
dawcom, którzy co roku tak licznie oddają 
krew, przyczyniając się do ratowania życia 
ludzkiego. Współczesna medycyna nie jest 
w stanie obejść się bez ważnych partnerów 
– krwiodawców, którzy są jedynym źródłem 
bezcennego leku – jakim jest krew.

Następnie oficjalnego otwarcia festynu do-
konał wójt gminy Sobków Tadeusz Domiń-
czak, witając zebranych mieszkańców gminy, 
zaproszonych gości, krwiodawców oraz oso-
by, które gościnnie przebywały w tym dniu 
na terenie gminy Sobków. Wójt złożył po-
dziękowania fundatorom nagród oraz krwio-

Wspaniała, słoneczna pogoda sprawiła, 
że na imprezę zorganizowaną przez wójta 
gminy Sobków przybyło wielu zwolenników 
dobrej rozrywki nie tylko z terenu gminy Sob-
ków, ale również mieszkańców sąsiednich 
gmin i okolic wraz z całymi rodzinami.

Festyn rozpoczął się występem młodzie-
żowego zespołu RYTMIX działającego przy 
świetlicy wiejskiej w Sobkowie. 

Głos
Sobkowa
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dokończenie na s. 2

Dużo dobroczynności i dobrej zabawy
podczas festynu „Krew darem życia” w Sobkowie

PODZIĘKOWANIE

Wójt gminy Sobków w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy
składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom

za ufundowanie wielu cennych nagród rzeczowych,
które zostały wręczone krwiodawcom

podczas XVI festynu pod hasłem 

”
Krew darem życia” w dniu 10 lipca 2016 r.

To dzięki Państwa ofiarności osiągnięto wspaniały wynik
– aż 327 osób w ramach organizowanej akcji oddało łącznie 147 litrów krwi.

Dziękując za wsparcie tak szlachetnej inicjatywy, 
życzę pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć 

oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

W dniu 10 lipca br. w parku w Sobko-
wie odbył się po raz kolejny – XVI festyn 
rodzinny pod hasłem „Krew darem życia”.



GŁOS SOBKOWA – lipiec 20162

rzyszenia oraz inne osoby prawne. Ponadto 
pracownicy stoiska informowali zainteresowa-
nych o głównych założeniach Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju, opracowanej na lata 2014–
2020. Celem takich działań informacyjnych 
jest aktywizacja społeczności lokalnej. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 15 
edycji akcji letniej „Krew darem życia”, w któ-
rej udział wzięło 35 gmin z terenu całego woje-
wództwa świętokrzyskiego, po raz trzeci z rzę-
du gmina Sobków zajęła I miejsce. Wyrażamy 
nadzieję, że w tym roku również uda nam się 
utrzymać dotychczasową pozycję lidera.

Wójt gminy Sobków składa serdeczne podzię-
kowanie wszystkim sponsorom za przekazane 
nagrody rzeczowe, którymi zostali obdarowani 
krwiodawcy podczas festynu w dniu 10 lipca 
br., a mieszkańcom za liczny udział.

10 lipca br. w czasie festynu odnotowano 
po raz kolejny bardzo dobry wynik w odda-
waniu krwi w gminie Sobków.

W budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie spośród zarejestrowanych 
249 honorowych dawców krwi, krew oddało 
204. Natomiast dzięki porozumieniu wójta 
gminy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kielcach w okresie od 
1 czerwca do 8 lipca br. 77 osób oddało krew 
w Stacji Krwiodawstwa w Kielcach.

Bardzo cieszy fakt, że podczas tej akcji było 
aż 36 osób, które po raz pierwszy w dniu fe-
stynu oddały krew. W akcji zorganizowanej 
podczas ferii zimowych w dniach 23 i 30 
stycznia br. w ZPO w Miąsowej i SP w Soko-
wie krew oddało 46 osób. Łącznie podczas 
ww. zbiórek krew oddało 327 krwiodawców, 
co pozwoliło na zebranie 147,15 litrów krwi.

W dalszej części dnia na scenie zaprezento-
wały swoje występy zespoły: Korytniczanki, 
zespół BRATERS, Kapela Bielińska, zespół 
Exclusive Band, zespół MAGIC DANCE, 
a jako gwiazda wieczoru o godz. 17.30 wy-
stąpiła znana kapela BACIARY, która przycią-
gnęła tłumy.

Podczas organizowanego festynu swoje sto-
isko zaprezentowało również Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejow-
ska – GRYF”, gdzie udzielane były szczegó-
łowe informacje nt. możliwości pozyskania 
środków unijnych przez osoby chcące założyć 
lub rozwinąć działalność gospodarczą, stowa-
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23 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gmi-
ny, na której radni zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2015 rok, po czym jed-
nomyślnie 11 głosami „za” udzielili wójtowi 
gminy Tadeuszowi Domińczakowi absoluto-
rium za poprzedni rok.

Przed głosowaniem nad uchwałami 
w przedmiotowej sprawie za pomocą pre-
zentacji multimedialnej wójt przedstawił 
obecnym na sesji radnym, sołtysom i zapro-
szonym gościom informację z wykonania bu-
dżetu gminy Sobków za 2015 rok.

Poszczególne slajdy prezentacji przedsta-
wiały w ujęciu tabelarycznym i graficznym 
m.in.: realizację dochodów budżetu, tj. do-
chodów własnych, subwencji w podziale na 
oświatową, wyrównawczą i  równoważącą 
i dotacji na: zadania zlecone, własne, otrzy-
mane od innych jednostek na podstawie 
porozumień i w ramach programów finan-
sowanych z udziałem środków europejskich. 
Przedstawił realizację dochodów bieżących 
i majątkowych, a następnie realizację plano-
wanych wydatków bieżących i majątkowych 
oraz strukturę wykonanych wydatków. Na-
stępnie wójt omówił wydatki w poszczegól-
nych działach budżetu gminy. Omówił stan 
zaległości na koniec 2015 roku oraz spłaty 
w 2015 r. rat wcześniej zaciągniętych poży-
czek i kredytów.

Z  pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej 
o wykonaniu budżetu, przedstawionej przez 
przewodniczącego komisji Pawła Pioruna, 
wynika, że dochody w 2015 roku wykona-
no w kwocie 25 968 667 zł, tj. 103,11% 
planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 
24 371 711 zł, co stanowi 88,60% pla-
nu. Realizacja części zadań inwestycyjnych 
została przesunięta na 2016 rok w związ-
ku z możliwością ubiegania się o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej. 
Budżet 2015 roku zamknął się wynikiem 
dodatnim w wysokości 1 596 956 zł, przy 
planowanym deficycie 2 322 329 zł. Stan 
zobowiązań na koniec 2015 roku wyniósł 

1 272 627 zł. W 2015 roku gmina nie za-
ciągała kredytów i pożyczek, natomiast do-
konano spłaty rat wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 905 184 zł. 
Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wy-
niosło 8 427 363 zł z terminem spłaty w la-
tach 2015–2025. Komisja Rewizyjna stwier-
dziła, że wójt wykonując budżet, kierował się 
zasadami celowości, legalności, rzetelności 
i oszczędności w gospodarowaniu środka-
mi publicznymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Po udzieleniu swoistego wotum zaufania 
dla wójta radni na czele z przewodniczącym 
Rady Gminy Ryszardem Dębińskim złożyli 
Tadeuszowi Domińczakowi gratulacje, wrę-
czając bukiet kwiatów. Do gratulacji przyłą-
czyli się także pracownicy urzędu, kierowni-
cy jednostek organizacyjnych gminy i inne 
osoby obecne na sesji.

Wójt gminy podziękował radnym za okaza-
ne zaufanie, deklarując jednocześnie dalszą 
owocną służbę społeczeństwu gminy Sobków.

Podczas sesji Rada Gminy zatwierdziła tak-
że roczne sprawozdania finansowe Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Sobkowie. Radni przychylili 
się do propozycji kierownika GZOZ w Sob-
kowie, aby zysk za 2015 rok w wysokości 
38 tys. 70 zł przeznaczyć na zwiększenie 
funduszu zakładu.

Na czerwcowej sesji Rada Gminy uchwa-
liła ważny dla gminy dokument, jakim jest 
Strategia Rozwoju Gminy Sobków na lata 
2016–2024. 

Prace nad opracowaniem strategii rozwoju 
gminy Sobków trwały od początku bieżącego 
roku, odbyły się spotkania grup roboczych, 
następnie ogłoszone zostały konsultacje, 
podczas których istniała możliwość zgłasza-
nia uwag do projektu strategii, który został 
podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie jego treści na stronie interne-
towej gminy Sobków. 

Strategia jest podstawowym dokumen-
tem pomocnym w procesie ubiegania się 
gminy o pozyskanie z zewnątrz środków fi-
nansowych na realizację zadań gminy. Jest 
dokumentem zrealizowanym w  celu oży-
wienia oraz harmonijnego, wielostronnego 
rozwoju gminy. Stanowi podstawowy plan 
działania, który wyznacza kluczowe kierunki 
przedsięwzięć samorządu lokalnego i wska-
zuje sposoby ich osiągniecia. Ma charakter 
„otwarty”, co oznacza, że będzie można ją 
w przyszłości zmieniać i modyfikować w za-
leżności od potrzeb.

W dalszej części obrad podjęto uchwały 
dotyczące gospodarki odpadami na tere-
nie gminy, z uwagi na to, że dotychcza-
sowe akty prawne uchwalone na podsta-
wie wówczas obowiązujących przepisów 
obowiązywały do 30 czerwca br. Podjęto 
uchwały m.in. w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłat za odpady, 
ustalając, że będą one uiszczane na ko-
niec każdego kwartału w roku. Uchwalono 
także nowy regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy oraz wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w wersji 
papierowej i elektronicznej.

Wszystkie podjęte uchwały, w tym Strate-
gia Gminy Sobków znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej gminy Sobków w za-
kładce „Z sesji Rady Gminy”.

Jednomyślne absolutorium 
dla wójta gminy Sobków za 2015 rok
i nowa strategia rozwoju gminy
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„Gdzie chrzest, tam nadzieja” – pod takim 
hasłem uczniowie Gimnazjum Publicznego 
im. Jana Pawła II przygotowywali się wy-
trwale pod opieką pań L. Banaszek i R. Bli-
charskiej oraz pana P. Figurskiego do uczcze-
nia 1050. rocznicy chrztu Polski. 

Nie było łatwo opracować ciekawy scenariusz, 
ponieważ w chwili, gdy dyrektor Stanisław 
Osowski wyszedł z propozycją zorganizowania 

akademii, nie mieliśmy orientacji, z jakich ma-
teriałów możemy skorzystać. Jednak wkrótce 
natknęliśmy się w jednym z wydawnictw pe-
riodycznych na notatkę o nowej publikacji wy-
bitnego mediewisty, profesora Krzysztofa Ożoga 
pod tytułem „966. Chrzest Polski”. Ta książka 
stała się podstawowym – choć nie jedynym – 
źródłem informacji o ważnym historycznym wy-
darzeniu. Trudności dotyczyły również doboru 
materiału wokalno-muzycznego. Zgodni byliśmy 
w tym, że utwory muszą być dawne i poważne. 
Chcieliśmy przynajmniej namiastkowo odtwo-
rzyć klimat średniowiecza. Sięgnęliśmy po takie 
stare pieśni, jak: Bogurodzica, Gaude Mater Po-
lonia, psalm, chorał gregoriański i hymn Jana 
Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Pa-
nie…? Wyjątkowo pięknie zabrzmiał w murach 
świątyń Hymn III Tysiąclecia oraz Hymn Jubile-
uszowego Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy 
chrztu Polski.

Pierwszy występ miał miejsce w naszym gim-
nazjum w dniu 31 maja. Dekorację stanowiło 
udrapowane z brązowej i zielonej bibuły Drzewo 
Chrztu. W liściach umieszczone zostały nazwi-
ska tych postaci historycznych, które miały naj-
większy wkład w szereg wydarzeń związanych 
z początkami chrześcijaństwa w słowiańskiej 
Europie, a zwłaszcza w Polsce. Program słowny 
i muzyczny uzupełniała prezentacja multime-
dialna ukazująca wizerunki patronów Europy, tj. 

Cyryla i Metodego, a także Mieszka I, jego żony 
Dobrawy, Bolesława Chrobrego, Ottona III, świę-
tych, tj. Wojciecha, Pięciu Braci Polskich, Bru-
nona z Kwerfurtu i pierwszych polskich bisku-
pów – Jordana, Ungera, Radzima Gaudentego 
i innych, którzy zdefiniowali religijną i kulturową 
tożsamość polskiego narodu. 5 czerwca zostali-
śmy zaproszeni przez ks. Kazimierza Jajeśnia-
ka do kościoła w Mokrsku, gdzie po niedzielnej 
mszy św. w obecności miejscowych parafian 
zaprezentowaliśmy program. Dwa tygodnie póź-
niej, tj. 17 czerwca w piątek wieczorem wybra-
liśmy się – na zaproszenie ks. Roberta Zapały 
– do kościoła w Brzegach. Mimo silnego wia-
tru, braku prądu i innych niedogodności i tutaj 
udało nam się kolejny raz upamiętnić i przeżyć 
we wspólnocie wyjątkową rocznicę. Jesteśmy 
wdzięczni księżom za zainteresowanie i stwo-
rzenie warunków do podzielenia się wiedzą hi-
storyczną, refleksjami, uczuciami z mieszkańca-
mi pobliskich miejscowości. 

Cieszy nas to, że czynnie włączyliśmy się 
w ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy chrztu 
Polski. Pełniej uświadomiliśmy sobie wagę tego 
wydarzenia. Głębiej zrozumieliśmy jego znacze-
nie dla kształtowania się wspólnoty narodowej.

Historia chrztu Polski 
w pamięci gimnazjalisty
W dziele „Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II – patron naszej szkoły – napisał: „Mó-

wiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji 
przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które 
było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej 
tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako na-
ród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie”.

Festyn występem artystycznym rozpoczęli 
uczniowie. Najmłodsi podziękowali swym ro-
dzicom za trud wychowania, opiekę, miłość 
i troskę wierszami i piosenkami. Uczniowie 
klasy IV i VI zaprezentowali zaś krótki spek-
takl teatralny pod tytułem „Jest taki kwiat”. 

Po części artystycznej dzieci, rodzice i licznie 
zebrani goście wspólnie mogli cieszyć się, 
bawić i brać udział w przygotowanych atrak-
cjach. Powodzeniem ciszyła się zjeżdżalnia, 
dmuchany zamek, a także stoiska z zabawka-
mi, loteria fantowa i konna przejażdżka.

Dużą atrakcją tegorocznego 
festynu było spotkanie ze stra-
żakami. Po występie dzieci druh 
Tomasz Marzec przedstawił Mło-
dzieżową Drużynę Pożarniczą 
z  Sokołowa Górnego, Dolnego 
oraz Korytnicy. Poinformował 
o sukcesie dziewcząt, które na 
Wojewódzkich Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych w Ożarowie za-

jęły IV miejsce. Ich sukces docenili sponsorzy 
i Zarząd OSP w Sokołowie Górnym, którzy wrę-
czyli dziewczętom puchary i nagrody rzeczowe. 
Dziewczęta z drużyny mogły popisać się swymi 
umiejętnościami w czasie ćwiczeń bojowych. 
Następnie odbył się pokaz akcji ratowniczej 
przeprowadzonej przez członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Sokołowa Górnego, co było 
możliwe dzięki uprzejmości Pawła Wtorka – 
właściciela firmy MARDI 2, który wypożyczył 
samochody do przeprowadzenia ćwiczeń. Za-
daniem strażaków była ewakuacja poszkodo-
wanych w wypadku i udzielenie im pomocy 
oraz rozbiórka zniszczonych samochodów.

W trakcie festynu goście posilali się słod-
kim ciastem, przygotowanym przez rodzi-
ców, herbatą, kawą.

Uczestnicy zabawy finansowo wspomagali 
szkołę, kupując na jej rzecz cegiełki. Wszy-
scy mogli wygrać atrakcyjne upominki, któ-
rych losowanie odbyło się wieczorem.

VIII Festyn Rodzinny zakończyła zabawa ta-
neczna. Sponsorami imprezy byli: radni Ewe-

VIII FESTYN RODZINNY
19 czerwca 2016 roku już po raz ósmy na terenie amfiteatru przy Szkole Pod-

stawowej w Sokołowie Dolnym odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Dla Ciebie 
Mamo i Tato”.
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Zjazd otworzył dotychczasowy wiceprezes 
Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Sob-
kowie druh Adam Nawrot. Powitał wszystkich 
zebranych, zaproszonych gości m.in. wójta 
gminy Sobków Tadeusza Domińczaka, komen-
danta powiatowego PSP w Jędrzejowie bryg. 
Pawła Jakubowskiego. Po powitaniu głos oddał 
druhowi Andrzejowi Kwapiszowi komendan-
towi gminnemu, który został wybrany jedno-
głośnie na przewodniczącego zjazdu. Wybra-
no delegatów do komisji zjazdowych, w celu 
prawidłowego przebiegu zjazdu. Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Oddziału Gminnego 
przedstawił wiceprezes druh Adam Nawrot. 
W sprawozdaniu omówił przede wszystkim 
sprawy związane z działalnością jednostek OSP. 
Poinformował, że na terenie gminy Sobków 
faktycznie działa sześć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w tym jedna w Krajowym 
Systemie Ratowniczo Gaśniczym, jedna jed-
nostka zaprzestała działalności i jedna – OSP 
Żerniki na zebraniu sprawozdawczo wybor-
czym podjęła uchwalę o likwidacji. Aktualnie 
jednostki OSP gminy dysponują ogółem 6 sa-
mochodami pożarniczymi (w tym dwoma ope-
racyjnymi) zabezpieczającymi lokalną społecz-
ność przed klęskami żywiołowymi, wypadkami 
i kolizjami drogowymi oraz innymi zdarzeniami 
losowymi. Co dwa lata na terenie gminy od-
bywają się zawody sportowo-pożarnicze, a co 
roku przeprowadzane są turnieje wiedzy pożar-
niczej. W dalszej części poinformował, że Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z OSP 

z Sokołowa Górnego zajęła pierwsze miejsce 
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarni-
czych MDP i w związku z tym wzięła udział 
w dniu 12 czerwca br. w Wojewódzkich Zawo-
dach Sportowo Pożarniczych, gdzie reprezen-
tując naszą gminę i powiat zajęła 4. miejsce. 
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie 
finansowe, które przedstawił Krzysztof Boro-
wiec. Następnie jednogłośnie udzielono Zarzą-
dowi absolutorium.

W przerwie Zjazdu doszło do ukonstytu-
owania nowego Zarządu oraz Komisji Re-
wizyjnej złożonych z przedstawicieli i de-
legatów z  jednostek OSP Sobków, Brzegi, 
Staniowice, Sokołów Górny, Korytnica i Mo-
krsko Górne. 
W skład prezydium Zarządu weszli nastę-
pujący druhowie:
• prezes – Piotr Kwiecień – OSP Sokołów 

Górny 
• wiceprezes – Stanisław Majchrzyk – OSP 

Brzegi

• wiceprezes – Sławomir Przygodzki – OSP 
Staniowice

• komendant gminny – Radosław Jastrzęb-
ski – OSP Sobków

• sekretarz – Adam Nawrot – OSP Sokołów 
Górny

• skarbnik – Krzysztof Borowiec – OSP Ko-
rytnica.

W skład komisji rewizyjnej weszli:
• przewodniczący – Andrzej Kwapisz – OSP 

Sobków
• sekretarz – Daniel Sęk – OSP Mokrsko Górne
• członek – Mateusz Fert – OSP Korytnica.
Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali:
• Piotr Kwiecień 
• Radosław Jastrzębski 
• Jan Szczerba 
• Rafał Kwapisz.

Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczest-
niczących w Zjeździe, którzy dziękowali za współ-
pracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzo-
no wielu sukcesów oraz wspaniałej współpracy.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sobkowie
W dniu 26 czerwca 2016 r. o godz. 

10 w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie odbył się Zjazd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Sobkowie.

lina Kwas, Józef Pyjas, Małgorzata Nawrot 
– sołtys Sokołowa Górnego, Rafał Chechelski 
– właściciel firmy RAF-DEKO, właściciele firm: 
ALMONT – Gustaw Pokrzepa, AR-KA – Ar-
kadiusz Kaczmarczyk, WAMAL – Waldemar 
Kaczmarczyk, BARTEX – Krzysztof Blicharski, 
JMS –  Justyna Matuszczyk, BIUROKOMP 
– Marcin Grajek, ROL-BUD – Paweł Biały, To-
masz Kaczmarczyk, PZU, ZIELONE ZACISZE 
– państwo Kamila i Michał Pyczek, Ewelina 
Jagodzińska – właścicielka sklepu spożywcze-
go, Tomasz Sitarz – właściciel Przedsiębior-
stwa Handlowo Usługowego, a także Michał 
Stowiak właściciel sklepu SOCCER CITY. 

Dochód z  tegorocznej imprezy zostanie 
przeznaczony na potrzeby szkoły, m.in. po-
moce dydaktyczne.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dol-
nym serdecznie dziękują wszystkim sponso-
rom, którzy przyczynili się do zorganizowania 
festynu i wspomogli szkołę zarówno w spo-
sób finansowy, jak i organizacyjny.
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8 czerwca 2016 roku 6-osobowa grupa 
uczniów z Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie wzięła udział w II Raj-
dzie Władysława Łokietka, organizowanym 
przez Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach. Kon-
kurs przebiegał w II etapach. W I konkurencji 
każda z przybyłych grup otrzymała mapę z za-
znaczoną trasą oraz test do rozwiązania. Za-
daniem uczestników było znaleźć odpowiedzi 
na pytania testowe, odwiedzając między in-
nymi kościół pod wezwaniem św. Bartłomie-
ja Apostoła, Klasztor Franciszkanów, a także 
Zamek Królewski w Chęcinach. W czasie raj-
du nasza drużyna sumiennie dokumentowała 

pozyskane informacje, fotografowała obiekty, 
a także rozwiązywała test. Natomiast, II etap 
tego konkursu polegał na nagraniu kilkuminu-
towego filmu z trasy wycieczki. 

Po podsumowaniu dwóch etapów okazało 
się, że nasza grupa w składzie: K. Prusic-
ka, O. Gawior, W. Słomnicka, J. Blicharska, 
P. Stefaniec, A. Michalec, pod opieką Renaty 

Uczestniczyli w  nim uczniowie z  ZPO 
w Brzegach, ZPO w Miąsowej, ZPO w Mo-
krsku Dolnym, SP w Lipie, ZPO w Korytnicy 
oraz, oczywiście ze SP w Sobkowie. Dyrektor 
serdecznie powitał wszystkich uczestników 
oraz ich opiekunów. Następnie nasi szkolni 
artyści: Klaudia Baran (śpiew), Ola Grusz-
czyńska (śpiew), Janek Wójcik (gitara) oraz 
Dominik Stępień (śpiew i gitara) zaprezento-
wali dwa utwory dla gości. Wszystko po to, 
żeby przegonić stres i rozluźnić atmosferę...

I część konkursu (indywidualna) polegała 
na rozwiązaniu testu sprawdzającego umie-
jętność słuchania, czytania ze zrozumieniem 
oraz znajomość podstawowych struktur gra-
matycznych i słownictwa z zakresu klas I–III.

II część konkursu (drużynowa) była bar-

dziej rozrywkowa. Uczniowie 
konkurowali w 4 kategoriach. 
(Na piątą, czyli koło fortuny, 
niestety, zabrakło nam czasu). 
Najpierw drużyna prezento-
wała przygotowaną wcześniej 
piosenkę i wiersz. Kolejną ka-
tegorią było stworzenie rysun-
ku na podstawie opowiadania 
nauczyciela. Punkty można 
było otrzymać jedynie za ele-
menty zgodne z oryginalnym 
obrazkiem. Na koniec ucznio-
wie zmagali się z układaniem 
domina słowno-obrazkowego 
na czas.

W części indywidualnej wygrali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie!
• I miejsce zajął Bartosz Purski – kl.III
• II miejsce – Oliwia Baran – kl.III
• III miejsce należało do ucznia ZPO w Ko-

rytnicy.
W  części drużynowej nato-

miast:
• I miejsce zajęła drużyna ze 

Szkoły Podstawowej w Lipie
• II miejsce drużyna z  SP 

w  Sobkowie w  składzie: 
Oliwia Baran, Laura Grajek 
i Bartosz Purski

• III miejsce – drużyna z ZPO 
w Mokrsku Dolnym.

Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów w nauce języka an-

gielskiego. Dziękujemy opiekunom uczniów: 
Annie Mikołajczyk, Marcie Łabędzkiej-Opuk, 
Piotrowi Zimochowi i Pawłowi Pańczykowi za 
przygotowanie podopiecznych do konkursu.

Organizator konkursu
Edyta Baran

Konkurs języka angielskiego
W  dniu 14 czerwca 2016 roku 

w Szkole Podstawowej w Sobkowie od-
był się Konkurs Języka Angielskiego dla 
klas I–III.

Sukces gimnazjalistek w Chęcinach
Figurskiej zajęła I miejsce. Oficjalne podsu-
mowanie nastąpiło 14 czerwca. W uroczy-
stym podsumowaniu zmagań uczniowskich 
uczestniczył burmistrz miasta Chęciny Robert 
Jaworski, wicestarosta – Zenon Janus oraz 
dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie – Stanisław Osowski.

Renata Figurska
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skim każde dziecko z  grupy II otrzymało 
zaproszenie na godzinny pobyt w Bawialni 
Fantazja przy ulicy Jana Karczewskiego 10 
w Jędrzejowie oraz zaproszenie dla siebie 
i opiekuna na przejazd Ciuchcią Expres Poni-
dzie (przejazd pociągiem turystycznym, któ-
ry jest ogólnodostępny w każdą niedzielę do 
września 2016 roku).

Za czwarte miejsce w powiecie jędrzejow-
skim każde dziecko z grupy I otrzymało za-
proszenie dla siebie i opiekuna na przejazd 
Ciuchcią Expres Ponidzie.

9 czerwca 2016 r. zakończył się plebiscyt 
„Echa Dnia” na najsympatyczniejszą grupę 
przedszkolną w powiecie jędrzejowskim „Su-
perprzedszkolaki 2016”, w którym grupa II 
(wychowawca Żaneta Bochenek) zajęła 3. 

miejsce, zdobywając 12 887 głosów, a gru-
pa I (wychowawca Aneta Sołtysik) 4. miej-
sce, zdobywając 10 325 głosów. W plebi-
scycie brało udział 48 grup.

Za trzecie miejsce w powiecie jędrzejow-

Sukces dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Miąsowej

W czerwcu 2016 roku uczniowie Gimna-
zjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sob-
kowie mieli po raz kolejny szansę na udział 
w akcji związanej z Rodzinnym Domem 
Dziecka w Miąsowej prowadzonym przez 
państwa Grabalskich. W tym roku ucznio-
wie klasy IIIA wspierani przez wychowaw-
czynię Kamilę Tkacz oraz nauczyciela 
języka angielskiego Piotra Zimocha poda-

rowali dzieciom karnet na basen. W dniu 
21 czerwca 2016 r. troje gimnazjalistów: 
Patrycja Libiszewska, Martyna Szewczyk 
oraz Wiktor Staszewski wraz z opiekunami 
akcji oraz dyrektorem gimnazjum Stanisła-
wem Osowskim odwiedzili wychowanków 
Rodzinnego Domu Dziecka i  przekazali 
upominek.

Piotr Zimoch

Grupa IGrupa II

Gimnazjaliści dla
Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miąsowej 
godnie reprezentowali powiat jędrzejowski!

W środę, 22 czerwca 2016 roku, w Teatrze 
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach odbyło się 
rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu Prze-
glądu Małych Form Teatralnych, którego 
głównym organizatorem była Komenda Wo-
jewódzkiej Policji w Kielcach oraz Święto-
krzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W przeglądzie udział wzięło 12 szkół z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Prezentowane 
spektakle propagowały zasady bezpiecznego 
zachowania się na drogach, a także ukazy-

wały alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego.

Powiat jędrzejowski reprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Miąsowej, którzy wy-
stawili spektakl „Nowa”. Grupa teatralna, którą 
do przeglądu przygotowały: Małgorzata Mal-
mur, Beata Piotrowicz, Renata Sobczyk i Ka-
tarzyna Gajda otrzymała wyróżnienie i cenne 
nagrody rzeczowe z rąk Wojewody Agaty Woj-
tyszek i Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka.

10 czerwca 2016 r. punktualnie o godz. 
10 Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 
w Sobkowie wzięło udział w ogólnopolskiej 
akcji czytania „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
gimnazjum wraz z zaproszonymi nauczycie-
lami i uczniami Szkoły Podstawowej w Sob-
kowie spotkali się na placu szkolnym, który 
był oznaczony plakatami, hasłami reklamu-

Jak nie czytam, jak czytam
jącymi akcję czytelniczą. Zaczęliśmy czytać 
dowolny fragment z wcześniej wypożyczonej 
książki. Następnie wszyscy razem czytali-
śmy piąte słowo z piątej strony. Uczniowie 
wypisywali tytuły przyniesionych książek na 
wcześniej przygotowanych kartonach, które 
zostały wyeksponowane w bibliotece. Każdy 
uczestnik otrzymał słodki poczęstunek.

Wiesława Radecka


