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Jak co roku okres wakacji to czas, kiedy 
nasi milusińscy pozostają w domach i nie 
zawsze mają możliwość skorzystać z wypo-
czynku na wyjeździe. Szkoła oraz świetlica 
wiejska to doskonałe miejsce do spędzenia 
czasu wolnego, właśnie po to, by urozmaicić 
„wakacyjną nudę”. Z inicjatywy wójta gminy 
zorganizowano dzieciom zajęcia tygodniowe 
w szkołach odpowiednio w każdej miejsco-
wości oraz w świetlicach wiejskich, w termi-
nie innym niż w szkole. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu dzieci mogły spędzić czas zarówno 
w szkole, jak i w świetlicy. Harmonogram 
zajęć rozkładał się różnie, część zajęć już zo-
stała zrealizowana, a część jest w trakcie re-
alizacji. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i pra-
cownice każdej ze świetlic dołożyli starań, 
aby dzieci miały czas zorganizowany w spo-
sób różnorodny i dostosowany do ich zainte-
resowań oraz możliwości logistycznych placó-
wek. Tak na przykład w Szkole Podstawowej 
w Chomentowie zorganizowano dzieciom 
wycieczkę do zamku królewskiego w Chęci-
nach oraz rajd pieszy. W pozostałe dni dzieci 
uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych 
na boisku, rozwiązywały łamigłówki i uczest-
niczyły w kalamburach. Również w Szkole 
Podstawowej w Lipie dzieci się nie nudziły 
– zorganizowano dla nich wyjazd na basen 
„Perła” w Nowinach. W Szkole Podstawowej 

w Korytnicy zaplanowany był rajd pieszy do 
rezerwatu przyrody „Wzgórza Sobkowskie”. 
W ZPO w Mokrsku Dolnym zajęcia odbyły się 
na początku wakacji, podczas których dzieci 
miały okazję poznać pracę reporterów radio-
wych. Placówka gościła w tym czasie ekipę 
z Radia Kielce, a dzieci mogły wypowiedzieć 
się na temat miejscowości, w której miesz-
kają i tym samym przyczynić się do nagrania 
audycji radiowej.

Nieobozowa akcja letnia
– czyli jak zorganizowano wakacyjne zajęcia 
dzieciom z naszej gminy Turniej w piłkarzyki – świetlica w Lipie

Zabawa w wygibajtusa 
– świetlica w Staniowicach

Zajęcia na świeżym powietrzu – świetlica 
w Staniowicach

Gra w zgadnij kto to – świetlica w Chomentowie

dokończenie na s. 2

Zabawy podczas spacerku
– świetlica w Staniowicach
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Łączna długość chodników wynosi 1611 m 
o wartości 484 648,17 zł, w tym pomoc 
finansowa Gminy Sobków w  wysokości 
242 352,06 zł. 

Termin zakończenia robót na wszystkich 
odcinkach został ustalony do 31.08.2016 r. 

Realizację ww. inwestycji koordynuje i nadzo-
ruje Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

W każdej ze szkół ciekawie zorganizowano 
czas pod okiem nauczycieli. W niektórych miej-
scowościach jest to już wakacyjne wspomnienie, 
a w innych dzieci czekają na zaplanowane dla 
nich zajęcia jako sposób na zorganizowanie cza-
su wolnego i interesujące doznania wakacyjne. 
W świetlicach wiejskich zajęcia zorganizowano 
w czasie innym niż w szkołach tak, aby dzieci 
w każdej z miejscowości mogły skorzystać z obu 
możliwości i atrakcji dla nich przygotowanych. 
Świetlica w Staniowicach tętniła życiem pod-
czas tygodniowych zajęć pod koniec lipca. Dzieci 
licznie przychodziły do świetlicy i uczestniczyły 
w zajęciach na miejscu, a także w spacerkach 
i  rajdach rowerowych po najbliższej okolicy. 
W świetlicy w Lipie zorganizowano turniej gry 
w piłkarzyki, a w inne dni dzieci wykonywały 

ludziki z masy solnej lub rywalizowały w konkur-
sach zręcznościowych np. skokach w workach, 
czy torze przeszkód na czas. Świetlica w Miąso-
wej postanowiła zwrócić uwagę na piękno otacza-
jącej nas przyrody. W okresie zorganizowanych 
dla nich zajęć dzieci wzięły udział w spacerze, 
podczas którego omawiano walory przyrodnicze 
najbliższej okolicy, a następnie dzieci uczestniczy-
ły w konkursie plastycznym pod nazwą „Przyro-
da w kolorach”, który miał na celu wzbudzenie 
wrażliwości ekologicznej i dbałości o otaczający 
nas świat. W nagrodę dzieci otrzymały dyplomy 
z wyróżnieniami. W świetlicy w Chomentowie 
czas upłynął na zabawach i grach. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się gra w „zgadnij kto 
to”. W inne dni dzieci robiły domki z kartonu dla 
zwierzątek, które wcześniej wykonały z masy sol-
nej, grały także w ciuciu-babkę. W świetlicy wiej-
skiej w Mzurowej na zajęciach zorganizowanych 
podczas wakacji dzieci mogły przybliżyć sobie 
temat związany z życiem podwodnym zwierząt 
i tak nie ruszając się z miejsca zamieszkania, po-
znawały podwodny świat podczas wykonywania 
makiet zwierząt do odnawianego tekturowego 
akwarium. Innym razem uczestniczyły w zaję-
ciach sportowych na świeżym powietrzu oraz 
grach i zabawach zręcznościowych. W świetlicy 

w Korytnicy tygodnio-
we zajęcia przebiegały 
w bardzo urozmaicony 
sposób: dzieci uczest-
niczyły w  turniejach 
sportowych, zajęciach 
plastycznych, ale 
także ćwiczyły swoje 
umiejętności wokalne. 
W  większości świe-
tlic zajęcia wakacyjne 
już się odbyły, ale są 
jeszcze takie, w któ-
rych dzieci czekają 
na przygotowane dla 
nich atrakcje. Mamy nadzieje, że czas spędzony 
w szkołach czy świetlicach wiejskich przyczynił 
się do uatrakcyjnienia dzieciom wakacji i zdoby-
wania nowych wrażeń i doświadczeń.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Za-
rządem Powiatu Jędrzejowskiego a Gminą 
Sobków realizowane są chodniki na następu-
jących drogach powiatowych:

1. Na drodze powiatowej nr 0152T w m. 
Miąsowa długości 510 m szerokości 
1,5 m począwszy od drogi krajowej nr 7 
w kierunku przejazdu kolejowego. War-
tość robót 139 457,40 zł, w tym dofinan-
sowanie Gminy Sobków 69 728,70 zł.

2. Na drodze powiatowej nr 0160T w m. Mo-
krsko Dolne długości 151 m szerokości 1,5 m 
począwszy od bramy kościelnej do skrzyżowa-
nia. Wartość robót 32 929,56 zł, w tym dofi-
nansowanie Gminy Sobków 16 464,78 zł.

3. Na drodze powiatowej nr 0269T w m. 
Sokołów Górny długości 600 m szeroko-
ści 1,5 m od remizy w kierunku Sokoło-
wa Dolnego. Wartość robót 252 317,16 
zł, w tym dofinansowanie Gminy Sobków 
126 158,58 zł.

4. Na drodze powiatowej nr 0156T w m. 
Wierzbica długości 350 m szerokości 
1,2 m na wysokości wjazdu do kopalni 
Wierzbica. Wartość ogółem tych robót 
59 944,05 zł, w  tym dofinansowanie 
Gminy Sobków 30 000,00 zł. 

Nowe chodniki na drogach powiatowych
na terenie gminy Sobków 

Chodnik w Miąsowej

Chodnik w Sokołowie Górnym

Chodnik w Wierzbicy

Wykonywanie domków z kartonu
– świetlica w Chomentowie

Zabawa w ciuciubabkę – świetlica  
w Chomentowie

Wykonywanie ludzików z masy solnej  
– świetlica w Lipie

Gry zręcznościowe – świetlica w Lipie Zajęcia wokalne
– świetlica wiejska 
w Korytnicy

Turniej w bilarda – świetlica wiejska 
w Korytnicy
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sob-
kowie realizuje zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz zadania własne gminy. 

Zadania własne gminy realizowane przez 
GOPS obejmują: przyznawanie i wypłaty zasił-
ków stałych, odprowadzanie składek na ubezpie-
czenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki 
stałe, zasiłków celowych i celowych specjalnych, 
zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szko-
łach, świadczenie usług opiekuńczych, kiero-
wanie osób wymagających całodobowej opieki 
do domów pomocy społecznej, sprawianie po-
grzebu, w tym osobom bezdomnym. Za okres 
siedmiu miesięcy br. wypłacono zasiłki stałe na 
kwotę 110 119,87 zł. Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe od-
prowadzono w kwocie 8226,51 zł.

W 2016 r. GOPS przyznał zasiłki celowe i ce-
lowe specjalne z przeznaczeniem na potrzeby 
bieżące, zakup opału, zakup artykułów żywno-
ściowych, częściowe pokrycie kosztów leków 
i leczenia, na co wydatkowano 22 049,17 zł. 
Ze względu na bezrobocie i długotrwałą cho-
robę wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 
45 759,17 zł. Inną formą pomocy są tzw. 
świadczenia niepieniężne, realizowane w for-
mie dożywiania dzieci w szkołach. Tą formą po-
mocy w 2016 r. objętych zostało 141 uczniów. 

Wydatki stanowiły kwotę 36.727,95 zł.
Usługi opiekuńcze świadczone były przez 

pomoce sąsiedzkie, na co w bieżącym roku 
wydatkowano 5839,87 zł, usługi świadczone 
były przez 3 osoby w 3 środowiskach. Oso-
by wymagające całodobowej opieki, którym 
nie można zapewnić niezbędnej pomocy, 
kierowane są do domów pomocy społecznej. 
GOPS w 2016 r. poniósł wydatki w wysokości 
48 738,76 zł, które dotyczyły 7 osób. 

Zadania zlecone obejmują: wypłaty wyna-
grodzenia za sprawowanie opieki dla dwóch 
opiekunów prawnych. W 2016 r. wypłacono 
kwotę 8400,00 zł. W okresie od 1 kwietnia 
do 31 lipca br. złożonych zostało 699 wnio-
sków o świadczenie wychowawcze w ramach 
programu „Rodzina 500+”. Świadczenie wy-
chowawcze w tym okresie przyznano dla 1011 
dzieci i  do dnia 31.07.2016  r. wypłacono 
2 005 352,90 zł. 

Świadczenia rodzinne GOPS w 2016 r. wypła-
cił w kwocie 1 841 774,35 w tym: zasiłki ro-
dzinne wraz z dodatkami dla 415 rodzin na kwo-
tę 857 991,35 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 303 
osób na kwotę 325 737,00 zł, świadczenia pie-
lęgnacyjne dla 32 rodzin na kwotę 299 333,00 
zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka dla 35 osób na kwotę 35 000,00 zł, 

zasiłek dla opiekunów dla 28 osób na kwotę 
108 213,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 
21 osób na 81 380,00 zł, świadczenie rodzi-
cielskie dla 19 osób na kwotę 134 120,00 zł. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, za-
siłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opie-
kuńczych na kwotę 101 211,44 zł oraz składki 
zdrowotne na kwotę 22 292,76 zł. Dla 57 osób 
uprawnionych do alimentów w 2016 r. wypłaco-
no świadczenia na kwotę 170 275,86 zł.

W 2016 r. GOPS realizował zadanie polegają-
ce na udzielaniu pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Sobków, przewidziane w ustawie 
o systemie oświaty, w ramach którego przyznał 
i wypłacił stypendia szkolne dla 131 uczniów 
na łączną kwotę 34 191,00 zł. Zgodnie z usta-
wą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej w 2016 r. wydatkowano 2423,00 zł 
tytułem częściowego kosztu utrzymania dziecka 
w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wycho-
wawczej oraz kwotę 492,80 zł tytułem wydat-
ków na opiekę i wychowanie dziecka z powodu 
pobytu w pieczy zastępczej.

W 2016 r. Ośrodek zatrudnił asystenta rodzi-
ny w celu wspierania rodzin we wzmacnianiu 
ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Informacja z wykonania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sobkowie za okres od 1.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

3 czerwca 2016 roku minęła 35. 
rocznica śmierci ks. Władysława 
Noska, proboszcza parafii Sobków 
w latach 1976–1981. Władysław 
Nosek urodził się w Kowali 16 lipca 
1931 roku. Jego rodzicami byli Jó-
zef Nosek i Katarzyna z Barwinków. 
Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Kowali oraz pobliskich Kielcach. 
Po zdaniu matury wstąpił do semina-
rium duchownego w Kielcach. Wraz 
z nim na tym samym kursie studio-
wali Józef Tkacz, późniejszy proboszcz w Mo-
krsku Dolnym oraz wywodzący się z Wolicy koło 
Jędrzejowa Daniel Olszewski, wybitny historyk 
Kościoła, autor wielu prac z zakresu kultury 
religijnej XIX i XX wieku. Należał do grona wy-
różniających się kleryków seminarium, dużo 
czasu poświęcał samokształceniu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 1 lipca 1958 roku z rąk bp. 
Czesława Kaczmarka. Tydzień później mszę św. 
prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii w Brze-
zinach. Pracował jako wikariusz w Olkuszu, 
Jędrzejowie, Proszowicach, Wzdole, Busku, 
Kielcach, Kijach. W 1976 roku został admini-
stratorem parafii Sobków, a od lipca tegoż roku 
jej proboszczem. Bardzo szybko przystąpił do 
budowy nowego ogrodzenia kościoła. Zgroma-
dził cegłę i inne materiały niezbędne do budowy 
nowej plebani. Jego staraniem wyremontowane 

zostały zabytkowe organy. W koście-
le pojawił się rzutnik do wyświetlania 
tekstów pieśni. Dbał o jakość śpiewu 
kościelnego. W tym czasie organistą 
był Stanisław Zwierzchowski z Koryt-
nicy. Wielką uwagę przykładał do ka-
techizowania dzieci i młodzieży. Sam 
pomimo bardzo słabego zdrowia na-
uczał religii w budynku organistów-
ki. Starał się, aby przy ołtarzu była 
zawsze liczna rzesza ministrantów. 
Raz w tygodniu odbywały się zebra-

nia ministrantów. Wszyscy, którzy przyszli mogli 
liczyć na lody z pobliskiej Pokusy, kawiarenki 
u państwa Długoszów. Zorganizował przynaj-
mniej dwie pielgrzymki ministrantów, do kielec-
kiej katedry i na Jasną Górę. Kochał przyrodę, 
na swoim motorowerze jeździł po okolicznych 
lasach, nagrywał śpiewy słowików nad Nidą. 
Uwielbiał czytać. Już jako mały chłopiec, kiedy 
pomagał w gospodarstwie, każdą wolną chwilę 
wykorzystywał na czytanie książek. Zgromadził 
znaczną bibliotekę.

Ksiądz Władysław Nosek ceniony był za swoją 
autentyczność. Nie brał za posługi kościelne zbyt 
dużych opłat. Kiedy widział trudną sytuację i bie-
dę sam pomagał finansowo czy materialnie. Nie 
dorobił się własnego majątku. Żył skromnie. Był 
kochany przez parafian, jego kazania ściągały 
liczne rzesze wiernych. Zdrowie miał bardzo sła-

be, nie lubił korzystać z pomocy lekarzy. Zmarł 
3 czerwca 1981 roku w szpitalu w Jędrzejowie, 
gdzie trafił już w bardzo ciężkim stanie. Msze 
św. pogrzebowe odprawiono w Sobkowie i Brze-
zinach. Kazanie w Sobkowie wygłosił ks.prof. 
Daniel Olszewski. Ciało złożono do grobu na 
cmentarzu w Brzezinach. Parafianie z Sobkowa 
ufundowali pamiątkową tablicę w miejscowym 
kościele. Każdego roku zamawiane są msze św. 
w intencji zmarłego księdza. 3 czerwca 2016 
roku, w 35. rocznicę śmierci, w kościele w Brze-
zinach ks. Józef Knap, miejscowy proboszcz, od-
prawił uroczystą mszę św. Licznie przybyli para-
fianie z Sobkowa, Kowali, Brzezin. Obecne były 
poczty sztandarowe Straży Pożarnych z Kowali 
i Sobkowa oraz poczet sztandarowy Gimnazjum 
Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie. Po-
staci księdza poświęcona została część artystycz-
na uświetniona występem chóru Barka. Biogram 
ks. Władysława przedstawiła reprezentująca To-
warzystwo Przyjaciół Brzezin i Podwola Marian-
na Węgrzyn. Sylwetkę kapłana ze strony histo-
rycznej ukazał Stanisław Osowski. Świadectwo 
dał również przedstawiciel rodziny księdza. Na 
koniec wszyscy zebrani udali się na cmentarz, 
gdzie na grobie złożyli wiązanki kwiatów i zapa-
lili znicze. Odmówiono wspólnie modlitwę Anioł 
Pański i zaśpiewano Apel Jasnogórski. Obszerna 
relacja z tych wydarzeń ukazała się w „Niedzieli 
Kieleckiej”.

Wspomnienie o księdzu
Władysławie Nosku
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Urząd Gminy w Sobkowie informuje o ciągle po-
wtarzającym się problemie porzuconych zwierząt, 
głównie dotyczącym psów. Pomimo że zwierzęta 
te są przyjazne człowiekowi, zdarza się, że czło-
wiek staje się nieodpowiedzialnym, pozostawiając 
je bez opieki. Wielokrotnie zdarzyło się na terenie 
naszej gminy porzucenie również szczeniąt. Wła-
ściciel zwierzęcia powinien odpowiednio zabezpie-
czyć samicę, aby nie doprowadzić do niekontrolo-
wanego rozrodu. Jeżeli jednak doszło do urodzenia 
się niechcianego miotu, ślepe zwierzęta może 
uśpić lekarz weterynarii. Uśpienie większych zwie-
rząt staje się problemem, gdyż tę czynność określa 
już ustawa z dnia 21 sierpnia 2013 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U.2015 poz. 856).

W 2015 roku gmina przekazała do schroni-
ska dla zwierząt 14 bezdomnych psów. Trzy 
zostały adaptowane na terenie naszej gminy. 
Należy się uznanie osobom które czyniły sta-
rania i doprowadziły do adopcji, zabierając 
zwierzęta prosto z drogi. W 2015 roku gmina 
poniosła łącznie koszty ponad 23 tys. zł na wy-
datki związane ze zwierzętami bezdomnymi.

Na 2016 rok gmina zawarła umowę na wyła-
pywanie i umieszczanie w schronisku dla zwie-
rząt z firmą „BAROS” Maciej Glijer ul. Berezów 
76 D, 26-130 Suchedniów, którą wyłoniono 
w przetargu. Umieszczenie jednego psa w schro-
nisku dla zwierząt kosztuje gminę 1600,00 zł 
brutto. 

W  I półroczu 2016 roku przekazano do 
schroniska 12 psów i  poniesiono koszt 
19 199,95 zł, do adopcji na terenie gminy 
Sobków przekazano jedno zwierzę.

Każdy, kto zechciałby przyjąć psa, mógłby 
odciążyć gminę od takich wydatków, a pie-
niądze będą przeznaczone na inne niezbędne 
cele. Wymienionej firmie zlecenie wyłapania 
bezdomnego psa może udzielić tylko pracow-
nik Urzędu Gminy w Sobkowie.

Na stronie internetowej oferujemy pieski do 
adopcji, potrzebę nabycia psa można również 
zgłosić telefonicznie, 41 387 10 37 w.15.

Grzegorz Wierzchowski
UG w Sobkowie

Problem bezdomnych zwierząt

Remont klatki schodowej w budynku Domu 
Nauczyciela w Brzegach

Dnia 27.06.2016 r., pomiędzy Gminą Sob-
ków a Zdzisławem Gawłem, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład 
Remontowo-Budowlany Zdzisław Gaweł” 
z Buska-Zdroju, została zawarta umowa na 
wykonanie zadania pn.: „Wykonanie remontu 
klatki schodowej w budynku Domu Nauczy-
ciela w Brzegach”. Zgodnie z warunkami, 
wskazanymi w ofercie, z dnia 16.06.2016 r., 
remont obejmował m.in.: usunięcie starych 
powłok malarskich ścian i sufitów, demontaż 
instalacji elektrycznej natynkowej, zagruntowa-
nie powierzchni ścian i sufitów, uzupełnienie 
tynków cementowo-wapiennych, dwukrotne 
malowanie ścian farbą emulsyjną, dwukrot-
ne malowanie lamperii farbą olejną, posadzki 
z płytek gresowych mrozoodpornych, uzupeł-
nienie opaski betonowej. Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy cenę umowną wynikającą ze zło-
żonej oferty równą 4785 zł brutto.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Chomentów

Dnia 17.06.2016 r. pomiędzy Gminą Sob-
ków a firmą „BARTEX” Krzysztof Blicharski 
z Jasionnnej została zawarta umowa na wy-
konanie zadania w ramach funduszu sołec-
kiego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Chomentów”. Zgodnie z warunkami wska-
zanymi w ofercie z dnia 10.06.2016 r., za-

danie obejmowało m.in.: wykonanie humu-
sowania terenu przyległego do istniejącego 
budynku, nasadzanie roślin, montaż ławek 
i kosza na śmieci oraz montaż piaskownicy. 
Wykonawca zobowiązał się wykonać zamó-
wienie objęte umową w terminie, tj. 6 ty-
godni od daty podpisania umowy. Odbioru 
zadania dokonano w dniu 05.08.2016 r. 
Wartość zadania wynosiła 15 955,68 zł 
brutto.

Wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku świetlicy 
w miejscowości Stare Kotlice
Dnia 03.06.2016 r. pomiędzy Gminą Sob-

ków a firmą „HYDRO-SPAW Dawid Puchro-
wicz” z Sobkowa została zawarta umowa 
na wykonanie zadania, w ramach funduszu 
sołeckiego, pn.: „Wykonanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku świetlicy 
w  miejscowości Stare Kotlice”. Zgodnie 
z warunkami, wskazanymi w ofercie z dnia 
10.05.2016  r., zakres prac obejmował 
w szczególności m.in.: zakup i montaż kotła 
o mocy 15 kW, montaż wiszącego zasobni-
ka c.w.u. o pojemności 120 l, wykonanie 
instalacji c.o., zakup i montaż grzejników 
stalowych, zakup i montaż grzejnika łazien-
kowego, wykonanie komina systemowego 
ceramicznego izolowanego. Zamawiający za-
płacił Wykonawcy cenę umowną wynikającą 
ze złożonej oferty równą 23 985 zł brutto.
Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły 

podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną
Dnia 02.05.2016 r. pomiędzy Gminą Sob-

ków a firmą Hurtownia i Usługi Budowlane 
EKO BUD Bogdan Wójcik z Jazgarzewszczy-
zny, została zawarta umowa na wykonanie za-
dania, pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku 
szkoły podstawowej w Sobkowie na stołówkę 
szkolną”. Zgodnie z warunkami wskazanymi 
w ofercie remont obejmował: prace rozbiór-
kowe, prace remontowe, instalację wodno-ka-
nalizacyjną, instalację CT, wentylację mecha-
niczną, roboty demontażowe, rozdzielnia RJ, 
rozbudowa instalacji rozdzielnicy głównej RGo 
oraz instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd 
wtykowych. Ogólna kwota realizacji inwestycji 
wynosi 167 869,77 zł brutto. Zamówienie wy-
konawca zobowiązał się wykonać w terminie 
do 12.08.2016 r.

Remont schodów i opaski przy budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołów 
Dolny

Dnia 26.07.2016 r. z Witoldem Gola z Pia-
secznej Górki, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą „Maxbet” została 
zawarta umowa, na wykonanie zadania pn.: 
„Remont schodów i opaski przy budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołów 
Dolny”. Zgodnie z warunkami wskazanymi 
w ofercie remont obejmował: skucie istnie-
jących schodów i opaski betonowej, ułożenie 
obrzeży betonowych, wykonanie zagęszczo-
nej podbudowy tłuczniowej, oraz ułożenie 
kostki betonowej. Wartość zadania wynosi-
ła 5500 zł brutto. Odbioru robót dokonano 
w dniu 08.08.2016 r.

Gminne inwestycje

Zagospodarowanie terenu w Chomentowie Adaptacja stołówki w Sobkowie
Remont schodów i opaski przy świetlicy 
wiejskiej w Sokołowie Dolnym
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Wójt Gminy Sobków informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa 
dotacji nr 56/16 z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2016 roku”.

Wartość zadania wynosi 42 521,76 zł z czego:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (35% kosz-

tów kwalifikowanych zadania) – 14 882,62 zł
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosz-

tów kwalifikowanych zadania) – 21 260,88 zł
3. Środki własne (15% kosztów kwalifikowanych zadania) – 6 378,26 zł

Plebiscyt pod nazwą „Rolnik Roku 2016”, 
„Najlepsze Koło Gospodyń i  Gospodarzy 
Wiejskich” oraz „Najlepszy Agrobiznes” or-
ganizowany jest przez redakcję „Echa Dnia” 
po raz szósty – w tym roku w nieco zmienio-
nej formule. W ubiegłym roku wzięło w nim 
udział dwóch rolników z naszej gminy, dwa 
gospodarstwa agroturystyczne oraz jedno 
Koło Gospodyń Wiejskich. Najwyższą lokatę 
zajął rolnik z Brzegów – Tomasz Krzywda, 
który osiągnął drugą pozycję w województwie 
i pierwszą w powiecie oraz KGW Staniowi-
ce, które uplasowało się na szóstym miejscu 
w województwie i pierwszym w powiecie. Po-
zostali uczestnicy zajęli pozycje poza podium. 
Dużym wydarzeniem w tym plebiscycie było 
osiągnięcie przez KGW Korytniczanki tytułu 
„Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w woje-
wództwie świętokrzyskim w 2014 r.”

Plebiscyt ma na celu promocję gospodarstw 
rolniczych, kół gospodyń i gospodarzy wiejskich 
oraz gospodarstw agroturystycznych i działal-
ności przetwórczej rolników w województwie 
świętokrzyskim. Zadaniem plebiscytu jest pre-
zentacja tych rolników, którzy przestrzegają za-
sad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach 
rolnych, dbają o dobrostan zwierząt i ochronę 
środowiska, osiągają sukcesy na rynku, swoją 
wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z in-
nymi. Promocja gospodarstw agroturystycznych 
i gospodarstw przetwórczych na obszarach wiej-
skich, propagowanie nowych form wypoczyn-
ku oraz kreowanie przyjaznego wizerunku wsi 
województwa świętokrzyskiego oraz prezentacja 
tych kół gospodyń i gospodarzy wiejskich, które 
osiągają sukcesy i cieszą się nieposzlakowaną 
opinią oraz zaufaniem i szacunkiem otoczenia.

Od 8 lipca do 9 września można zgłaszać 

kandydatów do konkursów. Ankiety zgłoszenio-
we są dostępne na portalu strefaagro.echod-
nia.eu. Po zgłoszeniu na numer 41 36 36 109 
zostaną wysłane pocztą do zainteresowanych. 
Wypełnione ankiety wraz ze zdjęciami należy 
przesłać mailem na adres slusarz@echodnia.
eu oraz marketing@echodnia.eu lub też pocztą 
na adres redakcji al. IX Wieków Kielc 4, 25-
516 Kielce. W temacie maila bądź na kopercie 
należy napisać hasło „Rolnik Roku”. Nomino-

wać mogą mieszkańcy wsi, sołtysi, urzędy, in-
stytucje rolne, a także sami rolnicy i koła. 

Dodatki prezentujące kandydatów ukażą 
się we wrześniu w wydaniu „Echa Dnia”. 
Prezentacje zostaną opublikowane także na 
portalu strefaagro.echodnia.eu. W dniu uka-
zania się dodatku ruszy głosowanie czytel-
ników za pomocą sms, Facebooka i klików. 
O wyniku zadecydują punkty z głosowania 
czytelników i kapituły liczone w systemie 
pół na pół. Głosy czytelników i kapituły będą 
równoważne. Wielka gala finałowa z prezen-
tacją maszyn i koncertami – w listopadzie. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do zgłaszania swoich kandydatów, a zgłoszo-
nym życzymy powodzenia w plebiscycie.

Można zgłaszać kandydatów 
do plebiscytu „ROLNIK ROKU”

Bezpłatne badania mammograficzne
dla mieszkanek gminy Sobków

Najbliższe terminy wykonywanych badań mammograficznych:

24 sierpnia 2016 r. – Szkoła Podstawowa w Sobkowie, ul. Źródłowa 4, 
w godz. 9.00 – 17.00

Wykonawca: Geneva Trust Polska sp. z o.o. z Gdańska
Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44, 45, 46

31 sierpnia 2016 r. – Ośrodek Zdrowia, Osowa 13, w godz. 13.00 – 17.00. 
Wykonawca: Mammo-med. Sp. z o.o. z Gdańska 

Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05

20 września 2016 r. – Szkoła Podstawowa w Sobkowie, ul. Źródłowa 4
Wykonawca: Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Mobilna Pracownia Badań Diagnostycznych

Rejestracja telefoniczna: 41 36 74 038 lub 661 911 300

OGŁOSZENIE
W dniu 31.08.2016 r. w godzinach 9.00 

–11.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Sobko-
wie (sala konferencyjna), Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Kielcach, przy współ-
udziale Gminy Sobków, organizuje spotkanie, 
na które serdecznie zaprasza radnych, miesz-
kańców i przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność na terenie gminy. Tematyką spotkania 
będzie wparcie gmin w przygotowaniu i wdraża-
niu programów gospodarki niskoemisyjnej, oraz 
wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwesty-
cji w zakresie efektywności energetycznej.

Planowany porządek spotkania:
• do 9.00 – rejestracja uczestników,
• 9.00 – 09.10 – otwarcie spotkania,
• 9.10 – 09.30 – przedstawienie systemu 

doradztwa, poprzez omówienie procedu-
ry planów gospodarki niskoemisyjnej, 

• 9.30 – 10.00 – omówienie mechanizmów 
wsparcia rozwoju zrównoważonej energii,

• 10.00 – 10.30 – pytania i odpowiedzi, 
indywidualne konsultacje z przedsiębior-
cami z terenu gminy.

Zgodnie z uchwałą nr XXI/144/2016 Rady 
Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uchwalone zostały nowe 
terminy płatności za odpady komunale:
1) do 31 marca za I kwartał,
2) do 30 czerwca za II kwartał,
3) do 30 września za III kwartał,
4) do 31 grudnia za IV kwartał. 

Właściciele nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa-
nych jedynie przez część roku, uiszczają 
zryczałtowaną opłatę roczną za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w terminie 
do 31 grudnia za dany rok.

Opłatę można uiszczać:
– w kasie Urzędu Gminy w Sobkowie,
– u inkasenta (sołtysa)
– na rachunek bankowy Urzędu Gmi-

ny w Sobkowie 60 8493 0004 0080 
0700 0013 0236.

ZAWIADOMIENIE
o zmianie terminu płatności

za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Niepokalane Poczęcie Maryi stało się dogma-
tem w Kościele katolickim dopiero w 1854 roku. 
Już jednak w średniowieczu panowało powszech-
ne przekonanie do tej tajemnicy. W Kościele pra-
wosławnym dogmatu oficjalnie nie ogłoszono, nie 
było to potrzebne, bowiem niepokalane poczęcie 
Maryi było przyjęte za jeden z elementów wiary. 
Artyści w różny sposób pokazywali niepokalane 
poczęcie, posługując się symbolami. Jednym 
z takich symboli nawiązujących do protoewan-

gelii Jakuba było spotkanie Joachima i Anny, 
rodziców Maryi, przed Złotą Bramą. Symbolikę 
tę można zobaczyć w Padwie we Włoszech i po-
wszechnie w Kościele prawosławnym. Przedsta-
wiali też wizerunek Matki Bożej otoczony symbo-
lami z Apokalipsy św. Jana: Niewiasta obleczona 
w słońce, z księżycem pod jej stopami, w koronie 
z dwunastu gwiazd. Symbolika ta pojawiła się 
w Hiszpanii, gdzie już w początku XVII wieku 
kraj został oddany w opiekę Maryi Niepokalanej. 
Obowiązywał kanon, który nakazywał przedsta-
wiać Maryję jako dziewczynę w wieku 12, 13 
lat o poważnych, pięknych oczach, lekkich zło-
cistych włosach, piękną, ubraną w białą tunikę 
i niebieski płaszcz. Postać miała być oświetlona 
słońcem, nad nią gwiazdy formowały koronę. Pod 
stopami Maryi był księżyc, a w zasadzie ćwiartki 
księżyca zwrócone w dół. W kościele w Sobkowie 
znajduje się obraz Madonna Assunta namalowa-
ny według zasad wspomnianego kanonu. Jest on 
jednak mało znany ze względu na to, że na co 
dzień jest zasłonięty obrazem przedstawiającym 
patrona parafii św. Stanisława BiM. W kalenda-
rzu parafialnym na 2016 rok został ukazany przy 
miesiącu sierpniu.

W hiszpańskiej Sewilli żył i tworzył Barto-
lome Esteban Murillo (1617–1682). Sewilla 
znajduje się w Andaluzji na południu Hiszpa-
nii. Murillo malował obrazy dla klasztoru św. 
Franciszka w Sewilli, dla tamtejszej katedry. 
Tworzył obrazy religijne oraz ukazujące sceny 
rodzajowe. Namalował około 500 dzieł.

Kanonik don Justin de Neve założył w Sewil-
li Hospital de los Venerables przeznaczony dla 

starych księży. Zadbał nie tylko o wzniesienie 
przytułku, ale również o jego wystrój. Dla tego 
hospicjum Murillo namalował obraz Niepokala-
ne Poczęcie. Obraz powstał w 1678 roku, został 
namalowany na płótnie, ma wymiary 274 x190 
cm. Nazywany jest też Soulta. Kiedy Francuzi 
w czasach Napoleona okupowali Hiszpanię ma-
sowo wywozili dzieła sztuki. W 1813 roku mar-
szałek francuski Soul wywiózł obraz do Paryża. 
W 1852 roku zakupiło go Muzeum w Luwrze. 
W 1940 roku w drodze wymiany powrócił do 
Hiszpanii. Obecnie znajduje się w Muzeum Pra-
do w Madrycie. Murillo ukazał Maryję jako mło-
dą dziewczynę o andaluzyjskiej urodzie, opiera-
jącą nogę na sierpie księżyca. W odróżnieniu od 
zasad kanonu rogi księżyca zwrócił do góry. Ma-
donna niewinna, o przepięknej urodzie, ma ręce 
złożone na piersiach. Postać cechuje lekkość, 
zwiewność, jakby się unosiła wśród chmur. Obok 
zastępy małych aniołów ukazanych w nieco in-
nym ujęciu niż na pozostałych obrazach Murilla 
o tej tematyce. Obraz przedstawia dwie prawdy 
teologiczne przyjęte z czasem w Kościele kato-
lickim: Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie 
Matki Bożej. W epoce baroku artyści malowali 
Niepokalaną podobnie jak Wniebowzięcie.

W kościele parafialnym w Sobkowie, w głów-
nym ołtarzu na zasuwie znajduje się kopia ob-
razu Murilla. Jest to kopia wysokiej klasy. Czę-
sto można spotkać kopie tego obrazu, jednak 
daleko odbiegają one od oryginału albo jedynie 
stanowią swego rodzaju nawiązanie do obrazu 
wielkiego sewilskiego malarza. 

Stanisław Osowski

Andaluzyjska Madonna w Sobkowie
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Po 10-letniej przerwie Rada Rodziców ZPO 
w Brzegach zainicjowała organizację festynu 
rodzinnego. Festyn odbędzie się 11 wrze-
śnia  br. (niedziela) na placu szkolnym ZPO 
w Brzegach. Głównym organizatorem festy-
nu jest Rada Rodziców przy ścisłej współ-
pracy z dyrektorem i nauczycielami Zespołu 
Placówek Oświatowych w Brzegach. 

Celem festynu jest pozyskanie środków 
finansowych na zakup tablicy interaktyw-
nej oraz na inne potrzeby placówki. Pomysł 
organizacji festynu i jego cel powstał w marcu 
tego roku. Tablica interaktywna ma przyczynić 
się do uatrakcyjnienia dzieciom przebiegu zajęć 
edukacyjnych oraz zwiększenia ich efektywno-
ści. Program festynu będzie obejmował występy 

wokalne i taneczne dzieci i młodzieży, pokaz tre-
sury psa policyjnego, pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, pokaz karate, występy 
zespołów muzycznych, a także ciekawe konkursy 
dla dzieci i ich rodziców. Wszyscy uczestnicy kon-
kursów otrzymają atrakcyjne upominki. W trak-
cie festynu dzieci będą mogły korzystać z wielu 
atrakcji, w tym zjeżdżalni. Festyn zakończy dys-
koteka – mamy nadzieję – pod pogodnym, roz-
gwieżdżonym, nocnym niebem.

Podczas festynu organizowana będzie 
sprzedaż cegiełek, które będą uprawniały do 
losowania wielu cennych nagród. Ponadto 
w  loterii fantowej przygotowano mnóstwo 
nagród. Przy zasadzie: każdy los wygrywa, 
wartość wielu fantów znacznie przekracza 

cenę losu. Rodzice przygotują smaczne cia-
sta i inne produkty spożywcze, które będą 
sprzedawane w atrakcyjnych cenach.

Część programu festynu obejmować bę-
dzie treści o charakterze profilaktycznym – 
we współpracy z Gminną Komisją do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Ponadto podczas festynu odbywać się będzie 
zbiórka plastikowych nakrętek, które przeka-
zane zostaną Fundacji Miśka – Zdziśka „Błę-
kitny Promyk Nadziei” – z przeznaczeniem 
na pomoc ciężko chorym dzieciom.

Już teraz serdecznie dziękujemy za wsparcie 
naszej akcji darczyńcom i zapraszamy wszyst-
kich na Festyn Rodzinny do Brzegów, mając na 
względzie szlachetność celów festynu.

Zapraszamy na Festyn Rodzinny w ZPO w Brzegach

Zaproszenie na XIV Dożynki Powiatowe w Słupi Jędrzejowskiej
W dniu 28 sierpnia 2016 r. w Słupi Jędrze-

jowskiej odbędą się XIV Dożynki Powiatowe, 
na które wójt gminy Sobków zaprasza wszyst-
kich chętnych mieszkańców naszej gminy.
Program dożynek:
13.00 – zbiórka delegacji gmin z wieńcami,
13.50 – wymarsz korowodu dożynkowego,
14.00 – uroczysta msza święta w kościele 

pw. św. Trójcy,
15.00 – wymarsz korowodu na plac dożynkowy

15.45 – część obrzędowa z udziałem kapeli 
Stefana Wyczyńskiego z Lubczy,

17.00 – wręczenie nagród w konkursie „Piękna 
i przyjazna dla środowiska wieś jędrzejowska”,

18.00 – występy artystyczne: 
 – kapela JęDRZEJ Andrzej Służalec,
 – Koła Gospodyń Wiejskich,
 – zespół Arianie.
19.30–23.00 – zabawa taneczna pod 

gwiazdami.
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Dnia 8 sierpnia 2016 roku dokonano od-
bioru zadania pn. „Przebudowa i  remonty 
dróg gminnych, wewnętrznych i boiska na te-
renie Gminy Sobków w 2016 roku” w skład 
którego wchodziły następujące zadania: 
1. Przebudowa drogi gminnej nr 383002T 

od pana Mazurka w kierunku skrzyżowa-
nia w miejscowości Brzeźno. Na długości 
285 m tj. od 0+000 do 0+285

2. Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej 
nr 383010T Sobków oczyszczalnia-Ko-
rytnica

3. Remont drogi gminnej nr 383031T Sob-
ków ul. Spacerowa w  km 0+046 do 
0+422 dł. 376 m

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 
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 

drodze w Miąsowej od nr 2 w kierunku 
pana Sikory w m. Miąsowa. Na długości 
120 m tj. 0+085 do 0+205 

6. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 
402 w miejscowości Miąsowa (Chabaców). 
Na długości 150 m tj. 0+200 do 0+350

7. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze w kierunku boiska od drogi powiato-
wej w miejscowości Sokołów Górny. Na 
długości 330 m tj. 0+000 do 0+330

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w kierun-
ku przysiółka „Doły” w m. Mzurowa. Na 
długości 162 m tj. 0+233 do 0+395

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

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- 

11. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej 
od posesji pana Sutowicza w kierunku 
boiska w m. Osowa. Na długości 105 m 
tj. 0+205 do 0+310

12. Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi 
powiatowej do pana Władysława Korba-
na w m. Staniowice. Na długości 120 m 
tj. 0+000 do 0+120

13. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od nr 16 przez las w m. 
Wólka Kawęcka. Na długości 250 m tj. 
0+000 do 0+250

14. Przebudowa drogi od drogi powiatowej 
nr 0158T w kierunku Dworku pod Lipą 
w m. Stare Kotlice. Na długości 460 m tj. 
0+000 do 0+460

15. Przebudowa drogi wewnętrznej od pana 
Wojtysia do pana Wrony w m. Chomentów. 
Na długości 165 m tj. 0+000 do 0+165

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

17. Przebudowa drogi wewnętrznej od świe-
tlicy w kierunku pana Kulisia w m. Jawór. 
Na długości 230 m tj. 0+095 do 0+325

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

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

20. Remont drogi wewnętrznej nr ewidencyj-
ny 311 w m. Mokrsko Dolne. Na długości 
260 m tj. 0+00 do 0+260 

21. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewi-
dencyjny 549/1 w  m. Osowa od km 
0+000 do km 0+150

22. Wykonanie boiska asfaltowego wraz 
z osprzętem oraz uporządkowanie placu 
wokół tego boiska w m. Brzeźno. Długość 
20 m szer. 10 m.

Łączna wartość zadań wraz z robotami uzu-
pełniającymi wyniosła 647 798,25 zł brutto 
w tym roboty podstawowe – 504 818,25 zł 
brutto, roboty uzupełniające 142 980,00 zł 
brutto.

Razem długość nowo wykonanych na-
wierzchni asfaltowych wynosi 3853,00 m.

Wykonawcą w/w robót było Przedsiębior-
stwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda 
ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów.

Odbiory dróg gminnych

Sobków ul. Spacerowa

Droga w OsowieDroga w Brzeźnie

Droga w Staniowicach

Na podstawie umowy nr 89/2016 z dnia 
20 maja 2016 roku Zakład Wielobranżowy 
„Sopel” Sławomir Sobczyk, 86-005 Białe 
Błota, ul. Akacjowa 3, Lipniki, ze środków 
budżetu gminy w czerwcu br. zamontował 
nową wiatę przystankową w pasie drogi po-
wiatowej nr 0155T w m. Sobków na przy-
stanku obok cmentarza. Wartość zamonto-
wanej wiaty wynosi 3163,50 zł.

Wiata
przystankowa
w Sobkowie
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– Góry Łysej. Wyjaśniliśmy, że w miocenie te-
ren ten był zalany przez wody ciepłego i pełno 
słonego morza, które miało kontakt z Oceanem 
Światowym, a paleontolodzy nazwali to miej-
sce Zatoką Korytnicką. Omówiliśmy grupy 
zwierząt, które żyły w tym zbiorniku i obejrze-
liśmy ich skamieniałe szczątki zachowane do 
dzisiaj. Bardzo miło było nam przekazać, że 
Korytnica w świecie paleontologów nosi przy-
domek „Mekki” i „perły miocenu”, a eksponaty 
stąd znajdują się w wielu geologicznych muze-
ach Europy i Świata. Nasi goście z dużą uwagą 
oglądali i filmowali skamieniałe muszle ślima-
ków, małży, ramienionogów, szkielety gąbek, 
wydrążenia skałotoczy i zęby rekinów, zwierząt 
które w miocenie wpływały do Zatoki Korytnic-
kiej i właśnie tu je zgubiły. 

Cieszymy się, iż nasza ścieżka stała się 
obiektem zainteresowania ludzi filmu. Dla nas 
to wspaniała wakacyjna przygoda i możliwość 
pokazania naszych bliskich i  niezwykłych 
miejsc, z których jesteśmy ogromnie dumni. 

Lider – wolontariusz klubu 4H
Jolanta Stępień

Dwie góry – Góra Łysa i Góra Grodziskowa 
położone po wschodniej stronie Korytnicy to 
wyjątkowe miejsce na mapie gminy Sobków. 
Klub 4H działający przy Gimnazjum Publicz-
nym w Sobkowie zaprojektował i utworzył 
tam geologiczno-przyrodniczą ścieżkę dydak-
tyczną. W tym urokliwym i ciekawym miej-
scu gościliśmy już wiele osób: uczestników 
zagranicznych wymian z programu Comenius, 
Amerykanów odwiedzających nas w ramach 
polsko-amerykańskiej współpracy klubów 4H, 
studentów Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie wraz z prof. Kazimierzem Wiechem. 
Tym razem, 9 lipca to wyjątkowe miejsce od-
wiedziła ekipa filmowców realizująca projekt 
„Nad Nidą w cieniu drzew” – reżyser Stani-
sław Janicki, operator kamery Krzysztof Tusie-
wicz i asystentka produkcji Katarzyna Majdak. 
Naszym gościom towarzyszył dyrektor Gimna-
zjum Stanisław Osowski. O przyrodniczo-geo-
logicznych urokach tego miejsca opowiadała 

Jolanta Stępień, lider wolontariusz klubu 4H 
a słuchaczami byli gimnazjaliści: Jagoda Bli-
charska, Kinga Kostecka i Patryk Król.

Pomimo że pogoda w ten sobotni, wakacyj-
ny dzień nas nie rozpieszczała, wytrwale cze-
kaliśmy na chwile ze słońcem, kiedy można 
było wyruszyć w teren.

Gości oczarował widok dwóch wzgórz, po-
między którymi rozciąga się urocza dolinka 
z krętym strumykiem pośrodku. Chociaż mu-
rawy kserotermiczne w lipcu zaczynają już 
wyglądać nieco monotonnie i tak udało nam 
się zobaczyć i sfilmować wiele kwitnących 
roślin zarówno murawowych, jak i chwastów 
towarzyszących roślinom uprawnym. Dooko-
ła nas uwijały się kolorowe owady. W oddali 
obserwowaliśmy szachownicę uprawnych 
pół z dojrzewającymi łanami zbóż i majesta-
tyczny las na Górze Grodziskowej.

Sporo czasu poświęciliśmy zamierzchłej prze-
szłości – bo sięgającej 16 milionów lat wstecz 

Miejsca bliskie i niezwykłe w oku kamery

Energiczne i żywiołowe kobiety są symbo-
lem Korytnicy. Kilka razy w roku jest o nich 
głośno, pisze o nich lokalna prasa, bo koło 
angażuje się w życie społeczne okolicy, kulty-
wując przy tym lokalne tradycje.

O Korytniczankach mówi się, że to kobiety 
niezliczonych talentów – jedne śpiewają, inne 
smacznie gotują, a jeszcze inne wyspecjalizo-

wały się w robótkach ręcznych i rękodziele. Dziś 
w kole działają 24 kobiety. A 5 lat temu, gdy 
zaczynały, była ich zaledwie garstka. Dziś w peł-
nym rynsztunku reprezentują region na okolicz-
nych konkursach, przywożąc z nich laury. 

Jak informowaliśmy w kwietniowym nume-
rze „Głosu Sobkowa” panie z KGW Korytni-
czanki dotarły do półfinału konkursu KOBIETY 

NA START, organizowanego przez czasopismo 
„Gospodyni” i stronę internetową modnago-
spodyni.pl. Na wspomnianym etapie jako jed-
no z trzech kół z województwa znalazły się 
panie z Korytnicy spośród ponad 240 zgłoszo-
nych do konkursu kół i stowarzyszeń.

Aktualnie Korytniczanki są na ostatniej pro-
stej do finału konkursu. Jury wybrało szesna-
ście finałowych organizacji w konkursie z te-
renu całej Polski. Teraz czas na następny etap 
– wyłonienie laureatów. Możemy mieć wpływ 
na wynik konkursu poprzez udział w głosowa-
niu: wystarczy wysłać sms o treści KNS.13 na 
numer 7148 (koszt 1,23 zł z VAT), można wy-
słać nieograniczoną ilość smsów z jednego nu-
meru – głosowanie do 31 sierpnia br. Tej, która 
zdobędzie największą liczbę głosów, zostanie 
przyznany tytuł najpopularniejszej organizacji 
kobiecej na terenach wiejskich. Ogłoszenie listy 
laureatów i wręczenie nagród nastąpi 10 wrze-
śnia podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół 
Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Ko-
biecych z Terenów Wiejskich, który odbędzie 
się w Licheniu Starym. Trzymamy kciuki za 
nasze przedstawicielki i życzymy powodzenia!

Korytniczanki coraz bliżej finału 
w ogólnopolskim konkursie KOBIETY NA START
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