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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. 

Powyższe potwierdza, że organizowane od 
lat akcje są chętnie wspierane zarówno przez 
krwiodawców, 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 najofiarniejszymi 

w regionie świętokrzyskim okazali się krwio-
dawcy z gminy Sobków i to właśnie dzięki 
nim nasza gmina otrzymała ten zaszczytny 
tytuł, zajmując ponownie pierwsze miejsce 
w akcji honorowego krwiodawstwa.

W tym roku gmina Sobków również podjęła 
współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach na polu krze-
wienia idei honorowego dawstwa krwi w regionie.

Fakt, że krwi nie można wyprodukować ani 
niczym jej zastąpić oraz niewystarczająca wie-

XVII Festyn Rodzinny „Krew darem życia”
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 
przewidziana jest od godz. 8.00 do 18.00 
w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Sobkowie przy ul. Źródłowej 4. 

Ponadto krwiodawcy z terenu gminy Sob-
ków 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 numerem – 
Klub 400 – Gmina Sobków.

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

Efekty tej akcji zależą jednak w dużej mie-
rze od krwiodawców i sponsorów. Prosimy 
zatem wszystkich Państwa o włączenie się 
do tej pięknej charytatywnej imprezy.

Zwracamy się do przedsiębiorców z terenu gminy 
Sobków i innych darczyńców o wsparcie tej szczyt-
nej inicjatywy poprzez zakup dowolnej nagrody 
rzeczowej i przekazanie jej do puli gromadzonych 
nagród. Przekazaną nagrodę darczyńca będzie 
miał możliwość osobiście wręczyć wylosowanemu 
krwiodawcy, jeśli wyrazi taką chęć. W przypadku 
wręczania nagród przez inną osobę zostanie poda-
na informacja o darczyńcy tej nagrody.

Nagrodą może być również talon określonej 
wartości na produkty wytwarzane czy sprze-
dawane przez przedsiębiorcę. Lista nagród 
oraz sponsorów, którzy je ufundowali, będzie 
dostępna na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie www.sobkow.pl/festyn 2017 

Jak co roku zapewniamy ciekawy program 
artystyczny, wystąpią m.in.: Gminna Orkiestra 
Dęta z Nowin, zespół wokalno-taneczny RYT-
MIX z Sobkowa, zespół Korytniczanki, Kapela 
JĘDRZEJ z Potoka, STAN TUTAJ, ZUMBA FIT-
NESS, zespół MAGIC DANCE a jako gwiazda 
wieczoru o godz. 18.00 wystąpi znany wyko-
nawca muzyki disco polo ANDRE.

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

wójt gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

W drugą niedzielę wakacji, tj. 2 lipca br. w Sobkowie odbędzie się, połączony 
z akcją pobierania krwi, Festyn Rodzinny „Krew darem życia”.
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rów: Beatę Pszeniczną i Dawida Żłobińskie-
go. Warsztaty te rozwijały twórczy potencjał 
każdego uczestnika, poprzez przełamywanie 
ograniczeń i blokad emocjonalnych. To praca 
przede wszystkim z ciałem, które jest ogrom-
nym środkiem ekspresji, a także praca nad 
głosem – właściwą dedykacją, emisją i im-
postacją.

Zajęcia miały na celu nie tylko przybliże-
nie tajników pracy aktora, pozwoliły, również 
lepiej poznać prawdę o samym sobie i odna-
leźć w teatrze piękny, niepowtarzalny świat.

W dniach 10-16 maja dzieci z ZPO w Mokrsku 
Dolnym przebywały na zielonej szkole w Jaro-
sławcu. Jej program był bardzo bogaty i wypeł-
niony różnymi atrakcjami. Nikt nie mógł narzekać 
na nudę. Uczniowie podczas pieszych wędrówek 
mieli okazję poznać najbliższą okolicę. Odbyły się 
również 3 wycieczki wyjazdowe. Dzieci oprócz 
zajęć dydaktycznych uczestniczyły w dyskote-
kach, turniejach sportowych oraz spędzały czas 
na pływalni i oczywiście nad Bałtykiem. 

Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom 
nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych 
przeżyć. Każdy uczeń miał szansę pokaza-
nia się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, 
które przed nim stawiali nauczyciele, były 
dostosowane do jego możliwości. Dzieci, 
które wyjechały na zieloną szkołę, uczyły się 
samodzielności, samokontroli i samooceny. 
W  trakcie trwania zajęć poznawały słabe 
i mocne strony swoich osobowości.

Czas minął bardzo szybko i choć niektórzy 
nie jeden raz uronili łzę z tęsknoty za rodzi-
cami, ciężko było nam wyjeżdżać i wracać do 
domu. Jednak wróciliśmy uśmiechnięci i za-
dowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień.

Prężnie działająca w Szkole Podstawowej 
w Chomentowie grupa teatralna „Chochliki” 
od lat współpracuje z teatrem im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. 9 maja uczniowie 
pod opieką Małgorzaty Łazarskiej i Marty 
Godzisz wybrali się na spektakl „Cyrograf 
na kanwie legend świętokrzyskich”. Jest to 
spektakl, w którym poznajemy legendy Gór 
Świętokrzyskich oraz barwnych bohaterów 
tych legend: czarownice, strzygi, Zbója Ma-
deja, całą plejadę diabłów z Lucyferem na 
czele. Dowiadujemy się, skąd się wzięło Go-
łoborze i jaskinia zwana Piekłem oraz dlacze-
go Łysą Górę upodobały sobie czarownice.

Po wspaniałym przedstawieniu uczniowie wy-
brali się na wycieczkę po budynku. Dzieci zwie-
dziły miejsca niedostępne na co dzień dla wi-
dzów. Wchodziły na scenę, gdzie mogły z bliska 
obejrzeć jej kulisy, różne urządzenia teatralne: 
sznurownię, zapadnię, miejsce pracy inspicjen-
ta – suflera, jak również dekoracje do aktualnie 
granych przedstawień. Szczególne zaintereso-
wanie dzieci budziła garderoba – młodzi widzo-
wie oglądali w niej stanowiska, przy których 
aktorzy przygotowują się do spektakli oraz ich 
kostiumy i peruki, co widać na zdjęciach.

Następnie dzieci wzięły udział w warszta-
tach teatralnych prowadzonych przez akto-

WIZYTA W TEATRZE

Dzieci z ZPO w Mokrsku 
na Zielonej Szkole
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obiektu wraz z przeprowadzeniem szkole-
nia pracowników oczyszczalni ścieków.

Zakończenie inwestycji, w tym uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie zaplanowane 
jest na 30 października 2019 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nie-
ograniczony, w terminie do 12.06.2017 roku 
do godz. 9.00 ofertę złożyło czterech wyko-
nawców. W czasie, gdy artykuł był przekazy-
wany do druku, powołana przez wójta gminy 
Sobków komisja przetargowa przystąpiła do 
prac związanych ze sprawdzeniem złożonych 
ofert, w celu dokonania wyboru oferty naj-
korzystniejszej w oparciu o przyjęte w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) kryteria oceny, tj. cena – 60%, okres 
gwarancji – 20% i doświadczenie personelu 
wykonawcy – 20%.

Artur Szmalec

Wójt gminy Sobków informuje, że 10 maja 2017 r. została zawarta umowa dotacji nr 
85/17 z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2017 roku”.

Wartość zadania wynosi 32 499,36 zł, z czego:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach– 11 374,78 

zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie– 16 249,68 

zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
3. Środki własne Gminy – 4874,90 zł tj. 15% kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 12 maja 2017 roku Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego pełniący funk-
cję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 
2014–2020 podpisał umowę o  dofinan-
sowanie z Gminą Sobków na zadanie pn.: 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Sobków poprzez rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” 
w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wod-
no-ściekowa”. Koszt całkowity inwestycji 
wynosi: 6 090 448,86 zł, w tym kwota dofi-
nansowania z EFRR: 3 772 655,25 zł.

W dniu 26 maja 2017 r. Gmina Sobków, 
w nawiązaniu do podpisanej umowy na do-
finansowanie, ogłosiła przetarg nieograniczo-
ny na realizację powyższego zadania. Inwe-
stycja obejmująca rozbudowę i modernizację 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Sobkowie 
polegać będzie m.in. na:
– budowie: wiaty na osad odwodniony, 

zbiornika tlenowej stabilizacji osadu 
(KTSO), hali technologicznej, reaktora 
SBR, zbiornika retencyjnego, zbiornika 

ścieków dowożonych, kraty hakowej, 
silosu na wapno;

– montażu: stacji zlewnej i biofiltrów;
– wykonaniu: płyty ociekowej, zewnętrz-

nych instalacji technologicznych, elek-
trycznych, wodociągowych i kanalizacyj-
nych oraz placów manewrowych;

– przebudowie i  remoncie istniejącego 
zbiornika reaktora biologicznego SBR;

– remoncie: zbiornika osadu nadmiernego 
i pompowni głównej;

– wymianie urządzeń technologicznych 
w budynku technologicznym;

– pełnej obsłudze geodezyjnej;
– rozruchu mechanicznym, hydraulicznym 

i technologicznym obiektu wraz z osią-
gnięciem założonych parametrów techno-
logicznych;

– uruchomieniu i przekazaniu wykonanego 

Podpisanie umowy w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Sobkowie informuje, że w  związku ze 
zbliżającym się końcem okresu świadczenio-
wego 2016/2017 (tj. od 1.10.2016 r. do 
30.09.2017 r.) wnioski o przyznanie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 
(tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) będą 
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. 

UWAGA! W przypadku, gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go na nowy okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 
2017 r. , ustalanie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik nastąpi 
do dnia 31 października 2017 r. 

Natomiast w przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia z funduszu alimen-

tacyjnego na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami w okre-
sie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
października 2017 r., ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik nastąpi do dnia 30 listopa-
da 2017 r. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przyznawane są na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów 
(tj. Dz.U. z 2017, poz. 489).

Do świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go ma prawo osoba uprawniona do alimen-
tów od rodzica na podstawie tytułu wyko-
nawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bez-
skuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w  rozumieniu 
ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku 
której w okresie ostatnich dwóch miesięcy 
nie wyegzekwowano pełnej należności z ty-
tułu zaległych i bieżących zobowiązań ali-
mentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują osobie uprawnionej do ukończe-
nia przez nią 18. roku życia albo w przypad-
ku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo 
w przypadku posiadania orzeczenia o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności – bezter-
minowo. Świadczenia z  funduszu alimen-
tacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej 
niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do 
świadczenia uzależnione jest od spełnienia 
kryterium dochodowego tj. jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł. Przy ustalaniu 
uprawnień na nowy okres świadczeniowy do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane 
będą pod uwagę dochody członków rodziny 
osiągnięte w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres świadczeniowy tj. dochody 
za 2016 r. oraz zmiany w sytuacji dochodo-
wej stanowiące utratę lub uzyskanie docho-
du w rozumieniu ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
– została umieszczona w  instytucji za-

pewniającej całodobowe utrzymanie lub 
w pieczy zastępczej, 

– zawarła związek małżeński.
Dodatkowe informacje można uzyskać 

w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ul. Rzeczna 8, w godz. pracy od 
7.30-15.30, tel. 41 387 12 81.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
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Pomimo że nie opisano dotychczas przy-
padków zarażenia ludzi lub zwierząt przez 
krocionogi, należy unikać bezpośredniego 
kontaktu z krocionogami (skóra, oczy) ze 
względu na wydzielanie przez nie trujących 
substancji obronnych.

Krocionogi opuszczają swoje siedliska oraz 
kryjówki zazwyczaj po długotrwałych opadach 
deszczu i w poszukiwaniu suchych miejsc prze-
mieszczają się w kierunku siedzib ludzkich, 
w okolice różnych budynków i ich pomieszczeń, 
gdzie wokół fundamentów tworzą kilkucentyme-
trowej grubości warstwę wijących się robaków. 

Masowe migracje krocionogów znane są od 
dawna. Często gromadzą się w dużej liczbie 
na trawnikach, wokół domów, na ścianach 
budynków, a część wchodzi do wnętrz i za-
siedla piwnice.

Krocionogi stanowią rząd w typie stawono-
gów. Są one średniej wielkości (od 2 do 47 
mm) o ciele silnie wydłużonym i walcowatym. 
Ciało krocionogów pokrywa twardy zewnętrz-
ny pancerz, zawierający dużo soli wapnio-
wych. Mają głowę, trójsegmentowy tułów 
i długi odwłok. Na głowie są proste oczy, para 
krótkich czułków i gryzący narząd gębowy. 

Pierwszy pierścień tułowia nie ma nóg, dwa 
następne mają po jednej parze. Krocionogi 
posuwają się powoli do przodu, równomiernie 
ruchem płynnym. W spoczynku zaniepokojo-
ne zwijają się w kłębek i zapadają w nieru-
chome odrętwienie. Zimują we wgłębieniach, 
szczelinach lub wygrzebanych jamkach w zie-
mi. Pełny rozwój larw trwa rok, a długość ich 
życia wynosi od 3 do 5 lat. Krocionogi zasie-
dlają zwykle wilgotne miejsca i w ciągu dnia 
przebywają w kryjówkach, pod opadłymi liść-
mi, kamieniami, deskami itp.

Warunki sprzyjające. Zwiększaniu liczebno-
ści krocionoga piaskowego sprzyjają otwarte 
tereny trawiaste z wrotyczem i bylicą, tworzą-
ce wtórne zbiorowiska, które rozwijają się na 
odłogach, a także zbiorowiska z dominacją 
trzcinnika piaskowego na gruntach porolnych 
i przesuszonych łąkach. Zaprzestanie rolniczej 

działalności gospodarczej skutkuje powstawa-
niem takich zbiorowisk oraz sukcesją zarośli 
na opuszczonych polach i  łąkach. Biotopy 
podlegające sukcesji, gdzie zachodzą zmia-
ny składu gatunkowego i struktury biocenoz 
są charakterystyczne dla występowania kro-
cionoga piaskowego, który unika normalnie 
użytkowanych pól uprawnych. Czynniki an-
tropogeniczne wpływają zatem na zjawisko 
masowego występowania i wędrówek kro-
cionogów poprzez brak użytkowania terenu. 
Ingerencja człowieka w środowisko doprowa-
dziła do zaburzeń równowagi przyrodniczej 
w różnych biotopach, w tym także leśnych.

Wyposażone w stosunkowo dobry wzrok 
zwierzęta preferują budynki wyróżniające 
się w krajobrazie gabarytem i jasnymi ele-
wacjami, kontrastującymi z tłem otoczenia, 
zlokalizowane w pierwszym rzędzie zabu-
dowy. Korzystając z wolnych od przeszkód 
dróg, przemieszczają się one dość szybko, 
a napotkane bariery, jeżeli są wystarczająco 
szorstkie, pokonują lub omijają.

DZIAŁANIA 
PROFILAKTYCZNO-HIGIENICZNE
Mając na celu niedopuszczenie do obec-

ności i  rozwoju szkodników na posesjach 
i w budynkach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na zapewnienie owadoszczelności po-
mieszczeń oraz utrzymywanie w czystości te-
renów wokół domostw. Proponuje się w okre-
sie wędrówek krocionogów montowanie na 
ścianach budynków (na wysokości około 10 
cm) odwróconych rynien lub innych profilo-
wanych listew o gładkiej powierzchni. Jeżeli 
warunki terenowe pozwalają, można wokół 
budynku wkopać niski ekran ze sztywnej, 
gładkiej folii. Jego płaszczyzna powinna być 
lekko pochylona na zewnątrz i co najmniej 
o 10 cm przewyższać poziom gruntu lub 
trawnika, a ewentualne paliki podtrzymujące 
muszą być wbite od strony budynku.

Zaleca się regularne koszenie trawy w po-
bliżu zabudowań, usuwanie roślinności z za-
bezpieczonych ścian budynków (przylegają-
cych gałęzi, pnączy, wysokich chwastów), 
usuwanie resztek roślinnych (skoszonej tra-
wy, opadających owoców itp.) i zabezpiecza-
nie miejsc składowania odpadów organicz-
nych, a także likwidowanie potencjalnych 
kryjówek krocionogów – miejsc ciemnych 
i wilgotnych, np. pod butwiejącymi deskami. 
Utrzymywanie terenów rolniczych w użytko-
waniu (koszenie, uprawa) lub przynajmniej 
wykaszanie lub zaorywanie ugorów na pa-
sach o szerokości kilku metrów, utrzymywa-
nie rowów, utrudnia krocionogom wędrówki 
i bytowanie na danym terenie. Wspomaganie 
naturalnych procesów przyrodniczych po-
przez stwarzanie dogodnych warunków dla 
rozrodu i migracji zwierząt owadożernych 
np. jeży, drobnych ptaków śpiewających czy 

płazów przyczynia się do ograniczania liczeb-
ności krocionogów. 

Wrogowie naturalni krocionogów. Należą 
do nich m.in. żaba moczarowa i żaba trawna, 
ropucha szara, niektóre ptaki, jak np. szpak 
i cierniówka, a także jeże. Wskazana jest ich 
czynna ochrona, polegająca na stwarzaniu im 
odpowiednich warunków bytowania, np. po-
przez wieszanie budek dla ptaków, ochronę 
zadrzewień i zakrzewień, utrzymywanie w na-
turalnym stanie cieków, odtwarzanie zbior-
ników i zakładanie oczek wodnych, a także 
zapewnianie dogodnych warunków do migra-
cji drobnych zwierząt kręgowych, zwłaszcza 
płazów i owadożernych ssaków.

Środki chemiczne. Należy przestrzec przed 
stosowaniem do zwalczania krocionogów środ-
ków chemicznych. Ich skuteczność względem 
postaci dorosłych, co wykazały przeprowadzo-
ne testy laboratoryjne i próby polowe w kraju 

i zagranicą, jest bardzo niska lub krótkotrwała. 
Badane preparaty wykazują natomiast wysoką 
toksyczność względem innych zwierząt. Stoso-
wane owadobójcze pyretroidy (krocionogi nie 
są owadami!), jak na przykład środki zawiera-
jące α-cypermetrynę, są niebezpieczne dla śro-
dowiska, działają drażniąco na oczy i są bardzo 
toksyczne dla organizmów wodnych. Pomijając 
zagrożenie poważnym zatruciem ludzi, stoso-
wanie na własna rękę tego typu preparatów 
podnosi przede wszystkim śmiertelność zwie-
rząt odżywiających się krocionogami.

Sprawdzonym zabiegiem jest natomiast 
wapnowanie gleby zasiedlonej przez krocio-
nogi wapnem palonym.

METODA NIEINWAZYJNA
Polega na zwalczeniu szkodników sposobami 

naturalnymi, bez użycia środków chemicznych. 
Na przykład poprzez budowanie pułapek nę-
cących z kawałków ziemniaków, buraków lub 
marchwi. Przynęty rozkłada się w odstępach 
1–2-metrowych, w miejscu licznego występo-
wania szkodników i cienko przykrywa ziemią. 
Należy je kontrolować co 3–5 dni, niszczyć 
krocionogi i przynęty powtórnie rozkładać.

Wskazane jest codzienne sprzątanie i za-
miatanie krocionogów. Krocionogi należy 
uśmiercać wrzątkiem.

Na konkurs ogłoszony przez Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transpor-
tu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów 
i Centrum Kultury w Jędrzejowie zostały wysła-
ne prace uczniów z ZPO w Brzegach.

W konkursie na plakat dla uczniów klas IV- 
VI szkół podstawowych „Numer 999 – ratuje 
życie” wyróżnienie otrzymała uczennica klasy 
IV Anna Chatys. Konkurs na szczeblu szkoły 
przeprowadziła i zgłosiła Justyna Skrzypiec.

Informacja na temat zwalczania krocionogów
W związku z sygnałami docierającymi do Urzędu o pojawiających się na terenie 

gminy Sobków ogniskach krocionogów, informujemy mieszkańców naszej gminy 
o sposobach zwalczania i eliminowania tych szkodników glebowych.

Konkurs plastyczny 
„Numer 999
– ratuje życie”



GŁOS SOBKOWA – czerwiec 2017 5

dzów do pożytecznego i twórczego spędzania 
wolnego czasu, przekonywał jak wielkie ko-
rzyści płyną z obcowania z literaturą.

Edyta Wilk

Naszą placówkę odwiedziły dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola w Sobkowie. Niektóre 
przedszkolaki były pierwszy raz w bibliotece 
i z zainteresowaniem oglądały znajdujące się 
tam książki. Pani Renata Kwiatkowska  opo-
wiedziała dzieciom o zaletach czytania i korzy-
stania z biblioteki. Maluchy wysłuchały utwo-
rów ze zbioru „Dobre wychowanie wierszem”, 
z których w rymowany sposób dowiedziały się 
jak należy zachowywać się w miejscach takich 
jak biblioteka, teatr czy kino. Wierszem prze-
wodnim spotkania był utwór „Dobry zwyczaj 
– wypożyczaj”. W bibliotece w Chomentowie 
dzieci z tamtejszego przedszkola wysłuchały 
„Przygód Koziołka Matołka” oraz „Kopciuszka”, 
po czym wykonały prace plastyczne ilustrujące 
treści tych bajek.

Dorosłych czytelników zaprosiliśmy na recital 
pt. „Pieśń o domu”, który odbył się 15 maja 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie. 
Podczas spotkania młodzież recytowała poezję 
Marii Konopnickiej w związku z przypadającą 
w tym roku 175. rocznicą urodzin poetki, no-
welistki, publicystki, tłumaczki i autorki książek 
dla dzieci. Wśród przedstawionych gościom 
wierszy znalazły się m.in.: „Tam w moim kraju”, 
„Na grobie rycerza”’ „Trzeci maj”, „Na Wawe-
lu”, „Poznaliśmy się”. W utworach tych można 
odnaleźć śmiałość tematyki, subtelność analizy 
psychologicznej, bogactwo oryginalnych form 

narracyjnych, nowatorstwo i wysoki kunszt pi-
sarski. Maria Konopnicka przebijała się do lite-
ratury o własnych siłach. Była nie tylko pisarką, 
lecz i działaczką społeczną. Kosztem wielu wy-
rzeczeń samotnie wychowywała sześcioro dzieci. 
Przez wiele lat tułała się po Europie, nie zrywając 
kontaktów z krajem. Utwory Marii Konopnickiej 
zawierają protest przeciwko niesprawiedliwo-
ści społecznej oraz ustrojowi niosącemu ucisk 
i krzywdę. Nacechowane są patriotyzmem, liry-
zmem i sentymentalizmem. Do jej najsłynniej-
szych utworów możemy zaliczyć: zbiory nowel 
„Dym”, „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa”, 
utwory dla dzieci „O krasnoludkach i sierotce Ma-
rysi”, „Na jagody”, wiersze „Rota”, „Stefek Bur-
czymucha”, „Memu miastu”, „Zimowy poranek”.

W  maju zorganizowaliśmy także spotka-
nia z doradcami zawodowymi we współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 
Uczestniczyli w nich uczniowie Gimnazjum Pu-
blicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie oraz 
Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej. 
Specjaliści z Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej WUP przez dwa dni prowa-
dzili zajęcia z wykorzystaniem symulacyjnej gry 
ekonomicznej – Chłopska Szkoła Biznesu. Gra 
została opracowana przez Małopolski Instytut 
Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, 
szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy 
z grupą. Gra jest prostą symulacją mechani-
zmów wolnego rynku, na którym można obser-
wować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka 
handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje 
handlowe i wiele innych. Chłopska Szkoła Biz-
nesu w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy 
funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, 
promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kom-
petencje społeczne graczy i świetnie integruje 
grupę. Podczas gry młodzież wcieliła się w role 
piekarza, tkacza lub kowala. Gracze pozyskiwa-

li karty towarów potrzebne do zorganizowania 
wypraw handlowych, handlując pomiędzy sobą 
na jarmarku. Mieli okazję sprawdzić się w roli 
przedsiębiorcy, podejmowali decyzje w warun-
kach konkurencji i presji czasu, rozwijali zdolno-
ści analitycznego myślenia, planowania działań, 
konkurowania i współpracy z innymi. Zwycięzcy 
w grze odbyli najwięcej wypraw handlowych 
dzięki podejmowaniu własnych inicjatyw, ne-
gocjacjom handlowym oraz należytemu szaco-
waniu kosztów, przychodów i zysków. Podczas 
zabawy w grupie swoich rówieśników odkryli 
w sobie cechy przedsiębiorcy. 

Równie ciekawe i ważne wydarzenie miało 
miejsce w filii bibliotecznej w Mokrsku, gdzie 
z inicjatywy tamtejszej bibliotekarki, 8 maja 
zawitali strażacy z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. W spo-
tkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Mokrsku, a miało ono 
na celu przeprowadzenie rozmowy dotyczącej 
bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania 
powstawaniu pożarom – w szkole, w domu, na 
podwórku. Ponadto strażacy w trakcie pogadan-
ki przypomnieli o sposobie prawidłowego alar-
mowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały 
i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawa-
ły istotne pytania m.in. o to, do jakich zdarzeń 
należy wzywać straż pożarną. Dużą ciekawość 
wzbudził strażak w pełni przygotowany do pra-
cy w strefie zadymienia, a więc wyposażony 
przede wszystkim w aparat ODO i sygnalizator 
bezruchu, a także prezentacja torby PSP R1. 
Największą atrakcją spotkania okazał się nowo-
czesny wóz strażacki, którym na plac szkolny 
zajechali strażacy z OSP Sobków. Dzieci z bliska 
miały możliwość zobaczyć wyposażenie, jakim 
strażacy dysponują podczas swojej ciężkiej 
i odpowiedzialnej pracy. Mogły również usiąść 
w środku wozu strażackiego. Na zakończenie 
spotkania zaproszonym przez bibliotekę go-
ściom zostały złożone życzenia z okazji przypa-
dającego w maju Dnia Strażaka oraz wręczono 
na ręce Komendanta Straży słodki upominek.

Edyta Wilk, Renata Kwiatkowska
Małgorzata Gruszka

Uczniowie klas 1–2 tutejszej szkoły pod-
stawowej obejrzeli niezwykle sympatyczną, 
ciepłą bajkę o książkach i bajkowych posta-
ciach, promującą literaturę, a także uczącą 
tolerancji i akceptacji odmienności, poka-
zującą, że nie wygląd, ale to, kim jesteśmy 
świadczy o wartości człowieka. Bajka, poru-
szała także bardzo ważną kwestię dbałości 
o książki oraz zamiłowania do czytania.

Kolorowe, interaktywne przedstawienie spotkało 
się entuzjastycznym przyjęciem młodych widzów. 
Dzieci pięknie i odważnie odpowiadały na pytania, 
wykazały się dużą wiedzą o bajkach i baśniach, 
pomogły bohaterom bajki odnaleźć swoje miejsce 
w książce, zrozumiały także, że nie wszyscy są jed-
nakowi, a różnice należy akceptować.

Spektakl pokazał, jakie wartości niosą ze 
sobą książki, gorąco zachęcał młodych wi-

Wielkie hece w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta-

nia Dzieciom oraz Dnia Dziecka zaprosiła swoich najmłodszych czytelników na przedsta-
wienie pt. „Wielkie hece w bibliotece” w wykonaniu krakowskiej grupy teatralnej.

Maj w bibliotekach
Maj to dla środowiska bibliotekarskiego wyjątkowy czas, w maju bowiem obcho-

dzimy Dzień Bibliotekarza oraz Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, których głównym 
celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji 
oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szero-
kich kręgów społeczeństwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wraz z filia-
mi włączyła się w obchody tegorocznej, XIV już edycji programu Tydzień Bibliotek 
i zgodnie z jej hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” bibliotekarze przygotowali dla 
swoich czytelników ciekawe spotkania kulturalno-edukacyjne.
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Jak co roku w Dniu Dziecka świetlice wiej-
skie naszej gminy czekały na dzieci z propozy-
cją ciekawego spędzenia czasu. Ponieważ jest 
to wyjątkowy dzień, w którym każde dziecko 
powinno być radosne, zauważone i szczęśli-
we postarano się, aby tak właśnie wyglądał, 
z niespodziankami i atrakcjami. W każdej ze 
świetlic zorganizowano ciekawie czas: w nie-
których na sportowo, w innych krajoznawczo. 
Taki charakter miał Dzień Dziecka w świetlicy 
wiejskiej w Mzurowej, gdzie pani tam pracu-
jąca zorganizowała rajd po najbliższej okolicy 
z przystankiem na słodki poczęstunek i zaba-
wę na placu zabaw.

Przy świetlicy wiejskiej w Sobkowie 5 czerwca 
odbyło się ognisko oraz gry i zabawy prowadzo-
ne przez animatorów z Kielc. Wraz z dziećmi 
przybyli rodzice. Ten wspólny czas spędzono 

w ciekawy i niecodzienny sposób, robiąc bań-
ki mydlane, przy zabawie w wodny obstrzał, 
w przeciąganie liny, pompowanie balonów 
z wodą, grze w piłkę nożną, a na koniec przy 
tańcach i śpiewach. Przy organizacji ogniska po-
mogli radni z Sobkowa Danuta Wójcicka oraz 
Jerzy Majchrzyk, którzy kupili kiełbaski i napoje.

W  świetlicy wiejskiej w  Chomentowie 
1 czerwca pracownica świetlicy zorganizowa-
ła piknik, na który dzieci samodzielnie przy-
gotowały zdrowe, kolorowe kanapki. Były też 
babeczki, ciasteczka i popcorn. O napoje za-
troszczyła się radna Beata Syncerz, która wy-
ciskała świeży sok z jabłek i pomarańczy. Na 
zakończenie zabawy dzieci „zasypane” zostały 
bańkami mydlanymi puszczanymi z maszyny 
wypożyczonej przez Paulinę Chwastek – pre-
zesa Stowarzyszenia Nowy Horyzont.

W Jaworze tegoroczny dzień Dziecka odbył się 
2 czerwca. Do wspólnej zabawy zgłosiło się wiele 

dzieci w różnym przedziale wiekowym. Główną 
atrakcją było pieczenie kiełbasek przy ognisku 
i muzyce, które zasponsorował radny Łukasz 
Petera. Na placu świetlicy odbyły się również 
rozgrywki w piłkę nożną. Dzieci mogły też liczyć 
na słodki poczęstunek. Atmosfera dobrej zaba-
wy sprawiła, że dzieci tryskały dobrym humorem 
a dzień ten należał do niezapomnianych.

W świetlicy wiejskiej w Lipie Dzień Dziecka 

odbył się 2 czerwca. Zorganizowano różne 
gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci 
chętnie brały udział w przygotowanych dla 
nich konkurencjach, m.in. slalomie, biegu 
z przeszkodami, biegu z piłką, grze w dwa 
ognie itp. Po zawodach sportowych chłopcy 
wraz z dziewczynkami rozegrali mecz w piłkę 
nożną, a pod koniec dnia rozpalono ognisko, 

na którym pieczono kiełbaski. Dzień pełen 
atrakcji z pewnością zostanie zapamiętany 
jako wyjątkowy i bardzo udany.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w świetlicy 
wiejskiej w Miąsowej odbył się poczęstunek 
słodyczami i watą cukrową. Dzieci chętnie grały 
w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz w „Wygibaj-
tusa”. Zajęcia miały charakter integracyjny po-
przez spędzenie czasu przyjemnie i pożytecznie 
na rozmowach i wspólnym świętowaniu.

W świetlicy wiejskiej w Sokołowie Dolnym 
święto dzieci odbyło się 3 czerwca. Przygoto-
wano grill oraz poczęstunek dla dzieci, a tak-
że gry i zabawy. Do organizacji tego wyjątko-
wego dnia przyczyniła się radna z Sokołowa 
Dolnego Ewelina Kwas, a także właściciel 
sklepu Tomasz Sitarz poprzez zaopatrzenie 
w artykuły na zorganizowanie grilla i poczę-
stunku.

W świetlicy wiejskiej w Staniowicach Dzień 
Dziecka miał charakter zawodów w różnych 
konkurencjach: wyścig w  workach, bieg 
z  jajkiem, przeciąganie liny oraz inne gry 
i zabawy zręcznościowe, po których dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek. 

W  tych dniach, kiedy organizowany był 
Dzień Dziecka, dołożono wszelkich starań, 
żeby dzieci spędziły czas na tyle interesująco 
i wyjątkowo, aby dobry humor nie opuszczał 
ich na długo.

3 czerwca w Wierzbicy odbyło się spotka-
nie z okazji Dnia Dziecka. Po zbiórce dzieci 
wraz z opiekunami wybrały się na wyciecz-
kę rowerową do Łukowej przez Wojkowiec 
a następnie Gajówkę. W ramach bezpieczeń-

stwa rowerzyści byli wyposażeni w kamizel-
ki odblaskowe. Nie obyło się bez wyścigów 
rowerowych. Dzieci cieszyły się, mogąc ry-
walizować na bezpiecznej trasie. Po drodze 
odbyły się dwa przystanki na odpoczynek dla 
spragnionych rowerzystów. Dwie uczestnicz-
ki wycieczki, które jako najmłodsze pokonały 
trasę na swoich rowerach zostały nagrodzo-
ne pamiątkowymi medalami. Dzięki sprzyja-
jącej pogodzie można było podziwiać piękno 
miejscowości.

Po wycieczce wszyscy zgromadzili się na 
placu zabaw, aby rozpalić ognisko i upiec kieł-
baski. W spotkaniu udział wziął także Radny 

Józef Pyjas, który wraz z rodzicami dzieci za-
dbał o poczęstunek. Przygotowane były sałat-
ki, ciasta, słodycze i inne smakołyki.

Dzieci i młodzież miały zapewnione również 
inne atrakcje. Przeprowadzone zostały róż-
ne konkurencje, jak np. bieg w workach czy 
z szarfami oraz liczne gry z piłką. Dzieci chęt-
nie korzystały z urządzeń zamontowanych na 
placu zabaw. Podczas zabawy miały okazję 
do integracji i lepszego poznania się. Rodzi-
ce także mieli wiele wrażeń. Rozegrali mecz 
w piłkę nożną: mamy przeciwko tatom. Zwy-
cięstwo należało do mam.

Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej at-
mosferze. Cieszy fakt, że mieszkańcy potrafią 
współpracować ze sobą i dobrze się zorganizo-
wać. Dowodem tego było zadowolenie dzieci.

Dzień Dziecka w świetlicach wiejskich

Dzień Dziecka w Wierzbicy

Świetlica wiejska w Sobkowie

Świetlica wiejska w Chomentowie

Świetlica wiejska w Jaworze

Świetlica wiejska w Lipie

Świetlica wiejska w Miąsowej

Świetlica wiejska w Staniowicach
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w szkołach i ułatwianie dostępu do atrakcyj-
nej dla nich literatury. 

Wydarzenie było udokumentowane foto-
graficznie w sposób pokazujący frekwencję 
uczniów i zaproszonych gości.

Wiesława Radecka

W ramach Dni Otwartych Funduszy Euro-
pejskich w OEM „Świętokrzyski Sztetl” 18 
maja odbyła się prelekcja i prezentacja do-
tycząca dziejów żydowskich mieszkańców 
Sobkowa i Chęcin. W wydarzeniu wzięło 
udział około stu uczniów z Chęcin, Sobko-
wa i Chmielnika z nauczycielami, a grupie 
chęcińskiej towarzyszył wiceprzewodniczący 
Miasta i Gminy Chęciny – Jarosław Idziak.

Stanisław Osowski – dyrektor Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Sobkowie przedstawił 
historię Żydów sobkowskich, mówił także 
o inicjatywach podejmowanych przez szkołę 
w zakresie odbudowywania relacji polsko-ży-
dowskich. Uzupełnienie stanowił film przygo-
towany przez uczniów z Sobkowa w ramach 
Konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z kolei kie-
lecki historyk – Dariusz Kalina przypomniał 

dzieje osadnictwa żydowskiego 
w Chęcinach, wzbogacone o wątki 
obyczajowe i kulturowe, ilustrowa-
ne prezentacją.

Grupy szkolne zwiedziły mu-
zeum, chętnie także odwiedzane 
w tym dniu przez turystów w ra-
mach Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich. O  chmielnickim 
spotkaniu relację przygotowali 
m.in.: TVP Kielce oraz Radio ZET.

Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich (DOFE) to największe wy-
darzenie prezentujące projekty 
zrealizowane dzięki unijnemu do-
finansowaniu. IV edycja obejmuje 

Gmina Sobków otrzyma dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach 
programu dla gmin województwa świętokrzy-
skiego pn. Pracowania edukacji ekologicz-
no-przyrodniczej w szkole podstawowej, na 
stworzenie pracowni przyrodniczej w Zespole 
Placówek Oświatowych w Miąsowej. Całkowity 
koszt zadania będzie wynosił 25 000 zł, w tym 
dotacja 20 000 zł i środki własne 5000 zł.

Cele edukacyjne zadania to:
1. Polepszenie warunków nauczania przed-

miotów przyrodniczo-środowiskowych 
w szkole poprzez zakup sprzętu i pomocy 
dydaktycznych.

2. Integracja, komplementarność działań 
w zakresie edukacji ekologicznej na te-
renie gminy poprzez współpracę szkoły, 

urzędu gminy, społeczności lokalnej i in-
nych jednostek.

3. Podniesienie jakości edukacji ekologicz-
nej w szkole, kształtowanie zaintereso-
wań uczniów ekologią, ochroną przyrody 
i środowiska.

Pracownia ekologiczno-przyrodnicza zostanie 
wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Planowany jest zakup szeregu przyrządów do 
badania powietrza atmosferycznego, wody oraz 
gleby. W ramach programu w szkole zostaną 
przeszkoleni nauczyciele. Pracownia będzie wy-
korzystana do organizacji zajęć lekcyjnych i poza-
lekcyjnych o charakterze przyrodniczym, kształtu-
jących zainteresowanie dzieci ekologią, ochroną 
przyrody i środowiska. Planowana jest także or-
ganizacja warsztatów ekologicznych, konkursów 
o tematyce ekologicznej oraz zajęć terenowych.

Nowa pracowania edukacji ekologiczno-przyrodni-
czej w Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej

W czwartek 1 czerwca o go-
dzinie 10.00 uczniowie Gim-
nazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w  Sobkowie wraz 
z zaproszonymi nauczycielami 
i uczniami Szkoły Podstawowej 
dołączyli do drugiej ogólnopol-
skiej akcji masowego czytania 
„Jak nie czytam, jak czytam”.

W tym samym czasie uczniowie z całej Polski 
zebrali się w swoich szkołach lub poza nimi, 
aby wspólnie czytać swoje ulubione książki. 
My także spotkaliśmy się na placu szkolnym, 
aby stworzyć akcję i ustanowić rekord czytania 
w jednym momencie. Teren wokół szkoły przy-
stroiliśmy w plakaty, hasła i prace plastyczne 
wykonane przez uczestników specjalnie na tę 
okazję. Podczas czytania balony z hasłami po-
szybowały w niebo. Założeniem akcji było czy-
tanie przez dziesięć minut książki, którą uczeń 
przyniósł z domu lub wypożyczył z biblioteki. 
Akcja jest organizowana jako protest przeciw-
ko wszystkim statystykom, które mówią, że 
w 2015 roku 63% Polaków nie przeczytało 
ani jednej książki. Chcemy pokazać, że jednak 
czytamy i nie jesteśmy w tej niechlubnej sta-
tystyce. Chcemy pokazać dzieciom, że dorośli 
i dzieci czytają, że to nie jest nic wstydliwego, 
że z książką można miło spędzić czas.

Głównym celem akcji jest 
zwrócenie uwagi na zdiagnozo-
wany przez coroczne badania 
Biblioteki Narodowej syste-
matyczny spadek czytelnictwa 
i wykorzystanie masowej akcji 
do pokazania większej aktyw-
ności czytelniczej dzieci i mło-
dzieży. Podkreślenie koniecz-

ności tworzenia przez środowisko szkolne, 
władze lokalne i struktury państwa warun-
ków do skutecznej edukacji czytelniczej 

„Jak nie czytam, jak czytam”
 – ogólnopolska akcja czytania

setki wydarzeń i ciekawych propozycji spę-
dzenia wolnego czasu w całym kraju.

Do tegorocznej edycji akcji w Polsce zgłosi-
ło się ok. 800 podmiotów. Wśród prezentu-
jących swoje projekty są m.in. Port Lotniczy 
Fryderyka Chopina w Warszawie, Opera i Fil-
harmonia Podlaska, Hala Stulecia we Wrocła-
wiu, Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, 
EC1 w Łodzi, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, 
Ministerstwo Rozwoju i wiele innych atrakcyj-
nych miejsc, zarówno w wielkich miastach, 
jak i małych miejscowościach. Jest wśród 
nich Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Święto-
krzyski Sztetl” w Chmielniku.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
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W Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła 
II w Sobkowie odbyły się szkolne eliminacje 
XLVII Ogólnopolskiego Festiwalu Recytatorskie-
go „Poezja i proza na wschód od Bugu”. Kon-
kurs ten ma na celu upowszechnienie wśród 
młodzieży szkolnej najbardziej wartościowych 
utworów literatury narodów zamieszkałych na 
wschód od Bugu. Organizują go Stowarzysze-
nie Współpracy Polska – Wschód oraz Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.

W Sobkowie szkolne eliminacje do konkursu 
„Poezja i proza na wschód od Bugu” cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, 
wzięło w  nich udział siedemnaście osób. 
Uczniowie przystępujący do konkursu przy-
gotowywali trzy utwory: dwa utwory poetyc-
kie, i jeden – prozą (krótkie opowiadanie lub 
wybrany fragment większego utworu). Były to 
utwory poetów i pisarzy rosyjskich, głównie 
A.S. Puszkina, S. Michałkowa, I. Kryłowa, 
F. Dostojewskiego, A. Achmatowej, A. Barto. 

W eliminacjach wojewódzkich w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach naszą szkołę 
godnie reprezentowało pięć uczennic: Domini-

ka Nawrot, Oliwia Gawior, Karolina Prusicka, 
Weronika Słotwińska i Agata Syncerz.

I miejsce w kategorii Szkół Gimnazjalnych 
w województwie świętokrzyskim zajęła uczen-
nica naszego gimnazjum – Dominika Nawrot 
z klasy Ib. Ponadto dwie uczennice z klasy IIa 
Oliwia Gawior i Karolina Prusicka otrzymały 
wyróżnienie. Wszyscy startujący w konkursie 
wykazali się dużymi umiejętnościami recytator-
skimi i ciekawą interpretacją tekstów rosyjskich. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczest-
nicy pamiątkowe dyplomy. Uczniów do konkur-
su przygotowywała mgr Iwona Bagińska.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie od 
początku swego istnienia współpracuje z pro-
fesorem entomologii Kazimierzem Wiechem 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Lekcje 
w terenie, edukacyjne imprezy, zajęcia w ogro-
dzie botanicznym, konkursy przyrodnicze, wy-
kłady w ramach „Uniwersytetu dla młodzieży” 
to tylko część działań organizowanych przez 
profesora, w których uczestniczyliśmy. Kolejny 
etap współpracy to udział w projekcie tworzenia 
ścieżek dydaktycznych w województwie świę-
tokrzyskim, którego pomysłodawcą i kierowni-
kiem merytorycznym był profesor. W ramach 
tych działań powstała w Korytnicy geologiczno 
– przyrodnicza ścieżka edukacyjna. Korzystając 
z doświadczenia, jakie zdobyliśmy w trakcie 
tego ogromnego przedsięwzięcia zaprojektowali-
śmy drugą ścieżkę dydaktyczną, nieopodal Gim-
nazjum, na Międzygórzu w Sobkowie. 

Ścieżki dydaktyczne nade wszystko służą edu-
kacji młodzieży gimnazjalnej. Chętnie odwie-
dzali je również goście – Amerykanie z wymian 
w ramach klubów 4H, młodzież i wolontariu-
sze z programu Comenius i Erazmus, zaprzy-
jaźnione z nami szkoły. Mamy świadomość, iż 
podejmowane przez nas przedsięwzięcia z za-
kresu ekologii i bioróżnorodności zawdzięczamy 
profesorowi Wiechowi. Profesor z niesłabnącym 
entuzjazmem i cierpliwością, krok po kroku, po-
szerzał naszą wiedzę, budził w nas ciekawość 
i pokazywał, że odkrywanie tajemnic przyrody, 
tej wokół nas, może być fascynującą przygodą 
dającą wiele satysfakcji i miłości do małej oj-
czyzny. W tym roku prof. Wiech zaskoczył nas 
po raz kolejny. Nasze ścieżki za jego sprawą od-
wiedziły trzy grupy: 30 maja – studenci agrotu-

rystyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 1 
i 6 czerwca – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Krakowa.

Gości witał dyr gimnazjum Stanisław Osowski. 
Przedstawił historię Sobkowa i gminy, opowie-
dział o cennych zabytkach i walorach przyrodni-
czych naszej ziemi. Potem wyruszaliśmy w teren. 
Przewodnikiem na ścieżkach była nauczycielka 
biologii Jolanta Stępień. Studenci agroturystyki 
poznali obydwie ścieżki, dwie pozostałe grupy 
geologiczno-przyrodniczą w Korytnicy. Studenci 
UR w Krakowie zobaczyli Międzygórze w Sob-
kowie – malownicze miejsce poprzecinane głę-
bokimi wąwozami z murawą kserotermiczną, 
oczkiem wodnym, lasem sosnowym graniczącym 
z polami uprawnymi i przekonali się, że to miej-
sce jest wspaniałą, zieloną salą dydaktyczną.

Korytnica urzekła wszystkich. Gości oczarował 
widok dwóch majestatycznych wzgórz – Góry 

Łysej i Góry Grodziskowej, pomiędzy którymi 
rozciąga się urocza dolina z krętym strumykiem 
pośrodku. Górę Łysą porasta bujna i wielobarw-
na murawa kserotermiczna. Koniec maja, po-
czątek czerwca to okres, kiedy mogliśmy podzi-
wiać kwitnące łany zawilca wielkokwiatowego, 
szałwii łąkowej, krzyżownicy pospolitej, sparcety 
siewnej i ciemiężyka białokwiatowego. 

Emocje budziła również zamierzchła prze-
szłość – bo sięgająca 16 milionów lat wstecz 
– Góry Łysej. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, 
że 16 milionów lat temu teren ten był zalany 
przez wody ciepłego i pełno słonego morza, 
a paleontolodzy nazwali to miejsce Zatoką Ko-
rytnicką. Goście poznali grupy zwierząt, które 
żyły w tym zbiorniku i obejrzeli ich skamienia-
łe szczątki zachowane do dzisiaj. Dowiedzie-
li się, że Korytnica w świecie paleontologów 
nosi przydomek „perły miocenu”, a eksponaty 
stąd znajdują się w wielu geologicznych mu-
zeach Europy i Świata. Z dużą uwagą oglą-
dali skamieniałe muszle ślimaków, małży, 
ramienionogów, szkielety gąbek i wydrążenia 
skałotoczy. Najwięcej emocji wzbudziły zęby 
rekinów, zwierząt, które w miocenie wpływały 
do Zatoki Korytnickiej i tu je zgubiły.

Mamy nadzieję, że barwy i zapach murawy 
kserotermicznej, mioceńskie skamieniałości, 
odgłosy przyrody, błękitne niebo nad sobkow-
ską ziemią na długo pozostaną w pamięci na-
szych gości. Panu prof. K. Wiechowi dzięku-
jemy za współpracę i zapraszamy ponownie. 

Jolanta Stępień

Konkurs recytatorski „Poezja 
i proza na wschód od Bugu”

Studenci i turyści na ścieżkach 
dydaktycznych gminy Sobków
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W dniach 4–7 w Warszawie odbył się XII 
Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów 
Europejskich zorganizowany przez Polską 
Fundację im. Roberta Schumana. Spotkanie 
odbywało się pod hasłem „Sharing IS Caring” 
i było częścią międzynarodowego projektu 
Clubbing Europe. W Zjeździe uczestniczyło 
90 osób z dziesięciu krajów europejskich – 
pojawili się uczestnicy z Łotwy, Litwy, Bułga-
rii, Rumunii, Włoch, Danii, Niemiec, Francji, 
Portugalii (w tym jedna ze szkół z odległych 
Azorów). Polskę reprezentowały 3 kluby eu-
ropejskie – dwa ze szkół średnich z Warsza-
wy i z Wojkowic oraz Szkolny Klub Europejski 
„Europa Ojczyzn” z Gimnazjum Publicznego 
im. Jana Pawła II w Sobkowie z uczniem Ja-
kubem Urbańskim i opiekunem Piotrem Zi-
mochem. Oprócz Fundacji Schumana współ-
organizatorami Zjazdu Klubów były Fundacja 
Evens i Fundacja Konrada Adenauera, która 
Zjazd wsparła finansowo.

W czasie trzech dni pracy wszyscy uczest-
nicy brali udział w dwóch rodzajach zajęć. 
Pierwszy z nich dotyczył pracy nad przyszło-
ścią szkolnych klubów europejskich w obec-
nej Europie. W  panelach dyskusyjnych, 
dzieląc się spojrzeniem z różnych części Unii 
Europejskiej, młodzi ludzie i ich opiekunowie 
formułowali cele klubów, patrzyli na idealne 
rozwiązania, które chcieliby mieć w swoich 
szkołach, wymieniali problemy z którymi na 
co dzień się spotykają oraz wspólnie zasta-
nawiali się jak mogą je rozwiązywać. Podzie-
lono się także przykładami dobrych praktyk 
w poszczególnych szkołach i klubach. W jed-

nym z paneli odbyła się dyskusja na temat 
przewodnika o klubach europejskich, którego 
autorem jest Piotr Zimoch i w którym moż-
na znaleźć informacje także i o sobkowskim 
gimnazjum. Uczniowie i nauczyciele są twa-
rzami reprezentującymi szatę graficzną pu-
blikacji. Druga część zajęć dotyczyła warsz-
tatu przygotowanego przez Fundację Evens 
„Jakie jest Twoje ID?” i wiązała się z pod-
jęciem rozmowy na temat wartości europej-
skich oraz tego, co znaczy być Europejczy-
kiem we współczesnych czasach. Ważnym 
wydarzeniem w czasie zjazdu było zorganizo-
wanie stoiska szkolnych klubów europejskich 
w Miasteczku Europejskim oraz sam udział 
w Paradzie Schumana. Cała grupa przeszła 
w Paradzie Schumana, manifestując swe po-
parcie dla idei zjednoczonej i solidarnej Eu-
ropy. W stoisku zaprezentowano przewodnik 
klubów europejskich. Zorganizowano tam 
różne gry i zabawy na temat Europy i warto-
ści europejskich, w co aktywnie włączyli się 
zarówno sami uczestnicy zjazdu, jak i odwie-
dzający całe miasteczko. 

Zjazdy szkolnych klubów europejskich są 
szansą dla młodych ludzi i  ich opiekunów 
na spotkanie osób z różnych krajów, którzy 
działają na rzecz integracji i wartości euro-
pejskich. Mogą wtedy wymienić pomysły, 
nawiązać współpracę, a  także podszkolić 
swe kompetencje językowe. Oto jak udział 

w wydarzeniu podsumował jego uczestnik, 
Jakub Urbański: „Zjazd Klubów Europej-
skich w Warszawie był bez wątpienia jed-
nym z najlepszych wydarzeń, w jakich dane 
mi było uczestniczyć. Podczas jego trwania 
mogłem poznać wiele niezwykłych osób 
z różnych zakątków Europy. Warsztaty były 
zorganizowane bardzo dobrze, ponieważ 
pomimo ogromu osób, które brały w nich 
udział, mieliśmy możliwość nawiązania roz-
mowy praktycznie ze wszystkimi. Oczywiście 
oprócz wiedzy na temat UE oraz klubów eu-
ropejskich podszkoliłem swój język angielski, 
a także rosyjski. Udało się również nawiązać 
wiele ciekawych dyskusji nie tylko z ucznia-
mi, ale również z nauczycielami. Wydarzenie 
to z pewnością zapamiętam do końca życia.”

Piotr Zimoch

Clubbing Europe – XII Międzynarodowy 
Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich



GŁOS SOBKOWA – czerwiec 201710

Grupa teatralna „Czerwony dywan” z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Brzegach 18 maja 
2017 roku wzięła udział w Wojewódzkim Prze-
glądzie Małych Form Teatralnych i została zwy-
cięzcą na szczeblu powiatowym. Młodzi akto-
rzy zaprezentowali zagadnienia profilaktyczne 
w  teatralnej odsłonie na deskach Centrum 
Kultury w Jędrzejowie, a 22 czerwca wezmą 
udział w eliminacjch wojewódzkich przeglądu 
w kieleckim teatrze „Kubuś”. Autorką scena-
riusza i reżyserem jest polonistka Agata Twar-
dowka, kostiumy i scenografię przygotowała 
Elżbieta Szlembarska wraz z uczniami.

Z inicjatywy wójta gminy Sobków Tadeusza 
Domińczaka w szkołach podstawowych i gim-
nazjach gminy Sobków został przeprowadzony 
konkurs profilaktyczny mający na celu przybli-
żenie dzieciom i młodzieży tematyki związanej 
z uzależnieniem od alkoholu i innych używek oraz 
uświadomienie o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą 
używki. Konkurs przebiegał etapowo i składał się 
z kilku różnych kategorii. Dzieci miały za zadanie 
wykonanie pracy plastycznej w technice kolażu, 
przedstawiającej problem uzależnienia, jednocze-
śnie każda z placówek przygotowała prezentację 
multimedialną, w której zgłoszone do konkursu 
szkoły miały pokazać swoje działania oraz osią-
gnięcia w zakresie profilaktyki. Do konkursu zostali 
również zaangażowani rodzice poprzez możliwość 
wzięcia udziału w prelekcjach do nich skierowa-
nych i prowadzonych przez wykwalifikowanego 
specjalistę. Ostatnim etapem było przygotowanie 
i przedstawienie widowiska artystycznego poka-
zującego w sposób humorystyczny i łatwy w prze-
kazie problem uzależnienia od alkoholu i innych 
używek. Przebieg konkursu był pilotowany, a na-
stępnie oceniony przez Gminną Komisję Konkurso-
wą specjalnie powołaną na tą okoliczność.

W dniu 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka 
w Szkole Podstawowej w Sobkowie miało 
miejsce uroczyste podsumowanie konkur-
su, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
W sali gimnastycznej wspomnianej szkoły 
została przygotowana scena, na której wójt 
gminy Sobków podziękował dzieciom i ich 
opiekunom za zaangażowanie i włączenie 

się w działania profilaktyczne, ogłosił wyniki 
i dokonał wręczenia nagród wspólnie z za-
stępcą wójta, przewodniczącym Rady Gminy 
Sobków oraz sekretarzem gminy. W kon-
kursie udział wzięło 8 szkół podstawowych  
i 2 gimnazja z terenu gminy Sobków.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonała komisja 
w składzie: Jan Chatys – pełnomocnik wójta 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Mariola Bilewicz, Wioletta 
Zielonka, Janusz Bętkowski, Iwona Dusza i Mał-
gorzata Malmur. Za udział w konkursie każda ze 
szkół otrzymała komputery przenośne – laptopy.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęły ex aequo: Szkoła Podstawowa 
z Sobkowa, która otrzymała aparat cyfrowy 

oraz Szkoła Podstawowa z Sokołowa Dolnego, 
która otrzymała elektroniczny mikroskop bio-
logiczny z kamerą 1,3 Mpx. Następna uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa z Miąsowej, zaś 
wśród gimnazjów najlepsze okazało się Gim-
nazjum z Miąsowej, które wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w Miąsowej jako Zespół Placó-
wek Oświatowych otrzymało elektroniczny mi-
kroskop stereoskopowy 3D z kamerą 3 MPx.

Po ogłoszeniu wyników każda ze szkół, któ-
re znalazły się na podium, wystąpiła z przed-
stawieniem artystycznym przed przybyłymi 
gośćmi oraz przedstawicielami każdej ze 
szkół biorących udział w konkursie. Na za-
kończenie dzieci oraz dorośli wzięli udział 
w poczęstunku przygotowanym na tę okazję.

„I właśnie w maju, kiedy rozkwitają bzy i tu-
lipany, a śpiew ptaków przypomina, że to już 
wiosna – jest w kalendarzu dzień poświęcony 
najdroższej osobie na świecie – MATCE.”

Z okazji tak miłego święta młodzi artyści 
przygotowali program artystyczny, na który 
składały się wiersze, piosenki, tańce i przed-
stawienie.

Przed mamami wystąpiły: przedszkolaki 
pod kierunkiem Beaty Krzywdy i Doroty Gi-
bas, uczniowie klas II i III, grupa taneczna 
oraz członkowie grupy teatralnej „Czerwony 
dywan”. Uczniów do występu przygotowa-
ły Mirosława Kolera, Elżbieta Szlembarska 
i Agata Twardowska.

W  tym roku dzieci z  całej naszej szko-
ły – tzn. od przedszkola do szóstej klasy, 
wyjechały na Dzień Dziecka do Skansenu 
w Tokarni. Była to okazja, by nie tylko mile 
spędzić czas, lecz również odświeżyć swoją 
wiedzę o regionalnych skarbach, które znaj-
dują się tak niedaleko nas. W tym dniu było 
tam wiele atrakcji dla pociech w różnym wie-
ku, zorganizowane gry i zabawy pod opieką 
animatorów oraz oczywiście kramy z ludowy-
mi zabawkami i nie tylko.

Tego dnia uczestniczyliśmy również w wielkiej 
ogólnopolskiej akcji pobicia rekordu w czytaniu 

książek. Włączyli się w nią wszyscy uczniowie, 
nauczyciele oraz Małgorzata Gruszka z Biblio-
teki Publicznej w Mokrsku Dolnym.

Dzień Mamy 
w ZPO w Brzegach

DZIEŃ DZIECKA W ZPO W MOKRSKU

Sukces młodych aktorów z Brzegów 
na deskach CK w Jędrzejowie

Podsumowanie konkursu profilaktycznego
„Alkohol kradnie wolność”
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Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych Nowy Horyzont z siedzi-
bą w Chomentowie wzięło udział 
w programie Pomoc żywnościowa 
– Podprogram 2016. W  okresie 
od grudnia 2016 roku do maja 2017 roku 
przekazano potrzebującym z terenu gminy 
Sobków przeszło 24 tony artykułów spożyw-
czych o wartości ok. 111 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014–2020 (PO PŻ) współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym – Podprogram 2016, 
rozpoczął się w  sierpniu 2016 r. Stowa-
rzyszenie Nowy Horyzont, współpracując 
z Bankiem Żywności w Kielcach przystąpiło 
do ww. programu w grudniu 2016 r. W su-
mie pomoc w formie paczek żywnościowych 
w liczbie 2000 otrzymało 500 osób.

Od grudnia 2016 r. do maja 2017 r. przeka-
zano potrzebującym łącznie 24 525 kg arty-
kułów spożywczych o wartości 111 723,88 

zł. W asortymencie znajdowały się 
następujące artykuły spożywcze: 
cukier biały, fasola biała, filet z ma-
kreli w oleju, groszek z marchewką, 
gulasz wieprzowy z  warzywami, 

herbatniki, koncentrat pomidorowy, makaron 
jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet 
wieprzowy, powidła śliwkowe, ryż biały, ser 
podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobio-
wa, szynka wieprzowa mielona. Artykuły te 
za każdym razem były zróżnicowane. 

W dostarczaniu towaru wsparły nas firmy 
z terenu gminy Sobków:
• ZUH TOMBET TOMASZ GWÓŹDŹ, Kort-

nica 10 A, 28-305 Sobków
• Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Metalbet” 

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

• „Stef-Trans” Usługi Transportowe Piotr 
Stefaniec Krzysztof Stefaniec, 28-305 
Chomentów 99 a.

Do rozładunku żywności zgłaszali się: 

członkinie Stowarzyszenia Nowy Horyzont, 
mieszkańcy Chomentowa i osoby korzysta-
jące z pomocy żywnościowej. W wydawaniu 
żywności aktywnie uczestniczyły członkinie 
Stowarzyszenia Nowy Horyzont.

W ramach działań towarzyszących PO PŻ 
2014–2020 zorganizowane zostały dwie 
edycje warsztatów kulinarrno-żywnościo-
wych, w  których uczestniczyło w  sumie 
50 osób. Warsztaty odbywały się w marcu 
i kwietniu 2017 roku i udział w nich bra-
ły osoby zakwalifikowane do programu. 
W  imieniu swoim, całego Stowarzyszenia 
i wszystkich osób korzystających z pomocy 
żywnościowej pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim sponsorom, osobom zaanga-
żowanym w rozładunek i wydawanie żywno-
ści, a także Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej z Sobkowa za udaną współpracę. 
Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!!!

Prezes Stowarzyszenia Nowy Horyzont
Paulina Chwastek

5 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Chomentowie uczniowie świętowali Dzień 
Dziecka. W tym dniu w placówce zrobiło się 
bardzo kreatywnie…, a to za sprawą warsz-
tatów zorganizowanych przez Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont. 
Uczniowie i  przedszkolaki uczestniczyli 
w mydlarskich i  świecowych warsztatach 
edukacyjnych. Udział w tych warsztatach dał 
dzieciom niezwykłą radość z samodzielnie 
wykonanych mydełek i świec, a także była to 
ciekawa lekcja, podczas której dzieci dowie-
działy się wielu informacji. Największą frajdę 
sprawiła dzieciom możliwość samodzielnego 
wykonania mydła i świecy. Powstałe cuda 

dzieciaki mogły zabrać ze sobą do domu. 
Po zajęciach praktycznych przyszedł czas na 
pokaz olbrzymich baniek mydlanych na bo-
isku szkolnym. Na zakończenie dnia pełnego 
wrażeń grono pedagogiczne wraz z rodzica-
mi uczniów przygotowało pyszne kiełbaski 
z grilla.

Podsumowanie programu „Pomoc żywnościowa”

29 maja w Przedszkolu przy ZPO w Brze-
gach odbył się Przedszkolny Przegląd Poezji 
dla Dzieci pod hasłem „Czy to bajka, czy nie 
bajka...”. W przeglądzie wzięły udział chętne 
dzieci, a na widowni usiedli uczniowie kla-
sy II i III, nauczyciele oraz rodzice. Pomimo 
tremy, nawet najmłodsi pięknie recytowali 
wiersze i byli nagradzani gromkimi brawami. 
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w prze-
glądzie, otrzymały dyplomy i nagrody książ-
kowe. Inicjatorką i fundatorką nagród była 
Beata Krzywda, nauczycielka przedszkola 
i wychowawczyni „maluchów”.

Przedszkolny przegląd
poezji dla dzieci

Kreatywny Dzień Dziecka 
w Szkole Podstawowej w Chomentowie
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Ile jest życia w ziemi i w wodzie!
I ty młodzieńcze oszczędzaj wodę, 

nie niszcz i nie śmieć, dbaj o przyrodę!
Wspólne spotkanie uświetniły piosenki o te-

matyce przyrodniczo-ekologicznej. Uczniowie 
swoimi talentami wokalnymi, tanecznymi 
i teatralnymi przekazali istotę święta i skłoni-
li do refleksji nad dbałością o naszą planetę. 

Dyrektor szkoły Dariusz Butenko podzięko-
wał uczniom, którzy pod opieką Małgorzaty 
Ziętal oraz Volhy Wujcik, przygotowali tak 
niecodzienną lekcję przyrody.

Po takiej porcji świetnej zabawy i rzetelnej 
wiedzy o ekologii przeszliśmy do działania 
i cała społeczność szkolna udała się na akcję 
sprzątania najbliższego otoczenia szkoły.

Małgorzata Ziętal

Dzień Ziemi to największe ekologiczne 
święto, kiedy ludzie na całym świecie łączą 
siły, aby uświadomić wszystkim, że wspania-
łe dary przyrody trzeba wykorzystywać mą-
drze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych 
pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody 
– ekologami i dbać o środowisko. Budzenie 
wśród dzieci współodpowiedzialności za stan 
środowiska w przyszłości, poczucia troski 
o stan czystości najbliższego otoczenia oraz 
wychowanie w duchu miłości i szacunku do 
przyrody to główne cele tegorocznych obcho-
dów Dnia Ziemi w naszej szkole.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy VI, 
którzy w ekozespołach przybliżyli historię Dnia 
Ziemi, przedstawili znaczenie lasów, czystego 
powietrza, wód, podjęli tematykę odpadów 
i źródeł energii oraz zaprezentowali sposoby 
postępowania na rzecz ochrony Ziemi.

Następnie uczniowie klasy IV w ramach 
koła ekologicznego przedstawili zabawną, 
ale pouczającą inscenizację pod hasłem „Żyj 
w harmonii z przyrodą”, której akcja rozegra-
ła się na leśnej polanie. Przedstawienie było 
apelem zwierząt o proekologiczne zachowa-
nie ludzi i życie w przyjaźni zarówno z przy-
rodą, jak też ze sobą.

Gdy się do życia wiosną świat budzi,  
przyroda pisze apel do ludzi:

To my rośliny, to my zwierzęta!  
O naszym zdrowiu nikt nie pamięta?

Trujące ścieki, trujące dymy, bez tlenu 
rzeki... my się dusimy!

A gdy umrzemy w trującym brudzie,  
na martwej ziemi zginą też ludzie!

Chcemy żyć z wami w zgodzie, przyjaźni, 
niech nie zabraknie wam wyobraźni!
Tęczowy motyl nad łąką lata, pająk  

dokładnie sieć swą uplata.
Patrzcie, jak pięknie w lesie, w ogrodzie! 

7 czerwca w Szkole Podstawowej w Soko-
łowie Dolnym odbył się już po raz kolejny 
Gminny Konkurs Recytatorski. Jego celem 
było przybliżenie uczniom wierszy Juliana 
Tuwima, zachęcenie do czytania poezji. Pa-
tronat nad konkursem sprawował Tadeusz 
Domińczak, wójt gminy Sobków oraz przed-
stawiciel Rady Gminy – Józef Pyjas.

Tym razem przed konkursowymi zmagania-
mi uczniowie w ciekawy sposób przedstawi-
li zmagania książki z nowoczesną techniką 
– komputerem, telewizorem – przeprowa-
dzając SĄD NAD KSIĄŻKĄ. Następnie ze 
szkolnej sceny usłyszeliśmy wiele utworów 
o różnym stopniu trudności. Jury, w skład 
którego weszli opiekunowie uczniów, po 

wysłuchaniu wszystkich artystów, ogłosiło 
werdykt, który został przyjęty z ogromną ra-
dością. Poziom artystyczny był wyrównany, 
a różnice pomiędzy poszczególnymi wykona-
niami utworów niewielkie.

Puchar Wójta Gminy wywalczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sobkowie. 

W  indywidualnych zmaganiach najlepsi 
okazali się: I miejsce – Nikodem Olszański 
ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie. W tym 
roku przyznano dwa równorzędne drugie 
i trzecie miejsca. Miejsce II wywalczyły Maja 
Mazur ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie 
i Katarzyna Kwas ze Szkoły Podstawowej 
w Chomentowie. Na III miejscu uplasowa-
ły się Natalia Kwapisz – reprezentantka go-

spodarzy i Ewa Simlat – uczennica Zespołu 
Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym. 

Wszyscy uczniowie, nie tylko zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. 
Było to możliwe dzięki uprzejmości sponsorów 
Józefa Pyjasa, radnego gminy Sobków oraz 
Pawła Białego, właściciela firmy ROL-BUD.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w So-
kołowie Dolnym w marcu br. wzięli udział 
w zorganizowanym przez KRUS konkursie 
plastycznym pod hasłem: „Bezpiecznie na 

wsi to podstawa – środki chemiczne to nie 
zabawa”. Celem konkursu była populary-
zacja wśród uczniów szkół podstawowych 
z terenów wiejskich pozytywnych zachowań 

związanych z pracą 
w gospodarstwie rol-
nym.

W  ramach przed-
sięwzięcia pracow-
nik KRUS z  Ję -
drzejowa 1 marca 
2017 r. przeprowa-
dził w szkole z dzieć-
mi pogadankę na 
temat zapobiegania 

Święto Ziemi w Szkole Podstawowej w Sobkowie

wypadkom związanym z obecnością w go-
spodarstwie rolnym substancji chemicznych. 
Odbyła się także projekcja filmu pt. „Rodzina 
Porażków”.

Uczniowie ze wszystkich klas przystąpili do 
wykonywania prac. Na etapie powiatowym 
uczennica klasy piątej Natalia Marzecka 
zdobyła III miejsce w grupie wiekowej klasy 
4–6. Jej praca zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego. Pracę uczennica wykonała 
pod kierunkiem nauczycielki plastyki Elżbiety 
Fatygi.

W  dniu 11 maja br. pracownicy KRUS 
przyjechali do naszej szkoły podziękować 
uczniom za udział w konkursie oraz pogra-
tulować laureatce. Uroczyste wręczenie dy-
plomu i nagrody odbyło się 2 czerwca na 
festynie z okazji Dnia Dziecka przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

Sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym w konkursie plastycznym

Gminny Konkurs Recytatorski
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ciach rekreacyjno-sportowych prowadzo-
nych przez animatora, a zorganizowanych na 
placu przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Miąsowej.

Jak co roku przedszkolaki z Przedszkola Sa-
morządowego w Miąsowej świętowały Dzień 
Mamy i Taty. Dnia 26 maja 2017 r. wszyst-
kie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość 
i wdzięczność za rodzicielską dobroć i cierpli-
wość, za serca, które tak wiele rozumieją i tak 
wspaniałomyślnie wybaczają, a także za mą-
drość i autorytet. Po wspaniałych występach, 
w których dzieci zaprezentowały swoje zdolno-
ści recytatorskie, wokalne i taneczne na twa-
rzach rodziców zauważyć można było wzrusze-
nie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym 

programie artystycznym dzieci wręczyły swoim 
rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty 
i laurki. Charakter tej uroczystości był wzrusza-
jący i radosny, a wszystko przebiegło w niezwy-
kle rodzinnej i miłej atmosferze.

Natomiast 1 czerwca z okazji Dnia Dziec-
ka na naszych przedszkolaków czekało wiele 
atrakcji. W tym dniu dzieciaki „osłodziły” się 
pysznymi lodami, pączkami oraz witamino-
wymi soczkami, otrzymały również zestawy 
zabawek do piaskownicy zakupione przez 
Radę Rodziców oraz uczestniczyły w zaję-

Jak świętowały przedszkolaki z Miąsowej?

25 maja w Szkole Podstawowej w Miąso-
wej odbył się XIII Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny „Mistrz Ortografii 2017”, który skie-
rowany był do uczniów klas IV–VI Gminy 
Sobków. Każdą placówkę reprezentowało 
dwóch uczniów.

Celem konkursu było: doskonalenie umie-
jętności w zakresie stosowania zasad orto-
graficznych języka polskiego, doskonalenie 
poprawności pisowni ortograficznej i grama-
tycznej, kształcenie nawyku prawidłowego 
stosowania podstawowych zasad ortograficz-
nych, rozwijanie zainteresowań kulturą języ-
ka polskiego. Uczniowie mieli do napisania 
dyktando „Wspomnienia z wakacji” opraco-

wane przez Lidię Pasich, metodyczkę języka 
polskiego ŚCDN w Kielcach, z którym piszą-
cy poradzili sobie znakomicie.

Mistrzem Ortografii została Patrycja Ol-
szak reprezentująca Zespół 
P lacówek  Oświa towych 
w Brzegach, II miejsce zajęła 
Aleksandra Gruszczyńska ze 
Szkoły Podstawowej w Sob-
kowie, na III miejscu uplaso-
wały się Kinga Jakubowska ze 
Szkoły Podstawowej w Mią-
sowej i Natalia Marzecka – 
Szkoła Podstawowa w Sokoło-
wie Dolnym.

Wszystkim bardzo serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w konkursie za rok.

Mistrz Ortografii

• Uczniowie naszej szkoły byli na wyciecz-
ce w  teatrze im Stefana Żeromskiego 
w Kielcach, gdzie mogli od kulis poznać 
tajniki pracy nie tylko aktorów ale także 
scenografów i charakteryzatorów.

• Mama – to jedno słowo, a ileż kryje w sobie 
treści. Każdy z nas chowa w sercu wdzięcz-
ność za to, że mama dała mu największy 
skarb – życie. 26 maja uczniowie wszyst-

Z życia szkoły w Lipie kich klas oraz oddziału przedszkolnego 
zaprezentowali się przed swoimi mama-
mi. Dzieci pięknie deklamowały wierszyki, 
a także śpiewały piosenki. W ten prosty 
sposób pokazały jak bardzo kochają i sza-
nują swoje ukochane mamy. 

• Uczniowie naszej szkoły Dzień Dziecka 
spędzili w najfajniejszym parku rozrywki 
w Polsce o nazwie ENERGYLANDIA. Dzieci 
jeździły na licznych karuzelach, rollerco-
asterach, zjeżdżalniach, gdzie na własnej 
skórze doświadczyły adrenaliny i emocji. 
Wszyscy wrócili zmęczeni, ale zachwyceni.

• 2 czerwca troje uczniów klasy szóstej 
wzięło udział w konkursie języka angiel-
skiego organizowanym przez Piotra Zimo-
cha w Szkole Podstawowej w Mokrsku pt. 
„English is Fun”. Oprócz części konkur-
sowej, dzieci uczestniczyły w zabawach 
organizowanych przez zaproszonych wo-
lontariuszy z kilku krajów. Wszystkim bar-
dzo się podobało. Ponadto dzieci wzięły 
udział w konkursie ortograficznym, infor-
matycznym oraz dla uczniów klas II, III 
i IV „Tęczowy świat poezji dziecięcej”.

Organizatorami konkursu byli wójt gminy 
Sobków Tadeusz Domińczak oraz dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej 
Janusz Bętkowski.
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skich organizacji patriotycznych działających 
po zakończeniu II wojny światowej oraz ich 
znaczeniu dla narodu i państwowości polskiej

– budowanie zainteresowań przeszłością 
i rozwijanie indywidualnych zaintereso-
wań uczniów.

W konkursie udział wzięło 87 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 
jędrzejowskiego. Szkołę Podstawową w Mią-
sowej reprezentowała uczennica klasy VI Ane-
ta Jagodzińska, która zajęła I miejsce i jako 
laureatka wraz z nauczycielem historii Mał-
gorzatą Kosowską pojedzie na wycieczkę do 
Brukseli, ufundowaną przez posła do Parla-
mentu Europejskiego Bogdana Wentę.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
3 czerwca w Centrum Kultury w Jędrzejowie 
przy okazji Dni Jędrzejowa.

We wtorek 16 maja 2017 r. uczniowie dru-
giej klasy Publicznego Gimnazjum w Miąso-
wej wraz z opiekunami Krystyną Wisowatą 
i Małgorzatą Malmur uczestniczyli w debacie 
oksfordzkiej zorganizowanej przez Kurato-
rium Oświaty w Kielcach. Spotkanie odbyło 
się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach. 

O tym, jak istotny wpływ na rozwój młode-
go człowieka ma rodzina, debatowała mło-
dzież podczas XV edycji Świętokrzyskich Dni 
Profilaktyki pod hasłem „Rodzina Twój Bez-
pieczny Świat”. Temat debaty brzmiał: „Mło-
dego człowieka bardziej kształtuje rodzina 

niż środowisko zewnętrzne”. 
Tematyka spotkała się z du-
żym zainteresowaniem mło-
dzieży i pobudziła do dyskusji.

Uczniowie dwóch kieleckich 
szkół: II oraz IV liceum ogól-
nokształcącego przedstawili 
swój punkt widzenia na rolę 
rodziny w rozwoju emocjonal-
nym młodego człowieka.

Podsumowaniem spotkania 
był występ grupy teatralnej 
PaT, która zaprezentowała 
spektakl profilaktyczny.

29 maja 2017 r. uczniowie klas 0–III Szko-
ły Podstawowej w Miąsowej przygotowali dla 
swych Rodziców ciekawy program artystycz-
ny „Kochamy Was!’”. 

W pięknych strojach, w ślicznie udekoro-
wanej sali dzieci recytowały wiersze, tańczyły 
i śpiewały piosenki. Impreza była znakomitą 
okazją, aby pochwalić się talentem tanecznym, 
muzycznym i recytatorskim. Występ małych 
artystów wywołał u Rodziców łzy wzruszenia.

Na zakończenie dzieci złożyły Rodzicom życze-
nia, wręczyły własnoręcznie wykonane upomin-
ki, a także zaprosiły ich na słodki poczęstunek.

Te krótkie chwile spędzone w szkole z pew-
nością na długo pozostaną w pamięci – za-
równo Rodziców – szczęśliwych i dumnych 
ze swych pociech, jak i dzieci, które w wy-
stęp włożyły swoje serca.

Dnia 25 kwietnia 2017 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Jędrzejowie odbył się Po-
wiatowy Konkurs Historyczny „O Żołnierzach 
Wyklętych”, zorganizowany przez burmistrza 
Jędrzejowa, Instytut Pamięci Narodowej od-

dział w Kielcach, MOZ NSZZ „Solidarność”.
Celem konkursu było:

– kształtowanie świadomości i postaw patrio-
tycznych młodego pokolenia poprzez upo-
wszechnianie wiedzy o historii działalności pol-

Dnia 18 maja 2017 r. Zespół Placówek 
Oświatowych w Miąsowej był gospodarzem 
XII Konkursu Informatycznego dla uczniów 
szkół podstawowych gminy Sobków. Do kon-
kursu przystąpiło sześć szkół podstawowych: 
Mokrsko Dolne, Chomentów, Lipa, Korytni-
ca, Sokołów Dolny i Miąsowa.

Celem konkursu było ujawnianie i rozwijanie 
talentów informatycznych, rozwijanie aktyw-
ności poznawczej i twórczej ucznia, naucza-
nie logicznego myślenia w rozwiązywaniu pro-
blemów za pomocą komputera, promowanie 
uczniów wykazujących zainteresowanie tema-
tyką informatyczną oraz podnoszenie poziomu 
kształcenia informatycznego w szkołach pod-
stawowych. Konkurs przebiegał dwuetapowo 
– uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru 
oraz zadania praktyczne.

Najlepszy okazał się uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Chomentowie, Wiktor Binkowski, 

miejsce drugie zajął Wojciech Wylazowski 
– uczeń Szkoły Podstawowej w Lipie, nato-
miast miejsce trzecie Marcin Bąk – uczeń 
Szkoły Podstawowej w Korytnicy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Nagrody rzeczowe w po-
staci podzespołów komputerowych, ufundo-
wane przez wójta gminy Sobków Tadeusza 
Domińczaka, wręczył dyrektor Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Miąsowej Janusz Bęt-
kowski.

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

Dla Mamy i Taty XII Konkurs Informatyczny „PC Maniak”

IV Konkurs Historyczny „O Żołnierzach Wyklętych”

Gimnazjaliści z Miąsowej na debacie oksfordzkiej
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ścianka wspinaczkowa ze skałkami, drążki 
porzeczne i kółka do przechodzenia. Dodatko-
wo plac zabaw przy ZPO w Brzegach zyskał 
nową tablicę informacyjną z  regulaminem 
korzystania z placu, umieszczoną na metalo-
wym pylonie. Gmina Sobków na realizację za-
dania przeznaczyła kwotę 9840,00 zł brutto.

Artur Szmalec

Z końcem maja br. firma FIT PARK z Torunia 
zrealizowała na zlecenie Gminy Sobków 2 zada-
nia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok:
– dla miejscowości Chomentów na „Doposa-

żenie placu przed świetlicą wiejską w Cho-
mentowie”, które obejmowało dostawę 
i montaż urządzeń siłowych – wioślarz i or-
bitrek, jak również doposażenie placu po-
przez dostawę i montaż huśtawki podwój-
nej. Na realizację zadania Gmina Sobków 
przeznaczyła kwotę 9102,00 zł brutto.

– dla miejscowości Sokołów Dolny na „Za-
kup i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń 
na placu zabaw przy Szkole Podstawowej”, 
w tym dostawę i montaż trzech urządzeń 
siłowych: rowerek, do trenowania nóg i or-
bitrek o wartości 7933,50 zł brutto.

Mocowanie do gotowych prefabrykatów 
betonowych pozwoliło skrócić czas montażu 
urządzeń siłowych do jednego dnia i korzy-
stania z nich od razu po zakończeniu prac. 
Wszystkie urządzenia siłowe posiadają rów-
nież instrukcje korzystania w formie meta-
lowej tabliczki znamionowej, znajdującej się 
na stalowej ramie nośnej.

7 czerwca firma WERAN z Wrocławia za-
montowała zestaw gimnastyczny (ścianę) 
w  ramach zadania z  funduszu sołeckiego 
w 2017 roku dla msc. Bizoręda, Brzegi, 
Brzeźno, Choiny i Żerniki na „Doposażenie 
istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brze-
gach”. W skład zestawu wchodzi: huśtawka 
łańcuchowa pojedyncza, ścianka wspinacz-
kowa linowa, drabinka z liną wspinaczkową, 

30 maja 2017 r. uczennice ZPO w Brze-
gach, Anna Chatys (IV), Natalia Kasińska 
(V), Agata Klata (V) i Paulina Podgórska (V) 
wzięły udział w eliminacjach wojewódzkich 
XLVII Ogólnopolskiego Festiwalu Recytator-
skiego „Poezji i Prozy na Wschód od Bugu” 
w kategorii szkół podstawowych.

Uczennice pięknie recytowały poezję i pro-
zę na scenie kieleckiego WDK. Natalia Ka-
sińska zajęła III miejsce. Jest to duże osią-
gnięcie zarówno uczennicy, jak i nauczyciela 
prowadzącego – polonistki Agaty Twardow-
skiej. W ubiegłym roku uczennice z Brzegów 
zajęły wszystkie miejsca na podium, a Nata-
lia wygrała konkurs.

Festiwal odbywa się pod patronatem Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego Ada-
ma Jarubasa i Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód Oddział Świętokrzyski.

Nowe urządzenia na placach zabaw

Ogólnopolski 
Festiwal 
Recytatorski28 maja br. w Krzelowie odbyło się Święto 

Powiatu Jędrzejowskiego. Uczestniczyła w nim 
delegacja pracowników Urzędu Gminy w Sobko-
wie na czele z wójtem gminy Tadeuszem Domiń-
czakiem. Wydarzenie to zostało zorganizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie po raz 
pierwszy w historii powiatu i miało na celu połą-
czenie takich okazji jak: Dzień Strażaka, Dzień 
Pracownika Samorządowego, Święto Kłosa oraz 
Święto Kół Gospodyń Wiejskich.

Wszystkie te okazje zostały połączone, aby 
mieszkańcy powiatu mogli wspólnie święto-
wać w Dzień Powiatu Jędrzejowskiego – mó-
wił starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Święto było wspaniałą okazją do nadania od-
znaczeń zasłużonym w powiecie strażakom i zło-
żenia życzeń samorządowcom. Ogłoszone zostały 
również w tym dniu wyniki konkursu o nagrodę 
starosty jędrzejowskiego „Superproducent Zbóż”.

Tytuł „Superproducenta Zbóż” w 2017 roku 
otrzymali:
– Adrian Dziubiński z gminy Imielno

– Jan Koryciński z gminy Jędrzejów
– Karol Barański z gminy Małogoszcz
– Łukasz Piekara z gminy Nagłowice
– Marcin Baran z gminy Oksa
– Kazimierz Piejka gmina Sędziszów
– Bogusław Kornalski z gminy Słupia
– Ryszard Kuchta z gminy Sobków
– Jacek Żołna z gminy Wodzisław.

Laureaci konkursu otrzymali profesjonalne 
pilarki Makita.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej 
o godzinie 14:15 przed kościołem świętego 
Marcina w Tarnawie, którą odprawiono w in-
tencji wszystkich mieszkańców powiatu ję-
drzejowskiego. Następnie przy Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Praktycznego imienia 
Macieja Rataja w Krzelowie na dzieci czeka-
ło wesołe miasteczko, na dorosłych – punk-
ty z garmażerką i napojami, rękodziełem, 
sprzętem ogrodniczym i rolniczym.

Na zakończenie odbyła się zabawa tanecz-
na, która trwała do późnych godzin wieczor-
nych przy akompaniamencie zaproszonych 
zespołów muzycznych.

Delegacja z gminy Sobków na 
Święcie Powiatu Jędrzejowskiego
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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 wszyst-
kich mieszkańców do głosowania na stronie  

https://www.nestleporusza.pl/glosowanie 
i  oddanie 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!
Dotychczas wg. stanu na dzień 12 czerwca 

br. na lokalizację zgłoszoną przez Gminę w m. 
Mokrsko Dolne zostało oddanych 377 głosów 
(III miejsce) w woj. świętokrzyskim, jednakże 
do lidera w konkursie w naszym województwie 
dzieli nas dość duża różnica głosów (I miejsce 
11036 – oddanych głosów), w związku z czym 
zachęcamy do dalszego oddawania głosów.

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.

17 maja 2017 roku w Muzeum Narodowym 
w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia 
nagród laureatom XXII Diecezjalnego Konkursu 
Biblijnego. Wśród nich znalazły się 2 uczennice 
ZPO w Brzegach: Aleksandra Otręba uczennica 
kl. V i Patrycja Olszak uczennica kl. VI. 

To jest ich kolejny sukces w Konkursie Biblij-
nym. W ubiegłym roku również otrzymały ty-
tuły laureatek. Tym razem zmierzyły się z tre-
ścią niełatwych listów więziennych św. Pawła. 

Podsumowania wszystkich etapów Konkur-
su dokonał ks. dr Paweł Ścisłowicz, a nagrody 
wręczali: ks. bp Jan Piotrowski, pan kurator 
Kazimierz Mądzik i pani dyrektor Centrum 
Bajki w Pacanowie Karolina Kupczyk. Sukces 
ten uczennice osiągnęły dzięki ciężkiej pracy 
pod kierunkiem katechetki Emili Fert.

Diecezjalny
Konkurs
Biblijny


