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W dniu 8 maja br. w tym miejscu swój dzień 
miała gmina Sobków. Do Miedzianej Góry wy-
brała się liczna reprezentacja z naszej gminy. 

Otwarcia imprezy dokonał Piotr Wawer 
–  sekretarz gminy, który w  imieniu wójta 
Tadeusza Domińczaka powitał wszystkich 
obecnych, a następnie przedstawił charak-
terystykę naszej gminy oraz delegację re-
prezentującą gminę Sobków w Miedzianej 
Górze. Wspomniał również o organizowanym 
w Sobkowie od 15 lat festynie pod nazwą 
„Krew Darem Życia”, podczas którego odby-

wa się zbiórka krwi. W dalszej części przed-
stawił osiągnięcia naszej gminy w zbiórce 
tego życiodajnego płynu i zaprosił do przyby-
cia do Sobkowa oraz oddania krwi na szes-
nastym festynie pn. „Krew Darem Życia”, 
który w tym roku odbędzie się 10 lipca.

Na placu usytuowane zostało stoisko, przy 
którym pracownice Urzędu Gminy Wioletta 
Zielonka i Marta Kwiecień przekazywały za-
interesowanym materiały w formie broszur 

i gadżetów promujących gminę Sobków. Po 
prezentacji dokonanej przez sekretarza gminy 
na scenę wszedł chór Barka z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Sobkowie, który na rozpoczę-
cie swoich występów pięknie wykonał ulubio-
ny utwór swojego patrona pt. „Barka”. Chór 
pochwalił się repertuarem religijnym, żydow-
skim oraz folklorystycznym. Wystąpiły również 
solistki, z których jedna wykonała piosenkę 
w języku rosyjskim.

„Świętokrzyskie, jakie cudne”
– zaprezentowaliśmy naszą gminę
Przegląd samorządów województwa 

świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie, 
jakie cudne” to cykl imprez mających 
na celu prezentację samorządów wo-
jewództwa świętokrzyskiego organizo-
wanych przez Fundację Gospodarczą 
Euro-Partner na torze wyścigowym 
w Miedzianej Górze. Wydarzenie pro-
wadził znany konferansjer i wodzirej  
– Wit Chamera.

dokończenie na s. 2
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fauny mioceńskiej z terenów Korytnicy. Wit 
Kaczor, również mieszkaniec Chomentowa, 
mógł pochwalić się obszernym zbiorem zdjęć 
i ciekawostek odnoszących się do jego ro-
dzinnej miejscowości, jak i niektórych intere-
sujących historycznie miejsc z naszej gminy. 
Z rękodziełem ludowym przyjechały: Monika 
Golmento – mieszkanka Chomentowa, która 
prezentowała przepiękne prace wykonane ha-
ftem krzyżykowym oraz Renata Tłuścik z Ko-
rytnicy, która przywiozła z sobą prace wyko-
nane techniką decupage. Ręcznie wykonane 
przedmioty zdobiły stoiska gminy Sobków, 
a występy wokalne i  taneczne przyciągały 
uwagę osób obecnych na prezentacji.

Różnorodność i wysoki poziom zaprezento-
wanych utworów zachwycił zgromadzonych 
słuchaczy. Chórowi akompaniowali na gitarach 
nauczyciele: Kamila Tkacz i opiekun chóru 
Paweł Figurski. Na imprezie obecny był rów-
nież dyrektor gimnazjum Stanisław Osowski 
oraz nauczyciele, którzy wspólnie z uczniami 
przygotowali wystawy: Jolanta Stępień z grupą 
„4H”, Małgorzata Banaszek jako opiekun gru-
py prezentującej wystawę prac plastycznych 
z widokami z naszej gminy, a także Renata 
Blicharska – opiekun Szkolnego Klubu Euro-
pejskiego. Po występie chóru na scenie poja-
wiła się Samanta Przygodzka – ośmioletnia 
wokalistka z Korytnicy, laureatka wielu konkur-
sów wokalnych. Dla zainteresowanej widowni 
został przygotowany konkurs ze znajomości 
gminy Sobków. Dla trójki uczestników wyróż-
niających się wiedzą o naszej gminie, nagrody 
w formie gadżetów promujących gminę Sob-
ków wręczył sekretarz gminy. 

W dalszej części imprezy pod okiem in-
struktorki Volhy Wujcik w  licznej grupie 
wystąpiły dzieci z  zespołu RYTMIX, które 

zaprezentowały bardzo żywiołowe układy ta-
neczne osobno w młodszej i starszej grupie 
oraz wspólnie przy radosnej zumbie. Zespół 
pokazał także swoje umiejętności wokalne 
solistów i w duecie podczas pięknie wykona-
nej „Dumki na dwa serca”. Po radosnych wy-
stępach dzieci, swoje umiejętności i szeroki 
repertuar zaprezentowały panie z Zespołu Lu-
dowego Korytniczanki przy akompaniamen-
cie akordeonisty Włodzimierza Kosowskiego. 
Jak zawsze zachwyciły swoim śpiewem, wy-
konanując piosenki ludowe mniej lub bardziej 
skoczne. Panie poza występem zaprezento-
wały także swoje umiejętności kulinarne pod 
sztandarem KGW Korytniczanki. Smaczne 
pierogi i  inne specjały cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Również członkinie KGW 
Staniowice przygotowały pyszne dania gorą-
ce i przekąski dla chcących poznać tradycje 
kulinarne z naszej gminy. Wśród reprezenta-
cji Sobkowa nie zabrakło interesujących wy-
staw o różnorodnej tematyce. Patrycja Milast 
i Dominik Skóra z Chomentowa przyjechali 
z wystawą przedstawiającą rzadkie okazy 
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15 kwietnia br. odbyła się XIX w tej kaden-
cji sesja Rady Gminy, której przedmiotem 
było m.in. podjęcie uchwały w sprawie usta-
lenia zasad odpłatnego przejmowania przez 
Gminę za pośrednictwem zakładu Wodociągi 
Gminne w Sobkowie urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych od osób fizycznych 
i prawnych, które te urządzenia wybudowa-
ły z własnych środków. Szczegółowe zasa-
dy przejmowania wybudowanych urządzeń 
określa regulamin, który stanowi załącznik 
do przedmiotowej uchwały. Niniejszy regu-
lamin, tak jak i pozostałe uchwały, dostępny 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Sobków w zakładce „Z Sesji Rady Gminy”. 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Jędrzejowskiego na realizację zadań inwesty-
cyjnych na drogach powiatowych położonych 
na terenie gminy Sobków, tj.:
1) przebudowa drogi powiatowej na odcinku 

Brzegi – Sobków – Lipa – 120 tys. zł,
2) budowa chodnika na drodze powiatowej 

na odcinku od drogi krajowej w kierun-
ku przejazdu kolejowego w Miąsowej – 
60 tys. zł,

3) budowa chodnika przy drodze powiatowej 
od skrzyżowania w Sokołowie Górnym 
w kierunku Sokołowa Dolnego – 60 tys. zł,

4) budowa chodnika przy skrzyżowaniu dróg po-
wiatowych w Mokrsku Dolnym – 25 tys. zł,

5) przebudowa drogi powiatowej w Wierzbi-
cy (przysiółek Gajówka) – 20 tys. zł.

Pomoc finansowa na ww. zadania zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej, natomiast 
szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz 
zakresy zadań i  zasady rozliczenia dotacji 
będą określone w umowie zawartej między 
Gminą Sobków i Powiatem Jędrzejowskim.

Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała 
się do przygotowanych przez wójta gminy 
zmian w budżecie gminy, podejmując w tym 
przedmiocie uchwałę, w której m.in. doko-
nano zmniejszenia dochodów o kwotę ponad 
321 tys. zł z tytułu zmniejszenia subwencji 
oświatowej na podstawie pisma Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Pismem z dnia 22 
marca br. minister określił ostateczną kwotę 
subwencji dla gminy Sobków, która niestety 
została zmniejszona w stosunku do poprzed-
nio planowanej o prawie 322 tys. zł. Doko-
nano również zwiększenia wydatków m.in. 
o kwotę 9 tys. zł na remont pomieszczeń 
sali dydaktycznej i  łazienki dla personelu 
w Przedszkolu Samorządowym w Miąsowej 
i o kwotę 10 tys. zł z przeznaczeniem na 
remont budynku komunalnego w Chomen-
towie. 

W  związku z  przejęciem przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 
nowych obowiązków wynikających z ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 25 lutego 
br., oraz w związku z potrzebą uaktualnienia 
zapisów wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, Rada Gminy uchwaliła Statut 
GOPS uwzględniający te zmiany.

W dalszej części obrad Rada Gminy wyra-
ziła zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę 
od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Sobkowa zajętej pod 
drogę gminną przy ulicy Spacerowej o po-
wierzchni 0,0243 ha za kwotę 1798,20 zł. 
Zakup tej działki umożliwi wykonanie remon-
tu drogi gminnej nr 383031T.

Radni przyjęli, szczegółowo omówioną przez 
kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Sobkowie na posiedzeniach Komisji, infor-
mację dot. funkcjonowania służby zdrowia na 
terenie gminy Sobków. Zgłoszone na sesji przez 
radnych i sołtysów uwagi dotyczące wyposaże-
nia ośrodków zdrowia i zatrudnienia pediatry 
w obu ośrodkach zdrowia w Sobkowie i Miąso-
wej zostały przekazane kierownikowi zakładu.

W dalszej części obrad Rada Gminy przy-
jęła bez uwag informację z wykonania zadań 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sobkowie w 2015 roku oraz analizę stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi na tere-
nie gminy w 2015 roku. Powyższe informa-
cje zostaną opublikowane osobno.

Zgodnie ze Statutami Ochotniczych Straży 
Pożarnych, co 5 lat przeprowadza się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na 
którym wybierany jest nowy skład Zarządu. 
Walne zebranie członków OSP jest zatem 
z jednej strony obowiązkiem, a z drugiej zaś 
okazją do podsumowania pracy stowarzysze-
nia. 

Przedstawiamy nowe składy Zarządów 
w Jednostkach OSP:
OSP Sobków Jednostka Krajowego Syste-
mu Ratowniczo Gaśniczego:

prezes – Radosław Jastrzębski
naczelnik – Patryk Gałuszka
z-ca naczelnika – Łukasz Kwapisz
sekretarz – Andrzej Kwapisz
skarbnik – Mateusz Durło
gospodarz – Alojzy Jastrzębski 

OSP Korytnica:
prezes – Krzysztof Borowiec
naczelnik – Mateusz Fert
sekretarz – Tomasz Borowiec
skarbnik – Piotr Ciepluch
gospodarz – Michał Bąk 

OSP Brzegi:
prezes – Stanisław Majchrzyk 
naczelnik – Tomasz Kornecki 
sekretarz – Krzysztof Kornecki 
skarbnik – Tomasz Stępień 
gospodarz – Stanisław Sutowicz 

OSP Sokołów Górny:
prezes – Tomasz Marzec   
wiceprezes – Tomasz Kaczmarczyk
wiceprezes – Adam Nawrot
wiceprezes – naczelnik – Piotr Kwiecień
sekretarz – Dominik Pokrzepa
skarbnik – Dominik Marzec 
kronikarz - Magdalena Marzec

OSP Staniowice:
prezes – Sławomir Przygodzki 
wiceprezes – Przemysław Glita 
wiceprezes – naczelnik – Grzegorz Wojciechowski
z-ca naczelnika – Izabela Waligóra
sekretarz – Joanna Karczewska 
skarbnik – Adam Bieroński 
gospodarz – Szymon Bieroński 

OSP Mokrsko Górne:
prezes – Daniel Sęk 
naczelnik – Wiesław Ciosk 
sekretarz – Jan Tadeusz Szczerba 
skarbnik – Bogdan Bawoł
gospodarz – Adam Słoma 

OSP Sokołów Dolny:
prezes – Piotr Gierasiński 
naczelnik – Kamil Nowak 
sekretarz – Paweł Ciszek 
skarbnik – Łukasz Ciszek 
gospodarz – Grzegorz Gołuzd 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerni-

kach podjął uchwałę o likwidacji stowarzyszenia.

Z sesji Rady Gminy

Kampania sprawozdawczo-wyborcza
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Sobków zakończona

W dniu 29 kwietnia 2016 roku tj. dwa tygo-
dnie przed planowanym terminem zakończyły 
się roboty budowlane pn. „Remont cząstkowy 
jezdni o nawierzchni bitumicznej dróg gmin-
nych i wewnętrznych w 2016 roku”. Remont 
wykonywany był remontem pod ciśnieniem przy 
użyciu emulsji asfaltowej 65% i grysów bazalto-
wych. Wykonawcą robót była firma Zakład Bu-
dowlano- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola 
Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. 

Wykonano remont na powierzchni ogółem 
415,42 m2 za kwotę 13 432,80 zł brutto w tym: 
– na drogach wewnętrznych 221,71 m2 – 

7158,25 zł
– na drogach gminnych 193,71  m2 – 

6274,55 zł.
W dniu 6 maja dokonano oficjalnego odbio-

ru tych robót.

Zakończono remonty 
cząstkowe dróg gminnych 
i wewnętrznych 
na terenie gminy Sobków
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Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym wójt gminy wykony-
wał podjęte przez Radę Gminy uchwały i re-
alizował zadania określone przepisami prawa.

W zakresie podatków lokalnych wójt gmi-
ny wydał: 12 zaświadczeń o nie zaleganiu 
z należnościami podatkowymi, 11 zaświad-
czeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, 
oraz 85 decyzji wymiarowych dotyczących 
łącznych zobowiązań pieniężnych i 455 de-
cyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej.

W zakresie gospodarki komunalnej wójt 
gminy wydał:
• 35 zaświadczeń o przeznaczeniu działek 

w MPZP / studium
• 8 wypisów i wyrysów z MPZP,
• 2 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
• 5 postanowień opiniujących wstępny pro-

jekt podziału działki.
W zakresie gospodarowania mieniem komunal-

nym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wójt 
gminy, wykonując uchwałę Rady Gminy Sobków 
z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego nieruchomości gruntowej nieza-
budowanej stanowiącej własność Gminy, ogłosił 
przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomo-
ści położonej w obrębie Korytnica oznaczonej nr 
1076/2 o pow. 0,0700 ha. W wyniku przetargu, 
który odbył się 4 kwietnia 2016 r. nieruchomość 
została sprzedana w pierwszym przetargu, za 
kwotę w wysokości 19310,00 zł (netto).

Wójt gminy, realizując uchwałę Rady Gminy 
z dnia 07.12.2015 r. nr XIII/92/2015 w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
oznaczonej nr 264/2 o pow. 0,5400 ha, poło-
żonej w obrębie Wierzbica stanowiącej własność 
Gminy, w drodze bezprzetargowej, na rzecz EGM 
Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, zlecił wyko-
nanie wyceny dla przedmiotowej nieruchomości. 

W związku z tym, że cena nieruchomości 
powinna być ustalona na podstawie wartości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 
oraz rokowań przeprowadzonych z nabyw-
cą, wójt gminy Sobków na dzień 22 marca 
2016 r. wyznaczył termin spotkania z przed-
stawicielami Spółki. W wyniku negocjacji uzy-
skano cenę 1 m2 w wysokości 42,00 zł netto, 
co za powierzchnię 0,5400 ha stanowi kwota 
w wysokości w 226 800,00 zł (netto).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami sporządzono 
wykaz dla przedmiotowej nieruchomości będą-
cej przedmiotem zbycia, na rzecz Spółki, który 
został podany do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, 
a także w miejscu położenia działki. Ponadto 
informacja o wywieszeniu tego wykazu została 
umieszczona w prasie lokalnej, a także na stro-
nie internetowej www.bip.sobkow.pl

Po terminie wywieszenia wykazu zostanie 
spisany protokół uzgodnień, celem spisania 

umowy notarialnej.
Wójt gminy, realizując przepisy ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wie-
czystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialne-
go, złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Ję-
drzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych o założenie 
Księgi Wieczystej dla nieruchomości położonych 
w obrębie Sokołów Górny stanowiących wła-
sność Gminy, na ogólną pow. 13,3327 ha tj. dla 
36 działek zajętych pod drogi wewnętrzne.

Realizując przepisy ustawy z dnia 10 maja 
1990 r. wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samo-
rządowych, wójt gminy wystąpił do wojewody 
świętokrzyskiego o wszczęcie postępowania ad-
ministracyjnego i wydanie decyzji stwierdzają-
cych nabycie z mocy prawa własności na rzecz 
Gminy nieruchomości oznaczonej nr 54 poło-
żonej w obrębie Sobków, nieruchomości ozna-
czonej nr 241 położonej w obrębie Wierzbica 
i nieruchomości oznaczonej nr 210/1 położonej 
w obrębie Sokołów Górny.

Dnia 4 kwietnia 2016  r. Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w Kielcach wszczął postę-
powanie administracyjne, w sprawie stwier-
dzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę 
Sobków własności nieruchomości niezabudo-
wanej, stanowiącej mienie gminne położonej 
w obrębie Sobków oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 54 o pow. 1,0200 ha.

Ponadto wójt gminy wydał jedną decyzję 
zatwierdzającą podział nieruchomości sta-
nowiącej własność osoby fizycznej oraz dwa 
zawiadomienia o nadaniu numeru porząd-
kowego dla nieruchomości zabudowanej na 
podstawie wydanego pozwolenia.

Wójt Gminy zawarł 20 umów, m.in. na:
– wykonanie ogrodzenia placu w Szczepa-

nowie od strony północnej,
– wymianę okien w  lokalu mieszkalnym 

przy Placu Wolności 18 w Sobkowie,
– upowszechnianie kultury fizycznej i spor-

tu wśród społeczności lokalnej gminy 
Sobków w 2016 roku, ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału dzieci i młodzie-
ży w dyscyplinie sportowej – piłka nożna,

– rozbudowę pomieszczeń świetlicy wiej-
skiej w Lipie w celu wykonania łazienki 
oraz zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynku świetlicy,

– sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy 
w czasie nieobecności sprzątaczki spo-
wodowanej chorobą,

– remont cząstkowy jezdni o nawierzchni 
bitumicznej dróg gminnych i wewnętrz-
nych w 2016 roku,

– prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży,
– umieszczenie przyłącza elektroenergetycz-

nego na działce 359 obręb Sokołów Dolny,
– powierzenie promocji oraz zaprezentowanie 

walorów turystyczno-krajobrazowych gminy 
Sobków w filmie „Nad Nidą w cieniu drzew”,

– opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę przepustu, przebudowę i re-

monty dróg gminnych, wewnętrznych na 
terenie gminy Sobków w 2016 roku,

– prowadzenie zajęć wokalno-tanecznych 
w ZPO w Miąsowej,

– prowadzenie zajęć pozalekcyjnych karate 
w ZPO w Miąsowej,

– zamieszczenie informacji prasowych 
o działalności samorządu gminy Sobków 
w miesięczniku „Powiat Jędrzejowski”,

– remont kruszywem kamiennym dróg we-
wnętrznych na terenie gminy Sobków 
w 2016 roku,

– wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczyn-
ku w urządzenia rekreacyjno-sportowe 
w parku w Sobkowie,

– opracowanie dokumentacji projektowej 
na remont drogi gminnej – ulica Spacero-
wa w Sobkowie.

Wójt gminy wydał 6 zarządzeń jako kie-
rownik jednostki oraz 16 zarządzeń jako 
organ wykonawczy gminy, tj.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2016 rok – 4 zarządzenia,
• w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Or-

ganizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sobkowie,

• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicz-
nych zleconych przez gminę Sobków 
z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w 2016 roku.

• w sprawie zatwierdzenia zmian w Re-
gulaminie Organizacyjnym Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie,

• w sprawie zaopiniowania Regulaminu Or-
ganizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Sobkowie,

• w sprawie ustalenia kryteriów podziału 
wydatków na zadania związane ze sto-
sowaniem specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

• w sprawie powołania komisji do wyło-
nienia osób lub podmiotów, które będą 
reprezentowały gminę w ramach podej-
mowanych działań promocyjnych,

• w sprawie rocznego sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy Sobków oraz informacji 
o stanie mienia komunalnego za 2015 rok,

• w sprawie zasad przyznawania, przeka-
zywania i rozliczania dotacji podmiotowej 
i celowej z budżetu Gminy Sobków dla 
samorządowych instytucji kultury,

• w  sprawie upoważnienia Kierownika 
GOPS w Sobkowie,

• w sprawie udzielenia upoważnienia do pro-
wadzenia postępowań w sprawach o świad-
czenia wychowawcze – 3 zarządzenia.

W dniu 7 marca 2016 r. wójt gminy brał 
udział w spotkaniu dotyczącym „programu 
500 plus”, w Świętokrzyskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Kielcach.

Wykonując zadania określone przepisami 
prawa, wójt kierował bieżącymi sprawami 
gminy, przyjmował interesantów i reprezen-
tował gminę na zewnątrz.

Sprawozdanie z działalności wójta gminy między 
sesjami w okresie od 25.02.2016 r. do 14.04.2016 r.
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Trzydziestu uczniów klas III ze szkół pod-
stawowych w Sobkowie i Sokołowie Dolnym 
bierze udział w kolejnej – trzeciej edycji pro-
gramu powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać”, której organizatorem jest Wojewódz-
ki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

Projekt powszechnej nauki pływania za-
kłada systematyczny i powszechny udział 
dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sporto-
wych. Głównym celem jest upowszechnie-
nie aktywności fizycznej oraz nabycie pod-
stawowych umiejętności pływania. Zajęcia 
z nauki pływania dla uczniów z gminy Sob-
ków w wymiarze 20 godzin realizowane są 
na zmodernizowanej ostatnio pływalni na-
leżącej do Gminnego Ośrodka Kultury „Per-
ła” w Nowinach. Wspólnie z dyrektorami 
zainteresowanych szkół ustalono dokładny 
harmonogram wyjazdów na basen. Dowóz 
uczniów na pływalnię odbywa się własnym 
autobusem szkolnym po zakończonych lek-
cjach i odwozie uczniów do domu we wtorki 

i czwartki w okresie od 5 kwietnia do 16 
czerwca 2016 r. Nad bezpieczeństwem 
uczniów czuwa dwoje nauczycieli ze szkół 
uczestniczących w projekcie, pełniących 
funkcję koordynatora-wychowawcy oraz wy-
chowawcy.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym w pro-
gramie „Umiem pływać” skierowanym do 
dzieci z klas I-III udział wzięli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Lipie, Szkoły Pod-
stawowej w Chomentowie i Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Korytnicy. W pierwszej 
edycji programu w 2014 r., który był skie-
rowany tylko dla klas III szkoły podstawo-
wej, uczestniczyły dwie 30-osobowe grupy: 
jedna złożona z uczniów Zespołu Placówek 
Oświatowych w Miąsowej i Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Brzegach i druga gru-
pa złożona z uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sobkowie, Zespołu Placówek Oświato-
wych w Mokrsku Dolnym i Szkoły Podstawo-
wej w Sokołowie Dolnym.

Był rok 1945. Kraj biedny, wyniszczony 
pięcioletnią okupacją hitlerowską. Do Mo-
krska, wsi parafialnej, przybywa ks. Jan 
Skalski. Mokrsko 1945 roku to wieś bez 
elektryczności, z trzyklasową szkołą, bez bi-
tych dróg dojazdowych, gdzie do najbliższego 
przystanku PKS, PKP było 6 km, zabytkowy 
kościół (z uszkodzoną pociskiem ścianą pre-
zbiterium), stara, drewniana dzwonnica bez 
dzwonów. Taką parafię, w tak trudnym cza-
sie, obejmuje ks. Jan Skalski – wykładowca 
Seminarium Duchownego w Kielcach, ma-
gistrant Akademii Duchownej w Petersbur-
gu, kwestarz wędrujący po Stanach Zjedno-
czonych, zbierający pieniądze na katolickie 
szkolnictwo kieleckiej diecezji, emisariusz 
przygotowujący plebiscyt na Górnym Śląsku. 
Kto z ówczesnej mieszkańców mokrskiej pa-
rafii znał drogę życiową naszego proboszcza? 
Dziś, pięćdziesiąt prawie lat po jego śmier-
ci, pragniemy przybliżyć sylwetkę dobrego 
duszpasterza, który przez jedenaście lat żył 
z nami, ubogacając nas i naszą parafię.

Ks. Jan Skalski urodził się w 1892 roku we 
wsi Cynków, w parafii Koziegłowy pod Zawier-
ciem, w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu 
gimnazjum w Częstochowie rozpoczął na-
ukę w Seminarium Duchownym w Kielcach. 
Tu przyjął dewizę swego kapłaństwa „CHCĘ 
BYĆ UBOGIM NAŚLADOWCĄ CHRYSTUSA”. 
W 1913 roku biskup kielecki wysłał kleryka 

Jana do Petersburga, gdzie ten uzyskał tytuł 
magistra teologii. W Finlandii pracował w pol-
skiej parafii polonijnej, odwiedzał jeńców wo-
jennych. W 1918 roku uzyskał zgodę na po-
wrót do Polski. Został w Kielcach. Z polecenia 
biskupa Łozińskiego ks. Jan kierował akcją 
dobroczynną, z której dziennie korzysta ponad 
500 najbiedniejszych kielczan. Równocześnie 
prowadził wykłady w seminarium duchow-
nym. W 1921 roku został wysłany przez bi-
skupa Łozińskiego do Stanów Zjednoczonych 
jako kwestarz. Stamtąd wrócił po 2 latach ze 
znaczną kwotą z przeznaczeniem na rozwój 
szkół katolickich. Podjął wykłady w kieleckim 
seminarium. Wówczas otrzymał tam stanowi-
sko prokuratora.

W 1925 roku skierowany został do bardzo 
zadłużonej księgarni „Jedność”. Po dwóch 
miesiącach doprowadził do jej rentowności. 
Tak rozliczne zajęcia, także praca fizyczna przy 
budowie nowego skrzydła seminarium, przy-
czyniły się do jego złego stanu zdrowia. Zaczę-
ły się omdlenia i krwotoki. Dostał od biskupa 
urlop na poratowanie zdrowia. Mimo choroby 
ks. Jan podjął się nauczania religii w parafii św. 
Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Gdy ata-
ki choroby nie pozwoliły na pracę z młodzieżą, 
za radą lekarzy wrócił do rodzinnej wsi Cyn-
ków. Systematyczne leczenie, a także fizyczna 
praca w gospodarstwie ojca sprawiły, że po 
roku wyzdrowiał na tyle, by podjąć pracę dusz-

pasterską. W 1930 roku objął parafię w Bo-
gucicach pod Pińczowem. Biskup Łoziński, 
wizytując w 1934 roku bogucicką parafię oce-
nił pracą ks. Jana bardzo wysoko. Nie widząc 
nowych wyzwań w działalności, w 1939 roku 
objął zaniedbaną parafię w Bolesławcu pod Ol-
kuszem. Tu jego pracowitość chwalili okupanci 
hitlerowscy (choć za pomoc partyzantom ks. 
Jan przesiedział kilka miesięcy w więzieniu). 
W 1945 roku, po wyzwoleniu, zawitał do Mo-
krska. Schorowany, rzucił wyzwanie nowym 
trudnościom.

Rozpoczął remont kościoła uszkodzonego 
pociskiem artyleryjskim. W prezbiterium re-
montujący napotkali pod tynkiem na stare 
malowidła. Ksiądz Jan powiadomił konser-
watorów i tak uratował od zniszczenia XIII
-wieczną polichromię.

Organizował w każdej wsi punkty pierwszej 
pomocy sanitarnej, niezbędne medykamenty 
pozyskując w kieleckim Caritasie i dostarcza-
jąc do wiejskich punktów. Swój księgozbiór 
liczący około 500 tomów rozdzielił na wio-
ski, by założyć wiejskie punkty biblioteczne. 
Prowadzący, najczęściej sołtysi, zwracali 
przeczytane pozycje i brali inne. Metodą ro-
tacji każdy mieszkaniec parafii miał w swoim 
zasięgu cały księgozbiór.

Organizował w parafii zbiórkę złomu meta-
li półszlachetnych. Z uzyskanych kruszców 
zakład Felczyńskich dostarczył parafii trzy 
dzwony, które do dziś rozbrzmiewają zgod-
nym chórem: Maria, Czesław i najmniejszy 
Franciszek. Odnawił i ozłocił kościelne oł-
tarze, prowadził naukę religii w Kotlicach, 
Mokrsku i Brusie. Pokonywał drogę pieszo, 
a w niepogodę bryczką, sam powożąc ko-
niem. Za popieranie chłopskich spraw był 
szykanowany przez ówczesne władze. Na 
wiadomość o  tworzeniu się nowej parafii 
w Jasionnie, swe pieniądze, pochodzące ze 
sprzedaży rodzinnego domu przekazał, na 
budowę tamtejszego kościoła.

Dziś, po prawie 60 latach od przejścia ks. 
Jana do domu emerytów w Kielcach, coraz 
mniej żyje tych parafian, którzy pamiętają go 
z osobistych kontaktów. Dlatego to przypo-
mnienie dla młodych o duchownym zasłużo-
nym dla naszej parafii. Mamy chęć i pragnie-
nie, by o pracowitym, niezłomnym, mądrym, 
wrażliwym społecznie duchownym pamięć 
pozostała na wieki.

Wdzięczni parafianie, z inicjatywy byłych 
ministrantów ufundowali dla śp. Jana Skal-
skiego tablicę pamiątkową i przy czynnym 
wsparciu proboszcza ks. Kazimierza Jaje-
śniaka dokonają odsłonięcia jej w dniu 15 
sierpnia 2016 we wnętrzach kościoła w Mo-
krsku – ostatniej parafii administrowanej 
przez ks. Jana.

Franciszek Łachwa
były ministrant ks. Jana Skalskiego

Ks. Jan Skalski niezwykłe życie
niezłomnego proboszcza

Kolejna edycja programu
powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sobkowie realizuje zadania zlecone z za-
kresu administracji rządowej oraz zadania 
własne gminy z zakresu:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o po-

mocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o  dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
2013 r. poz. 966 z późn. zm),

– ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 984 z późn. zm.),

– ustawy z  dnia 7 września 2007 roku 
o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. z  2015 r., poz. 859 
z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 
z późn. zm.),

– ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

– innych aktów wynikających z przepisów 
prawa.

Zadania własne gminy realizowane przez GOPS 
obejmują: przyznawanie i wypłaty zasiłków sta-
łych, odprowadzanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, 
zasiłków celowych i celowych specjalnych, zasił-
ków okresowych, dożywianie dzieci w szkołach, 
świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie 
osób wymagających całodobowej opieki do do-
mów pomocy społecznej, sprawianie pogrzebu 
w tym osobom bezdomnym.

W 2015 r. wypłacono zasiłki stałe na kwo-
tę 157 874,65 zł. Składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne od osób pobierających zasiłki 
stałe w 2015  r. odprowadzono w kwocie 
13 746,26 zł.

W 2015 r. GOPS przyznał zasiłki celowe 
i  celowe specjalne z  przeznaczeniem na 
potrzeby bieżące, zakup opału, zakup arty-
kułów żywnościowych, częściowe pokrycie 

kosztów leków i leczenia, na co wydatkowa-
no 56 380,21 zł.

Ze względu na bezrobocie i długotrwałą 
chorobę przyznano i wypłacono zasiłki okre-
sowe w kwocie 89 428,79 zł.

Inną formą pomocy są tzw. świadczenia 
niepieniężne, realizowane w  formie doży-
wiania dzieci w szkołach. Tą formą pomocy 
w 2015 r. objętych zostało 172 uczniów. 
Wydatki stanowiły kwotę 62 061,74 zł. 

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 
pomoce sąsiedzkie na co w 2015 r. wydat-
kowano 19 861,63 zł, usługi świadczone 
były przez 10 osób w 10 środowiskach.

Osoby wymagające całodobowej opieki, któ-
rym nie można zapewnić niezbędnej pomocy, 
kierowane są do Domów Pomocy Społecznej. 
GOPS w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 
99 369,87 zł. Wydatki dotyczyły 6 osób. 

Zadania zlecone obejmują: wypłaty wynagro-
dzenia za sprawowanie opieki dla 2 opieku-
nów prawnych. W 2015 r. wypłacono kwotę 
14 400,00 zł. Ośrodek świadczył usługi spe-
cjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, na które wydatkowano 5505,82 zł. 

Świadczenia rodzinne GOPS w  2015  r. 
wypłacił następująco: zasiłki rodzinne wraz 
z  dodatkami dla 426 rodzin na kwotę 
1 290 897,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 
310 osób na kwotę 561 204,00 zł, świad-
czenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin na kwotę 
477 813,00 zł, jednorazową zapomogę z ty-
tułu urodzenia dziecka dla 93 osób na kwotę 
93 000,00 zł, zasiłek dla opiekunów dla 32 
osób na kwotę 217 928,08 zł, specjalny zasi-
łek opiekuńczy dla 34 osób na 77 191,36 zł, 
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 
zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków 
dla opiekunów na kwotę 170 945,04 zł oraz 
składki zdrowotne na kwotę 40 809,56 zł.

W 2015 r. zostały wypłacone dodatki z ty-
tułu „Rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjne-
go” obowiązującego w okresie od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 
1200,00 zł. 

Dla 58 osób uprawnionych do alimentów 
w 2015 r. wypłacono świadczenia na kwotę 
280 774,15 zł.

W 2015 r. GOPS w ramach usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 
6715,06 zł.

GOPS realizuje też zadania ujęte w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii w Gminie Sobków. W grud-
niu 2015 r. GOPS poniósł wydatki w kwocie 
3720,66 zł, które przeznaczone zostały na 
zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 
osób samotnych oraz osób borykających się 
z problemami alkoholowymi z terenu gminy 
Sobków.

W 2015 r. GOPS realizował zadanie po-
legające na udzielaniu pomocy materialnej 
o  charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy Sobków, prze-
widziane w ustawie o systemie oświaty.

GOPS w  Sobkowie przyznał i  wypłacił 
w 2015 roku stypendia szkolne dla 186 
uczniów na łączną kwotę 65 612,00 zł.

Zgodnie z  ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej w 2015 r. wy-
datkowano 1677,00 zł tytułem wydatków 
pobytu dziecka w Socjalizacyjnej Placów-
ce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz kwotę 
1520,20 zł tytułem wydatków na opiekę 
i  wychowanie dziecka z  powodu pobytu 
w pieczy zastępczej.

W 2015  r. zatrudniał asystenta rodziny 
w ramach Resortowego Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w celu 
wspierania rodzin we wzmacnianiu ich kom-
petencji opiekuńczo-wychowawczych.

W  ramach zawartej umowy w  2015  r. 
z Bankiem Żywności w Ostrowcu Święto-
krzyskim dotyczącej realizacji zadań z za-
kresu dystrybucji artykułów spożywczych do 
osób najbardziej potrzebujących w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym w IV kwar-
tale 2015 r. wydano artykuły żywnościowe 
dla 200 osób w ilości 1897,40 kg.

Informacja z wykonania zadań realizowanych przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie w 2015 roku

W dniu 31.03.2016 r. Firma Transporto-
wo-Handlowo-Produkcyjna ROL-BUD Biały 
Tadeusz, ul. Spacerowa 1, 28-305 Sobków 
zakończyła realizację zadania pn.: Wykona-
nie ogrodzenia terenu, na którym znajduje 
się plac zabaw (ciąg dalszy) w m. Szczepa-
nów na dz. o nr ewid. 80, 81, 82/1 – etap 
2, które obejmowało:
– montaż ogrodzenia placu z siatki panelo-

wej wysokości 120 cm z obrzeżem pre-

fabrykowanym; długość przęsła 250 cm, 
na słupkach stalowych 60x40x2 mm – 
25 kpl,

– montaż furtki jednoskrzydłowej o wymia-
rach (wysokość x szerokość) 140x100 
cm na słupkach stalowych z wypełnie-
niem siatką panelową – 1 kpl.

W dniu 27.04.2016 r. firma TRANSKOP 
Jan Węcek, Mokrsko Górne 46, 28-305 
Sobków zakończyła prace związane z konty-
nuacją budowy chodnika oraz schodków do 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Bizoręda. 
Zakres robót obejmował wykonanie chodnika 
z kostki brukowej grubości 6 cm na odcinku 

od drogi gminnej do schodów przy wejściu 
głównym do świetlicy.

Obydwie inwestycje zrealizowane zostały 
na zlecenie Gminy Sobków.

Inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
Urząd Gminy w Sobkowie informuje, 

że ukończone zostały dwie inwestycje 
w ramach funduszu sołeckiego.
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KONKURS BIBLIJNY
Dwie uczennice Szkoły Podstawowej 

w Brzegach osiągnęły duży sukces w konkur-
sie na szczeblu wojewódzkim. 

29 kwietnia 2016 r. Patrycja Olszak (kl. V) 
i Aleksandra Otręba (kl. IV) zostały lauretkami 
XXI Konkursu Biblijnego. W III etapie dziew-
czynki pokonały ponad 100 współzawodników.

Tytuł finalistki również w  tym konkursie 
uzyskała także uczennica kl. VI – Julia Ka-
sińska. Nasze uczennice wykazały się wspa-
niałą znajomością Ewangelii Świętego Marka 
i otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.

28 kwietnia 2016 r. trzy uczennice klas 
I-III: Karolina Sobieraj, Wiktoria Otwinowska 
i Anna Chatys wzięły udział w IX Powiato-
wym Konkursie Matematycznym dla klas I-III. 
W matematycznych zmaganiach uczestniczyli 
przedstawiciele 19 szkół powiatu jędrzejow-
skiego. W kategorii klas I – nasza uczennica 
Karolinka Sobieraj zajęła III miejsce i otrzy-
mała dyplom oraz nagrodę rzeczową (plecak). 
Sukces jest tym większy, że dziewczynka roz-
poczęła naukę jako sześciolatka.

KONKURS EKOLOGICZNY
W dniu 5 maja 2016 r. w ZPO w Brzegach 

odbył się X Gminny Konkurs Ekologiczny pod 
hasłem „Ziemia dla człowieka – człowiek dla 
Ziemi”.

Do konkursu przystąpiło 7 szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy. Każdą szkołę 
reprezentowało dwóch uczniów z klas IV-VI.

Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. 
W I części uczniowie indywidualnie rozwią-
zywali test, w II zaś – krzyżówki, rebusy, wy-
kreślankę, rozsypanki, a także rozpoznawali 
rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.

Wszyscy wykazali się dużą wiedzą z zakre-
su ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs był bardzo wyrównany.
I  miejsce zajęła Julia Kasińska – ZPO 

w Brzegach (opiekun: Bogusława Molenda). 
Na miejscu II uplasowała się Alicja Milast ze 
Szkoły Podstawowej w Chomentowie (opie-
kun: Wioletta Cichy), III miejsce zajął Adam 
Pokrzepa z ZPO w Miasowej (opiekun: Gra-
żyna Baran).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast zdo-
bywcy sześciu pierwszych miejsc również 
nagrody książkowe ufundowane przez Radę 
Rodziców ZPO w Brzegach oraz leśniczego 
Bogdana Fitała.

Dodatkowo słodkie upominki wręczyli 
uczestnikom radni gminy Sobków, Grażyna 
Kielin i Wiktor Strojek.

Konkurs przygotowały Mirosława Kolera 
i Bogusława Molenda.

Konkurs adresowany był do uczniów klas III 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 
Miał on na celu przede wszystkim rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień matematycznych na 
szczeblu edukacji wczesnoszkolnej oraz dosko-
nalenie umiejętności logicznego myślenia.

Do konkursu zgłoszono 16 uczniów (po 
dwóch uczniów z każdej szkoły), których za-
daniem było rozwiązanie 15 zadań o różnym 
stopniu trudności.

Zwycięzcami zostali:
• I miejsce – Maksymilian Domagała uczeń 

Szkoły Podstawowej w Lipie
• II miejsce – Mateusz Trzeciak uczeń 

Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym

• III miejsce – Jakub Iwański uczeń Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Miąsowej

Odpowiedzialnymi nauczycielami za spraw-
ny przebieg konkursu były Agata Stefaniec 
i Mirosława Gawior-Kokosińska.

Organizatorzy konkursu dziękują nauczycielom 
biorącym czynny udział w pracach komisji Mi-
chalinie Staszewskiej i Elżbiecie Szlembarskiej.

Z życia szkół
Brzegi

Sukcesy uczniów ZPO w Brzegach

V Gminny Konkurs Matematyczny
„Łamigłówki Mądrej Główki”
Dnia 27 kwietnia 2016 r w Szkole 

Podstawowej w Chomentowie odbył się 
V Gminny Konkurs Matematyczny „Ła-
migłówki Mądrej Główki”.

Chom
entów
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Głównym celem programu jest zdobycie jak 
największej wiedzy dotyczącej niskiej emisji, 
czyli emisji szkodliwych pyłów i gazów na ni-
skiej wysokości, jej przyczyn i konsekwencji 
– ponieważ oblicza się, że rocznie 45 000 
osób w Polsce umiera przedwcześnie na cho-
roby, których przyczyną jest zanieczyszcze-
nie powietrza. Niska emisja powoduje liczne 
choroby nie tylko układu oddechowego, takie 
jak astma czy nowotwór płuc, ale niesie wie-
le innych groźnych konsekwencji dla całego 
organizmu. Choroby, które kiedyś były rzad-
kie, obecnie stały się powszechne. Ale nie 
tylko nasze zdrowie jest narażone – konse-
kwencjami niskiej emisji są duże zmiany kli-
matyczne na całym świecie, kwaśne deszcze, 
dziura ozonowa, przenikanie zanieczyszczeń 

do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad 
budynków. Można zatem powiedzieć, że ten 
problem jest zarówno lokalny, jak i globalny. 

Podejmując wyzwanie na rzecz czystego 
powietrza, uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Miąsowej uczestniczą w nowym Pro-

gramie Fundacji Centrum Edukacji Obywa-
telskiej „WEŹ ODDECH” z zakresu edukacji 
ekologicznej, który ma na celu podniesienie 
świadomości uczniów i społeczności lokal-
nej na temat ochrony czystości powietrza, 
w tym kluczowego dla programu zagadnienia 
niskiej emisji.

„Weź oddech” to program wynikający z za-
łożenia, że rozwiązanie problemu niskiej 
emisji nie jest możliwe jedynie poprzez de-
cyzje władz ani centralnych, ani lokalnych. 

Każdego dnia wdychamy 16 kilogramów 
powietrza, którego jakość zależy od regio-
nu, pogody i pory roku, ale przeważnie jest 
bardzo niska. Badania pokazują, że zdecy-
dowana większość Polaków i Polek pozytyw-
nie ocenia czystość powietrza, którym oddy-
cha na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy 
z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze 
zdrowie, a temat ten wiąże się z naszymi 
codziennymi wyborami – czym będę palić 
w piecu lub kominku, jak dojadę do pracy? 

Naszym celem, jako uczestników programu, 
jest dostarczenie wiedzy popartej konkretnymi 
faktami, która pozwoli społeczności lokalnej 
oszacować znaczenie problemu niskiej emisji 
w naszym rejonie i na tej podstawie podejmo-
wać świadome decyzje teraz i w przyszłości. 

Otrzymując pakiet od CEO, przeprowadzi-
liśmy doświadczenia, aby wykryć zjawisko 
niskiej emisji i zbadać jej wpływ na zanie-
czyszczenie powietrza. 

Opiekunowie projektu 
mgr G. Baran i mgr A. Piwowarczyk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miąsowej 
wzięli udział w konkursie „Legenda niejedno 
ma imię...”, który co roku towarzyszy Poznań-
skim Spotkaniom Targowym – Książka dla Dzie-
ci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 245 prac 
uczniowskich z terenu całej Polski. Jednym z lau-

reatów tego konkursu został Stanisław Grabalski 
uczeń klasy V. Jury uzasadniło swój wybór orygi-
nalnością sądów i refleksji, dobrym językiem oraz 
samodzielnością pisemnej wypowiedzi. 

Dnia 27 kwietnia 2016 roku uczniowie klas 
V i VI uczestniczyli w etapie powiatowym XXVI 

M
ią

so
w

a

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Miąsowej 
w programie WEŹ ODDECH
Jesteśmy jedną z 82 szkół z woje-

wództw świętokrzyskiego, lubelskiego, 
łódzkiego uczestniczących w programie 
„Weź oddech” realizowanym przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej.

Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recyta-
torskiego, który odbył się w Centrum Kultury 
w Jędrzejowie. Natalia Grabalska otrzymała 
wyróżnienie. Gratulujemy także pozostałym 
uczniom biorącym udział w tym konkursie: 
Anecie Jagodzińskiej, Gabrieli Malmur, Nikoli 
Ostrowskiej, Ewie Raszelewskiej, Izabeli Sto-
larz, Oldze Stępień oraz Mateuszowi Kiljanowi.

W kwietniu i maju odbyły się konkursy gmin-
ne, w których naszą szkołę reprezentowali: 
– Konkurs Czytelniczy w Korytnicy – Krzysz-

tof Raus, Kinga Porębska, Julia Sołtysik.
– Konkurs Matematyczne Łamigłówki 

w Chomentowie: Jakub Iwański (3. miej-
sce) i Kinga Porębska.

– Konkurs Ekologiczny: Adam Pokrzepa 
(3. miejsce) i Krystian Łukawski.

Gratulujemy uczniom i opiekunom: Kry-
stynie Wisowatej, Beacie Piotrowicz, Annie 
Białek, Katarzynie Gajdzie, Agacie Skwieciń-
skiej, Grażynie Baran.

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Miąsowej

Badanie temperatury 
i wilgotności powietrza

Badanie zawartości pyłów w powietrzu

Badanie zawartości ozonu w powietrzu



GŁOS SOBKOWA – maj 2016 9

cieli, Jacka Wołowca odebrała tytuł laureata 
wspomnianego konkursu, pamiątkowy medal 
oraz dyplom.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pamiętamy jak przy trasie E7 na placu 
dawnej szkoły w Miąsowej stał krzyż – nie-
pozorny, ale bardzo ważny dla mieszkańców. 

Historię powstania krzyża upamiętniającego 
10. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę, poznaliśmy, czytając wspomnienia 
spisane przez nieżyjącego już WŁADYSŁA-
WA NIECKARZA, mieszkańca wsi Osowa: 
W 1928 roku nauczyciele, uczniowie oraz 
rodzice okręgu szkolnego Miąsowa posta-
nowili uczcić 10. rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę, stawiając obok 
szkoły – Krzyż. Nauczyciele i rodzice złożyli 
dobrowolną składkę pieniężną na zakup ma-
teriałów potrzebnych do budowy. Wykonawcą 
pomnika był mieszkaniec wsi Miąsowa Pan 
Lentner, który za wykonaną pracę nie pobrał 
wynagrodzenia. Uczniowie zobowiązali się, 
że przyniosą po dwa kamienie do wymuro-
wania postumentu. W fundamencie wmuro-

wano butelkę z listą zawierającą podpisy na-
uczycieli, uczniów i wykonawcy. Na pomniku 
umieszczono tablicę z napisem „W rocznicę 
10-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, 
uczniowie oraz Nauczycielstwo szkoły”, która 
w czasie II wojny światowej została zerwana 
przez Niemców. Dnia 11 listopada 1928 
roku odbyło się poświęcenie Pomnika przez 
księdza Kazimierza Borówkę.

Kilka miesięcy temu zawiązał się Komitet 
Społeczny, w składzie: Franciszek Łachwa, 
Stanisław Grabalski, Janusz Bętkowski, 
ksiądz proboszcz Marek Kwiecień i ksiądz 
wikary Marcin Zdon, który podjął działania 
zmierzające do przeniesienia krzyża na plac 
obecnego budynku szkoły.

Uroczystość przeniesienia i poświęcenia 
odnowionego pomnika krzyża rozpocznie 
się mszą polową przed budynkiem szkoły 
w Miąsowej.

15 kwietnia 2016 roku w Centrum Targo-
wym w Kielcach miało miejsce podsumowa-
nie konkursów przedmiotowych szkół gim-
nazjalnych województwa świętokrzyskiego. 
W uroczystej gali brała również 
udział uczennica naszego gim-
nazjum Kinga Nowakowska 
wraz z opiekunem Grzegorzem 
Szmalcem. Kinga została lau-
reatem XIV Konkursu z Fizyki 
i z rąk Świętokrzyskiego Kurato-
ra Oświaty, Kazimierza Mądzika 
oraz dyrektora Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczy-

Dnia 10 maja 2016 r. w Szkole Podstawo-
wej w Miąsowej członkowie aktywu biblio-
tecznego przygotowali imprezę czytelniczą 
„Pasowanie uczniów klasy IA i IB na czytelni-
ków biblioteki szkolnej”.

Członkowie aktywu wprowadzili dzieci 
w zaczarowany świat bajek, wykazując się 
przy tym niepowtarzalnym talentem aktor-

skim. Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było pasowanie pierwszoklasistów, którego 
dokonał dyrektor szkoły mgr Janusz Bętkow-
ski. Mali czytelnicy otrzymali piękne zakładki 
do książek.

Inscenizacja podobała się widzom, o czym 
świadczyło skupienie podczas spektaklu, 
a po jego zakończeniu gromkie brawa.

Dnia 28 kwietnia 2016 roku w Zespole 
Placówek Oświatowych w Miąsowej odbyła 
się akademia z okazji 3 maja, którą przygo-
towały: Ewa Równicka, Grzegorz Łagowski, 
Małgorzata Zgryza, Małgorzata Kosowska.

M
iąsow

a

Pomnik krzyż w Miąsowej

Podsumowanie konkursów przedmiotowych 
szkół gimnazjalnych

W magicznym świecie książek Uroczysta akademia 
z okazji 3 maja
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Dnia 22.04.2016 r. w Mokrsku Dolnym 
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Ziemi. Była to nietypowa lekcja ekologii 
w szkole. Uczniowie klas 4-6 wierszem i pio-
senką przybliżyli tematykę ochrony przyrody 
kolegom z klas 1-3 oraz przedszkolakom. 
Uroczystość przygotowały: E. Szmalec, M. 
Władyszewska, E. Kwiecień. Nad oprawą 
muzyczną czuwała Ł. Wieczorek.

Podczas obchodów DNIA ZIEMI uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Lipie uczestniczyli 
w różnych pracach i konkursach, których głów-
nym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosną-
ce zagrożenia dla środowiska naturalnego czło-
wieka w następstwie rozwoju cywilizacyjnego. 

Została wykonana gazetka szkolna: „ZIE-
MIA WOŁA SOS”. Uczniowie zamieścili na 
niej hasła, informujące o największych za-
grożeniach dla ziemi. 

Wcześniej uczniowie uzupełniali swoją wie-
dzę na temat segregacji śmieci, uświadamiali 

W dniu 15 kwietnia 2016 r. uczniowie klas 
czwartej, piątej i szóstej w Szkole Podstawowej 
w Mokrsku Dolnym wzięli udział w zajęciach z wo-
lontariuszami z Regionalnego Centrum Wolonta-
riatu z Kielc. Regionalne Centrum Wolontariatu to 
jedyna w Kielcach i województwie świętokrzyskim 
aktywnie działająca organizacja przyjmująca i wy-
syłająca na Wolontariat Europejski. Projekty finan-
sowane są w ramach Programu „Erasmus+”. Do 
Mokrska przybyło dwóch wolontariuszy: Francuz 
Corentin Pagnard oraz Brytyjczyk, Jack Watson. 
Organizacją spotkania zajmował się nauczyciel ję-
zyka angielskiego Piotr Zimoch. 

Wolontariusze podczas spotkania z mło-
dzieżą pokazali prezentacje dotyczące Fran-

cji i Wielkiej Brytanii. Uczniowie w czasie 
oglądania prezentacji żywiołowo reagowa-
li na poszczególne informacje i starali się 
korzystać ze swojej wiedzy i umiejętności 
komunikowania się w  języku angielskim. 
Wolontariusze przeprowadzili też krótkie 
ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych 
konstrukcji języka angielskiego. Dla uczniów 
była to szansa na kontakt z żywym językiem 
i kulturą Wielkiej Brytanii i Francji, a także 
na sprawdzenie swoich umiejętności języko-
wych w praktyce.

Piotr Zimoch

GŁOS SOBKOWA
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DZIEŃ 
ZIEMI

sobie, jakie zagrożenia płyną z ciągle zwięk-
szających się ilości śmieci. Zrozumieli, dla-
czego należy oszczędzać energię elektryczną 
oraz jak postępować w przypadku porażenia 
prądem. Dowiedzieli się, co powinno znaleźć 
się w śmieciach („recykling”), a co nie. Po-
znali różne sposoby rozwiązywania proble-
mów z odpadami. Zrozumieli pojęcia: „bio-
degradacja”, „utylizacja”, „przetwarzanie”, 
„recykling”, „likwidacja odpadów”. Podsu-
mowaniem zdobytych wiadomości było napi-
sanie testu, w którym uczniowie mogli wyka-
zać się swoimi wiadomościami.

Nie brakowało konkursów, które uświado-
miły uczniom naszej szkoły zagrożenia cy-
wilizacyjne i możliwości zapobiegania im. 
Uczniowie na zakończenie obchodów Dnia 
Ziemi wykonali prace techniczne, w których 
wykorzystali wszelkie odpady, tj. butelki pla-
stikowe, makulaturę, nakrętki i wiele innych.

O Wielkiej Brytanii i Francji – spotkanie z wolontariuszami
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materialną pomoc potrzebną do zorganizo-
wania tej imprezy: wójtowi gminy Sobków 
– Tadeusz Domińczakowi za ufundowanie 
nagród książkowych, które w jego imieniu 
wręczył Tomasz Sęk – pełnomocnik wójta.

3. dzieci dzieciom w czasie prezentacji multi-
medialnej przybliżały piramidę żywienia,

4. zdobyta wiedza utrwalona została przy 
pomocy rebusów i  zagadek tematycz-
nych.

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły 
w projekcie i w zdrowym stylu powitały wio-
snę. Nad całością przedsięwzięcia czuwały 
przedstawicielki grona pedagogicznego.

M
okrsko

Dnia 29 kwietnia 2016 r. w ZPO w Mo-
krsku Dolnym odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, podczas któ-
rej uczniowie klas 4-6 przedstawili montaż 
słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. 
Pieśni oraz wiersze skłoniły wszystkich do 
zastanowienia się nad tym, czy znamy do-
statecznie najważniejsze momenty z historii 
naszego kraju, czy szanujemy ojczyznę, jej 
symbole narodowe, czy jesteśmy patriotami.

Jak co roku wiosną w SP w Mokrsku Dol-
nym obchodzony jest dzień pod hasłem 
„Zdrowego Odżywiania”. W tym roku reali-
zowaliśmy projekt „Zamiast słodkiej bułeczki 
zrobię sobie smaczne kanapeczki”. Projekt 
przebiegał wieloetapowo:
1. dzieci wykonały zdrowe kanapeczki,
2. uczniowie przedstawili scenki na temat 

zdrowego odżywiania,

3 MAJA

Przyszła wiosna

W ZPO w Korytnicy odbył się cykl spo-
tkań pod hasłem „Żyj zdrowo”, który objął 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Do współ-
pracy została zaproszona Poradnia Pedago-

giczno-Psychologiczna w Jędrzejowie i Ośro-
dek Zdrowia w Sobkowie. Pracownicy tych 
instytucji przeprowadzili prelekcje i warszta-
ty dotyczące zdrowego stylu życia, właści-
wego odżywiania i profilaktyki uzależnień, 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

Na zakończenie uczniowie klas I  – III 
przygotowali inscenizację o  tema-
tyce prozdrowotnej, podczas której 
gościła Lidia Pędziwilk, pielęgniar-
ka z Ośrodka Zdrowia w Sobkowie. 
Wiersze recytowane przez małych 
aktorów oraz zaśpiewane przez nich 
piosenki zachęcały widzów do dba-
nia o własne zdrowie, do właściwego 
odżywiania i racjonalnego wykorzy-
stania czasu wolnego.

26 kwietnia 2016 r. w Zespole Placówek 
Oświatowych w Korytnicy odbył się VI Gminny 
Konkurs Czytelniczy pod hasłem „W ogrodzie 
poezji dziecięcej”. Uczniowie kl. II, III i IV po-
pisywali się znajomością treści utworów poezji 
dziecięcej autorstwa J. Brzechwy i J. Tuwima. 
Honorowy patronat objął wójt gminy Sobków – 
Tadeusz Domińczak.

W konkursie wzięło udział 8 szkół z  te-
renu naszej gminy. Trzyosobowe drużyny 
miały do rozwiązania kilka zestawów zadań 
związanych z treścią przeczytanych wcze-
śniej utworów. Poprawność i wykonanie po-

szczególnych konkurencji oceniała komisja, 
zdaniem której wszyscy uczestnicy wykazali 
się solidną znajomością treści 
wierszy. 

Podsumowując punktację ko-
misja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – ZPO w Korytnicy
II miejsce – ZPO w Brzegach
III miejsce – ZPO w Mokrsku

Po intelektualnych zmaganiach 
na dzieci czekał poczęstunek. 

Dyrekcja i grono pedagogicz-
ne ZPO w Korytnicy dziękuje za 

1 kwietnia 2016 r. uczeń klasy II Sebastian 
Malec wystąpił z prelekcją dla uczniów na-
szej placówki pt.: „W świecie dinozaurów”. 
Chłopiec interesuje się życiem gadów prehi-
storycznych. Wykorzystał w tym celu własne 
materiały oraz literaturę dostępną w bibliote-
ce szkolnej. Wiadomości i ciekawostki, które 
przekazał zainteresowały jego koleżanki i ko-
legów.

Korytnica

Żyj zdrowo

„W ogrodzie poezji dziecięcej”

Śladami
prehistorii
Prelekcja ucznia klasy II – Sebastiana 

Malca na temat gadów prehistorycznych.
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myślę, że nasza młodzież udźwignęła ten 
problem. Pozostali gimnazjaliści w skupieniu 
i powadze śledzili losy ludności żydowskiej. 
O Holocauście należy wiedzieć i uczyć, na-
leży o nim pamiętać, ale jednocześnie robić 
wszystko, żeby już nigdy się nie powtórzył. 

Małgorzata Banaszek

Holocaust, to słowo, które nieobce jest tym, 
którzy znają tragiczną historię Żydów z czasów 
drugiej wojny światowej. Holokaust, zagłada, 
ludobójstwo, eksterminacja to słowa, które 
do dziś wywołują w umysłach ludzi poczucie 
wstydu bycia człowiekiem. Holokaust był ze-
społem działań stworzonych przez Niemców, 
aby całkowicie wymordować, zgładzić naród 
żydowski. Holokaust nie oznacza tylko zagłady, 
ale również niewyobrażalną mękę i upodlenie 
człowieka przez drugiego człowieka w imię 
chorej ideologii. Historia o tyle przerażająca, 
że rozpoczęła się najpierw odebraniem Żydom 
wszelkich dóbr materialnych, potem ogranicze-
niem wolności, aż wreszcie „ostatecznym roz-
wiązaniem kwestii żydowskiej”, czyli zagładą. 

Co roku w Polsce, 19 kwietnia obchodzony jest 
Dzień Pamięci o Holocauście. W naszym gim-
nazjum również pamiętamy o tragedii żydow-
skiej. Akademię poprzedził apel, na którym 
dyrektor Stanisław Osowski przedstawił jedną 
z najczarniejszych kart w historii ludzkości.

Upamiętniając ten dzień, młodzież, pod kie-
runkiem Małgorzaty Banaszek oraz Renaty 
Figurskiej, przygotowała montaż słowno-mu-
zyczny pod hasłem: „Kiedy Bóg na chwilę 
odwrócił wzrok…”. Uczniowie we fragmen-
tach prozy oraz wierszach przedstawili gro-
zę tamtych czasów. Piosenki przygotowane 
przez Pawła Figurskiego i chór, doskonale 
komponowały się ze słowem mówionym. 
Trudno mówi się o zbrodni i o śmierci, ale 
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Dzień Pamięci o Holocauście

Szkoła Podstawowa w  Sobkowie jest 
uczestnikiem Programu „Szkoła promująca 
zdrowie”. W  ramach tego 
działania 12 kwietnia bieżą-
cego roku w naszej placów-
ce odbyła się prelekcja dla 
uczniów z klas IV – VI pod 
tytułem „Hałas szkodzi zdro-
wiu”. Za zgodą kierownika 
Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Andrzeja Długo-
sza prezentację dla uczniów 

poprowadził lek. med. Gminnego Ośrodka 
Opieki Zdrowotnej w Miąsowej – Krzysztof 

Kitliński. Młodzież 
poznała negatywne 
skutki hałasu. Zba-
dała także natęże-
nie hałasu podczas 
przerw szkolnych, 
które wynosi ok. 
80 dB i uświado-
miła sobie, że taki 
poz i om ha ła su 

27 marca w ponad stu krajach na świecie 
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Z tej okazji, tradycyjnie już uczniowie naszej 
szkoły, oglądają przedstawienie teatralne przy-
gotowane: przez dzieci dla dzieci. 6 kwietnia 
2016 roku uczniowie kl. II pod kierunkiem 
wychowawcy Sylwii Grzegorczyk zaprezento-
wali bajkę pt. „Jaś i Małgosia”. W role tytułowe 
wcielili się: Martyna Górska i Oskar Petelicki, 
natomiast rolę macochy i drwala odegrali Nata-
lia Wojciechowska i Jakub Bieroński. Na scenie 
nie zabrakło zwierzątek, które pomagały rodzeń-
stwu w odnalezieniu drogi powrotnej do domu. 
Jednak największe zainteresowanie publiczności 

wzbudziła okrutna i zła Baba Jaga. W tej roli 
doskonale zaprezentowała się Lena Szewczyk. 
Na uwagę zasłużyła również grupa narratorów, 
dzięki której można było głębiej przeżyć baśnio-
we perypetie Jasia i Małgosi. Całość spektaklu 
dopełniły piękne kostiumy i scenografia wykona-
na przez Sylwię Grzegorczyk. W przedstawieniu 
pojawił się także wątek prozdrowotny nawiązu-
jący do Programu Promującego Zdrowie, reali-
zowanego w naszej szkole. Mali artyści z klasy II 
wykazali się wielkim talentem aktorskim, czego 
dowodem były gromkie brawa zebrane od wy-
magającej dziecięcej publiczności.

S. Grzegorczyk

Program „Szkoła promująca zdrowie”

Dzień Teatru w naszej szkole

wpływa negatywnie na układ nerwowy czło-
wieka, powodując rozdrażnienie, przemęcze-
nie i senność. Hałas zakłóca także procesy 
pamięci, myślenia i koncentracji, co w du-
żej mierze utrudnia przyswajanie wiadomo-
ści i umiejętności. W ramach tego działania 
uczniowie obejrzą także filmy edukacyjne 
„Jak zapobiegać uszkodzeniom słuchu”, 
poznają możliwości korygowania wady słu-
chu i przygotują prace plastyczne do udzia-
łu w szkolnym konkursie „Chcę być zdrowy 
i słyszeć”. Szkoła ma nadzieję, że tego typu 
działania przyczynią się do zmniejszenia na-
tężenia hałasu w placówce. 

M. Chaja
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stawiciele polskiej oraz europejskiej polity-
ki, mediów, kultury i ruchów obywatelskich, 
a także młodzież szkolna, studenci, rodziny 
z dziećmi. Po spotkaniu zwiedziliśmy Eu-
ropejskie Miasteczko, gdzie zainteresowani 
mogli uzyskać informacje o możliwościach 
pracy i studiowania w różnych krajach Unii 
Europejskiej oraz uzyskać szereg informacji 
dotyczących Unii i organizacji z nią związa-
nych. Gimnazjaliści spotkali się także z pra-
cującą w Fundacji Schumana panią Mają 
Selan. Na zakończenie wizyty udaliśmy się 
na krótki spacer po stolicy.

Udział w Paradzie Schumana był kolejnym 
elementem wieloletniej współpracy z Polską 
Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie. 

Kamila Tkacz, Piotr Zimoch

organizowanym przez Fundację Schumana 
pt. „Move Your Europe!” – uczniowie mieli za 
zadanie zorganizowanie debaty szkolnej na 
jeden z tematów – sobkowscy gimnazjaliści 
wybrali temat dotyczący kwestii pracy zagra-
nicą. Praca uczniów została nagrodzona dofi-
nansowaniem przejazdu do Warszawy. 

W dniu 7 maja do Warszawy udała się de-
legacja 30 uczniów z klas: 3a, 3b, 2a, 2b, 
1b wraz z nauczycielami: Kamilą Tkacz i Pio-
trem Zimochem. Sobkowskiemu gimnazjum 
towarzyszyli w podróży nauczyciele i ucznio-
wie z Gimnazjum nr 6 z Rudy Śląskiej. O go-
dzinie 12 w południe ruszyliśmy Krakowskim 
Przedmieściem pokazując nasze poparcie 
dla Zjednoczonej Europy. Wraz z delegacją 
z Sobkowa w paradzie uczestniczyli przed-

W sobotę, 7 maja, ulicami Warszawy prze-
szła po raz siedemnasty Parada Schumana. 
Od 1999 roku euroentuzjaści z Polski i Euro-
py oraz osoby, które pragną wyrazić poparcie 
dla Unii Europejskiej spotykają się w Warsza-
wie podczas obchodów Dnia Europy. Parada 
organizowana jest przez Polską Fundację im. 
Roberta Schumana wraz z partnerami. Parada 
Schumana to manifestacja poparcia dla idei 
integracji europejskiej i dla aktywnej roli Pol-
ski w Unii Europejskiej. Uczestnikom Parady 
bliskie są wartości europejskie, które są także 
ważne dla Polski. To przede wszystkim god-
ność i wolność każdego człowieka, demokra-
cja, wolność słowa, wolność wyznania, rządy 
prawa, równość wobec prawa, poszanowanie 
potrzeb mniejszości, solidarność. Parada jest 
także poparciem dla dziedzictwa kulturowego 
Europy, którego częścią jest również kultura 
i historia Polski, która zawsze stanowiła część 
Europy, nie tylko w sensie geograficznym, 
ale także społecznym i kulturowym. Jednym 
z przesłań parady jest także zwrócenie uwagi 
na tych, którzy poprzez swoją pracę i inicja-
tywy rozwijają idee europejskiej integracji, 
m.in. na nauczycieli, wolontariuszy, działaczy 
Klubów Europejskich i organizacji pozarządo-
wych, urzędników. Intencją Parady Schumana 
nie jest promocja jakiejkolwiek partii politycz-
nej lub konkretnych osób uczestniczących ak-
tywnie w życiu publicznym, ani nawoływanie 
do nienawiści, agresji, przemocy wobec kogo-
kolwiek, w tym wobec konkretnych ugrupo-
wań politycznych.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 
w Sobkowie od 2007 roku współpracuje 
z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. 
Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego 
„Europa Ojczyzn” na przestrzeni lat brali 
udział w różnych działaniach i akcjach zwią-
zanych z Fundacją: zjazdy krajowe i między-
narodowe klubów europejskich, projekt Act 
Locally i Mini-Granty. Co roku gościliśmy eu-
ropejskich wolontariuszy, a także kilkukrot-
nie pojawiliśmy się na Paradzie Schumana 
w  latach ubiegłych. W  tym roku Szkolny 
Klub Europejski wziął udział w konkursie 

Sobków
 – gim

nazjum

3 maja to ważny dzień w życiu każdego Polaka. By uczcić 
to ważne wydarzenie, jakim było uchwalenie w 1791 roku 
konstytucji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołowie 
Dolnym pod czujnym okiem Ewy Michałkiewicz i Urszuli 
Molendy-Soter, przygotowali uroczystą akademię. Przypo-
mnieli rolę, jaką odegrała ta Ustawa Zasadnicza uchwalona 
przez Sejm Czteroletni w czasie, gdy polscy patrioci na czele 
z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim starali się 
wzmocnić Rzeczpospolitą. Uczniowie zaprezentowali wier-
sze, pieśni patriotyczne a także krótkie informacje dotyczące 
zapisów tego dokumentu. Wszyscy zebrani na sali gimna-
stycznej w ten sposób wzięli udział w lekcji patriotyzmu.

Sokołów
 D

olny

Witaj majowa jutrzenko

Gimnazjum z Sobkowa
na Paradzie Schumana
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8 kwietnia 2016 r. był wyjątkowym dniem 
dla uczniów Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie. Andrzej Łukasik, na co 
dzień doradca Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego, a obecnie dodatkowo koordynator 
projektu Dwujęzyczne Świętokrzyskie, odwie-
dził nas w towarzystwie Roberta Cassettari, 
Australijczyka o włoskim nazwisku, z brytyj-
skim paszportem i polską narzeczoną. Taka 
multikulturowość prowadzącego zapowiadała 
ciekawe warsztaty językowe, w których wzięło 
udział ok. 50 uczniów z klas I, II i III.

Było to niecodzienne doświadczenie, więc 
wymagało niecodziennej oprawy. Gości ofi-
cjalnie powitał dyrektor Stanisław Osowski, 
a  już mniej oficjalnie plakat „Welcome to 
Sobków” przygotowany przez Natalię i Pau-
linę z kl. IB oraz Thong Challenge – zadanie, 
z którym musiał się zmierzyć nasz australijski 
gość wchodząc do sali. Był to napis ułożony 
z klapków, co miało nawiązywać do zabaw, 

którymi mieszkańcy antypodów uatrakcyjnia-
ją Australia Day. W tle pobrzmiewała jedna 
z najbardziej popularnych w kraju kangurów 
piosenek – Waltzing Matilda, aby nasz gość 
poczuł się, jak w domu.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Łukasik. 
Skierował wiele ciepłych słów pod adresem 
naszego Sobkowa, jego walorów przyrod-
niczych i turystycznych. Podkreślił też, jak 
ważna we współczesnym świecie jest zna-
jomość języka angielskiego będącego najbar-
dziej skutecznym narzędziem komunikacji 
w kontaktach międzynarodowych, jak rów-
nież czynnikiem mającym ogromny wpływ 
na karierę zawodową.

Po takim wprowadzeniu Robert Cassettari 
zaprezentował pokaz slajdów, dzięki którym 
uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących 
rzeczy o Australii; o ludziach, zwierzętach, geo-
grafii, języku, szkolnictwie. Z wielkim zaanga-
żowaniem wzięli udział w quizie dotyczącym 
antypodowego realioznawstwa; z entuzjazmem 
odpowiadali na pytania z zakresu geografii, 
biologii i socjologii. Wykazali się doskonałą 
koncentracją w gromadzeniu nowych dla sie-
bie informacji. Zainspirowało ich to do dowia-
dywania się o detale, o które swobodnie pytali 
zachęceni spontanicznością prowadzącego. 

Walory edukacyjne projekcji były nieza-
przeczalne, ale wartością nie do przecenie-

nia była ta część spotkania, w trakcie której 
uczniowie mieli możliwość swobodnej wypo-
wiedzi. Interesowały ich zagadnienia bardzo 
rozmaite: od możliwości uprawiania narciar-
stwa w Australii po religijność Australijczy-
ków. Duża część pytań dotyczyła dialektu au-
stralijskiego i sporym zaskoczeniem był fakt, 
że „barbie” to dla Australijczyka bardziej bar-
becue niż model lalki.

Spotkanie z Andrzejem Łukasikiem i Ro-
bertem Cassettari to przede wszystkim jed-
nak niezapomniane doświadczenie językowe 
dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Sobkowie. Warsztaty będące działaniem 
w ramach Dwujęzycznego Świętokrzyskiego 
doskonale wpisały się w priorytety projek-
tu. Dały wielu uczniom, szczególnie klas I, 
pierwszy pozalekcyjny kontakt z angielskim 
mówionym, a  obecność native speakera 
w naturalny sposób wymuszała posłużenie 
się umiejętnościami językowymi zdobytymi 
w szkole. Poczucie sukcesu na tym etapie 
kształcenia jest zawsze bardzo motywujące 
i daje odwagę do podejmowania dalszych 
wyzwań językowych. Efekty było widać nie-
mal natychmiast. Kilkoro uczniów zostało po 
spotkaniu, a pan Cassettari poświęcił spo-
ro czasu na small talks, szczególnie z grupą 
realizującą tegoroczny obligatoryjny projekt 
gimnazjalny z języka angielskiego. 

Było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie 
w ramach projektu Dwujęzyczne Świętokrzy-
skie. Gimnazjum im. Jana Pawła II zostało 
zaproszone do dalszych działań, za co bar-
dzo dziękujemy Andrzejowi Łukasikowi.

Teresa Piątek
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Z Sidney do Sobkowa
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Pan Kleks, Zosia Samosia, Samochwała, Ty-
grysek, Jaś i Małgosia oraz zła Czarownica. 
Dzieci wysłuchały fragmentów znanych wier-
szy i baśni, brały czynny udział w spektaklu, 
odpowiadały na pytania aktorów, śpiewały. 
Przedstawienie miało na celu uwrażliwienie 
naszych milusińskich na potrzebę czytania 
i wiedzy, podkreślało rolę książek w kształ-
towaniu wyobraźni. Dzieci dowiedziały się, 
że czytanie książek to niezwykła rozrywka 
i przyjemność, której nie dostarczy im nic 
innego. Tylko książki pozwalają prawdziwie 
przeżywać niezapomniane przygody i odwie-
dzać niezwykłe krainy. Baśniowe postacie, 
atrakcyjna fabuła oraz znane utwory mu-
zyczne w tle spowodowały, że dzieci opuściły 
bibliotekę z szerokimi uśmiechami na twa-
rzach.

Edyta Wilk

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w sobkow-
skim parku pracownicy firmy FIT PARK Sp. 
z o.o. – Sp.k., ul. Powstańców Wielkopol-
skich 74, 87-100 Toruń zamontowali 4 nowe 
urządzenia: biegacz, rower, stepper i masażer 
w ramach zadania: Wyposażenie miejsc re-
kreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyj-
no-sportowe w ramach zagospodarowania 
wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sob-

Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sobkowie zorganizowała dla dorosłych 
czytelników 9 maja recital pt. „Serce po-
ety”, podczas którego młodzież recytowa-
ła liryki XIX-wiecznego poety i dramaturga 
Adama Asnyka. Wśród zaprezentowanych 

gościom wierszy znalazły się znane strofy 
tj.: „Między nami nic nie było”, „Tęsknota”, 
„Na początku”, „Dwa anioły” czy „Spóźniona 

odpowiedź”. Spotkanie 
wzbogaciły piosenki mi-
łosne oraz prezentacja 
polskiego malarstwa 
krajobrazowego.

Natomiast dzieci z naj-
młodszych klas szkoły 
podstawowej biblioteka 
zaprosiła na spektakl 
teatralny pod tytułem 
„Witajcie w naszej baj-
ce”, w wykonaniu akto-
rów krakowskiej grupy 
EDU-ARTIS. Na scenie 
pojawiły się postacie 
z różnych bajek m.in. – 

Biblioteka inspiruje...
Pod takim hasłem w dniach 8-15 maja 

2016 r. obchodziliśmy XIII edycję progra-
mu Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, ma-
jącego na celu podkreślenie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowanie książką 
szerokich kręgów społeczeństwa.

Nowe urządzenia rekreacyjno-sportowe 
w parku w Sobkowie

ków. Mocowanie do gotowych prefabrykatów 
betonowych pozwoliło skrócić czas montażu 
urządzeń do jednego dnia i korzystania z nich 
od razu po zakończeniu prac. Wszystkie urzą-
dzenia posiadają instrukcje korzystania w for-
mie metalowej tabliczki znamionowej, znajdu-
jącej się na stalowej ramie nośnej. 

Na realizację zadania Gmina Sobków prze-
znaczyła łącznie kwotę 9717,00 zł.
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Ostatnie ujęcia do filmu 
„Nad Nidą w cieniu drzew”

W dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2016 
roku znów na ziemi sobkowskiej przebywała 
ekipa filmowa Stanisława Janickiego, która 
kręciła ostatnie już zdjęcia do filmu „Nad 
Nidą w cieniu drzew”. Głównymi aktorami 
tych zdjęć były dzieci z miejscowej szkoły 
podstawowej oraz strażacy z OSP Sobków. 
Dzieci uczestniczyły w wycieczce na rowe-
rach jadąc wzdłuż rzeki Nidy od Brzeźna do 
Kotlic, łowiąc przy okazji ryby a kończąc na 
wieczornym ognisku nad Nidą w Kotlicach. 
Były też autorami wypracowania „Cztery pory 
roku na Ponidziu”, które dokładnie przejrzał 
Stanisław Janicki. Najlepsze pięć prac w wy-
konaniu Jana Twardowskiego, Marcelego 
Rokickiego, Tymoteusza Klepackiego, Klaudii 
Baran i Kamila Parandyka było przedmiotem 
nagrań jako narracji do filmu. Od producenta 
filmu H.Michałkiewicza dzieci te otrzymały 
również drobne upominki w postaci albu-
mów i książek z dedykacją Stanisława Ja-
nickiego. Wyjątkowo ciekawe były ćwiczenia 
strażaków OSP Sobków, którzy pokazali dużą 
sprawność przy gaszeniu pożaru. 

Wszystkich zainteresowanych filmem za-
praszamy na naszą stronę internetową 

www.nidafilm.pl. Uroczysta premiera fil-
mu będzie na przełomie tego roku jeżeli 
pozwolą na to finanse. Stąd też stowarzy-
szenie zwraca się z prośbą do wszystkich 

mieszkańców gminy o wsparcie finansowe. 
I Ty możesz mieć udział w realizacji tego 
filmu. Wpłaty można dokonywać na konto 
BS 58 8493 0004 0210 0072 4919 0001.


