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Jak głosowaliśmy 
w naszej gminie ?

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 
roku DNIEM SAMORZĄDOWCA. Ta historyczna data 
wiąże się z wejściem w życie ustawy z 8 marca 1990 roku 
o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi 
wolnymi wyborami.

Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją 
oficjalną patronkę, którą została Św. Kinga.

Z okazji Dnia Samorządowca składam wszystkim pra-
cownikom samorządowym, radnym oraz sołtysom serdecz-
ne życzenia zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z wykony-
wanej pracy, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

Pragnę serdecznie podziękować za trud, poświęcenie 
i działania na rzecz rozwoju lokalnej samorządności. Życzę 
dużo wytrwałości i sukcesów, aby Państwa wysiłki były za-
uważane i doceniane przez mieszkańców Naszej Gminy.

Dziękuję jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz 
Naszej Gminy.

Dzień Pracownika Samorządowego

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Z okazji kończącego się roku szkolnego 
2014/2015 pragnę złożyć wszystkim 

nauczycielom podziękowania za trud włożony 
w wychowanie i edukację, za poświęcony czas 
i przekazaną wiedzę, zaś wszystkim uczniom 

gratulacje za ukończenie kolejnego roku nauki 
oraz dorobek zgromadzony w czasie minionego 

roku szkolnego.

Na wakacje życzę wszystkim wielu 
słonecznych dni, pozytywnych wrażeń  
oraz świeżych sił na czekające zadania 

w nowym roku szkolnym.

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Wójt gminy Tadeusz Domińczak, z zaproszonymi gośćmi, podczas jubileuszowego  
X Festynu Rodzinnego w Sobkowie.

ciąg dalszy na str. 3

Nowe  
przystanki, drogi  

i chodniki
Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sła-

womir Sobczyk z Lipnik, ul. Akacjowa 
3, Białe Błota, zamontował, 22 maja br., 
dwie nowe, estetyczne i funkcjonalne wia-
ty przystankowe przy drodze powiatowej 
w miejscowościach Chomentów i Lipa. 
Koszt jednej wiaty wraz z dowozem i za-
montowaniem wyniósł 3 198,00 zł brutto. 

Gmina dokonała zakupu wiat ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego tych miejsco-
wości.

Nowy przystanek w Chomentowie. Po-
dobny stanął w Lipie.

Festyn Rodzinny  
w Sobkowie  

po raz piętnasty !

Już po raz piętnasty 12 lipca br. w Sobkowie odbędzie się, połączony z akcją pobierania 
krwi, Festyn Rodzinny „Krew Darem Życia”. Do udziału w tej szlachetnej imprezie zapra-
szamy wszystkich mieszkańców gminy, krwiodawców i sponsorów.

Kontynuacja Akcji „Krew Darem Życia”
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Festyn Rodzinny w Sobkowie po raz piętnasty !

Organizację festynów rodzinnych, połą-
czonych z akcją honorowego krwiodawstwa, 
zainicjował wójt gminy Tadeusz Domińczak 
w 2001 roku. Z roku na rok impreza cieszyła 
się coraz większym zainteresowaniem, szcze-
gólnie wśród krwiodawców, których liczba 
systematycznie rosła, ustanawiając nowe re-
kordy. W 2001 roku podczas pierwszego fe-
stynu krew oddało 99 osób, a w 2014 r. - 202 
osoby, co jest przykładem na to, że akcja ta 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Mając na uwadze powyższy fakt, w po-
rozumieniu z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 
utworzono listę „Klub 400 - Gmina Sobków”, 
na którą chętni krwiodawcy mogą oddawać 
krew w RCKiK w ciągu miesiąca przed fe-
stynem. W ostatnich latach akcje poboru krwi 

były także organizowane podczas ferii zi-
mowych w Zespole Placówek Oświatowych 
w Miąsowej i Szkole Podstawowej w Sobko-
wie. Tak organizowane zbiórki krwi pozwo-
liły na zmniejszenie się olbrzymich kolejek 
w celu oddania krwi i tym samym wpłyneły 
na sprawny przebieg akcji podczas festynów.

Gmina Sobków, podczas organizowa-
nych akcji, zajmowała kilkakrotnie jedno 
z czołowych miejsc a przez ostatnie dwa lata 
I miejsce w województwie świętokrzyskim 
pod względem ilości oddanej krwi, otrzymu-
jąc miano „najofiarniejszych w regionie”.

Mając na względzie zwiększone zapo-
trzebowanie na krew w okresie letnim, rów-
nież w tym roku gmina Sobków zadeklaro-
wała czynny udział w akcji letniej „Krew 
Darem Życia” licząc na włączenie się w tę 
charytatywną imprezę zarówno krwiodaw-
ców jak i sponsorów. 

UWAGA! Osoby uczestniczące w akacji honorowego krwiodawstwa 
w lutym br. oraz osoby, które oddadzą krew w Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa w Kielcach w okresie od 8 czerwca do 10 lipca br.  
na listę oznaczoną nazwą „Klub 400 – Gmina Sobków”, a także Ci,  

którzy oddadzą krew podczas festynu, wezmą udział w losowaniu nagród !!!

XV FESTYN RODZINNY „KREW DAREM ŻYCIA”
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Sobków  

na XV Festyn Rodzinny połączony z akcją krwiodawstwa,  
który odbędzie się w parku w Sobkowie - 12 lipca 2015 r.

•	 Występy	zespołu	wokalno	–	tanecznego	RYTMIX	z	Sobkowa,
•	 Występ	Virginii	Nowackiej	–	uczennicy	ZPO	w	Miąsowej	 

–	uczestniczki	programu	Must	Be	The	Music	
•	 Występ	Samanty	Przygodzkiej	–	uczennicy	ZPO	w	Korytnicy,
•	 Kapela	Stanisława	Malickiego	z	Sędziszowa,
•	 Kapela	Stefana	Wyczyńskiego	z	Lubczy,
•	 Zespół	Ludowy	Korytniczanki,
•	 Gwiazda	festynu:	Zespół BAYER FULL,
•	 Losowanie	nagród	dla	krwiodawców,
•	 Dyskoteka	pod	gwiazdami	–	Zespół	Exlusive	Band

W programie m.in.:

Wójt Gminy Sobków - Tadeusz Domińczak

Pobieranie	krwi	odbywać	się	będzie	w	Gimnazjum	Publicznym	 
im.	Jana	Pawła	II	w	Sobkowie	przy	ul.	Źródłowej	4

Serdecznie zapraszamy krwiodawców od godz. 800 do 1800!

dokończenie ze str. 1
Zapraszamy krwiodawców w dniu fe-

stynu od 8.00 do 18.00 do punktu poboru 
krwi, który będzie się mieścił w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Sobkowie. 

Od 8 czerwca do 10 lipca br. mieszkań-
cy gminy mogą oddać krew w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa w Kielcach 
na listę oznaczoną hasłem „Klub 400 Gmi-
na Sobków”.

Krwiodawcy z tej listy oraz krwiodawcy, 
którzy oddali krew podczas ferii zimowych 
w lutym br. oraz którzy oddadzą krew pod-
czas festynu wezmą udział w losowaniu na-
gród w dniu festynu.

Zwracamy się więc do przedsiębiorców 
i innych darczyńców o wsparcie tej szla-
chetnej imprezy poprzez zakup dowolnej 
nagrody rzeczowej.

W przypadku wręczania nagród przez 
inną osobę zostanie podana informacja 
o darczyńcy tej nagrody. Nagrodą może być 
również talon określonej wartości na pro-
dukty wytwarzane czy sprzedawane przez 
przedsiębiorcę.

Lista nagród oraz sponsorów, którzy je 
ufundowali , będzie dostępna na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy www.sobkow.pl 
festyn 2015. Podczas imprezy konferansjer 
będzie informował o firmach i osobach, któ-
re wsparły organizację festynu, a sponsorzy 
i ich logotypy będą zamieszczone na bane-
rze przed sceną.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich, za-
równo krwiodawców jak i sponsorów, miesz-
kańców gminy i gmin sąsiednich oraz przyjezd-
nych gości na festyn. Zapewniamy ciekawy 
i różnorodny program artystyczny. Wystąpią 
m.in.: zespół wokalno – taneczny RYTMIX 
z Sobkowa, Wirginia Nowacka - uczennica 
gimnazjum w Miąsowej oraz uczestniczka 
programu Must Be The Music, Samanta 
Przygodzka – uczennica ZPO w Korytnicy, 
Zespół Ludowy Korytniczanki, Kapela Sta-
nisława Malickiego z Sędziszowa oraz Ka-
pela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy. 

Gwiazdą wieczoru będzie znany zespół 
BAYER FULL. Na zakończenie przewidzia-
na jest dyskoteka pod gwiazdami, do której 
będzie przygrywał zespół Exclusive Band.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Migawki z poprzednich festynów.

Kontynuacja Akcji „Krew Darem Życia”
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W ostatnim czasie w parku w Sobkowie miało miejsce przykre zdarzenie - 
zniszczono i zdewastowano ławki, kosze oraz inne elementy wyposażenia parku. 
Pozostawiono także śmieci w otoczeniu ławek oraz zdemontowano siatkę z boiska 
do gry w siatkówkę.

Apel do wszystkich mieszkańców 
gminy Sobków

Całe wyposażenie znajdujące się 
w parku jest wspólną własnością miesz-
kańców z przeznaczeniem do właściwego 
korzystania dlatego też dbałość o ten ma-
jątek gminny jest obowiązkiem każdego 
mieszkańca. Nasza Gmina jest naszą wi-
zytówką, w związku z tym zwracam się 

z apelem o właściwe korzystanie z tego 
wyposażenia oraz troskę o piękno i es-
tetykę w parku, a także na pozostałych 
terenach rekreacyjnych znajdujących się 
w gminie Sobków.

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Na zdjęciach: przykłady dewastacji w parku gminnym.

Nowe 
przystanki,  

drogi i chodniki

Zakład Budowlano - Drogowy 
„DUKT” Artur Piwowar, z Woli Muro-
wanej, w połowie maja br., zakończył 
remonty cząstkowe emulsją i grysami na-
wierzchni bitumicznych dróg gminnych 
i wewnętrznych. Ogółem wykonano re-
mont na powierzchni 469,05 m2 o warto-
ści 17 342,61 zł. 

W tym na drogach gminnych 262,79 
m2 o wartości 9 499,86 zł i na drogach we-
wnętrznych 206,2 m2 o wartości 7 842,75 zł.

 26.maja br. roku dokonano odbioru 
inwestycji pn. „Budowa chodnika w dro-
dze gminnej przez miejscowość Osowa od 
biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku 
terenu rekreacyjno-sportowego”. 

Wykonawcą robót była firma „MEX 
– BRUK”, Kazimierz Nytko z Tarnowa, 
ul. Orkana 142 A. Wykonano 496 mb chod-
nika o szerokości 1,5m wraz z kanałem od-
waniającym. Wartość inwestycji wyniosła 
226 347,28 zł brutto i jest to finansowane 
w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie od Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Jędrzejowie gmina Sob-
ków złoży wniosek o płatność do 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego Biuro PROW. Pla-
nowane jest dofinansowanie 75% 
kosztów kwalifikowanych zada-
nia w kwocie 102 701,00zł

Zakończono budowę odcinka 
kanalizacji Brzeźno - Brzegi

21 maja 2015 br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa kana-
lizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków” na odcinku 2157 m od 
miejscowości Brzeźno do Brzegów. Koszt zadania wyniósł 168 430,81zł. Sieć ciśnie-
niową PE Ø 125 umieszczono w drodze gruntowej.

Prawdopodobnie przyczyną wybu-
chu w domu w miejscowości Sokołów 
Dolny 26 maja br. był ulatniający się 
gaz. Eksplozja doszczętnie zniszczyła 
dom, w gruzach spalonego budynku 
znaleziono zwłoki mężczyzny.

Do zdarzenia doszło kilka minut przed 
godziną 3 w nocy z 25 maja na 26 maja 
2015 r. Służby ratownicze gasiły pogo-
rzelisko jednorodzinnego, parterowego 
domu murowanego, z którego po eks-
plozji prawdopodobnie ulatniającego się 
gazu - jak poinformowali strażacy, został 
jedynie szkielet z kilkoma ścianami, resz-
ta domu zmieniła się w gruzowisko. 

dokończenie ze str. 1

Eksplozja budynku 
mieszkalnego 
w Sokołowie 

Dolnym
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W dniach 1-5 czerwca 2015r. w Warszawie odbyło się fi-
nalne spotkanie projektu Comenius realizowanego w latach 
2013 - 2015. W Polsce pojawili się przedstawiciele wszystkich 
ośmiu krajów biorących udział w projekcie, to jest: Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Austrii, Włoch, Holan-
dii oraz oczywiście Polski. Gimnazjum Publiczne im. Jana 
Pawła II w Sobkowie reprezentował koordynator projektu 
Piotr Zimoch. Projekt Comenius „Euroschool - United edu-

cation in Diversity”, realizowany w ośmiu europejskich szko-
łach dotyczył szukania możliwości zbudowania idealnej wizji 
Euroszkoły bazując na dobrych praktykach z każdej part-
nerskiej szkoły.

Spotkanie w Polsce było podsumowaniem dwuletniej współ-
pracy wszystkich szkół. W czasie kilku dni pracy koordynatorzy 
projektu dokonali ewaluacji poszczególnych działań, pracowali 
nad raportem końcowym dla swoich agencji narodowych oraz 
zastanawiali się nad możliwościami dalszej współpracy i wspól-
nych działań w przyszłości. Był to także czas na poznanie stolicy 
naszego kraju.

W latach 2009-2015 w Gimnazjum Publicznym im. Jana 
Pawła II w Sobkowie zostały zrealizowane trzy edycje projek-
tu Comenius. Dotyczyły one różnej tematyki, poprzez kwestie 
historyczne, metody uczenia się i nauczania, aż do tworzenia 
wizji idealnych szkół w Europie. W działaniach projektowych 
na przestrzeni lat brało udział prawie dwieście młodych ludzi 
z sobkowskiego gimnazjum, z czego prawie stu uczniów miało 
szansę na bezpośrednie poznanie różnych szkół i miejsc w ca-
łej Europie. Dla kadry pedagogicznej z gimnazjum w Sobkowie 
była to szansa na poszerzenie kompetencji nauczycieli i zdoby-
cie nowych doświadczeń. W sobkowskim gimnazjum goszczo-
no także uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół. Program 
Comenius należał do pakietu programu „Uczenie się przez całe 
życie”. 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe 
życie” został zastąpiony programem Erasmus+.

Piotr Zimoch

Podsumowanie Projektu Comenius  
„Euroschool”

Goście projektu na rynku w Warszawie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Staniowicach

„Rzeczpospolita Babska”
Swego czasu na ekranach polskich kin dużą popularnością cieszył się film 

„Rzeczpospolita Babska” prezentujący poczynania kilkunastu żołnierek, których 
zadaniem było zagospodarowanie jednego z opustoszałych miasteczek na Ziemiach 
Zachodnich. Dzielne Polki szybko poradziły sobie z trudnym zadaniem, przywra-
cając osadzie życie i normalne funkcjonowanie.

Trawestując to wydarzenie, miano 
„Rzeczpospolita Babska” można nadać 
Kołu Gospodyń Wiejskich w Staniowicach, 
które, mimo krótkiego rodowodu, osiągnęły 
już w swojej działalności znaczące sukcesy.

Koło powstało 30 marca 2011 roku, 
z inicjatywy działaczki społecznej, obecnej 
wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Sob-
kowie, Anny Gabryś. Udało się się skrzyk-
nąć kilkanaście aktywnych kobiet i założyć 
organizację, która od lat funkcjonuje z po-
wodzeniem na polskiej wsi. Do Zarządu 
KGW weszły, obok przewodniczącej A. Ga-
bryś, jej zastępczyni Marianna Bierońska, 
sekretarz Beata Karczewska i skarbnik 
Magdalena Gołuzd. Główną ideą koła jest: 
praca, pomoc i udzielanie rad. Panie chcą 
ponadto poznać tradycje swoich mam oraz 
babć i przekazać je swoim dzieciom.

Co robią kobiety zrzeszone w KGW 
w Staniowicach ?

Na pewno nie narzekają na nudę i speł-
niają się w licznych dziedzinach. Dominuje 
działalność kulinarna, albowiem, jako gospo-

dynie domowe, mają 
na tym polu olbrzymie 
doświadczenie, którym 
dzielą się na licznych 
imprezach publicznych, 
pokazując swój kunszt 
w gotowaniu, pieczeniu 
i przyrządzaniu przeróż-
nych potraw i dań. Da-
leko poza Staniowice, 
gminę Sobków a nawet 
region rozsławiły „za-
wijaniec staniowicki” 
autorstwa Haliny Pa-

Ale to tylko jedna z wielu działalności 
KGW. Panie specjalizują się także w wy-
konywaniu stroików świątecznych na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc. Te cudeńka zysku-
ją wielu zwolenników sztuki ludowej, któ-
rzy chętnie je kupują do swoich mieszkań. 
Tak zarobione pieniądze służą powiększa-
niu zaplecza kuchennego KGW, 

Cenną inicjatywą koła jest także pomoc 
rodzinom na wsi. To m. in. udział w żni-
wach, który stanowi jednocześnie relaksowy 
happening dla pań. W ten sposób sprawdza 

randyk a także nalewka na ciemnych wino-
gronach – specjalność Anny Gabryś. Trzeba 
także wymienić jeszcze jedną potrawę - kar-
pia faszerowanego kaszą gryczaną z grzyba-
mi. Te specjały zaistniały na licznych kon-
kursach, organizowanych m.in. w Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni, na targach Kielce, 
na imprezach Lokalnej Grupy Działania „Ję-
drzejowska Ryba”, na dożynkach powiato-
wych i gminnych, a nawet na weselach.

się idea łączenia rzeczy przyjemnych z po-
żytecznymi.

Przed KGW w Staniowicach kolejne wy-
zwanie: latem tego roku odbędzie się w Sob-
kowie coroczny festyn gminny. Na pewno 
zorganizują tutaj swoje stoisko z pysznymi 
ciastami oraz daniami stanowiącymi spe-
cjalność kulinarną: żurkiem i zalewajką. Nie 
zabraknie też nalewek. Warto będzie przy-
stanąć przy stoisku KGW Staniowice...

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskiej w Staniowicach pomagają 
w ubiegłorocznych żniwach w jednym z gospodarstw.



Głos SobkowaCzerwiec 2015 5

Sukcesy ekologów 

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Brzegach odbył się, jak już informowa-
liśmy, IX Gminny Konkurs Ekologiczny. 

Świetne przygotowanie uczniów klasy 
V Szkoły Podstawowej w Miąsowej przez 
Grażynę Baran - nauczycielki przyrody 
i biologii - przyniosło rezultaty: Adam 
Pokrzepa zajął II miejsce. 

Żyjmy zdrowo !

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawo-
wej w Miąsowej biorą udział w konkur-
sie pod hasłem: „Korzystając ze zdrowej 
żywności, tworzymy zdrowe dania”.

Celem konkursu jest pogłębianie wie-
dzy o znaczeniu właściwego odżywiania 
dla zdrowia człowieka; kształtowanie 
postaw i zachowań związanych z prawi-
dłowym żywieniem; kształtowanie kre-
atywności uczniów poprzez umożliwienie 
zaprezentowania swojej wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie zdrowego odżywiania. 

Zadaniem uczestników było przedsta-

Z życia ZPO w Miąsowej

wienie - w formie krótkiego filmu - dania 
przygotowanego do konsumpcji. Praca kon-
kursowa została już przesłana na pierwszy 
etap konkursu do Powiatowej Stacji Sanitar-
no Epidemiologicznej w Jędrzejowie. Opie-
kunami konkursu są: Małgorzata Malmur, 
Katarzyna Gajda, Beata Piotrowicz, 
Agata Skwiecińska i Renata Sobczyk. 

P S: Dziękujemy Rodzicom za duże za-
angażowanie przy organizacji konkursu!

„Ziemię mamy tylko jedną !” 

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Miąsowej odbyła się uroczysta aka-
demia o tematyce ekologicznej.

Uczniowie klasy VI, pod kierun-
kiem Grażyny Baran i Grzegorza Ła-
gowskiego, przygotowali i przedstawili 
społeczności szkolnej piękny spektakl 
„Ratujmy Ziemię!”. Dzieci w wierszach, 
piosenkach i scenkach teatralnych wska-
zywali zagrożenia, na jakie narażona jest 
nasza planeta; utrwalali także pojęcia 
związane z zagadnieniami różnorodności 
biologicznej na Ziemi, którą należy chro-
nić poprzez sukcesywnie poszerzanie po-
wszechnej świadomość społeczeństwa.

Podczas spotkania zaprzyjaźniona 
z biblioteką młodzież prezentowała frag-
menty biografii naszego papieża, zabiera-
jąc w ten sposób licznie przybyłych gości 
w podróż przez życie – Lolka, Karola, 
Jana Pawła II. Znane piosenki religijne 
zaśpiewały przedstawicielki gminnego 
zespołu taneczno-muzycznego Rytmix. 
Nastrojową atmosferę recitalu tworzyła 
także przygotowana przez młodzież i wy-
świetlana w tle prezentacja multimedialna 

fotografii przedstawiających życie pry-
watne Jana Pawła II oraz dokumentują-
cych Jego pontyfikat. 

Spotkanie, zorganizowane przez bi-
bliotekę, było fotograficzną wędrówką 
śladami naszego rodaka. Każdy z nas nosi 
w sercu różne obrazy Jana Pawła II. Się-
gamy do nich jak do rodzinnego albumu, 
by przypomnieć sobie o kimś, kto był nam 
bliski.

Renata Kwiatkowska

Śladami świętego Jana Pawła II
W związku z obchodami Roku św. Jana Pawła II, Gminna Biblioteka Publiczna 

w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników, 22 maja br., na recital, opowiadający 
językiem pieśni o życiu i dziele wielkiego papieża.

„Taki dzień się zdarza raz…” – mó-
wią słowa piosenki, a w Szkole Pod-
stawowej w Sobkowie taki wyjątkowy 
dzień zdarzył 7 czerwca tego roku. 
Dzięki operatywności p. Volhy Wujcik 
oraz Magdaleny Chaji, przy akceptacji 
dyrekcji szkoły i wsparciu nauczycieli, 
został zorganizowany na Wygodzie - 
Piknik Rodzinny. 

W programie imprezy znalazły się: 
zwiedzanie parku z dinozaurami, mini - 
ZOO, przejażdżki konne, grill, konkursy 
sprawnościowe i plastyczne oraz wiele 
innych atrakcji. 

Dyrektor szkoły Dariusz Butenko 
złożył podziękowania p. V. Wujcik za 
trud organizacji imprezy, rodzicom i dzie-
ciom za aktywny udział, a nauczycielom 
za wsparcie i opiekę nad uczniami, którzy 
nie mogli na pikniku być z rodzicami. 

Piknik Rodzinny na Wygodzie był cie-
kawą formą spędzania wolnego czasu oraz 
wspaniałą lekcją integracji, gdzie dzieci 
i dorośli wspólnie, dobrze się bawili.

(M.P.) 

Atrakcyjny 
Piknik Rodzinny
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Koszenie poboczy  
przy drogach gminnych

Wizyta w Auschwitz

17 maja 2015r. 24 uczniów Gimnazjum 
Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie 
wraz z opiekunami: dyrektorem Stanisła-
wem Osowskim oraz nauczycielami: Re-
natą i Pawłem Figurskim, Piotrem Zimo-
chem oraz zaprzyjaźnionym z gimnazjum 
fotografem Mariuszem Łężniakiem udali 
się do Oświęcimia. Do młodzieży z Sob-
kowa dołączyły wolontariuszki z Fundacji 

Schumana a także młodzież i nauczyciele 
z holenderskiej szkoły z Roermond.

W czasie zwiedzania byłego obozu nazi-
stowskiego gimnazjaliści z Sobkowa mieli 
szansę dowiedzieć się o historii ekstermina-
cji Żydów i innych narodów w Auschwitz. 
Trzygodzinny spacer po byłym obozie a tak-
że po Brzezince uzmysłowił uczniom ogrom 
tragedii, która rozgrywała się ponad 70 lat 

Niezwykła lekcja historii …
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie od wielu lat zajmuje się tematyką II 

Wojny Światowej i Holokaustu. Biorąc udział w różnych projektach, uczniowie i na-
uczyciele mają szansę poszerzyć swoją wiedzę w tej tematyce i uzyskać informacje, 
których nie znajdą w podręcznikach i w czasie zwykłych lekcji.

temu w tych miej-
scach. 

Dzięki takim wy-
jazdom tragiczne wy-
darzenia z przeszłości 
stają się bliższe mło-
dzieży i wywiązu-
je się refleksja nad 
współczesnym świa-
tem i koniecznością 
zapobiegania podob-
nym wydarzeniom 
w przyszłości.

Piotr Zimoch

fot. Mariusz Łężniak

fot. Mariusz Łężniak

Pod takim hasłem, już po raz czwarty, 
w Szkole Podstawowej w Chomentowie od-
był się Gminny Konkurs Matematyczny dla 
uczniów klas III szkół podstawowych.

Na konkurs przyjechali uczniowie z 8 szkół 
z gminy Sobków. Uczniowie mieli za zadanie, 
w ciągu 60 minut, rozwiązać zadania konkurso-
we. Dzieci pracowały jak „pszczółki”. 

Komisja konkursowa, po wnikliwym spraw-
dzeniu prac, wyłoniła zwycięzców: I miej-
sce zajęła Agata Klata – ZPO w Brzegach,  
II - Maciej Dziopa – ZPO w Miąsowej,  
III - Oliwia Wawer – ZPO w Mokrsku.

Inicjatorkami i opiekunkami były: Agata 
Stefaniec i Mirosława Gawior.

„Łamigłówki  
Mądrej Główki”

Nagrody dla uczniów ufundowali: Szko-
ła Podstawowa w Chomentowie, Piekarnia 
Piotr Pietras z Imielna, Firma „Dana” Jar-
czak Danuta z Masłowa, Artykuły Biurowe 
Tadeusz Oksiński z Jędrzejowa.

Dzień Dziecka to dobra okazja do cieka-
wego i aktywnego spędzenia wolnego czasu 
w ramach zajęć świetlicy wiejskiej jako dzia-
łanie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 
W dniach od 29 maja do 5 czerwca br. świe-
tlice wiejskie gminy Sobków zorganizowały 
zawody sportowe oraz turnieje sportowe sto-
sownie do liczby dzieci uczęszczających do 
poszczególnych świetlic, połączone z poga-
dankami na temat przeciwdziałania alkoho-
lizmowi i narkomanii. Dzieci biorące udział 
w tych zajęciach, miały okazję przekonać się, 
że czas spędzony aktywnie może być cieka-
wy i niesie za sobą wiele pozytywnych emo-
cji. Jest to budowanie właściwego podejścia 
do przeciwdziałania używkom wśród dzieci 
i młodzieży, a także rozbudzanie zdrowej ry-
walizacji. Zawody zostały rozegrane między 
poszczególnymi świetlicami w zależności od 
lokalizacji lub w przypadku dużej odległości 
- między uczestnikami zajęć w danej świe-
tlicy. Pogoda była wymarzona i frekwencja 
dopisała, gdyż łącznie ze wszystkich świetlic 
wzięło udział około 350 dzieci. 

Po zakończeniu rozgrywek zorganizo-
wane zostały ogniska lub grille z pieczeniem 
kiełbasek pod nadzorem opiekuna świetlicy. 
Dzieci miały mnóstwo wrażeń i oprócz świet-
nej zabawy wyniosły poczucie, że aktywne 
spędzanie wolnego czasu to nie tylko frajda, 
ale także budowanie zdrowych nawyków na 
przyszłość.

Profilaktyka poprzez sport 
w świetlicach wiejskich 

gminy Sobków

Brzegi – Bizoręda - 3000 m2, Brzegi - 
od wsi do cmentarza - 1000 m2, E7- Brzeź-
no - 6000 m2, Osowa - Mokrsko Górne - 
6000 m2, Antoniów - Nowe Kotlice - 6000 
m2, Nowe Kotlice - Nowe Kotlice - 1400 
m2, Chomentów - od byłej zlewni do wsi 
do skrzyżowania z drogą powiatową do 
Chmielowic - 2400 m2, Sokołów Górny 

- od drogi powiatowej w kierunku Pana 
Sobczyka - 2000 m2, Niziny do wsi od dro-
gi powiatowej -                   - 2000 m2, Wierzbica Gór-
na - Wierzbica Dolna - 2000 m2, Razem: 
31 800m2.

Wartość robót wynosi 2 512,20 zł brutto 
(0,079 zł brutto za 1 m2)

Zgodnie z zawartą umową z 2.06.2015 roku, wykonawca P.P.H.U. „NIVA – BIS” 
Jarosław Smolarz, 28-305 Sobków, Żerniki 35 przystąpił do koszenia poboczy przy 
drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sobków. Zakres robót obejmuje 
obustronne skoszenie poboczy wraz z rozdrobnieniem trawy i pozostawieniem jej na 
poboczu szerokością 1,00 m na następujących odcinkach dróg:
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Młodzi aktorzy z Sobkowa 
wystąpili w Chęcinach

Holendrzy w Sobkowie

W Chęcinach odbyło się ostatnio uroczyste otwarcie Zamku Królew-
skiego. Impreza rozpoczęła się od widowiska pn. „Kazania Świętokrzy-
skie”, przygotowanego przez Teatr Grodzki „Pod Basztami” działający 
przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach oraz Teatr Zbożowy pro-
wadzony przez Fundację Studio TM Doroty i Artura Anyżów, w którym 
grają uczniowie z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie: 
Szymon Cieśla, Maja Nasidłowska oraz Patrycja Libiszewska.

W role najmłodszych pielgrzy-
mów wcieliły się dzieci z Rodzinnego 
Domu Dziecka z Miąsowej. Widowi-
sko zostało przygotowane przez Fun-
dację Studio TM z Kielc reprezento-
waną przez panią Dorotę Anyż, która 
od kilku lat współpracuje z sobkow-
skim gimnazjum. 

W spektaklu użyto tekstu Kazań 
Świętokrzyskich - będących najstar-
szym i najcenniejszym zabytkiem 
piśmiennictwa polskiego. Spektakl 
przyjął formę średniowiecznej piel-
grzymki, w czasie której pątnicy 

błagają Boga o przebaczenie swo-
ich grzechów, rozpusty i podłości. 
- W każdym przecież tkwi zarówno 
Dobro jak i Zło. Tekst został napisany 
ponad 1000 lat temu, i co najważniej-
sze tekst sprzed dziesięciu wieków 
jest wciąż aktualny, a widowisko ma 
wzruszać –movere, nauczać - doce-
re i zachwycać – delectare – mówi 
Dorota Anyż. Widowisko zostało 
entuzjastycznie przyjęte przez osoby 
zgromadzone na rynku w Chęcinach.

Piotr Zimoch

Delegacja holenderska na rynku w Krakowie.

fot. Mariusz Łężniak

W dniach 18-20 maja 2015r. Gimnazjum 
Publiczne im. Jana Pawła II odwiedziła dele-
gacja holenderska z zaprzyjaźnionej szkoły BC 
Broekhin z Roermond. Tym razem do Sobkowa 
przybyło 15 uczniów pod opieką nauczycieli Si-
mone Jacobs oraz Nicka Brandts. Gośćmi spe-
cjalnymi były koordynatorki projektów mię-
dzynarodowych Elianne Lalieu oraz Juanita 
van Montfort. Od piątku w Polsce gościła także 
Celina Grandia, uczennica ze szkoły BC Bro-
ekhin, która, w związku z polskim pochodze-
niem, postanowiła na kilka dni zostać uczen-
nicą sobkowskiego gimnazjum. Goszczenia 
Celiny podjęli się nauczyciele z sobkowskiego 
gimnazjum – Renata i Paweł Figurscy. Organi-
zacją wizyty grupy holenderskiej zajmował się 
nauczyciel języka angielskiego Piotr Zimoch.

 17 maja uczniowie z Gimnazjum z Sobkowa 
dołączyli do grupy holenderskiej udającej się do 
Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. W drodze 
powrotnej do Sobkowa cała grupa odwiedziła 
Kraków, gdzie Holendrzy zostali na jeszcze jeden 
dzień. 

Delegacja z Roermond przybyła do gimna-
zjum z Sobkowa w poniedziałek, 18 maja, w go-
dzinach popołudniowych. Uczniowie z Holandii 
udali się do domów uczniów z Sobkowa. We wto-
rek młodzież holenderska wzięła udział w warsz-
tatach przeprowadzonych przez wolontariuszki 
z Fundacji Schumana, w czasie których zapoznali 
się z tradycjami, obyczajami i historią Niemiec 
i Ukrainy. Następnie ponad 70 uczniów sobkow-
skiego gimnazjum wzięło udział w spotkaniu kul-
turowym wraz z młodzieżą holenderską. W czasie 
kilku godzin młodzież z obu krajów wzięła udział 
w różnych grach i zabawach: wyścigi w workach, 
mecz piłki nożnej oraz wiele innych. Była to także 
szansa na rozmowy i na lepsze poznanie się mło-
dzieży. Tego dnia dyrektor gimnazjum Stanisław 
Osowski spotkał się z koordynatorkami projektów 
międzynarodowych z holenderskiej szkoły, pania-
mi Elianne Lalieu oraz Juanitą van Montfort. 
W czasie spotkania omówiono możliwości dalszej 
współpracy obu szkół. W środę grupa holenderska 
udała się na Święty Krzyż a następnie spędziła 
dwa dni w Warszawie.

Pobyt delegacji holenderskiej to już szósta wi-
zyta młodzieży z Roermond w historii sobkowskie-
go gimnazjum. Dzięki tej działalności młodzież 
z obu państw poznaje kulturę innych europejskich 
krajów, zdobywa wiedzę w danej tematyce, szkoli 
znajomość języka angielskiego, ale nade wszystko 
uczy się otwartości na inne narody i poszerza swo-
je horyzonty. (P.Z.)
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Ukończono prace budowlane  
przy utworzeniu PSZOK w Sobkowie

Zawody wędkarskie  
o Puchar Wójta Gminy Sobków

Z myślą o zbliżających się wakacjach 
oraz jako działanie prewencyjne w spotka-
niu uczestniczyła Katarzyna Pierzcha-
ła z Komendy Powiatowej Policji. Pani 
policjant przybliżyła dzieciom zasady 
postępowania podczas pobytu nad wodą 
zarówno przy wędkowaniu jak również 
podczas kąpieli. Omówiła także szkodli-
wość palenia papierosów, picia alkoholu 
oraz zażywania narkotyków. 

Patronat nad zawodami tak jak w la-
tach 2000 – 2010 objął wójt gminy Tade-
usz Domińczak, przy udziale prezesa Koła 
Wędkarskiego Nida Sobków Janusza 
Stanika i przewodniczącego Rady Gminy 
Ryszarda Dębińskiego. Poza samą przy-
jemnością z wędkowania motywacją dla 
uczestników była nagroda główna: puchar 
ufundowany przez wójta gminy Sobków. 
Doskonałym miejscem do zorganizowania 
takich zawodów jest zbiornik „Starorze-
cze” w Mokrsku, na którym młodzi i nieco 
mniej doświadczeni wędkarze sprawdzali 

swoje umiejętności na żywej rybie, które 
po złowieniu i zważeniu wracały do wody. 
Aby szanse były wyrównane uczestnicy 
zostali podzieleni na dwie kategorie wie-
kowe: juniorzy i kadeci. Grupa juniorów 
liczyła 17 wędkarzy, natomiast grupa ka-
detów liczyła 19 uczestników. Sędziom 
głównym zawodów był Janusz Stanik, 
sędziami pomocniczymi byli: Robert 
Ciepluch, Andrzej Kobyliński oraz Pa-
weł Nazimek. 

Rywalizacja trwała trzy godziny i za-
kończyła się wręczeniem pucharów dla 
najlepszych. W grupie kadetów pierwsze 
miejsce zajął Damian Ptak zdobywając 
największą liczbę 2600 punktów, drugie 
miejsce Filip Rutowicz, trzecie Kacper 
Wójcicki, czwarte Oliwier Marcińczak, 
piąte Kacper Marcińczak. W grupie ju-
niorów pierwszy był Wojciech Piotro-
wicz z ilością 3350 punktów, drugi Ma-
teusz Skrzypczyk, trzeci Artur Woś, 
czwarty Oskar Baran, piąty Piotr Ciosk. 

Dzień Dziecka to wspaniała okazja, aby również najmłodsi mieszkańcy gminy 
spróbowali swoich sił w wędkowaniu i być może „złapali bakcyla” w tej dziedzinie. 
Z myślą o najmłodszych 31 maja zostały zorganizowane zawody wędkarskie jako 
pomysł na ciekawe spędzenie czasu w otoczeniu pięknej przyrody naszej gminy oraz 
doskonała zabawa i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w wędkarstwie.

Zawodnicy w oby kategoriach wiekowych 
otrzymali piękne i w pełni zasłużone pu-
chary od wójta gminy. Lokaty do piątego 
miejsca oprócz pucharów zostały wyróż-
nione dyplomami oraz nagrodami rze-
czowymi w postaci wędek, kołowrotków 
i przyborów wędkarskich. Wędkarzem, 
któremu udało się złowić największą rybę 
był Filip Rutkiewicz i za to osiągnięcie 
również został wyróżniony dyplomem.

Po zmaganiach wszyscy uczestnicy 
skorzystali z poczęstunku w postaci kieł-
basek z rożna ufundowanego przez Urząd 
Gminy Sobków oraz napojów, których 
fundatorem był Paweł Nazimek. 

Fot.: A. Kobyliński

Migawka z zawodów wędkarskich.

Wykonawcą zadania, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, 
była firma Usługi Ogólnobudowlane 
Adam Gałczyński z Jędrzejowa. Roboty 
budowlane prowadzono od 25 marca do 
15 maja 2015 r. Po uzyskaniu przez gminę 

29 maja 2015 r. dokonano protokólarnego odbioru końcowego zadnia pn. 
„Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy 
Sobków”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Sobków ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie PSZOK, będzie możliwe 
korzystanie z obiektu. 

Mieszkańcy gminy do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
będą mogli oddawać segregowane odpady, 

takich jak: papier i tektura, szkło bezbarw-
ne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal, 
odpady zielone i ogrodowe, odpady wielo-
materiałowe, odpady ulegające biodegra-
dacji, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, przeterminowane leki, zużyte baterie 
i akumulatory, chemikalia, opakowania 
po środkach ochrony roślin, zużyte opony, 
popiół, inne odpady niebezpieczne.


