
poziom. Cieszy fakt, że tak chętnie i licznie 
chcą przyjeżdżać do Sobkowa i uczestniczyć 
w przeglądzie. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe statuetki ufundowane przez 
wójta gminy Sobków Tadeusza Domińczaka. 
Całe przedsięwzięcie przeprowadzone zosta-
ło przy dużym udziale nauczycieli i pracow-
ników gimnazjum w Sobkowie. Koncert pro-
wadził pomysłodawca i inicjator przeglądu 
dyrektor gimnazjum Stanisław Osowski.

22 stycznia chór Barka uczestniczył  
w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowa-
nym przez Zespół Szkół nr 2 im. Wł. Łokietka, 

15 stycznia w kościele parafialnym w Sob-
kowie odbył się Wieczór Kolęd, w którym 
uczestniczyło 13 wykonawców indywidual-
nych oraz chórów:
1. Jędrzejowski Chór Miejski
2. Chór pw. św. Cecylii przy parafii bł. Win-

centego Kadłubka w Jędrzejowie
3. Kwartet Smyczkowy Giocoso z Kielc
4. Młodzieżowy Zespół Parafialny Magnificat 

z Chmielnika

5. Zespół Śpiewaczy Korytniczanki
6. Samanta Przygodzka z Korytnicy
7. Weronika Orłowska z Brzegów
8. Natalia Ryś – Samorządowe Centrum 

Kultury w Sędziszowie
9. Hania Brożek – Samorządowe Centrum 

Kultury w Sędziszowie
10. Patrycja Sikorska i Aleksandra Zeja – Ze-

spół Szkół nr 2 w Chęcinach
11. Chór Barka z Gimnazjum Publicznego 

im. Jana Pawła II w Sobkowie
12. Zespół Rytmix z Sobkowa
13. Olga Wójcik z Sobkowa.

Wykonawcy zaprezentowali bardzo wysoki 

Głos
Sobkowa
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Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

"
Kobieta jest wiosną… przychodzi po jesieni 

i zimie, przynosi świeżość i ciepło... 
i jeszcze przynosi nadzieję” 

Romain Hereux
Szanowne Panie

Z okazji Waszego święta – Dnia Kobiet – pragniemy Wam złożyć płynące z głębi 
serca życzenia, zdrowia, szczęścia pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń

oraz powodzenia w realizowaniu własnych planów.
Niech ten dzień będzie dla Was pełen uśmiechu oraz zadowolenia i aby takie radosne 

dni trwały niezmiennie przez cały rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński

VI przegląd kolęd i pastorałek
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W niedzielę 29 stycznia na mszy świę-
tej o  godz 12.00 w kościele parafialnym 
w Brzegach zaśpiewał chór gimnazjalny Bar-
ka z Sobkowa. Najpierw z chóru kościelnego 
zabrzmiały pięknie kolędy, a po mszy mogli-

śmy posłuchać ślicznych pastorałek. Chóro-
wi akompaniowali Paweł Figurski i Weronika 
Orłowska. Wraz z chórzystami zaśpiewał dy-
rektor gimnazjum Stanisław Osowski. Dzię-
kujemy za wspólne kolędowanie.

Chór gimnazjalny Barka
gościnnie w parafii Brzegi

starostę powiatu kieleckiego oraz parafię pod 
wezwaniem św. Bartłomieja w Chęcinach. 
Przegląd w Chęcinach, jak przyznają sami 
organizatorzy, wzorowany jest na przeglądzie 
organizowanym w Sobkowie. 

Natomiast w niedzielę 29 stycznia br. chór 
Barka zapewnił oprawę liturgiczną mszy 
świętej w kościele parafialnym w Brzegach 
oraz dał krótki koncert. Młodzież spotkała się 
z bardzo życzliwym przyjęciem proboszcza 

Roberta Zapały i wiernych zgromadzonych 
w świątyni. Tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych w sanktuarium św. Mak-
symiliana Kolbego w Wolicy, odbył się I De-
kanalny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Gim-
nazjum w Sobkowie reprezentowane było 
przez dwójkę solistów Adriannę Sobczyk oraz 
Dominika Stępnia. Solistom towarzyszył Pa-
weł Figurski, który zapewnił akompaniament 
gitarowy.
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Pierwsza w roku 2017 sesja Rady Gminy 
odbyła się w dniu 27 stycznia. Przedmiotem 
obrad była m.in. sprawa projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. Obowiązek podję-
cia uchwały w sprawie projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego wynika z ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z  zapisami ww. ustawy z  dniem 
1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia 
szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą 
podstawową, uczniowie klas I–VI dotychcza-
sowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają 
się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej 
szkoły podstawowej. W konsekwencji powyż-
szego, zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 
1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w la-
tach następnych kolejne klasy dotychczasowego 
gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie 
przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego 
do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe określają, że dotychczasowe gim-
nazjum można przekształcić w ośmioletnią 
szkołę podstawową lub włączyć do ośmiolet-
niej szkoły podstawowej.

Działające na terenie gminy Sobków dwa 
gimnazja w Sobkowie i Miąsowej zamierza 
się włączyć do ośmioletnich szkół podstawo-
wych, natomiast szkoły podstawowe działają-
ce samodzielnie (w Lipie, Sokołowie Dolnym, 
Sobkowie i Chomentowie) jak i w ramach 
zespołów placówek oświatowych (w Brze-
gach, Miąsowej, Mokrsku Dolnym i Korytnicy) 
o strukturze organizacyjnej I–VI przekształca 
się w ośmioletnie szkoły podstawowe o struk-
turze organizacyjnej I–VIII.

Niniejsza uchwała, jak sama jej nazwa 
mówi, ma charakter intencyjny i  stanowi 
podstawę do zasięgania obligatoryjnych opi-
nii Kuratora Oświaty oraz związków zawodo-
wych. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca 
i odnosi się do oceny zgodności z prawem 
rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale 
oraz oceny zapewnienia dzieciom zamiesz-
kałym na terenie gminy możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego. Po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Kuratorium, Rada Gminy 
w terminie do 31 marca br. podejmie uchwa-
łę dotyczącą dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów funkcjonujących na 
terenie gminy do nowego ustroju szkolnego.

Na styczniowej sesji radni uchwalili również 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii na 2017 rok, określający spo-
sób realizacji zadań własnych gminy w ob-
szarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania 
problemów wynikających z ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ujęte w programie działania ukie-
runkowane są przede wszystkim na profilakty-
kę uniwersalną skierowaną do całej populacji, 
a w szczególności do dzieci, młodzieży.

Dla przypomnienia informujemy, że w świe-
tlicy wiejskiej w Sobkowie działa Punkt Kon-
sultacyjny, w którym odbywają się zajęcia 
terapeutyczno-edukacyjne. Porad osobom uza-
leżnionym i ich rodzinom udziela doświadczony 
terapeuta ds. uzależnień. Również w miejsco-
wości Miąsowa funkcjonuje Punkt Konsultacyj-
no-Informacyjny w budynku świetlicy wiejskiej 
(wejście od strony wschodniej budynku) z dy-
żurami specjalisty ds. psychoterapii uzależnień, 
współuzależnienia i przemocy. Z treścią Progra-
mu można zapoznać się, przeglądając strony 
Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka „z se-
sji Rady Gminy/ uchwały Rady Gminy”).

W  związku z  wejściem w  życie z  dniem 
1 stycznia 2017 r. ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem” Rada Gminy doko-
nała zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sobkowie, ujmując w Statu-
cie zadania wynikające z niniejszej ustawy.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie do-
stępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
instrumentów polityki na rzecz rodziny, m.in. 
świadczeń gwarantowanych, do których 
szczególnie należy zapewnienie dostępności 
dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci, u których zdia-

gnozowano ciężkie i nieodwracalne upośle-
dzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ustawa zakłada m.in., że rodziny upraw-
nione objęte będą pomocą asystentów ro-
dziny na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej.

Pochylając się nad problemem nie podłą-
czania mieszkańców nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnych, radni aprobując przygo-
towany przez wójta gminy projekt uchwa-
ły, upoważnili kierownika samorządowego 
zakładu budżetowego Wodociągi Gminne 
w Sobkowie do załatwienia indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej, tj. 
do wydawania decyzji nakazujących przyłą-
czenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie pro-
wadzący obsługę i utrzymanie urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych posiada informację 
o nieruchomościach, które nie są podłączone do 
istniejących sieci kanalizacyjnych.

Przypomnieć tutaj należy, że zgodnie z za-
pisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest przyłączenie nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
W przypadku stwierdzenia niewykonania 
powyższego obowiązku organ wydaje decy-
zję nakazującą wykonanie obowiązku, a wy-
konanie powyższej decyzji podlega egzekucji 
w trybie przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

W końcowej części obrad radni zgłosili szereg 
wniosków dotyczących m.in. likwidacji ślisko-
ści na drogach i zapytania dotyczące zakresu 
robót na drogach powiatowych w 2017 roku. 
Do wniosków odniósł się Marian Saletra, pro-
sząc, aby uwagi dotyczące odśnieżania czy 
usuwania śliskości były zgłaszane na bieżąco 
telefonicznie. W kwestii robót na drogach po-
wiatowych wyjaśnił, że Powiat nie ustalił jesz-
cze zakresu robót na 2017 rok.

Z sesji 
Rady Gminy

• 4 zaświadczenia o posiadaniu gospodar-
stwa rolnego,

• 252 decyzje wymiarowe dotyczące łącz-
nych zobowiązań pieniężnych.

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

w MPZP / studium

Wójt gminy jako organ wykonawczy gminy przy 
pomocy Urzędu Gminy realizował zadania okre-
ślone przepisami prawa, a w szczególności ustawą 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W zakresie podatków lokalnych wójt gmi-
ny wydał:
• 1 zaświadczenie o nie zaleganiu z należ-

nościami podatkowymi,

Sprawozdanie z działalności wójta gminy
w okresie od 12.12.2016 r. do 30.01.2017 r.

• 4 wypisy i wyrysy z MPZP,
• 4 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy,
• 1 decyzję o środowiskowych uwarunko-

waniach,
• 2 postanowienia opiniujące podział działki,
• 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji celu publicznego.
W zakresie gospodarowania mieniem komu-

nalnym wójt gminy wykonując uchwałę Rady 
Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 r. nr 
XXIX/268/13 w sprawie zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność 
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ju, jak i Ministerstwu Gospodarki, które w tej 
sprawie wydały już wiele ostrzeżeń. Centralny 
Rejestr Przedsiębiorców i Firm to kolejny twór, 
przed którym ostrzega Ministerstwo Rozwoju. 
Rok temu był to Centralny Rejestr Działalno-
ści Gospodarczych i Firm. Wcześniej była to 
np. Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsię-
biorstw, Centralna Ewidencja Działalności Go-
spodarczych i Firm itp. Wszystkie one podszy-
wały się pod Centralną Ewidencję i Informację 
o Działalności Gospodarczej.

Gminy, zawarł dwie umowy najmu z dotych-
czasowym najemcami, wynajmując lokale 
użytkowe mieszczące się w budynkach poło-
żonych w miejscowości Korytnica i Staniowice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami wójt gminy Sobków wydał 
dwie decyzje zatwierdzające podział nierucho-
mości stanowiących własność osób fizycznych.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sobkowie wójt gminy przeka-
zał w trwały zarząd części nieruchomości zabu-
dowanej oznaczonej nr 43 położonej w Sobkowie 
przy ul. Rzecznej stanowiącej własność Gminy, 
na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto wójt gminy wydał trzy zawiado-
mienia o  nadaniu numeru porządkowego 
dla nieruchomości zabudowanych w oparciu 
o wydane pozwolenia.

W zakresie działalności gospodarczej wójt 
wydał 19 potwierdzeń przyjęcia wniosków 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, z czego:
– 5 potwierdzeń dot. wpisu do CEIDG,
– 8 potwierdzeń dot. wykreślenia wpisu 

w CEIDG,
– 2 potwierdzenia dot. zawieszenia działal-

ności gospodarczej w CEIDG,
– 4 potwierdzenia dot. zmiany we wpisie 

do CEIDG.
Działając w imieniu Gminy wójt zawarł 33 

umowy, m.in. na:
– opracowanie analizy efektywności koszto-

wej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice”,

– korzystanie z przystanków komunikacyj-
nych na terenie gminy Sobków – 7 umów,

– składanie i przygotowanie do druku i wy-
dawanie gazety „Głos Sobkowa”,

– wynajem świetlicy wiejskiej w Mzurowej,
– wynajem świetlicy wiejskiej w Chomentowie,
– wynajem lokalu mieszkalnego w Domu 

Nauczyciela w Brzegach,
– wynajem świetlicy wiejskiej w Brzeźnie,
– wynajem świetlicy wiejskiej w Bizorędzie,

– świadczenie usług pocztowych w 2017 r.,
– wynajem świetlicy wiejskiej w Jaworze,
– lokalizację sieci kanalizacyjnej wraz 

z przepompownią ścieków w Nowych Ko-
tlicach – 2 umowy,

– umieszczanie bezdomnych zwierząt 
w schronisku oraz na całodobową usługę 
weterynaryjną niesienia pomocy zwierzę-
tom poranionym w wypadkach drogowych,

– organizację wolnego czasu dla dzieci i mło-
dzieży w kafejce internetowej w Brzegach,

– udzielanie porad osobom uzależnionym 
od alkoholu,

– wynajem świetlicy wiejskiej w Lipie,
– wykonywanie czynności kierowcy, konser-

watora w OSP Korytnica – 2 umowy,
– wykonywanie czynności kierowcy, konser-

watora w OSP Brzegi – 2 umowy,
– wykonywanie czynności kierowcy, konser-

watora w OSP Sobków,
– wykonywanie czynności kierowcy, konser-

watora w OSP Sokołów Górny,
– kompleksową obsługę prawną Gminy Sobków,
– służbę w zakresie bhp i ochrony przeciw-

pożarowej dla Urzędu Gminy Sobków,
– zimowe utrzymanie dróg gminnych i we-

wnętrznych na terenie gminy Sobków, 
usuwanie śliskości – roboty uzupełniające,

– zakup paliwa, olejów i płynów do samo-
chodów i sprzętu będącego na wyposaże-
niu Urzędu Gminy oraz OSP w 2017 r.,

– zakup środków czystości w 2017 r.
Wójt gminy wydał 11 zarządzeń jako kie-

rownik jednostki oraz 18 zarządzeń jako or-
gan wykonawczy gminy, tj.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2016 rok – 4 zarządzenia,
• w sprawie przekazania składników ma-

jątkowych stanowiących własność Gminy 
Sobków dla zakładu budżetowego Wodo-
ciągi Gminne w Sobkowie,

• w sprawie zmiany Regulaminu Organiza-
cyjnego Urzędu Gminy w Sobkowie,

• w sprawie udostępnienia kanałów tech-
nologicznych, których właścicielem jest 
Gmina Sobków oraz ustalenia wysokości 

opłat za ich udostępnienie,
• w sprawie przekazania nakładów ponie-

sionych przez Gminę Sobków na adapta-
cję budynku szkoły podstawowej w Sob-
kowie na stołówkę szkolną,

• w sprawie upoważnienia kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie,

• w sprawie wysokości minimalnej stawki 
godzinowej dla osób świadczących po-
moc sąsiedzką,

• w sprawie dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
z terenu gminy Sobków,

• w  sprawie upoważnienia kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych do 
zaciągania zobowiązań w 2017 roku,

• w sprawie przyjęcia planu postępowań 
o  udzielenie zamówień publicznych 
w gminie Sobków w 2017 roku,

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Sobków w 2017 r.”

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Sob-
ków na 2017 rok – 2 zarządzenia,

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2017 roku, 

• w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Osowa.
Od 12 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. 

wójt brał udział w nw. spotkaniach służbowych:
– 12 grudnia – udział w Konwencie Wójtów 

w Bałtowie,
– 20 grudnia – wójt gminy podpisał pre

-umowę na dofinansowanie inwestycji 
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sob-
kowie w ramach działania: Gospodarka 
wodno-ściekowa Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na 
lata 2014–2020 w Suchedniowie,

– 9 stycznia br. – udział w posiedzeniu Zgro-
madzenia Międzygminnego Związku Plano-
wanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach.

Wykonując obowiązki służbowe wójt kierował 
bieżącymi sprawami gminy, przyjmował intere-
santów i reprezentował gminę na zewnątrz.

Centralna Ewidencja Informacja o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) jest jedynym 
rządowym spisem przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi. Wpis do CEIDG jest za-
wsze darmowy. Do osób, które rozpoczęły 
działalność gospodarczą, oszuści podszywają-
cy się pod CEIDG rozsyłają listy z informacją 
o dokonanie wpłaty za wpis do komercyjnych 
rejestrów. Nowo powstałe przedsiębiorstwa są 
zasypywane takimi pismami. Oszuści wyko-
rzystują niedoświadczonych przedsiębiorców 
i próbują wyłudzić pieniądze. Zawiłość przepi-

sów, urzędowo brzmiące sformułowania a na-
wet ostrzeżenia (m.in. nie dokonanie wpłaty 
spowoduje brak wpisu do rejestru) mogą 
wprowadzić przedsiębiorców w błąd. Nadaw-
ca listu nie podaje kontaktu telefonicznego, nie 
ma nazwiska osoby, która dane pismo napisa-
ła i to już jest podejrzane. W rozsyłanych pi-
smach często używane jest określenie „należy 
zapłacić fakultatywną opłatę rejestracyjną” fa-
kultatywna – czyli dobrowolna, nieobowiązko-
wa, to powinno uspokoić adresatów. Problem 
znany jest od 2013 roku Ministerstwu Rozwo-

Przedsiębiorco!
Prowadzisz działalność gospodarczą, uważaj na oszustów podszywających się pod 

CEIDG. Nie daj od siebie wyłudzić pieniędzy.
„REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT. WSZELKIE INFORMACJE 

ZACHĘCAJĄCE PAŃSTWA DO DOKONANIA WPŁATY ZWIĄZANEJ Z REJESTRACJĄ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBY FIZYCZNEJ W POLSCE SĄ NIELEGALNE” 

Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG
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KONKURS PLASTYCZNY
W styczniu dzieci mogły zaprezentować swoje 

umiejętności plastyczne, biorąc udział w kon-
kursie pt. „Zima w oczach dziecka”, zorgani-
zowanym przez Annę Ciosk i Karolinę Baran. 
Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy 
wybraną przez uczestników techniką plastycz-
ną, z możliwością wykorzystania różnorodnych 
materiałów. Głównymi celami konkursu było za-
chęcenie dzieci do twórczego działania na mia-
rę ich możliwości i umiejętności oraz umożli-
wienie im osiągnięcia sukcesu. Wszystkie prace 
wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy 
zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie 
zwycięzców było bardzo trudne. Podczas oceny 
prac uwagę zwracano na umiejętność łączenia 
ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie te-
matu, ilość włożonej pracy i przede wszystkim 
samodzielność. 20 stycznia ogłoszono wyniki 
konkursu. W grupie dzieci młodszych wyłonio-
no następujące zwycięskie prace: I miejsce – 
Zosia Kuchta, II miejsce – Nadia Kowalczyk, III 
miejsce – Lena Matuszczyk. Natomiast w gru-
pie dzieci starszych zwyciężyli: Lena Kawalerek 
– I miejsce, Bartosz Cieśla – II miejsce, Nico-
la Waligóra – II miejsce, Gabriel Gawior – III 
miejsce. Laureaci konkursu otrzymali nagrody 
książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy i słodki upominek. Wszystkim dzie-
ciom szczerze gratulujemy, życzymy powodze-
nia oraz dalszych sukcesów.

BABCIA I DZIADEK SĄ TACY WSPANIALI!!
W środę 25 stycznia uroczyście obcho-

dzono Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji 
przedszkolaki przygotowały pod kierunkiem 
swoich pań program artystyczny na cześć 
wspaniałych gości. Brawom i zachwytom nie 
było końca. Całość uświetnił wspólny, słodki 

poczęstunek przygotowany przez rodziców 
przedszkolaków i oczywiście upominki, wła-
snoręcznie przygotowane przez dzieci dla 
swoich ukochanych Babć i Dziadków.

A KARNAWAŁ WCIĄŻ TRWA…
W czwartek 26 stycznia świat zawirował 

i rozbłysnął tysiącem barw. Jak na karnawał 
przystało również i tu nie mogło zabraknąć 
corocznej zabawy choinkowej zorganizowanej 
przez panie dla swoich podopiecznych. Rodzi-
ce stanąwszy na wysokości zadania, zorgani-
zowali wspaniałe stroje dla swoich maluchów, 
również panie nie pozostały dłużne i także 
przeobraziły się w bajkowe czarownice. W po-
dzięce za bujną fantazję, zostały obdarzone 
uśmiechami i okrzykami radości. Były balo-
ny, serpentyny i kolorowe konfetti. Zabawom 
i śmiechom nie było końca. Dzieci zachwyca-
ły pięknymi strojami, po korytarzu wirowało 
mnóstwo bohaterów z różnych bajek i baśni. 
Dzień minął pod znakiem tańca i wspólnej za-
bawy z króciutką przerwą na coś słodkiego.

BAŁKAŃSKIE RYTMY
Comiesięczne spotkanie przedszkolaków 

z muzykami z Filharmonii Świętokrzyskiej 
kierowało nas ku końcowi miesiąca pełnego 

wrażeń. 27 stycznia goście opowiadali dzie-
ciom o bałkańskim karnawale, grali bałkań-
skie rytmy. Przedszkolaki miały okazję zagrać 
na perkusji oraz spróbować swoich sił w tań-
cu, w rytm bałkańskiej muzyki. Radości było 
wiele. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
odwiedziny naszych ulubionych gości.

PODSUMOWANIE 
KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO
Największą niespodzianką dla dzieci było 

zakupienie nowych gier edukacyjnych, chust 
animacyjnych oraz puzzli, a także doposa-
żenie sali zabaw z pieniędzy, które zebrano 
na kiermaszu świątecznym organizowanym 
przez przedszkolanki. Dzięki hojności rodzi-
ców nasi podopieczni nie odstępują na krok 
nowych i wcale nie małych zakupów. Pod-
czas kiermaszu, który odbył się 22 grudnia, 
można było nabyć ręcznie robione stroiki, 
kartki i ozdoby świąteczne. Urocze i radosne 
uśmiechy maluchów są dla wszystkich naj-
lepszym podziękowaniem. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w organizację imprezy. Po raz kolejny 
pokazaliście, że zawsze możemy liczyć na 
Wasze wsparcie i pomocną dłoń. Za to Wam 
serdecznie dziękujemy.

Atrakcyjny i olśniewający miesiąc
– styczeń w Przedszkolu w Staniowicach
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Stowarzyszenie składa serdeczne podzięko-
wanie leśniczemu za pozyskanie dla wszyst-
kich uczestników ogniska, od Nadleśnictwa 
Jędrzejów, książek „Ptaki naszych lasów”, 
które wzbogacą wiedzę o rodzimej przyrodzie.

Dzięki zaangażowaniu członków Stowa-
rzyszenia można było zorganizować akcję, 
która przyniosła tak wiele radości naszym 
najmłodszym, ale nie tylko.

W pierwszą sobotę ferii przy pięknej po-
godzie dzieci i młodzież spędzili mile czas 
wśród uroków przyrody Kielecko-Chęcińskie-
go Parku Krajobrazowego na leśnej polanie 
przy ognisku.

W ognisku wzięło udział ponad 30 osób, 
grupa rodziców, opiekunów, ks. proboszcz 
z parafii Brzegi oraz członkowie Stowarzy-
szenia.

Przed leśniczówką czekał na wszystkich le-
śniczy Bogdan Fitał (również członek Stowa-
rzyszenia), który przygotował ognisko i nie-
spodziankę dla uczestników wyprawy. Była 
to przejażdżka po lesie powozem zaprzężo-
nymi w dwa konie. To była prawdziwa frajda 
dla wszystkich uczestników zarówno tych 
najmłodszych, jak i trochę starszych.

Członkowie Stowarzyszenia przygotowali dla 
uczestników kuligu kiełbaski i ciepłą herbatę 
w termosach. Było wspólne pieczenie kiełbasek, 
rzucanie śnieżkami do tarczy i zabawy na śniegu.

Ognisko zorganizowali następujący człon-
kowie Stowarzyszenia: Stanisław Szlem-
barski – prezes, Bogdan Fitał, Aleksandra 
Ślusarczyk – wiceprezes, Katarzyna Orłow-
ska, Małgorzata Ślusarczyk, Elżbieta Szlem-
barska, Katarzyna Wąchała, Andrzej Kozak 
i Rafał Zagórski.

W sobotę 28 stycznia 2017 r., już po 
raz kolejny zorganizowano dla dzieci 
i młodzieży OGNISKO na polanie przy 
leśniczówce.

Ognisko w zimowej aurze zorganizowane 
przez Stowarzyszenie „Brzegi nad Nidą”
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Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 
(PSOR) informuje rolników o  obowiązku 
zwracania opakowań do sklepów. Każde 
inne postępowanie z odpadami po środkach 
ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebez-
pieczne stanowi naruszenie prawa i nie po-
winno mieć miejsca. W przypadku pustych 
opakowań po środkach ochrony 
roślin, ich przekazanie do syte-
mu PSOR gwarantuje, że zostaną 
one zagospodarowane w sposób 
odpowiedzialny i bezpieczny dla 
zdrowia ludzi i środowiska. Rol-
nicy, którzy oddają opakowania, 
powinni prosić o dokument po-
twierdzający zwrot opakowań, że 
postąpili z opakowaniami w spo-
sób zgodny z prawem. 

Kwestie związane z  pustymi 
opakowaniami po środkach ochro-
ny roślin reguluje ustawa o gospo-
darce opakowaniami odpadami 
opakowaniowymi. System Zbiórki 
Opakowań PSOR działa w oparciu 
o te przepisy. Od 2014 r. zbierane 
w jego ramach są nie tylko opako-
wania po środkach ochrony roślin 
toksycznych i bardzo toksycznych 
dla organizmów wodnych, ludzi, 
ale i  opakowaniach po innych 
środkach niebezpiecznych wyko-
rzystywanych w rolnictwie. Nale-
żą do nich nawozy, adiuwanty czy 
produkty biobójcze. 

Bardzo istotne jest, aby zgro-
madzone odpady, które są po-

tencjalnie szkodliwe dla środowiska, były 
oddawane przez mieszkańców do specjalnie 
wyznaczonych punktów zbiórki. Takie działa-
nia pozwalają uniknąć negatywnego wpływu 
tego rodzaju odpadów na środowisko natu-
ralne oraz przyczynić się do poprawy warun-
ków życia mieszkańców gminy.

Informacja dla rolników o systemie zbiórki 
opakowań po środkach ochrony roślin (PSOR)

W sobotę 21 stycznia w Zespole Placówek 
Oświatowych w Brzegach odbyła się zabawa 
choinkowa. Z inicjatywy Rady Rodziców i dyrek-
tora placówki do poprowadzenia zabawy została 
zaproszona Grupa animacyjna Ani Ma. Wszyscy 
uczestnicy przyszli w pięknych karnawałowych 
kreacjach. Na sali pojawiły się; księżniczki, 
wróżki, czarownice, Zorro, żołnierze i wiele in-
nych niezwykłych postaci. Wszyscy bawili się 
znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki. 
Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w pa-
rach. Superzabawę urozmaicały różnorodne 
konkursy z nagrodami. Dzień ten dostarczył 
dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń.

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
Niech się dziadzio z babcią nażyją do woli. 
W przeddzień Dnia Babci i Dziadka wycho-

wankowie Zespołu Placówek Oświatowych 
w Brzegach zaprosili seniorów na uroczystą 
akademię, na którą licznie przybyli dziadko-
wie i babcie, a także rodzice oraz radna gmi-
ny Sobków Grażyna Kielin.

Program, jaki zaprezentowali uczniowie, 
składał się z inscenizacji, wierszy, piosenek 

i tańców. Przybyli goście z zainteresowaniem 
śledzili występy dzieci z przedszkola, które 
tradycyjnie złożyły babciom i dziadkom ser-
deczne życzenia, do których dołączyły weso-
łe piosenki.

Następnie wszyscy mogli obejrzeć barwne 
Jasełka pełne mądrych i wesołych tekstów 
oraz pięknych kolęd i pastorałek. Całości 
dopełniły śmieszne inscenizacje, wiersze 
i piosenki w wykonaniu uczniów szkoły. Naj-
więcej emocji dostarczyły wszystkim ciekawe 
pokazy przygotowane przez szkolną grupę ta-

neczną. Wrażenie zrobiły piękne stroje uszyte 
specjalnie na tę okazję. Sponsorem tych ko-
stiumów była firma Szlembarski.

Kolejną niespodzianką dla naszych gości 
były własnoręcznie wykonane serduszka 
z życzeniami. Na koniec wszyscy rozkoszo-
wali się pysznymi ciastami domowego wy-
pieku przygotowanymi przez rodziców.

Dzień Seniora w Brzegach

Karnawałowo w Zespole 
Placówek Oświatowych 
w Brzegach
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Dnia 26 stycznia 2017 roku w Szkole Pod-
stawowej w Chomentowie odbyła się zaba-
wa karnawałowa dla naszych dzieci. Prowa-
dzącymi zabawę byli zawodowi animatorzy 
z kieleckiej bawialni – „Bajkowa Kraina”.

Wszyscy uczestnicy zabawy byli przebrani 
w różnorodne stroje karnawałowe. Były księż-
niczki, wróżki, sportowcy, żołnierze, policjanci 
oraz postacie bajkowe. Dzieci doskonale bawiły 
się pod okiem animatorek. Atrakcjami zabawy 
było: malowanie twarzy, zamykanie w bańce 
mydlanej. Najwiekszym powodzeniem cieszyła 
się wata cukrowa, którą zorganizowali rodzce.

Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecznie 
dziękują rodzicom naszych pociech, którzy 

klas, zdobywając punkty. Po ich podliczeniu 
zdecydowanie wygrała klasa 6! Wszyscy 
uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.

Skoro karnawał, to musi być zabawa! 
Uczniowie tłumnie przybyli na zabawę cho-
inkowa ubrani w piękne stroje. Do zabawy 
zachęcała muzyka na żywo, więc tańcom 
i śpiewom nie było końca. Na dzieci czekał 
też słodki upominek. 

Tuż przed feriami w szkole odbyła się aka-

demia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przy-
byli seniorzy z zachwytem obejrzeli występy 
swoich wnucząt. Nie kryli przy tym łez wzru-
szenia.

W Szkole Podstawowej w Lipie styczeń ob-
fitował w liczne wydarzenia. Nasi uczniowie 
wzięli udział w pokazie pt. „Czy to magia? 
Nie, to czysta nauka”, podczas którego oglą-
dali proste eksperymenty związane z nauka-
mi przyrodniczymi. Wszystkim bardzo podo-
bała się żywa lekcja przyrody. 

W szkole został rozstrzygnięty konkurs na 
najlepiej zadbaną salę lekcyjną. Podczas ca-
łego półrocza dzieci dbały o wystrój swoich 

Co przyniósł styczeń 
w Szkole Podstawowej w Lipie?

Pod takim hasłem w  Zespole Placówek 
Oświatowych w Korytnicy 20 stycznia 2017 
roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci, 
Dnia Dziadka. Wnukowie w żartobliwy sposób 
przedstawili scenki z życia dziadków, a wszyst-

Kocham babcię, kocham dziadka
ko było zilustrowane muzyką, śpiewem i tań-
cem na ludową nutę. Gości przywitała dyrektor 
szkoły Marta Woźniak, która życzyła wszystkim 
zebranym seniorom wiele życzliwości i miłości 
swych wnuków. Po zakończeniu występów ze-

brani mogli zaśpiewać znane ludowe 
piosenki wspólnie z muzykami ze-
społu KORYTNICZANKI. Aby docenić 
seniorów, wnukowie wręczyli swym 
dziadkom własnoręcznie przygotowa-
ne koszyczki kwiatów. Rodzice zaś za-
dbali o słodki poczęstunek. Spotkanie 
upłynęło w miłej, przyjaznej atmosfe-
rze. Do zobaczenia za rok.

Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej
w Chomentowie

pomogli i bardzo się zaangażowali w orga-
nizację tak cudownej zabawy karnawałowej 
w naszej szkole.
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9 grudnia 2016 roku już po raz czwarty 
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła 
II w Sobkowie odbył się Maraton Pisania 
Listów. Akcja dotyczyła 11 osób z różnych 
krajów świata w stosunku, do których za-
stosowano przemoc i ograniczono ich prawa 
człowieka. W sumie gimnazjaliści napisa-
li 328 listów, które zostały przekazane do 
przedstawicielstw dyplomatycznych. Całe 
przedsięwzięcie organizował nauczyciel ję-
zyka angielskiego Piotr Zimoch z pomocą 
absolwentów szkoły Michała Dziewięckiego 
i Wiktora Staszewskiego. Amnesty Interna-
tional Polska przekazała organizatorom po-
dziękowania w formie dyplomów. Wyraża-
my nadzieję, że wzorem lat ubiegłych akcja 
przyczyni się do uwolnienia prześladowa-
nych osób.

 

 

 
 

 

 

 
RZaświadczenie o organizacji Maratonu Pisania Listów  

Pan Piotr Zimoch  

Maraton Pisania Listów Amnesty International to największe w Polsce wydarzenie dotyczące praw 

człowieka. Co roku w ramach Maratonu powstają setki tysięcy listów, które w realny sposób 

przyczyniają się do poprawy sytuacji wielu osób na całym świecie.  Dziękujemy za włączenie się w organizację wydarzenia i tym samym wsparcie  

Stowarzyszenia Amnesty International w walce o poszanowanie praw człowieka. Poświęcony czas i zaangażowanie przyczyniły się do sukcesu wydarzenia. Mamy nadzieję, że będziemy 

mieli i miały okazję współpracować przy kolejnych projektach związanych z działalnością na rzecz 

praw człowieka, w tym podczas kolejnego Maratonu Pisania Listów.  

 

 

 

 

 

 Draginja Nadaždin 
Martyna Markiewicz 

 Dyrektorka Stowarzyszenia 
Koordynatorka     Amnesty International Polska 
Maratonu Pisania Listów 

 

Amnesty International Polska 
 

Amnesty International
– Maraton Pisania Listów

Gmina Sobków złożyła wniosek o dofinansowa-
nie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. 
Stare Kotlice i Nowe Kotlice” w ramach konkursu 
Gospodarka wodno-ściekowa Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Regulamin konkursu umożliwia dofinanso-
wanie zadania w wysokości 63,63% kosz-
tów kwalifikowalnych. Pomoc będzie jednak 
przyznawana do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji PROW 2014–2020 wy-
nosi 2 000 000 zł na beneficjenta.

Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dofi-
nansowanie było załączenie do wniosku m.in. 
dokumentacji kosztorysowej, która została 
opracowana przez firmę WOSAN – USŁUGI 
PROJEKTOWE z Kielc za kwotę 8610 zł brutto 
oraz analizy efektywności kosztowej, obejmu-
jącej porównanie dwóch wariantów osiągnię-
cia celu operacji i wyboru tego, który zapewni 
najniższy koszt budowy sieci kanalizacyjnej 
i późniejszej eksploatacji. Analiza efektywności 
kosztowej została opracowana przez Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
BaSz mgr inż. Bartosz Szymusik z Końskich za 
kwotę 4182,00 zł brutto.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare 
i Nowe Kotlice o łącznej długości 7258 mb, 
w tym: 3377 mb kanalizacji grawitacyjnej 
Ø200 mm, 402 mb kanalizacji grawitacyjnej 
Ø160 mm, 3217 mb kanalizacji ciśnieniowej 
Ø90 mm i 262 mb kanalizacji ciśnieniowej 
Ø63 mm. W ramach zadania planuje się rów-
nież wybudować infrastrukturę towarzyszącą, 
w tym dostawę i montaż: trzech przepompow-
ni ścieków wraz z technologią, przyłączem 
i instalacją, pięciu przydomowych przepom-
powni ścieków oraz łącznie 131 studzienek 
rewizyjnych, przyłączeniowych i rozprężnych 
w zakresie średnic Ø400 – Ø1200 mm.

Wartość robót budowlanych objętych pro-
jektem wg kosztorysów inwestorskich wynie-
sie 3 843 713,21 zł brutto.

W dniu 14.02.2017 roku na cmentarzu 
w Korytnicy młodzież z Gimnazjum Publicznego 
im. Jana Pawła II w Sobkowie zapaliła symbo-
liczne znicze na grobie Władysława i Klementy-
ny Wesołowskich. Władysław Wesołowski był 
kierownikiem miejscowej szkoły, twórcą ZWZ, 
więźniem Buchenwaldu. Cała rodzina, zwłasz-
cza synowie wymienionych nauczycieli, działała 
w Armii Krajowej. Młodzież odmówiła krótką 
modlitwę, natomiast dyrektor Stanisław Osow-
ski nawiązał do rocznicy przekształcenia Związ-
ku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Światełko dla Armii Krajowej 
w Korytnicy

Wniosek 
o dofinansowanie 
kanalizacji w Starych 
i Nowych Kotlicach

W związku z przeprowadzanymi kontrolami 
w 2016 r. NIK-u w gminach w zakresie pod-
łączenia się nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej stwierdzono nieskutecznie i niewy-
starczające działania gmin w tym zakresie.

Miejscowości skanalizowane na terenie gmi-
ny Sobków są objęte obszarem o nazwie aglo-
meracja. Nieruchomości w miejscowościach 
znajdujące się w aglomeracji, w których zo-
stała wybudowana sieć kanalizacyjna powin-
ny być blisko w 95% podłączone do sieci.

Osiągnięcie wymaganych kryteriów „w aglome-
racjach’’ wynika z Dyrektywy Rady 91/271/EWG. 
Za niespełnienie wymogów określonych w ww. dy-
rektywie na aglomerację będą nakładane kary.

W związku z powyższym w dniu 30 stycz-
nia 2017 r. została podjęta uchwała w spra-
wie upoważnienia kierownika samorządowe-
go zakładu budżetowego Wodociągi Gminne 
w Sobkowie do załatwienia indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej do-
tyczących obowiązku podłączenia się przez 
właścicieli nieruchomości do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej. 

Dla właścicieli nieruchomości, będą 
wszczynane postępowania administracyjne 
i wydawane decyzje administracyjne naka-
zujące wykonanie tego obowiązku z określe-
niem terminu przyłączenia się do istniejącej 
sieci.

Podłączanie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej
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Na spotkanie przyszła dość liczna grupa 
osób. Każdy z przybyłych otrzymał ulotkę 
z ważnymi informacjami dotyczącymi niskiej 
emisji. 

Miejmy nadzieję, że część z nich, a może 
wszyscy, wprowadzą w życie poznane zale-
cenia.

wójta gminy Sobków Tadeusza Domińczaka, 
Marta Kwiecień. Spotkanie upłynęło w miłej 
i serdecznej atmosferze.

o czym świadczyły gromkie brawa. Życzenia 
seniorom złożyły także: radna powiatu ję-
drzejowskiego Lidia Pędziwilk, a w imieniu 

„Kochamy nasze Babcie
I Dziadków też kochamy.
W Dniu Babci i w Dniu Dziadka
Życzenia Im składamy.”
Dzień Babci i Dzień Dziadka to najpiękniej-

sze dni w roku, w których dziadkowie obda-
rowywani są najszczerszymi życzeniami. 

Uroczystość z tej okazji, w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Miąsowej, rozpoczął 
dyrektor Janusz Bętkowski, który serdecz-
nie przywitał przybyłych gości i  złożył im 
życzenia. W pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej uczniowie przedstawili program 
artystyczny „To dla Was!”. Dzieci poprzez 
wiersze i piosenki wyrażały miłość kochanym 
Babciom i Dziadkom.

Oprócz montażu słowno-muzycznego, sza-
nowni goście obejrzeli także Misterium o Bo-
żym Narodzeniu. Występ bardzo się podobał, 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Mią-
sowej realizowali program Fundacji Centrum 
Edukacji Obywatelskiej „Weź oddech” zachę-
cający do zapoznania się z tematyką ochrony 
czystości powietrza i podejmowania świado-
mych, odpowiedzialnych wyborów w życiu 
codziennym. 

Dnia 25 stycznia 2017 roku zaproszono 
do szkoły wszystkich mieszkańców zaintere-
sowanych projektem. Na spotkaniu, w for-
mie prezentacji multimedialnej, uczniowie 
przedstawili wyniki swoich badań i sonda-
żu ulicznego. Uczniowie, na podstawie skali 

porostowej porostów, 
które zebrali tuż obok 
szkoły i głęboko w le-
sie, wskazali różnice 
pomiędzy nimi, bo to 
one są doskonałymi 
wskaźnikami jakości 
powietrza. 

W ten sposób uzmy-
słowili wszystkim ze-
branym, że w  naszej 
okolicy nie jest tak do-
brze! Należy zatem podjąć sensowne kroki 
w prawidłowym ogrzewaniu własnych do-
mów, bo one są największym producentem 
zanieczyszczeń, pyłów i szkodliwych gazów. 

Dzień Babci i Dziadka w Zespole 
Placówek Oświatowych w Miąsowej

Weź oddech
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Dnia 7 lutego 2017 roku w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Miąsowej odbył się 
III Halowy Turniej Minipiłki Nożnej Chłopców 
zorganizowany przez wójta gminy Sobków 
Tadeusza Domińczaka. Rozgrywki od wielu 
lat cieszą się ogromną popularnością wśród 
uczniów. Gospodarzem rozgrywek był dyrek-
tor ZPO w Miąsowej Janusz Bętkowski. 

W tym roku do zawodów przystąpiło 6 dru-
żyn z terenu gminy Sobków: ZPO w Brze-
gów, SP w Sobkowie, ZPO w Miąsowej, ZPO 
w Mokrsku Dolnym, ZPO w Korytnicy, SP 
w Chomentowie. 

W pierwszym etapie turnieju przeprowa-
dzono rozgrywki w dwóch grupach. W pierw-
szej grupie znalazły się szkoły z Brzegów, 

Chomentowa i Sobkowa, a w drugiej szkoły 
z Miąsowej, Korytnicy i Mokrska Dolnego. 

W drugim etapie uczestniczyły po dwa naj-
lepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej. 
Mecze trwały dwa razy po 7 minut. Gra za-
wodników była na bardzo wysokim pozio-
mie. Ogółem rozegrano 10 meczów, w któ-
rych zawodnicy strzelili 54 bramki. 

Po rozegraniu wszystkich zaplanowanych 
meczów, klasyfikacja końcowa przedstawiała 
się następująco: 
• I miejsce – SP Sobków
• II miejsce – ZPO Miąsowa
• III miejsce – ZPO Mokrsko Dolne.

Najlepszym strzelcem turnieju został Anto-
ni Purski, natomiast najlepszym bramkarzem 
Jakub Chrabąszcz.

Puchary, medale, piłki oraz dyplomy fun-
dowane przez wójta gminy Sobków wręczyli: 
sekretarz gminy Piotr Wawer, dyrektor ZPO 
w Miąsowej Janusz Bętkowski oraz sędzia 
główny turnieju Hubert Pańtak.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz 
życzymy dalszych sukcesów! Organizatorzy 
oraz gospodarze imprezy dziękują zawodni-
kom, opiekunom drużyn oraz rodzicom za 
bardzo miłą atmosferę.

Turniej Minipiłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Sobków

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 20 stycznia 
2017 roku odbyła się uroczysta akademia, 
na którą składały się: „Jasełka” przygoto-
wane pod kierunkiem katechetki Bożeny 
Olszak, montaż słowno-muzyczny, ruchowe 
interpretacje piosenek oraz układy taneczne 
przygotowane przez wychowawczynie Żane-
tę Bochenek i Anetę Sołtysik.

Na początku dyrektor Krystyna Cak serdecz-
nie powitała licznie zgromadzonych gości, ży-
cząc im przede wszystkim zdrowia, miłości, 
uśmiechów oraz samych pogodnych dni. Po-
dziękowała również wszystkim dziadkom za 
okazywaną swoim wnukom cierpliwość i wy-
trwałość oraz pomoc w ich wychowywaniu. 
Następnie dyrektor zaprosiła do obejrzenia 
występów, życząc przy tym wielu wrażeń. Po 
występach dzieci wręczyły swoim babciom 
i dziadziusiom wspaniałe, własnoręcznie wy-
konane upominki i laurki, natomiast przed-
stawiciele Rady Rodziców przygotowali dla 
seniorów pyszne wypieki. Podziękowaniom 
i łzom szczęścia nie było końca.

Tydzień później 27 stycznia odbył się 
w przedszkolu bal karnawałowy z licznymi 
konkursami i nagrodami. Zróżnicowane, do-
stosowane do wieku konkursy aktywizowa-
ły wszystkie dzieci, dostarczając im wielu 
wspaniałych wrażeń i przeżyć.

Krystyna Cak

11

Przedszkole 
Samorządowe 
w Miąsowej
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Już czwarty raz z rzędu w gminie Sobków 
w okresie ferii zimowych zorganizowana zo-
stała akcja oddawania krwi. Pomimo zimowej 
aury wielu mieszkańców gminy odpowiedzia-
ło na apel wójta gminy Sobków – Tadeusza 
Domińczaka z prośbą o oddawanie krwi.

W związku z ciągłym zapotrzebowaniem 
na krew Gmina Sobków w porozumieniu 
ze Świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kielcach zorganizowała 
akcje w dniach: 4 lutego br. w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Miąsowej i 11 lutego 
br. w Szkole Podstawowej w Sobkowie, pod-
czas których mieszkańcy naszej gminy mogli 
oddawać krew.

Krew pełną można pobierać nie częściej niż 
6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 
4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa 
pomiędzy kolejnymi pobraniami nie może 
być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od 
osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 
450 ml krwi (tzw. 1 jednostkę krwi).

W Zespole Placówek Oświatowych w Mią-
sowej do oddania krwi zgłosiło się 21 osób, 
z których do oddania krwi zakwalifikowano 
17 osób (7,65 l), w tym jedną, która pierw-
szy raz zdecydowała się oddać krew.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Sob-
kowie do oddania krwi zarejestrowało się 55 
osób, z których krew oddało 42 (18,90 l) 
w tym dwie osoby po raz pierwszy.

W ten sposób w okresie ferii zimowych pod-
czas obydwu akcji łącznie od 59 krwiodaw-

ców pozyskano prawie 26,55 litrów krwi.
W tym roku podczas organizowanych akcji 

mieszkańcy naszej gminy również mogli za-
rejestrować się jako potencjalni dawcy szpi-
ku, jednocześnie biorąc udział w akcji „Szpik 
darem życia”. Jednakże ani w Miąsowej, ani 
w Sobkowie nie zarejestrowała się żadna 
osoba.

Jak widać akcje organizowane od kilku 
lat w okresie ferii zimowych w gminie Sob-
ków cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem, co potwierdza również informa-
cja, jaką otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach. 

Zapotrzebowanie na krew jest jednak ciągle 
duże i zapewne nigdy nie ustanie, dlatego 
tak ważną rzeczą jest zdecydowanie się na 
pomoc innym poprzez oddanie własnej krwi. 
W związku z tym rozważana jest organizacja 
większej liczby tego typu akcji – oddawania 
krwi, na terenie gminy Sobków jeszcze w br. 

Wszystkie osoby, które w tych dniach od-
dały krew w Miąsowej i Sobkowie, wezmą 
udział w  losowaniu nagród podczas XVII 
festynu pn. „Krew darem życia” zaplanowa-
nego na 2 lipca br, a jeżeli zdecydują się od-
dać krew również w dniu festynu, ich szansa 
na wylosowanie nagrody będzie dwukrotnie 
większa.

Jak co roku zapraszamy na festyn, zarówno 
krwiodawców, sponsorów, jak i wszystkich 
mieszkańców naszej gminy oraz sąsiednich 
również. Będziemy starać się zapewnić 
uczestnikom wiele atrakcji, a na pewno nie 
mniej niż w roku ubiegłym.

Wójt gminy Sobków składa jednocześnie 
podziękowanie mieszkańcom gminy za 
udział w obydwu zorganizowanych w okresie 
ferii zimowych akcjach honorowego krwio-
dawstwa. Dzięki Waszej postawie będzie 
mogło zostać uratowanych wiele ludzkich 
istnień – „Dziękuję wszystkim krwiodawcom 
za nieoceniony dar serca w ratowaniu zdro-
wia i życia ludzkiego oraz promowanie idei 
honorowego krwiodawstwa”.

Podsumowanie akcji oddawania krwi 
w okresie ferii zimowych
Mówią o  niej – dar życia. Chodzi 

o krew, której nie da się zastąpić żad-
ną inną substancją. Aby ratować życie 
ludzkie trzeba pozyskać ją od innego 
człowieka.
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się Józef Pyjas, Marcin Grajek, Paweł Biały oraz 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Sobkowie. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim sponsorom za ufundowanie nagród rze-
czowych, pucharów oraz poczęstunku dla 
uczestników zawodów. 

6 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym już po raz dziesiąty odbył 
się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Sobków. Wzięły w nim udział drużyny 
ze szkół z terenu naszej gminy. Organizatorami 
turnieju byli: Szkoła Podstawowa w Sokołowie 
Dolnym, Urząd Gminy w Sobkowie oraz Gmin-
na Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sobkowie.

Zawody organizowane były w trzech kate-
goriach wiekowych: dzieci – rocznik 2006 
i młodsi, młodzicy – rocznik 2004–2005 
oraz juniorzy – uczniowie gimnazjów.

W kategorii dzieci zwyciężyli – dziewczęta: 
I miejsce Majka Janik – ZPO Miąsowa, II miej-
sce Nikola Wieczorek SP Lipa, III miejsce Ame-
lia Ziębicka SP Lipa. Wśród chłopców najlepsi 
okazali się: I miejsce Oliver Szewczyk – SP 
Sobków, II miejsce Antoni Purski – SP Sobków, 
III miejsce – Adrian Nyk ZPO Korytnica.

W kategorii młodzicy, wśród dziewcząt, naj-
lepsze były: Nikola Kowalska – ZPO w Miąso-
wej – I miejsce, Karolina Stefaniec z SP w Sob-
kowie – II miejsce i III miejsce Olga Kowalska 
– SP Lipa. Najlepsi spośród chłopców w tej ka-
tegorii okazali się Kamil Parandyk – I miejsce 
i Jakub Chrabąszcz – II miejsce z SP w Sobko-
wie. III miejsce zajął Mateusz Pasternak – re-
prezentant ZPO w Mokrsku Dolnym.

Najstarszą grupę zawodników stanowili 
uczniowie gimnazjów. Spośród nich najlepsi 
byli w kategorii dziewcząt: I miejsce Agniesz-
ka Sobczyk, II miejsce Aleksandra Waligóra – 
z gimnazjum w Sobkowie. III miejsce zajęła 
Roksana Kaczmarczyk reprezentantka ZPO 
w Miąsowej. W kategorii chłopców: I miej-

sce zajął Jakub Biela z ZPO w Miąsowej, II 
– Kamil Ziętal – gimnazjum w Sobkowie, III 
miejsce Szczepan Dziopa z ZPO w Miąsowej.

Tegoroczne zmagania młodych zawodni-
ków połączone były z prelekcją pod hasłem 
„UŻYWKI ZŁE POŻYWKI”, co umożliwiła 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Sob-
kowie. Celem spotkania z  terapeutą było 
ukazanie destrukcyjnego działania alkoholu 
i wszelkiego rodzaju używek na młody or-
ganizm, kształtowanie odpowiedniej posta-
wy wobec własnego zdrowia, kształtowanie 
wrażliwości dzieci i młodzieży na zło. 

Zawody o Puchar Wójta Gminy mogły się od-
być dzięki sponsorom, wśród których znaleźli 

VI Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Sobków

Informujemy, że w 2016 r. rozpoczęta była 
wstępna kontrola nieruchomości na terenie 
gminy Sobków odnośnie wyposażenia ich 
w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) 
na nieczystości ciekłe lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, jak również posiadanie 
dowodów potwierdzających wywóz szamba. 

Z przeprowadzonej wstępnej kontroli wynika, 
że większość właścicieli nieruchomości nie oka-
zało umowy zawartej z przedsiębiorcą, świad-
czącym usługi opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości płynnych na 
terenie gminy Sobków oraz brak dowodów po-
twierdzających uiszczanie opłat za takie usługi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków, natomiast obowiązkiem 
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 
jest udokumentowanie w formie umowy korzy-
stania z usług przedsiębiorcy, który posiada ze-
zwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości płynnych na terenie gminy.

W związku z tym w celu wywiązania się Gmi-
ny z obowiązków wynikających z ww. ustawy, 
zgodnie z przygotowanym zarządzeniem bę-
dzie powołana komisja w sprawie przeprowa-
dzenia kontroli zbiorników bezodpływowych 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Sobków. 
Komisja będzie dokonywać przeglądu i kontroli 
bezodpływowych zbiorników ścieków (szamb) 
na nieruchomościach zlokalizowanych na tere-
nie gminy Sobków poprzez sprawdzenie posia-
dania przez właścicieli nieruchomości umów 
zawartych z przedsiębiorcą świadczącym usłu-
gi opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy Sobków oraz dowodów uiszczania opłat 
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 
częstotliwość opróżniania zbiorników bezod-
pływowych oraz ustalania nieruchomości nie 
posiadających zbiorników bezodpływowych.

W przypadku stwierdzenia niewykonania 
przez właścicieli obowiązków ustawowych, 
wójt gminy w Sobkowie będzie wydawał de-
cyzje nakazujące wykonanie obowiązku.

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) kontrola!
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Ferie to dla dzieci odpoczynek od obowiązków 
szkolnych i tym samym możliwość spędzenia 
większej ilości czasu na świeżym powietrzu lub 
na zorganizowanych zajęciach. Funkcjonujące 
w gminie Sobków świetlice na co dzień udo-
stępnione są dla dzieci w określonych dniach 
w tygodniu, jednak w pierwszym tygodniu ferii 
otwarte były codziennie po to, by dzieci mo-
gły spędzić tam czas wolny od nauki podczas 
przerwy zimowej. W placówkach oświatowych 
zajęcia o różnej tematyce oraz turnieje spor-
towe z udziałem dzieci przewidziano w więk-
szości na drugi tydzień ferii. W powyższych 
placówkach czas był zorganizowany tak, aby 
dzieci mogły wykorzystać zimową aurę i poba-
wić się na śniegu lub w formie zajęć plastycz-
nych, sportowych, pogadanek czy grając w gry 
planszowe. Jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze „Głosu Sobkowa” tematem przewod-
nim, jaki został zaplanowany na tegoroczne 
ferie w świetlicach wiejskich było nabywanie 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy oso-
bom, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia oraz zapoznanie się z kwe-
stiami bezpieczeństwa i reagowania w sytu-
acjach zagrażających życiu. Zajęcia tego typu 
odbyły się w każdej ze świetlic w różnych for-
mach. W świetlicy w Staniowicach pielęgniar-
ka środowiskowa Danuta Wójcicka omówiła 
tematykę pierwszej pomocy i ogólnych zasad 
bezpieczeństwa, w świetlicy wiejskiej w Kotli-
cach temat bezpieczeń-
stwa w czasie wypoczyn-
ku zimowego oraz pokaz 
udzielania pierwszej 
pomocy został przedsta-
wiony przez policjantów. 
Dzieci ze świetlicy w Cho-
mentowie tajniki udzie-
lania pierwszej pomocy 
poznały dzięki wskazów-
kom, jakich udzielił im 
ratownik medyczny – Ma-
ciej Malesa, mogły również nauczyć się opatry-
wania ran w trakcie zajęć praktycznych, jakie 
przygotowała dla uczestników pielęgniarka 
środowiskowa Beata Syncerz. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, dzięki uprzejmości Pauliny 
Chwastek, wszyscy uczestnicy zajęć mogli 
skosztować waty cukrowej.

 W świetlicy w Mzurowej pani tam pracu-
jąca przeprowadziła zajęcia, w których ich 
uczestnicy mogli opowiedzieć o swoich do-
świadczeniach z pierwszą pomocą oraz o tym, 
w jaki sposób kontaktować się z służbami 
udzielającymi pierwszej pomocy i jakie nie-
zbędne informacje należy przekazać podczas 

takiej rozmowy. W świetlicy 
w  Mokrsku Dolnym pod-
czas zajęć feryjnych dzieci 
obejrzały film instruktażowy 
omawiający zasady udziela-
nia pierwszej pomocy, a na-
stępnie na fantomie udostęp-
nionym z  ZPO w Mokrsku 
Dolnym same mogły wypró-
bować technik, które poznały podczas filmu. 
W Bizorędzie dzieci zapoznały się w podsta-
wowym wyposażeniem apteczki pierwszej 
pomocy i przeznaczeniem poszczególnych 
artykułów niezbędnych podczas udzielania 
pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
lub życiu. Podczas zajęć w świetlicy wiejskiej 
w Korytnicy dzieci dowiedziały się jak należy 
bezpiecznie poruszać się po drodze pieszo lub 
podczas jazdy rowerem, a także o obowiąz-
ku noszenia odblasków po zachodzie słońca. 
W świetlicy wiejskiej w Miąsowej na tygo-
dniowe zajęcia złożyły się zajęcia plastyczne, 
sportowe oraz zaplanowane zajęcia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. W tej świetlicy 
zagadnienia z tego zakresu przybliżyła pielę-
gniarka środowiskowa Anna Pędziwilk. Świe-
tlica wiejska w Brzeźnie w trakcie zajęć feryj-
nych gościła ekipę ratunkową, która na teren 
świetlicy przyjechała karetką. Dzieci z zainte-
resowaniem brały udział w nauce udzielania 
pierwszej pomocy. W inne dni wzięły udział 

w zabawie karnawałowej, 
kuligu oraz słodkim po-
częstunku ufundowanym 
przez Grażynę Kielin. 
Uczęszczający w ferie do 
świetlicy wiejskiej w Sob-
kowie wzięli udział w tur-
nieju w tenisa stołowego, 
turnieju gry w FIFĘ oraz 
w zajęciach manualnych. 
W  Sokołowie Górnym 
zorganizowano dzieciom 

zajęcia z zumby oraz małe kino poprzez wy-
świetlanie bajek na projektorze, innego dnia 
odbył się kulig, a na zakończenie ferii dzieci 
otrzymały nagrody i dyplomy za udział w tur-
niejach sportowych i konkursie plastycznym 
ufundowane przez radnego, sołtysa, Radę 
Sołecką i członków OSP z tej miejscowości. 
W ostatnią sobotę ferii strażacy zorganizowali 
dla dzieci pokaz udzielania pierwszej pomocy 
oraz sprzętu strażackiego. W Sokołowie Dol-
nym również dzięki strażakom z Sokołowa 
Górnego przybliżone zostały tajniki pierwszej 
pomocy, a w pozostałe dni odbyły się gry i za-
bawy. W świetlicy w Jaworze zajęcia feryjne 
miały różnorodny charakter. Dzieci uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych poprzez wyko-
nywanie masek karnawałowych, wzięły udział 
w zorganizowanym dla nich kuligu zakończo-
nym ogniskiem, zapoznały się z informacjami 
na temat pierwszej pomocy poprzez oglądanie 
filmu instruktarzowego, zaś na zakończenie 
wzięły udział w zajęciach kulinarnych, pod-
czas których własnoręcznie upiekły pizzę. 

Świetlica wiejska w Karsach 
była otwarta dla dzieci po-
dobnie jak większość tych 
placówek w pierwszym ty-
godniu ferii podczas, którego 
dzieci zapoznały się z  te-
matyką pierwszej pomocy 
poprzez omawianie wyposa-
żenia apteczki i przeznacze-

nia poszczególnych jej elementów. Brały też 
udział w zajęciach sportowych różnego typu.

Placówki oświatowe przygotowały dzieciom 
atrakcje w formie turniejów sportowych np. 
III Halowy Turniej Minipiłki Nożnej chłopców 
o Puchar Wójta Gminy Sobków odbył się 
w ZPO w Miąsowej, w Szkole Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym – Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Wójta Gminy Sobków 2017, który 
był przeznaczony dla chętnych dzieci z naszej 
gminy – relacja z tych wydarzeń w osobnych 
artykułach. W ZPO w Brzegach dzieci mo-
gły wziąć udział w wyjeździe do kina na film 
„Ballerina”. W Szkole Podstawowej w Sobko-
wie zaplanowano zajęcia plastyczne, udział 
w turniejach sportowych oraz strzelanie z bro-
ni pneumatycznej. W Szkole Podstawowej 
w Mokrsku Dolnym przygotowano dzieciom 
ofertę zajęć plastycznych, teatralnych oraz 
gry stolikowe i zajęcia komputerowe. W ZPO 
w Korytnicy nauczyciele przygotowali zajęcia 
wyjazdowe na turnieje sportowe, a także mię-
dzy innymi konkurs polonistyczny „Zima w li-
teraturze i poezji”. Gimnazjum w Sobkowie dla 
swoich podopiecznych zorganizowało zajęcia 
poszerzające wiedzę ekonomiczną w ramach 
projektu, do którego zgłosiła się ta placówka, 
działania czytelnicze „Ferie z książką”, zajęcia 
chemiczne oraz udział w turnieju sportowym. 
Szkoła Podstawowa w Chomentowie zapla-
nowała na czas ferii udział w turnieju tenisa 
stołowego, zabawy na śniegu oraz m.in. zaję-
cia plastyczne i sportowe. Szkoła Podstawowa 
z Lipy również przygotowała zajęcia dla dzieci 
w ramach organizacji czasu wolnego w ferie, 
były to podobnie jak w innych placówkach wy-
jazd na turniej tenisa stołowego, oraz zajęcia 
na miejscu w placówce: plastyczne, na śniegu 
oraz z języka angielskiego.

Jak widać z powyższej relacji dzieci miały 
możliwość uczestniczenia w różnych formach 
spędzania wolnego czasu w świetlicach wiej-
skich oraz w placówkach oświatowych naszej 
gminy. Pozostając w przekonaniu, że był to 
czas, który udało się przeżyć z dala od nudy, 
życzymy wielu ciekawych doświadczeń po 
powrocie do szkoły oraz powodzenia w nauce 
w II semestrze zajęć szkolnych.

Sposób na nudę w ferie zimowe – relacja

Kulig w Brzeźnie

Zajęcia z pierwszej pomocy w świetlicy 
wiejskiej w Brzeźnie

Rozgrywki bilardowe
w świetlicy wiejskiej w Bizorędzie

Zabawy na śniegu w Mokrsku



GŁOS SOBKOWA – luty 2017 15

Uczestnicy prelekcji w świetlicy w Kotlicach

Nauka opatrywania ran 
w świetlicy w Chomentowie

Nagrodzeni w konkursie plastycznym w świe-
tlicy wiejskiej w Korytnicy

Ognisko w Miąsowej

Ognisko w KorytnicyNagrodzeni podczas zajęć w świetlicy wiejskiej 
w Mzurowej

Masaż serca wykony-
wany przez uczestnika 
zajęć w świetlicy wiej-
skiej w Chomentowie

Uczestnicy kuligu 
w Staniowicach

Omawianie zagadnień  
z pierwszej pomocy w świetlicy 

wiejskiej w Staniowicach

Zajęcia sportowe w świetlicy wiejskiej w Sobkowie

Pokaz udzielania pierwszej
pomocy w Sokołowie Górnym

Pieczenie pizzy w świetlicy wiejskiej w JaworzeNauka pierwszej pomocy 
w Mokrsku

Dzieci w świetlicy
wiejskiej w Jaworze Kulig w Sokołowie Górnym

Ognisko przy świetlicy wiejskiej w Kotlicach
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ków oraz dwa pamiątkowe medale 25-le-
cia samorządu – ofiarowane przez władze 
gminy Sobków

– dwie piłki z podpisami zawodników tur-
nieju piłki nożnej halowej i trzy puchary 
zwycięzców tegoż turnieju

– koszulka a także trzy pamiątkowe kubki, 
ufundowane prze KS Nida 

– Puchar Mistrzostw Polski Nauczycieli 
w tenisie stołowym ofiarowany przez na-
uczycielkę Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II Kamilę Tkacz 

– firmową koszulkę oraz 5 kuponów na 
małą pizzę od Pizzerii MERCATO

– autograf Kamila Stocha
– orkiestrowe serce wykonane przez Marci-

na Gruszczyńskiego z córką Aleksandrą
– obraz autorstwa Beaty Rodzyńskiej 
– dzięki uprzejmości Pasażu Świętokrzy-

skiego w Kielcach można było nabyć pa-
miątkowe kubki.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
wzięli udział w  licytacjach, a  tym samym 
pokazali, że są wrażliwymi ludźmi o wielkim 
sercu!

Na zakończenie 25. finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, organizowanego 
przez Sztab Szkoły Podstawowej w Sobkowie 
rozbłysło tradycyjne orkiestrowe „Światełko 
do nieba”!

Po raz kolejny razem z nami dla WOŚP za-
grał KS NIDA oraz strażacy z OSP Sobków. 14 
stycznia 2017 roku, przez KS NIDA został zor-
ganizowany turniej piłki nożnej halowej, z któ-
rego dochód został przekazany na rzecz WOŚP. 
Natomiast strażacy OSP Sobków przygotowali 
wspaniały pokaz ratownictwa drogowego.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
działający przy Szkole Podstawowej w Sobko-
wie serdecznie dziękuje wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy przyczynili się do zebrania tak 
pokaźnej kwoty na rzecz WOŚP: 7039, 40 zł

szef sztabu Volha Wujcik

25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbył się w tym roku w całej Polsce 15 
stycznia 2017 roku, pod hasłem „Dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom”. 

Szkoła Podstawowa w Sobkowie już po raz 
trzeci włączyła się w tę akcję, ale w tym roku 
jako Sztab WOŚP. Nie była to jedyna nowość, 
bowiem impreza odbyła się na sali gimna-
stycznej Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie, dzięki uprzejmości 
dyrektora Stanisława Osowskiego. W czasie 
25. finału, pięciu wolontariuszy uczniów kla-
sy VI: G. Szmalec, A. Gruszczyńska, O. Mo-
tyczyńska, J. Wójcik, W. Kubicki zagrało dla 
Orkiestry, kwestując w czasie jej trwania. 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych, nauczyciele, rodzice, 
uczniowie oraz mieszkańcy gminy Sobków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobkowie 
Dariusz Butenko gorąco przywitał wszystkich 
uczestników koncertu WOŚP oraz podzięko-
wał wszystkim, którzy mimo zimowej pogody 
i wolnej niedzieli zdecydowali się na poświę-
cenie czasu dla innych. W programie 25. fi-
nału WOŚP znalazły się: 
– występy zespołu wokalno-tanecznego 

RYTMIX,
– występ absolwentów Szkoły Podstawowej 

w Sobkowie, 
– występ solistek zespołu IMPULS IV Szko-

ły Tańca Kieleckiego Teatru Tańca pod 
kierownictwem Pani Ewy Gil-Goraj, 

– występ grupy Zumba Fitness na czele 
z Katarzyną Kramarczyk, 

– występ zespołu Korytniczanki
– występ Duetu Akustycznego w składzie: 

Bartosz Wojteczko (gitara) i Edward Wój-
cik (instrumenty perkusyjne).

 O pyszny żurek zadbały panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich ze Staniowic, a rodzice przygo-
towali ciasta i popcorn. Podczas imprezy moż-
na było nabyć prace ręczne, wykonane przez 
naszych uczniów pod kierunkiem nauczycie-
lek Małgorzaty Ziętal i Iwony Połanieckiej.

 Podczas finału nie obeszło się bez fascynu-
jących licytacji. A były to:
– dwa zestawy gadżetów z logo gminy Sob-

25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Szkole Podstawowej w Sobkowie


