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

Młp. w dniu 9 grudnia 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 11 grudnia 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

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

w Sokołowie Młp. w dniu 18 grudnia 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
2. Przedstawienie opinii o budżecie pozostałych Komisji.
3. Opracowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu celem
przekazania jej do Burmistrza.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

Sesja Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 30 grudnia 2015 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokołów Młp. na lata 2016-2021.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Młp. na 2016 rok:

– odczytanie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
– odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji

do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rol-
nictwa,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej,

– przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta
w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,

– głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Sokołów Małopolski,

– w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie wrażenia zgody na najem lokalu,
– w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra właściwe-

go do spraw administracji publicznej o zmianę urzędowej
nazwy miejscowości Kąty – przysiółek wsi Trzebuska na
Kąty Trzebuskie – część wsi Trzebuska

– o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopol-
skim nr XI/82/2007 z 26 września 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia Gminy i Miasta Sokołów Małopolski do Lokalnej
Grupy Działania „EUROGALICJA”,

– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz try-
bu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzysty-
wania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Ma-
łopolski dla niepublicznych przedszkoli,

– w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie wrażenia zgody na najem lokali,
– w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,
– w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklara-

cji podatkowych w podatku od nieruchomości,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grud-

nia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-
2020,

– w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gmi-
nę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego pn.: „Pod-
niesienie standardów nauczania w jednostkach oświato-
wych Gminy Sokołów Młp.”.

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

Następnie o godzinie 11.00
 
odbyła się

uroczysta sesja opłatkowo-noworoczna

1. Prezentacja kolęd przez młodzież.
2. Wręczenie nagrody za działalność sportową Henrykowi

Krasce i za działalność kulturalną Kazimierzowi Smola-
kowi w 2015 roku.

3. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski.

4. Wystąpienia Gości.
5. Składanie życzeń.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy Miasta

w Sokołowie Młp. od 27 listopada 2015 r.
do 29 grudnia 2015 r.

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na dzierżawę działki budowlanej nieza-
budowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
3214/5 w Sokołowie Młp. ul. Rynek z przeznaczeniem na
cele usługowo-handlowe. Przetarg odbył się w dniu
29 grudnia 2015 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej ozna-
czonej w ewidencji gruntów działkami numer 1066/1,
1068/1, 1068/2 położonej w Sokołowie Młp. z przezna-
czeniem na cele produkcji rolnej. Przetarg odbył się
w dniu 29 grudnia 2015 r.,
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– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na dzierżawę działki rolnej oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 2780 położonej w Trze-
bosi, z przeznaczeniem na budowę parkingu ogólnodo-
stępnego. Przetarg odbył się w dniu 29 grudnia 2015 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką numer 242 położonej
w Trzebosi, z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej,

– w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kon-
troli w Klubie Malucha „MISIETULISIE”,

– w sprawie zmian w budżecie 2015 r. oraz zmiany zarzą-
dzenia nr 196/2015 z dnia 28 października 2015 w spra-
wie zmian w budżecie 2015 r.,

– w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 5249/
2 położonej w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem na cele
ogródków przydomowych,

– w sprawie zatwierdzenia planu audytu w Urzędzie oraz
w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Sokołów
Młp.,

– w sprawie odwołania Pana Bogusława Kidy z reprezen-
towania Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w Lokalnej
Grupie Działania „Eurogalicja”,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy działki nr 1020/4 w Sokołowie Młp.

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży działki nr 1224/7, 1224/8 w Soko-
łowie Młp.,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży działki nr 2260/4 w Wólce Nie-
dźwiedzkiej,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży działek nr 3378/1, 3553, 3578 po-
łożonych w Nienadówce,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działek budowlanych nieza-
budowanych oznaczonej w ewidencji gruntów numera-
mi 5886, 5946 położnych w Sokołowie Młp. na osiedlu
„Zacisze”. Termin przetargu został ustalony na dzień
13 stycznia 2016 r.,

– w sprawie najmu budynku usytuowanego na działce nr
1339 w Sokołowie Młp. przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „Dostawa materiałów do budowy
kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północ II w Sokoło-
wie Małopolskim”. Termin przetargu został ustalony na
dzień 4 stycznia 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia konkursu – naboru na partnera
Projektu pn.: „Podniesienie standardów nauczania w jed-
nostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp.”,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
w ciągu ulic: Jesionowa, Sosnowa i św. Huberta w Soko-
łowie Małopolskim w km 0+000-0+975. Termin przetar-
gu został ustalony na dzień 7 stycznia 2016 r.,

– w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntu,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-

minu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym
położonej w Sokołowie Młp. przy ulicy Stodolnej ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką numer 3418. Termin
przetargu został ustalony na dzień 20 stycznia 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej w Nienadówce oznaczonej w ewiden-
cji gruntów działką numer 817/66. Termin przetargu zo-
stał ustalony na dzień 20 stycznia 2016 r.,

– w sprawie przedłużenia umów najmu lokali:

1) Powiatowi Rzeszowskiemu – Starostwu Powiatowego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na cele biurowe, po-
mieszczenia na parterze i pomieszczenie w piwnicy,

2) Powiatowi Rzeszowskiemu – Powiatowemu Ośrodko-
wi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rze-
szowie z przeznaczeniem na cele biurowe, pomiesz-
czenia na parterze, w budynku zlokalizowanym na
działce nr 4072 położonej w Sokołowie Młp. przy ulicy
Rzeszowskiej 29 A,

– w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 1020/4
położonej w Sokołowie Mlp. z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy,

– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Sesja Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 27 stycznia 2016 r.

Podjęcie uchwał:
– w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko–Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.,
– w sprawie przekazania dotacji Samorządowi Wojewódz-

twa Podkarpackiego,
– w sprawie ustanowienia służebności,
– w sprawie zamiany nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na dru-

gim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Sokołów Młp., przyznanie tym kryteriom liczby punków
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdza-
nia spełniania tych kryteriów,

– w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do pu-
blicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Młp.,

– w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Trzeboś,

– w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górno,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania,
– w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Nienadówka.

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

Młp. w dniu 15 lutego 2016 r.

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

w Sokołowie Młp. w dniu 17 lutego 2016 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 19 lutego 2016 r.

Temat posiedzeń:
1. Przedstawienie przez Radnych zadań do projektu Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
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2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2016 rok.

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

Sesja Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu
24 lutego 2016 r.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii na 2016 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy
i Miasta,

– w sprawie zmiany uchwały nr XIII/145/2015 r. z 30 grud-
nia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowa-
nie przez Gminę Sokołów Małopolski zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Podniesienie standardów nauczania
w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp.”,

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Sokołów Małopolski Porozumienia na rzecz realizacji
Projektu: „e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne ko-
rzyści” w Gminie Sokołów Małopolski w ramach dzia-
łania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata
2014-2020 z Fundacją Aktywizacji,

– w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez
Gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego
pn.: „Podniesienie standardów nauczania w jednost-
kach oświatowych Gminy Sokołów Młp.”,

– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę,
– w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Sokołów Małopolski,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzeda-

ży,
– w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie udziału przez

Gminę Sokołów Małopolski w przetargu na Białe Cer-
tyfikaty i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zle-
cenie przeprowadzenia kompletnej procedury uzyska-
nia i sprzedaży Białych Certyfikatów.

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy Miasta

w Sokołowie Młp. od 4 stycznia 2016 r.
do 23 lutego 2016 r.

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 5653/1 w Sokołowie Młp. ul.
Plebańska,

– w sprawie zmiany zarządzenia nr 228/2015 z dnia 10 grud-
nia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdze-
nia regulaminu przetargu na sprzedaż działek nr 5886,

5946 położonych w Sokołowie Młp. gdzie dokonano zmia-
ny składu Komisji,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 3788/7, 3788/10 w Sokołowie
Młp. ul Łazienna,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 839/16, 841/8, 841/10 w Sokoło-
wie Młp. ul. Pileckich,

– w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do
wynajmu w Wólce Niedźwiedzkiej,

– w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego
i motywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia
2016 do 31 sierpnia 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej, oznaczonej w MPO symbolem U – tereny przemysło-
we położone w Wólce Niedźwiedzkiej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów działkami numer: 1383, 3550. Przetarg
odbył się w dniu 17 lutego 2016 r.

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej ozna-
czonej w ewidencji gruntów numerem 2260/4 położonej
w Wólce Niedźwiedzkiej. Przetarg odbył się w dniu
17 lutego 2016 r.,

– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w dniu 27 stycznia 2016 r.,

– w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego, lokalu
w Wólce Niedźwiedzkiej,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu
ulic: Jesionowa, Sosnowa i św. Huberta w Sokołowie Młp.
w km 0+000-0+975”. Przetarg odbył się w dniu 19 lutego
2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 863 w Nienadówce,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działki o numerach 1308/3, 1308/5
położone w Trzebosi,

– w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych,

– w sprawie upoważnienia Z-cy Kierownika Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości gminy,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: „Dostawa materiałów kamiennych
do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski”.
Termin przetargu został ustalony na dzień 1 marca 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: „Dostawa żużla paleniskowego do
remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski”. Ter-
min przetargu został ustalony na dzień 1 marca 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: „Dostawa materiałów chodnikowych
do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Soko-
łów Małopolski”. Termin przetargu został ustalony na dzień
1 marca 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania pn.: „Dostawa betonu do budowy i re-
montu chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski”.
Termin przetargu został ustalony na dzień 1 marca 2016 r.,

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 3428/52 w Nienadówce,

– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Maria Kucia
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Kazimierz Smolak

Dzieñ

Babci i Dziadka

Chociaż na początku stycznia skoń-
czyłem 64 rok życia, to po raz pierwszy
byłem oficjalnie zaproszony jako dzia-
dek na uroczystość z okazji dnia babci
i dziadka, która to odbywała się w bu-
dynku świetlicy wiejskiej na stadionie
w Górnie. Zostawiłem obowiązki w Za-
kładzie Mięsnym i dziadziu Kaziu razem
z babcią Zosią (moją żoną) z pewnego
rodzaju dziadkowską dumą pomasze-
rował na przygotowane przez panie wy-
chowawczynie święto. Dla nas głównym
aktorem była wnuczka Nikola, która cho-
dzi do przedszkola w Górnie.

Kiedy patrzyłem na występujące
dzieci, przypomniało mi się, jak to 60 lat
temu sam chodziłem do przedszkola.
Muszę się pochwalić, że miałem zna-
mienite towarzystwo w osobie kolegi
Kazika Ożoga, dziś znanego i szanowa-
nego profesora. Jesteśmy z jednego
rocznika, więc znamy się i przyjaźnimy
już 61 lat, od trzeciego roku życia. Po-
siadamy wspólne zdjęcie, które co roku
ma większą dla mnie wartość.

Z łezką w oku patrzyłem na dzieciąt-
ka jak śpiewały i odgrywały sceny w ja-
sełkach. Były tam Maryja z Józefem,
aniołkowie, pasterze, trzej królowie, któ-
rzy przepięknie występowali przed wła-
snymi babciami i dziadkami. Nawet jed-
nego króla nie było potrzeby charakte-
ryzować, gdyż naturalnie miał ciem-
niejszą karnację. Myślałem, że prowa-
dzące panie poproszą jakąś babcię albo
dziadka na scenę, aby powiedzieć do
dzieci jakiś wiersz albo zagadkę. Pamię-
tam taki jeden z okresu dzieciństwa,
a brzmiał on następująco:

Poszedł księżyc hajci i narobił w majci.
Gwiazdki to widziały, z księżyca się śmiały.
Księżyc zawstydzony, ściągnął pantalony
I zgadnijcie dzieci, czym on teraz świeci?

Teraz dzieci są bystre i zapewne szyb-
ko by odgadły zagadkę, że świeci gołą
pupą. Ale kto poprosi dziadka na scenę,
kiedy traktują go najczęściej w ten spo-
sób: „Dziadku nie chodźcie po ostatku.
Naprzód nie wybiegajcie i do środka się
nie pchajcie”. Takim oto sposobem nie
ma miejsca dla dziadka. Ale oczywiście,
że żartuję.

Rodzice i wychowawcy przygotowali
poczęstunek dla babć i dziadków, a dal-
sza część uroczystości przebiegała
w miłej atmosferze. Ale jak prawie po każ-
dej uroczystości albo jakimś ciekawym
wydarzeniu, przychodzą do głowy róż-
nego rodzaju refleksje czy wspomnienia,
tak przyszły i tym razem.

Sięgając wspomnieniami do mojego
dzieciństwa, do okresu, kiedy byłem
przedszkolakiem, nie przypominam so-
bie, aby były organizowane tego typu
uroczystości w przedszkolu, czy w szko-
le. Wówczas babki i dziadkowie na wsi
mieli zupełnie inne zajęcia. Prawie w każ-
dym gospodarstwie pod opieką często
starszych ludzi, czyli babć i dziadków,
oprócz dzieci były jeszcze zwierzęta do-
mowe, czyli krowy, konie, świnie, kury,
kaczki, koty, psy. Do późnej starości, do-
kąd byli zdolni do fizycznej roboty, mieli
zajęcie w gospodarstwie. Do lżejszych
prac wykorzystywało się też i dzieci. Naj-
częstszym zajęciem było pasienie krów.
Obecnej młodzieży ciężko zrozumieć, że
jeszcze 30 lat temu popularnym zajęciem
zarówno dla dzieci, jak i babć, czy dziad-
ków, było pasienie krów. Dziś krowy pra-
wie że znikły z krajobrazu, a wówczas
prawie w każdym gospodarstwie były
krowy i w okresie od wiosny do późnej
jesieni były one wyprowadzane na po-
wrozach na łąki czy drogi polne i tam sku-
bały trawę, karmiąc się nią. Krowy, oprócz
tego, że od nich dojono mleko, którym
się żywiono i robiono z niego masło
i sery, to jeszcze uzyskiwano naturalny
nawóz w postaci gnoju, który wykorzy-
stywano do nawożenia pól uprawnych.

Jeszcze jeden pozytywny aspekt po-
siadania krów był taki, że w dawniejszych
czasach rozwiązywał problem emerytur
i rent. Rozwiązywanie to wyglądało tak,
że dla większości starych ludzi powrozy
do pasienia krów były swoistego rodzaju

„emeryturą czy rentą”. Na stare lata taki
dziadek lub babka dostawali na wyłącz-
ne utrzymanie do pasienia kilka krów,
zależy ile było ich w gospodarstwie. Za
tę posługę, czyli pasienie krów, dziadko-
wie mieli zapewniony kąt do mieszkania,
opierunek i strawę do jedzenia, bez wy-
pominania, że są darmozjadami na sta-
re lata. Drugim filarem rentowym dla sta-
rych ludzi było uprzednie dobre wycho-
wanie swoich dzieci, które na starość za-
pewniały im wspólny, spokojny kąt. Je-
żeli dziecko widziało w domu szacunek
dla starego człowieka, to było duże praw-
dopodobieństwo, że i ono, jak dorosło,
tak samo postępowało ze swoimi rodzi-
cami czy teściami. Teraz konflikty często
powstają z tego powodu, że dziadkowie
mają na swoje utrzymanie rentę, ale bra-
kuje im okazywanego szacunku i miłości
od dzieci. Małe dzieci są bardzo dobrymi
obserwatorami i jeżeli widzą, że panują
złe relacje między dziadkami i ich rodzi-
cami, to trudno się spodziewać, kiedy
dorosną, żeby były dobre relacje między
nimi a ich rodzicami, gdy będą już w po-
deszłym wieku. Powstaje coś w rodzaju
błędnego koła, gdyż ludzie starzy, którzy
się już „wymielą”, stają się uciążliwi
i wypadają ze wspólnego rodzinnego
stadła. Często dzieje się to dlatego, że
dzieci, które założą swoje rodziny, chcą
mieszkać osobno, a starzy rodzice zo-
stają sami. Bywa tak, że niedający sobie
radę dziadkowie chcą pójść do państwo-
wych czy prywatnych Domów Pomocy
Społecznej lub Zakładów Opieki Leczni-
czej, lub są w nich umieszczani przez
rodzinę czy opiekunów.

Trochę się rozpisałem, jak stary dzia-
dek, który zapomina się, że zaczął opisy-
wać wspaniałą imprezę z okazji dnia bab-
ci i dziadka. Trochę to dziwne, że mając
64 lata po raz pierwszy mogłem jako praw-
dziwy dziadek oglądać występy własnej
wnuczki. Niektóre panie z moich lat to
oglądają już prawnuków, a ja dopiero
wnuki, ale to dlatego, że się ożeniłem gdy
już miałem 29 lat. Dawniej takich nazywa-
no starymi kawalerami. Lubiłem po ślubie
żartować, że jak się ożeniłem, to tydzień
płakałem. Gdy się mnie pytali dlaczego,
to odpowiadałem, że dlatego, że nie wie-
działem, że to takie dobre...

Naszej Koleżance
DOROCIE MATUŁA

wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składa

Kierownik MGOPS
wraz z pracownikami

Naszej Koleżance
MARII PUCHALSKIEJ

wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp.

oraz pracownicy

Pani DOROCIE MATUŁA
pracownicy MGOPS w Sokołowie Młp.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składa Burmistrz Gminy

i Miasta Sokołów Młp.
oraz pracownicy
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W Nałęczowie wielkim polskim
uzdrowisku znajduje się kompleks Or-
monde Resort, w skład którego wchodzą
dwa obiekty Willa Różana i Willa Gioia.
Niezwykle stylowe zabytkowe budowle,
które dominują na mapie uzdrowiska
Nałęczów, koniecznie polecam odwie-
dzić i skorzystać z ich usług. Nim przed-
stawię te dwa obiekty, to najpierw słowa
uznania za niebywałą klasę renowacji,
aranżacji wnętrz, infrastruktury okolicy
i niezwykle udanego połączenia historii
z nowoczesnością. Z pietyzmem jest tu
zachowany klimat dawnych lat, wielka
praca architektów i aranżerów wnętrz
oraz historyków. Przywrócono dawną
świetność obiektom, nie szczędząc pra-
cy, funduszy i historycznej prawdy.
Obiekty wyposażone są w nowoczesne
urządzenia, gabinety, baseny, służące
ratowaniu zdrowia, przywracania naszej
sprawności, samopoczucia i kondycji.
W tym kompleksie znajdujemy 12 luksu-
sowo wyposażonych pokoi, bogate zaple-
cze SPA z basenem, sauną, hydromasa-
żem, szkockie bicze, siłownia... Piękny
park, unikatowy drzewostan, infrastruktu-
ra zachwyca! Powiem krótko ORMONDE
RESORTS – to klasa światowa!

WILLA RÓŻANA
Obiekt pochodzi z lat 1889-1893,

wybudowany w stylu klasycystycznym
z polskimi tradycyjnymi motywami archi-
tektonicznymi. Funkcjonalność, kame-
ralność, oszczędność formy dominują
w bryle budynku. Dawniej była to Willa
Nagórskich umiejscowiona w centrum
Nałęczowa, jak też w centrum toczące-
go się tutaj życia kulturalnego i towarzy-
skiego. Było to miejsce spotkań ówcze-
snej bohemy artystycznej, w te spotka-
nia splotły się imprezy na słynnym tara-
sie willi i w pięknych ogrodach. Kroniki
podają że bywali tutaj tacy znakomici
goście jak: Bolesław Prus, Stefan
Żeromski, Gustaw Daniłowski, Michał
Elwiro Androlli, Zofia Rygiel Nałkowska,

Marceli Handelsman, Władysław Tatar-
kiewicz i wielu innych. Willa Nagórskich
to ostoja polskiego patriotyzmu, to na
niej po raz pierwszy w Nałęczowie za-
wieszono flagę polską w 1916 r., wtedy
Wiila była siedzibą Wydziału Narodo-

wego. W latach II wojny światowej, póź-
niej pod rządami komunistów, Willa była
rozkradana i dewastowana. Dopiero
w 2006 r. restauracji i odbudowy obiek-
tu podjęli się Stanisław i Barbara Bu-
rzyńscy. Dzisiaj budowla jest pięknym
przykładem dawnej świetności i symbo-
lem architektonicznym Nałęczowa.

WILLA GIOIA
po włosku znaczy radość. Willę wybu-
dował w roku 1927 znany lubelski ad-
wokat Wacław Sałkowski. Projektanta-
mi willi byli zdolni architekci F. Papiew-
ski i B. Kelles Krauze, wzorowali się na
klimatach słynnej rzymskiej Ville Mada-
ma. Willa Gioia jest architektoniczną
perełką w tym regionie. Willa została

oddana jako posag pięknej kobiecie
Jadwidze Salkowskiej, która została
żoną ministra spraw zagranicznych Jó-
zefa Beka w rządzie Marszałka Piłsud-
skiego. Do września 1939 r. Willę od-
wiedzali członkowie polskiego rządu,
prawdopodobnie z Marszałkiem Polski
Józefem Piłsudskim. W czasie II wojny
światowej Willę odwiedzali generałowie
niemieccy i rosyjscy. Okupacja i działa-
nia wojenne pogłębiły dewastację
obiektu. W 1950 r. Willę Gioia przejął

Fundusz Wczasów Pracowniczych,
a tym samym postępowała dalsza de-
wastacja. W 2008 r. Stanisław i Barbara
Burzyńscy zakupili obiekt i po pięciu la-
tach zakończyli jego remont. Dzisiaj pięk-
na Willa Gioia przyciąga blaskiem i za-
prasza pensjonariuszy.

PODSUMOWANIE HISTORII
Geneza nazwy Ormonde (Ormonde

Resort) ma swoje pochodzenie ze śre-
dniowiecznej Irlandii. Historia jest nie-
zmiernie ciekawa, ale przydługawa, my-
ślę że warto się z nią zapoznać, odwie-
dzając obiekty tu opisane. Ormonde zna-
czy w języku francuskim „Złoty Świat”.

Państwu Burzyńskim, którzy zakupi-
li w 2008 r. dwie zdewastowane, histo-

ryczne wille, możemy za-
wdzięczać ich pieczołowitą
odbudowę, restaurację z funk-
cjami sanatorium SPA. Zacy-
tuję ...Właściciele mają na-
dzieję, że po latach upadku
i dewastacji, nowa era szczę-
ścia i dostatku zawita do pięk-
nego Nałęczowa.

Symbolem tego jest nazwa
ORMONDE – ZŁOTY ŚWIAT!

Dziękujemy!

Agata Dec
Monika Dobrzańska

ORMONDE RESORTS w Na³êczowie

– wypoczynek z klas¹
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Na pozór sprawiał wrażenie skrom-
nego prostego chłopa, rolnika. Mówił
gwarą, jak wszyscy jego rówieśnicy.
Ubierał się skromnie i żył skromnie. Jed-
nak bliższy kontakt z nim wystarczył by
ten powierzchowny obraz się zmienił.
Już po kilkunastu minutach rozmowy
wyłaniała się postać człowieka bardzo
mądrego, szlachetnego do szpiku kości,
oddanego całkowicie Bogu i Ojczyźnie.
Nie wykształconego, ale obdarzonego
wielką mądrością życiową. Także roz-
ległą wiedzą z zakresu historii regional-
nej oraz religii. Cieszącego się bardzo
dobrą pamięcią. Człowieka szczerego
i życzliwego.

Urodził się w Markowiźnie Małej
12 stycznia 1916 r. Był najmłodszy
z pięciorga dzieci Pawła i Zofii z domu
Janusz. Gdy miał półtora roku zmarł oj-
ciec – żołnierz I wojny światowej. Wkrót-
ce, gdy miał cztery lata zmarła mama.
Jako sierotę wychowywali go obcy lu-
dzie. Bywały lata, kiedy pojeść mógł
sobie do woli dopiero wtedy, gdy doj-
rzały czereśnie, jeżyny, w polu urosła
marchew, później rzepa. Pomimo że nie
raz zaznał głodu, braku ubioru i innych
niedostatków nie stracił wiary. A wręcz
przeciwnie. Matkę Najświętszą obrał
sobie za opiekunkę, modlił się do niej,
prosił o pomoc i tą pomoc otrzymywał.
Łączyła go z Nią jakaś bliska więź,
o której nie chciał rozmawiać. Od naj-

młodszych lat musiał dużo i ciężko pra-
cować. Do jego codziennych obowiąz-
ków należało pasienie krów i wyplata-
nie koszyków. W 1938 r. jako 22-letni
kawaler ożenił się z Balbiną Dec i za-
mieszkał u teściów w Mazurach. Jego
rodzina utrzymywała się z pracy na
6 ha gospodarstwie rolnym. Wkrótce
przyszła na świat pierwsza córka, Zosia
(ur. 1939 r., zm. 1944 r.) a następnie dru-
ga córka Janka (ur. 1941 r., zamężna
Sondej, żyje do chwili obecnej). Bardzo
się nimi cieszył. Podczas okupacji nie-
mieckiej pracował przymusowo w bazie
poligonu Luftwaffe w Górnie. Należał do
Armii Krajowej. Jak wspominał przed
laty – byłem łącznikiem, przewoziłem
meldunki, broń i inne rzeczy. Kontakto-
wałem się z odpowiednimi osobami
z Kamienia, Jeżowego, Markowizny,
a nawet Leżajska. Tuż po wojnie zaist-
niała potrzeba odbudowy gospodar-
stwa. – W 1946 roku na miejscu stodoły
postawiłem tą oto chałupę – wskazuje
na obecny dom – i w tym samym roku
postawiłem stodołę. Z pomocą majstra
Jaśka Kwietnia z Turzy „Za Góry” stawia-
łem, murowałem, robiłem ciesielkę
i stolarkę. Potem sam robiłem
umeblowanie – łóżka, stoły,
krzesła, ramy do obrazów, co
trzeba było. Nawet warsztat sto-
larski i narzędzia wykonałem
sam. Byłem samowystarczalny.

Jan Boguń był pracowitym
chłopem, ale też i zdolnym. Po-
siadał cechy dobrego rze-
mieślnika. W późniejszych la-
tach był znany z wyrobu różań-
ców. Wykonywał je przeważnie
z kokoczki i łzawicy ogrodowej,
zwanej „łzami Hioba”, lub też
„łezkami Matki Boskiej”. We wsi
miał opinię człowieka uczciwe-
go, odważnego, religijnego.
Dużo się modlił. A modlił się
wszędzie, podczas pracy
w polu, w lesie, na łące, w dro-
dze i w domu z rodziną wie-
czór, przed spaniem. Codzien-
nie odmawiał cały Różaniec,
Litanię do Matki Bożej i Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia.
Kochał Matkę Najświętszą.
Układał nawet do Niej własne
modlitwy. I musiał się Jej chy-
ba szczególnie przypodobać,
że obdarzyła go łaską tak zna-

czącego udziału w swych objawieniach
mazurskich.

W styczniu 1949 r. przyjął do pomo-
cy w gospodarstwie córkę swego brata
Wojciecha – czternastoletnią Marysię.
Był jej opiekunem przez cały okres po-
bytu w Mazurach, zarówno przed obja-
wieniami, w ich trakcie i po zakończe-
niu. Na nim ciążyła odpowiedzialność
za Marysię i za to co się z nią działo.
Z początku bardzo uważnie ją obserwo-
wał. Badał czy ona ma naprawdę kon-
takt z Matką Bożą. Czy przypadkiem nie
udaje, nie popisuje się przed koleżan-
kami, nie wygłupia, czy nie daj Boże
zachorowała na umyśle, albo została
zaatakowana przez złego ducha. Gdy
się przekonał że Marysia mówi prawdę
i działa dla Chrystusa, Matki Bożej
i umocnienia Kościoła, był pierwszym
świadkiem prawdziwości mazurskich
objawień. Jego wiarę przypieczętował
cud słońca, który oglądał 15 i 16 czerw-
ca. Bardzo uważnie. Zapamiętał każdy
szczegół. Od tej pory za objawienia
w Mazurach gotów był oddać nawet
swoje życie. Funkcjonariusze stalinow-
skich służb inwigilowali go na wszelkie
możliwe sposoby. Często też przesłu-
chiwali. – Na milicję do Raniżowa byłem
wzywany bardzo często – wspominał
podczas wywiadu w 1999 r. – Nie wiem
nawet chylo razy. Koło dziesięciu, albo
więcej. Oni, te z UB-eśpieki przyjeżdżali
do Raniżowa, przeważnie po cywilnemu.
Raz przyjechali i już byli gotowi mnie za-
brać. Byli w mundurach. Kajdanki leżały
na stole. Ale mnie nie zabrali. Nie wypie-

Kustosz „Małej Fatimy”
W styczniu tego roku minęła setna rocznica urodzin Jana Bogunia – opie-
kuna i odnowiciela miejsca objawień Matki Bożej w Mazurach, zwanego
„Małą Fatimą Rzeszowszczyzny”. Był to człowiek nieprzeciętny. Pod wielo-
ma względami wybitny, choć nie każdy był w stanie to zauważyć.

Jan Boguń. Rok 1984.

Rodzina Boguniów w okresie objawień. Od prawej:
Jan Boguń, jego córka Janina, żona Balbina, brata-
nica Marysia, szwagier Wł. Dec. Rok 1949.
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rałem się. Gadałem tak: To co wiem to
będę gadał. Możecie robić co chcecie
ze mną. Za prawdę mogę oddać życie.
Ich to trochę poruszyło. Grozili mu, że
wywiozą jego i całą jego rodzinę „na
białe niedźwiedzie”. Ludzie we wsi
i urzędnicy w gminie, ci którzy szykano-
wali Marysię, szykanowali również jego.

Przez cały okres PRL miał negatyw-
ny stosunek do ustroju komunistyczne-
go, władz partyjnych i ZSRR. Jednak
z obawy przed represjami nie afiszo-
wał tego. Na zebraniach wiejskich
w latach 60-tych i 70-tych jako jedyny
we wsi wykazywał się odważną krytyką
władz gminnych i powiatowych, zawsze
znajdując ku temu odpowiedni pretekst
i uzasadnienie. W 1980 r. wstąpił do
„Solidarności Wiejskiej”. Brał udział
w strajku okupacyjnym rolników w Rze-
szowie. Po 1990 r. czuł się oszukany
przez, jak mówił „żydo-solidarnościo-
we” rządy, nie przychylne dla polskiego
chłopa”. Nie ukrywał rozgoryczenia. Do
końca życia pozostał wierny swym kon-
serwatywnym poglądom katolicko-na-
rodowym. Nie akceptował niektórych
zmian wprowadzanych w Kościele.
Jako jedyny w Mazurach Komunię
Świętą przyjmował tylko w postawie

klęczącej. Bywali księża, którzy nie to-
lerowali takiej postawy. Po długim klę-
czeniu nie otrzymawszy Najświętsze-
go Sakramentu wstawał od balasek
i wracał rozgoryczony, niemal ze łzami
w oczach, do swej ławki.

Dziełem życia Jana Bogunia było
przechowanie oraz utrwalenie pamięci
o objawieniach mazurskich w okresie
PRL. Dokonał tego w atmosferze wro-
giej postawy władz państwowych, nie
zważając na grożące mu niebezpie-
czeństwa, jak też atmosferze całkowite-
go braku zainteresowania objawienia-
mi ze strony społeczności lokalnej oraz
władz kościelnych. Był jedyną osobą,
która w epoce komunizmu stalinowskie-
go i breżniewowskiego w sposób jaw-
ny, zawsze i wszędzie broniła prawdzi-
wości objawień. Przyznawał się do oglą-
dania cudu słońca i przypominał speł-

niające się przepowiednie Marysi. Za-
chęcał młodych ludzi do poznania hi-
storii objawień, do obejrzenia obrazu
Matki Bożej z Pastwisk, do modlitwy przy
cudownej studzience. W czasie gdy re-
chotały w niej żaby a jej brzegi rozdep-
tywały racicami pojące się krowy, on
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Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia materia³ów
do druku uwzglêdniaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nades³ane mate-
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jako jedyny klękał tam, modlił się i uświa-
damiał pastuchów, że to jest miejsce
święte, nawiedzone przez Matkę Boską
i trzeba go uszanować. Widząc że te-
mat mazurskich objawień nie interesu-
je historyków, w 1970 r. postanowił sam
spisać ich historię. Zrobił to jak potrafił.
Językiem prostym, chłopskim, krótko, na
szkolnym zeszycie. To dzięki niemu, za
jego staraniem i osobistym zaangażo-
waniem wykonane zostały:
1. Obraz olejny upamiętniający postać

Matki Bożej z Pastwisk Mazurskich.
Namalowany we wrześniu 1949 r.

2. Studnia kilku betonowa w miejscu
piaszczystego, zarastającego trawą
źródełka, które wytrysnęło w miejscu
objawień. Wykonana w 1981 r.

3. Krzyż dębowy na cementowym stop-
niu, symbolizujący świętość miejsca
objawień i obecność Jezusa Chry-
stusa. Postawiony w 1981 r.

4. Statua Matki Boskiej Fatimskiej na
wysokim cokole, z wizerunkami pol-
skich świętych, usytuowana obok
miejsca pierwszego objawienia.
Wzniesiona w 1984 r.

5. Zadaszenie nad statuą Matki Boskiej
Fatimskiej, zwane na początku „Sza-
łasem Matki Bożej”. Zbudowane
w 1986 r.
Odwołując się do synonimu słowa

„kustosz” śmiało możemy Jana Bogunia
tym tytułem obdarzyć. Był bowiem opie-
kunem, dozorcą i strażnikiem miejsca
objawień w Mazurach przez większą
część swojego życia. Doczekał odnowy
tego miejsca w latach 80-tych i później-
szych modlitw pielgrzymek organizowa-
nych przez Aleksandra Jarosza z Rze-
szowa. Następnie rocznicowych modlitw
organizowanych przez Stanisława Urba-
na z Łąki. Dożył szczęśliwego dnia, kie-
dy na tym miejscu w 2008 r. została od-
prawiona pierwsza Msza Święta.

W dniu 28 października 2009 r.
w wieku 93 lat odszedł po nagrodę do
swej ukochanej Matki Najświętszej. Na
miejsce wiecznego spoczynku odpro-
wadzało go wielu żyjących jeszcze
świadków objawień. Pośród nich była
też Marysia, główna bohaterka pamięt-
nych wydarzeń.

Benedykt Popek

Jan Boguń z wykonanymi przez siebie
różańcami i przetakiem z nasionami łza-
wicy ogrodowej. Rok 2002.

Jan Boguń z obrazem Matki Bożej z Pa-
stwisk Mazurskich. Rok 1999.

Fot. B. Popek.
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Na tegoroczną ósmą edycję Koncertu Kolęd i Pastorałek
złożyły się występy wielu wykonawców, zarówno lokalnych,
jak i zaproszonych specjalnie na tę okazję gości. Wśród go-
spodarzy wystąpił Chór Parafialny działający przy parafii pw.
Św. Jana Chrzciciela oraz część muzyków grających w orkie-
strze i solistki. Gościnnie natomiast wystąpił Młodzieżowy Chór
Parafii Krzywa Wieś oraz muzycy. Aparat wykonawczy liczył
niemal sto osób.

Gościem specjalnym koncertu był Zespół Muzyki Dawnej
i Tradycyjnej Vox Angeli. Zespół powstał w 2002 roku w Rze-
szowie z inicjatywy małżeństwa Barbary i Macieja Batorów.
Tworzą go artyści, których łączy pasja do muzyki dawnej.
Celem zespołu jest pielęgnowanie tradycji liturgicznego śpie-
wu chorałowego oraz propagowanie tego wspaniałego bo-
gactwa, jakim jest muzyka dawna i tradycyjna. Realizują to
poprzez praktyczne, oparte na badaniach historycznych, wy-
konywanie chorału gregoriańskiego, organizowanie koncer-
tów, warsztatów i audycji muzycznych. Repertuar to muzyka
polskiego i europejskiego średniowiecza oraz pieśni trady-
cyjne i liturgiczne. Zespół współpracuje z wybitnymi bada-
czami kultury, zarówno w zakresie teorii historycznego wyko-
nawstwa, jak i praktycznego sposobu śpiewu tradycyjnego
i gry na instrumentach. Posiada instrumenty wykonane we-
dług średniowiecznych wzorców.

W czasie swojego występu zespół Vox Angeli zaprezento-
wał kilka kolęd dawnych, pochodzących ze średniowiecznych
kancjonałów oraz kolędy tradycyjne ze zbiorów Oskara Kol-
berga i Bartosza Gałązki. Zarówno użyte instrumentarium, jak
i odpowiednia interpretacja muzyki dawnej i tradycyjnej, po-
zwoliły słuchaczom przenieść się myślami kilka wieków
wstecz. Celowo zachowana chronologia wykonywanych ko-
lęd ukazała w pewnym sensie ścieżkę rozwoju śpiewów bo-
żonarodzeniowych w Polsce. Na uwagę zasługują tu nie tyl-
ko melodie, w których słychać chociażby dawne skale mu-
zyczne, ale także przebogate teksty ukazujące sposób prze-
żywania i rozmienia świąt Bożego Narodzenia przez naszych
przodków. Repertuar przygotowany przez zespół przedsta-
wiał się następująco:

„Nuż wszyscy krześcijanie”
Wtóra piosnka o wcieleniu Syna Bożego w żywot panieński.
Kancjonał Nieświeski 1563.

„Narodził się nam Zbawiciel”
Druga pieśń o Dzieciątku nasłodszem, Jezusku namilejszym.
Kancjonał Biblioteki Czartoryskich 1551.

„Personent hodie”
Kolęda późnośredniowieczna, której tekst pochodzi prawdo-
podobnie z Niemiec, z ok. 1360 roku. Tekst łaciński kolędy
został wydany po raz pierwszy w zbiorku Piae Cantiones
w 1582 roku.

„Chwalmyż wszyscy z weselem”
Piosnka na dzień Narodzenia Pańskiego na notę jako: „Dies
est laetitiae”. Przyłożona jest kolęda ku śpiewaniu dla dzia-
tek. Tekst wchodzi w skład Kancjonału Puławskiego z 1550 r.

„Wielija, wielija, wielija”
Bartosz Gałązka, „Kolędy Podkarpacia”, Podgórze II. Inf. Ro-
zalia Mroczka (1933), Zawadka Osiecka.

„W pańskim ogródeczku”
Bartosz Gałązka, Kolędy Podkarpacia, Pogranicze I, Recz-
pol, inf. Maria Buś 1929.

„W głębokiej dolinie”
Bartosz Gałązka, „Kolędy Podkarpacia” Podgórze II, wariant
mel. inf. Teresa Szmyd (1927), Kombornia, wariant tekst.
z Makowisk. Pieśń „Szeroka dolina”, „W głębokiej dolinie”
jest spolonizowaną wersją kolędy ukraińskiej znanej w wielu
ruskich wariantach na pograniczu polsko-ukraińskim oraz na
Łemkowszczyźnie.

„Pasłem owiecki za dworem”
Oskar Kolberg, „Dzieła Wszystkie”, tom 5, region Krakowskie,
cz. I. od Alwerni.

„Uśnijże mi, uśnij”
Bartosz Gałązka, „Kolędy Podkarpacia” Podgórze II, inf. Ma-
ria Szczurek 1923; Jasionka.
Kolędy wykonane przez zespół Vox Angeli choć nie są sze-
rzej rozpoznawalne, mimo to należą do skarbca naszej kultu-
ry i świadczą, jak już wspomniano, o historii wielu pokoleń
Polaków. Mają też swój niepodważalny urok i na nowo odkry-
te mogą wnieść dużo świeżości do obecnego „kanonu” śpie-
wów bożonarodzeniowych.

W drugiej części koncertu wystąpił Chór Parafialny z So-
kołowa wraz z chórzystkami z Krzywej Wsi oraz solistkami
w towarzystwie orkiestry w następującym składzie:
1. I Skrzypce – Adam Smusz /Kamień/
2. I Skrzypce – Piotr Ogorzelec /Tarnów/
3. II Skrzypce – Patrycja Łyczko /Wysoka Głogowska/
4. II Skrzypce – Katarzyna Kadłuczka /Rzeszów/
5. Altówka – Alicja Sumara /Rzeszów/
6. Wiolonczela – Paweł Ogorzelec /Tarnów/
7. Kontrabas – Maciej Stec /Górno/
8. Flet – Elżbieta Falandys /Sokołów/
9. Flet – Alicja Ożóg /Sokołów/
10. Obój – Norbert Prucnal /Nienadówka/
11. Klarnet – Radosław Pięta /Rzeszów/
12. Fagot – Kamila Pawłowska /Rzeszów/
13. Waltornia – Jakub Adamek /Rzeszów/
14. Trąbka – Mateusz Winiarski /Leżajsk/

V I I I  K o n c e r t  K o l ę d  i  P a s t o r a ł e k
Sokołów Małopolski, 6 stycznia 2016 r.

6 stycznia 2016 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszym mieście odbył się VIII Koncert Kolęd i Pastora-
łek. Kolędy w wykonaniu chórów i orkiestry oraz zaproszonych gości rozbrzmiewały w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim.
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15. Puzon – Grzegorz Kycia /Leżajsk/
16. Akordeon – Grzegorz Mazur /Rzeszów/
17. Instrumenty klawiszowe – Bartosz Tarnawski /Rzeszów/
18. Instrumenty perkusyjne – Mateusz Rakuś /Sokołów/
19. Sebastian Lesiczka /Sokołów/ – dyrygent
Soliści:
1. Izabela Piersiak /Sokołów/– sopran
2. Beata Kraska /Trzeboś/ – sopran
3. Anita Śliż /Mazury/ – śpiew ludowy
4. Katarzyna Rybak /Sokołów/ – alt
5. Bartosz Tarnawski /Rzeszów/ – tenor

Przygotowaniem chórów zajęli się: Izabela Piersiak, Ewe-
lina Cisek oraz Sebastian Lesiczka.

W repertuarze tej części koncertu znalazły się tradycyjne
polskie kolędy i pastorałki, w tym także kolędy ludowe funk-
cjonujące w żywej tradycji ziemi sokołowskiej. Wśród kolęd
ludowych zaprezentowane zostały przede wszystkim kantycz-
kowe pastorałki w wariantach melodycznych i tekstowych po-
chodzących z Sokołowa i okolic. Są to utwory, które niegdyś
wykonywano głównie w domach. Niektóre z nich były nieod-
łącznym elementem obrzędów związanych z Godnimi Świę-
tami, choćby z kolędowaniem po domach. Pastorałki te wyko-
nane zostały w nowych artystycznych aranżacjach na chór,
solistów i orkiestrę.

Nie mogło zabraknąć w tej części koncertu kolęd tradycyj-
nych, znanych przez większość słuchaczy i często wykony-
wanych w świątyniach i w domach. Te utwory wybrzmiały
szczególnie, bo do ich śpiewu włączyła się prawie tysięczna
publiczność zgromadzona w sokołowskim sanktuarium. So-
listki wraz z orkiestrą wykonały ponadto dwie nowsze kolędy-
kołysanki.

Repertuar drugiej części koncertu wyglądał następująco:
1. O gwiazdo Betlejemska (opr. Piotr Pałka)
2. Lulaj Synku, lulaj (t.: Emilia Waśniowska, m.: Mariusz

Matuszewski) – Beata Kraska
3. Z narodzenia Pana (opr. Piotr Pałka)
4. Anioł Pański otoczony (mel. ludowa z Sokołowa, opr.

Sebastian Lesiczka) – Anita Śliż

5. Dzisiaj w Betlejem (opr. S. Lesiczka)
6. Cicha noc (opr. P. Pałka)
7. Pastuszkowie, bracia mili (mel. ludowa z Nienadówki,

t.: z okolic Sokołowa, opr. Sebastian Lesiczka)
8. Lulaj Go Matko (z rep. Eleni) – Izabela Piersiak
9. Szczęśliwe czasy (mel. ludowa z Sokołowa, opr.: Seba-

stian Lesiczka)
10. Przybieżeli do Betlejem (opr. Gabriela Wąsacz, Tomasz

Zięba, Sebastian Lesiczka)
11. Mizerna cicha (opr. Jakub Kowalewski) – Beata Kraska,

Izabela Piersiak
12. Za kolędę dziękujemy (mel. ludowa z Sokołowa, opr.

Sebastian Lesiczka)
13. Pójdźmy wszyscy do stajenki (opr. G. Wąsacz)

Rolę konferansjera pełnił Pan dr Bartosz Gałązka, którego
obecność w Sokołowie była dla nas wielkim zaszczytem. Pan
Bartosz jest bowiem wybitnym etnografem, etnomuzykolo-
giem, folklorystą, który od 1997 roku prowadzi badania nad
śpiewami religijnymi i obrzędowymi południowo-wschodniej
Polski. Owocem tej pracy jest seria „Kolędy Podkarpacia”
tworzona z myślą o utrwaleniu repertuaru kolędowego wspo-
mnianego obszaru. Trzy tomy tej serii (Podgórze I, Podgórze II
i Pogranicze polsko-ruskie) zostały już opublikowane, a pra-
ce nad następnymi trwają. Pan Bartosz Gałązka ma w swoich
zbiorach kilkadziesiąt tysięcy wykonań śpiewów bożonaro-
dzeniowych i noworocznych. Przez wiele osób określany jest
mianem „podkarpackiego Kolberga”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy pomogli przy organizacji koncertu. Szczególne wy-
razy wdzięczności kierujemy do następujących osób:
1. Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal,
2. Pan Burmistrz Andrzej Ożóg,
3. Dyrektor Ośrodka Kultury Jacek Piekiełek oraz pracowni-

cy Ośrodka: Szymon Bełz, Sławomir Osiniak,
4. Marek Miller i Przemysław Migut – nagłośnienie koncertu,
5. Paweł Rusin – realizacja koncertu „na żywo”,
6. Młodzież z KSM w Sokołowie – pomoc organizacyjna.

Sebastian Lesiczka

Tym razem wraz z 13 Wolontariusza-
mi również wzięliśmy udział w projekcie.
Objęliśmy paczkową pomocą 26 rodzin
z naszej okolicy. Były to rodziny, które
według nas oraz postawionych kryteriów
zasługiwały na Paczkę. Przez kilka tygo-
dni odwiedzaliśmy te rodziny, przepro-
wadzaliśmy rozmowy i zapoznawaliśmy
się z sytuacjami w jakich dane rodziny
żyją. Było też nie mało pracy z dokumen-
tami oraz długimi godzinami przy wpro-
wadzaniu danych do systemu. Nasza
praca była kontrolowana przez koordy-
natorów. Otwarcie bazy danych z rodzi-
nami w całej Polsce ruszyło 21 listopa-
da. Ulicami Rzeszowa przemaszerowa-
liśmy ogłaszając tę wiadomość, a potem
niecierpliwie spoglądałam do systemu
w oczekiwaniu aż wszystkie rodziny zo-
staną wybrane przez Darczyńców. Poszu-

kiwanie Darczyńców to mozolna praca.
Odwiedziliśmy i poinformowaliśmy o pro-
jekcie wszystkie rodzime firmy i instytu-
cje, stowarzyszenia, ale również te z są-
siednich miasteczek. Nie zawiodły nas
miejscowe szkoły oraz Ci, którzy Paczkę
przygotowali w tamtym roku. Włączyły się
firmy z naszego miasteczka oraz sąsied-
nich miejscowości, a także Kolbuszowej,
Rzeszowa, Kamienia, Głogowa Młp, oraz
z Warszawy. Nie sposób wymienić
wszystkich, którzy nas wspierali i w naj-
drobniejszy choćby sposób włączyli się
w pomoc. Muszę przyznać, że takich osób
było bardzo, bardzo dużo! Serdecznie
dziękuję każdemu z osobna!

Podczas tego Finału działy się nie-
samowite historie! Rodzinom przekaza-
no kilka ton węgla oraz kilka aut cięża-
rowych z drewnem na opał. Były też pie-

ce do ogrzewania domów. Kilka kuche-
nek gazowych, pralek i lodówek. Bar-
dzo drogie sprzęty rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych. Przekazali-
śmy od Darczyńców kilka kompletów
mebli i nie zliczone ilości paczek z żyw-
nością, chemią oraz ubraniami dla
członków rodzin. W tym roku byliśmy
także „Magazynem Przyjacielskim” dla
Niska. Znaczy to, że do nas przywożo-
no paczki dla tego Rejonu. Również
i my przekazaliśmy dla jednej Rodziny
pogorzelców zestaw mebli pokojowych.
To niesamowite ile dobra się działo
w przeciągu tych dwóch dni Finałowych.
Wiele sytuacji na stałe zagościło w na-
szych sercach. O tym co przeżyliśmy
jeszcze długo będziemy pamiętać.

Bardzo się cieszę, że wraz z Wo-
lontariuszami udało nam się i tym ra-

XV Fina³ Szlachetnej Paczki w Polsce,

a w Soko³owie druga edycja!



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/234/2016 str. 13

zem pomóc naszym Rodzinom, zoba-
czyć ich radość i wdzięczność za otrzy-
maną pomoc. Ale również doświadczyć
bezinteresownej pomocy, którą dzielili
się Darczyńcy. A my mogliśmy być
świadkami tego wielkiego dzieła. Mimo
napotykanych trudności po drodze na-
szej pracy stwierdzamy, że warto po-
magać i dzielić się tym co nam zbywa
z tymi, którzy nie mają! Nagrodą dla
wszystkich przyjaciół Szlachetnej Pacz-
ki była Ogólnopolska Gala w Warsza-
wie, a także nasza mała Gala Podkar-
packa. To takie podsumowanie tej edy-
cji oraz wspólne świętowanie wszyst-
kich Liderów i Wolontariuszy.

A w liczbach tegoroczna edycja wy-
glądała następująco: ponad milion osób
wzięło udział w projekcie, ponad dwa-
dzieścia tysięcy rodzin zostało włączo-
nych, średnio dwa i pól tysiąca koszto-
wała jedna paczka dla rodziny, a około
40 osób przygotowywało jedną paczkę.

Ogromne liczby. Cieszę się, że mo-
gliśmy być częścią tej całości. Gratuluję
i serdecznie dziękuję moim Wolontariu-
szom za udział w tej edycji. Za to, że
byliście ze mną, że wspólnie przekaza-
liśmy tyle dobra! To Wolontariusze wy-
konują najwięcej pracy. Wiwat Wolon-
tariusze!

Na koniec jeszcze należą się po-
dziękowania szczególnie panu dyrek-
torowi MGOKSiR Jackowi Piekiełek za
udostępnienie nam sal na przeprowa-
dzenie szkoleń Wolontariuszy oraz na
Finał, a także za wydrukowanie plaka-
tów. Dziękuję tutaj wszystkim, którzy
pomogli nam w zorganizowaniu finału,
paniom z Klubu Twórców Sztuki „ART-
dekor”, pani Małgorzacie Kwolek oraz
uczniom naszej szkoły podstawowej.
Cukierniom „JAGODA” oraz pani Ani
Bałamut, Basi Rząsa, panu Zbigniewo-
wi Buremu, panu Grzegorzowi Kwiet-
niowi, panu Jerzemu Kroczek, panu
Kazimierzowi Smolakowi, chłopcom
z drużyny „Strzelec” działających przy
naszym liceum, oraz wszystkim DAR-
CZYŃCOM, którzy wzięli udział w tym
roku w Szlachetnej Paczce. Dziękuje za
okazane serce pełne dobroci i współ-
czucia. Za to że zechcieliście pomóc
nie znanym sobie ludziom, którzy zna-
leźli się w trudnej sytuacji życiowej, że
nie byli Wam obojętni. Z całego serca
życzę aby to dobro, którym się podzie-
liliście wróciło do was ze zdwojoną siłą.
Wiwat Darczyńcy!

Paczka to nie jednorazowa akcja.
Oprócz Szlachetnej Paczki jest również
Paczka Seniorów, Prawników jest także
Akademia Przyszłości, która działa cały
rok. Już teraz zapraszam jeżeli ktoś chce
jeszcze pomóc, można przekazać rów-
nież 1% podatku! Dzielmy się Dobrem!

Lider Rejonu Sokołów Młp.
Danuta Łuszczki

Ból, zmęczenie, modlitwa i kilkadzie-
siąt kilometrów przebytych nocą w sa-
motności. Ekstremalna Droga Krzyżowa
(w skrócie EDK) – czyj to pomysł?, co to
takiego?, po co?, do kogo jest adreso-
wana?, czy dam radę jej sprosta?

EDK to jedno z przedsięwzięć ks.
Jacka Wiosny Stryczka, charyzmatycz-
nego księdza z Krakowa. Ks. Jacek jest
pomysłodawcą Szlachetnej Paczki
i Akademii Przyszłości, prowadzi Wspól-
notę Indywidualności Otwartych. EDK ist-
nieje w Polsce już od 2009 roku. W roku
ubiegłym była przeprowadzona w 60
miejscowościach i wzięło w niej udział
około 11 000 ludzi.

EDK to nowa forma pobożności, oży-
wiająca duchowość. Adresowana jest
do tych, którzy mają pragnienie we-
wnętrznej przemiany i otwarcia się na
Boga. W warunkach skrajnego wyczer-
pania przemyślimy nasze życie, pomy-
ślimy o nieuniknionej śmierci. To takie
rekolekcje odbyte w jedną noc, podczas
których dowiemy się czegoś o sobie, do-
świadczymy naszych słabości, poczuje-
my bezsilność, przełamiemy bariery
myślenia, wytrwałości i bólu. Ukształtu-
jemy w ten sposób swój nowy charakter,
charakter człowieka, który nie odpuszcza
i kieruje własnym życiem. Udział
w EDK przypomni nam o tym, że końco-
wa odpowiedzialność za nasze życie za-
leży od nas a nie od kogoś innego. Aby
osiągnąć ten cel jest tylko jedna droga,
droga poprzez podejmowanie wyzwań,
wykonywanie ich, a potem przystąpie-
nie do kolejnych. Jeżeli chcesz tego
doświadczyć i odbyć takie rekolekcje to
EDK jest dla Ciebie. Droga krzyżowa któ-
ra ma nas wyciągnąć ze strefy komfortu
musi mieć i będzie miała ponad 50 km.
Pokonamy ją nocą, bardzo często po
leśnych bezdrożach. Trasa spełniająca
te warunki spełnia standardy Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej.

Jak się przygotować? – skoncentruj
się na motywacji – to Twoja jedyna siła
w trakcie Drogi Krzyżowej. W pogłębia-
niu przeżywania pokonywanej trasy,
uczestnikom będą służyć także specjal-
nie przygotowane rozważania.

Od tego roku w naszym mieście dzia-
łania rozpoczął rejon EDK Sokołów Młp.
Została już wytyczona trasa. Prowadzi
ona przez Kąty, Trzeboś, Budy, Brzózę,
Hucisko oraz Flisy. Na trasę EDK wyszli-
śmy 18 marca w piątek po Mszy Św.
w kościele parafialnym o godzinie 18.00.

Fragment rozważań EDK z poprzed-
niego roku.

Stacja 9 TRZECI UPADEK JEZUSA
Trzeci upadek jest sytuacja kryzy-

sową po wcześniejszych niepowodze-
niach. Jezus mimo wyczerpania nie od-
puszcza.

„...skąd On miał tyle siły i samoza-
parcia, żeby po raz kolejny wstać? Jaka
walka musiała się rozgrywać w jego gło-
wie, w każdym członku jego wyczerpa-
nego, poranionego, przepełnionego
bólem ciała będącego na granicy wy-
trzymałości. Właśnie tam na granicy
zwycięstwo od porażki oddziela bardzo
cienka linia wydaje się, że to już wszyst-
ko na co mnie stać, że zaraz padnę.
W głowie coś mówi, że nie ma sensu się
tak męczy. Odpuść już...A to jest ten mo-
ment, gdy wręcz przeciwnie trzeba <do-
łożyć>...”

Więcej informacji można doczytać na
stronie www.edk.org.pl oraz na fanpej-
dżu EDK Sokołów Małopolski.

Ponadto informujemy, że jesteśmy
popularyzatorem idei EDK, wytyczamy
trasy, udostępniamy materiały do ich
przejścia, nie jesteśmy organizatorem
w sensie odpowiedzialności, uczestni-
czymy w niej na własna odpowiedzial-
ności.

Sztab EDK rejon Sokołów Małopolski

„WeŸ swój krzy¿ i idŸ za mn¹”
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XXIV Światowy Dzień Chorego
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowa-

nym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego.
Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie obja-
wienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświato-
we obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów
maryjnych na świecie. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła
II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła
powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji
i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

W Górnie obchodziliśmy ten dzień wcześniej tj. 7 lutego 2016 roku
(niedziela). Obchody zostały rozpoczęte o godz.14.00 Mszą Św.
w kościele parafialnym w Górnie. Następnie wszyscy uczestnicy i za-
proszeni goście udali się do Domu Kultury w Górnie przy ul. Sporto-
wej, gdzie zostało przygotowane przyjęcie dla chorych (z Górna,
z Markowizny, z DPS w Górnie i DPS w Turzy) oraz dla zaproszonych
gości. Organizacją tego spotkania zajął się Parafialny Zespół „Cari-
tas” i Szkolne Koło „Caritas”. Spotkanie to otworzyła i poprowadziła
Zofia Kosak. Oprócz P. Zofii głos zabrali także: proboszcz ks. Jan Lib,
poseł Mieczysław Miazga, profesor Kazimierz Ożóg oraz sołtys
Andrzej Krawiec.

Po częśći oficjalnej odbyły się wspólne śpiewy i tańce przy akom-
paniamencie kapeli Dariusza Kosaka. Spotkanie zakończyło się Ape-
lem Jasnogórskim.

Pani Z. Kosak oraz wszystkim chorym życzymy dużo sił, zdrowia
i jeszcze wielu takich wspólnych spotkań!

Andrzej Krawiec

„Ratownicy

– Dzieciom”
24-godzinne pływanie na rzecz

WOŚP 2016

W dniach 9.01-10.01.2016 r. na Krytej Pływalni
w Sokołowie Małopolskim już po raz czwarty odbyła
się impreza pływacka wspierająca Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.

„24-godzinne pływanie na rzecz WOŚP 2016”
polegało na całodobowym pływaniu, w trakcie które-

go zbierane były fun-
dusze na WOŚP.

Uczestnikami ma-
ratonu pływackiego
byli ratownicy, klienci
pływalni oraz zapro-
szeni goście. Czyn-
nym uczestnikiem był
również Burmistrz GiM
Sokołów Młp. – Pan
Andrzej Ożóg, a także
dyrektor Zespołu
Szkół w Sokołowie
Młp. – Pan Wiesław
Sondej.

Dokładna liczba
przepłyniętych kilome-
trów w trakcie 24-go-

dzinnego pływania wyniosła 225 km 200 m. Tym sa-
mym rekord z tamtego roku został pobity! Do tak do-
brego wyniku w ogromnym stopniu przyczyniło się
dwóch pływaków, Krzysztof Tłuścik oraz Sławomir
Jacek, którzy przepłynęli odpowiednio 25 oraz 30
kilometrów. Gratulujemy wyczynu!

Po zakończeniu pływania nastąpiła aukcja cha-
rytatywna, na której licytowane były przedmioty ufun-
dowane przez instytucje wspierające akcje. Cały do-
chód trafił bezpośrednio do puszek. Ogółem dzięki
naszej akcji na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w tym roku trafiło dokładnie 4339,63 zł.

Od strony organizatorów podziękowania należą
się wszystkim darczyńcom, uczestnikom wspólnego
pływania, kibicom oraz sponsorom „24-godzinnego
pływania”.

Do zobaczenia za rok! Siema!

Organizatorzy
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Podsumowanie Programu Osłonowego 2015 r.

Profilaktyka to najlepsza taktyka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Górnie w okresie od sierpnia do listo-
pada 2015 r. realizował Program Osło-
nowy „Wspieranie Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
– Edycja 2015 pod nazwą „PROFILAK-
TYKA TO NASZA TAKTYKA”. Powyższy
projekt finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat
Rzeszowski pozwolił na podjęcie wielu
działań profilaktycznych i edukacyjnych
skierowanych do dzieci, młodzieży
i dorosłych zamieszkujących teren Po-
wiatu Rzeszowskiego. Wszelkie działa-
nia realizowane w projekcie „PROFI-
LAKTYKA TO NASZA TAKTYKA” zwią-
zane były przede wszystkim z profilak-
tyką dotyczącą zjawiska przemocy
w rodzinie oraz wsparciem kompetencji
osób pracujących z osobami dotknięty-
mi przemocą w rodzinie.

W projekcie „PROFILAKTYKA TO
NASZA TAKTYKA” zorganizowano spek-
takle teatralno-profilaktyczne ukierunko-
wane na przeciwdziałanie agresji dla
uczniów klas 1-3 i 4-6 z 5 szkół podsta-
wowych z terenu powiatu rzeszowskie-
go. Szkoły biorące udział w projekcie to:
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskie-
go w Borku Starym, Szkoła Podstawo-
wa w Kielnarowej, Zespół Szkół w Wy-
sokiej Głogowskiej, Zespół Szkół nr 2
w Stobiernej oraz Szkoła Podstawowa
im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu
Prusinie. Spektakle zostały zrealizowa-
ne od 07.10.2015 r. do 09.10.2015 r.
i obejrzało je w sumie ok 600 uczniów.
Spektakle przygotował i wystawił Teatr
„Kurtyna” z Krakowa. W powyższych
szkołach zostały również przeprowadzo-
ne szkolenia dla kadry pedagogicznej
mające na celu nabycie umiejętności
diagnozy ucznia jako ofiary przemocy
oraz przedstawienie sposobów postę-
powania z dzieckiem krzywdzonym,
a także w sytuacjach kryzysowych zwią-
zanych z przemocą. Szkolenia zostały
poprowadzone przez Centrum Szkole-
niowo-Terapeutyczne „SELF” s. c. i wzię-
ło w nich udział w sumie 25 osób pracu-
jących z dziećmi i młodzieżą szkolną
m.in. pedagodzy szkolni, nauczyciele
i wychowawcy. W każdej ze szkół odby-
ło się 3 spotkania, każde po 3 godzin
zegarowe. W szkołach podstawowych
podczas wywiadówek przygotowano
także spotkania grupowe oraz indywi-
dualne dla rodziców, które poprowadził
psycholog – Pani Elżbieta Gruca-Bie-
lenda. Podczas każdego ze spotkań

z rodzicami – trwającego po ok 45 min.
– psycholog przybliżył rodzicom uczniów
tematykę związaną z radzeniem sobie
z formami agresji i przemocy wśród dzie-
ci, skutkami przemocy, cyberprzemocą
oraz przedstawił krótko prawidłowe me-
tody wychowawcze jakie powinni stoso-
wać rodzice w stosunku do swoich dzie-
ci. Po każdej z pogadanek psycholog
pełnił 2-godzinny dyżur podczas które-
go rodzice mogli skorzystać z rozmowy
indywidualnej i porad psychologicz-
nych.

Kolejnym działaniem było zorgani-
zowanie spotkań „Klubu dla rodziców
i dzieci”, które były prowadzone przez

pracowników OIK w Górnie oraz przez
specjalistów: fotografa i instruktora tań-
ca. „Klub dla rodziców i dzieci” stał się
miejscem, w którym rodzice mogli spę-
dzić wspólnie czas ze swoimi pociecha-
mi w sposób efektywny i ciekawy, miej-
scem gdzie mogli spotkać się z innymi
rodzicami i podzielić się swoimi rado-
ściami, a także poszukać wsparcia kie-
dy pojawią się problemy. W sumie od-
było się 5 spotkań Klubu po około 3 go-
dziny zegarowe, które miały miejsce
w OIK w Górnie od sierpnia do listopa-
da 2015 r. W szkoleniu wzięło udział
20 osób w tym 8 rodziców i 12 dzieci
w wieku od 2-10 lat. Wszyscy uczestni-
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Ogólnopolski program „Równać
szanse” pozwala na realizację inicjatyw
mlodzieży z małych miejscowości takich
jak nasze. Głównym celem projektu jest
zaspokojenie potrzeby poznania lokal-
nej historii w sposób ciekawy i niesza-
blonowy. Młodzież z naszej miejscowo-
ści ze względu na brak różnorodności
dostępnych placówek kulturalnych oraz
miejsc poszerzania swoich zaintereso-
wań nie ma możliwości sprawdzenia się
w nowych otoczeniach oraz poznania
historii swojego regionu, a co za tym
idzie podwyższenia własnej samooce-
ny poprzez pochodzenie. W imieniu
uczniów Gimnazjum w Sokołowie Ma-
łopolskim Rada Rodziców przy ZS im.
Jana Pawła II zrzeszona w Grupie Nie-
formalnej RR wraz z Stowarzyszeniem
„Aktywni Razem” z Wólki Sokołowskiej
uzyskała dofinansowanie w wysokości

cy zamieszkują teren Powiatu Rzeszow-
skiego (gminę Sokołów Małopolski,
gminę Kamień oraz gminę Głogów Ma-
łopolski). Podczas ostatniego spotkania
Klubu najbardziej wyczekiwanym punk-
tem programu było uroczyste wręcze-
nie dzieciom i rodzicom upominków
w postaci książek i gier rodzinnych oraz
dyplomów dla „Super Mamy” i „Super
Dziecka”. Uroczystego wręczenia upo-
minków dokonali Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy w Rodzinie – Pani
Agnieszka Gabrowska oraz pracownicy
OIK w Górnie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Górnie w ramach projektu przygoto-
wał również cykl szkoleniowy na temat
wypalenia zawodowego, stresu oraz ra-
dzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
dla osób pracujących w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie z te-
renu Powiatu Rzeszowskiego. Szkole-
nie składało się z 4 spotkań – każde
trwało 6 godzin zegarowych – które od-
bywały się w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Rzeszowie. W szkole-
niu wzięło udział łącznie 16 osób pra-
cujących w Ośrodkach Pomocy Społecz-
nej z gminy Trzebownisko, Hyżne, Gło-
gów Małopolski, Krasne, Boguchwała,

Sokołów Małopolski, Dynów, Chmielnik,
a także pracownicy PCPR w Rzeszowie
oraz OIK w Górnie.

W ramach projektu „PROFILAKTYKA
TO NASZA TAKTYTKA” przygotowano
także materiały promocyjne związane
z działalnością OIK tj. długopisy i ulotki
oraz poradnik „ODCIENIE RODZICIEL-
STWA. Kilka rad jak być dobrym rodzi-
cem”, który został opracowany przez
pracowników OIK w Górnie. Powyższe
materiały promocyjne zostały rozdyspo-
nowane dla wszystkich osób biorących

udział w działaniach projektowych.
Wierzymy, że projekt „PROFILAKTY-

KA TO NASZA TAKTYKA” przyczynił do
zwiększenia oddziaływań profilaktycz-
nych związanych przede wszystkim
z zapobieganiem przemocy i agresji,
a także pozwolił na wzmocnienie dzia-
łań edukacyjnych związanych z szerze-
niem wiedzy na temat pracy z osobami
dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Dziękujemy wszystkim osobom za
udział i wsparcie podczas realizacji pro-
jektu.

„Poszukiwacze Zaginionych Smaków”
To szansa dla młodzieży na realizację własnej inicjatywy

8 500,00 zł. na realizację projektu „Po-
szukiwacze Zaginionych Smaków” ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach konkursu grantowe-
go „Równać Szanse”.

Projektem objęte zostanie 21 osób
w wieku 13-15 lat, które poprzez wspól-
ne działania takie jak znalezienie w naj-
bliższym otoczeniu najstarszych lokal-
nych przepisów, gotowanie potraw oraz
wydanie i promocja własnej książki ku-
charskiej poszerzy swoje zainteresowa-
nia jak i pozna lokalną historię oraz na-
będzie umiejętności pracy w grupie.

W ramach inicjatywy odbędzie się:
– 12 spotkań warsztatowych – gotowa-

nie tradycyjnej kuchni lokalnej,
– Wydanie Książki kucharskiej „Zapo-

mniane smaki”,
– Promocja kuchni lokalnej w trakcie

imprezy „Dni Sokołowa”,

– Promocja książki „Zapomniane Sma-
ki” w Wólce Sokołowskiej,

– Promocja książki „Zapomniane
Smaki” na Rynku w Sokołowie Młp.
Chcemy, aby w naszym miasteczku

młodzież znalazła swoje miejsce na zie-
mi, swój lek na nudę. Miejsce – Szkołę,
do której każdy z was przyjdzie z przy-
jemnością w wolnym czasie i w ramach
różnorodnych klubów zainteresowań
znajdzie coś dla siebie, odnajdzie swoją
pasje lub będzie mógł doskonalić swo-
je zainteresowania. Podczas tego pro-
jektu będziemy organizować właśnie dla
was rożnego rodzaju akcje, które
pokażą Wam, jak bardzo myliliście się
mówiąc, że w Sokołowie Małopolskim
nie ma, co robić!

Koordynator projektu
Dorota Bartyńska
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Dzieñ Kobiet

Muza dla artystów uwieczniona
w poezji, malarstwie, rzeźbie, fotogra-
fii. Kobieta jako: matka – opiekunka
ogniska domowego, żona – uosobie-
nie miłości, robiąca karierę – nowocze-
sna i wykształcona, podpora rodziny
– zawsze zabiegana i pracująca w po-
cie czoła. Kobieta pełni mnóstwo ról
społecznych, lecz nie sposób ich tutaj
wymienić. Choć nie zawsze dla kobiet
dostęp do bycia tym kim się chce był
tak oczywisty, szczególnie tyczy się to
świata polityki oraz ekonomii.

Kobiety wyjątkowo uhonorowane są
8 marca każdego roku w dniu swojego
święta. Początki tego specjalnego trak-
towania doszukiwać się można w sta-
rożytnym Rzymie. Obchodzono tam ma-
tronalia, gdzie mężczyźni obdarowywa-
li żony prezentami, a całe to święto po-
święcone było życiu rodzinnemu. Jed-
nak nie taki sens ma to święto obcho-
dzone współcześnie. Nowożytne po-
czątki Święte Pań związane są z rokiem
1910, a mianowicie z walką kobiet
o równouprawnienie w prawach wybor-
czych. Te dziś podstawowe prawa były
niegdyś poza zasięgiem kobiecej czę-
ści społeczeństwa. Walkę o nie rozpo-
częły sufrażystki, które działały najak-
tywniej na terenie Wielkiej Brytanii oraz
USA. Przytoczę kilkanaście wybranych
dat, aby prześledzić rozwój zrównania
w dostępie do tych podstawowych
– jakby się wydawało – praw obywatel-
skich, a tym samym przybliżyć historię
oraz to, o co w tym święcie tak napraw-
dę chodzi.

Prym w przyznawaniu praw wybor-
czych wiodą obszary Oceanii. Nowa
Zelandia (będąc jeszcze terytorium
brytyjskim) czynne prawo wyborcze
przyznała kobietom w 1893 r., zaś bier-
ne w 1919 r. Pierwszym suwerennym
państwem praktycznie zaraz po ode-
rwaniu się od swojej anglosaskiej ma-
cierzy, które nadało pełnie praw wybor-
czych kobietom była w 1902 r. Austra-
lia, lecz nie można tu mówić o pozby-
ciu się uprzedzeń, ponieważ ordyna-
cja wyborcza pozbawiała jakikolwiek
przywilejów Aborygenów (rdzenna lud-
ność) do roku 1962 r. Skandynawia była
następnym rejonem, gdzie społeczeń-
stwo zdecydowało się na zacieranie
różnic w podziale ze względu płeć
w prawie decydowania o własnym lo-
sie. 1906 r. Finlandia, wówczas auto-
nomiczna prowincja Rosji, przyznała
tam jako pierwsza prawa wyborcze ko-

bietom. Kolejno 1908 r. czynne prawo
wyborcze nadała Dania (bierne od
1915 r.), 1913 r. Islandia. Za Oceanem
Atlantyckim w 1917 r. uczyniła to zaś
Kanada (pełne w 1919 r.). W 1920 r.
USA wprowadzając 19 poprawkę do
swojej Konstytucji (wcześniej zależało
to od prawa miejscowego, np. Wyoming
dało prawo do głosowania kobietom
w 1869 r., a w stanach wschodniego
wybrzeża były one marginalne) dołą-
czyło do grona państw z równoprawną
ordynacją. Jeśli chodzi o nasz kraj pra-
wa wyborcze kobiety uzyskały 28 listo-

pada 1918 r. Dekretem Naczelnika Pań-
stwa o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego (Art. 1 – „Wyborcą do
Sejmu jest każdy obywatel państwa bez
różnic płci, który do dnia ogłoszenia wy-
borów ukończył 21 lat”, Art. 7 – „Wybie-
ralni do Sejmu są wszyscy obywate-
le(lki) państwa, posiadający czynne
prawo wyborcze, niezależnie od za-
mieszkania jak również wojskowi”).
Prawo wyborcze kobiet powtórzyła
Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. (Art.
12 i 13). W dwudziestoleciu międzywo-
jennym prawa wyborcze przyznały mię-
dzy innymi w 1919 r. Węgry, 1923 r. Bra-
zylia, 1928 r. Wielka Brytania, 1937 Fi-

lipiny, 1939 r. Salwador. Nawet podczas
trwania II wojny światowej dyskutowa-
no nad równością w dostępie do praw
wyborczych i tak 1944 r. przyznała je
kobietom Francja. Po wojnie ordynacja
wyborcza, która zrównała kobiety
w prawach wprowadziły w 1946 r. Wło-
chy, Rumunia, Japonia. W 1947 r. do
tego grona dołączyły Indie, Chiny, Ar-
gentyna; w 1948 r. Izrael, Nigeria, Se-
szele, Meksyk; 1950 r. Barbados, Haiti,
1951 r. Nepal, 1956 r. Egipt, 1958 r. Ni-
geria, 1959 r. Tunezja, 1960 r. Cypr,
1970 Andora. Taka ciekawostka, jedno
z najbardziej obywatelskich społe-
czeństw, czyli Szwajcaria prawa przy-
znała 1971 r., a jeden z jej kantonów
Appenzell Innerrhoden dopiero w roku
1990; a od niedawna, czyli 2015 r. na
wprowadzenie zmian w ordynacji wy-
borczej z uwzględnieniem praw kobiet
zdecydowała się Arabia Saudyjska.
Oczywiście są to tylko wybrane kraje,
ale ukazują one, że sprawa równości
w traktowaniu kobiet wciąż jest żywa.
Choć ze statystycznego punktu widze-
nia kobiety górują liczebnie nad męż-
czyznami w większości współczesnych
społeczeństw, nie wszędzie ich prawa
są przestrzegane. Są jeszcze państwa,
gdzie kobiety praw nie posiadają lub
są one w znacznym stopniu ograniczo-
ne, dlatego należy posiadać podsta-
wową wiedzę na takie tematy, aby do-
cenić wolność demokratyczną jaką się
cieszymy i to nie tylko w sprawach do-
tyczących ordynacji wyborczej. Na za-
kończenie tej części tekstu taka dygre-
sja; tych podstawowych praw jest dużo
więcej, np. wolność wypowiedzi, czy
wolność gromadzenia się i ich braku
w naszym kraju kwestionować nie po-
winno się, ponieważ tak jak wspomnia-
łem, są jeszcze obszary na mapie świa-
ta, gdzie o demokratyczne wolności nie
tylko dla kobiet ludzie walczą dużo ry-
zykując.

Dzień kobiet traktowany jest dzisiaj
delikatnie mówiąc różnie. Jedni to świę-
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to uznają i celebrują, drudzy wręcz
przeciwnie. Nie zmienia to faktu, że nie-
spodzianka każdego potrafi wprowa-
dzić w dobry humor – zarówno obdaro-
wanego, jak i obdarowującego.

nie ma dnia i nocy
by w moich myślach
Jej postać nie istniała
najmilsza,
najczulsza,
najsłodsza.
Nie ma chwili
byś w niej nie bywała
– okruchem,
sercem najczulszym
Aniołem stróżem,
ramieniem podróży.

Jej oczy i słowa
niezapomniane
to niebo błękitem
olśnione.
Miłość Kobiety
płynie strumieniem
jak rzeka wezbrana
moim marzeniem.
Są we mnie słowa
niezapomniane
najdroższe wspaniałe
Kobieta to spokój
to cisza –
dni wyczekiwania
ból i radość
i cierpienia
To słowa kochane
nie zapomniane.
Kroki najpierwsze,
noce nieprzespane
serce najmilsze
to ucho najczulsze
każdy szmer usłyszy
spojrzeniem utuli
melodią uciszy
gestem osłodzi
uśmiechem rozweseli.
Troskliwość cierpliwość,
to serce – to Kobieta
– to miłość!
Miłość kobiety
bez zapłaty

płynie strumieniem
bez zysku, bez słowa
lecz czasem urwana
odrasta od nowa,
by znowu rozkwitnąć
najczerwieńszą barwą
bez kruszyny żalu
– bez skargi
bez słowa
To uśmiech słodziutki
to łza to słowa
to oczy co śpiewają
łzą radości.
W niebieskich oczach
woda czysta źródlana
radością i bólem
malowana.

Darem największym
jest serce Kobiety
to miłość
to dobroć
z serca bez zapłaty
bez grosza.
Płynęła by łza
z oka niejednego
gdyby nie było
serca Kobiecego.
Miłość Kobiety
jaśnieje w pomroce
zakwita jak kwiat
i wydaje owoce.
Miłość ogarnia
całe życie Kobiety
jest jej więzieniem
i jej niebem
Miłość jest odwagą Kobiet
ich gwiazdą przewodnią
kompasem ich podróży
Miłość to morze,
którego wybrzeżem
jest Kobieta.

Andrzej B.

Wychodząc z tego założenia Miej-
sko Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. zorgani-
zował w niedzielę 6 marca br. obchody
święta Pań.

Uroczysta akademia składała się
z części muzycznej oraz tanecznej. Za
oprawę muzyczną odpowiedzialni byli
uczniowie NSM I i II st. w Sokołowie
Młp., w składzie: Barbara Kiełb –
w utworze Kołysanka, Maciej Koziarz –
Rondo Beethovena, Aleksandra Drelich
– W Tatrach oraz Etiuda C moll, Mag-
dalena Pustkowska – Etiuda A moll
Berkowicza, Kamil Sokot – Fale Duna-
ju, Alicja Wróbel – wokal, Jar of hearts.
Do występów młodocianych artystów
przygotowali: Grzegorz Wójcikiewicz
– Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycz-
nej w Pruchniku, Stanisław Jaworski
– Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Leżajsku, Anna Wójci-
kiewicz – Dyrektor Podkarpackiego Ze-
społu Niepaństwowych Szkół Muzycz-
nych, Agnieszka Winiarska – wykła-
dowca w Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia w Sokołowie Młp.,
Grzegorz Winiarski – wykładowca
w Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I
i II stopnia w Sokołowie Młp. Jeśli cho-
dzi o taniec, wystąpiły niejako dwie
szkoły choreograficzne działające pod
szyldem instruktorek Natalii Bęben oraz
Magdaleny Gazdy z MGOKSiR. Układy
taneczne powstałe pod bacznym okiem
Natalii Bęben zaprezentowały zespo-
ły: z świetlicy w Trzebusce – układ „Pi-
racki taniec”, z świetlicy w Wólce Soko-
łowskiej – „Skakany”, z świetlicy w Trze-
bosi Dolnej – „Retro”. Natomiast z so-
kołowskiego Ośrodka Zespół Kolorowa
Planeta zaprezentował układ „W kra-
inie smerfów”, Zespół Wesoła Planeta
– „Fiona i przyjaciele”, zaś Zespół Ta-
neczny Planeta – taniec nowoczesny
„Rock the party”. Taneczną odpowie-
dzią ze strony Magdaleny Gazdy były
występy jej zespołów świetlicowych.
Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki
z Wólki Niedźwiedzkiej do utworu
„Gumi Miś”. Następnie z Trzebosi – ze-
społy „Smerfy”, „Dziewczyny z druży-
ny” oraz „Mafinki” zatańczyły do waka-
cyjnego przeboju „Mama Mia”. Zaraz
po nich, wystąpiła formacja „Red Lips”
z Wólki Niedźwiedzkiej. Kolejno po nich
Zespół „Madagaskar” z Nienadówki
i „Wiewióreczki” z Wólki Niedźwiedz-
kiej, a dwa ostatnie występy przygoto-
wane przez dzieci z Trzebosi wraz z go-
ścinnie występującym zespołem z Ra-
niżowa, utrzymane zostały w klimacie
zimowym za sprawą mikołajów i śnie-
żynek z pomponami.

Na zakończenie obchodów Święta
Pań wszystkim zebranym kobietom
i tym młodszym występującym na sce-
nie, i tym zgromadzonym na widowni
okolicznościowe życzenia w imieniu
męskiego rodu złożył Ryszard Kraska
– Radny Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp.

Marek Kida

Kobieta...
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Ferie 2016 w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji już
za nami, ale warto wspomnieć co pod-
czas nich się działo. Nawet tylko po to,
aby zachęcić czytających do odwiedze-
nia sokołowskiej kultury podczas kolej-
nych edycji zorganizowanego wypo-
czynku w czasie ferii oraz wakacji szkol-
nych. W kwestiach natury formalnej na
samym początku należy podkreślić, iż
zajęcia wraz z wykorzystywanymi do
nich materiałami była dla uczestników
zimowiska w całości nieodpłatne.
W przeciągu tych dwóch tygodni zimo-
wego odpoczynku od szkoły w progach
Ośrodka w godzinach od 9.00 do 14.00
zawitało 70 dzieci, w wieku od 5 do 15
lat, zaś dla młodzieży w liczbie 25 osób
MGOKSiR otwarty był od godziny 16.00
do 20.45. Chętnych do wspólnego spę-
dzenia czasu był dużo więcej, ale wa-
runki organizacyjne nie pozwoliły na
przekroczenie tego limitu.

Za realizację programu odpowie-
dzialni byli instruktorzy Henryka Boho,
Barbara Rybak, Szymon Bełz oraz piszą-
cy te słowa. Zanim opisane zostaną głów-
ne atrakcje zimowiska przyznać należy,
iż nie wszystko udało się zrealizować.
Z całą odpowiedzialnością tego czynu
podjęta została wspólnie decyzja o od-
wołaniu kuligu, ze względu na niesprzy-
jająca deszczową pogodę oraz podwyż-
szone ryzyko zachorowalności na grypę
w tym okresie. Mimo tego mankamentu
program prezentował się – jak to mówią
– „na bogato”, a taką ocenę wystawili
nam nasi podopieczni, którym nie w smak
była myśl o powrocie w szkolne mury.

Pierwszy dzień ferii miał charakter
zapoznawczy, gdzie podopieczni zostali
zapoznani z regulaminem zajęć oraz co
najważniejsze z prowadzącymi zajęcia.
Choć dla większości dzieciaków twarze
instruktorów są bardzo dobrze znane,
chociażby z zajęć wakacyjnych. W ko-
lejnych dniach dzieci miały możliwość
gry w biliarda, piłkarzyki, tenisa stoło-

Gry i zabawy różnego typu wzbogacają życie dziecka i wszechstronnie wpływają na rozwój jego osobowości. Wyrabiają nie tylko
sprawność fizyczną, ale także rozwijają umysł i wzbogacają wiedzę. Biorąc udział w zajęciach zespołowych dzieci uczą się społecz-
nego współzawodnictwa, a także wytrwałości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności. Najcenniejszą jednak rolę zabawy jest wywoły-
wanie uśmiechu na twarzach dzieci. Większość dzieci ferie zimowe spędza w domach. Stąd propozycja zorganizowania ferii zimo-
wych w Ośrodku Kultury. Dla wielu dzieci taka forma była jedyną formą wspólnej zabawy i wypoczynku – B. Rybak.

wego, cymbergaja oraz wiele rodzajów
gier planszowych i tych łatwych, i tych
trudnych jak np. szachy. Wśród gier roz-
wijających intelekt największą popular-
nością cieszyła się zabawa w „państwa
miasta”. Prym w harcach i zabawach
wiodły zabawy z chustą klanzy, gdzie
fantazją w wymyślaniu przeróżnych kon-
kursów, nierzadko z drobnymi nagroda-
mi, zaskakiwała Barbara Rybak. Dodat-
kowo w pierwszym tygodniu w ramach
Ferii 2016 zajęcia plastyczne prowadziła
Henryka Boho. W XXI wieku nie obyłoby
się bez wykorzystania technik multime-
dialnych i tak seanse filmowe, muzycz-
ne oraz pokaz zdjęciowej kroniki prze-
biegu Ferii 2016 zaprezentowali Szy-
mon Bełz oraz piszący te słowa. W pierw-
szym tygodniu w czwartek, zaś w dru-
gim w środę przy wielkiej pomocy ze
strony Elżbiety Rembisz (dzięki, której
codziennie była przygotowana ciepła
herbata dla dzieci) odbyły się zajęcia
kulinarne. Przygotowanymi łakociami
były babeczki oraz torciki galaretowo-

owocowe. Główną atrakcją Ferii 2016
był blok zabaw ze Studiem Fama z Dę-
bicy. Kolorowo poprzebierani animato-
rzy urozmaicili dzieciom wypoczynek
obdarowując ich mnóstwem balonów
o rozmaitych kształtach. Z Dębicy przyje-
chał również plac zabaw składający się
z dmuchanych zjeżdżalni, skakańców
oraz cały asortyment do wspólnej rywali-
zacji drużynowej, a mianowicie liny, tu-
neli z płótna, ogromnych papierowych
arkuszy do malowania autoportretów, etc.
Przywiezionym akcentem zimy przez Stu-
dio Fama były narty, co ciekawe bardzo
specjalne, ponieważ wieloosobowe. Jak
już wspominałem Ferie 2016 pożegnali-
śmy pokazem slajdów zdjęciowych,
gdzie w roli głównej wystąpili nasi pod-
opieczni. I tak po feriach zostały już wspo-
mnienia, które można odświeżyć odwie-
dzając stronę www oraz Facebook-a
Ośrodka. P.S. Odwiedzając nas w świe-
cie wirtualnym nie zapomnijcie o polu-
bieniu naszej galerii.

Marek Kida

Ferie 2016
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12 marca br. Marcin Daniec, uznana
gwiazda polskiej sceny kabaretowej,
odwiedził Sokołów Młp. Występ, który
odbył się w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji zgromadził
liczną publiczność, sala widowiskowa
wręcz wypełniona była do granic swo-
ich możliwości. Czy ktoś przyszedł z czy-
stej ciekawości, czy dla zabicia week-
endowej nudy, czy z racji zamiłowania
dla twórczości Marcina Dańca na pew-
no był mile zaskoczony, ponieważ ka-
baretowe transmisje telewizyjne nijak
się mają do występu na żywo; gdzie

Konkurs adresowany był do dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat oraz
osób niepełnosprawnych (bez względu
na wiek) z terenu powiatu rzeszowskie-
go. Organizatorem konkursu był Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp. Patronat nad im-
prezą objął Starosta Rzeszowski.

W październiku przygotowano i ro-
zesłano regulaminy konkursu do insty-
tucji kulturalno-oświatowych i wycho-
wawczych powiatu rzeszowskiego.

Na konkurs wpłynęły 292 prace: 143
– w I kat. 6-9 lat, 83 – w II kat. 10-12 lat,
47 – w III kat. 13-16 lat i 19 prac w IV
kategorii (niepełnosprawni), z 37 placó-
wek kulturalno-oświatowo-wychowaw-
czych powiatów rzeszowskiego i kolbu-
szowskiego oraz miasta Rzeszowa.

Przedmiotem konkursu były prace
plastyczne o tematyce bożonarodzenio-
wej (zwyczaje ludowe, szopki betlejem-
skie, anioły, stroiki itp. motywy świątecz-
ne), wykonane techniką witrażu z kolo-
rowej bibuły i czarnego kartonu, o do-

wolnych formatach i kształtach.
W skład Komisji oceniającej witraże

weszli (na równych prawach): dr Bar-
tosz Walicki, prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Sokołowskiej, Helena
Woźniak, malarz nieprofesjonalny oraz
Henryka Boho, instruktor plastyki.

Komisja wytypowała 36 prac 36 au-
torów, których nagrodzono i wyróżnio-
no w sposób następujący:

I kategoria

2 x I Nagroda
– Andżelika Naja Szkoła Podstawowa
w Turzy
– Zuzanna Sagan Szkoła Podstawowa
im. Św. St. Kostki w Kamieniu
2 x II Nagroda
– Wiktoria Baniak MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp.
– Maja Chruszcz Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Borku Starym
2 x III Nagroda
– Wiktoria Habaj Szkoła Podstawowa

im. Wojska Polskiego w Borku Starym
– Joanna Lubera Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Woli Rusinowskiej
Wyróżnienia
– Alicja Niemiec MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp.
– Martyna Piekło Zespół Szkół nr 1
w Stobiernej
– Bartłomiej Płoszaj Zespół Szkół im.
J. P. II w Sokołowie Młp.
– Łucja Rembisz Szkoła Podstawowa
w Raniżowie
– Zuzanna Smolak Zespół Szkół im.
J. P. II w Sokołowie Młp.
– Maja Szpala Szkoła Podstawowa im.
Wojska Polskiego w Borku Starym

II kategoria

Nagrody Równorzędne
– Agata Bąk Zespół Szkół w Głogowie
Młp.
– Martyna Chorzępa Zespół Szkół im.
J. P. II w Sokołowie Młp.
– Natalia Naja Świetlica Wiejska w Turzy

można usłyszeć i zobaczyć numery, któ-
rych TV nie pokaże. Marcin Daniec za-
prezentował żart na wysokim poziomie,
szczególnie trafnie w sposób humory-
styczny opisał obecną scenę polityczną,
ale poczucie humoru to rzecz subiek-
tywna, więc każdego mogło bardziej lub
mniej rozbawić coś innego. A kabaret
sadząc po gromkim śmiechu i gorącym
aplauzie publiczności przypadł do gu-
stu. Zapewne zakup biletu jako wyda-
tek do przyjemnych czynności nie nale-
ży, ale myślę, iż raz na jakiś czas warto
wydać parę zaskórniaków za dwie go-

„Sobotnia kabaretowa noc w Soko³owie” dziny znakomitej zabawy. W końcu nie
często w naszym mieście bywają takie
znamienitości.

Marek Kida

VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny Witra¿ Bo¿onarodzeniowy
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Wyróżnienia
– Magdalena Biernat Zespół Szkół nr 1
w Nienadówce
– Oliwia Bzdek MGOKSiR w Sokołowie
Młp.
– Alicja Łeptuch Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Komorowie
– Julia Patrzyk Szkoła Podstawowa im.
Wojska Polskiego w Borku Starym
– Joanna Piróg Świetlica Wiejska w Turzy

III kategoria

2 x I Nagroda
– Emilia Ofiara Gimnazjum Publiczne
im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach
– Anita Wolan Gimnazjum Publiczne
im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach
II Nagroda
– Michalina Micał Zespół Szkół w Rud-
nej Wielkiej
III Nagroda
– Aleksandra Sawka Zespół Szkół
w Rudnej Wielkiej
Wyróżnienia
– Klaudia Chorzępa Zespół Szkół im.
J. P. II w Sokołowie Młp.
– Dominika Domańska Zespół Szkół
w Rudnej Wielkiej
– Anna Siłka Zespół Szkół w Trzebusce
IV kategoria
Nagrody Równorzędne
– Kazimierz Dziobik Środowiskowy Dom
Samopomocy w Woli Raniżowskiej
– Katarzyna Kochańska Klub Twórców
Sztuki „ART-dekor” w Sokołowie Młp.
– Roksana Kotowicz Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Gminy Boguchwała
– Jarosław Lewicki Szkoła Podstawo-
wa w Brzostowej Górze
– Daria Łoboza Zespół Szkół przy Szpi-
talu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie
– Ola Łuc Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Woli Rusinowskiej
– Oskar Marszał Szkoła Podstawowa
nr 2 w Niechobrzu

Jury przy pracy.

Nagrodzone witraże.

– Anita Szeliga Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Sokołowie Młp.
– Konrad Szwyd Szkoła Podstawowa im.
Gen. Bronisława Kwiatkowskiego
w Mazurach.

21 grudnia o godzinie 13.00 w sali
klubowej MGOKSiR odbył się uroczysty
wernisaż – otwarcie wystawy pokonkur-
sowej i wręczenie nagród i dyplomów

laureatom konkursu oraz podziękowań
nauczycielom i członkom Jury.

Laureatów i zaproszonych gości po-
witał dyrektor MGOKSiR Jacek Piekie-
łek, protokół odczytał dr Bartosz Walic-
ki. Nagrody wręczali dyrektor i członko-
wie Jury.

Dla wszystkich uczestników werni-
sażu Organizator przygotował słodki
poczęstunek.
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Wystawa Malarstwa

Lucyny Saneckiej
W dniach od 25 stycznia do 5 lutego

2016 roku w sali klubowej Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-

acji w Sokołowie Młp. trwała Wystawa
Malarstwa pt. „Poznając siebie” rze-
szowskiej artystki Lucyny Saneckiej.

Należy ona do Kobiecej Grupy Pla-
stycznej „Droga”, działającej przy Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Lucyna Sanecka ukończyła studia na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, kierunek malarstwo. Dyplom
z malarstwa uzyskała u profesorów An-
toniego Nikla i Marka Pokrywki.

Tak Artystka definiuje swoją twór-
czość: „Malarstwo – tak jak język – umoż-
liwia mi wypowiedzenie się na każdy te-
mat, poczynając od miłości, uśmiechu,
pozytywnego odbioru świata, kończąc na

smutku, gniewie. Pozwala mi
przedstawić to w dowolnie
skomplikowany sposób, tak aby
wyrazić swoje wewnętrzne od-
czucia. Wciąż rozwijam tę pa-
sję, to pragnienie głębszego
poznania siebie i otoczenia.
Biorę udział w wielu wystawach
zbiorowych, tworzę autorskie
wystawy indywidualne”.

Wystawa w Sokołowie
była kolejną z takich wystaw.
Artystka prezentowała na niej
ki lkanaście obrazów olej-
nych; przede wszystkim były
to martwe natury oraz jeden
autoportret.

Fot. H. Boho

Laureaci, Organizatorzy, Rodzice, Nauczyciele.

Wystawa pokonkursowa trwała do
15 stycznia 2016 roku.

Dziękujemy Staroście Rzeszowskie-
mu, panu Józefowi Jodłowskiemu, za
ufundowanie nagród dla laureatów kon-
kursu.

(mgoksir)

Otwarcie wystawy pokonkursowej.

Wręczanie nagród i dyplomów laureatom
konkursu.

Zwiedzanie wystawy.

Dzia³ania plastyczne w MGOKSiR

Martwa natura I. Autoportret.Martwa natura II.
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Klub Twórców

Sztuki „ART-dekor”

– Na zimowym

plenerze
23 stycznia 2016 roku – na zapro-

szenie Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej – dwie członkinie Grupy Pla-
stycznej KTS, Jolanta Szczygieł i instruk-
torka Henryka Boho, wzięły udział w Ple-
nerze Malarsko-Fotograficznym „Pod
Jastrzębią Górą”. Plener odbył się
w Nowej Wsi – Białkówce, na Przyrod-
niczym Szlaku Puszczy Sandomierskiej.

Kilkunastostopniowy mróz rekom-
pensowało piękne słońce i niezwykłe
zimowe krajobrazy; były one inspiracją
dla grupy nieustraszonych artystów
– plastyków i fotografików z Kolbuszo-
wej, Głogowa i Sokołowa.

Wschód słońca, którego promienie
przenikały przez ośnieżone gałęzie
drzew i rzucały długie cienie, mróz osa-
dzający na gałązkach i uschniętych ze-
szłorocznych roślinach szadź, roziskrzo-
ny w słońcu śnieg, tropy zwierząt na
śniegu, jeźdźcy na koniach, kulig – to
motywy wykonywanych na plenerze fo-
tografii. Efekty ich pracy będzie można
zobaczyć dopiero jesienią na wystawie
pt. „Rok pod Jastrzębią Górą”, na której
artyści zaprezentują swoje prace pla-
styczne i fotograficzne.

Plener trwał od godziny ósmej do
czternastej.

Zimowe impresje pod Jastrzębia Górą. Fot. H. Boho, J. Szczygieł
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Członkinie KTS 6 lutego 2016 roku na zaproszenie Aktyw-
nej Grupy Twórców, działającej przy Miejsko Gminnym Domu
Kultury w Głogowie Młp., brały udział w otwarciu Wystawy

Tym razem, na zaproszenie Miej-
skiego Domu Kultury w Kolbuszowej,
kilkoro członków Klubu w dniu 13 lute-
go 2016 roku uczestniczyło w wysta-
wie fotografii Magdaleny Małaczyń-
skiej. Autorka należy do kolbuszowskiej
grupy twórczej, jej pasją jest fotografia.
Na wystawie pt. „Muzyka Obiektywem”
można było zobaczyć efekty jej poszu-
kiwań twórczych związanych z muzyką
– ciekawie uchwycone różne wydarze-
nia muzyczne, portrety artystów, klimat
koncertów.

Oprócz zwiedzania wystawy fotogra-
fii, Organizatorzy dla uczestników tego
artystycznego wydarzenia przygotowali
klika niezwykłych niespodzianek. Wy-
świetlono niemy film Georgesa Meliesa
pt. „The Kingdom of fairies” z 1903 roku,
do którego taperował Andrzej Serafin.

Klub Twórców Sztuki „ART-dekor”

– na wystawie Ma³gorzaty Grodeckiej

Klub Twórców Sztuki „ART-dekor”
– na wystawie w Galerii

„Pod Tr¹bami i Bêbnem”

Malarstwa i Rysunku Małgorzaty Grodeckiej. Pani Małgorza-
ta to artystka nieprofesjonalna, należąca do AGT w Głogowie
Młp. Na wystawie zaprezentowała kilkadziesiąt obrazów akry-
lowych i akwarelowych oraz rysunków (ołówkiem, kredką).
O godzinie 17.00 wystawę otworzył dyrektor MGDK, Dariusz
Lewandowski-Socha, przybliżając jednocześnie sylwetkę
i dorobek artystyczny pani Małgorzaty.

Wystawę zorganizowała instruktorka MGDK, opiekunka
Aktywnej Grupy Twórców, Monika Twardowska.

Na to wydarzenie artystyczne przybyli liczni goście, przy-
jaciele i znajomi artystki, twórcy profesjonalni i amatorzy,
pasjonaci sztuk plastycznych z różnych miejscowości i pla-
cówek kulturalnych i oświatowych regionu rzeszowskiego.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Młp. reprezentowały panie Maria Łuszczki i Henryka
Boho.

Podczas trwania wystawy można było wziąć udział w lote-
rii, by na zakończenie, w drodze losowania, wygrać jedną
z trzech akwareli pani Małgorzaty. Los uśmiechnął się do Marii
Łuszczki.

Wystawa trwała do 27 lutego 2016 roku.

Autorka wystawy (w środku), obok Henryka Boho i Maria Łuszcz-
ki (z wylosowaną akwarelą), w otoczeniu dyrektora i instruktorki
plastyki głogowskiego domu kultury.

Artystyczne cukiernictwo.

Potem z mini koncertem wystąpił Zbi-
gniew Jakubek, muzycznie ilustrując wy-
świetlane na ekranie zdjęcia przygoto-
wane przez Małgorzatę Małaczyńską. Na

Fotografka Małgorzata Małaczyńska.

Sokołowska grupa na wystawie.

koniec miała miejsce słodka uczta, na
której swoje arcydzieła cukiernicze pre-
zentowała Jolanta Augustyn, właściciel-
ka firmy „Tortowe Atelier”.

Ten artystyczny wieczór zgromadził
licznych gości – z Kolbuszowej, Głogo-
wa, Rzeszowa. Wśród nich reprezentant-
ki sokołowskiego środowiska twórcze-
go – Henryka Boho, Jolanta Szczygieł,
Wiesława Pałka i Helena Woźniak
– członkinie KTS „ART-dekor”.
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Wspó³praca artystyczna

z Wojewódzkim Domem Kultury

w Rzeszowie
6 lutego 2016 roku instruktorka MGOKSiR Henryka Boho

brała udział w kolejnym spotkaniu Kobiecej Grupy Plastycz-
nej „Droga”, działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. Głównym celem spotkania było omówienie
spraw związanych z organizacją 50. Jubileuszowej Wystawy
oraz 15-leciem działalności Grupy.

Spotkanie odbywało się w sali wystaw WDK, gdzie od 1 do
19 lutego trwała wystawa XIII Wojewódzkiego Biennale Rzeź-
by Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy. Była więc okazja
do obejrzenia wielu ciekawych rzeźb i płaskorzeźb zapre-
zentowanych na wystawie.

* * *
W tym samym dniu w Wojewódzkim Domu Kultury miało

miejsce otwarcie wystawy fotografii pt. „Ostatnich kilka dni...”
Jerzego Wygody. Wystawę tworzyły zarejestrowane obiekty-
wem aparatu obrazy Rzeszowa – migawki z codzienności
miasta, która jest treścią życia i która dzieje się ciągle w tym

samym otoczeniu domów
i ulic.

Zaproszenie na wy-
stawę otrzymały i wzięły
w niej udział członkinie
Grupy „Droga”.

Ekspozycja była czyn-
na w holu WDK do 14 lu-
tego 2016 roku.

* * *
21 lutego w Woje-

wódzkim Domu Kultury
odbyła się uroczysta
gala z okazji piętnasto-
lecia działalności Kobie-
cej Grupy Plastycznej
„Droga” oraz 50. Jubile-
uszowej Wystawy Twór-
czości Grupy. Ta wyjąt-
kowa okazja zgromadzi-
ła wielu twórców i pasjo-
natów sztuk plastycz-
nych, przyjaciół i sympa-

tyków członkiń Grupy – z Rzeszowa i regionu rzeszowskie-
go. Jubileuszowa wystawa podsumowuje artystyczną dzia-
łalność KGP. Pierwsza wystawa „Drogi” miała miejsce
w 2001 roku. Na początku grupa składała się z kilku człon-
kiń, przez lata ich przybywało, a obecnie liczy 17 osób –

artystek malarek województwa podkarpackiego. I właśnie
17 pań wzięło udział w pięćdziesiątej zbiorowej wystawie.
Wśród nich jest instruktorka plastyki z MGOKSiR, Henryka
Boho, która do „Drogi” dołączyła w 2015 roku. Pozostałe
członkinie grupy to: Anna Baran, Krystyna Gniewek, Kata-

rzyna Jurek-Decowska, Maria Wiktoria Mostek, Krystyna
Niebudek, Janina Panek-Wojno, Maria Paszczyńska, Mał-
gorzata Polit, Lucyna Sanecka, Teresa Skomra, Anna Soj-
ka, Anna Solecka, Danuta Turbacz, Dorota Wojtanowska,
Maria Zimirowicz i Kinga Ziobro-Działo.

Na wystawie znalazły się 32 prace (w tym jeden tryptyk)
– wykonane w technikach malarskich, rysunkowych, batiku,
mieszanych. Henryka Boho zaprezentowała tryptyk pt.
„W szarościach”, wykonany farbami akrylowymi. W recenzji

Na wystawie rzeźby.

Henryka Boho z koleżanką z Grupy
„Droga” na wystawie fotografii.
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Wystawa Zbiorowa Malarstwa

i Rysunku KTS „ART-dekor”
5 marca o godzinie 17.30 w MGOKSiR miało miejsce otwar-

cie Wystawy Zbiorowej Malarstwa i Rysunku członków Grupy
Plastycznej sokołowskiego Klubu Twórców Sztuki „ART-de-
kor”, działającego w MGOKSiR od 2009 roku.

Wystawa prezentowała dorobek artystyczny osób zajmu-
jących się profesjonalnie i amatorsko sztukami plastycznymi.
W większości są to malujący farbami olejnymi bądź akrylowy-
mi na płótnie, także tworzący w technikach graficznych i ry-
sunkowych czy fotografujący. Na wystawie znalazło się
26 prac 11 autorów: obrazów olejnych, akrylowych, akwareli,
grafiki, rysunków, fotografii.

W obrazach i pracach autorów wystawy odzwierciedlają
się ich pasje, zainteresowania, sposób spojrzenia na otacza-
jącą rzeczywistość. Prace tworzone są w zaciszach własnych
pracowni, na plenerach malarskich i fotograficznych, na zaję-
ciach klubowych. Spotkania klubowe są również okazją do
wymiany doświadczeń, doskonalenia warsztatu, wzajemnej
nauki, integracji.

autorstwa Katarzyny Jurek-Decow-
skiej, zamieszczonej w folderze wyda-
nym z okazji Jubileuszu, czytamy mię-
dzy innymi: (...) W kontekście szeroko
rozumianej spontaniczności twórczej
prezentujemy również grupę prac do-
wołujących się do czystego układu
form. W efekcie jest to przemyślany
dobór środków plastycznych zestawio-
nych w konkretny sposób. Są to zatem
(zależnie od autorki) prace mniej (L. Sa-
necka) bądź bardziej dynamiczne
(A. Baran, K. Gniewek), niekiedy moc-
no ekspresyjne (K. Ziobro-Działo), bądź
spokojne (H. Boho), które z założenia
mają przede wszystkim odwoływać się

do wrażliwości estetycznej odbiorcy. Swoboda zastosowanych
środków plastycznych w połączeniu z tytułem pracy ma sy-
gnalizować tematyczne intencje autorki, a zarazem pozwalać
odbiorcy na konkretyzowanie własnych skojarzeń. (...)

Do autorek wystawy w ciepłych słowach uznania i podzię-
kowania za pełną zaangażowania artystyczną działalność
Grupy oraz życzenia dalszego rozwijania twórczych pasji
– zwrócił się dyrektor WDK, pan Marek Jastrzębski, wręczając
paniom kwiaty.

Podczas wystawy zaprezentowano gościom ciekawy po-
kaz multimedialny, przygotowany przez Marię Wiktorię Mo-
stek, na który składały się zdjęcia z piętnastoletniej działalno-
ści „Drogi”.

Zaprezentowany został również okolicznościowy taniec,
odczytano poezję, która nawiązywała do nazwy Grupy. Nie
zabrakło oczywiście „urodzinowego” tortu.

Henrykę Boho wspierały koleżanki z KTS „ART-dekor”, któ-
re przybyły na Wystawę – Jolanta Szczygieł, Helena Woź-
niak, Wiesława Pałka i Alina Szczygieł. W wernisażu wziął
również udział prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej, kierownik sokołowskiej Książnicy, dr Bartosz Walic-
ki z żoną Ewą Kłeczek-Walicką.

Fot. H. Boho, M. W. Mostek, B. Walicki

Artyści chętnie biorą udział w konkursach plastycznych,
fotograficznych, wystawach indywidualnych i zbiorowych,
przeglądach twórczości nieprofesjonalne, warsztatach arty-
stycznych oraz plenerach malarskich i fotograficznych, orga-
nizowanych przez MGOKSiR i inne placówki kulturalno-oświa-
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towe województwa podkarpackiego, często zdobywając na-
grody i wyróżnienia.

Do Grupy Plastycznej Klubu należą: Anna Cisek, Katarzy-
na Kochańska, Małgorzata Kwolek, Monika Kwolek, Maria
Łuszczki, Wiesława
Pałka, Alina Szczygieł,
Jolanta Szczygieł,
Grzegorz Szot, Helena
Woźniak oraz Henryka
Boho. W wystawie
wzięli udział wszyscy
członkowie Grupy. Są
oni przede wszystkim
mieszkańcami gminy
i miasta Sokołów Młp.;
jedna osoba mieszka
w gminie Rakszawa.
Wśród twórców znaj-
dują się osoby w róż-
nym wieku i wykonują-
cy różne zawody, także
uczniowie szkół arty-
stycznych.

Wśród zaproszo-
nych gości wernisażu
byli: burmistrz GiM So-
kołów Młp. Andrzej Ożóg oraz radna Rady Miejskiej Agata
Dec, dr Bartosz Walicki, nauczyciele, sympatycy i przyjaciele.
Na wernisaż przybyli członkowie zaprzyjaźnionej Aktywnej
Grupy Twórców z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogo-
wie Młp., z instruktorką Moniką Twardowską na czele. Swoją
obecnością zaszczyciła nas Maria Wiktoria Mostek z Rudnej

Wielkiej, członkini Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga”.
Gości powitał dyrektor MGOKSiR Jacek Piekiełek. Wysta-

wę otworzył burmistrz Andrzej Ożóg, który wręczył autorom
wystawy kwiaty; spełniony został toast lampką szampana.

Goście, wspólnie z artystami, zwiedzali wystawę, częstowali
się wyśmienitymi wypiekami sokołowskiej cukierni oraz na-
pojami zimnymi i gorącymi.

Wystawa trwała do 17 marca 2016 roku.
(mgoksir)

Fot. B. Walicki, M. Kida
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W dniu 12 grudnia br. obiekty Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp. gościły uczestników IV Powiatowe-
go Jesiennego Turnieju Badmintona pod
Honorowym Patronatem Starosty Rze-
szowskiego.

W Turnieju wzięło udział 135 osób
wraz z osobami towarzyszącymi (118
zawodników i zawodniczek).

Rywalizowano w 3 kategoriach wie-
kowych dziewcząt i chłopców reprezen-
tujących gminy Kamień, Trzebownisko,
Miasto Rzeszów oraz Sokołów Młp.
(ZS nr 1 Nienadówka, ZS nr 2 Niena-
dówka, ZS Trzebuska, ZS Górno, Zespo-
ły Szkół Sokołów Młp.)

Sędzią głównym Turnieju był Tade-
usz Bazan – instruktor, sędzia oraz or-
ganizator sportu na terenie GiM Soko-
łów Młp. Gościem Turnieju był Edward
Buczak-Dyrektor Zespołu Szkół im. Św.
Jadwigi Królowej w Trzebusce, który
otworzył Turniej.

Ze względu na brak zawodniczek
i zawodników w najstarszej kategorii, wpro-
wadzono kategorię 2005 i młodsze/i.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:

I kategoria wiekowa (2005 i młodsze/i)
Dziewczęta: 1.Boguń Alicja (ZS Trzebu-
ska), 2.Drżał Amelia (ZS Trzebuska),
3.Naja Kamila (ZS Nienadówka nr 2).
Chłopcy: 1. Ożóg Dawid (ZS Nienadów-
ka nr 2), 2.Gielarowski Dominik (ZS Trze-
buska), 3.Kapuściński Jakub (ZS Trze-
buska).

II kategoria wiekowa (2002-2005)
Dziewczęta: 1.Niemiec Paulina (ZS Nie-

Jesienny Turniej Badmintona
nadówka nr 2), 2.Chorzępa Klaudia (ZS
Górno), 3.Urban Klaudia (ZS Trzebu-
ska). Chłopcy: 1.Soboń Bartosz (Rze-
szów), 2.Wójcik Sebastian (ZS Niena-
dówka nr 2), 3.Smoła Marcin (ZS Nie-
nadówka nr 1).

III kategoria wiekowa (2001 i starsze/i)
Dziewczęta: 1.Nowak Izabela (ZS Nie-

nadówka nr 2), 2.Rzeszutek Zuzanna
(ZS Sokołów Młp.), 3.Nowak Karolina
(ZS Nienadówka nr 2). Chłopcy: 1.Ta-
sior Dominik (ZS Trzebuska), 2.Sabat
Marcin (ZS Sokołów Młp.), 3.Pokrzywa
Zbigniew (ZS Sokołów Młp.).

Uroczystego wręczenia nagród do-
konał: Tadeusz Bazan, Jacek Piekiełek
Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Zwycięzcy otrzymali okolicznościo-
we puchary, dyplomy oraz nagrody rze-

czowe za miejsca od II-III dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy wraz z osobami
towarzyszącymi otrzymali gorący posi-
łek oraz napoje zimne i gorące.

* * *

W dniu 13 grudnia br. odbył się Wo-
jewódzki Turniej Badmintona w ramach
XVIII edycji Współzawodnictwa Gmin
Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym
Gminę Sokołów Młp. reprezentowali
w składzie dziewczęta: Boguń Alicja
(ZS Trzebuska), Niemiec Paulina (ZS
Nienadówka nr 2), Urban Klaudia (ZS
Trzebuska), Zdeb Paulina (ZS Niena-
dówka nr 2), Ożóg Aleksandra (ZS Trze-
buska), chłopcy: Wójcik Sebastian (ZS
Nienadówka nr 2), Smoła Marcin (ZS
Nienadówka nr 1), Krzanowski Jakub
(ZS Trzebuska), Ożóg Hubert (ZS Nie-
nadówka nr 2), Stec Krystian (ZS Gór-
no), którzy wywalczyli II miejsce dla
Gminy Sokołów Młp., I miejsce-Gmina
Przeworsk oraz III miejsce Gmina Gro-
dzisko Dolne.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji składa serdeczne
podziękowania dla Józefa Krzywonosa-
Prezesa Podkarpackiego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszo-
wie, Józefa Jodłowskiego-Starosty Rze-
szowskiego, Andrzeja Ożoga-Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz

Wiesława Sondeja-Dyrektora Zespołu
Szkół im. J.P. II w Sokołowie Młp. za po-
moc w organizacji Turnieju.

Szymon Bełz
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Czar nocy
zimowej...

Rozświetlony kolorowym blaskiem,
skrzący śniegiem lokal „Pasjonata”
w Łowisku emanował w sobotnią
mroźną noc feerią barw, rozświetlając
całą okolicę. 16 stycznia 2016 r. to już
data historyczna, to czas miniony, ale
niezapomniany. Z pewnością przez wie-
le dni uczestnicy Balu Studniówkowego
będą go wspominać jako niezwykle uda-
ny, zapadający w pamięć z wielu miłych
powodów.

Wieczorem o godzinie 19.00
Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie
Małopolskim oficjalnie rozpoczęli zaba-
wę „studniówkową”, poprzedzoną wie-
loma tygodniami przygotowań (nauka
poloneza, szycie kotylionów, przygoto-
wywanie zaproszeń...).

To wyjątkowe spotkanie zainaugu-
rowali przemówieniem Małgorzata i An-

drzej, serdecznie witając w imieniu Ma-
turzystów wszystkich zebranych. Wyra-
zili wdzięczność dla Grona Pedagogicz-
nego za kilkuletnie przygotowania do
egzaminu dojrzałości oraz za trud wy-
chowania. Pan Dyrektor, Pani Dyrektor
oraz Wychowawcy otrzymali przepięk-
ne bukiety kwiatów z rąk swoich Wycho-
wanków.

Kluczowy punkt programu stanowi-
ło wystąpienie Pana Dyrektora Antonie-
go Kuli, który, myśląc już o tym, co bę-
dzie za kilka miesięcy, życzył Uczniom
pomyślnie zdanej matury, a dzisiejszej
nocy wspaniałej zabawy. W tej chwili
nastąpił najbardziej wyczekiwany mo-
ment wieczoru: Pan Dyrektor oficjalnie
otworzył Bal Studniówkowy słowami
z „Pana Tadeusza”: „Poloneza czas za-
cząć”.

Ta część balu zachwyciła wszystkich:
to był najpiękniej wykonany polonez.
Muzyka Wojciecha Kilara przeniosła
wszystkich w cudowny świat dawnych
balów szlacheckich. Nietuzinkowy układ
taneczny w wykonaniu Dyrekcji, Wycho-
wawców i Uczniów wywarł na zgroma-
dzonych kolosalne wrażenie. Najbar-
dziej wzruszeni byli oczywiście Rodzi-
ce, a szczególnie Mamy, które na widok
swoich pociech w tańcu, w pięknych
strojach, nie kryły łez, ale przede wszyst-
kim uczucia dumy i szczęścia.

Po oficjalnej części nadszedł czas
na szampańską zabawę zgodnie ze sło-
wami znanej piosenki:

Muzyka, przyjaźń, radość, śmiech
Życie łatwiejsze staje się (...)
ruszamy razem w tan.
Będzie, będzie zabawa!

Będzie się działo!
I znowu nocy będzie mało.
Będzie głośno, będzie radośnie.
Znów przetańczymy razem całą noc.
Orkiestra nie oszczędza sił (...)
Będzie, będzie zabawa!

I rzeczywiście tańcom, śmiechom,
chóralnym śpiewom (w wykonaniu przy-
szłych Maturzystów) nie było końca...

Nikt nie zwracał uwagi na to, że za
oknami mroźna noc..., bo przecież to nie
była zwyczajna noc... Zapanował czar
nocy zimowej... Gorące rytmy rozgrzały
do czerwoności parkiet eleganckiego
lokalu. Bawili się wszyscy: Pan Dyrek-
tor, Pani Dyrektor, Nauczyciele, Rodzi-
ce, a przede wszystkim Młodzież. Wy-
tworni młodzi mężczyźni w doskonale
skrojonych i dopasowanych garniturach
z wyszukanymi muszkami. Piękne mło-
de damy z misternie upiętymi włosami
w modnych, krótkich sukienkach... sza-
firowych, czarnych, czerwonych, bia-
łych... Wszyscy wyglądali niezwykle szy-
kownie.

Wspaniałą zabawę zapewnił feno-
menalny zespół The Sweet Sound, wy-
konując utwory, przy których wszyscy
doskonale się bawili. Chętnie realizo-
wali muzyczne zamówienia na ulubio-
ne piosenki oraz wykonywali liczne
utwory z dedykacją, np. dla Wychowaw-
ców od Wychowanków (i odwrotnie!).

Pyszna zabawa trwała do białego
rana. Żal było opuszczać to czarowne
miejsce, dzięki któremu wszyscy, sto dni
przed maturą, bawili się wspaniale
w cudownej atmosferze.

Edyta Dolecka-Rychel
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Etap regionalny konkursu
„Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 28 stycznia 2016 r. w auli Zespołu Szkół nr 1
w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu wiedzy
o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Po-
znaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest popularyzo-
wanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy,
w tym przepisów BHP. W konkursie wzięli udział przedstawi-
ciele podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych biorących

udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Po
dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań i dogrywce
komisja wyłoniła zwycięzców. Poziom wiedzy był bardzo wyso-
ki, laureaci etapu regionalnego rozwiązali test bezbłędnie.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice, które zo-
stały jednocześnie laureatkami etapu szkolnego konkursu,

Etap szkolny Konkursu
Wiedzy Normalizacyjnej

Dnia 15 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół w Sokołowie
Młp. odbył się „Etap szkolny Konkursu Wiedzy Normalizacyj-
nej”. Konkurs ten w związku z ponadczasowym znaczeniem
norm i normalizacji w codziennym życiu cieszył się dużym
zainteresowaniem. Zespół Szkół w Sokołowie na etapie wo-
jewódzkim będą reprezentować: Aneta Ożóg, Klaudia Sołek,
Ewelina Jodłowska uczennice z klasy I Techniku Żywienia
i Usług Gastronomicznych.

Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet
Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski. Celem konkursu
było zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu
codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu
ekonomicznego. Istotnym aspektem było również rozpo-
wszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zalecenia-
mi Unii Europejskiej) oraz uświadamianie, że to konsument
jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo między in-
nymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bez-
pieczne.

Anna Kolano

W dniu 11.12.2015 r. odbył się Szkol-
ny Konkurs Wiedzy Konsumenckiej.

W konkursie udział wzięli uczniowie
klasy III Technikum Handlowe oraz
I Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych. Organizatorem konkursu była
p. mgr Anna Klano oraz p. mgr Małgo-
rzata Dziadzio-Świder.

Celem konkursu było:
– zapoznanie z podstawowymi prawa-

mi konsumenta,
– zdobycie wiedzy nt. jak reklamować

towar lub usługę,
– wskazanie instytucji zajmujących się

ochroną praw konsumentów w Pol-
sce,

– poznanie zasad ochrony konsumen-
tów w Unii Europejskiej.
Uczniowie nagrodzeni: I miejsce

Małgorzata Ulewicz, II miejsce Marta
Naja, III miejsce Natalia Dul.

Nagrody dla uczestników konkursu
zostały przekazane przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji Konsumentów.

Anna Kolano

a były to Beata Kraska z klasy IV BT i Weronika Dul z klasy
III AT. W tej edycji nasze uczennice nie awansowały do etapu
centralnego, ale wróciły usatysfakcjonowane swoimi wynika-
mi oraz nadzieją na sukces w przyszłym roku. Wszyscy uczest-
nicy etapu regionalnego zostali nagrodzeni dyplomami uczest-
nictwa i gadżetami ufundowanymi przez Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy uczennicom,
które godnie reprezentowały naszą szkołę.

Artur Piecuch

Szkolny Konkurs Wiedzy Konsumenckiej
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X Jubileuszowy
Konkurs dla
Maturzystów
„Z lekturami
za pan brat”

10 lutego 2016 r. odbył się w naszej szkole
X Jubileuszowy Konkurs dla Maturzystów
„Z lekturami za pan brat”. Wzięło w nim udział
osiemnastu uczestników z klas: III A LO, IV A T,
IV B T. Uczniowie rozwiązywali test ze znajo-
mości lektur z zakresu podstawowego. Wyka-
zali się bardzo dobrą znajomością utworów li-
terackich, rozwiązując niełatwe zadania.

W czwartek 3 marca pan Dyrektor A. Kula
wręczył zwycięzcom nagrody rzeczowe:
I miejsce Wojciech Mrożkiewicz kl. III A LO
II miejsce Piotr Grabiec kl. IV BT
III miejsce Wioletta Nawara kl. III A LO
Wyróżnienie: Barbara Ślońska kl. III A LO
Łucja Kuraś kl. III A LO
Katarzyna Lesiczka kl. III A LO

Wśród nagród znalazły się m.in.: koszulki
z logo szkoły, kubki termiczne, plecaki oraz
książki. Te ostatnie, to chyba najcenniejsze po-
darunki. Idea konkursu to właśnie wzbudzenie
w młodych ludziach chęci czytania, wykształ-
cenie nawyku obcowania z literaturą piękną,
ale też dobra zabawa. To również niepowta-
rzalna okazja dla maturzystów na sprawdze-
nie swojego stanu wiedzy tuż przed egzami-
nem dojrzałości. Laureatka Literackiej Nagro-
dy Nobla Wisława Szymborska powiedziała:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Pan Dyrektor
A. Kula potwierdził te słowa, mówiąc, że czyta-
nie książek to nie tylko poszerzanie własnych
horyzontów, ale także wspaniała przygoda.

E. Dolecka-Rychel

Warsztaty gastronomiczno-¿ywieniowe
w Rzeszowie w ramach

EDUSALON
2 lutego 2016 r. w hali na Podpromiu w Rzeszowie młodzież ZS w Sokoło-

wie Młp. wzięła udział w XI edycji Podkarpackich Targów Edukacyjnych” EDU-
SALON”. Zorganizowane zostały one przez MTR, z myślą o młodych osobach,
które stają przed wyborem najlepszej dla siebie drogi kształcenia. To wyda-
rzenie miało na celu prezentację szerokiej oferty uczelni wyższych (publicz-
nych i prywatnych) z całego kraju. Swoje oferty prezentowały także szkoły
policealne oraz doradcy zawodowi. Łącznie około 100 wystawców. Szkoły
próbowały zwrócić uwagę młodzieży stosując różne „sztuczki”. UR kusiło
wielkimi ślimakami afrykańskimi oraz karaczanami brazylijskimi, wykorzysty-
wanymi do badań naukowych. Zresztą na brak zainteresowania nie narzekał
żaden wystawca. Ponadto w ramach Targów odbywały się zajęcia warsztato-
we w których wzięła udział młodzież Technikum żywienia i usług gastrono-
micznych z klasy II i III bT pod opieką mgr inż. Marzeny Sobczuk-Puc i mgr inż.
Moniki Piszcz. O godzinie 9.15 rozpoczęły się warsztaty z EKO gotowania
przeprowadzone przez p. Adama Wałęga, pochodzącego z Krakowa, a na co
dzień pracującego w Cafe & Fitness i Hotelu Rzeszów. Po zajęciach każdy
mógł skosztować dań przygotowanych w ramach lekcji pokazowej, a także
kucharzy z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Młodzież
mogła również dowiedzieć się na temat E dodatków do żywności, które znaj-

dują się w różnorodnych produktach spożywczych z którymi mamy do czynie-
nia na co dzień. Wykład prowadziła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. Duże zainteresowanie uczniów zebrał wykład współczesnej
kryminalistyki, którą poprowadził prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Pra-
wa WSPiA. Na stanowisku WSPiA, młodzież mogła zobaczyć prezentacje
nowego wyposażenia Laboratorium Kryminalistycznego, interaktywną grę
„Chomik Maciej”, strzelnicę elektroniczną, zestaw do antropologii kryminal-
nej (czaszki), a także fantomy prezentujące obrażenia człowieka, odniesione
w wypadku drogowym (sztuczne rany). Każdy zainteresowany mógł także
otrzymać pamiątkową kartę daktyloskopijną z odbitką swoich linii papilar-
nych. W trakcie Targów organizowanych było mnóstwo konkursów w których
wzięła udział Nasza młodzież. Międzynarodowe Targi Rzeszowskie zorgani-
zowały na swojej stronie internetowej konkurs dla uczniów szkół średnich.
Wszyscy którzy spełnili warunki konkursowe, wzięli udział w losowaniu. Lote-
ria była łaskawa dla Naszych uczniów, gdyż dwoje z nich: Marcin Sabat II bT
oraz Mateusz Sondej IV bT wygrali podwójne wejściówki do kina Helios na
dowolnie wybrany przez siebie film. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rzeszowie zorganizowała konkurs z dziedziny języka polskiego.
Uczniowie losowali przykładowe pytania, a w zamian poprawnej odpowiedzi
otrzymywali książki i kalendarze.

Na stanowisku WSIiZ młodzież mogła zapoznać się z maszyną do ana-
lizy składu masy ciała i wykonać badania wraz z omówieniem wyników.
Ponadto dla odważnych przygotowano quiz, a chętni odpowiadali na pyta-
nia z wiedzy ogólnej. Można było wygrać koszulki, pendrivy, kubki termicz-
ne, notesy i długopisy.

Marzena Sobczuk-Puc

Kodeks zdrowego ¿ycia
Dnia 28 stycznia 2016 młodzież klasy II LO,

III LO IV AT, IV BT uczestniczyła w spotkaniu
zorganizowanym przez Zespól Opieki zdrowot-
nej Nr 2 w Rzeszowie w ramach akcji „Rak
a zdrowie” promującej zalecenia Europejskie-
go kodeksu walki z rakiem.

Spotkanie z prelegentami miało na celu
budowanie świadomości onkologicznej i po-
prawę jakości życia dzieci i młodzieży przez:
– kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętno-
ści w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na
zapobieganie chorobom nowotworowym,
– kształtowanie świadomości znaczenia aktyw-
ności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Wśród prelegentów był również trener per-
sonalny z fitness klubu, który uczył, jak należy
prawidłowo wykonywać ćwiczenia siłowe. Chęt-
ni uczniowie zostali przebadani pod kątem
masy ciała, mięśni oraz tkanki tłuszczowej.

Bogusława Chrostek
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Wywiadówka z
degustacj¹ potraw

20.01.2016 r. w ZS w Sokołowie
Małopolskim po raz czwarty nauczycielki
przedmiotów zawodowych – gastrono-
micznych mgr inż. Marzena Sobczuk-
Puc i mgr inż. Monika Piszcz wraz
z uczniami Technikum i ZSZ przygoto-
wały poczęstunek w stylu szwedzkiego
bufetu dla zebranych rodziców z okazji
wywiadówki szkolnej.

Zaletą takiego przyjęcia jest swobo-
da, a konsumpcja nie przeszkadza
w konwersacji i nawiązywaniu kontak-
tów z innymi. Poza tym każdy z rodzi-
ców ma dowolność w wyborze potraw,
kierując się własnymi upodobaniami ku-
linarnymi czy dietetycznymi.

Na ten dzień przygotowano zarów-
no zimny jak i gorący bufet. Dominowa-
ły ciepłe dania, idealne na zimę, pysz-
ne i aromatyczne, miedzy innymi zupa
gulaszowa, potrawa jednogarnkowa,
gotująca się niemal sama, by później
dać niesamowite doznania smakowe,
kurczak w sosie mascarpone oraz ma-
karon spaghetti z drobiem i warzywami
w sosie sojowym.

Bufet zimny stanowił półmisek wę-
dlin, koreczki zwane jeżykami oraz sa-
łatki, tradycyjna jarzynowa, z tuńczyka,
a także sałatka z kurczaka. Bufet uzu-
pełniono stołem z napojami gorącymi.

Każdy rodzic mógł skosztować świe-
żo zaparzonej herbaty oraz kawy z eks-
presu. Największą popularnością cie-
szyło się latte macchiato – napój mlecz-
ny powstały przez powolne dolanie
kawy espresso do gorącego mleka,
pokrytego warstwą mlecznej piany.

Nad sprawną obsługą czuwali
uczniowie pierwszej i drugiej klasy Tech-
nikum w zawodzie Technik żywienia
i usług gastronomicznych.

Przygotowanie atrakcyjnej wywia-
dówki wiąże się z dużym wysiłkiem i tru-
dem. Jednak warto poczekać na owoce
tych działań, bo efekty i korzyści w dłuż-
szej perspektywie są ogromne.

Marzena Sobczuk-Puc

Konkurs Matematyczny „SOKOLIK”
W dniach 16.12.2015 r. i 17.12.2015 r. odbył się w naszej szkole konkurs

matematyczny „SOKOLIK” dla chętnych uczniów Liceum, Technikum oraz ZSZ.
W dniu 16.12.2015 r. z zadaniami i łamigłówkami matematycznymi zmagało się
dwóch uczniów klasy II Liceum oraz czterech uczniów klasy III A Technikum. Nasi
matematycy mieli do rozwiązania 5 zadań testowych oraz 5 otwartej odpowiedzi.
Najlepsza w tej kategorii okazała się Natalia Dul (kl. III AT) jedyna dziewczyna
biorąca udział w konkursie, kolejne miejsca zdobyli Kamil Mendrela (kl. III AT)
oraz Patryk Maksym (kl. II L O). W dniu 17.12.2015 odbyły się zmagania pozosta-
łych grup. W kategorii klasa III Liceum i IV Technikum rozwiązywało zadania czte-
rech uczniów klasy III Liceum oraz dwóch uczniów klasy IV A Technikum. Podob-
nie jak młodsi koledzy mieli do rozwiązania 5 zadań testowych wielokrotnego
wyboru i 6 zadań otwartych.

W tej kategorii najlepszy okazał się Wojciech Mrożkiewicz a kolejne miejsca
zajęli Tomasz Kula oraz Łucja Kuraś wszyscy uczniowie klasy III Liceum. Z Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej I miejsce Bandura Magdalena, II miejsce Łoin Ewelina,
III miejsce Miazga Konrad, natomiast w kategorii klas I Liceum i Technikum: I miej-
sce Iskra Joanna, II miejsce Godek Martyna, III miejsce Krudysz Katarzyna. Zwy-
cięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział
w konkursie i życzymy sukcesów w nauce.

Organizatorzy: Anna Kolano, Renata Furman, Agnieszka Pomykała

W naszym Zespole Szkół w roku
szkolnym 2015/2016 został powołany
do działalności oddział „Strzelca”.
Związek Strzelecki „Strzelec” Organi-
zacja Społeczno-Wychowawcza jest or-
ganizacją paramilitarną, patriotycznym
stowarzyszeniem stawiającym sobie za
cel kontynuację istniejącego w okresie
międzywojennym Związku Strzeleckie-
go, działanie na rzecz niepodległości

Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacnia-
nia, wychowanie obywatelskie człon-
ków Związku w duchu patriotycznym
wokół wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna,
przygotowywanie młodzieży do służby
wojskowej i obrony cywilnej, podno-
szenie poziomu sprawności fizycznej
oraz uczenie zdyscyplinowanego życia
w zespole.

Do zadań Związku Strzeleckiego
należy prowadzenie całorocznej dzia-
łalności oświatowo-wychowawczej,
udział w obchodach i uroczystościach
narodowych, organizowanie przedsię-
wzięć związanych z działalnością w za-

kresie kultury, wychowania fizycznego,
prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kur-
sów oraz szkolenia wojskowego, współ-
działanie z instytucjami powołanymi
przez władze państwowe do współpra-
cy w zakresie obrony kraju, opieka nad
miejscami pamięci narodowej. W naszej
szkole do organizacji należy 28 osób.
Opiekunem jest ks. Łukasz Siwiec. Spo-
tkania odbywają się w poniedziałki

o godzinie 15:00. Biorą w nich udział
nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale
również Strzelcy z innych jednostek
z Rzeszowa oraz Komendant ZS „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego – inspektor
Marek Matuła. Nasi Strzelcy wzięli już
udział zarówno w uroczystościach pa-
triotycznych i kościelnych, m. in. Święto
Niepodległości, jak i w zmaganiach fi-
zycznych – bieg na orientację.

Serdecznie zachęcamy wszystkich
uczniów do wstąpienia w szeregi
„Strzelca” i reprezentowania naszego
Zespołu Szkół.

ks. Łukasz Siwiec

Zwi¹zek Strzelecki „Strzelec”
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w finałowym pojedynku. Lepsi okazali się gimnazjaliści z Wólki
Niedźwiedzkiej wygrywając całe spotkanie 2:1. O miejsce III
w Turnieju zagrały natomiast zespoły z Górna i Sokołowa Młp.
I tu lepsi okazali się zawodnicy z pobliskiego gimnazjum

w Sokołowie pokonując 4:3 gimnazjum z Górna. V miejsce
przypadło drużynie gimnazjum nr 1 z Nienadówki w bratobój-
czym pojedynku z gimnazjum nr 2. Wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo pierwsze trzy zespoły
otrzymały wspaniałe puchary. Przyznano też 3 nagrody indy-
widualne: Najlepszym Zawodnikiem Turnieju został Osetek
Jakub z Trzebosi, Królem Strzelców całego Turnieju został
Szostecki Kamil z Górna a Najlepszym Bramkarzem – Hajder
Tomasz z Wólki Niedźwiedzkiej. Turniej cieszył się dużym za-
interesowaniem, a sportowa rywalizacja stała na wysokim
poziomie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie
a zwycięskiej drużynie jeszcze raz gratulujemy! Zapraszamy
za rok!

Tomasz Nizioł, Piotr Kobylarz

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH MECZY GRUPOWYCH:

Nienadówka 1 – Wólka N. 1:1
Trzeboś – Górno 5:3
Wólka N.. – Sokołów Młp. 4:2
Nienadówka 2 – Trzeboś 0:4
Sokołów – Nienadówka 1 3:2
Nienadówka 2 – Górno 2:4
mecz o I miejsce: Wólka Niedźwiedzka – Trzeboś 2:1
mecz o III miejsce: Sokołów Młp. – Górno 4:3
mecz o V miejsce: Nienadówka 1 – Nienadówka 2 0:0 (rzuty
karne 2:1)

12 marca 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół przy ul.
Lubelskiej 37 odbył się Drugi Halowy Turniej Piłki Nożnej „ZSS
FUTSAL CUP 2016” pod Patronatem Burmistrza Gminny
i Miasta Sokołów Małopolski. Organizatorem Turnieju był Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Gminny Organizator Sportu. W sobot-
nie przedpołudnie dość licznie bo, aż sześć
z siedmiu gminnych szkół gimnazjalnych sta-
wiło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych, by podjąć sportową rywalizację w ha-
lowej piłce nożnej. Turniej uroczyście otwo-
rzył Dyrektor szkoły p. Antoni Kula, zachę-
cając do sportowej rywalizacji w ramach
zasady „fair-play”. Zawody przeprowadzo-
no systemem grupowym. W pierwszej gru-
pie znalazły się szkoły z: Nienadówki 1, So-
kołowa Małopolskiego oraz Wólki Nie-
dźwiedzkiej. Natomiast w drugiej grupie ry-
walizowały ze sobą szkoły z: Górna, Trzebosi i Nienadówki 2.
Po pasjonujących pojedynkach grupowych zwycięzcy grup tj.
drużyna z Trzebosi oraz z Wólki Niedźwiedzkiej spotkały się

Turniej League of Legends
Dnia 19-02-2016 r. w naszej szkole odbył się turniej dru-

żynowy w League of Legends. Do rozgrywki przystąpiło 8
uczestników, dzięki czemu można było utworzyć 2 drużyny po
4 osoby. Skład pierwszej drużyny to: Kamil Mendrela (3aT),
Marcin Sabat (3bT), Jarosław Głuszak (4aT), Grzegorz Ose-
tek (4aT). Drugą drużynę reprezentowali: Marcin Ożóg (3aT),
Robert Kobiernik (1aZ), Oskar Rząsa (1aT), Damian Wąsik
(1aT).

Pierwsze starcie na mapie Summoner’s Rift z draftowym
wyborem postaci, wygrała drużyna z numerem dwa, która w
pięknym stylu pokonała starszych kolegów. W finale każda z
drużyn podzieliła się losowo na zespoły 2-osobowe. Rozgryw-
ka finałowa rozegrała się na mapie Howling Abyss.

Wyniki końcowe:
I – miejsce: Robert Kobiernik i Damian Wąsik,
II – miejsce: Marcin Ożóg i Oskar Rząsa,
III – miejsce: Kamil Mendrela i Marcin Sabat,

Mamy nadzieję, że przyszłe turnieje będą cieszyły się więk-
szym powodzeniem, oraz zainteresowanie będzie podobne.
Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę.

Waldemar Ziemniak

Gimnazjalne „Haratanie w Ga³ê”, czyli krótka relacja
z II Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej „ZSS FUTSAL CUP 2016”
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Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

Kierownik Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej

w Soko³owie M³p.
czyta przedszkolakom

18 grudnia 2015 r. nasze przedszkole odwiedził kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.,
dr Bartosz Walicki. Przywitaliśmy go kolędą, a następnie po
krótkiej rozmowie o zbliżających się Świętach Bożego Naro-
dzenia oraz związanymi z nimi tradycjami rozpoczęło się trze-
cie w tym roku przedszkolnym spotkanie promujące ideę:
„Cała Polska czyta dzieciom”. Nasz gość swoją osobą i gło-

śnym czytaniem zachęcał dzieci do korzystania ze zbiorów
sokołowskiej biblioteki. Przeczytał bajki związane z tematyką
świąt, były to następujące utwory: „Piękne białe Boże Naro-
dzenie” Diany Hendry i Jane Chapman, „Święta dobrych
życzeń” ks. Jana Twardowskiego oraz „Gdzie jest Mikołaj?”
Davida Bedforda. Po powrocie ze świata bajek nasi pod-
opieczni rozpoczęli kolędowanie, do którego przyłączył się

z ochotą zaproszony gość i wychowawczynie. Już tradycyjnie
dzieci w podziękowaniu za poświęcony im czas podarowały
naszemu gościowi laurkę oraz biły gromkie brawa.

Pamiętajmy, że chcąc wychować mądrego, a także szczę-
śliwego człowieka powinniśmy codziennie czytać dzieciom,
wzbogacając w ten sposób ich poczucie własnej wartości
i kreatywność. Ponadto wzbudzając w nich głód wiedzy i po-
czucie własnej wartości. Najważniejszych rzeczy w życiu nie
można kupić za pieniądze, ale można osiągnąć w zamian za
odrobinę dobrej woli, więc śmiało sięgajmy po książki i obda-
rowujmy bogactwem ich mądrości dzieci.

Tekst i fot.: Karolina Trzpis, Monika Majka,
Halina Piekło, Małgorzata Ożóg

Dyrektor Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II

czyta dzieciom bajki
W myśl hasła: „Cała Polska czyta dzieciom” – w naszym

przedszkolu oprócz nauczycielek, które codziennie czytają
dzieciom bajki, do akcji włącza się coraz więcej znanych osób
ze środowiska lokalnego. Dnia 20.11.2015 r. nasze przed-
szkole odwiedził dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Mało-
polskim – Wiesław Sondej. Pan dyrektor zaprezentował star-
szakom dwie bajki: „Przygody Koziołka Matołka” i „Przygody
Noddy’ego”. Szczególnie miło wspominał bajki z okresu swo-

jego dzieciństwa, które często czytała mu mama. Dzieci z ra-
dością wysłuchały przygód Noddy’ego i jego przyjaciół, któ-
rzy rozegrali wspaniały mecz piłki nożnej. Przedszkolaki
z wielkim zapałem odpowiadały na pytania dotyczące bajki
oraz wspólnie z dyrektorem stworzyły drużynę Wańki – Wstań-
ki, bohatera bajki, która dzielnie ćwiczyła, aby być „silnym
i zdrowym”. Dzieci były bardzo zainteresowane bajką i losami
bohaterów. Na zakończenie podziękowały Panu dyrektorowi
brawami oraz wręczyły laurkę.

Czytanie bajek jest najlepszą inwestycją w przyszłość dzie-
ci, ponieważ w ten sposób wspieramy ich rozwój psychiczny,
intelektualny i społeczny. Zaspokajamy potrzeby emocjonal-
ne malucha, przynosimy mu radość i pozostawiamy cudne
wspomnienia. Zapraszamy wszystkich chętnych do włącza-
nia się w naszą akcję.

Tekst i fot.: Małgorzata Ożóg, Halina Piekło,
Karolina Trzpis, Monika Majka
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Pasowanie na Przedszkolaka
Dzieci 3- i 4-letnie z Przedszkola Samorządowego przy

Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej mają już za sobą
pierwszą i najważniejszą uroczystość, jaką było dla nich bez
wątpienia Pasowanie na Przedszkolaka. Dnia 19 grudnia 2015
roku dzieci miały okazję przed licznie zgromadzoną publicz-
nością zaprezentować swoje umiejętności, które zdobyły pod-
czas krótkiego pobytu w przedszkolu. Śpiewały, tańczyły, re-

cytowały wiersze oraz zmagały się z zadaniami, które przy-
gotowały dla nich wychowawczynie. Po zaprezentowaniu
swoich umiejętności, przedszkolaki poprosiły Pana Dyrekto-
ra mgr Ryszarda Rybaka, aby zmienił wszystkich w „prawdzi-
wych przedszkolaków”. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę,
a ogromnym lizakiem dokonał się akt pasowania. Na pamiąt-
kę każde dziecko otrzymało dyplom, słodycze oraz drobny
upominek. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na
wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość pasowania na przedszkolaka była niezwykle
udana. Jej głównym zadaniem było wzmocnienie więzi ro-
dzinnych i wspólnotowych Przedszkola Samorządowego
w Wólce Niedźwiedzkiej. Zarówno nauczyciele, rodzice, jak
i przedszkolaki zaangażowali się w przygotowania do impre-
zy. W miłej i przyjemnej atmosferze upłynął wspólnie spędzo-
ny czas. Było to wielkie i niezapomniane przeżycie dla dzieci
i ich rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Uroczystość
ta zostanie trwale wpisana w tradycję szkoły i kultywowania
w kolejnych latach. Gratulujemy przedszkolakom i życzymy
im owocnego i bogatego doświadczenia pobytu w naszym
przedszkolu.

Beata Szymańska, Joanna Gaweł

W świecie pierników
Kto z nas nie lubi pierników? Aby poznać ich historię, re-

cepturę i sposób wykonania dzieci z trzech oddziałów przed-
szkolnych z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej wzięły
udział w wycieczce do Łańcuta.

Można tam było obejrzeć wystawę oraz wziąć udział
w lekcji edukacyjnej „Świat toruńskiego piernika”. Ekspozycja
prezentowała tradycje piernikarstwa, dawne rzemiosło, a tak-
że świat XIX-wiecznego przemysłu i handlu.

W jej ramach zobaczyliśmy aranżację średniowiecznego
kramu, sklepu z przełomu XIX i XX wieku oraz XVI-wieczną
piekarnię. W świat pierników wprowadziła nas pani przewod-
nik. Zapoznała dzieci z dziejami tradycyjnego wypieku, a tak-
że legendami mu poświęconymi.

Ponadto obejrzeliśmy kolekcję form piernikowych, naczy-
nia, pamiątki cechowe, a także XIX-wieczną kasę, wagę oraz
odważniki.

Dodatkową atrakcją było pieczenie pierników. Otrzymali-
śmy gotowe ciasto, w którego skład wchodzą przyprawy takie
jak: pieprz, goździki, gałka muszkatołowa, cynamon, imbir
oraz płynny miód. Każdy otrzymał kawałek ciasta, z którego

zrobił swój własny piernik. Sprawnie daliśmy sobie radę
z wałkowaniem ciasta, ułożeniem na formę i odciśnięciem.
Po paru minutach pierniki były gotowe.

Obdarowani wypiekami wróciliśmy do przedszkola.

N. Wrzos, E. Kuduk, B. Szymańska, M. Tęcza
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X edycja konkursu
„Nam Henryk
Sienkiewicz
patronuje”

„W każdym społeczeństwie są ge-
niusze, skupiający w sobie ducha naro-
du. Oni reprezentują jego charakter
w oczach świata. Pielęgnują wspomnie-
nie przeszłości narodu, by natchnąć go
nadzieją na przyszłość. Są jak dęby
– ich natchnienie zakorzenione jest głę-
boko w historii, lecz korona szumi
w wichrach dzisiejszego dnia. Takim re-
prezentantem literatury i ducha narodu
jest człowiek, którego Szwedzka Akade-
mia odznacza Nagrodą Nobla. To Hen-
ryk Sienkiewicz”.

Słowami sekretarza Akademii
Szwedzkiej Pani Anna Grzebyk, Dyrek-
tor Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce
powitała wszystkich uczestników X edy-
cji wojewódzkiego konkursu „Nam Hen-
ryk Sienkiewicz patronuje”. Edycja ta
zbiegła się jednocześnie z 110 rocznicą
otrzymania przez Henryka Sienkiewicza
literackiej Nagrody Nobla.

Henryk Sienkiewicz to jeden z naj-
wybitniejszych, a także, do dziś, jeden
z najpopularniejszych pisarzy polskich.
Był powieściopisarzem, nowelistą, pu-
blicystą, angażował się w działalność
społeczną i filantropijną.

Zyskał sławę i szacunek na całym
świecie, wśród ludzi prostych, ale i in-
telektualistów, innych pisarzy i wybit-
nych osobistości swego czasu. Jego
utwory to niewątpliwie książki pokoleń
Polaków.

Powieści noblisty to przecież zaby-
tek pięknej literackiej polszczyzny,
skarbnica wiedzy historycznej, ale
i narodowe dzieło Polaków, które pod-
trzymywało ich na duchu podczas za-
borów, pokazując chwałę polskiego
oręża. On i bohaterowie jego książek
byli uwielbiani przez współczesnych.
To naród ufundował mu przecież jego
piękny dworek w Oblęgorku na Kielec-
czyźnie.

Był patriotą, dla całego narodu stał
się ogromnym moralnym autorytetem.

W tym roku patronat nad naszym
konkursem objęli: Pan Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
Pan Jacek Wojtas Kurator Oświaty
w Rzeszowie, Pan Aleksander Bobko
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na konkurs odpowiedziało 31 szkół,
nadesłano 232 prace w tym: 95 pla-
stycznych, 118 literackich i 19 multime-
dialnych. Jak co roku prace oceniane
były w dwóch kategoriach wiekowych
(szkoła podstawowa i gimnazjum). Po
zapoznaniu się z pracami i ich ocenie
Jury przyznało 50 nagród i tyle samo
wyróżnień.

Nie było by tak wspaniałych nagród
bez życzliwego wsparcia ze strony spon-
sorów, którym bardzo dziękujemy.

Fundatorami nagród byli: Pan An-
drzej Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp., Rada Rodziców przy
Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce, Pan
Jan Bełz właściciel firmy LAS POL,
Panowie Bogdan, Krzysztof i Tomasz
Radomscy właściciele firmy STYRO-
BUD, Pan Paweł Putyło właściciel fir-
my SKORPION, Pan Mieczysław Mia-
zga Prezes Zarządu i współwłaściciel
Zakładu Mięsnego Smak-Górno, Pani
Halina Golec Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania
„EUROGALICJA”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
za rok!

M. Sztorc, B. Kołodziej
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Pancake Day
Odpowiednikiem polskiego tłustego

czwartku jest w Wielkiej Brytanii tłusty
wtorek – Pancake Day (Dzień Naleśni-
ka), obchodzony w tym roku 9 lutego.
Według tradycji anglosaskiej jest on na-
zywany również Shrove Tuesday, czyli
wtorkiem rozgrzeszenia. Słowo „shrive”
znaczy „wyznać wszystkie grzechy”.

Zwyczaj Pancake Day (Dzień Nale-
śnika) zapoczątkowała pewna kobieta
z miasteczka Olney w hrabstwie Buckin-
ghamshire, która tak była pochłonięta
pieczeniem naleśników, że dopiero ko-
ścielne dzwony przypomniały jej o wie-
czornym nabożeństwie. W kuchennym
fartuchu, z patelnią pełną naleśników
pobiegła do kościoła. Niektóre źródła
podają, że wydarzenie to miało miejsce
w 1445 roku i zapoczątkowało dorocz-
ny wyścig zwany Pancake Race. Inne
źródła utrzymują, że jest to o wiele póź-
niejszy zwyczaj, pochodzący z lat dwu-
dziestych ostatniego stulecia. Niemniej
jednak w Olney co roku odbywają się
zawody, podczas których miejscowe
panie domu, w fartuchach i chustach na

głowach, uzbrojone w patelnie z nale-
śnikami przebiegają dystans 415 yar-
dów. Jak dotąd najszybsza z nich poko-
nała go w 58,5 sekund. Wypada dodać,
że podczas biegu należy jeszcze przy-
najmniej trzy razy podrzucić naleśnik.
Ta z uczestniczek, która pierwsza dobie-
gnie do mety i poczęstuje swoim nale-
śnikiem kościelnego, otrzyma od niego
buziaka. W 1950 roku kobiety z miasta
Liberty w Kansas przystąpiły do tej kon-
kurencji i od tej pory biegi naleśnikowe
mają charakter międzynarodowy.

Naleśnik zagościł w tradycji tego
ostatniego przed postem dnia, gdyż Bry-
tyjczycy zawsze traktowali post bardzo
poważnie. Wszystkie składniki naleśni-
ka: mąka, jajka, mleko, masło, szły
w zapomnienie na całe 40 dni postu.
Pancake Day dawał więc szansę najeść
się do syta i na zapas.

Walia także świętuje Pancake Tu-
esday. Walijczycy twierdzą, że naleśnik

jest ich narodowym wynalazkiem i na-
zywa się po prostu „welshcake”. Tutej-
sze naleśniki robione są ze śmietany
lub maślanki, dzięki czemu placki są
pulchne i porowate. Naleśniki są gru-
bo smarowane masłem, potem układa-
ne w stertę, a przez dziurki spływa roz-
puszczony tłuszcz, dodając i smaku
i kalorii. W ubiegłym roku brytyjski kanał
kulinarny Food Network UK postano-
wił uczcić Dzień Naleśnika, budując
najwyższą wieżę z naleśników. Skon-
struowanie jej zajęło 13 godzin, a do

produkcji naleśników zużyto 253 jaj,
5 kg mąki i prawie 15 litrów mleka.
Usmażono 725 naleśników i zbudowa-

no z nich wieżę wysokość 81 cm. Oczy-
wiście rekordowo wysoka wieża zosta-
ła wpisana do księgi Guinessa.

Tłusty wtorek to nie tylko wielkie ob-
żarstwo, ale i dzień sportu. W Ashbour-

ne w środkowej Anglii zaczyna się naj-
większy i najdłuższy mecz piłki nożnej
na świecie – Royal Shrovetide Football.
Liczba graczy sięga tysięcy, a bramki są
oddalone od siebie o 3 mile, czyli 4,8
kilometra. O godzinie 14.00 piłka zosta-
je rzucona w tłum i rozpoczyna się mecz
pomiędzy mieszkańcami północnej i po-
łudniowej części miasta. Biorą w nim
udział naprawdę wszyscy, w tym kobie-
ty i dzieci. Mecz trwa osiem godzin,
a drugiego dnia odbywa się mecz re-
wanżowy.

W ramach poszerzenia wiedzy
uczniów na temat kultury krajów anglo-
języcznych właśnie 9 lutego odbył się
w naszej szkole apel poświęcony Dniu
Naleśnika.

Po zapoznaniu uczniów z tradycja-
mi związanymi z Dniem Naleśnika prze-
szliśmy do kolejnego punktu naszego
apelu, którym był konkurs kulinarny
„Masterchef”, w którym wzięły udział re-
prezentantki klas IV-VI Szkoły Podstawo-
wej. Zadaniem uczestniczek było ude-
korowanie naleśnika. Jurorzy oceniali
pomysłowość naszych uczestników, ich
oryginalność oraz bogactwo wykorzysta-
nych składników.

Następnie wysłuchaliśmy wszyscy
przepisu na naleśnika w języku angiel-
skim.

Atrakcją, która wzbudziła największe
emocje, było podrzucanie naleśnika na
czas. Zadaniem uczestników było wy-
konać to jak najwięcej razy w ciągu
1 minuty. Konkurencja ta przysporzyła
naszym zawodnikom sporo trudności,
gdyż naleśnik stawiał opór i nie chciał
odkleić się od patelni, ale nasi uczestni-
cy poradzili sobie doskonale.

Na koniec uczniowie sprawdzili
swoją wiedzę w krótkim quizie na temat
Dnia Naleśnika.

Zwyczaj ten obchodzony był w na-
szej szkole po raz pierwszy i biorąc pod
uwagę emocje, jakie wzbudził u wszyst-
kich, z pewnością zagości on na stałe
w kalendarzu imprez szkolnych.

Beata Zaborowska
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SP 2 GÓRNO
W niedzielę 24 stycznia 2016 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignace-
go Partyki w Górnie odbyła się corocz-
na choinka szkolna połączona z Dniem
Babci i Dziadka. Niezmiennie sala wi-
dowiskowa naszej Szkoły wypełniła się
po brzegi nie tylko Rodzicami, Babcia-
mi i Dziadkami, ale także absolwenta-
mi szkoły i mieszkańcami okolicznych
miejscowości. Dopisali także przedsta-
wiciele władz. Swoją obecnością za-
szczycili nas między innymi poseł na
Sejm RP p. Mieczysław Miazga, wice-
prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska p. Bogusław Kida,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. p. Mieczysław Kobier-
nik, sołtys wsi Górno p. Andrzej Kra-
wiec czy też przewodnicząca Stowarzy-
szenia Gospodyń Wiejskich w Górnie
p. Małgorzata Nicpoń.

Spotkanie rozpoczęło się przedsta-
wieniem jasełkowym ukazującym
wszechobecny konsumpcjonizm i pro-
blem odwracania się współczesnego
człowieka od tradycyjnych wartości

niesionych przez Święta Bożego Na-
rodzenia. Inscenizację przygotowali
uczniowie klas starszych pod kierun-
kiem p. Sylwii Chorzępy i p. Grzegorza
Tupaja. Następnie na scenę wyszli
uczniowie klas 0-3 z wesołym progra-

mem artystycznym dedykowanym ho-
norowym gościom tej imprezy czyli
Babciom i Dziadkom. Oczywiście nie
obyło się bez zabawnych pomyłek, któ-
re sprawiły wiele radości i śmiechu za-
równo widowni jak samym występują-

Dnia 15 stycznia 2016 roku w Zespo-
le Szkół Nr 1 w Nienadówce odbyły się
coroczne warsztaty plastyczne dla
przedszkolaków. Okazją do ich zorga-
nizowania był zbliżający się wielkimi
krokami Dzień Babci i Dziadka – dzień,
w którym możemy podziękować naszym
ukochanym babciom i dziadkom za tro-
skę, miłość i trud włożony w nasze wy-
chowanie. Dla innych – czas, kiedy odży-
wają wspomnienia o tych, którzy ode-

szli. Nic więc dziwnego, że warsztaty te
cieszą się ogromnym zainteresowaniem
wśród najmłodszych.

Tak jak w latach ubiegłych zajęcia
zorganizowane zostały w świetlicy
szkolnej. Frekwencja dzieci i rodziców
zainteresowanych udziałem w spotka-
niu przeszła nasze najśmielsze oczeki-

Warsztaty plastyczne w przedszkolu
wania, oprócz mam na zajęciach poja-
wili się także tatusiowie. Warsztaty roz-
poczęły się od powitania zgromadzo-
nych gości, po czym wszyscy ochoczo
przystąpili do pracy.

Najwięcej emocji wśród przedszko-
laków wzbudziło przygotowanie bukie-
tów dla babć. Najmłodsi pomagali nie
tylko w wykonaniu róż, pieczołowicie
skręcali papier, dbali o zachowanie od-
powiedniej formy płatków, ale i asysto-

wali rodzicom podczas przyklejania
kwiatów do papierowych rożków. Nie-
długo potem na każdy stoliku pojawiły
się piękne i różnobarwne kompozycje.
Dużym wyzwaniem okazało się nato-
miast przygotowanie podarunków dla
dziadków. W tym roku była to karta
z życzeniami wykonana techniką origa-

mi. W tej części pracy zdecydowany
prym wiedli rodzice – z ogromnym za-
angażowaniem wykonywali papierowe
koszule oraz krawaty, ozdabiali kartki
guzikami i kokardami. Po zakończeniu
działań wszyscy mogli podziwiać efekty
swojej pracy.

Po minach dzieci wnioskować moż-
na, że inicjatywy tego typu są bardzo
potrzebne. Po pierwsze – działalność
artystyczna dziecka pozwala na jego
właściwy rozwój, uczy wrażliwości,
wzbudza ciekawość i chęć do zdobywa-
nia nowych doświadczeń. Po drugie

– praca z rodzicem pomaga w budowa-
niu więzi, umacnia w dzieciach poczu-
cie bezpieczeństwa i przekonanie o by-
ciu kochanym. Nie liczy się przecież
estetyczny walor prezentu, lecz wspól-
na praca i serce włożone w jego wyko-
nanie.

Małgorzata Ryba, Patrycja Kwiecień

Szkolna Choinka w SP nr 2
im. Ignacego Partyki w Górnie
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cym. Podsumowaniem ich występu było
wręczenie własnoręcznie wykonanych
upominków i złożenie życzeń. Wystę-
py, zarówno maluchów jak i ich star-
szych kolegów, zostały nagrodzone
gromkimi brawami. Po części artystycz-
nej głos zabrali zaproszeni goście, któ-
rzy nie kryli zachwytu nad talentem
uczniów i wysokim poziomem wystę-
pów. Stwierdzenie, że przez chwilę po-
czuli się jak w teatrze, było najlepszą
recenzją podsumowującą wysiłek wło-
żony przez każdego ucznia.

Ostatnim punktem imprezy był
wspólny poczęstunek Babć i Dziadków
oraz zaproszonych gości spędzony na
kolędowaniu oraz wymianie poglądów
na tematy polityczne i społeczne. W tym
samym czasie uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w zabawach i konkursach
zorganizowanych przez absolwentów
szkoły pod kierunkiem Rady Rodziców.
Nad oprawą muzyczną całej imprezy

8 lutego br. był dniem pełnym atrakcji.
Uczniowie ze starszych klas SP nr 2 im.
Ignacego Partyki w Górnie od wielu tygo-
dni szykowali się na ten wyjazd. Niespo-
dziewanie, tuż przed wyruszeniem do Dę-
bicy okazało się, że lodowisko będzie czyn-
ne w krótszym wymiarze czasowym. Szyb-
ko zdecydowaliśmy się zagospodarować
dodatkową godzinę lekcją muzealną
w Pilznie, w tamtejszym Muzeum Lalek.

Dowiedzieliśmy się tam, że pierwszy-
mi kolekcjonerami lalek już w zamierzchłej
starożytności byli faraonowie egipscy. Ten
fakt świadczy o tym, że lalka jest równie
stara jak ludzkość. Towarzyszyła ona czło-
wiekowi od zarania jego dziejów na wszyst-
kich kontynentach świata.

Znajdowane przedmioty o ludzkich
kształtach wykonywane były z różnych
podręcznych surowców; trawy, drewna,
gliny, kości zwierzęcych i kamieni. W mia-
rę upływu czasu z bardziej szlachetnego

czuwał niezastąpiony p. Sebastian Le-
siczka.

Trwałym śladem obecności naszych
gości są liczne zdjęcia i pamiątkowe
wpisy w kronice szkolnej.

Wszystkich zainteresowanych naszą
Szkołą zapraszamy także do odwiedze-
nia strony internetowej: www.sp2gor-
no.wist.com.pl.

Grzegorz Tupaj

Fot. Arkadiusz Biały

Szkolna wycieczka do Muzeum Lalek
i na lodowisko

miłość a także strzec przed złymi mocami.
Stawiane w widocznych miejscach speł-
niały swoje magiczne funkcje a w miarę
upływu czasu stawały się przedmiotami de-
koracyjnymi. W czasach nam bliższych lal-
kę traktujemy jako zabawkę, która oprócz
walorów estetycznych ma edukować.

W tym dosyć niezwykłym, barwnym
i tajemniczym Muzeum dowiedzieliśmy
się jak odróżniać pacynki od kukiełek
i marionetek, byliśmy świadkami bajko-
wego teatru lalek, poznaliśmy tajniki two-
rzenia lalek.

Po tak estetycznych doznaniach do-
tarliśmy na lodowisko w Dębicy, gdzie
uczniowie mieli okazję doskonalić swoje
umiejętności jazdy na łyżwach. Niektórzy
po raz pierwszy w życiu założyli łyżwy
i przekonali się jak trudno utrzymać rów-
nowagę na tak śliskiej nawierzchni. Dro-
ga powrotna do Górna minęła w wesołej,
rozśpiewanej atmosferze. Udzieliła się
ona nawet panu kierowcy, który zafundo-
wał nam nadplanową mini-podróż po na-
szej pięknej miejscowości...

Tekst i fot. Arkadiusz Biały

tworzywa jakim jest porcelana.
Na ogół lalka była przedmiotem wy-

obrażającym człowieka, zwierzę lub bó-
stwa. Były to magiczne talizmany, fetysze,
które miały zapewnić zdrowie, urodzaj,
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SP 2 TRZEBOŚ

„By tradycja nie wymarła...”
Tym razem chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św.

St. Kostki w Trzebosi kolędowanie rozpoczęli niedługo po świę-
tach Bożego Narodzenia. 30 grudnia wystąpili podczas uro-

czystej opłatkowo-nowo-
rocznej Sesji Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp.,
gdzie zaprezentowali „Ko-
lędę z Rajem”. Następnie
pokazali się w GOKiCz
w Rakszawie oraz dwukrot-
nie w swojej szkole – z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka
oraz na choince noworocz-
nej. Jednak do największej
„oglądalności” przedsta-
wienia przyczynił się Pro-
boszcz parafii Trzeboś – ks.
Józef Fila, który w niedzie-
lę 24 stycznia z wielką ser-
decznością gościł kolędni-
ków i w kaplicy na Podle-
siu, i na sumie w kościele
w Trzebosi.

Nieocenionej pomocy
zespół doświadczył rów-
nież od rodziców, nauczy-

cieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie opieki, trans-
portu i wykonania rekwizytów, oraz od organisty z Trzebosi
– p. Józefa Bawora, który sam zaoferował wsparcie od strony
muzycznej.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Przyjaciół trzeboskiej
Dwójki to piękne, dawne widowisko zostało zaprezentowane
podczas 19. Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzie-
żowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”
w Podegrodziu k. Nowego Sącza. Udaliśmy się tam, korzy-
stając m.in. z uzbieranych środków i dofinansowania MGOK-
SiR w Sokołowie Młp. Przegląd oceniała Komisja Artystyczna
w składzie: mgr Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzy-
kolog, mgr Maria Danuta Cetera – etnograf, mgr Jadwiga
Adamczyk – muzyk, mgr Benedykt Kafel – etnograf, dr hab.
Stanisław Węglarz – etnolog. Jury doceniło zaprezentowany
przez nas repertuar, oryginalne dialogi, w całości zaśpiewaną
kolędę „Z Raju pięknego miasta”, bogactwo strojów oraz re-
kwizytów, i przyznało „Kolędnikom z Dwójki” II miejsce.

Ten sukces dedykujemy WSZYSTKIM, którzy wsparli nas
dobrym słowem, czynem bądź finansowo. To dzięki Pań-
stwu ta piękna tradycja ma szansę przetrwać w naszym śro-
dowisku.

Opiekun grupy Beata Dzwonnik

Od lewej: Hubert Prucnal, Bartłomiej Falandysz, Jakub Cisek, Damian Stafa, Hubert Zimny, Jakub
Modłkowski, Konrad Gołębiowski, Mateusz Zimny.
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SP TURZA

„Jase³ka”
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turzy pod kierunkiem

s. Barbary przygotowały miłą niespodziankę dla osób prze-
bywających w DPS „Leśniówka” w Turzy.

12.01.2016 r. zaprezentowały „Jasełka”, w których przy-
pomniały o świątecznych symbolach Bożego Narodzenia.
Inscenizacja miała na celu pokazanie wszystkim, że prócz
pięknej choinki, wspaniałych prezentów ważna jest tak na-
prawdę sfera duchowa i to, w jaki sposób przygotujemy się
na przyjście Zbawiciela.

Młodzi aktorzy recytowali wiersze i z dużym zaangażowa-
niem wcielali się w rolę swoich bohaterów z poszczególnych
scen. Grę uczniów uzupełniała piękna dekoracja: żłóbek be-

„Pieczenie pierników”
w Szkole Podstawowej

w Turzy
18.12.2015 r. uczniowie klasy 1 Szkoły Podstawowej w Tu-

rzy wspólnie z wychowawczynią piekli świąteczne pierniki.
W szkole roznosił się zapach, który wprawił wszystkich

w świąteczny nastrój. Lekcja miała na celu przybliżenie dzie-
ciom tradycji oraz historii związanej z pieczeniem piernicz-
ków. Pieczenie sprawiło cukiernikom wiele radości. Każde
dziecko dostało kawałek ciasta, które zgodnie z tradycją zo-

tlejemski, stroje. Całość dopełniały przepięknie zaśpiewane
kolędy.

Artyści z klas 0, I, II i III prezentowali umiejętności recyta-
torskie i wokalne. Dzięki temu stworzyły wspaniałą świąteczną
atmosferę oraz podbiły serca widzów.

Joanna Wójcik

stało wcześniej przygotowane przez mamę jednego z uczniów
i wychowawczynię.

Dzieci z zapałem rozwałkowywały ciasto piernikowe i wy-
krawały foremkami przeróżne kształty. Układały swoje cia-
steczka na blaszkach i wkładały do pieczenia w piekarniku.
Gdy pierniki się upiekły był czas na zabawę. Upieczone pier-
niczkowe ciasteczka każdy z wielkim zaangażowaniem ozda-
biał lukrem, a także kolorowymi posypkami.

Na zakończenie każde dziecko otrzymało przepis na pier-
niczki, jako zachętę do wspólnego pieczenia w rodzinnym
gronie.

Joanna Wójcik
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Pierwszy Soko³owski
Pó³maraton Œwiêtego Miko³aja

– Soko³ów M³p – 6.12.2015

Jak było trzeba? pytać nowicjuszy i półmaratonczyków,
którzy pokonali trasę 21,097 km w Pierwszym Sokołowskim
Półmaratonie Świętego Mikołaja. Był nie byle jaki poczęstu-

Sportowy Soko³ów Ma³opolski na prze³omie
koñcz¹cego siê roku 2015 i rozpoczynaj¹cego 2016

Półmaraton Świętego Mikołaja – rozpoczęcie.

Podczas biegu Świętego Mikołaja.

Wręczanie nagród.

nek na trasie, kibi-
cowanie miesz-
kańców, bicie
dzwonów, medale
dyplomy i czapki
z brodą mikoła-
jową. A najważ-
niejsze chyba do-
bra zabawa w któ-
rej zmagali się
z samym sobą 17
zawodników: Mo-
nika M., Justyna Z.,

Piotrek B., Grzesiu J., Stasiu W., Wiesiu Ł., Łukasz K., Krzysiu
K., Krzysiu M., Andrzej S., Stefan O., Wacek T., Tadziu B., Sła-
wek K., Waldek M., Janusz G., Wiesław S. Do zobaczenia za
rok. Podziękowania dla wszystkich którzy pomogli zorgani-
zować ten bieg, szczególnie Burmistrzowi Gminy i Miasta
p. Andrzejowi Ożogowi za sponsoring.

P³ywacka
Niespodzianka

ze Œwiêtym
Miko³ajem

Sekcja pływacka MORS działającą przy
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokoło-
wie Małopolskim dla zawodników którzy sys-
tematycznie brali udział w treningach w dniu
14.12.2015 r. na krytej pływalni w Sokoło-
wie Młp. zorganizowała niespodziankę ze
Świętym Mikołajem. Była rywalizacja z tre-
nerem w pływaniu, były medale, nagrody
książkowe, piłki, i inne niespodzianki. Dzię-
kuję p. Burmistrzowi p. A. Ożogowi za po-
moc w organizacji. Impreza odbyła się
w godzinach treningu sekcji pływackiej.

Podczas startu w pływaniu.

Pamiątkowe zdjęcie sekcji pływackiej po zawodach mikołajko-
wych.
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II Sylwestrowy
Bieg

„Bez spinki”

Oficjalne otwarcie przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Andrzeja Ożo-
ga II Sylwestrowego Biegu „Bez spin-
ki”, piękna pogoda, uśmiech na twa-
rzy uczestników, morsowanie było
chwilą kończącą ROK 2015.Więcej
na stroniewww.terapiaruchowa.pl.

Soko³owskie morsowanie
czas zacz¹æ

Kto chce się uodpornić na minusowe temperatury może
naśladować sokołowskich morsów. Zabawa jest przednia,

Pamiątkowe zdjęcie przed sylwestrowym biegiem „Bez spinki”.

Na trasie biegu „Bez spinki”.

a korzyści niebywałe. Można się zahartować i uodpornić. Wy-
starczy tylko przełamać strach żeby zanurzyć się w wodzie.
Dokonał tego jeden kolega, który został morsem. Zaprasza-
my jak będą jeszcze minusowe temperatury.

Koncentracja i skupienie na siarczystym mrozie.

III
Oleszycki

Pó³maraton
na

rozpoczêcie
sezonu

Wyjątkowa Msza
w lasach lubaczowskich
i wyjątkowy bieg oleszyc-
ki z rekordem życiowym
w tym sezonie 01:48:15.
Miejsce 137 na 270 star-
tujących Sezon rozpo-
częty.

Wszystkich, którzy
chcą zdrowo żyć i zaży-
wać ruchu mieć rozpisa-
ny codzienny trening
z odżywianiem i trene-
rem personalnym proszę
o kontakt pod adresem:
www.terapiaruchowa.pl.

Wiesław Sondej
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1 stycznia
do 29 lutego 2016 r.
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Ciep³ych i udanych Œwi¹t Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu
zawodowym i prywatnym ¿yczy ZM „Smak-Górno”

Przestêpstwa

Od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 14 przestępstw popełnionych
na terenie działania tutejszej jednostki.
Były to przestępstwa przede wszystkim
z kategorii przestępstw przeciwko mie-
niu tj. kradzieże (2 przypadki), kradzie-
że z włamaniem (2 przypadki), oszustwo
(4 przypadki), uszkodzenie ciała (2 przy-
padki), uszkodzenie mienia (2 przypad-

ki), przerobienie dokumentu (1 przypa-
dek) oraz wypadek drogowy (1 przypa-
dek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynno-
ści służbowe na miejscu, m.in. przy 21
kolizjach drogowych, z których najwię-

Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę,
pragniemy złożyć życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja’’
składają policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni

z Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

cej miało miejsce w Sokołowie Młp.
(8 kolizji), w Nienadówce (4 kolizje),
w Górnie (1 kolizja), w Trzebusce (2 ko-
lizje), w Turzy (1 kolizja), w Wólce Nie-
dźwiedzkiej (1 kolizja), w Górnie (1 ko-
lizja) i w Kamieniu (3 kolizje).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. mgr inż. Paweł Zawiślak
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Wystawa Zbiorowa Malarstwa i Rysunku
KTS „ART-dekor”, 5.03.2016 r.

Fot. B. Walicki, M. Kida

Fot. S. Bełz

Dzień Kobiet,
6.03.2016 r.



IV Powiatowy Jesienny Turniej Badmintona, 12.12.2015 r.

Finał Wojewódzki Turnieju Badmintona, 13.12.2015 r.

Fot. S. Bełz

Fot. S. Bełz, M. Kida

Ferie 2016, 15-26.0 .2016 r.2

Fot. S. Bełz




