialnych i szczę-
śliwych młodych ludzi.

Po wystąpieniu Pana Dyrektora 
przemawiało wielu honorowych, zapro-
szonych gości, m.in. w imieniu Starosty 
Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego 
– Wicestarosta Rzeszowski Marek Si-
tarz, jak również Europoseł Stanisław 
Ożóg, Mieczysław Miazga Poseł na 
Sejm RP, Podkarpacki Kurator Oświaty 
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Małgorzata Rauch oraz Halina Szydełko 
Poseł na Sejm RP, natomiast w imieniu 
Marszałka Województwa Podkarpackie-
go Władysława Ortyla przemówił Wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

W imieniu Biskupa Rzeszowskie-
go Jana Wątroby – przemówił Ksiądz 
Kanclerz Doktor Marek Story, a w imie-
niu Burmistrza Gminy i Miasta w Soko-
łowie Młp. Andrzeja Ożoga – Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie 
Młp. Grzegorz Kwiecień oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
Halina Cygan.

Wszyscy, którzy zabrali głos dzięko-
wali za zaproszenie. Złożyli Dyrektorowi 
mgr Antoniemu Kuli serdeczne życzenia 
i gratulacje z okazji 75-lecia Zespołu 
Szkół oraz w ciepłych słowach podkre-
ślali znaczenie tejże placówki oświato-
wej dla lokalnej społeczności.

Po kolejnych wystąpieniach, gratu-
lacjach i życzeniach dostojnych gości, 
nadszedł czas na część artystyczną 

uroczystości przygotowaną przez mło-
dzież pod kierunkiem pani mgr Edyty 
Doleckiej-Rychel i pani mgr Doroty Ślu-
sarczyk.

Program artystyczny, składający się 
z poetyckiego słowa i wesołej piosenki, 
był nie tylko prezentacją dorobku szko-
ły, ale także wyrazem hołdu tym, którzy 
odeszli i czasom – które minęły.

Gromkie brawa wszystkich zebra-
nych były podziękowaniem dla młodych 
artystów za ich pracę i zaangażowanie.

Po wystąpieniach wszystkich 
uczestników w końcowych refl eksjach 
Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Soko-
łowie Młp. mgr Antoni Kula powiedział: 
„Mam nadzieję, że uroczystości Jubi-
leuszowe i książka wydana z okazji 
75-lecia naszej Szkoły stały się inspira-
cją do odbycia sentymentalnej podróży 
w przeszłość, ale zarazem umożliwiły 
poznanie wydarzeń związanych z jej 
bieżącą działalnością oraz wyzwań sto-
jących przed placówką”.

Do jubileuszu nawiązywały także 
specjalnie zaprojektowane pamiątki 
okolicznościowe, którymi zostali obda-
rowani zaproszenia absolwenci.

Następnie wszyscy absolwenci za-
proszeni zostali na uroczysty obiad i po-
częstunek, podczas którego wspomnie-
niom nie było końca...

Pewnie niejeden z uczestników sły-
szał szept:

„Szkoło! Szkoło... czy pamiętasz?” 
i łza kręciła mu się w oku.

Mury szkoły były świadkiem wielu 
pięknych wzruszeń i słów.

– Szkoda odjeżdżać! Brawo! Wspa-
niale i wzruszająco! – było słychać wkoło.

Jeszcze tylko zwiedzanie obiektu 
szkolnego, specjalistycznych pracowni 
przedmiotowych, spotkanie z wycho-
wawcami, wymiana adresów, telefonów 
i... refl eksje.

Atmosfera i nastrój tej uroczystości 
pozostaną na długo w pamięci wszyst-
kich.

Święto szkoły było wspaniałą okazją 
do snucia refl eksji i wspomnień dotyczą-
cych losów osób związanych z naszą 
szkołą, przywołania w pamięci Tych, 
którzy odeszli.

Ostatnią odsłonę uroczystości sta-
nowił już rozpoczynający się o godzinie 
18.00 Bal Jubileuszowy w lokalu „Pod-
kowa” w Trzebownisku.

Wspólne wspomnienia, rozmowy 
i tańce uświetniły atmosferę wspaniałe-
go wieczoru.

Zjazd był doskonałą okazją nie tylko 
do spotkania po latach i integracji absol-
wentów, ale także do refl eksji nad histo-
rią szkoły i perspektywami jej rozwoju.

Renata Kotula

We czwartek 3 X 2019 r. uczniowie 
naszej szkoły wyjechali na jednodniową 
wycieczkę w ramach projektu „Szkoła 
profesjonalnych kompetencji zawodo-
wych” współfi nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet IX „Jakość edukacji i kompe-
tencji w regionie”, Działanie nr 9.4 – Po-
prawa jakości kształcenia zawodowego. 
Głównym celem wycieczki było zwie-
dzanie Ojcowskiego Parku Narodowego 
i Ogrodu Botanicznego w Krakowie pod 
opieką nauczycieli mgr L. Watras, mgr 
A. Jaskot, mgr K. Pustkowskiego i mgr 
R. Kotuli. Uczestnicy wycieczki najpierw 
zobaczyli prezentację multimedialną 
w Muzeum Przyrodniczym na temat 
urozmaiconych wapieni skalistych i bo-
gatych rzeźb krasowych.

Następnie w czasie jesiennego spa-
ceru wspólnie z przewodnikiem i opie-
kunami mogli podziwiać przepiękne for-

my krasu powierzchniowego: Maczugę 
Herkulesa, Igłę Deotymy oraz Bramę 
Krakowską. Wielką atrakcją i przeży-

ciem dla młodzieży był pobyt w Jaskini 
Ciemnej, któremu towarzyszyło nieco-
dzienne zjawisko budzenia się nieto-
perzy zamieszkujących to miejsce. Ko-
lejnym punktem edukacyjnej wycieczki 
było zwiedzanie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Uczniowie mogli tam zobaczyć 
m.in.: ogród japoński, alpinarium, 
rosarium, najstarszy w Polsce kom-
pleks szklarni z bogatą kolekcją roślin 
tropikalnych i subtropikalnych (w tym 
storczyków). Ogród Botaniczny UJ za-
chwycił uczniów różnorodnością roślin 
klimatu śródziemnomorskiego, jak rów-
nież naszego środowiska. Nauczyliśmy 
się wielu nowych rzeczy o przyrodzie 
i zobaczyliśmy piękne okazy. Mamy 
nadzieję, że ta przygoda z roślinami 
z całego świata nie skończy się na tej 
podróży… 

Renata Kotula

Z Sokołowa do Ojcowa i Krakowa
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Horeka Expo Rzeszów – Targi hotelarsko-gastronomiczne

Warsztaty z chemii na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 16 października, młodzież 
z klasy 1dTp oraz II bT w zawodzie Tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, 
uczestniczyła w tragach hotelarsko-ga-
stronomicznych, zorganizowanych w G2 
Arena w Jasionce. Celami i założeniami 
programowym wycieczki było: 

–  rozwijanie pasji, a także sprzy-
janie rozwojowi zainteresowań 
gastronomiczno-hotelarskich po-
przez udział w licznych pokazach 
(pokazy kulinarne na żywo, pokaz 
przygotowywania drinków z gru-
py najnowszych trendów świato-

wych Slim i Fit, pokaz ICE TEA & 
HERBS – prowadzone przez pana 
Jerzego Czapla z Centrum Szkole-
nia Barmanów, 

–  pogłębienie i utrwalenie wiedzy 
z zakresu sporządzania potraw 
i napojów,

–  poznanie wyposażenia dla hoteli 
i obiektów wypoczynkowych, które 
posiadały w swojej ofercie sprzęt 
gastronomiczny dla restauracji, 
barów, pizzerii, kawiarni, cukierni 
i innych punktów gastronomicz-
nych, 

–  kształtowanie umiejętności obser-
wacji oraz właściwego zachowa-
nia się w miejscu publicznym, 

–  poznanie specyfi ki targów, 
–  integracja klas. 
Uważam, że wyjazd ten stano-

wił bogate źródło przeżyć (zwłaszcza 
wśród uczestników klas pierwszych), 
a jednocześnie był sposobem wprowa-
dzania, pogłębiania, rozszerzania lub 
utrwalania realizowanych treści kształ-
cenia.

Marzena Sobczuk-Puc

W ramach projektu „Od ekspery-
mentu do wiedzy” uczniowie klasy II 
ALO uczestniczyli w pięciu wyjazdach 
na warsztaty z chemii na Uniwersytet 
Rzeszowski. Zajęcia odbywały się na 
Wydziale Biologiczno-Rolniczym w za-
przyjaźnionej z naszą szkołą Katedrze 
Chemii i Toksykologii Żywności. W taj-
niki technik laboratoryjnych wprowa-
dzali uczniów pracownicy tejże Katedry 
pod kierownictwem pani dr hab. inż. 

prof. UR Małgorzaty Dżugan. Ucznio-
wie samodzielnie przeprowadzali do-
świadczenia chemiczne ćwicząc różne 
techniki i poznając podstawowy i bar-
dziej zaawansowany sprzęt laborato-
ryjny. Wykrywali pierwiastki metodami 
strąceniowymi i metodą płomieniową. 
Badali odczyn roztworów za pomocą 
pH-metru oraz wskaźników alkacy-
metrycznych. Poznali technikę mia-
reczkowania. Wykrywali w materiale 

organicznym białka, cukry i tłuszcze 
nienasycone. Analizowali zanieczysz-
czenia występujące w wodzie za po-
mocą spektrometrii UV-VIS. Serdecz-
nie dziękujemy pracownikom Katedry 
Chemii i Toksykologii Żywności za kil-
kuletnią współpracę, która przyczyniła 
się do poszerzenia wiedzy i rozwinięcia 
umiejętności z zakresu chemii uczniów 
naszej szkoły. 

Anna Smotryś
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Nasza szkoła wśród laureatów konkursu 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Pani Katarzyna Walicka reali-
zowała w naszej szkole projekt pn. 
„Lekcja o Funduszach Europejskich. 
Przedsiębiorczość III”, którego orga-
nizatorem jest Ministerstwo Fundu-
szy i Polityki Regionalnej. 

Projekt obejmował również możliwość 
uczestnictwa w konkursie na ciekawe 
oraz łatwe do zapamiętania hasło promu-
jące Fundusze Europejskie. Pani Kata-
rzyna wzięła udział w konkursie i znalazła 
się w gronie laureatów. W nagrodę szko-
ła otrzymała tablicę interaktywną, która 
z pewnością posłuży naszym uczniom do 
rozwijania wiedzy i lepszego jej utrwalenia 
za pomocą efektów wizualnych.

 Dodatkowo w ramach realizacji pro-
jektu w klasie I a Tg oraz I b Tg Pani 
Katarzyna przeprowadziła ciekawe za-

jęcia, podczas których uczniowie wcie-
lili się w rolę młodych przedsiębiorców 
stawiających pierwsze kroki w świecie 
biznesu. Podczas lekcji uczniowie zapo-
znali się z tematyką Funduszy Europej-
skich oraz możliwości założenia własnej 
działalności gospodarczej. Na zajęciach 
poza zdobyciem wiedzy merytorycznej 
uczniowie mieli okazję zagrać w grę 
planszową „Czas na Start-up!”.

Poniżej prezentujemy nagrodzone 
hasło:
Na rzecz rozwijania gospodarki, 
Na rzecz budowania polskiej marki. 
Fundusze unijne wspierają nas, 
Jest to bardzo dobry dla Polski czas.

Katarzyna Walicka

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół 
Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizo-
wał staże zagraniczne w ramach projektu 
„Przez staże po doświadczenie”. Pro-
jekt będzie realizowany w ramach pro-
gramu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność 
Edukacyjna. Z naszej szkoły 55 uczniów/
uczennic weźmie udział w miesięcznym 
stażu zagranicznym w przedsiębior-
stwach w Austrii, Hiszpanii i Portugalii 
w kwietniu i maju 2020r. Działania pro-
jektowe będą skierowane do młodzieży 
z Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych, Technikum Informatyczne-
go i Technikum Ekonomicznego. Celem 
projektu będzie wsparcie uczniów w pod-
noszeniu wiedzy, kompetencji, umiejęt-
ności zawodowych oraz poznanie języka 
zawodowego niemieckiego, angielskie-
go, hiszpańskiego, portugalskiego, obcej 
kultury metod i organizacji pracy tak, aby 
wykorzystać je w polskich realiach.

Działania zaplanowane w projekcie:
–  Akcje promujące projekt wśród 

młodzieży i w środowisku.
–  Spotkanie organizacyjne z mło-

dzieżą.
–  Kurs języka niemieckiego, angiel-

skiego dla 55 osób.
–  Szkolenie BHP dla młodzieży 

i opiekunów.
–  Szkolenie przedmedyczne dla 

młodzieży i opiekunów.
–  Zajęcia z pedagogiem (Zacho-

wanie się w trudnych sytuacjach, 
Rozwiązywanie konfl iktów, Etyka 
zawodowa i osobista, Różnice 

międzykulturowe, Kształcenie wła-
ściwej postawy, Wprowadzenie do 
nawiązywania kontaktów i relacji 
międzyludzkich, Przełamywanie 
barier językowo-kulturowych).

–  Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podsta-
wowymi wymaganiami stawiany-
mi przez pracodawców z Austrii, 
Hiszpanii i Portugalii).

–  Zajęcia nt. „Zapoznanie z bran-
żą gastronomiczną, informatycz-
ną, handlową w Austrii, Hiszpanii 
i Portugalii”

–  Zajęcia z równości szans.
–  Realizacja programu stażu w Au-

strii, Hiszpanii i Portugalii.
–  Uroczyste zakończenie projektu.
Po zakończeniu praktyk uczestnicy 

projektu otrzymała:
�  certyfi katy wystawiane przez in-

stytucje wysyłającą i przyjmują-
cą z potwierdzeniem zdobytych 
umiejętności,

�  dokument Europass Mobilność,
�  certyfi katy ukończenia kursów 

przygotowawczych w Polsce wy-
stawione przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:
�  zwiększenie praktycznych umie-

jętności i kompetencji społecz-
nych oraz mobilności uczestników 
w celu podniesienia ich potencjal-
nej atrakcyjności na rynku pracy,

�  zdobycie doświadczenia zawodo-
wego w międzynarodowym środo-
wisku przez uczestników Projektu,

�  nabycie przez uczestników kwali-

fi kacji kluczowych dla możliwości 
uzyskania przyszłego zatrudnienia,

�  dostosowanie treści kształcenia 
zawodowego do potrzeb zmienia-
jącego się rynku pracy,

�  opracowanie programu stażu lub 
modyfi kacja treści nauczania pod 
kątem wymagań pracodawców,

�  wzmocnienie umiejętności posłu-
giwania się językiem obcym,

�  wzmocnienie pewności siebie 
uczest ników pozwalającej na swo-
bodne poruszanie się na rynku 
pracy,

�  podniesienie na wyższy poziom 
kształcenia zawodowego,

�  wzbogacenie oferty szkoły oraz jej 
prestiżu w środowisku lokalnym,

�  nawiązanie współpracy między szko-
łą zawodową i przedsiębiorstwami,

�  poszerzenie wiedzy na temat kul-
tury i obyczajów Austrii, Hiszpanii 
i Portugalii.

Dzięki programowi osoby uczące 
się zawodu mogą zdobyć praktyczne 
doświadczenie zawodowe za granicą 
oraz podwyższać swoje umiejętności 
językowe. Tego rodzaju doświadczenie 
ma im ułatwić przejście z etapu nauki 
do zatrudnienia.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół 

w Sokołowie Młp.

Projekt „Przez staże po doświadczenie”

Kurier Sokolowski 4_2019_kor 2.indd   29Kurier Sokolowski 4_2019_kor 2.indd   29 2019-12-13   15:31:122019-12-13   15:31:12



KURIER SOKOŁOWSKI nr 4/253/2019 str. 30

26 września to dzień, kiedy świętu-
jemy Europejski Dzień Języków. Rów-
nież w Zespole Szkół im. Jana Pawła 

II włączyliśmy się w celebrowanie tego 
wydarzenia. Nasze działania polegały 
na nawiązaniu współpracy z Publicz-
ną Szkołą Podstawową w Gwoźdźcu 
i stworzeniu pocztówek z pozdrowie-
niami w różnych językach. Kartki z po-
zdrowieniami stworzyli uczniowie klasy 
VIIIb, VIIb, IIIb oraz V. Kartki zostały 
wysłane, my zaś w odpowiedzi dostali-
śmy pozdrowienia w różnych językach 
od uczniów z partnerskiej szkoły. Warto 
wspomnieć, że nasze działania wpisa-
ły się w projekt pt. „Pocztówka z fl agą” 
w ramach programu e-twinning. Projekt 
w szkole wraz z uczniami zrealizowały 
p. A. Wit, p. M. Cymerys, p. A. Szot-Dec. 

Celem projektu było propagowanie 
uczenia się języków obcych, promowa-
nie innych kultur oraz nawiązanie współ-
pracy z uczniami innej szkoły. Efektem 
naszych działań były wystawy w obu 
szkołach. Pamiętajmy – „z językami zaj-
dziesz dalej”.

Anna Szot-Dec

25 października w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II odbyły się warsztaty my-
ślenia wizualnego. Zajęcia poprowadzi-
ła pani Aneta Czarniecka – nauczyciel 
akademicki, trener i doradca biznesowy 

oraz autorka „Obrazownika” – niezwy-
kle inspirującego edukacyjnie miejsca 
w sieci. W szkoleniu wzięli udział repre-
zentanci starszych klas szkoły podsta-
wowej – byli to uczniowie klas szóstych, 
siódmych i ósmych.

Myślenie wizualne to narzędzie efek-
tywnego przyswajania wiedzy; sposób 
dzięki, któremu można przemycić wiele 
treści łącząc słowo i obraz. „Sketchno-
ting” ma wiele zalet. Pomaga zrozumieć 
i zapamiętać treści, wzmacnia przekaz 
słowny, systematyzuje wiedzę i zwięk-
sza koncentrację. Ćwiczona umiejęt-
ność może być śmiało wykorzystywa-
na na lekcjach. Uczniowie są w stanie 
stworzyć ciekawe, pomysłowe notatki. 
Takie podejście sprawia, że nauka staje 

się przyjemnością. Poza tym, twórcze 
notowanie ćwiczy rękę oraz pozwala się 
odstresować.

Anna Szot-Dec

ZS SOKOŁÓW

Europejski Dzień Języków Obcych. 
Międzyszkolny projekt pt. „Pocztówka z fl agą”

Warsztaty myślenia wizualnego 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

„Kokardowo, czyli radosne obchody Święta Odzyskania Niepodległości”

Pierwszą przestrzenią, którą każdy 
z nas poznaje w swoim życiu jest dom 
rodzinny. Dom to nie tylko ściany i dach, 
lecz przede wszystkim ludzie, z którymi 
łączą nas więzy krwi. W domu rodzin-
nym poznajemy podstawowe wartości, 
kierujące potem naszym życiem, stąd 
czerpiemy wzory myślenia i zacho-

wania. Dom to fundament, na którym 
później zbudujemy całe swoje życie. 
Metaforycznym domem jest także „mała 
ojczyzna”. Stefan Starczewski pisze, iż 
w najbardziej ogólnym sensie „mała oj-
czyzna” oznacza miejsce zamieszkiwa-
nia człowieka, które go kształtuje, nad 
którym sprawuje pieczę. Dla wielu twór-

ców literatury ich małe ojczyzny pełniły 
i pełnią funkcję inspiratorską. Profesor 
Leszek Kołakowski twierdził, że „mała 
ojczyzna to miasto czy wieś, gdzie się 
urodziliśmy, to środek świata. To prze-
strzeń niewielka, w której się obracamy 
– nasze domy, ulice, cmentarze, kościo-
ły, to przestrzeń niewielka wielkim wysił-

„Mam, tak samo jak ty Miasto moje, a w nim Najpiękniejszy mój świat Najpiękniejsze dni...”
Czesław Niemen
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kiem ludzkim zbudowana, przez wojny 
niszczona i odbudowana, to centrum 
świata...” Mała ojczyzna więc to niewąt-
pliwie dom i wsie i miasta rodzinne.

Nawiązując do słów piosenki Cze-
sława Niemena i odwołując się do histo-
rii naszego miasta wybraliśmy na temat 
przewodni siódmej edycji warsztatów 
„Kokardowo, czyli radosne obchody 
Święta Odzyskania Niepodległości”, 
które odbyły się 5 listopada 2019 r. 
„Moje miasto – moją Ojczyzną”. Temat 
warsztatów związany jest z obchodami 
450-lecia lokacji naszego miasta. Były 
to dla nas szczególne warsztaty, gdyż 
chcieliśmy pokazać wyjątkowość na-
szego miasta, ciekawe zabytki, żywy 
po dziś dzień folklor i wspaniałych ludzi, 
a także uzmysłowić nierozerwalność 
miasta, małej ojczyzny z Ojczyzną. 
Mamy nadzieję, że jako organizator wy-
bierając taki właśnie temat sprawiłam, 
że nasi uczniowie zobaczyli nasze mia-
sto innymi oczami i kiedy kiedyś wyjadą 
zawsze chętnie będą tu wracać.

W tegorocznych warsztatach brało 
udział 52 uczniów przedstawicieli klas 
od czwartej do ósmej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Małopolskim. Uczestników warsztatów 
powitali organizatorka, dyrektor Ze-
społu Szkół oraz zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski pan 
Grzegorz Kwiecień, który odpowiedział 
na nasze zaproszenie. Warsztaty roz-
poczęła krótka część artystyczna przy-
gotowana przez uczennice klasy 8a, 
część artystyczną zakończyła prezen-
tacja multimedialna o historii naszego 
miasta. Następnie uczestników czeka-
ła niespodzianka przygotowana przez 
pana zastępcę burmistrza, konkurs 
z nagrodami dla uczestników warszta-
tów, który sprawdzał wiedzę o naszym 

mieście. Uczestnicy warsztatów, którzy 
wykazali się wiedzą z historii naszego 
miasta otrzymali atrakcyjne nagrody od 
naszego gościa a najmłodszy uczestnik 

warsztatów otrzymał również upominek 
specjalny.

Warsztaty rozpoczęły prace z papie-
roplastyki w bieli i czerwieni. Uczestnicy 
wykonywali „patriotyczny wiatraczek” 
w dwóch wersjach, następnie wyko-

nywali wycinankę symetryczną „kwiat 
z biało-czerwonych serc”.

Kolejnym etapem warsztatów była 
praca w grupach klasowych. Zadaniem 
uczniów było odwzorowanie ręki każde-
go z uczestników warsztatów z gestem, 
wycięcie i użycie pracy jako szablonu 
do stworzenia wspólnej biało-czerwo-
nej fl agi z rękami. Następnie uczestnicy 
malowali pasy w kolorze ziemi, miasta 
z oknami w których są ludzie i narodo-
we fl agi. Na to swobodnie mieli wkom-
ponować ciekawe zabytki naszego mia-
sta. W ten kreatywny sposób powstały 
interesujące prace plastyczne naszych 
uczestników.

Ostatnim zadaniem uczestników 
było wykonanie pamiątek okolicznościo-
wych, którymi były kartki z życzenia-
mi i biało-czerwone ptaki z koronkową 
dekoracją z wizytówkami i życzeniami. 
Wykonanymi pamiątkami okolicznościo-
wymi jak co roku uczniowie obdarowali 
przedstawicieli lokalnych władz samo-
rządowych, przedstawicieli instytucji 
działających na naszym terenie i innych.

Chciałam bardzo podziękować 
uczniom, którzy siódmy raz z entuzja-
zmem pracowali podczas warsztatów, 
ucząc się dobrych postaw radosnego, 
mądrego świętowania. Nadmieniam, że 
pomimo upływu czasu warsztaty nadal 
cieszą się niesłabnącą popularnością. 
Dziękuję pani Małgorzacie Kwolek, 
która kolejny już rok wspiera moją ini-
cjatywę i wciela w życie moje pomysły, 
aby nauczyć naszych uczniów radości 
świętowania i pozytywnego patrioty-
zmu. Podziękowania składam również 
Panu Burmistrzowi Gminy i Miasta za 
wspieranie naszych działań przez przy-
znawanie nam rokrocznie środków na 
warsztaty. 

Barbara Skóra-Czachor
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Tydzień Edukacji Globalnej 2019
„Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu”

W dniach od 18 do 24 listopada 
2019r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II obchodzono po raz pierwszy Tydzień 
Edukacji Globalnej. „Edukacja global-
na to działania edukacyjne i informa-
cyjne skierowane do polskiego społe-
czeństwa mające na celu wyjaśnienie, 
na czym polegają problemy rozwoju 
współczesnego świata oraz jakie czyn-
niki i w jaki sposób kształtują między-
narodowy rozwój. Edukacja globalna 
przybliża sytuację w krajach rozwija-
jących się i przechodzących transfor-
mację ustrojową, pomaga zrozumieć 
globalne współzależności pomiędzy 
społeczeństwami krajów rozwiniętych 
a społeczeństwami krajów rozwijają-
cych się i przechodzących transforma-
cję ustrojową.” (def. http://www.eduka-
cjaglobalna.ore.edu.pl/).

W związku z tym udało się przepro-
wadzić projekt kampanii edukacyjnej 
w najbliższym otoczeniu – tzn. szkole, 
o konsekwencjach zmiany klimatu dla 
różnych grup społecznych i sposobach 
poprawienia sytuacji. Tegoroczny TEG 

zwracał szczególną uwagę na 13 punkt 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
– przeciwdziałanie zmianom klimatu. Na 
każdy dzień zaplanowano inne akcje. 
Najciekawszym z działań było przepro-
wadzenie akcji artystycznej pt. „Cuda 
z recyklingu”:

a.  robimy włóczkę ze starych t-shir-
tów i tworzyw sztucznych – rekla-
mówek, a następnie wykonujemy: 
dywaniki, podkładki na stół i pre-
zenty dla najbliższych w technice 
string art (wyplatania różnych ob-
razków z kolorowej włóczki, w na-
szym przypadku z włóczki z recy-
klingu);

b.  wykonanie wspólnej pracy pt. 
„Globalna nić przyjaźni”, przed-
stawiającej mapę świata z wyko-
rzystaniem techniki string art.

Warto dodać, że nasza szkoła bie-
rze również udział w programie Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej pt. „Klimat 
to temat” oraz w rocznym programie 
kształtującym postawy pt. „Godziny wy-
chowawcze ze światem” (klasa VIIIb) 
organizowanym przez Polską Akcję Hu-
manitarną. Dziękujemy Dyrekcji Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II za wsparcie 
naszych działań. Pani M. Kwolek wyra-
zy wdzięczności za pomysły oraz inspi-
rujące warsztaty dla uczniów.

Wierzymy, że edukacja globalna 
jest niezwykle ważną częścią procesu 
wychowania dzieci i młodzieży, a dzia-
łania w tym kierunku przyniosą dobre 
efekty w niedalekiej przyszłości. Już te-
raz mamy pomysły na kolejny rok. Kam-

panię edukacyjną w ramach TEG 2019 
zorganizowały i przeprowadziły p. A. Tę-
cza-Blicharz, p. A. Wit, p. M. Kwolek 
oraz p. A. Szot-Dec.

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza
Zanieczyszczenie powietrza jest 

jednym z najistotniejszych problemów 
w Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego 
samopoczucia. Dlatego też 14 listopa-
da nasza szkoła brała udział w obcho-
dach Dnia Czystego Powietrza, pod 

honorowym patronatem burmistrza 
Gminy i Miasta Sokołów Młp. pana An-
drzeja Ożoga. Nasi wychowankowie 
wraz z opiekunami uczestniczyli w akcji 
happeningowej popierającej działania 
proekologiczne w ramach akcji „Czyste 
Powietrze”. Zaopatrzeni w transparenty 
wyruszyli na przemarsz uliczny w oko-
lice naszej szkoły, skandując hasła: 
„Stop smogowi”, „Chcemy oddychać 
czystym powietrzem”. Dyrekcja naszej 
szkoły, zwróciła się również do wycho-
wawców, aby przeprowadzili pogadanki 
ekologiczne na temat zanieczyszczenia 
powietrza i skutków zanieczyszczeń at-
mosfery. Uczniowie klasy 6 c rozdawali 
w tym dniu ulotki informacyjne na te-
mat szkodliwości palenia oraz spalania 

niebezpiecznych odpadów w piecach 
domowych. Ulotki te zostały przekaza-
ne przez Zakład Komunalny, który był 
również współorganizatorem działań 
proekologicznych. Koordynatorzy akcji 
z ramienia szkoły: S. Winiarska i A. Tę-
cza-Blicharz
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Rocznica

ZS TRZEBOŚ

Drugi dzień października 2019 r. 
zapewne na długo zapadnie w pamięci 
uczniów, rodziców i nauczycieli trzech 
szkół w Trzebosi. Tego dnia bowiem 
świętowaliśmy X rocznicę nadania imion 
oraz przekazania sztandarów szkołom: 
Szkole Podstawowej nr 1 im. bł. Broni-
sława Markiewicza, Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. św. Stanisława Kostki oraz 
Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Fau-
styny Kowalskiej.

Na uroczystość przybyło wielu 
znamienitych gości. Wśród nich swo-
ja obecnością zaszczycili nas: p. An-
drzej Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta 
Sokołów Młp., dr Jolanta Wasilewska 
– starszy wizytator kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty oraz Wojewody Pod-
karpackiego, p. Stanisław Ożóg – były 
poseł do Parlamentu Europejskiego, p. 
Stanisław Kula – radny Powiatu Rze-
szowskiego, p. Tadeusz Chmiel – radny 
Powiatu Rzeszowskiego, p. Sławomir 
Ożóg – przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
w Sokołowie Młp., p. Agata Dec – dyrek-
tor MGOKiR w Sokołowie Młp., p. Hen-
ryk Kraska – Przewodniczący Rady Mia-
sta Sokołów Młp. a równocześnie sołtys 
Trzebosi, p. Stanisław Jarosz – kierow-
nik Referatu Oświatowego, p. Joanna 
Wiśniewska – sołtys Trzebosi – Podlas, 
p. Sabina Woś – poetka sokołowska. 
Przybyli również dyrektorzy okolicznych 
szkół, przewodniczący oraz przedstawi-
ciele Rad Rodziców. Swą obecnością 
zaszczyciła także hafciarka p. Stefania 
Kowalska, która wykonała piękne sztan-
dary dla szkół.

Obchody tak wspaniałego jubileuszu 
rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, 

koncelebrowaną przez Dyrektora Mi-
chalickiego Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych ks. Leszka Przybylskiego 
ze Zgromadzenia Księży Michalitów 
w Miejscu Piastowym, ks. Józefa Filę 
oraz ks. Mariusza Korbeckiego. W wy-
głoszonym kazaniu ks. Przybylski pod-
kreślał, jak ważną rolę w życiu każdej 
szkoły pełni patron. Przybliżył sylwet-
ki świętych, a na końcu Mszy udzielił 
wszystkim zgromadzonym błogosła-
wieństwa relikwiami bł. ks. Bronisława 
Markiewicza.

Następnie wszyscy udali się do Ze-
społu Szkół, gdzie na sali gimnastycznej 
odbyła się dalsza część uroczystości. 
Po przywitaniu wszystkich przybyłych 
przez p. dyrektor Zespołu Szkół w Trze-
bosi p. Lucynę Korzenny przyszedł 
czas na wyczekiwane występy dzieci. 
Program artystyczny zaprezentowa-
li najpierw uczniowie z SP nr 3, którzy 
w pięknej balladzie ukazali postać swej 
patronki – siostry Faustyny. Dziewczyn-
ki wspaniale zatańczyły również taniec. 
W dalszej części postać swego patrona 
przybliżyli uczniowie z SP nr 2. W ten 
sposób poznaliśmy trudną drogę Sta-
nisława Kostki do świętości, będącą 
równocześnie inspiracją dla współcze-
snej rodziny. Z kolei uczniowie z SP nr 1 
ukazali swego patrona – błogosławione-
go Bronisława Markiewicza w scence 
obrazującej jego wewnętrzne zmagania 
z niełatwą codziennością. Wszystkie 
występy ubogaciła „Kalinka” – Dziecię-
cy Zespół działający w Zespole Szkół 
w Trzebosi. Kalinka pięknie zaśpiewała 
hymny szkół i zaprezentowała fragmen-
ty swego repertuaru. Całość była wspa-
niale przygotowana, a młodzi aktorzy 
wręcz profesjonalnie odegrali swe role.
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Rola i znaczenie konkursów

Po zakończeniu części artystycznej 
głos zabrali przybyli goście. Nie obyło 
się bez słów podziwu i uznania pod ad-
resem pań, które dziesięć lat temu peł-
niły funkcje dyrektorów: p. Heleny Piróg, 
p. Anny Ożóg oraz p. Genowefy Kraski, 
oraz podziękowań w stronę ówczesne-
go burmistrza Gminy i Miasta Sokołów 
Małopolski pana Andrzeja Ożoga. To 
głównie dzięki ich staraniom oraz księ-
dza proboszcza Józefa Fili teraz mogli-
śmy świętować ten jubileusz.

Na koniec pragnę złożyć podzię-
kowania wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego, iż mogliśmy tak uroczyście 
świętować tę X rocznicę i wyrazić na-
dzieję, że wspaniali patronowie szkół 
będą czuwać nad dziećmi i młodzieżą 
na trudnych drogach współczesnego 
świata. Niechaj więc Słowa Bronisława 
Markiewicza „Słowa roztropne więcej 
znaczą w wychowaniu dzieci, a jesz-
cze więcej dobry przykład z góry” będą 
dla nas drogowskazem oraz mottem 
przewodnim na każdą chwilę naszego 
życia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
Lucyna Korzenny

Każdy człowiek jest do czegoś 
uzdolniony, a wykrywanie tych zdol-
ności jest bardzo ważnym zadaniem 
szkoły, czyli nauczycieli i wychowaw-
ców. Wiadomo, że tyle jest rodzajów 
zdolności, ile jest rodzajów działalności 
ludzkiej i każdemu rodzajowi działalno-
ści odpowiada rodzaj zdolności. Często 
jednak nawet wysokie uzdolnienia nie 
wystarczają do osiągnięcia sukcesu na 
miarę własnego talentu, jeżeli nie jest 
on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze 
strony nauczyciela. Toteż wdrażanie 
uczniów do systematycznej pracy nad 
własnym rozwojem stanowi szczególnie 
ważną część składową działań pedago-
gicznych dynamizujących rozwój ich 
zainteresowań i uzdolnień. W ogólnych 
założeniach praca z uczniami ma na 
celu rozwijanie ich zdolności, zaintere-
sowań i bardzo ważna jest opieka peda-
gogiczna i psychologiczna nad każdym 
uczniem biorącym udział w konkursie. 
Należy respektować jego potrzeby, 
które wynikają ze szczególnych możli-
wości intelektualnych i emocjonalnych. 
Potencjał twórczy uczniów stanowi 

bogactwo narodu, może być moto-
rem rozwoju całej społeczności. Praca 
z uczniami to działania nastawione na 
stwarzanie możliwości rozwoju ich za-
interesowań, pobudzanie wyobraźni, 
fantazji, przyzwyczajanie uczniów do 
wykorzystania swoich zainteresowań 
i uzdolnień w dalszej pracy, doskona-
lenie koncentracji, uwagi jak również 
przyzwyczajanie do samodzielnego 
rozwiązywania problemów z wykorzy-
staniem posiadanej wiedzy a także 
przygotowanie uczniów do konkursów. 
Wymienione cele umożliwiają dzie-
ciom wyzwolenie aktywności twórczej, 
gromadzenie doświadczeń i przeżyć 
estetycznych, artystycznych i społecz-
nych. Rozwijają wyobraźnię dziecka 
i jego kreatywność. Wpływają na rozwój 
jego osobowości, umożliwiają wypo-
wiedź w różnych rodzajach ekspresji. 
Jest wielu nauczycieli, którzy uczciwie 
podchodzą do konkursów. Z rozrzew-
nieniem można patrzeć na zwycięzców, 
którzy nie kryją swojego zaskoczenia, 
iż zostali wyróżnieni. Sam fakt zajęcia 
jakiegoś miejsca, nawet otrzymanie 
wyróżnienia czy dyplomu uczestnictwa 
powoduje radość i ogromne dowarto-
ściowanie. Ile karier i dalszych wyborów 
życiowych swe początki miało w szkole 
i w uczestnictwie w jakimś konkursie. 
Przygotowanie uczniów do konkursów 
bazuje przede wszystkim na ich zdolno-

ściach i zainteresowaniach i nie ulega 
wątpliwości, że warto i można kształto-
wać zainteresowania. Trudniej określić, 
jak to robić, które czynniki oraz metody 
i formy oddziaływania są najbardziej 
skuteczne. Złożoność problemu wynika 
stąd, że na każdą jednostkę oddziału-
ją w różnym stopniu odmienne czynni-
ki. Zmieniają się one w zależności od 
wieku dziecka, jego aktywności, od-
działywania środowiska, rodziny, insty-
tucji wychowawczych, organizacji dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz innych 
a najbardziej dominującym czynnikiem 
jest rola szkoły, która w kształtowaniu 
zainteresowań uczniów jest niewątpli-
wa. Na niej to spoczywa odpowiedzial-
ność za wykrywanie i rozwijanie zain-
teresowań. Zainteresowania budzą się 
łatwiej, jeżeli doświadczenia dziecka 
poparte są określonymi zdolnościami. 
Rozwojowi zainteresowań plastycznych 
sprzyjają zdolności manualne dziecka, 
wrażliwość na barwy, dobre różnico-
wanie kształtów. Absolutny lub dobry 
słuch – rozwojowi zainteresowań mu-
zyką. Sportem szybciej zainteresuje się 
dziecko o rozwiniętych sprawnościach 
motorycznych, niż takie, u którego 
cechy te nie zostały rozwinięte. Czy-
telnictwem zajmie się przede wszyst-
kim dziecko, które nie ma problemów 
z samym czytaniem. W związku z tym 
należy pamiętać, że okres dzieciństwa 
musi być wykorzystany maksymalnie 
dla kształtowania zainteresowań. Tak 
jest bowiem w Szkole Podstawowej 
w Trzebosi. Już od przedszkola po 
kolejne klasy panie wychowawczynie 
przygotowują do uczestnictwa dzieci 
i uczniów w różnorodnych konkursach: 
szkolnych, gminnych, powiatowych 
czy ogólnopolskich. W tym roku szkol-
nym najmłodsza społeczność szkolna 
uczestniczyła w następujących konkur-
sach: „Dynia jako zaczarowana karoca 
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dla Kopciuszka”, „Pantofelek dla Kop-
ciuszka”, „But dla Kota w Butach”, „Ma-
giczna Moc Bajek”, „Jesienny liść”, „Jeż 
kolczasty zwierz”, „Ozdoba choinkowa 
wykonana z tkanin”. Uczniowie klas I–V 
wzięły udział w: „Jesienne cuda natu-
ry”, „Jeż kolczasty zwierz”, „Konkursie 

z języka angielskiego z okazji dnia języ-
ków obcych”, „Niepodległość w oczach 
dziecka”, „Super liczę”, „Mistrz ortogra-
fi i”, „Wiem wszystko o Polsce, bo jestem 
Polakiem”, „Karmnik dla ptaków”. Aby 
zmotywować uczniów do wzięcia udzia-
łu we wszelkiego rodzaju konkursach, 

trzeba umiejętnie wpłynąć na ich chęci, 
rozbudzić zainteresowania i pozytywne 
nastawienie do uczestnictwa w konkur-
sach. Takie podejście pedagoga pozwa-
la uczniom w pełni zaangażować się 
w realizację projektu konkursów.

Lucyna Piersiak

„Błędy w komunikacji i ich wpływ 
na efektywność nauczania języków obcych”

XVIII Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej w Górnie 
już za nami...

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

ZS GÓRNO

W dniu 26.09.2019 r. o godz.14.30 
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąc-
lecia Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go w Wólce Niedźwiedzkiej odbyły 
się warsztaty dla nauczycieli języków 
obcych z Gminy Sokołów Małopolski. 
Ich tematem były „Błędy w komunikacji 
i ich wpływ na efektywność nauczania 
języków obcych”. Zostały one zaini-
cjowane przez Pana Andrzeja Ożoga 
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie 
Małopolskim i rozpoczęły cykl takich 
spotkań. Była to jedna z niewielu okazji 
do wspólnego spotkania się wszystkich 
nauczycieli języków obcych w gminie 
oraz wymiany doświadczeń, poglądów 
i dyskusji. Warsztaty zostały przeprowa-
dzone przez panią Ewę Wojciechow-
ską (nauczycielkę j. angielskiego), na-
tomiast nad dyskusją o innych ważnych 

elementach nauczania gwarantujących 
sukces dydaktyczny czuwała pani Ewa 
Rybak (wicedyrektor szkoły, nauczyciel 
j. niemieckiego) i Anna Ożóg (nauczy-
cielka języka angielskiego). Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom spotkania za 
aktywne uczestnictwo w warsztatach 
i życzymy dalszych sukcesów dydak-
tycznych.

Ewa Wojciechowska

30 października 2019 r. odbył się XVIII 
Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej 
„Śpiewaj duszo ma...” zorganizowany 
przez nauczycieli obu szkół w Górnie.

Konkurs otworzyła mgr Teresa Sur-
dyka – dyrektor Zespołu Szkół im. ks. 
M. Lachora w Górnie. Powitała przy-

byłych gości, sponsorów i uczestników 
wraz z opiekunami. Po ofi cjalnym powi-
taniu rozpoczęły się konkursowe zma-
gania uczestników.

Z roku na rok jest ich coraz wię-
cej. W bieżącym roku brało udział 
150 uczniów z przedszkoli i szkół pod-
stawowych kilku powiatów. Młodzi arty-
ści prezentowali bardzo wysoki poziom, 
dostarczając publiczności wiele emocji 
i niezapomnianych wrażeń.

Patronat honorowy nad konkur-
sem objęli: Józef Jodłowski – Staro-
sta Rzeszowski i Andrzej Ożóg – Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Nasz konkurs mógł odbyć się dzięki 
hojności i dobremu sercu naszych spon-
sorów.

Byli nimi:
Stanisław Ożóg – Senator RP
Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej minionej ka-
dencji
Zarząd Banku Spółdzielczego w Soko-
łowie Młp
Ks. Tomasz Kozicki – Proboszcz Parafi i 
Górno
Zarząd Telekomunikacji „Wist” w Łące
Bogdan, Krzysztof i Tomasz Radomscy – 
Prezesi Firmy „STYROBUD” Trzeboś
Rafał Miazga – Prezes Firmy „Smak” 
w Górnie
Lucyna Perlak – Radna Powiatu Rze-
szowskiego
Marta i Ryszard Stelmach – Lekarze 
medycyny – NZOZ Górno
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Anna i Paweł Piela – Firma „POL-BUD” 
w Sokołowie Młp.
Andrzej Krawiec – Sołtys Sołectwa Górno
Dyrektor Krytej Pływalni w Sokołowie 
Młp.
Prezesi Halowego Toru Kartingowego 
„Reskart Racing” w Rzeszowie
Maciej Szmyd Zakład Piekarnictwa 
Trwałego – Górno Dołęga
Zofi a Buczkowska i Jadwga Cholewa 
– „Kasztel na Ursynowie” Łowisko
Barbara i Tadeusz Tupaj – Firma „TT-
-Bruk” Górno
Elżbieta Wisz – Stacja Paliw EL-PETRO 
w Górnie

Składamy Państwu wyrazy uznania 
za zaangażowanie oraz wsparcie fi nan-
sowe i rzeczowe w przygotowanie kon-
kursu.

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

Życzymy wytrwałości w dalszym 
czynieniu dobra!

Głęboko wierzymy, że okazywana 
przez Państwa siła serca i przyjazna 
dłoń, będzie nas wspierać w dalszej 
pracy podejmowanej dla dobra dziecka.

Występy młodych artystów oceniało 
jury w składzie:
przewodnicząca – p. Joanna Januszew-
ska – pracownik kulturalno-oświatowy 
Domu Pomocy Społecznej w Górnie,
p. Dorota Gnyp – nauczyciel muzyki 
w Zespole Szkół w Jasionce,
ks. Krzysztof Hyziak – katecheta Zespo-
łu Szkół w Górnie.

Wyniki XVIII Powiatowego Konkur-
su Piosenki Religijnej „Śpiewaj duszo 
ma...”

Grupa wiekowa 
– przedszkole i klasy 0

I miejsce ex aequo zajęli:

1.   Franciszek Kozak, Aleksandra Ry-
czaj, Marianna Kulasa, Franciszek 
Kuca, Filip Bęben – „Boże nutki” 
z Przedszkola Samorządowego 
w Sokołowie Młp

2.  Amelia Cebula, Julia Chorzępa, 
Dawid Krawiec, Aleksandra Pa-
sierb, Jakub Sondej – Przedszkole 
w Wólce Sokołowskiej

3.  Julia Cholewa, Kornelia Boguń 
– Przedszkole w Łowisku

4.  Hanna Gurczyńska, Karolina 
Drewniak, Iga Czarniecka, Edyta 
Drewniak, Szymon Krupa Przed-
szkole z Zespołu Szkół w Sokołowie 
Młp.

5.  Aniela Lesiczka – Ochronka Ducha 
Św. w Sokołowie Młp.

6.  Zuzanna Chmura, Milena Goclon, 
Franciszek Olejarz – Przedszkole 
Parafi alne w Kamieniu

7.  Kamil Kramarz, Krzysztof Tupaj, 
Dominika Gut, Zuzanna Polańska, 
Julia Perlak – Przedszkole w Górnie

8.  Adrianna Bartecka, Karolina Błą-
dek, Mikołaj Grabiec – Przedszkole 
w Kamieniu Prusinie

9.  Katarzyna Matuła, Izabela Rem-
bisz, Zuzanna Sakowska – Przed-
szkole w Górnie

Grupa wiekowa – klasy I–III
I MIEJSCE
Julia Tabaka – Zespół Szkół im. Pry-

masa Tysiąclecia Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej

Julia Tendera – Zespół Szkół nr 1 
w Stobiernej

II MIEJSCE
Aleksandra Partyka – Szkoła Pod-

stawowa im. św. Jadwigi Królowej 
w Kamieniu Prusinie

Maja Bęben – Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Liliana Bełz – Zespół Szkół w Trzebosi
III MIEJSCE
Wiktoria Puc – Szkoła Podstawowa im. 

Armii Krajowej w Zaczerniu
Paulina Cisowska – Zespół Szkół im. 

Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

ZESPOŁY
I MIEJSCE
Emilia Łyczko, Martyna Koziarska, 

Karol Nowak – Zespół Szkół nr 1 
w Stobiernej

II MIEJSCE
Wiktoria Bieniek, Lena Marczydło, 

Emilia Grochala, Eliza Zaguła 
– Szkoła Podstawowa im. Armii Kra-
jowej w Zaczerniu

Natalia Konior, Nikola Sabat Zuzanna 
Małysa, Wiktoria Piekut, Michał 
Urban – Szkoła Podstawowa im. św. 
Stanisława Kostki w Kamieniu

III MIEJSCE
Antonina Chorzępa, Łucja Zdeb, 

Karolina Krupa, Klaudia Zagaja 
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Igna-
cego Partyki w Górnie

Nikola Łączyńska, Julia Skowron 
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Igna-
cego Partyki w Górnie

WYRÓŻNIENIE
Julia Gwóźdź, Kamila Kozak, Mał-

gorzata Hajder, Justyna Przyby-
ło – Szkoła Podstawowa im. św. 
Jadwigi Królowej w Kamieniu Pru-
sinie

Wiktoria Baran, Wiktoria Dyla, Kinga 
Kniaź, Julia Niemiec, Marcelina 
Nowak – Zespół Szkół nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Nienadówce

Antonina Tupaj, Klaudia Tarała, Olga 
Kida, Ala Miazga, Filip Cisek – 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. M. 
Lachora w Górnie

Grupa wiekowa – klasy IV–VIII
SOLIŚCI
I MIEJSCE
Kinga Piekut – Szkoła Podstawowa nr 

1 im ks. M. Lachora w Górnie
Zofi a Kwiatkowska – Szkoła Podsta-

wowa zakonu Pijarów im. św. Józefa 
Kalasancjusza w Rzeszowie

II MIEJSCE
Szymon Chmiel – Zespół Szkół nr 1 

w Stobiernej
Julia Tracz – Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej
Nikola Lepianka – Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. bł. Bronisława Markiewicza 
w Zespole Szkół w Trzebosi

III MIEJSCE
Dominik Litwin – Zespół Szkół im. 

Armii Krajowej w Zaczerniu
Bartłomiej Urbanik – Szkoła Podsta-

wowa im św. Jadwigi Królowej w Ka-
mieniu Prusinie

Adrianna Filip – Szkoła Podstawowa nr 
16 w Rzeszowie

WYRÓŻNIENIE
Maja Urban – Zespół Szkół w Wólce 

Niedźwiedzkiej
Jeremi Krzanowski – Zespół Szkół nr 1 

w Nienadówce
Krzysztof Kuca – Zespół Szkół im Jana 

Pawła II w Sokołowie Młp.
Weronika Perlak – Szkoły Podstawo-

wej w Jeżowem Podgórzu
Natalia Tęcza – Szkoła Podstawowa nr 

2 im św. Stanisława Kostki w Trze-
bosi

Martyna Surdziel – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Ignacego Partyki w Gór-
nie

ZESPOŁY
I MIEJSCE
Wiktoria Sądej, Maja Chorzępa – Szko-

ła Podstawowa nr 2 im. Ignacego 
Partyki w Górnie

Weronika Pękala, Julia Tracz – Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce

Angelika Makarska, Magdalena Bed-
narz, Gabriela Przybysz, Zuzanna 
Sagan, Wioletta Bochenek – Szko-
ła Podstawowa w Zespole Szkół im. 
św. Stanisława Kostki w Kamieniu

II MIEJSCE
Agnieszka Kiełb, Anastazja Romań-

ska, Oliwia Surdziel, Julia Wąsik 
i Zuzanna Zdeb – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im Ignacego Partyki 
w Górnie

Marcin Kocieł, Magdalena Barszczak, 
Maja Stopyra, Joanna Boguń, 
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Anna Zając – Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Łowisku

Zuzanna Cichosz, Wiktoria Decowska, 
Maja Kasieczko, Klara Łuszczki, 
Zuzanna Włodarczyk – Szkoła Pod-
stawowa Zakonu Pijarów im św. Jó-
zefa Kalasancjusza w Rzeszowie

III MIEJSCE
Martyna Osiniak, Amelia Rzeszutek 

– Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Sokołowie Młp.,

Kamila Urbanik, Dominika Żak, Wik-
toria Błądek, Kinga Błądek – Szko-
ła Podstawowa im. św. Jadwigi Kró-
lowej w Kamieniu Prusinie

Patrycja Dzioban, Maja Drapała, Ani-
ta Rusnarczyk, Nadia Piersiak, 
Zuzanna Kraska – Zespół Szkół 
w Trzebosi

WYRÓŻNIENIE
Amelia Matuła, Bartosz Nieroda 

i Anna Stafa – Szkoła Podstawo-
wa nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej 
w Trzebosi

Daria Cyrana, Patrycja Piędel i Julia 
Socha – Zespół Szkół w Jeżowem 
Centrum

Jury pogratulowało wszystkim wyko-
nawcom, podkreślając rosnący poziom 
wykonania piosenek przez uczestników 
konkursu.

Składamy gorące podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji konkursu, a w szczególno-
ści sponsorom, patronom honorowym 
i władzom gminy. Bez Was drodzy 
Państwo nie udałoby się nam przepro-

wadzić konkursu. Dziękujemy też jury 
za trudną pracę oceniania i nagradza-
nia wykonawców. Dziękujemy również 
uczestnikom, a także ich opiekunom 
– to wasza praca i wasz czas były klu-
czem do powodzenia całej inicjatywy. 
Podziękowania należą się także p. 
Sławomirowi Osiniakowi, pracowni-
kowi MOGSiR-u w Sokołowie Młp. za 
obsługę nagłośnienia oraz paniom wy-
dającym posiłki: Agnieszce Kida, Mar-
cie Tarała, Magdalenie Łyko i Halinie 
Dudzik.

Za wspólnie spędzony czas wszyst-
kim serdecznie dziękują główni organi-
zatorzy konkursu Halina Godek i Marta 
Perlak. Do zobaczenia za rok!

Halina Godek i Marta Perlak

Fot. Barbara Radomska – uczennica kl. 8 SP w Górnie

Uczniowie SP nr 2 w Górnie zwiedzają Warszawę
Przy współpracy z biurem podróży 

Marco Polo Travel Rzeszów w dniach 
04–05.11.2019 roku udaliśmy się na 
szkolną wycieczkę do Warszawy. 
Uczniowie, rodzice, wychowawcy i na-
uczyciele, pod nadzorem pilota i prze-
wodnika, mieli okazję zobaczyć najwięk-
sze atrakcje naszej stolicy.

W pierwszy dzień wycieczki zwie-
dziliśmy Stadion Narodowy, a następnie 
całą warszawską starówkę wraz z Pla-
cem Zamkowym, Kolumną Zygmunta, 
Syrenką Staromiejską, murami obron-
nymi i Archikatedrą Św. Jana. Kolejnym 
punktem zwiedzania w pierwszym dniu 
wycieczki po Warszawie był Plac Piłsud-

skiego z Grobem Nieznanego Żołnie-
rza, gdzie oddaliśmy cześć poległym za 
ojczyznę żołnierzom i obserwowaliśmy 
zmianę warty. Następnie przenieśliśmy 
się do Sejmu, gdzie z poziomu tzw. ga-
lerii sejmowej zapoznaliśmy się z historią 
władzy ustawodawczej w Polsce. Starsi 
uczniowie zakończyli ten niezwykle bo-
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gaty programowo dzień wizytą w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, młod-
si natomiast mieli okazję zapoznać się 
z fascynującą, kilkusetletnią historią nur-
kowania w Polsce w Muzeum Nurkowa-
nia. Drugi dzień zwiedzania Warszawy 
zawierał dwa główne punkty: Centrum 

Nauki Kopernik (wraz z planetarium) 
i Zamek Królewski. Bardzo sprzyjająca 
nam przez te dwa dni pogoda dodatko-
wo pozwoliła na krótki spacer po Zespole 
Parkowym „Łazienki Królewskie”, gdzie 
mogliśmy podziwiać tzw. Pałac na Wy-
spie oraz pomnik Jana III Sobieskiego.

Serdecznie dziękujemy Państwu 
Małgorzacie i Janowi Kiełb za dofi nan-
sowanie naszej historyczno-kulturo-
znawczo-naukowej wycieczki szkolnej 
do stolicy Polski i pokrycie pełnych 
kosztów przejazdu.

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Biały

Waga stanęła w miejscu. Czy to już koniec odchudzania?

Prawidłowo skomponowana dieta 
i regularna aktywność fi zyczna to naj-
pewniejsze oręże w walce z nadpro-
gramowymi kilogramami. Początkowo 
przynosi bardzo dobre efekty. Problem 
zaczyna się, kiedy waga nagle staje. 
Przyczyn efektu plateau może być wie-
le, jednak w większości przypadków to 
naturalna reakcja organizmu, która nie 
powinna zniechęcać do dalszego od-
chudzania.

Dlaczego 
przestajemy chudnąć?

Kiedy zmniejszamy kaloryczność 
przyjmowanych posiłków, organizm 
zaczyna się wspierać rezerwami gliko-
genu, zmagazynowanymi na czarną 
godzinę w mięśniach i wątrobie. Przy 

spalaniu glikogenu tracimy dużo wody, 
dlatego też na początku odchudzania 
waga szybko leci w dół. Po jakimś cza-
sie – zwykle 2–3 tygodniach – organizm 
przyzwyczaja się do nowego sposobu 
odżywiania oraz zwiększonej aktyw-
ności i dostosowuje do tych nawyków 
metabolizm. Stąd chwilowa przerwa 
w zrzucaniu zbędnych kilogramów, któ-
ra może trwać do 3 tygodni. Jeśli po tym 
czasie nie zaczniemy znowu chudnąć, 
to znaczy, że przyszedł czas na zmiany. 
Do trwałego zatrzymania wagi może do-
prowadzić rutyna w odżywianiu i trenin-
gu. Jak podkreśla Monika Kozioł z Po-
radni Dietetycznej MK-dietetyk – bardzo 
ważne jest, aby dieta była prawidłowo 
dostosowana do danego etapu odchu-
dzania, to samo dotyczy aktywności 
fi zycznej. Efekt plateau może być tak-
że związany z rozrostem mięśni, które 
ważą więcej niż tłuszcz. A to znaczy, że 
zmierzamy w dobrym kierunku.

Inne przyczyny 
zatrzymania się wagi

Odchudzanie to proces skompliko-
wany, zależny od wielu czynników. Za-
burzyć go może m.in. stres, problemy ze 

snem, schorzenia, z których nie zdaje-
my sobie sprawy, a także – podjadanie 
pomiędzy posiłkami. U kobiet efekty die-
ty redukcyjnej są w dużej mierze uzależ-
nione od dnia cyklu miesiączkowego.

Aby właściwie zdiagnozować przy-
czynę zatrzymania spadków masy ciała 
i powziąć odpowiednie kroki, warto wy-
brać się do dietetyka.

Porady dietetyka

Zdarza się, że podczas odchudzania zostajemy postawieni pod ścianą – nasza waga nagle przestaje się 
zmniejszać. Jest to tak zwany efekt plateau, często niesłusznie utożsamiany z porażką. To jeden z najtrud-
niejszych psychicznie etapów w całym procesie redukcji masy ciała.
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Proswim Crossduathlon 2019

„O Tarczę Legionów”

W dniu 19.10.2019 r. nad zalewem 
w Turzy ulokowany został start oraz meta 
kolejnej imprezy organizowanej przez 
Stowarzyszenie Sportowe Proswim. 
Współorganizatorami byli: Siłownia 
Evitka, Firma meblarska FORMA oraz 
MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim.

Crossduathlon, czyli połączenie bie-
gu z jazdą na rowerze to nowa i bardzo 

niszowa dyscyplina sportu. Formuła 
crossduathlonu (bieg 5 km/rower 20 km/ 
bieg 2,5 km) okazała sie bardzo wyma-
gająca. W zawodach wystartowało 41 
zawodników, w tym wielu nowicjuszy, co 
bardzo cieszy. Poziom sportowy stał na 
zaskakująco dobrym pułapie,a wszyscy 
kończyli swój udział z uśmiechem na 
twarzy. Bardzo długie i pracochłonne 

przygotowania w tym dniu wynagrodziła 
pogoda, która była wymarzona.

Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom, dziękujemy współorganizatorom, 
sponsorom oraz wolontariuszom – bez 
których nie dalibyśmy rady!

Stowarzyszenie Sportowe 
Proswim

W dniach 23–24 listopada w Sokoło-
wie Małopolskim odbył się Turniej Piłkar-
ski „O Tarczę Legionów”. Była to trzecia 
edycja zmagań sportowych, przypomi-
nająca uczestnikom o historii tarcz legio-
nowych. Idea fundowania tarcz ma swą 
tradycje sięgającą początków I wojny 
światowej. Dochód ze sprzedaży gwoź-
dzi wbijanych do tarczy – zawierających 
nazwiska ofi arodawców – przeznaczano 
na cele legionowe oraz dla wdów i sie-
rot po legionistach. Zamysł ufundowana 
sokołowskiej tarczy zrodził się w 1916 
roku, zaś uroczyste odsłonięcie nastąpiło 
6 maja 1917 roku. W okresie międzywo-
jennym Sokołowska Tarcza zdobiła re-
prezentacyjną salę sokołowskiego magi-
stratu. Szczęśliwie przetrwała w ukryciu 
okres okupacji hitlerowskiej oraz czas 
PRL-u. Odnaleziona została w latach 80-
tych XX wieku w pawilonie miejscowego 
klubu sportowego. Dzisiaj znajduje się 
w zbiorach Społecznego Muzeum Ziemi 
Sokołowskiej.

Pierwszego dnia rozgrywek, na par-
kiety obu sokołowskich hal stawili się 
dzieci i młodzież z województw: Pod-
karpackiego, Małopolskiego oraz Lubel-
skiego. Drużyny rywalizowały w pięciu 
kategoriach wiekowych (roczników od 
2006 do 2013). Miejscowi nie byli zbyt 
gościnni, bo Akademia TG Sokół wygra-
ła w trzech z nich. Tylko w najstarszym 
najlepsza okazała się SPEC Stal Łań-
cut, zaś w kategorii 2009/10 – dziew-
czyny z FASE Krakowa. W sumie udział 
wzięło około 240 młodych sportowców.

Tegoroczną nowością, był Turniej dla 
osób dorosłych. Kapitanami drużyn byli 
znani piłkarze, muzycy i aktorzy, min. 
byli reprezentanci kraju w piłce nożnej: 
Jacek Krzynówek, Maciej Żurawski i Ja-
kub Wawrzyniak, muzyk – lider grupy 
Happysad – Jakub Kawalec, aktor Pa-
weł Małaszyński. Niespodzianką Tur-
nieju była drużyna trenerów, kierowana 
przez wiceprezesa ds akademii w MKS 
TG Sokół – Piotra Daroche. Turniej wy-
grała drużyna Jacka Krzynówka, która 
niemal w całości składała się z pracow-
ników głównego sponsora sokołowskiej 
szkółki piłkarskiej, fi rmy Kartony24.

Gorące podziękowania kierujemy do:
Wszystkich drużyn dzieci i młodzie-

ży biorących udział w zawodach,
Drużyn niedzielnego Turnieju i ich 

kapitanów Kuby Kawalca, Pawła Mała-
szyńskiego, Kuby Wawrzyniaka, Mać-
ka Żurawskiego, Jacka Krzynówka za 
udział w tym wydarzeniu,

Pana Stanisława Kuli za współorga-
nizację i wsparcie,

Pana Mariusza Chorzępy za wspar-
cie i mobilizację do działań

Pani Agaty Dec – Dyrektor MGOK-
SiR w Sokołowie Małopolskim za współ-
organizację i wsparcie,

Restauracji Wiercimak z Sokołowa 
Małopolskiego za wyżywienie uczestni-
ków Turnieju,

Urszuli Miazga, Łukasza Ożoga 
i Waldemara Mazgaja za pomoc me-
dialną,

Pana Wiesława Sondeja – Dyrekto-
ra ZS im Jana Pawła II, za udostępnie-
nie obiektu,

Pana Antoniego Kuli – Dyrektora ZS 
im. Tadeusza Kościuszki, za udostęp-
nienie obiektu,

Pana Rajmunda Piechoty z fi rmy 
Cutline Wear Factory,

Pani Iwony Chowaniec, właścicielki 
biura rachunkowego Maximus,

Witolda Pasierba, Konrada Białka, 
Mieczysława Płoszaja i Piotra Kisiel za 
zabezpieczenie medyczne Turniejów.

Żon i partnerek kadry trenerskiej 
i zarządzającej akademią TG Sokół (za 
wyrozumiałość i cierpliwość).

Agnieszki Prucnal i Joanny Walickiej 
za pomoc w przygotowaniu poczęstun-
ku dla niedzielnych gości.
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Patronów honorowych wydarze-
nia: Stanisława Ożoga – Senatora RP, 
Karola Ożoga – Radnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Józefa Jodłowski 
ego – Starosty Powiatu Rzeszowskie-
go, Stanisława Kuli – Radnego Powia-
tu Rzeszowskiego, Tadeusza Chmiela 
– Radnego Powiatu Rzeszowskiego, 

Andrzeja Ożoga – Burmistrza GiM 
Sokołowa Młp., Sławomira Ożoga 
– Radnego Gminy i Miasta Sokołów 
Młp., Mieczysława Golby – prezesa 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Patronów medialnych wydarzenia: 
TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, 
Gazeta Codzienna Nowiny, Podkarpac-
ka Piłka.

Właścicieli fi rm: Kartony 24, Bank 
Spółdzielczy w Sokołowie Młp, Kan-Pol, 
Smak Górno, Kinesiss, Trans Europa, 
Reskart, Warzywniki-Betonowe Rabaty 
Warzywne, Cutline Wear Factory, PPHU 
Maria, Gut-Line, Wybudowani24, Wodi-
ka, Spółdzielni Komunikacyjnej WIST, 
Pizzeri Aniela z Nowej Sarzyny, Re-

stauracji Wiercimak, Connect, Promlek, 
Restauracja-Hotel „Sokół”, Gorący & 
Partnerzy, Biuro Rachunkowe Maximus, 
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za 
wspieranie naszej akademii i tego nieco-
dziennego wydarzenia. Dziękujemy rów-
nież wszystkim uczestnikom tej zabawy.

Ekipa Akademii Futbolu TG Sokół

Zdrowych, spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

w rodzinnej atmosferze miłości, 
pogody ducha i pokoju.
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Spokojnych świąt 

Bożego Narodzenia, 

spędzonych z bliskimi, 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym nowym roku 

życzą

Marta i Ryszard Stelmach

dot. zdarzeń zaistniałych 
od września do listopada 2019 r.

PRZESTĘPSTWA
Od 1 września do 22 listopada 

2019 r. Komisariat Policji w Sokoło-
wie Młp. zanotował 38 przestępstw 
popełnionych na terenie działania 
tutejszej jednostki. Były to przestęp-
stwa przede wszystkim z kategorii 
przestępstw przeciwko mieniu tj. 
kradzież (6 przypadków), kradzież 
z włamaniem (1 przypadek), kra-
dzież dokumentów (1 przypadek), 
podrobienie dokumentu (1 przypa-
dek), uszkodzenie mienia (2 przy-
padki), oszustwo (8 przypadków), 
fi zyczne i psychiczne znęcanie się 
nad rodziną (2 przypadki), uszko-
dzenie ciała (1 przypadek), pobi-
cie (1 przypadek), groźby karalne 
(3 przypadki), kierowanie samo-
chodem w stanie nietrzeźwości (6 
przypadków), kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości mimo 
zakazu sądowego (3 przypadki), 
przywłaszczenie cudzej rzeczy (2 
przypadki) oraz krótkotrwałe użycie 
pojazdu (1 przypadek).

ZDARZENIA DROGOWE
W analizowanym czasie poli-

cjanci KP w Sokołowie Małopolskim 
wykonywali czynności służbowe 
na miejscu, między innymi przy 25 
kolizjach drogowych, z których naj-
więcej miało miejsce w Sokołowie 
Młp. (10 kolizji),w Górnie (3 kolizje), 
Wólce Niedźwiedzkiej (1 kolizja), 
w Nienadówce (1 kolizja), w Trze-
bosi (2 kolizje), w Kątach Trzebu-
skich (1 kolizja), w Trzebusce (1 ko-
lizja) w Turzy (2 kolizje), w Krzywej 
Wsi (1 kolizja) oraz w Kamieniu (3 
kolizje).
Komendant Komisariatu Policji 

w Sokołowie Młp.
podinsp. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

Kurier Sokolowski 4_2019_kor 2.indd   41Kurier Sokolowski 4_2019_kor 2.indd   41 2019-12-13   15:31:322019-12-13   15:31:32



KURIER SOKOŁOWSKI nr 4/253/2019 str. 42

Przysłowia na Nowy Rok
Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.
Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi.
Jaki Nowy Rok, taki cały rok.
Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda.
Gdy Nowy Rok mglisty – zjedzą kapustę glisty.
Jak Nowy Rok jasny i chłodny – cały roczek pogodny i płodny.
Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.
Gdy w Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta.
Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
Redaguje zespół. Adres Redakcji: 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, tel. 17 772 90 53,
www.kurier-sokolowski.com; e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com 
Skład komputerowy: MGOKSiR. Nakład 200 egz.
Druk: Ofi cyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa, tel. (22) 632 83 52,
www.ofi cyna-drukarska.pl, info@ofi cyna-drukarska.pl

Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy jedynie ich autorów.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów.

SOKOŁOWSKISOKOŁOWSKI
PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNEP

Redakcja Kuriera Sokołowskiego zwraca się z prośbą do osób współpracujących w przygotowaniu pisma o dostarczenie materiałów 
do najbliższego numeru w terminie do 02.03.2020 r.
Teksty i zdjęcia należy przekazać na adres redakcji:
Redakcja Kuriera Sokołowskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., 36-050 Sokołów Młp.
ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com

Prośba nasza podyktowana jest koniecznością odpowiednio wcześniejszego zgromadzenia materiałów do druku, uwzględniając cykl przy-
gotowawczy i wydawczy. Po wskazanym terminie nadesłane materiały mogą się ukazać dopiero w następnym numerze Kuriera Sokołowskiego.

Zespól redakcyjny Kuriera Sokołowskiego

y Rok

dny.
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fot. Sz. Bełz

Odsłonięcie tablicy z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości 
oraz 450-lecia lokacji miasta, 11 listopada 2019 r.

Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada 2019 r.

fot. Sz. Bełz

Koncert Patriotyczny, 10 listopada 2019 r. 

fot. P. Biliński
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VI Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp., 

6 października 2019 r.

CROSSDUATHLON 2019, 19 pażdziernika 2019 r.

XII Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy talentów” – XVIII Międzypowiatowy 
Turniej Szachowy pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego, 9 listopada 2019 r.

XV Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem 
Starosty Rzeszowskiego, 17 listopada 2019 r. 

fot. M. Kida
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