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10 lipca br. już po raz szesnasty w Sobko-
wie odbędzie się, połączony z akcją pobiera-
nia krwi, Festyn Rodzinny „KREW DAREM 

ŻYCIA”. Impreza ta w gminie Sobków stała 
się już tradycją.

Została zapoczątkowana w  2001 roku 

przez wójta gminy Sobków Tadeusza Do-
mińczaka i do dnia dzisiejszego cieszy się co 
raz to większym zainteresowaniem zarówno 
wśród mieszkańców, sponsorów, jak i krwio-
dawców, których liczba systematycznie ro-
śnie.

Podczas ubiegłorocznego festynu w Sob-
kowie oddano prawie 93 litry krwi, co jest 
potwierdzeniem, że taka akcja jest chętnie 
wspierana zarówno przez sponsorów, jak 
i krwiodawców.

W 15. edycji akcji letniej „Krew Darem Ży-
cia” w której udział wzięło 35 gmin z terenu 
całego województwa świętokrzyskiego, po 
raz trzeci z rzędu najofiarniejszymi w regio-
nie świętokrzyskim okazali się krwiodawcy 
z gminy Sobków, i to właśnie dzięki nim gmi-
na Sobków zajęła pierwsze miejsce wśród 
gmin biorących udział w akcji honorowego 
krwiodawstwa.

W tym roku zbiórka krwi w dniu festynu 
przewidziana jest od godz. 8.00 do 18.00 
w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Sobkowie przy ul. Źródłowej 4. 

Ponadto krwiodawcy z terenu gminy Sob-
ków, którzy oddadzą krew w Centrum Krwio-
dawstwa w Kielcach w okresie od 1 czerwca 
do 8 lipca 2016 roku będą ewidencjonowani 
w systemie komputerowym Bank Krwi pod 
numerem – Klub 400 – Gmina Sobków.

Zarówno krwiodawcy, o których mowa po-
wyżej, jak i ci, którzy w okresie ferii zimo-
wych oddali krew wezmą udział w losowaniu 
nagród w dniu festynu. 

Zapewniamy ciekawy program artystyczny, 
wystąpią m.in.: zespół wokalno-taneczny 
RYTMIX z Sobkowa, zespół Korytniczanki, 
zespół BRATERS, Kapela Bielińska, zespół 
Exclusive Band i dyskoteka pod gwiazda-
mi – zespół MAGIC DANCE. Jako gwiazda 
wieczoru o  godz. 17.30 wystąpi Kapela  
BACIARY.

Do udziału w tej szlachetnej imprezie za-
praszamy wszystkich, zarówno krwiodaw-
ców, jak i mieszkańców gminy i gmin sąsied-
nich oraz przyjezdnych gości.

Wójt gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

XVI Festyn Rodzinny
„KREW DAREM ŻYCIA” w Sobkowie
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W dniu 20 maja br. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach odbyła się gala finałowa 
Plebiscytu Euro-Gmina 2015/2016, gdzie 
już po raz 12 przyznane zostały nagrody 
i wyróżnienia dla wójtów, burmistrzów i gmin 
z województwa świętokrzyskiego.

W Plebiscycie „Euro-Gmina 2015/2016 
nagrodzono 16 samorządów i samorządow-
ców. W tym roku kapituła doceniła samorzą-
dy zarówno większe, jak i mniejsze naszego 
województwa i nagrodziła te, które działają 

prężnie na rzecz rozwoju małych ojczyzn 
i ich społeczności.

Nagrodę z rąk dyrektora agencji Pop-Art 
i współorganizatora plebiscytu Jerzego Chro-
bota oraz posła na Sejm RP Kazimierza Ko-
towskiego odebrał wójt gminy Sobków Tade-
usz Domińczak.

Plebiscyt „Euro-Gmina” jest corocznym 
podsumowaniem osiągnięć najlepszych sa-
morządów województwa świętokrzyskiego, 
a także okazją do przedstawienia ich naj-

bardziej wartościowych inicjatyw. Gmina 
Sobków została doceniona po raz trzeci. 
Przypomnijmy, że w  IV edycja Plebiscytu 
„Euro-Gmina 2007/2008” gmina Sobków 
otrzymała statuetkę za osiągnięcia w rozwoju 
edukacji. W edycji Plebiscytu „Euro-Gmina 
2006/2007” gmina Sobków otrzymała sta-
tuetkę – wyróżnienie w dziedzinie „Ochrona 
środowiska”.

Gmina Sobków, w konkursie Euro-Gmina 
2015/2016, otrzymała wyróżnienie w dzie-
dzinie „Sport i Kultura” za realizację szere-
gu działań mających na celu propagowanie 
wśród mieszkańców kultury oraz sportu, jak 
również ważną rolę społeczną, edukacyjną 
i kulturalno-sportową.

Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra 
ekonomiczna, w którą równocześnie może 
grać od 12 do 30 osób. Gra została opraco-
wana przez Małopolski Instytut Kultury w Kra-
kowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe 

lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra 
jest prostą symulacją mechanizmów wolnego 
rynku, na którym można obserwować takie 
zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, 
cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe 
i wiele innych. Nawiązuje ona do działalno-
ści produkcyjnej i handlowej rzemieślników 
z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII 
wieku. Chłopska Szkoła Biznesu w atrakcyjny 
sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania 
gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę 
przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społecz-
ne graczy i świetnie integruje grupę. 

Podczas gry młodzież wcieliła się w rolę pie-
karza, tkacza lub kowala. Gracze pozyskiwali 

karty towarów potrzebne do zorganizowania 
wypraw handlowych, handlując pomiędzy 
sobą na jarmarku. Nie tylko uczyli się co to jest 
cena, podaż, popyt czy zysk, ale także mieli 
okazję sprawdzić się w roli przedsiębiorcy, po-
dejmowali decyzję w warunkach konkurencji 
i presji czasu, rozwijali zdolności analitycznego 
myślenia, planowania działań, konkurowania 
i współpracy z innymi. Zwycięscy w grze odbyli 
najwięcej wypraw handlowych dzięki podejmo-
waniu własnych inicjatyw, negocjacjom han-
dlowym oraz należytemu szacowaniu kosztów, 
przychodów i zysków. Podczas zabawy w gru-
pie swoich rówieśników odkryli w sobie cechy 
przedsiębiorcy.

Edyta Wilk

Zajęcia z doradcami zawodowymi
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Kielcach oraz Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie, zorga-
nizowała spotkania młodzieży z doradcami zawodowymi. Zajęcia prowadzili specjali-
ści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP: Małgorzata Wirecka
-Zemsta oraz Agnieszka Stokowiec. Warsztaty o tej tematyce w bibliotece odbywają 
się od kilku lat, jednak tym razem przebiegały inaczej, przeprowadzono je bowiem 
z wykorzystaniem symulacyjnej gry ekonomicznej – Chłopska Szkoła Biznesu.

Gmina Sobków wyróżniona
w dziedzinie „Sport i Kultura”
w XII Plebiscycie 
EURO-GMINA 2015/2016
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Wójt gminy jako organ wykonawczy gminy 
realizował przy pomocy Urzędu Gminy zada-
nia określone przepisami prawa, a w szcze-
gólności ustawą z dnia 8 marca 1990  r. 
o samorządzie gminnym. 

W zakresie podatków lokalnych wójt gmi-
ny wydał:
• 2 zaświadczenia o nie zaleganiu z należ-

nościami podatkowymi,
• 3 zaświadczenia o posiadaniu gospodar-

stwa rolnego, oraz
• 87 decyzji wymiarowych dotyczących 

łącznych zobowiązań pieniężnych.
W zakresie gospodarki komunalnej wójt 

gminy wydał:
• 21 zaświadczeń o przeznaczeniu działek 

w MPZP / studium
• 2 wypisy i wyrysy z MPZP,
• 1 decyzję o ustaleniu warunków zabudowy
• 1 postanowienie opiniujące wstępny pro-

jekt podziału działki.
W zakresie ochrony środowiska wójt wydał 

1 decyzję o nałożeniu obowiązku przyłączenia się 
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i 2 decyzje 
zezwalające na wycinkę drzew na terenie gminy.

W zakresie gospodarki odpadami wójt wy-
dał 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

W zakresie gospodarowania mieniem komu-
nalnym wójt gminy, działając w imieniu Gminy 
Sobków dnia 28 kwietnia 2016 r. w Kance-
larii Notarialnej w Jędrzejowie zawarł umowę 
sprzedaży na przeniesienie własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej oznaczonej 
jako działka nr 1076/2, położonej w obrębie 
Korytnica, z osobą, która wygrała przetarg ust-
ny ograniczony na sprzedaż tej nieruchomości.

Na wniosek wójta gminy, wojewoda świę-
tokrzyski wydał trzy decyzje stwierdzające 
nabycie z mocy prawa własności na rzecz 
gminy nieruchomości oznaczonej nr 54 
położonej w obrębie Sobków, nieruchomo-
ści oznaczonej nr 241 położonej w obrębie 
Wierzbica i  nieruchomości oznaczonej nr 
210/1 położonej w obrębie Sokołów Górny.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
wójt gminy Sobków w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego wydzierżawił nierucho-
mość rolną położoną w obrębie Jawór o pow. 
0,5 ha stanowiącą własność gminy.

Dnia 16.05.2016 r. został ogłoszony przetarg 
ustny nieograniczony na wydzierżawienie czę-
ści nieruchomości oznaczonej nr 918 o pow. 
0,41 ha położonej w obrębie Mzurowa, z prze-
znaczeniem na cele rolne. Termin przetargu wy-
znaczono na dzień 17 czerwca 2016 r.

Wójt gminy wykonując Uchwałę Rady 
Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 r. nr 
XXIX/268/2013 w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność gminy, zawarł dwie umowy dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżawcami wydzier-
żawiając grunt położony w obrębie Sobków 
z przeznaczeniem pod ogródki warzywne.

Ponadto wójt gminy wydał trzy decyzje za-
twierdzające podział nieruchomości stano-
wiącej własność osób fizycznych.

W zakresie działalności gospodarczej wójt 
wydał 20 potwierdzeń przyjęcia wniosków 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, z czego:
• 7 potwierdzeń dot. wpisu do CEIDG,
• 6 potwierdzeń dot. zmiany wpisu w CEIDG,
• 1 potwierdzenie dot. wpisu o zawieszeniu 

działalności gospodarczej,
• 3 potwierdzenie dot. wykreślenia wpisu 

w CEIDG,
• 3 potwierdzenia dot. wpisu informacji 

o wznowieniu działalności gospodarczej.
Wójt gminy zawarł 24 umowy, m.in. na:

• wykonanie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej na remont drogi we-
wnętrznej w m. Mokrsko Dolne,

• wynajem świetlicy wiejskiej w Chomentowie,
• wykonywanie czynności kierowcy – kon-

serwatora w OSP w Brzegach,
• użyczenie dla ZDP w Jędrzejowie części pasa 

drogowego drogi nr 0155T w m. Sobków,
• koszenie terenu wokół placu zabaw 

w Wierzbicy,
• koszenie boiska do piłki nożnej w Mzurowej,
• koszenie boiska i poboczy na terenie przy 

świetlicy w Starych Kotlicach,
• koszenie terenu wokół boiska do piłki 

siatkowej w Mokrsku Dolnym,
• koszenie terenu wokół altany i zbiornika 

p.poz w Osowej,
• koszenie terenu wokół placu zabaw 

w Szczepanowie,
• adaptację pomieszczeń budynku Szkoły 

Podstawowej w Sobkowie na stołówkę 
szkolną,

• wynajem świetlicy wiejskiej w Jaworze,
• pełnienie funkcji inspektora nadzo-

ru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcji budowlanej, w branży 
sanitarnej i elektrycznej nad reali-
zacją zadania „Adaptacja pomiesz-
czeń budynku Szkoły Podstawowej 
w Sobkowie na stołówkę szkolną” 
– 3 umowy,

• remont budynku komunalnego 
w Chomentowie,

• badania profilaktyczne strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Wójt gminy wydał 11 zarządzeń 
jako kierownik jednostki oraz 13 
zarządzeń jako organ wykonawczy 
gminy, tj.
• w  sprawie zmian w  budżecie 

gminy na 2016 rok – 7 zarzą-
dzeń,

• w  sprawie dodatków motywa-
cyjnych dla dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych z terenu 
gminy Sobków,

• w sprawie unieważnienia zarzą-
dzenia w sprawie określenia kryte-
riów przyjęcia dzieci do przedszkoli 

samorządowych na terenie gminy Sobków 
oraz określenia wartości punktowej po-
szczególnych kryteriów,

• w sprawie powołania komisji konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu na kan-
dydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Placówek Oświatowych w Brzegach,

• w  sprawie przekazania Radzie Gminy 
Sobków sprawozdania finansowego Gmi-
ny Sobków za 2015 rok,

• w sprawie zatwierdzenia arkuszy organi-
zacyjnych szkół i placówek oświatowych 
na rok szkolny 2016/2017,

• w sprawie podania do publicznej wiado-
mości informacji dotyczącej wykonania 
budżetu Gminy Sobków za 2015 rok.

Od 18 kwietnia do 23 maja br. wójt brał 
udział w nw. spotkaniach służbowych:
– 18 i 19 kwietnia – udział w XXX Zgroma-

dzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich 
RP w Warszawie,

– 28 kwietnia – udział w Walnym Zebraniu 
Członków Banku Spółdzielczego w Kielcach,

– 29 kwietnia – Powiatowy Urząd Pracy 
w Jędrzejowie – podpisanie umowy na 
staż i roboty publiczne,

– 9 maja – spotkanie w Starostwie Powia-
towym w Jędrzejowie,

– 19 maja – Powiatowy Urząd Pracy w Ję-
drzejowie – podpisanie umowy na staż

– 20 maja – udział w uroczystości prze-
niesienia z placu po starej szkole na plac 
Zespołu Placówek Oświatowych w Mią-
sowej i poświęcenia odnowionego pomni-
ka krzyża upamiętniającego 10. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

W okresie sprawozdawczym wójt kierował 
bieżącymi sprawami gminy, przyjmował inte-
resantów i reprezentował gminę na zewnątrz.

Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami 
w okresie od 18 kwietnia do 23 maja 2016 r.
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20 maja 2016 roku przy budynku Zespołu 
Placówek Oświatowych w Miąsowej został po-
święcony – przez proboszcza ks. Marka Zyzań-
skiego – krzyż rocznicowy, ufundowany przez 
nauczycieli i uczniów dawnej Szkoły Powszech-
nej w Miąsowej, dla uczczenia 10. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę.

Ze wspomnień mieszkańców wiemy, że: 
„Krzyż, z pamiątkową tablicą, osadzony zo-
stał na cokole wymurowanym z polnych ka-
mieni przyniesionych przez uczniów, w któ-
rym zamurowano butelkę z umieszczoną 
wewnątrz kartką z nazwiskami nauczycieli 
i uczniów dawnej szkoły. Podczas II wojny 
światowej okupanci niemieccy zerwali że-
liwną tablicę i zniszczyli butelkę.”

W 1997 roku wybudowano nową szkołę – Ze-
spół Placówek Oświatowych w Miąsowej. Krzyż 
pozostał na starym miejscu. Kilka miesięcy 
temu zawiązał się Komitet Społeczny w skła-

dzie: Franciszek Łachwa, Stanisław Grabalski 
i Janusz Bętkowski – dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Miąsowej, który podjął 
działania zmierzające do przeniesienia krzyża. 
Przy wsparciu ks. Marka Kwietnia i wójta gmi-
ny Sobków – Tadeusza Domińczaka, w 2015 
roku został zabrany ze starego miejsca, a w roku 
2016 odnowiony stanął przed gmachem szkoły.

Poświęcenie krzyża rocznicowego roz-
poczęło się mszą św. odprawioną przez 
ks. Marka Zyzańskiego i ks. Marcina Zdo-
na. Uroczystość uświetnili swą obecnością 
przedstawiciele gminy Sobków: wójt gminy 
Sobków Tadeusz Domińczak, pełnomocnik 
wójta Tomasz Sęk, przewodniczący Rady 
Gminy Sobków Ryszard Dębiński, radni: Ali-
na Grabalska, Jan Gajda, Janusz Łachwa, 
sołtysi: Marek Cymba, Urszula Dominowska, 
Edward Sobczyk, dyrektor Zespołu Obsłu-
gi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświa-
ty w Sobkowie – Ryszard Nazimek, radna 
powiatu jędrzejowskiego – Lidia Pędziwilk, 
przewodniczący Rady Rodziców ZPO w Mią-
sowej Paweł Dudek. Przybyli również ułani 
w Barwach 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego ze Szwadronu Niepołomice.

Podczas swojego przemówienia wójt gminy – 
Tadeusz Domińczak, zwrócił się do uczniów ZPO 
w Miąsowej: „Gdy byłem w waszym wieku pa-
miętam, że zarówno w moim rodzinnym domu 
jak i szkole, do której uczęszczałem obowiązy-
wały dwa symbole – godło z orłem w koronie lub 
biało czerwona flaga i krzyż. Przypominały nam 
o tym, że jesteśmy Polakami oraz katolikami”.

Akt erekcyjny, opisujący historyczny dzień, 
włożony został do butelki i zamurowany w po-
stumencie krzyża dla przyszłych pokoleń.

Uroczystość przeniesienia krzyża zapoczątko-
wała obchody 100-lecia Szkoły w Miąsowej.

Krzyż został odnowiony przez Przedsiębior-
stwo Produkcyjne „METALBET” Wojciecha 
Taracha.

Uroczystość przeniesienia krzyża rocznicowego przed 
budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej
Tylko pod krzyżem, tylko pod tym zna-

kiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

19 maja 2016 roku o  godzinie 10.00 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
odbyły się eliminacje wojewódzkie XLVI 
Ogólnopolskiego Festiwalu Recytatorskie-
go „Poezji i Prozy na Wschód od Bugu” 
dla szkół podstawowych. Już po raz trze-
ci wzięły w nim udział uczennice Zespo-
łu Placówek Oświatowych w  Brzegach. 
Dziewczęta z klas IV–VI recytowały utwory 
poetyckie i prozatorskie, zarówno w języku 
polskim, jak i  rosyjskim. Reprezentantki 
szkoły w Brzegach odniosły duży sukces – 
zajęły wszystkie miejsca na podium. Jury 
w  składzie: Zofia Osemlak (rusycystka), 
Rafał Brzoza (polonista) oraz Arkadiusz 

Szostak (reżyser) zdecydowało, że najlepiej 
recytowała Natalia Kasińska – uczennica 
klasy IV. Drugie miejsce przyznano Oliwii 
Hajduk (w dwóch poprzednich edycjach 
zajmowała miejsce trzecie), a trzecie Julii 
Kamińskiej z klasy VI. W konkursie w Kiel-
cach udział wzięły jeszcze dwie uczennice 
ZPO w Brzegach: Patrycja Olszak (klasa 
V) oraz Julia Kasińska (klasa VI). Uczen-
nice do konkursu przygotowała pani Agata 
Twardowska.

W konkursie wzięły również udział dwie 
uczennice ZPO z Miąsowej Ewa Raszelew-
ska, która otrzymała wyróżnienie i Nikola 
Ostraska.

Uczennice ZPO w Brzegach laureatkami XLVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Recytatorskiego „Poezji i Prozy na Wschód od Bugu”
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W majowym numerze „Głosu 
Sobkowa” przedstawiłem drogę 
życiową byłego proboszcza para-
fii Mokrsko. Tym razem przybliżę 
czytelnikom okres 1945–1956 
– czas administrowania ks. Jana 
w naszej parafii. Młody kleryk po 
powrocie z Petersburga w 1918 
roku wykonał zlecone zadania 
ks. bpa. Łozińskiego (emisa-
riusz plebiscytowy na Śląsku, 
kwestarz w Stanach Zjednoczonych, organiza-
tor darmowej stołówki dla mieszkańców Kielc, 
dyrektor wydawnictwa Jedność), w 1930 roku 
objął w administrowanie parafię w Bogucicach 
pod Pińczowem. Oceną Jego pracy w tej parafii 
niech będzie fakt pochówku ks. Jana na cmen-
tarzu w Bogucicach. Po dziewięciu latach bp 
Łoziński skierował Go do Bolesławca pod Olku-
szem. Tu Jego pracowitość, zaradność, podzi-
wiali niemieccy okupanci, co nie przeszkadzało 
im wtrącić ks. Jana do więzienia za sprzyjanie 
i pomoc polskim partyzantom.

Trzecią, ostatnią parafią administrowaną 
przez ks. Jana było Mokrsko. Do dziś zacho-
wała się kronika parafialna, założona przez 
Niego. Oto pierwsze zdanie zapisane w niej, 
świadczące o prostocie i skromności nasze-
go proboszcza: „27 czerwca 1945 roku ks. 
proboszcz Stanisław Kobiński został przenie-
siony do Bolesławca za Olkuszem a z Bole-
sławca do Mokrska Dolnego ks. Jan Skalski”. 
Kronika ta, prowadzona do dziś, posiada 
jedenaście wpisów – notatek, obejmujących 
całoroczną działalność duszpasterską, wy-
chowawczo-dydaktyczną, gospodarczą.

Wpis za 1945 roku najczęściej informuje 
o wszelakich, różnorodnych naprawach, re-
peracjach, odnawianiach. Świadczy to o po-
trzebach i kondycji finansowych parafii oraz 
o zaradności proboszcza, umiejącego spro-
stać w trudnych, powojennych latach. Ks. 
Jan pisze o parafianach: Frekwencja w nie-
dziele i święta dobra. Parafianie ofiarni, po-
magali przy pracach parafialnych. Notatka 
kończy się danymi personalnymi: organistą 
był Al. Szczeciński lat 65. Kościelnym był 
Ciosk Marcin z Mokrska Dolnego, lat 50.

Drugi rok administrowania to również remon-
ty i naprawy, a także: zasypano rów przeciw-
pancerny na polu plebańskim i przy cmenta-
rzu. Wycięto spróchniałe drzewa, posadzono 
144 drzewka owocowe. Parafianie ofiarnie po-
magali. Powstało kilka kół różańcowych.

Notatka z 1947 roku informuje o czytelnic-
twie w parafii: Tygodnik Niedziela sprzedano 
70 egzemplarzy Rycerza Niepokalanej – 70 
egzemplarzy Biblioteka dla Zbawionego 
w liczbie 360 egzemplarzy służy licznym 
czytelnikom. W Goźnie i Chwaścicach szko-
ły nieczynne z braku nauczycieli. Postano-
wiono krzyże w Kotlicach i Kolonii Kotlickiej. 

Rok 1948 był szczególnie obfity w dokona-
nia zamierzeń ks. Jana Skalskiego. Proboszcz 
organizuje koła Caritasu, pozyskuje dla tej or-
ganizacji 290 członków. Zakłada punkty opa-
trunkowe w każdej wsi sołeckiej. Sam dowozi 

do nich medykamenty, pozy-
skiwane w kieleckim Caritasie. 
W  każdej wiosce organizuje 
wypożyczalnie książek ze swo-
jego prywatnego księgozbioru 
liczącego 460 egzemplarzy. 
Osiem kompletów po 60 eg-
zemplarzy wędrowało naprze-
miennie od sołectwa do sołec-
twa. Od dwóch lat na apel ks. 
Jana mieszkańcy zbierają złom 

metali półszlachetnych: dziurawe rondle mie-
dziane, połamane świeczniki mosiężne, że-
lazka bez dusz, cynowe miski, stare niekom-
pletne moździerze, łuski karabinowe, glizy 
armatnie, itp. Złom załadowano w drewniane 
skrzynie i wysłano do Przemyśla. Tam zakład 
ludwisarski Lucjana Felczyńskiego odlał trzy 
dzwony o łącznej wadze 474 kg: Maria – 251 
kg, Czesław – 144 kg, Franciszek – 79 kg. 
Poświęcenia dzwonów dokonał w dniu 16 V 
1948 roku ks. dziekan Wincenty Soczawa 
z Imielna, a konsekracji ks. bp infułat Fran-
ciszek Sonik. Ks. Jan informuje o zapotrze-
bowaniu na prasę katolicką, rozchodzącą się 
w 55–60 egzemplarzach. W tym roku sprze-
dano w parafii 950 książek do nabożeństwa. 
Proboszcz odnotował w kronice: na terenie 
parafii był jeden przyjezdny Jehowita. 

W roku 1949 roku parafię wizytował ks. bp 
sufragan Fr. Sonik. Ks. Jan Skalski zapisał 
w kronice: parafianie bardzo okazale powita-
li ks. bpa wizytatora, szczególnie wieś Brus. 
W tymże roku bp ordynariusz odłączył miesz-
kańców wsi Chwaścice z parafii Mokrsko do 
tworzącej się parafii Jasionna. Mieszkańcy 
Chwaścic nie chcieli tam należeć – zapisał 
w kronice ks. Jan. Nie zapisał skromnie, że 
swoje pieniądze za sprzedaży domu rodzin-
nego po rodzicach w całości przekazał na 
budowę kościoła w Jasionnie. 

Zapis w kronice: po wakacjach we wszyst-
kich szkołach w parafii religii uczył proboszcz. 
Parafianie, pomimo obietnicy, furmanek po 
księdza do szkół nie przysyłali, proboszcz cho-
dził piechotą. Zboża na Caritas i Seminarium 
zebrano 916 kg. Kupiono 2050 sztuk żywo-
płotu do obsadzenia cmentarza. 

W kronikarskim zapisie za 1950 roku Jan 
napisał między innymi: parafia liczyła 2036 
osób. Rodzin było 426. Religii w szkołach 
w Goźnie, Brusie, Kotlicach i Mokrsku Dol-
nym uczył proboszcz – 20 godzin. Chodził 
piechotą gdyż furmanki tylko przysyłali 
z Brusa i Gozny osiem razy. Dano zadatek 
na tabernakulum ogniotrwałe 600 zł Edwar-
dowi C. z Mokrska Dolnego. 

W notatce pod datą 1951 ks. Jan informu-
je o spadku liczby rodzin – 410, także osób 
– 1943. Przeprowadzono remont organów 
kościelnych. Notatkę kończy zdanie: Była 
nadzwyczaj sucha jesień, według gazet, ja-
kiej nie było od 130 lat.

W notatce z następnego 1952 roku obok da-
nych liturgicznych ks. Jan pisze o zatrudnieniu 
nowego kościelnego Stefana Pakułę (z pienię-
dzy kościelnych). Była nadzwyczaj mokra je-

sień, że ludzie z trudem wykopali ziemniaki 
i zasiali oziminy. Potrawu nie zebrali.

Rok 1953 zamyka kilkuletni okres remontu 
prezbiterium, uszkodzonego pociskiem arty-
leryjskim. Remont ten przedłużyło odkrycie 
pod istniejącym tynkiem średniowiecznych 
malowideł. Jak pisze ks. Jan: zabezpieczono 
polichromie w absydzie, dwóch pracowni-
ków konserwatorów z Warszawy pracowało 
od 18 kwietnia do 8 czerwca. W ten spo-
sób zabezpieczono XIII-wieczne malowidło 
z motywami roślinnymi oraz postać w stroju 
biskupim. Istnieje przypuszczenie, że jest to 
postać św. Wojciecha, patrona Polski, któ-
ry zginął męczeńską śmiercią w pogańskich 
Prusach za czasów Bolesława Chrobrego. 

Głównym zadaniem dla parafii w 1955 
roku, która powiększyła swój stan do 2024 
osób, to remont więźby dachowej kościoła 
oraz odnowienie złotolem czterech ołtarzy 
i ambony. Odnowiono także cztery feretrony 
i stacje drogi krzyżowej. Przy kościele pracu-
ją: Stefan Pakuła i Stefan Surlej. 

Ostatni zapis ręką ks. Jana w kronice jest 
bardzo lakoniczny. Pisze: na dachu kościoła 
położono 120 m2 blachy. Zainstalowano pioru-
nochrony na kościele i plebanii. Lato było bar-
dzo zimne prawie bez burz i piorunów. Wiosna 
była bardzo sucha, urodzaj zbóż i koniczyn 
bardzo lichy. Zima była bardzo surowa do 35°C 
mrozu. Stare węgierki i renklody wymarzły.

Z kroniki suchych faktów wyłania się obraz 
duchownego, który nie ogranicza się do nie-
sienia posługi religijnej, do głoszenia Słowa 
Bożego. Skutecznie ubogaca zastane dobra 
parafialne. Propaguje i rozwija czytelnictwo, 
nie ograniczając się do książek i czasopism 
katolickich. Dbając o zdrowie parafian zakła-
da wiejskie punkty opatrunkowe, zaopatruje je 
w medykamenty pozyskiwane z Caritasu. Jego 
skromny ubiór, cerowana sutanna, rozdeptane 
buty, latem tenisówki uczernione pastą, wypło-
wiały prochowiec, noszony najczęściej na prze-
dramieniu dla niektórych był czymś dziwnym. 
Gdyby znali życiowe motto ks. Jana „CHCĘ 
BYĆ UBOGIM NAŚLADOWCĄ CHRYSTUSA” 
odebraliby to zachowanie proboszcza inaczej. 
Kto z nas, parafian wiedział wówczas, że ks. 
Jan Skalski był naocznym świadkiem rewolu-
cji w Rosji przebywając w seminarium w Pe-
tersburgu, że przewędrował w dwa lata Stany 
Zjednoczone, zbierając pieniądze na wiejskie 
szkolnictwo kieleckie. Posmakował więzienne-
go chleba tam w Rosji, a także w okupowanej 
Polsce. Ks. Jan przez jedenaście lat admini-
strowania parafią w Mokrsku ubogacał nasze 
życie duchowe. Tam, gdzie nowa, młoda wła-
dza nie radziła sobie, działał roztropnie, by 
nasze codzienne, szare życie było znośniejsze, 
było lepsze. Dzięki zaradności gospodarczej ks. 
Jana od 58 lat każdy z trzech dzwonów „ży-
wych woła, umarłych płacze, pioruny łamie”. 
Te dzwony przypominają nam skromną postać 
mądrego, pracowitego, gospodarnego ks. Jana 
Skalskiego.

Franciszek Łachwa 
były ministrant ks. Jana Skalskiego

Ks. Jan Skalski „Chce być ubogim naśladowcą Chrystusa”
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Rozpoczęto roboty na drogach gminnych 
i wewnętrznych w 2016 roku 

W dniu 31 maja 2016 roku wójt gminy Sob-
ków podpisał umowę na roboty podstawowe 
natomiast dnia 9 czerwca 2016 roku na robo-
ty uzupełniające z wykonawcą tj. Przedsiębior-
stwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda, 
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów na za-
danie w ramach „Przebudowy i remontów dróg 
gminnych, wewnętrznych i boiska na terenie 
gminy Sobków w 2016 roku”, w skład którego 
wchodzą następujące zadania: 
1. Przebudowa drogi gminnej nr 383002T 

od Pana Mazurka w kierunku skrzyżowa-
nia w miejscowości Brzeźno. Na długo-
ści 135 m tj. od 0+150 do 0+285 – 
39 353,24 zł brutto

2. Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej 
nr 383010T Sobków oczyszczalnia – Ko-
rytnica – 50 555,46 zł brutto

3. Remont drogi gminnej nr 383031T Sob-
ków ul. Spacerowa w  km 0+046 do 
0+422 dł. 376 m – 103 654,56 zł brutto

4. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze nr 966/3 i 947 od Pana Antoniego 
Banaszka w kierunku kościoła i Pani Bar-
bary Kędzior w miejscowości Korytnica:

 a) 0+000 do 0+110=110
 b) 0+000 do 0+ 055= 55
Razem długość 165 m – 22 153,17 zł brutto

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze w Miąsowej od nr 2 w kierun-
ku Pana Sikory w m. Miąsowa. Na dłu-
gości 120 m tj. 0+085 do 0+205 – 
16 083,97 zł brutto

6. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 
402 w miejscowości Miąsowa (Chaba-
ców). Na długości 150 m tj. 0+200 do 
0+350 – 16 967,85 zł brutto.

7. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze w kierunku boiska od drogi powiato-
wej w miejscowości Sokołów Górny. Na 

długości 165 m tj. 0+165 do 0+330 
– 42 394,04 zł brutto

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w kie-
runku przysiółka „Doły” w m. Mzurowa. 
Na długości 62 m tj. 0+333 do 0+395 
– 34 340,84 zł brutto

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze od drogi powiatowej w kierun-
ku Pana Mariana Kuchty w m. Sokołów 
Dolny. Na długości 125 m tj. 0+000 do 
0+125 – 15 241,86 zł brutto

10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kar-
sach od skrzyżowania w kierunku Pana 
Romana Karczewskiego w m. Karsy. Na 
długości 70 m tj. 0+050 do 0+120 
– 8997,28 zł brutto

11. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej 
od posesji Pana Sutowicza w kierunku bo-
iska w m. Osowa. Na długości 105 m tj. 
0+205 do 0+310 – 17 910,34 zł brutto

12. Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi 
powiatowej do Pana Władysława Korbana 
w m. Staniowice. Na długości 120 m tj. 
0+000 do 0+120 – 16 734,30 zł brutto

13. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od nr 16 przez las w m. 
Wólka Kawęcka. Na długości 125 m tj. 
0+125 do 0+250 – 35 651,80 zł brutto

14. Przebudowa drogi od drogi powiatowej 
nr 0158T w kierunku Dworku pod Lipą 
w m. Stare Kotlice. Na długości 230 m tj. 
0+230 do 0+460 – 61 210,51 zł brutto

15. Przebudowa drogi wewnętrznej od Pana 
Wojtysia do Pana Wrony w m. Chomen-
tów. Na długości 165 m tj. 0+000 do 
0+165 – 16 996,58 zł brutto

16. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 
435 od drogi powiatowej nr 0154T 
w  m.  Żerniki. Na długości 70 m tj. 
0+000 do 0+070 – 9504,58 zł brutto

17. Przebudowa drogi wewnętrznej od świe-
tlicy w kierunku Pana Kulisia w m. Ja-
wór. Na długości 115 m tj. 0+210 do 
0+325 – 31 218,01 zł brutto

18. Remont drogi wewnętrznej od drogi po-
wiatowej w kierunku Pana Wnuka w m. 
Wólka Kawęcka. Na długości 130 m tj. 
0+000 do 0+130 – 18 549,32 zł brutto

19. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 
508 (dojazdowej do gruntów rolnych w m. 
Korytnica). Na długości 130 m tj. 0+315 
do 0+445 – 14 841,12 zł brutto

20. Remont drogi wewnętrznej nr ewidencyj-
ny 311 w m. Mokrsko Dolne na długości 

260 m tj. 0+00 do 0+260 – 32 459,70 
zł brutto

21. Wykonanie boiska asfaltowego wraz 
z osprzętem oraz uporządkowanie placu 
wokół tego boiska w m. Brzeźno. Długość 
20 m szer. 10 m – 17 007,65 zł brutto

Łączna wartość zadania wraz z  robo-
tami uzupełniającymi wynosić będzie 
621 826,18 zł brutto (roboty podstawowe- 
504 818,25 zł brutto, roboty uzupełniające 
117 007,18 zł brutto). 

Planowany termin zakończenia robót do 30 
lipca 2016 roku. 

Zakończono prace przy remoncie dróg 
Dnia 30 maja 2016 roku dokonano odbio-

ru robót pn. „Remont kruszywem drogowym 
kamiennym dróg wewnętrznych na terenie 
Gminy Sobków w 2016 roku”. W ramach 
tego zadania wykonano 4 odcinki dróg: 
1. Remont drogi wewnętrznej Brzegi w kie-

runku boiska w  m. Brzegi dł.200 m 
szer.4,00 m – 19 680,00 zł

2. Remont drogi wewnętrznej od Pani Korban 
do Pana Gawior Zdzisława w m. Jawór dł. 
275 m szer. 3,00 m – 9 921,49 zł

3. Dokończenie remontu drogi polnej od 
Pana Józefa Stępor w kierunku Pana Jan 
Pakuła w m. Mokrsko Górne dł. 160 m 
szer. 3,5 m – 5717,04 zł.

4. Remont drogi polnej na odcinku od krzy-
żówki przy polu Pana Wiesława Ciosk 
w kierunku wsi w m. Mokrsko Górne dł. 
250 m szer. 3,5 m – 6 967,64 zł. 

Łączna wartość wykonanych robót wynio-
sła 42 286,17 zł brutto. Wykonawcą robót 
był Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Ar-
tur Piwowar, Wola Murowana ul. Zakładowa 
17, 26-052 Nowiny.

Prace na drogach gminnych

Nowo położona nawierzchnia asfaltowa 
na drodze w miejscowości Jawór

Trwają prace na drodze do gruntów 
rolnych w m. Korytnica

Droga tłuczniowa w m. Jawór
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Nasze gimnazjum od lat realizuje program 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej „Trzymaj 
formę”, którego głównym celem jest zwięk-
szenie świadomości na temat wpływu żywie-
nia i aktywności fizycznej na zdrowie. W tym 
roku szkolnym przystąpiliśmy do konkursu 
w ramach tego programu na projekt eduka-
cyjny promujący zmianę zachowań w zakresie 
stylu życia w środowisku lokalnym. Pięciooso-
bowa grupa uczniów z klasy II A – Weronika 
Kaczmarczyk, Martyna Pokrzepa, Adrianna 
Sobczyk, Marcelina Kołodziej i Kamil Ciepluch 
pod opieką Jolanty Stępień zaplanowała i zre-
alizowała szereg prozdrowotnych działań, któ-
rym przyświecał nadrzędny cel i hasło naszego 
lokalnego projektu „Po zdrowie”. W przedsię-
wzięciach wzięła udział cała społeczność gim-
nazjalna – młodzież, rodzice, nauczyciele oraz 
dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola w Sob-
kowie. Działo się naprawdę wiele. Rodzice 
wysłuchali listu, zachęcającego do wspierania 
swoich dzieci w kształtowaniu prozdrowotnych 
nawyków. Dietetyk przeprowadził z młodzie-
żą warsztaty na temat zdrowego odżywiania. 
Dzięki akcjom prowadzonym przez młodzież 
naturalne soki i owocowo-warzywne przeką-
ski stały się bardzo modne w naszej szkole. Na 
Facebooku powstała strona, gdzie zamieszcza-
liśmy rymowanki i wiersze o zdrowym stylu 
życia oraz przepisy promujące zdrowe posiłki. 

Wszyscy poznali sposoby radzenia sobie z pa-
raliżującym i niszczącym stresem oraz korzyści 
dla zdrowia i ducha płynące z aktywności fi-
zycznej. Gimnazjaliści odwiedzili również dzie-
ci z pobliskiego, zaprzyjaźnionego przedszkola. 
Przez szkolny radiowęzeł cyklicznie nadawali-
śmy prozdrowotne audycje.

Wszystkie działania zostały skrupulatnie udo-
kumentowane. Młodzież wykonała album za-
wierający opisy działań i zdjęcia oraz prezenta-
cję multimedialną. Nasz projekt zajął pierwsze 
miejsce zarówno na etapie powiatowym, jak 
i wojewódzkim. Praca reprezentuje wojewódz-
two świętokrzyskie na etapie ogólnopolskim.

Tegoroczne podsumowanie X już edycji 
programu „Trzymaj Formę”, które odbyło 
się 7 czerwca w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii, było dla nas wyjątkowe. Odebra-
liśmy statuetkę i dyplom za pierwsze miej-
sce w konkursie na projekt edukacyjny pro-
mujący zmianę zachowań w zakresie stylu 
życia w środowisku lokalnym oraz certyfikat 
i statuetkę „Szkoła, która trzyma formę” za 
wieloletni udział w programie. 

Cieszymy się, iż nasze wysiłki w zakresie 
edukacji dla zdrowia zostały zauważane i do-
ceniane.

Jolanta Stępień

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 
w Sobkowie „Trzyma formę”

18 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym już po raz kolejny od-
był się Gminny Konkurs Recytatorski. Tym 
razem uczniowie szkół podstawowych z te-
renu gminy recytowali wiersze poetów mniej 
znanych. Ze szkolnej sceny usłyszeliśmy 
wiele utworów o różnym stopniu trudności, 
nastroju i wymowie. Jury, w skład którego 
weszli opiekunowie uczniów, po wysłuchaniu 
wszystkich artystów, ogłosiło werdykt, który 
został przyjęty z ogromną radością. 

W kategorii szkół zwyciężyły:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Sobkowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sokołowie 
Dolnym

III miejsce – Zespół Placówek Oświatowych 
w Brzegach.

W  indywidualnych zmaganiach najlepsi 
okazali się: Nikodem Olszański – I miejsce – 
ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie, II – Do-
minika Nawrot ze Szkoły Podstawowej w So-
kołowie Dolnym. Tym razem przyznano trzy 
równorzędne trzecie miejsca: Julia Kasińska 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Brze-
gach, Milena Cieluch z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Korytnicy i Mateusz Kiljan 

z Zespołu Placówek Oświatowych w Miąso-
wej.

Zwycięska placówka otrzymała puchar 
a uczniowie nagrody książkowe, które ufun-
dowali Józef Pyjas – radny gminy Sobków 
i Paweł Biały – właściciel firmy ROL-BUD 
BIS w Sobkowie.
Klasyfikacja indywidualna
I – Nikodem Olszański, SP Sobków, opiekun 

mgr Iwona Połaniecka
II – Dominika Nawrot, SP Sobków, opiekun 

mgr Ewa Michałkiewicz
III – Julia Kamińska, Zespół Placówek 

Oświatowych w Brzegach, opiekun mgr 
Agata Twardowska

III – Milena Ciepluch, Zespół Placówek 
Oświatowych w Korytnicy, opiekun mgr 
Jolanta Fert

III – Mateusz Kiljan, Zespół Placówek Oświa-
towych w Miąsowej, opiekun mgr Beata 
Piotrowicz

Klasyfikacja szkół
I – SP w Sobkowie, opiekun mgr Iwona Po-

łaniecka
II – SP w Sokołowie Dolnym, opiekun mgr 

Ewa Michałkiewicz
III – ZPO w Brzegach, opiekun mgr Agata 

Twardowska
Zapraszamy za rok

P. Ewa Michałkiewicz

Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom”
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Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czer-
wonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, 
w rocznicę urodzin założyciela – Henry’ego 
Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksięży-
ca organizują obchody tego święta, aby po-
kazać w swoich lokalnych społecznościach, 
jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy 
Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca. 

W Polsce 8 maja rozpoczął Tydzień Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Tegoroczne ob-

chody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca odbywały się pod 
hasłem „Wszędzie dla każdego”

Szkolne Koło PCK w Gimnazjum Publicznym 
im. Jana Pawła II w Sobkowie postanowiło 
wykorzystać ten czas i przeprowadzić nieco-
dzienną kwestę. Pomocy w realizacji naszych 
planów udzielili nam proboszczowie parafii 
Korytnica, Chomentów, Sobków i Mokrsko. 
Księża poinformowali swoich parafian o pla-
nowanej zbiórce pieniędzy na rzecz Polskie-
go Czerwonego Krzyża i pięknie zachęcili do 

włączenia się w akcję. W następną niedzielę 
– 15 maja po wszystkich mszach świętych 
kwestowała czerwonokrzyska młodzież z gim-
nazjum w Sobkowie. W akcji wzięło udział 45 
gimnazjalistów. Łącznie w czterech parafiach 
uzbierano kwotę 2246,70 zł. 

Bardzo serdecznie dziękujemy probosz-
czom parafii obwodu naszego gimnazjum za 
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
kwesty oraz wszystkim, którzy otworzyli swo-
je serca i wsparli finansowo naszą akcję. 

Pozyskane pieniądze są przeznaczone na 
pomoc dzieciom chorym i najbardziej po-
trzebującym powiatu jędrzejowskiego. Ten 
szczególny „dar serca” jeszcze przed waka-
cjami trafi do dzieci. Pamiętajmy, że życz-
liwość i  hojność darczyńców to nie tylko 
uśmiech i radość obdarowanych, ale też na-
dzieja i wiara w drugiego człowieka.

Akcja ma także wymiar wychowawczy – bu-
dzi wrażliwość i uczy młodzież bezinteresow-
nego zaangażowania na rzecz potrzebujących.

Młodzież Szkolnego Koła PCK ma ogrom 
satysfakcji z przeprowadzonej akcji. Wiedzą, 
że udało im się wpisać w hasło tegorocznych 
dni Czerwonego Krzyża i słowa papieża Jana 
Pawła II „Człowiek tyle jest wart, ile może 
dać drugiemu człowiekowi”.

Opiekunka Szkolnego Koła PCK w Sobkowie
Jolanta Stępień

Kwesta PCK

W dniu 28.05.2016 r. z inicjatywy miesz-
kańców wsi Wierzbica na placu zabaw odbył 
się event z okazji Dnia Dziecka.

Pogoda była bardzo sprzyjająca. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze pod znakiem 
ogromnych wrażeń. Dla dzieci były serwo-
wane potrawy z grilla. Przygotowaniem i ob-
sługą grilla zajął się Pan Kucharz. Rodzice 
we własnym zakresie zapewnili ciasta i inne 
słodkie wypieki.

Na licznie przybyłe dzieci i młodzież czekało 
mnóstwo atrakcji oraz kilogramy słodyczy. Klaun 
i jego pomocnik mieli pełne ręce pracy przy 
malowaniu twarzy, nie tylko maluchów. Dzie-
ci niecierpliwie czekały w kolejce, aby wybrać 

postać lub zwierzę, które chcieli przypominać. 
Swoją obecnością wszystkich zaszczyciła też 
Czarownica Świętokrzyska. Każde dziecko mo-
gło „polatać” z nią na miotle. Ciekawym pomy-
słem okazało się udostępnienie dla dzieci stroju 
Czarownicy. Chętni mogli przebrać się i zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. Czarownica brała udział 
w zabawach z dziećmi. Ogromne zainteresowa-
nie miała „Ciuciu-babka’’, w której uczestnicy 
byli łapani przez Czarownicę na miotle. Ponadto 
były zorganizowane liczne gry i konkursy. Du-
żym powodzeniem cieszyły się wyścigi w pa-
rach z balonami, bieg z jajkiem na łyżeczce oraz 
przeciąganie liny z udziałem dorosłych. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach. Na-

Dzień Dziecka w Wierzbicy
wet te najmłodsze doskonale radziły sobie we 
wszystkich konkurencjach. Rodzice wspierali 
swoje pociechy i angażowali się także ochoczo. 
Na zakończenie każde dziecko zostało obdaro-
wane upominkami i słodkościami, dzięki hojno-
ści firmy EGM S.A. i radnego Józefa Pyjasa.

Współpraca rodziców w organizacji i przebie-
gu całego spotkania przyniosły ogromne efekty 
w postaci wspaniałej zabawy i niezapomnia-
nych wrażeń. Duża frekwencja uczestnictwa 
i uśmiechy na twarzach dzieci były bezcennym 
widokiem motywującym rodziców do powtó-
rzenia przedsięwzięcia w przyszłym roku.
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W dniach od 30 maja do 12 czerwca Zespół 
Placówek Oświatowych w Miąsowej gościł 
trzech wolontariuszy z AIESEC, największej 
pozarządowej organizacji zrzeszającej studen-
tów z 107 krajów. Przybyli do nas z trzech 
różnych zakątków świata: Carson z Hongkon-
gu, Sahil z Indii oraz Octavio z Meksyku. 

Uczniowie rozwijali swoje umiejętności 
językowe podczas dyskusji poprzedzonej 
przedstawionymi przez wolontariuszy pre-
zentacjami. Mieli okazję poznać: kultu-
rę, obyczaje, religię oraz systemy edukacji 
i kształcenia, które obowiązują w Indiach, 
Chinach i Meksyku. Prezentacje wolontariu-
szy pozwoliły także przybliżyć uczniom histo-
rię oraz środowisko geograficzne tych krajów. 

Studenci z AIESEC uczestniczyli także w pre-
zentacji projektu multimedialnego przygoto-
wanego przez uczniów gimnazjum w języku 
angielskim. Prezentacja dotyczyła najpiękniej-
szych miejsc w Polsce, kultury i tradycji na-
szego kraju, (mogli też poczęstować się tra-
dycyjnymi, polskimi potrawami). Nasi goście, 
podczas spotkań z uczniami, w  interesują-
cy sposób opowiadali o swoich krajach oraz 

najpiękniejszych i najciekawszych miejscach 
wartych zobaczenia. Mówili też o tradycyjnych 
potrawach, muzyce i sporcie w ich krajach. 

Wolontariusze podczas dwutygodniowego 
pobytu, zwiedzali wspólnie z naszymi ucznia-
mi piękne zakątki Polski, poznając: Jaskinię 
Raj, Park Etnograficzny w Tokarni, zamek 
w Chęcinach, Klasztor Ojców Cystersów oraz 
Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, Centrum 
Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chę-
cińskim oraz Kraków, Zakopane i Wrocław.

Spotkania w ramach projektu były doskona-
łą okazją do przełamania bariery językowej, 
ponieważ odbywały się one w języku angiel-
skim. Nasi goście wzbu-
dzali niezwykłe zaintere-
sowanie oraz sympatię 
wśród uczniów naszej 
szkoły, z którymi szybko 
nawiązali przyjacielskie 
relacje zarówno w cza-
sie zajęć, jak i podczas 
spotkań pozalekcyjnych. 

Wizyta wolontariu-
szy dostarczyła naszym 

uczniom niezapomnianych wrażeń, umożli-
wiła otwarcie się na inne kultury, a przy tym 
z pewnością wzmocniła w nich wiele umie-
jętności społecznych i  komunikacyjnych. 
Zapewne te inspirujące i ciekawe spotka-
nia pozostaną na długo w pamięci każdego 
uczestnika.

Nad całością projektu opiekę sprawowa-
li nauczyciele – Magdalena Pakuła, Agata 
Skwiecińska, Anna Łachwa-Ferenc, Agniesz-
ka Gołucka oraz Janusz Bętkowski dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej.

Dziękujemy również rodzicom za okazaną 
pomoc podczas realizacji projektu.

Zawody zostały rozegrane w dwóch kon-
kurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg 
sztafetowy na 400 m z przeszkodami. Osta-
teczna czołowa klasyfikacja generalna chło-
pięcych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
przedstawiała się następująco:
I miejsce MDP Skotniki – powiat sandomierski,
II miejsce MDP Kotuszów – powiat staszowski,
III miejsce MDP Kowala – powiat kielecki,
oraz na IV miejscu przedstawiciele powiatu 
jędrzejowskiego – MDP Zakrzów.

Natomiast wśród dziewcząt poszczególne 
miejsca na podium zajęły:
I miejsce MDP Wola Morawicka – powiat kielecki,

II miejsce MDP Kowala – powiat kielecki
III miejsce MDP Mirzec – powiat staracho-

wicki.
Dziewczęta z Sokołowa Górnego uplaso-

wały się na IV miejscu. To pierwsze ich tak 
ważne wystąpienie i  jak widać wspaniały 
sukces. Warto zaznaczyć, że niespełna 4,5 s 
dzieliło je do zdobycia drugiego miejsca. Nie-
mniej cieszymy się ogromnie z tak wielkiego 
sukcesu. Dziewczyny naprawdę dały z siebie 
wszystko.

Sukces ten przyniosły nam: Katarzyna Wy-
pych, Weronika Kaczmarczyk, Adrianna Sob-
czyk, Martyna Pokrzepa, Adrianna Sobczyk, 

Dominika Nawrot, Martyna Szewczyk, Ilona 
Pokrzepa, Emilia Drej, Oliwia Frączkiewicz. 
Dziewczęta pod bacznym okiem trenerów 
Magdaleny Marzec, Karoliny Fijałkowskiej – 
Marzec oraz kilku innych druhów od dwóch 
miesięcy solidnie trenowały do tego wystąpie-
nia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i de-
terminacji udało im się osiągnąć tak wiele.

Gratulujemy i dziękujemy za godną repre-
zentację powiatu oraz gminy!

Dziewczęta z Sokołowa Górnego 
na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
12 czerwca br. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Sokołowa Górnego 

reprezentowała powiat jędrzejowski, gminę Sobków oraz swoją miejscowość na 
Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP w Ożarowie. W zawodach 
wzięło udział 12 drużyn dziewczęcych oraz 14 chłopięcych jako zwycięzcy w po-
szczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego, w tym również zdobywcy 
pierwszego miejsca w poprzednich zawodach wojewódzkich. Sędzią głównym za-
wodów był st. bryg. Andrzej Raczyński.

„Nauczyciele świata” w ZPO w Miąsowej
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W dniu 31 maja 2016 r. o godzinie 15.00 
zakończył się nabór wniosków o dofinanso-
wanie w dwuetapowym konkursie w ramach 
Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo natural-
ne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa”, ogłoszonym przez ZA-
RZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE-
GO jako Instytucję Zarządzającą Regional-
nym Programem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Gmina Sobków, w nawiązaniu do ogłoszone-
go konkursu, złożyła wnioski o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) na dwa zadania pn.:
1. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w m. Sobków” w zakresie:
– budowy obiektów wraz z wyposażeniem: ko-

mory rozprężnej z kratą hakowo-taśmową, 
stacji zlewnej, zbiornika retencyjno-uśrednia-
jącego oraz ścieków dowożonych, reaktora 
biologicznego SBR, zbiornika tlenowej stabili-
zacji osadu, budynku technologicznego, wiaty 
na osad odwodniony, silosa na wapno;

– przebudowy obiektów wraz z wyposaże-
niem: istniejącego reaktora biologicznego 
SBR i zbiornika na zagęszczacz osadu;

– modernizacji stopnia mechanicznego 
oczyszczania ścieków i układu odwadnia-
nia osadu.

Wnioski o dofinansowanie 
w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa

nych, rozwijanie zainteresowań kulturą języ-
ka polskiego. Uczniowie mieli do napisania 
dyktando „Ważna lekcja” opracowane przez 
Lidię Pasich – metodyczkę języka polskiego 
ŚCDN w Kielcach, z którym piszący poradzili 
sobie znakomicie.

Mistrzem ortografii została Natalia Mazur 
uczennica Zespołu Placówek Oświatowych 
w Mokrsku Dolnym. II miejsce zajęła Patry-
cja Olszak reprezentująca Zespół Placówek 
Oświatowych w Brzegach. Na III miejscu 
uplasowała się Aleksandra Gruszczyńska ze 
Szkoły Podstawowej w Sobkowie. Wyróżnie-
nia zdobyli Krystian Łukawski – Szkoła Pod-
stawowa w Miąsowej oraz Adam Domińczak 
– Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy za rok do udziału w konkursie.

Organizatorem konkursu był dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych w Miąsowej 
Janusz Bętkowski oraz wójt gminy Sobków 
Tadeusz Domińczak.

Celem konkursu było: doskonalenie umie-
jętności w zakresie stosowania zasad orto-
graficznych języka polskiego, doskonalenie 

poprawności pisowni ortograficznej i grama-
tycznej, kształcenie nawyku prawidłowego 
stosowania podstawowych zasad ortograficz-

Mistrz Ortografii 2016
25 maja br. w Szkole Podstawowej w Miąsowej odbył się XII Gminny Konkurs 

Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2016”, który skierowany był do uczniów klas IV–VI 
gminy Sobków. Każdą placówkę reprezentowało dwóch uczniów.

2. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Sobków poprzez budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w m. Brzegi”, obejmującej 
wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnienio-
wo-grawitacyjnej i przepompowni ścieków 
wraz z podłączeniem elektrycznym.

Na I  etapie konkursu, którego rozstrzy-
gnięcie powinno nastąpić w grudniu 2016 
roku, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 
2014–2020 dokona weryfikacji wymogów 
formalnych, oceny formalnej i merytorycznej 
złożonych wniosków oraz warunkowego wy-
boru projektów do dofinansowania oraz pod-
pisania preumów.

Szkoła Podstawowa w Sobkowie dba nie 
tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów, 
ale także o ich prawidłowy rozwój fizyczny. 
1 czerwca 2016 roku w ramach Programu 
„Szkoła Promująca Zdrowie” oraz w związku 
z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziec-
ka, uczniowie wzięli udział już po raz drugi 
w „Szkolnym Dniu Sportu”, w którym głów-
ną dyscypliną był bieg w dwóch kategoriach: 
dziewczynek i chłopców z klas IV – VI, o Me-
dal Dyrektora Szkoły. Impreza sportowa od-
była się na stadionie sportowym KS „Nida”. 
Pomysłodawcą „Szkolnego Dnia Sportu”, 
jest M. Chaja, koordynator Programu „Szko-
ła Promująca Zdrowie”, która czuwała, przy 
pomocy nauczyciela wychowania fizycznego 
H. Pańtaka oraz wychowawców klas, nad 
prawidłowym przebiegiem wszystkich dys-
cyplin sportowych. Najpierw odbył się bieg 
dziewczynek z  klas IV–VI, w którym naj-
szybszą okazała się Wiktoria Gołuzd z klasy 
V. Druga na metę przybiegła Klaudia Baran, 
a trzecia była Agnieszka Sobczyk – uczenni-

ce klasy VI. Natomiast wśród chłopców zloty 
medal zdobył Marcel Filipowicz z klasy VI, 
drugie miejsce i srebrny medal zdobył Antoni 
Purski z klasy IV, a trzecie miejsce i medal 
brązowy Jakub Chrabąszcz – klasa V. Zwy-
cięzcom gratulujemy! Następnie do rywali-
zacji sportowej ruszyły klasy 0–III. Dobór 
dyscyplin był bardzo ciekawy i atrakcyjny. 
Uczniowie żywiołowo i z zaangażowaniem 
pokonywali poszczególne konkurencje, a nad 
sprawiedliwym przyznawaniem punktów 
czuwała Volha Wujcik, która skrupulatnie 
zapisywała punktacje na tablicy. Jednocze-
śnie na drugiej połowie boiska sportowego 
odbywał się mecz piłki ręcznej klas IV–VI. 
Publiczność zgromadzona na trybunach, 
mocno dopingowała, zachęcając zawodni-
ków do rywalizacji. W ostateczności okazało 
się, iż z klas młodszych I miejsce zajęła klasa 
III, drugie miejsce klasa Ib, trzecie klasa Ia. 
Natomiast mecz piłki ręcznej wygrała dru-
żyna klasy VI. Potem odbyły się dekoracje 
medalami oraz wręczanie dyplomów przez 

dyrektora szkoły D.Butenkę, składanie gratu-
lacji i uściski dłoni. Uczestnikom sportowej 
rywalizacji sprzyjała także pogoda, dlatego 
podziękowania należą się Radzie Rodziców, 
która zakupiła napoje chłodzące. „Szkolny 
Dzień Sportu” okazał się ciekawą i potrzebną 
formą aktywności dla dzieci i dorosłych i był 
przykładem, że wiedzę i mądrość życiową 
zdobywamy nie tylko w sali lekcyjnej. 

M. Pyjas

Dzień Sportu w Szkole Podstawowej w Sobkowie
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
starosta powiatu jędrzejowskiego – Edmund 
Kaczmarek, radna Rady Powiatu – Marianna 
Baran, pełnomocnik wójta gminy Sobków – 
Tomasz Sęk, ks. proboszcz Eustachiusz Ptak, 
dyrektor ZPO w Korytnicy Marta Woźniak 
z gronem pedagogicznym, dyrektor Gimna-
zjum w Sobkowie Stanisław Osowski z gro-
nem pedagogicznym, przedstawiciele OSP 

z Korytnicy oraz sołtys Korytnicy Marek Rak 
i zaproszeni mieszkańcy wsi.

Koło zostało założone w maju 2011 roku,  
tworzą je: Jolanta Bąk, Elżbieta Korczyk, 
Genowefa Fert, Agata Rak, Bernadeta Skó-
ra, Ewa Skóra, Maria Władyszewska, Edyta 
Bąk, Wiesława Bujna, Stanisława Karkocha, 
Małgorzata Sobczyk, Nina Karkocha, Henry-
ka Borowiec, Edyta Ciepluch, Ewa Kostec-
ka, Joanna Skóra, Elżbieta Ciepluch, Anita 
Urbańska, Danuta Podkopał, Elżbieta Bąk, 
Helena Chechelska, Halina Fert, Anna Buj-
na, Małgorzata Kukuryk oraz dzieci: Nikola 
Wojtyś, Victoria Falandysz, Milena Ciepluch, 
Kinga Kostecka, Adrianna Sobczyk. 

Zespół śpiewaczy wspiera akordeonista 
Marek Kosowski, który udziela instruktażu 
śpiewu i przygrywa Paniom podczas różnych 
imprez okolicznościowych, dzięki zawartej 
z gminą Sobków umowie na wykonywanie 
ww. usług.

W ciągu pięciu lat swojej działalności stało 
się popularne nie tylko w powiecie jędrze-
jowskim, ale całym województwie zdobywa-
jąc liczne nagrody oraz wyróżnienia.

Do najważniejszych laurów w 2011 roku 
zaliczają zajęcie pierwszego miejsca w ogól-
nopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo. Smaki Regionów”, który odbył się 
w podkieleckiej Tokarni, za nalewkę grodzi-
skową „Proboszczówka”. 

Inne równie ważne nagrody to:
• 2012 rok: nominacja za kolędę i pasto-

rałkę na XIX Świętokrzyskim Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek; wyróżnienie w konkur-
sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” w To-
karni za gęś z pieca chlebowego; 

• 2013 rok: drugie miejsce w Świętokrzy-
skim Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych 
w Daleszycach; nominacja w konkursie 
„Piknik z folklorem” – Busko 2013; trze-
cie miejsce za przygotowanie „Dżemu 
z  czarnego bzu” oraz wyróżnienie dla 
„Rydzów w miodzie” i „Proboszczówki” 
na Spichlerzu Świętokrzyskim w Kiel-
cach. 

• 2014 rok: „Skręcaniec Żołądkowy” zwy-
ciężył w konkursie powiatu kieleckiego 
„Przez żołądek do serca”. W tym samym 
roku Zespół Ludowy Korytniczanki otrzy-
mał wyróżnienie w finale XXXVIII Buskich 
Spotkań z Folklorem

Dzięki temu iż Gmina Sobków przystą-
piła do opracowania wniosku o udzielenie 
wsparcia w ramach „Odnowy Wsi Święto-
krzyskiej na 2014 r.” dot. realizacji zada-
nia – „Kultywowanie tradycji społeczności 
lokalnych”, zakupione zostały stroje ludowe, 
w których Panie z Zespołu Ludowego Koryt-
niczanki występując w nich na różnych prze-
glądach i imprezach, promują gminę Sobków 
i pokazują jej tradycję regionalną.

Pięciolecie Koła Gospodyń Wiejskich Korytniczanki
W sobotę 21 maja 2016 r. Koło Gospodyń Wiejskich Korytniczanki obchodziło 

pięciolecie swojego istnienia. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście z terenu 
gminy, jak i z całego województwa oraz sympatycy Koła.

W  kategorii amatorów wystartowały 
w Świętokrzyskim Mistrzu Kuchni cztery pa-
nie: Maria Adamczyk z Koła Gospodyń Wiej-
skich Ciuślice – I miejsce, Elżbieta Korczyk 
z Koła Gospodyń Wiejskich Korytniczanki – II 
miejsce, Krystyna Kozłowska z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Skorków oraz pochodząca ze 
świętokrzyskiego, a na co dzień mieszkają-
ca w Szydłowcu, blogerka kulinarna Mariola 
Grzęda – III miejsce. 

Jury było wręcz zachwycone przygotowany-
mi przez nie daniami i bardzo długo dyskuto-
wało, komu przyznać, które miejsce.

Animelka na szczawiowej kołderce Elżbiety 
Korczyk

Składniki: grasica, jajko, szczaw, bułka tar-
ta, masło klarowane, sól, pieprz, musztarda, 
majonez, jogurt, cukier, czosnek. Przygoto-
wanie: Grasicę namaczamy w bardzo zimnej 

wodzie przez około 1 godz. Następnie wrzu-
camy do wrzącej wody na 2–3 min. Po wysty-
gnięciu zdejmujemy błonki. Grasicę obtacza-
my w bułce tartej i smażymy na klarowanym 
maśle. Kiedy jest gotowa, solimy i oprószamy 
świeżo zmielonym pieprzem. Krem szczawio-
wy: Szczaw płuczemy, odsączamy. Dodajemy 
do jogurtu naturalnego, majone-
zu, musztardy i blendujemy. Do 
smaku doprawiamy solą, pie-
przem i cukrem.

Górka cielęca Elżbiety Korczyk
Składniki: górka cielęca, olej 

do smażenia, tymianek, sól, 
pieprz, jabłka, chrzan, marchew, 
buraki, cebula, śmietana, sok 
z cytryny. Przygotowanie: Gór-
kę cielęcą oczyszczamy z błon, 
przyprawiamy solą i pieprzem. 

Obkładamy świeżym tymiankiem i odkładamy 
na godzinę w zimne miejsce. Piekarnik nagrzać 
do 180 stopni Celsjusza. Górkę wyjąć z chłodu 
i smażyć ze wszystkich stron do zrumienienia. 
Następnie pieczemy w piekarniku około 20 
minut. Surówka: Chrzan zetrzeć na tarce z ma-
łymi otworami, wymieszać ze śmietaną. Jabłko 
zetrzeć na tarce, połączyć z chrzanem, przy-
prawić solą, cukrem i sokiem z cytryny.

Elżbieta Korczyk (z prawej) z Koła Gospodyń 
Wiejskich Korytniczanki zajęła II miejsce. Poma-
gała jej Małgorzata Kukuryk

Świętokrzyski Mistrz Kuchni 2016.
KORYTNICZANKI zajęły II miejsce

fo
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W dniu 29 maja 2016 r., zgodnie z przy-
jętym harmonogramem Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Sobków na rok 2016  r., w  ra-
mach zagospodarowania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży przy okazji Dnia Dziecka, 
na zbiorniku w Mokrsku odbyły się Zawody 
Wędkarskie o  Puchar Wójta Gminy Sob-
ków. Wzięło w nich udział 38 dzieci, które 
w większości przybyły w asyście rodziców 
bądź krewnych. Zawody odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych. W młodszej katego-
rii Kadetów najlepszymi byli:

I miejsce – Oliwier Marcińczak,
II miejsce – Kacper Marcińczak
III miejsce – Filip Kania
IV miejsce – Ada Wojciechowska
V miejsce – Kuba Wojciechowski
W kategorii Juniorów najlepszymi okazali się:
I miejsce – Dawid Pak
II miejsce – Norbert Krupa
III miejsce – Mateusz Skrzypczyk

IV miejsce – Wojciech Piotrowicz
V miejsce – Piotr Ciosk.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i na-

grody wędkarskie z rąk wójta gminy Sobków 
Tadeusza Domińczaka.

Na zakończenie imprezy prelekcję profi-
laktyczną na temat szkodliwości spożywania 
alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania 
narkotyków i dopalaczy oraz bezpieczeństwa 
nad wodą wygłosił mł. aspirant Grzegorz Sowa 
z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. 

Zwieńczeniem zawodów był poczęstunek, 
na utrudzone zmaganiami dzieci czekały 
kiełbaska z grilla oraz napoje.

Za organizację i przeprowadzenie zawodów 
odpowiedzialny był Jan Chatys.

Podobne zawody, o puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy w Sobkowie odbędą się 
19.06.2016 r. Natomiast na zakończenie 
wakacji 28.08.2016 r., o puchar prezesa 
Koła Wędkarskiego Nida Sobków.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz rodziców. 

Wspólne czytanie

Zawody wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Sobków

O godz. 10.00 uczniowie wraz z dyrektorem szko-
ły, nauczycielami i wolontariuszami z Chin, Indii 
i Meksyku pojawili się na boisku szkolnym ze swo-
imi ulubionymi książkami.

Była to część ogólnopolskiego ustanawiania re-
kordu czytania w jednym momencie. Na podstawie 
list przesyłanych ze szkół rekord wyznaczy redakcja 
czasopisma „Biblioteka w Szkole”, organizator akcji.

222 uczniów oraz 15 nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej 
przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam, jak czytam”. Impreza 
ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, inicjowanie 
mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. 


