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W dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień 
Samorządu Terytorialnego, w którym to Wy, Sa-
morządowcy, możecie pokazać ogrom dokona-
nej pracy dla społeczności lokalnych, bez której 
trudno sobie wyobrazić obraz dzisiejszej Polski.

Od momentu reaktywowania w naszym kra-
ju samorządu terytorialnego minęło już kil-
kanaście lat. Dzięki Waszemu zaangażowa-
niu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach”, 
ten okres stał się epoką wzmożonego rozwo-
ju lokalnego i budowy społeczeństwa oby-
watelskiego.

Dziś z perspektywy czasu można z całą 
pewnością stwierdzić, że ze wszystkich re-
form okresu transformacji reaktywacja sa-
morządu terytorialnego stała się najwięk-
szym sukcesem Polski. Jest to zasługa wielu 

działaczy aktywizujących lokalne społecz-
ności, ale przede wszystkim mieszkańców 
polskich gmin i miast, tworzących z mocy 
prawa wspólnoty samorządowe.

Drodzy Samorządowcy!
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 

wszystkim samorządowcom życzę dużo wy-
trwałości, cierpliwości, zadowolenia i sa-
tysfakcji oraz samych sukcesów, aby wasze 
wysiłki, trud i poświęcenie, z jakim służycie 
lokalnemu społeczeństwu były zawsze za-
uważone i doceniane przez mieszkańców.

W sposób szczególny dziękuję moim współ-
pracownikom z Urzędu Gminy w Sobkowie 
i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

„Jest jedna miłość, która nie liczy
na wzajemność, nie szczędzi ofiar,

płacze a przebacza, odepchnięta
wraca – to miłość macierzyńska”

Józef Ignacy Kraszewski

Z okazji Dnia Matki wszyst-
kim matkom, ślemy bukiet 
najpiękniejszych kwiatów 
z  życzeniami zdrowia, ra-
dości i  podziękowania za 
trud, opiekę w wychowaniu 
swoich pociech. Wszystkie 
dzieci małe i duże oraz my 
wszyscy znamy ręce swoich 
mam, które nas nosiły, oczy, 
które się śmiały i nieraz pła-
kały. To właśnie ręce, oczy 
i serce matki – osoby naj-
bliższej zasługują na wielki 
szacunek i miłość.

Dlatego pamiętajmy o na-
szych mamach nie tylko w dniu ich święta, 
ale przez wszystkie dni całego roku.

Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne 
podziękowania druhnom i druhom Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Sob-
ków za działalność ratowniczą i bezinteresow-
ną służbę drugiemu człowiekowi. Jednocześnie 
życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa wy-
trwałości, licznych sukcesów oraz wiele satys-
fakcji z pracy i służby społeczeństwu.
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Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński

Radni oraz Pracownicy 
Urzędu Gminy w Sobkowie

Miłość Matki...
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W drugą niedzielę wakacji tj. dnia 2 lip-
ca br. w Sobkowie odbędzie się, połączony 
z akcją pobierania krwi, Festyn Rodzinny 
pn.: „Krew darem życia”.

Podczas ubiegłorocznego festynu w Sobko-
wie do oddawania krwi zarejestrowało się 249 
krwiodawców, z czego krew oddało 204 osoby, 
co pozwoliło pozyskać prawie 92 litry krwi. Po-
wyższe potwierdza, że organizowane od lat ak-
cje są chętnie wspierane zarówno przez krwio-
dawców, jak i sponsorów. W ubiegłorocznej 
edycji akcji letniej „Krew darem życia” spośród 
gmin województwa świętokrzyskiego, które 
wzięły w niej udział, po raz czwarty z rzędu naj- 
ofiarniejszymi w regionie świętokrzyskim oka-
zali się krwiodawcy z gminy Sobków i to wła-
śnie dzięki nim gmina Sobków otrzymała ten 
zaszczytny tytuł, zajmując ponownie pierwsze 
miejsce w akcji honorowego krwiodawstwa.

W tym roku Gmina Sobków również pod-
jęła współpracę z  Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 

na polu krzewienia idei honorowego daw-
stwa krwi w regionie.

Fakt, że krwi nie można wyprodukować ani 
niczym jej zastąpić oraz niewystarczająca wie-
dza i zbyt mała świadomość społeczeństwa 
w kwestii skutków jej niedoboru, rodzi potrze-
bę ciągłego prowadzenia działań edukacyjno
-promocyjnych, szczególnie w okresie letnim, 
kiedy krew jest bardzo pożądanym lekiem.

W tym roku zbiórka krwi w dniu festynu prze-
widziana jest od godz. 8.00 do 18.00 w bu-
dynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobko-
wie przy ul. Źródłowej 4. Ponadto krwiodawcy 
z terenu gminy Sobków, będą mieli możliwość 
oddawania krwi w Centrum Krwiodawstwa 
w Kielcach, w okresie od 1 do 30 czerwca 
2017  r., gdzie zaewidencjonowani zostaną 
w systemie komputerowym Bank Krwi pod nu-
merem – Klub 400 – Gmina Sobków. Zarówno 
krwiodawcy o których mowa powyżej, jak i ci 
którzy, w okresie ferii zimowych w Sobkowie 
i Miąsowej oddali krew wezmą udział w losowa-
niu nagród w dniu festynu.

Jak co roku zapewniamy ciekawy program arty-
styczny, którego szczegóły przedstawimy w czerw-
cowym wydaniu „Głosu Sobkowa”. Do udziału 
w tej szlachetnej imprezie zapraszamy wszystkich, 
zarówno krwiodawców, jak i mieszkańców gminy 
i gmin sąsiednich oraz przyjezdnych gości.

Wójt gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Zapowiedź XVII Festynu Rodzinnego 
„Krew darem życia”
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mamy i ponownie ustawiła je przed obiek-
tywem. Efekty swojej pracy zestawiła z foto-
grafiami dokumentalistów USC w Sobkowie. 
Podczas wystawy wzbogaconej o prezentacje 
multimedialne usłyszymy głos Zofii Makary, 
udzielającej ślubu, wspomnienia z przygoto-
wań do uroczystości oraz losów bohaterów 
wystawy.

Od autorki:
Projekt dokumentalno-fotograficzny 

„Wszystkie śluby mojej mamy” jest podró-
żą w czasie bohaterów archiwalnych zdjęć 
ślubnych sprzed lat – od fotografii w urzę-
dzie stanu cywilnego do fotografii współcze-
snej. W latach 1969–2003 moja mama, 
Zofia Makara, jako kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego przy Urzędzie Gminy w Sobkowie 
w województwie świętokrzyskim, udzieli-
ła blisko dwóch tysięcy ślubów. Większość 
uroczystości została uwieczniona przez lo-
kalnego fotografa lub rodzinę i znajomych 
nowożeńców. Mama przez lata gromadziła 
zdjęcia z uroczystości ślubnych. Były one 
przez nią skrzętnie przechowywane w tek-
turowym pudełku, posegregowane w niebie-
skich kopertach. Na nielicznych zachowały 
się krótkie opisy, data i nazwiska nowożeń-
ców, pieczątka fotografa. W ten to prosty 
sposób powstało archiwum fotograficzne, 

być może jedyne o takiej tematyce. Wyra-
zisty, a zarazem obiektywny portret społe-
czeństwa. Ważny zapis emocji i zachowań 
z wyjątkowego wydarzenia, jakim był ślub 
cywilny, w czasach, kiedy związek małżeń-
ski zawierało się osobno w kościele i w urzę-
dzie. Te archiwalne fotografie zainspirowały 
mnie do odszukania niektórych par. Popro-
siłam, by ponownie stanęli przed obiekty-
wem aparatu, tym razem mojego. W ten 
sposób mogłam zrealizować to, co jest isto-
tą fotografii w kadrze „zamykającej” tu i te-
raz, unieruchamiającej czasową płynność, 
uwieczniającej nietrwałość. „Wszystkimi 
ślubami” przerzuciłam pomost między tym, 
co było, a tym, co jest. I jeszcze zadałam 
bohaterom pytanie o sens bycia razem – co 
przez te wspólne lata zyskali, a co stracili.  
– Grażyna Makara

Źródło: Muzeum Wsi Kieleckiej

Wystawa „Wszystkie śluby mojej mamy” to 
dokumentalno-fotograficzna prezentacja fo-
tografii ślubnej wykonanej w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Sobkowie w latach, kiedy kie-
rownikiem tegoż urzędu była Zofia Makara. 
Zdjęcia wykonane przy okazji zawarcia związ-
ku małżeńskiego były przechowywane przez 
ówczesną kierowniczkę USC i  zauważone 
przez jej córkę – fotografkę, która dotarła do 
niektórych par oraz osób ze zdjęć i sfotografo-
wała ponownie po latach w domowej scenerii.

Poza zdjęciami na wystawie można zoba-
czyć oryginalne elementy wystroju sali ślu-
bów Urzędu Stanu Cywilnego w Sobkowie, 
użyczone na czas wystawy, będące odzwier-
ciedleniem tła ze zdjęć. Całość tj. kolekcję 
zdjęć archiwalnych, współcześnie wykona-
nych oraz wystrój ówczesnej sali ślubów 
można oglądać w Muzeum Wsi Kieleckiej/
Dworek Laszczyków w Kielcach w terminie 
od 26 kwietnia do 6 lipca br. Wystawa autor-
stwa Grażyny Makary przy współpracy z Be-
atą Wojciechowską, Mariuszem Łężniakiem 
i Grzegorzem Chorążkiem – pracownikami 
Muzeum Wsi Kieleckiej, którzy przygotowali 
ekspozycję oraz oprawę graficzną, jest wspa-
niałą okazją do podróży w czasie zwłaszcza 
dla bohaterów zdjęć, ale i dla każdego, kto 
chciałby poczuć klimat tamtych lat.

Ekspozycję tworzy zdjęciowa dokumen-
tacja uroczystości ślubnych z ostatnich 35 
lat w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sobko-
wie, kiedy to mistrzem ceremonii była Zofia 
Makara, która skrupulatnie archiwizowała 
zdjęcia. Na wielu zachowały się opisy, daty 
i nazwiska nowożeńców. Grażyna, córka Zo-
fii Makary, odszukała pary ze zdjęć swojej 

„Wszystkie śluby mojej mamy”

Z okazji Dnia Dziecka 
– wielkiego święta naszch pociech

życzymy zawsze uśmiechniętej buzi, 
wesołej zabawy i mnóstwa 

wspaniałych przygód. 
Ciekawych bajek na dobranoc 
i zawsze kolorowych snów...

Przewodniczący
Rady Gminy

Ryszard Dębiński

Wójt Gminy
Sobków

Tadeusz Domińczak
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Druki ankiet będą rozpowszechniane przez 
pracowników Zakładu Analiz Środowisko-
wych Eko-precyzja z Ustronia, przy okazji 
przeprowadzanej na terenie Gminy Sobków 
w dniach 10.04.2017 – 10.06.2017 r. in-
wentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
oraz przez sołtysów wsi. 

Druk ankiety można również pobrać ze stro-
ny internetowej Urzędu Gminy w Sobkowie 
www.sobkow.pl lub bezpośrednio w Urzę-
dzie Gminy w Sobkowie w pokoju nr 8.

Informuje się, iż niniejsza ankieta nie 

ma mocy wiążącej i nie prowadzi do po-
wstania żadnych zobowiązań prawnych. 
Realizacja niniejszego projektu uzależnio-
na jest od zainteresowania i aktywności 
mieszkańców, a  także faktycznej oceny 
wniosku aplikacyjnego przez instytucję 
wdrażającą Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Złożenie ankiety nie gwarantuje realiza-
cji inwestycji. Projekt będzie realizowany 
przez Gminę Sobków w przypadku otrzy-

Urząd Gminy informuje, że rozstrzygnię-
tych zostało cześć postępowań związanych 
z udzieleniem zamówień publicznych na re-
alizację inwestycji w ramach funduszu sołec-
kiego na 2017 rok:
– dla miejscowości Bizoręda, Brzegi, Brzeź-

no, Choiny i Żerniki na „Doposażenie ist-
niejącego placu zabaw przy ZPO w Brze-
gach”, które obejmuje: dostawę i montaż 
urządzenia zabawowego: ściana (zestaw 
gimnastyczny) wraz z fundamentem oraz 
dostawę i montaż wyposażenia: regulamin 
placu zabaw. Urządzenia dostarczy i za-
montuje firma WERAN sp. z o.o. z Wrocła-
wia za kwotę 9840,00 zł brutto w termi-
nie 6 tygodni od daty podpisania umowy;

– dla miejscowości Bizoręda na Opracowa-
nie dokumentacji kosztorysowej dla zada-
nia pn.: „Wykonanie poręczy przy scho-
dach prowadzących z ulicy do budynku 
świetlicy wiejskiej w Bizorędzie” za kwotę 
246,00 zł brutto;

– dla miejscowości Brzegi na opracowanie do-
kumentacji kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Wykonanie sufitu podwieszanego w budyn-
ku remizy OSP Brzegi wraz z instalacją elek-
tryczną” za kwotę 246,00 zł brutto;

– dla miejscowości Brzeźno na opracowanie 
dokumentacji kosztorysowej dla zadania 
pn. „Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej 
w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury” 
za kwotę 799,50 zł brutto; Zadania zwią-
zane z opracowaniem dokumentacji koszto-
rysowej zrealizuje Zakład Obsługi Inwestycji 
EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc w ter-
minie 30 dni od daty podpisania umowy;

– dla miejscowości Chomentów na „Do-
posażenie placu przed świetlicą wiejską 
w Chomentowie”, które obejmuje: do-
stawę i montaż urządzenia zabawowego: 
huśtawka podwójna oraz dostawę i mon-

taż urządzeń siłowych: wioślarz i orbitrek. 
Powyższe urządzenia dostarczy i zamon-
tuje firma FIT PARK z Torunia ze kwotę 
9102,00 zł brutto w terminie 6 tygodni 
od daty podpisania umowy;

– dla miejscowości Jawór na opracowanie 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
dla zadania pn.: „Przebudowa pomiesz-
czenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej 
w Jaworze na pomieszczenie sanitarne 
– łazienkę wraz z przyłączem kanaliza-
cyjnym i zbiornikiem ścieków”. Wykonaw-
ca zadania, firma BUDARCH Katarzyna 
Skrzypczyk z Kielc, zgodnie z podpisaną 
w dniu 28.03.2017 r. umową zrealizuje 
zamówienie za kwotę 7100,00 zł brutto;

– dla miejscowości Lipa na opracowanie do-
kumentacji kosztorysowej dla zadania pn. 
„Przebudowa istniejącego kominka w bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Lipie” za kwotę 
295,20 zł brutto przez Zakład Obsługi Inwe-
stycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc;

– dla miejscowości Niziny na opracowanie 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
dla zadania pn.: „Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego w miejscowości Niziny 
na działce nr 28”. Zadanie zostanie zre-
alizowane przez Zakład Obsługi Inwesty-
cji EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc 
za umowną kwotę 5000,00 zł brutto;

– dla miejscowości Nowe Kotlice na opra-
cowanie dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej dla zadania pn.: „Doposażenie 
placu zabaw przy świetlicy w m. Stare 
Kotlice” w ramach zadania pn.: „Doposa-
żenie placu zabaw poprzez zakup siłowni 
napowietrznych i huśtawki przy świetlicy 
wraz z dokumentacją”. Zamówienie zo-
stanie zrealizowane za kwotę 3150,00 
zł brutto przez Zakład Obsługi Inwestycji 
EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc;

– dla miejscowości Sokołów Dolny na zakup 
i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń na pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej, w tym 
dostawę i montaż trzech urządzeń siłowych: 
rowerek, do trenowania nóg i orbitrek przez 
firmę FIT PARK z Torunia za kwotę 7933,50 
zł brutto w terminie do 6 tygodni od daty 
podpisania umowy oraz na opracowanie 
dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. 
„Remont pomieszczenia w budynku OSP tj. 
wymiana okien, drzwi oraz malowanie ścian 
i podłogi” za kwotę 541,20 zł brutto przez 
Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Kry-
styna Wiorek z Kielc;

– dla miejscowości Sokołów Górny na zakup 
grzejników aluminiowych 17 szt. do bu-
dynku remizy OSP, które dostarczy Z.P.H. 
PROFAR Sp. z o.o. ze Staniowic za kwotę 
5999,00 zł brutto oraz na zakup systemu 
kominowego w ramach zadania pn.: „Za-
kup systemu kominowego 11 m z kana-
łem wentylacyjnym wraz z dokumentacją 
projektową do budynku OSP”, który zre-
alizuje P.W. ROL-BUD BIS Biały Paweł 
z Sobkowa w cenie 2500,00 zł brutto;

– dla miejscowości Stare Kotlice na opracowanie 
dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. 
„Remont budynku świetlicy wiejskiej” (wyko-
nanie posadzki z płytek ceramicznych i wy-
kończeniowych robot malarskich) za kwotę 
344,40 zł brutto przez Zakład Obsługi Inwe-
stycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc;

– dla miejscowości Szczepanów na wyko-
nanie dalszej części ogrodzenia placu od 
strony południowej (sąsiedztwo z działką 
A. Olszaka). W ramach zadania, które 
zrealizuje firma ZPHU ERKAZET Ryszard 
Znojek z Chęcin, wybudowane zostanie 
52 mb. ogrodzenia z siatki panelowej za 
kwotę 5146,32 zł brutto;

Oprac. Artur Szmalec

Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

mania wsparcia finansowego ze środków 
pochodzących z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś 
priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia 
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
– projekty parasolowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań wszel-
kich informacji udzielają:
– Tomasz Chaja – kierownik Referatu Bu-

downictwa Ochrony Środowiska Rozwoju 
Wsi i Gospodarki Mieniem – pokój nr 9, 
tel. 3871037 w. 25

– Artur Szmalec – inspektor ds. budownic-
twa i pozyskiwania funduszy europejskich 
– pokój nr 8, tel. 387 10 37 w. 16

Oprac. Artur Szmalec

Ankiety dla mieszkańców
zainteresowanych montażem instalacji OZE
Urząd Gminy w Sobkowie, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na 

zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), zwraca się z prośbą do 
osób zainteresowanych montażem takiej instalacji o wypełnienie i złożenie ankiety bez-
pośrednio w Urzędzie Gminy w Sobkowie, Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków, pokój nr 8 
lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.
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uwagę zwrócili na problematykę zanieczysz-
czenia środowiska oraz jego skutki. Celem 
przedstawienia było promowanie postaw pro-
ekologicznych oraz budowanie wspólnej od-
powiedzialności za Ziemię. Temat inscenizacji 
zmuszał do refleksji, uświadomił jak ogromny 
wpływ na losy Ziemi ma każdy człowiek.

Dnia 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym od-
była się akademia z okazji Święta Flagi oraz 
Święta Konstytucji. W montażu słowno-mu-
zycznym wzięli udział uczniowie starszych klas 
szkoły podstawowej. Stylizowany „Orzeł Biały”, 
mapa Polski i biało-czerwona flaga oraz recy-
tacja wierszy naszych polskich poetów i śpiew 
patriotycznych piosenek stworzyły atmosferę 
refleksji nad tym wielkim dla wszystkich Pola-
ków wydarzeniem, którego rocznica przypada 
3 maja. Widowisko zostało przygotowane pod 
kierunkiem nauczycieli: Pauliny Chatys i Piotra 
Zimocha. Gościem specjalnym w czasie akade-
mii była wizytator Iwona Nowak.

Paulina Chatys, Piotr Zimoch

W Polsce już od 1990 r. co roku 22 kwietnia 
obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Uczniowie 
ZPO w Mokrsku Dolnym uroczyście uczcili ob-
chody tego dnia. Pod kierunkiem Ewy Kwie-
cień przygotowali akademię, podczas której 
przypomnieli, że ta piękna idea łączy wszyst-
kich mieszkańców naszej planety. Szczególną 

PODZIĘKOWANIE
W imieniu wszystkich podopiecznych 

i Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Spo-
łecznych Nowy Horyzont z Chomentowa 

składamy serdeczne podziękowania firmie :
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Metalbet”

M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn
Osowa 27, 28-305 Sobków 

za pomoc w zapewnieniu transportu 
żywności z Kieleckiego Banku Żywności do 
magazynu Stowarzyszenia Nowy Horyzont. 
Dzięki Wsparciu Firmy METALBET udało 
się przeprowadzić bardzo udaną akcję 

wydawania paczek żywnościowych 
dla osób objętych Programem Pomoc 
Żywnościowa z terenu gminy Sobków 

w wyznaczonym terminie. 
Jesteśmy wszyscy wdzięczni za wsparcie, 

które otrzymaliśmy.
Dziękujemy zatem za piękną współpracę.
Zarząd Stowarzyszenia Nowy Horyzont

„Ojczyzno! Kocham Cię całą!”, czyli o patriotyźmie 
w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym

Dzień Ziemi w ZPO w Mokrsku Dolnym

W dniu 9 maja 2017 roku w wyniku roz-
strzygniętego przetargu nieograniczonego 
podpisano umowy na „Przebudowę oraz re-
mont dróg gminnych i wewnętrznych na te-
renie gminy Sobków w 2017 roku”.

W Części 1 zamówienia z Zakładem Robót 
Drogowych DUKT Sp. z.o.o. Wola Murowana 
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny z ogólną 
ceną 317 774,25, w tym: 
1. Przebudowa drogi gminnej Wierzbica- Ga-

jówka od km 0+180 do km 0+675 dł. 
495 m w m. Wierzbica – 142 504,54 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 383016T 
Gajówka – Sokołów Górny od km 2+800 
do km 3+300 dł. 500 m w m. Sokołów 
Górny – 175 269,71 zł. 

W Części 2 z Przedsiębiorstwem Drogo-
wym WOJTRANS Henryk Wojda ul. Głowac-
kiego 93, 28-300 Jędrzejów z ogólną ceną 
385 195,35 zł, w tym: 
1. Remont drogi gminnej Stare Kotlice – 

Brzeźnica nr 383007T od km 0+000 do 
km 0+500 dł. 500 m – 156 201,14 zł.

2. Remont drogi gminnej nr 383031T Sob-

ków ul. Spacerowa od km 0+422 do km 
0+444 dł. 22 m – 15 118,85 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej za posesją pani 
Piekarskiej w kierunku zakładu Trzuskawi-
ca w m. Wierzbica – 9 847,43 zł.

4. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze gminnej od posesji nr 26 przez wieś 
w m. Wólka Kawęcka – 13 955,31 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 383013T 
Niziny – Staniowice – 14 909,08 zł. 

6. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od drogi powiatowej 
w kierunku p. Józefa Króla w m. Korytni-
ca – 22 500,46 zł.

7. Przebudowa drogi na odcinku od posesji 
p. Tomasza Maruszaka (przysiółek Bab-
ków) w m. Mzurowa – 18 568,08 zł.

8. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej do 
posesji p. Henryka Bratka do posesji p. Fran-
ciszka Łachwy w m. Osowa – 31 834,86 zł.

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej od 
przejazdu kolejowego w kierunku p. Ci-
choń, Misiara i Sobczyk – 31 244,95 zł. 

10. Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi 

powiatowej nr 0155T (byłej zlewni) na 
działce nr ew. 125 w kierunku wsi w m. 
Chomentów – 28 665,62 zł. 

11. Przebudowa drogi wewnętrznej w kie-
runku p. Tadeusza Kasperka w m. Koryt-
nica – 30 971,40 zł.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej w kie-
runku p. Sławomira Gorzały w m. Koryt-
nica – 6 378,17 zł. 

W Części 3 z Firmą Transportowo-Han-
dlowo-Usługową „TRANS-KOP” Piotr Góźdź 
Drochów Górny 13B, 26-026 Morawica 
z ogólną ceną 256 456,66 zł, w tym:
1. Budowa chodnika od bramy szkolnej do 

posesji p. Sędek w m. Mokrsko Dolne – 
40 950,14 zł.

2. Budowa chodnika w drodze wewnętrznej 
przez miejscowość Osowa od drogi gmin-
nej nr 383001T w kierunku terenu rekre-
acyjno-sportowego – 44 887,93 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej Sokołów Dol-
ny – Sokołów Górny w m. Sokołów Górny 
polegająca na wykonaniu chodnika na 
odcinku od wykonanego w 2016 roku do 
drogi do szkoły – 170 618,59 zł. 

Termin wykonania ww.  zadań 31 lipca 
2017 roku.

Gminne inwestycje drogowe
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gimnazjalistów i  rozszerzonym – dla tych 
uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują 
naukę wybranego języka obcego rozpoczętą 
w szkole podstawowej. Wyniki uczniowie po-
znają 16 czerwca 2017 r.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem 
ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego są brane pod uwagę przy re-
krutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Liczą 
się także oceny na świadectwie szkolnym.

Odlotowa lekcja w ZPO w Korytnicy
6 kwietnia 2017 r. mieliśmy w szkole na-

prawdę niezwykłych gości! Odwiedziły nas 
sowy i sokoły wraz ze swoimi opiekunami, 
którzy w ciekawy sposób opowiedzieli uczniom 
o życiu tych ptaków. Dzieciaki mogły osobiście 
przekonać się m.in. o tym, czy sowa lata gło-
śno, dowiedzieć się, dlaczego obraca głowę 
o 270 stopni i zobaczyć, jak poluje pustuł-
ka. Naprawdę trudno było zachować ciszę 
i wstrzymać westchnienia zachwytu. Po poka-
zie chętni mogli zrobić sobie zdjęcia z ptakami.

Obchody Dnia Ziemi w ZPO w Korytnicy
2 dni po Światowym Dniu Ziemi, czyli 24 

kwietnia 2017 roku w ZPO w Korytnicy od-
była się akademia poświęcona właśnie tym 
obchodom. Uczniowie klasy VI pod czujnym 
okiem Wioletty Cichej, nauczycielki przyrody, 
recytowali wiersze nawołujące do ochrony 
naszej planety, a w krótkich inscenizacyj-
nych scenkach przedstawiali uciążliwe, złe 
i niebezpieczne ingerencje człowieka w żywy 

świat przyrody, których skutki widać na Zie-
mi gołym okiem. Na zakończenie wszyscy 
zebrani uroczyście przyrzekli, iż każdego 
dnia będą postępować zgodnie z Kodeksem 
Ekologa, będą troszczyć się o naszą planetę 
– Ziemię.

Sukcesy uczniów ZPO w Korytnicy
Nasz uczeń – Kamil Chaja wziął udział 

w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, które odbyły się w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Woli Mora-
wickiej w gminie Morawica. Po sukcesach 
na szczeblu gminnym i powiatowym Kamil 
zajął V miejsce. Jesteśmy dumni z osiągnięć 
naszego wychowanka, ponieważ pracowitość 
i zapał do poszerzenia wiedzy zaprowadziły 
go do konkursu wojewódzkiego. 

„Rzeka bez tajemnic”
To hasło XI Gminnego Konkursu Ekologicz-

nego organizowanego przez ZPO w Brze-

gach. Naszą szkołę reprezentowali dwaj 
uczniowie z klasy VI: Michał Rak, który zajął 
II miejsce oraz Marcin Bąk. Uczestnicy kon-
kursu rozwiązywali test, krzyżówki, musieli 
także wykazać się bogatą wiedzą z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska. 

Witaj majowa Jutrzenko
3 maja to ważny dzień w  życiu każde-

go Polaka. By uczcić uchwalenie w 1791 
roku Konstytucji, uczniowie naszej szkoły 
pod czujnym okiem opiekunów przygoto-
wali uroczysty apel. Przypomnieli rolę, jaką 
odegrała ta Ustawa Zasadnicza uchwalona 
przez Sejm Czteroletni w czasie, gdy polscy 
patrioci na czele z królem Stanisławem Au-
gustem Poniatowskim starali się wzmocnić 
Rzeczpospolitą. 

Uczniowie zaprezentowali wiersze, pieśni 
patriotyczne, a także krótkie informacje do-
tyczące zapisów tego dokumentu. Wszyscy 
zebrani wzięli w ten sposób udział w lekcji 
patriotyzmu. 

Kwietniowe wydarzenia w ZPO w Korytnicy

107 uczniów III klas z terenu gminy Sob-
ków w środę 19.04.2017 roku po godzi-
nie 9.00 przystąpiło do egzaminu, który 
miał sprawdzić ich wiedzę humanistyczną. 
W czwartek uczniowie pisali egzamin z wie-
dzy matematyczno-przyrodniczej, a w piątek 
– test z języka obcego.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej 
uczniowie najpierw dostali blok zadań z hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwią-
zanie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). 
Następnie była przerwa do godz. 11.00, po 
której przystąpili do rozwiązywania bloku 
zadań z języka polskiego. Ta część egzami-
nu trwała 90 minut (dla dyslektyków 135 

Egzamin gimnazjalny 2017
minut). Uczniowie uważali, iż egzamin był 
dosyć łatwy, poszło im dobrze z historii i wie-
dzy o społeczeństwie. 

– W części z  języka polskiego była roz-
prawka, na co liczyłam. (...) Spodziewałam 
się czegoś znacznie gorszego, np. opowia-
dania czy charakterystyki – powiedziała 
uczennica. 

Czwartkowy egzamin składał się z dwóch 
bloków. W pierwszym znalazły się zadania 
z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, 
fizyki i geografii. W drugim bloku zadania 
z matematyki. Uczniowie uważali test przy-
rodniczy za trudny.

Królowa nauk okazała się łaskawa – mówili 
gimnazjaliści. Zadania zamknięte były dosyć 
proste. Jeśli chodzi o zadania otwarte, to 
z tym mieli więcej problemów.

– Sądzę, że dałem sobie radę i nie było 
najgorzej – ocenił uczeń zdający. – General-
nie było dużo obliczeń, ale nie były ciężkie 
– dodał jego kolega.

W  piątek egzamin z  języka obcego był 
przeprowadzany na dwóch poziomach: pod-
stawowym – obowiązkowym dla wszystkich 
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talentów oraz uczenie rywalizacji w przyja-
znej atmosferze.

Nagrody wręczali: dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kiel-
cach oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

Patronat nad konkursem objęli: marsza-
łek województwa świętokrzyskiego – Adam 
Jarubas, starosta kielecki – Michał Godow-
ski, wójt gminy Sitkówka-Nowiny – Seba-
stian Nowaczkiewicz, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, „Echo Dnia”.

Opiekunami konkursu były: Beata Piotro-
wicz, Małgorzata Sędek i Krystyna Wisowata.

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Jędrzejowie odbyła się IV edy-
cja Konkursu Historycznego pt. „O żołnierzach 
wyklętych”. Organizatorami konkursu byli: 
burmistrz miasta Jędrzejowa mgr Marcin Pisz-
czek, M.O.Z. NSZZ „Solidarność” w Jędrzejo-
wie, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura 
w Kielcach. Patronat nad konkursem sprawo-
wał Instytut Pamięci Narodowej o. Kielce.

Celem konkursu było kształtowanie świa-
domości i postaw patriotycznych młodego 
pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy 
o historii polskich organizacji patriotycznych 

działających po zakończeniu II wojny świato-
wej oraz ich znaczeniu dla narodu polskiego 
i państwowości polskiej. 

W  konkursie wzięło udział 60 uczniów 
szkół podstawowych z  terenu powiatu ję-
drzejowskiego. Szkołę Podstawową w Miąso-
wej reprezentowała uczennica klasy VI Aneta 
Jagodzińska, która zajęła pierwsze miejsce. 
Jako laureatka w  nagrodę pojedzie wraz 
z nauczycielką historii Małgorzatą Kosowską 
na wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez 
posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana 
Wentę.

Zadaniem uczestników było napisanie wła-
snego wiersza i jego recytacja przed komisją 
konkursową. W konkursie wzięło udział 50 
uczniów z województwa świętokrzyskiego. 

Uczennica naszej szkoły Olga Ostrowska 
zajęła II miejsce, Nikola Ostrow-
ska – otrzymała nagrodę spe-
cjalną za najładniejszy wiersz. 
W konkursie udział wzięły także: 
Aneta Jagodzińska, Kornelia Frą-
czek i Gabriela Malmur. 

Celem konkursu było pielęgno-
wanie postaw patriotycznych, 
upowszechnianie kultury języka 
wśród dzieci, popularyzowanie 
piękna i wartości narodowej kul-
tury, rozbudzanie i rozwijanie za-
interesowań poezją patriotyczną, 
rozwijanie recytatorskich i aktor-
skich uzdolnień dzieci, promocja 

Dnia 28 maja 2017 r. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wo-
jewódzkiego Konkursu Literackiego „List do 
pisarza”. 

Zadaniem konkursowym było napisanie li-
stu, którego adresatem będzie wybrany autor 
książek. 

Na konkurs nadesłano 517 prac. W każdej 
kategorii przyznano 3 miejsca i 3 wyróż-
nienia. Uczeń klasy V Szkoły Podstawowej 
w Miąsowej, Krzysztof Raus, otrzymał wy-
różnienie i nagrody rzeczowe, które wręcza-
ły m.in. Agata Binkowska członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim oraz pisarka Agnieszka 
Tyszko.

Gratulujemy Krzysiowi oraz nauczycielce 
języka polskiego Beacie Piotrowicz.

Uczennice Paulina Korczyk, Ilona Pokrze-
pa, Patrycja Kałka i Natalia Chaj pod opie-
ką Wiesławy Radeckiej uczestniczyły w dniu 
11 kwietnia 2017 roku w IPN Przystanek 
Historia w Kielcach w podsumowaniu pro-
jektu „Śladami Pamięci. Uczeń/Nauczyciel 
badaczami historii”. Projekt organizowany 
był we współpracy ze Świętokrzyskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytu-
tem Pamięci Narodowej. Młodzi ludzie pod 

kierunkiem dyrektora Stanisława Osowskiego 
przygotowali prezentację multimedialną na 
temat ks. Jana Śliwakowskiego, proboszcza 
parafii Michów. W czasie II wojny światowej 
ukrywał on osoby pochodzenia żydowskie-
go, szukał również miejsc schronienia dla 
Żydów. Uczennice, w  oparciu o  zgroma-
dzone materiały, przygotowały interesującą 
pracę, którą zaprezentowały publiczności 
licznie zgromadzonej w IPN Przystanek Hi-
storia w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. 
Uczennice te wyjadą niejako w nagrodę do 
Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie 
10 maja 2017 roku.

Co Ci powiem Ojczyzno...
Uczennice Szkoły Podstawowej w Mią-

sowej wzięły udział w Konkursie Recyta-
torskim Patriotycznej Poezji Autorskiej 
„Co Ci powiem Ojczyzno...” w Zespole 
Placówek Integracyjnych w Kowali.

Konkurs Historyczny 
„O żołnierzach wyklętych”

List do pisarza
Krzyś Raus, uczeń klasy V Szkoły Pod-

stawowej w Miąsowej, finalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Literackiego „List 
do pisarza”.

Śladami pamięci
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Kwiecień rozpoczął się od tematyki zdrowia 
oraz dbania o higienę. Przedszkolaki podjęły 
wielkie wyzwanie – same miały przygotować 
dla siebie drugie śniadanie. Panie nauczycielki 
zajęły się zaopatrzeniem swoich podopiecznych 
w zdrowe i pełnowartościowe produkty, z du-
żym naciskiem na ulubione warzywa i artykuły 
spożywcze. Po starannym umyciu rąk i przygo-
towaniu stanowisk pracy wszyscy zabrali się do 
przygotowywania śniadania. Dzieci samodziel-
nie smarowały pieczywo masłem, a następnie 
układały na kromkach wybrane przez siebie 
produkty. Można śmiało powiedzieć, że zadanie 
wykonały doskonale. Podczas robienia kana-
pek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, 
rozwijały kreatywność i wyobraźnię, której było 
czasem aż za dużo oraz dbałość o higienę.

Okazało się, że dzieci jednak lubią warzy-
wa, a najlepiej smakują im kanapki zrobione 
własnoręcznie, które wyglądały pięknie, ko-
lorowo i zawierały mnóstwo witamin. Nawet 
największe niejadki zostały pokonane przez 
smakowite kanapki. Tematykę zdrowia za-
kończyła wizyta pielęgniarki, za co jeszcze 
raz dziękujemy. Spotkanie było interesujące 

i bardzo pouczające dla małych słuchaczy. 
Nasz gość w ciekawy dla dzieci sposób prze-
kazał im informacje na temat podstawowych 
zasad higieny ciała i dbania o zdrowie. Dzie-
ci dowiedziały się, w jaki sposób zachowy-
wać się podczas choroby oraz konieczności 
zażywania leków tylko pod okiem dorosłych. 
Mogły również zobaczyć, co znajduje się 
w walizce, którą przyniosła pielęgniarka. 
Przedszkolaki dowiedziały się również jak 
bardzo ważne w życiu jest zdrowe odżywia-
nie się, spożywanie owoców i warzyw. Na 

zakończenie spotkania dzieci mogły spraw-
dzić na sobie jak należy poprawnie banda-
żować rany.

Następnie 12 kwietnia przedszkolaki pod 
kierunkiem nauczycieli przygotowały przedsta-
wienie pt. „Wielkanocne Świętowanie”. Celem 
przedstawienia było przybliżenie zwyczajów 
i tradycji oraz wprowadzenie wszystkich w świą-
teczną atmosferę. Mali aktorzy ubrani w ludo-
we stroje zaprezentowali inscenizację i piosenki 
związane ze świętami Wielkiej Nocy, a na za-
kończenie jak stary obyczaj każe, dyngusiarze 
pokropili wszystkich wodą. Miłym akcentem 
końcowym było zaproszenie gości na słod-
ki poczęstunek. Ponadto rodzice wzięli udział 
w kiermaszu, na którym nie zabrakło stroików, 
koszyczków, babeczek, kartek, baranków oraz 
pisanek przygotowanych przez dzieci i nauczy-
cieli. Bardzo cieszymy się, że rodzice kolejny raz 
wsparli naszą akcję. Udało się zebrać pokaźną 
sumę pieniędzy, która zostanie przeznaczona na 
zakup nowych zabawek dla dzieci. Głównym 
celem organizacji kiermaszów świątecznych jest 
kultywowanie tradycji i obyczajowości. Miejmy 
nadzieję, że stanie się on tradycją w naszym 
przedszkolu, tym samym przyczyniając się do 
poprawy jakości bazy szkoły. Zapraszamy na 
kiermasz w przyszłym roku.

Anna Ciosk, Karolina Baran

Kolejna porcja pozytywnych wydarzeń 
w Przedszkolu w Staniowicach!

28 kwietnia 2017 r., wzorem lat ubiegłych 
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II 
w Sobkowie odbyła się uroczystość poświę-
cona rocznicy wybuchu powstania w gettcie 
warszawskim, które rozpoczęło się 19 kwiet-
nia 1943 r. Uczniowie przygotowali montaż 
słowno-muzyczny, w którym nawiązali do 
tragedii holocaustu, wydarzeń z Warszawy, 
z kwietnia 1943 roku oraz obozu zagłady 
w Treblince. Dyrektor Gimnazjum Stanisław 
Osowski nawiązał do wydarzeń, które miały 
miejsce w sierpniu 1942 roku w Sobkowie, 
które oznaczały zagładę życia społeczności 
żydowskiej w tej miejscowości. Na koniec 
uroczystości wszyscy zaśpiewali pieśń „He-
venu Shalom Aleichem”. 

Hevenu Shalom Aleichem
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26 kwietnia 2017 roku drużyna z naszej 
szkoły reprezentowała się na powiatowych 
rozgrywkach dziecięcej piłki ręcznej, które 
odbyły się w Szkole Podstawowej w Imiel-
nie. Wszyscy zawodnicy oraz opiekunowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Paulina Szczerba

którego celem było upo-
wszechnienie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy na temat 
skutków uzależnienia alko-
holowego oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec 
osób uzależnionych i ich ro-
dzin. 25 kwietnia młodzi ak-
torzy zaprezentowali komisji 
przedstawienie pod tym sa-
mym tytułem.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Lipie 
wraz z katechetką Jadwigą Kuchtą i Iwoną 
Nasidłowską przygotowali Misterium Wielka-
nocne, które zostało wystawione w Kościele 
Parafialnym w Chomentowie.

Nasza szkoła wzięła udział w  gminnym 
konkursie pt. „Alkohol kradnie wolność”, 

W  roku szkolnym 2016/2017 Szkoła 
Podstawowa w Sokołowie Dolnym uczest-
niczyła w  „Świętokrzyskim Programie 
Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej. 
Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecię-
ca Piłka Ręczna”, który był skierowany do 
uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W dniu 
15 listopada 2016 roku w Kielcach odby-
ła się konferencja inauguracyjna, w której 
brali udział m.in. marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas i dyrektor 
ŚCDN Jacek Wołowiec. Nasza szkoła otrzy-
mała podstawowy sprzęt do prowadzenia 
zajęć: piłki dla dzieci wykonane z pianki, 
bramkę oraz znaczniki. Opiekunami zostali 
Paulina Szczerba – wychowawczyni klasy II 
oraz Hubert Pańtak – nauczyciel wychowa-
nia fizycznego. Nauczyciele uczestniczyli 
w cyklu szkoleń tj. warsztatach oraz konfe-

rencjach metodycznych, na których poka-
zane zostały zestawy ćwiczeń. Nauczyciele 
realizujący program wybrali 10-osobową 
drużynę, składającą się z uczniów klasy  
II i III. Dzieci wzięły również udział w kon-
kursie plastycznym „Bawię się w sport”, 
który organizowany był przez ŚCDN. Dnia 
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datkowo otrzymał puchar. 
Po zakończonym konkursie 
dzieci zostały poczęstowa-
ne soczkiem i słodką bułką 
ufundowaną przez Piekar-
nię Piotra Pietrasa z Imiel-
na.

Zwycięzcy:
I miejsce – Wiktoria Otwi-
nowska – ZPO Brzegi

II miejsce – Oskar Petelicki – SP Sobków
III miejsce – Igor Kasperek – ZPO Miąsowa.

Dyrektor szkoły oraz Agata Stefaniec i Miro-
sława Gawior-Kokosińska serdecznie dzięku-
ją wszystkim za przybycie.

Dnia 5 maja 2017 roku 
w  Szkole Podstawowej 
w Chomentowie odbył się 
VI Gminny Konkurs Ma-
tematyczny pod hasłem 
„Łamigłówki Mądrej Głów-
ki” dla uczniów z klas III. 
W konkursie brały udział 
dwuosobowe reprezen-
tacje szkół naszej gminy. 
Uczniowie indywidualnie rozwiązywali zada-
nia, które bezpośrednio po zakończeniu były 
oceniane i  punktowane. Każdy uczestnik 
otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez dyrektora szkoły. Zwycięzca do-

Organizatorem konkursu jest III Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz 
Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku. 
Cele sprecyzowane przez organizatora są na-
stępujące: budowanie i umacnianie tożsamości 
narodowej; wzbudzanie w młodych ludziach 
refleksji nad przynależnością do przestrzeni 
historycznej, geograficznej, duchowej, aksjo-
logicznej, jaką jest mała ojczyzna; rozwijanie 
zdolności literackich oraz wrażliwości i wy-
obraźni. Adresaci literackich zmagań to ucznio-
wie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
w Polsce, a także dzieci polonijne. Honorowy 
patronat nad tym działaniem objęły instytu-
cje: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Kurator 
Oświaty, Prezydent Miasta Włocławka, Wło-
cławskie Towarzystwo Naukowe oraz Dobrzyń-
sko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.

Informację o konkursie znaleźliśmy na stro-
nie internetowej Świętokrzyskiego Kuratorium 
Oświaty. Udało się zmotywować kilka osób do 
udziału w tej formie rywalizacji, to jest do prze-
myślenia zaproponowanego tematu i zredago-
wania pracy literackiej. Do końca marca zain-
teresowani uczniowie zobowiązani byli przesłać 
na adres organizatora opowiadanie zawierające 
w treści słowa Karola Dickensa „…i czuję tę 
wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie 
życie”. Nie liczyliśmy na jakikolwiek sukces, 
a jednak się powiodło. Amelia stworzyła bardzo 
ciekawy tekst i zajęła trzecie miejsce w kategorii 
„gimnazjum”. Jest to dla nas duży sukces.

Uroczysta gala, w czasie której laureaci 
i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe, odbędzie się we Włocławku 
w ostatnich dniach maja. 

Lidia Banaszek

Sukces gimnazjalistki
w konkursie literackim
Amelia Michalec, uczennica klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II 

w Sobkowie, znalazła się wśród laureatów piątej edycji międzynarodowego konkur-
su literackiego im. Marii Danielewicz-Zielińskiej „Słowo i tożsamość”.

VI Konkurs Matematyczny 
„Łamigłówki Mądrej Główki” Urząd Gminy w Sobkowie informuje, że 

konserwacją i  utrzymaniem oświetlenia 
ulicznego na terenie naszej gminy w roku 
bieżącym zajmuje się firma EKOBOX S.A. 
z siedzibą w miejscowości Wiśniówka 75, 
gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk.

Zgodnie z zapisami w umowie, awarie zgła-
szane Wykonawcy przez pracownika Urzędu 
Gminy w Sobkowie pisemnie lub telefonicz-
nie, powinny być usunięte w przypadku:
– bezpodstawnego świecenia lamp w porze 

dziennej – w ciągu 8 godzin od zgłoszenia,
– braku oświetlenia ulicznego w całym obwo-

dzie – w ciągu jednego dnia od zgłoszenia,
– awarii pojedynczych opraw w obwodzie – 

do trzech dni od zgłoszenia,
– wymiany oprawy na nową – do 14 dni od 

zgłoszenia.
Awarie oświetlenia ulicznego można zgła-

szać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 
w  siedzibie Urzędu Gminy w  Sobko -
wie w pokoju nr 8 lub na numer telefonu 
41 38 71 037 wew. 16. Sprawę prowadzi 
Artur Szmalec – inspektor ds. inwestycji i po-
zyskiwania funduszy europejskich.

Wystąpienie awarii w dni inne niż robocze 
(niedziele, święta itp.), a  szczególnie tych 
związanych z brakiem oświetlenia ulicznego 
w całym obwodzie lub świeceniem lamp w po-
rze dziennej, można również zgłaszać radnym 
i sołtysom poszczególnych miejscowości lub 
pracownikom Urzędu Gminy w Sobkowie – 
mieszkańcom tych miejscowości, którzy infor-
mację o wystąpieniu awarii przekażą osobom 
uprawnionym do kontaktów z wykonawcą. 

Oprac. Artur Szmalec

Konserwacja 
i utrzymanie oświetlenia
ulicznego na terenie 
gminy Sobków 
w roku 2017
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5 kwietnia 2017 roku 
na terenie Nadleśnictwa 
Jędrzejów w  leśnictwie 
Bizoręda w nawiązaniu do 
wieloletniej tradycji Święta 
Lasu odbyło się sadzenie 
drzew z udziałem między 
innymi uczniów naszej 
placówki i członków „Sto-
warzyszenia Brzegi nad 
Nidą”. Impreza ta odbyła 
się w  ramach ogólnopol-
skiej akcji edukacyjno-pro-
mocyjnej pn. „1000 drzew 
na minutę”.

Podczas spaceru poprze-
dzającego sadzenie leśnicy 
omówili zasady udostęp-
niania lasu społeczeństwu 
ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na funkcje 

ochronne. Leśnicy uczy-
li dzieci rozpoznawania 
drzew, krzewów oraz roślin 
runa leśnego. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły 
się kwitnące okazy zawilca, 
podbiału oraz przylaszczki.

Uczniowie pod bacznym 
okiem leśników uczyli się 
jak prawidłowo posadzić 
drzewa, aby w  przyszło-
ści móc cieszyć się ich 
pięknem. Na zakończenie 
wszystkim uczestnikom 
wręczono materiały eduka-
cyjne, symboliczne pamiąt-
ki oraz certyfikaty sadzenia 
drzew. Po pracy na wszyst-
kich czekał przygotowany 
przez leśników gorący po-
siłek.

Dwie uczennice Karolina Sobieraj i Milena 
Bida reprezentowały szkołę na X Powiato-
wym Konkursie Matematycznym dla uczniów 
klas I–III Szkół Podstawowych w Sędziszo-
wie pod honorowym patronatem Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu 
Jędrzejowskiego i Burmistrza Sędziszowa. 

Karolinka Sobieraj dostała Wyróżnienie 
w kategorii klas II, w konkursie brała udział 
już po raz drugi – w ubiegłym roku zajęła III 
miejsce w kategorii klas I. 

W konkursie brało udział 18 szkół z całego 
powiatu. Tym większy sukces, bo w każdej 
kategorii tylko 5 uczestników otrzymywało 
nagrody i dyplomy. Nasi uczniowie już po raz 
trzeci brali udział w konkursie. Zawsze jak 
do tej pory zajmując medalowe miejsca.

27.04.2017 roku w ZPO w Brzegach od-
był się XI Gminny Konkurs Ekologiczny pod 
hasłem: „Rzeka bez tajemnic”. Do konkursu 
przystąpiło 6 szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy. Każdą szkołę reprezentowało 
dwóch uczniów z kl. IV–VI.

 Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. 
W I części uczniowie indywidualnie rozwią-
zywali test, w  II zaś – rebusy, rozsypanki 
sylabowe, krzyżówkę, a także rozpoznawali 
rośliny i zwierzęta żyjące w rzekach. Wszy-
scy wykazali się dużą wiedzą ekologiczno
-przyrodniczą. 

Wyniki konkursu były bardzo wyrównane. 
I miejsce zajęły uczennice: Agata Klata i Pa-
trycja Olszak z ZPO w Brzegach (opiekun: 
Bogusława Molenda). Na II miejscu upla-
sował się Michał Rak z ZPO w Korytnicy 
(opiekun: Wioletta Cichy). III miejsce zajęli 
ex aequo: Kacper Górski z ZPO w Mokrsku 
Dolnym (opiekun: Ewa Kwiecień) i Mateusz 
Kupis ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie 
(opiekun: Małgorzata Ziętal).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy oraz nagrody książkowe ufundowane 
przez wójta gminy Sobków, Radę Rodziców 
ZPO w Brzegach oraz leśniczego – Bogdana 
Fitała.

Dodatkowo słodkie upominki oraz pamiąt-
kowe długopisy wręczyli uczestnikom radni 
gminy Sobków: Grażyna Kielin i Wiktor Stro-
jek. Konkurs przygotowały Mirosława Kolera 
i Bogusława Molenda.

Sukcesy uczniów 
Szkoły Podstawowej 
w Brzegach

XI Gminny Konkurs Ekologiczny 
w ZPO w Brzegach

„1000 drzew na minutę”
– akcja sadzenia drzew
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W dniu 25 kwietnia 2017 r. w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskie-
go odbyła się debata „Myśl – mów – udzielaj 
się!” w ramach projektu „Aktywność na plus”. 
„Aktywność na plus” to kontynuacja dzia-
łań Stowarzyszenia Edukacja przez Internet, 
umożliwiających udział osób młodych w dia-
logu usystematyzowanym (debaty, konferen-
cje z udziałem decydentów, ekspertów, osób 
odpowiedzialnych za tworzenie polityki mło-
dzieżowej). „Aktywność na plus” to projekt, 
w którym biorą udział osoby młode, głównie 
w wieku 16–19 lat, uczniowie kieleckich 
i jędrzejowskich szkół. Dotyczy ważnych dla 
świętokrzyskiej młodzieży tematów, takich 
jak: przedsiębiorczość, polityka młodzieżowa 
oraz aktywność obywatelska. W konferencji 
wzięli udział przedstawiciele m.in. I Liceum 
im. S. Żeromskiego, Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskie-
go z Jędrzejowa, ZSZ z Kielc oraz uczniowie 
Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II 
w Sobkowie wraz z nauczycielem języka an-
gielskiego Piotrem Zimochem. 

Debata była prowadzona przez uczniów 
Liceum im. Żeromskiego. Rozpoczęła się od 
przybliżenia idei projektu „Aktywność na plus” 
i podsumowania zrealizowanych do tej pory 
działań. Liderzy debaty podsumowali spotka-
nia dotyczące aktywności obywatelskiej, po-
lityki młodzieżowej oraz przedsiębiorczości. 
Wnioski z poszczególnych części posłużyły 
jako słowo wstępne do debat panelowych, 
w których jeszcze raz odniesiono się do wy-
żej wspomnianych kwestii. Uczniowie przez 
godzinę dyskutowali i sporządzono wnioski. 
Kolejna część spotkania była prezentacją 
wniosków z dyskusji panelowych wraz z ko-

mentarzami ekspertów. W roli ekspertów wy-
stąpili: Barbara Biskup (Regionalne Centrum 
Wolontariatu), Barbara Zamożniewicz (Rzecz-
nik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego), Magda Ma-
lec (kandydatka do Młodzieżowej Rady Miasta 
Kielce), Mateusz Piątkiewicz (Młodzieżowy 
Dom Kultury we Włoszczowie), Marta Boguc-
ka (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczo-
ści), ks. Michał Pakuła (nauczyciel z ZSP nr 
1 w Jędrzejowie), Piotr Zimoch (nauczyciel 
z gimnazjum z Sobkowa). W kwestii aktyw-
ności obywatelskiej podkreślono, iż tak na-
prawdę jest to działanie dotyczące własnego 
rozwoju, poprzez który możemy pomagać in-
nym i na nich oddziaływać. Aktywnym można 
być na wiele sposobów i wielu miejscach, co 
pozytywnie wpływa na rozwój lokalnych spo-
łeczności. Panel dotyczący przedsiębiorczości 
skoncentrował się na różnych formach bycia 
przedsiębiorczym i podkreślano potrzebę edu-
kowania młodych ludzi w tym zakresie oraz 
wskazywania osób, które mogłyby im pomóc 
w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Z ko-
lei przy kwestii polityki młodzieżowej zwróco-
no uwagę na fakt, iż, mimo że województwo 
świętokrzyskie jest dość aktywne w zakresie 
działań dotyczących młodzieży, to jednak 
z pewnością potrzebne jest skonkretyzowanie 
polityki młodzieżowej i umożliwienie większej 
liczbie osób bycia zaangażowanym w sprawy 
młodzieżowe. W dyskusjach nad poszczegól-

nymi panelami wsparcia udzielali eksperci. 
Konferencja zakończyła się podsumowaniem 
przygotowanym przez liderów debaty.

Udział w  debatach młodzieżowych jest 
szczególnie ważny dla młodych ludzi. Dzię-
ki możliwości wypowiadania swoich prze-
myśleń na forum uczą się bycia aktywnym 
obywatelem i dostrzegają możliwość zmia-
ny otaczającej ich rzeczywistości. Młodzież 
z  Gimnazjum z  Sobkowa przez wiele lat 
kontynuowała tę tradycję, co było widoczne 
w czasie konferencji „Myśl – mów – udzielaj 
się!”, gdzie pojawiło się wielu absolwentów 
naszej szkoły, którzy aktywnie włączają się 
w życie obywatelskie swojego regionu.

Piotr Zimoch

„Myśl – mów – udzielaj się!”
debata młodzieżowa
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Teren rekreacyjny

przy boisku do siatkówki

w Mokrsku Dolnym

Gminy z całej Polski mogły zgłaszać loka-
lizację, która weźmie udział w głosowaniu 
w celu wyłonienia zwycięzcy spośród wszyst-
kich zgłoszonych. W każdym województwie 
zostanie wyłoniona jedna lokalizacja, która 
uzyska najwyższą liczbę głosów, a następ-
nie organizator konkursu zainstaluje na niej 
siłownię zewnętrzną, łącznie 16 siłowni na 
terenie całego kraju.

Gmina Sobków zgłosiła do konkursu te-
ren rekreacyjny przy boisku do siatkówki 
w Mokrsku Dolnym. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do głosowania na stronie ht-

W dniu 1 kwietnia 2017 r. w Kielcach 
odbyły się VII Wojewódzkie Mistrzostwa 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Teni-
sie Stołowym. Natomiast 9 kwietnia w Bil-
czy odbyły się po raz pierwszy Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego Amatorów. 
W obu turniejach brała udział Kamila Tkacz 
(nauczycielka Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II w Sobkowie), zajmując I miej-
sca w swoich kategoriach.

Mistrzostwa 
Województwa 
Pracowników Oświaty
oraz Mistrzostwa 
Województwa 
Amatorów w Tenisie 
Stołowym

tps://www.nestleporusza.pl/glosowanie i od-
danie głosu na lokalizację zgłoszoną przez 
gminę Sobków.

Po zarejestrowaniu i  zalogowaniu jedna 
osoba będzie mogła każdego dnia trwania 
głosowania oddać jeden głos na wybraną lo-
kalizację.

Walczymy o siłownię zewnętrzną składa-
jącą się z czterech podwójnych urządzeń: 
biegacz + orbitrek, rower + jeździec, sur-
fer + twister, drabinka + podciąg nóg oraz 
pojedynczego urządzenia – wioślarz, a także 
tablicy z regulaminem.

Czy jedna z  16 siłowni ufundowanych 
przez Nestle powstanie w Mokrsku Dolnym?

Wszystko zależy od mieszkańców, któ-
rzy mogą głosować na stronie https://www.
nestleporusza.pl.

Im więcej Państwa głosów, tym większa 
szansa na wygraną! Głosowanie będzie trwa-
ło od dnia 10 maja do 30 czerwca br.

Nestle porusza Polskę. 
Porusz swoją okolicę 2017
W ramach organizowanego przez firmę Nestle konkursu dla gmin „Nestle Porusza 

Polskę; Porusz swoją okolicę 2017” Gmina Sobków zgłosiła swój udział do powyż-
szego konkursu.


