
w powiecie jędrzejowskim. Pracę swoich 
włodarzy mogli oceniać mieszkańcy poszcze-
gólnych gmin i czytelnicy „Echa Dnia” w ra-
mach akcji „Mała Ojczyzna – duża sprawa” 
prowadzonej przez redakcję „Echa Dnia” od 
września do listopada br.

Przez ostatnich kilka tygodni czytelnicy 
wyrażali swoją opinię, głosując na „tak” lub 
„nie” na poszczególnych wójtów i burmi-
strzów w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z decyzją czytelników i mieszkań-
ców gminy Sobków, Tadeusz Domińczak 
uzyskał najlepszy wynik w organizowanym 
głosowaniu spośród wszystkich wójtów i bur-
mistrzów powiatu jędrzejowskiego. Zdobył 
najwięcej, bo aż 1220 głosów na „tak” i za-
ledwie 14 głosów negatywnych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Głos
Sobkowa

B e z p ł at n y  M i e s i ę c z n i k  S a m o r z ą d o w y  G m i n y  S o b k ó w

N R  1 2 / 2 0 1 6  •  g r u d z i e ń  •  n a k ł a d  1 0 0 0  s z t  •  I S S N  1 7 3 4 - 2 1 4 7  •  w w w. s o b k o w. p l

W czwartek, 1 grudnia br., podczas gali, 
która odbyła się w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce, zostały wręczone tytuły pre-
zydentom, burmistrzom, wójtom, starostom 
i członkom zarządów powiatów z naszego 
województwa.

Zwycięzcą plebiscytu w  naszym woje-
wództwie został wójt Waśniowa – Krzysz-
tof Gajewski, który otrzymał najwięcej 
pozytywnych głosów spośród wszystkich 
nominowanych. W powiecie jędrzejowskim 
natomiast najlepiej ocenianym przez głosu-
jących samorządowcem został wójt gminy 
Sobków – Tadeusz Domińczak i otrzymał ty-
tuł Najlepszego Samorządowca Roku 2016 

Samorządowiec roku

Tytuł Najlepszego Samorządowca 
Roku 2016 w powiecie jędrzejowskim 
dla wójta gminy Sobków – Tadeusza Do-
mińczaka.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Gminy Sobków

zdrowia, radości, niezapomnianych chwil
spędzonych wśród najbliższych.

Aby Nowy Rok 2017
przyniósł z sobą pokój, spełnienie marzeń

i wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak
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Dnia 5 listopada 2016 r. w świetlicy wiej-
skiej w Staniowicach odbyło się spotkanie 
seniorów, które rozpoczęło się mszą świętą 
w parafii Chomentów, następnie autokar przy-
wiózł seniorów do świetlicy wiejskiej, gdzie 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Staniowic wraz 
z panią zatrudnioną w świetlicy przygotowało 
słodki poczęstunek. Miło nam, że mimo sę-
dziwego wieku nasi szacowni seniorzy skorzy-
stali z zaproszenia i mogli wspólnie spędzić 
miło czas. To na takich właśnie spotkaniach 
mieszkańcy mogą cieszyć się i wspominać 
czasy, które są już odległe od ich młodości. 
Serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w przygotowanie tej 
imprezy kierują organizatorzy spotkania.

Radna Staniowic

Dzień seniora

W dniach 24 października i 5 grudnia 2016 
roku z inicjatywy dyrektora gimnazjum Sta-
nisława Osowskiego odbyły się dwugodzinne 
spotkania młodzieży z kapitanem Danielem 
Nowakowskim ze Świętokrzyskiego Związ-
ku „Solidarność” Polskich Kombatantów. Po 
pierwszym spotkaniu, które miało miejsce 
w październiku na wniosek uczniów postano-
wiono zorganizować kolejne spotkanie. Kapi-
tan Daniel Nowakowski opowiadał o swojej 
działalności w ramach konspiracji akowskiej 
w czasie wojny, o działalności braci Wesołow-
skich z Korytnicy. Opowiadał również o dzia-
łalności oddziału „Trupia Czaszka” w okolicach 
Sobkowa latem 1945 roku oraz o działalności 
WIN-u. Za udział w konspiracji powojennej, 
w czasach stalinowskich, został skazany na 
karę więzienia. Pracował też w obozie kar-

nym w kamieniołomach na zachodzie Polski. 
W trakcie spotkania z młodzieżą przekazał 
mnóstwo informacji o ludziach i wydarzeniach, 
które miały miejsce na terenie gminy Sobków, 
Mokrska, Kotlic, Jędrzejowa. Spotkanie zreali-
zowano w ramach edukacji patriotycznej. Ka-
pitan Daniel Nowakowski należy do grona tzw. 
Żołnierzy Wyklętych. Po II wojnie światowej 
ludzie ci byli skazani na zapomnienie. Część 
zginęła z rąk UB, natomiast ci, którzy ocaleli 
pozostawali pod ścisłym nadzorem służb bez-
pieczeństwa. Nie mogli wyjeżdżać za granicę, 
piastować ważnych stanowisk w zakładach 
pracy. Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie 
wyrażają wdzięczność kapitanowi Danielowi 
Nowakowskiemu za przekazane wspomnienia 
oraz spotkania, które miały miejsce w gimna-
zjum.

Spotkania z kapitanem Danielem Nowakowskim
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie
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Odpowiadając na apel 
wójta, coraz więcej firm, 
osób prywatnych i  insty-
tucji włączało się w orga-
nizację festynów poprzez 
wsparcie finansowe lub 
fundowanie nagród dla 
krwiodawców.

Festyn „Krew darem 
życia” w Sobkowie, gro-
madzi zwolenników do-
brej rozrywki nie tylko 
z terenu gminy, czy tere-
nów ościennych gminy, 
ale także z innych woje-
wództw. Oprócz dobrej 
zabawy najważniejsze 
jest, aby z każdym rokiem 
poszerzać grono krwio-
dawców, a  tym samym 

przyczyniać się do propagowania tej idei, co 
w rezultacie przekłada się na gromadzenie 
coraz większych zasobów tego „życiodajnego 
płynu”, jakim jest krew.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sobkowie informuje, że Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych „NOWY HORYZONT” 
Chomentów 37A, wydaje paczki żywnościo-
we w ramach realizacji Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym – Podprogram 2016. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żyw-
nościowej może być przekazywana do osób 
spełniających kryteria kwalifikowalności statusu 
osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej i których dochód nie prze-
kracza 150% kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do skorzystania z pomocy społecznej (951 
zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla 
osoby w rodzinie). Paczki żywnościowe wydawa-
ne są przez Stowarzyszenie na podstawie skie-
rowania wystawionego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sobkowie, stwierdzającego 
spełnienie warunków dotyczących kryteriów do-
chodowych. Ilość osób ograniczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ul. Rzeczna 8 w godz. pracy od 
7.30-15.30. Tel. 41 387 12 81.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 
roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie 
Gminy Sobków, w związku z czym wszelkie 
wpłaty z tytułu podatków, opłat za odpady ko-
munalne oraz innych należności na rzecz Gmi-
ny Sobków będzie można dokonywać u inka-
sentów lub na rachunki bankowe o numerach:

Podatki i inne opłaty: 
35 8494 0004 0080 0700 0013 0007 
Odpady komunalne: 
60 8494 0004 0080 0700 0013 0236 
Bank Spółdzielczy w ramach obsługi ban-

kowej gminy nie będzie pobierał żadnych 
opłat od dokonywanych wpłat.

Przypominamy również, że podatnicy gmi-
ny Sobków nadal mogą opłacać podatki 
i opłaty w formie bezgotówkowej – przele-
wem na wyżej wskazane rachunki bankowe 
oraz u operatora pocztowego.

Od 2001 roku z  inicjatywy wójta gminy 
Tadeusza Domińczaka gmina Sobków, jako 
jedyna w powiecie jędrzejowskim uczest-
niczy w akcji honorowego krwiodawstwa 
„Krew darem życia”. W miesiącach letnich 
organizowane są festyny rodzinne, w czasie 
których służby Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa pobierają krew 
od honorowych krwiodawców.

O s i ą g n i ę c i a  g m i n y 
Sobków w  pracy nad 
zbiórką krwi podkreślo-
no w  dniu18 listopada 
w Mineral Hotel Malino-
wy Raj w  Solcu Zdroju, 
gdzie odbyła się uroczysta 
gala finałowa „Zasłużeni 
dla profilaktyki, promocji 
i  ochrony zdrowia wo-
jewództwa świętokrzy-
skiego”. Wyróżnienie za 
zasługi w  tej dziedzinie 
w  imieniu wójta gminy 
Sobków – Tadeusza Do-
mińczaka odebrał sekre-
tarz gminy – Piotr Wawer. 
Dostrzeżenie przez ze-
wnętrzne instytucje starań, 
jakie wójt gminy wkładał 
w organizację tej akcji jest dużą satysfakcją, 
gdyż przedsięwzięcie to jest niejako produk-
tem flagowym gminy. Z roku na rok ta szla-
chetna akcja sukcesywnie się rozwijała.

Gmina Sobków w gronie zasłużonych
dla profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia

W piecach domowych zakazuje się spalenia 
niektórych odpadów ze względu na ochronę śro-
dowiska i zdrowia obywateli, co wynika z obo-
wiązujących przepisów prawa. W piecach zaka-
zuje się palenia odpadów z tworzyw sztucznych 
m.in. plastikowych butelek, pojemników, toreb, 
worków foliowych a także odpadów z gumy 
i sztucznej skóry, zużytych opon, elementów 
drewna pokrytego lakierem, mebli, opakowań 
po sokach, opakowań po rozpuszczalnikach, 
środkach ochrony roślin, farbach, lakierach.

W piecu domowym można spalać:
– węgiel, koks,
– papier i tekturę, kartony,
– drewno, trociny, wióry pod warunkiem, 

że nie są zanieczyszczone impregnatami 
i powłokami ochronnymi,

– odpady z kory i korkę.

Zanieczyszczenia powstające podczas spa-
lania odpadów w piecach, są bardzo szkodli-
we i oddziaływują na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzi. Podczas spalania odpadów 
uwalnia się do środowiska wiele szkodliwych 
substancji, które rozprzestrzeniają się w spo-
sób niekontrolowany i  są wdychane przez 
organizm człowieka. Substancje te powodują 
wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. 
Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze 
konsekwencje, jakie ponosi organizm z powo-
du wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Spalanie w piecach domowych śmieci po-
woduje także osadzanie się tak zwanej sadzy 
mokrej w przewodach kominowych. Bardzo 
trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowo-
dować zapalenie się przewodu kominowego 
i przyczynić się do pożaru domu.

Informujemy
o likwidacji kasy 
w Urzędzie Gminy 
Sobków

W przypadku stwierdzenia termicznego prze-
kształcania odpadów w instalacji do tego nie 
przeznaczonej podejmowane są sankcje karne 
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach.

Za spalenie odpadów w instalacjach grzew-
czych w domu lub na wolnym powietrzu gro-
zi mandat w wysokości do 500 zł lub grzyw-
na do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Pomoc żywnościowa

Zakaz palenia odpadów w piecach
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Uczennica Publicznego Gimnazjum w Mią-
sowej Magdalena Malmur zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie na plakat pod hasłem 
„Wolni od uzależnień”. Konkurs organizo-
wany przez Oddział Rejonowy PCK oraz 
Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie 
skierowany był do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Celem konkursu było 
propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń 
i konsekwencji związanych z uzależnienia-
mi. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
odbyło się 29 listopada w Starostwie Powia-

W dniach 15 i 19 listopada uczniowie 
z  Publicznego Gimnazjum w  Miąsowej 
wraz z  rodzicami i nauczycielami M. Ko-
sowską, M. Malmur i M. Pakułą uczestni-
czyli w warsztatach kulinarnych w Zespole 

Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach 
w ramach projektu „Bezpieczna i przyja-
zna szkoła – walka z nadwagą i otyłością 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Warsz-
taty były prowadzone przez uczniów Tech-

nikum Gastronomicznego pod kierunkiem 
dietetyka Jolanty Gałki w profesjonalnej, 
bogato wyposażonej sali technologicznej. 
Celem spotkania było upowszechnianie 
wiedzy na temat zdrowego odżywiania, 
promocji smacznych potraw oraz rozwija-
nia zainteresowań sztuką kulinarną. Na 
zajęciach uczniowie wraz z rodzicami przy-
gotowali swoje ulubione potrawy: tortillę 
z  kurczakiem, łososiem lub warzywami, 
pizzę ze smacznymi dodatkami oraz diete-
tyczne ciasteczka owsiane. Młodzież i ro-
dzice aktywnie uczestniczyli w warsztatach 
a  uwieńczeniem ich pracy była wspólna 
degustacja sporządzonych potraw. Podczas 
zajęć kulinarnych młodzież uczyła się zasad 
prawidłowego odżywiania i  przygotowy-
wania posiłków, nakrywania do stołu oraz 
współpracy w trakcie realizowania wspól-
nego celu, jakim jest gotowanie. Na warsz-
tatach było smacznie i wesoło a wrażenia 
kulinarne z pewnością na długo pozostaną 
w pamięci uczestników.

Warsztaty kulinarne 
gimnazjalistów z Miąsowej

Sukcesy uczennicy w konkursach plastycznych

towym w Jędrzejowie. Ta sama uczennica 
zdobyła wyróżnienie w profilaktycznym kon-
kursie plastycznym „Żyję bez ryzyka” adre-
sowanym do uczniów szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych. Celem konkursu 
było kształtowanie prawidłowych zachowań 

wobec chorych na AIDS i zakażonych HIV, 
a organizatorem konkursu była Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jędrze-
jowie oraz Komenda Powiatowa Policji. Pra-
ce uczennicy zostały wykonane pod kierun-
kiem nauczycieli: M. Pakuły oraz M. Malmur. 
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świętokrzyskiego komisja 
konkursowa wyłoniła zwy-
cięzców. Autorzy najlepszych 
i najciekawszych prac otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
oraz atrakcyjne nagrody rze-
czowe.

Oprócz gier, zabaw oraz 
konkursów główną atrakcją 
imprezy przygotowanej dla 
dzieci był spektakl kukiełko-
wy „Wesoła Szkoła” w wyko-
naniu aktorów Teatru Lalek 
Pinokio. 

Pomysłodawcą, organiza-
torem i  fundatorem nagród 
była Agencja Rynku Rolnego.

Andrzejki
Dbając o tradycję wychowawczynie Przed-

szkola Samorządowego w Sobkowie z Od-
działu Zamiejscowego w  Staniowicach 
zorganizowały 30.11.2016 r. swoim wycho-
wankom zabawę andrzejkową. Atrakcjami 
spotkania były: wróżby, konkursy i zabawa 
przy muzyce. W tym dniu dzieci mogły po-
szerzyć swoją wiedzę na temat zwyczajów 
tego święta. W czasie andrzejkowych wróżb 
nie mogło zabraknąć wróżenia z  butów. 
Ogromną radość sprawiły dzieciom zabawy 
takie jak: „Dwa serca”, „Magiczna studnia”, 
„Kim będę w przyszłości”, „Kolory” oraz wró-
żenie z wosku. Później rozpoczęły się tańce, 

nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. 
Nasze „Andrzejki” były pełne radości, swo-
body i niespodzianek. Wszyscy uczestnicy 
byli uśmiechnięci i zadowoleni. 

Anna Ciosk

Pasowanie
Rozpoczęcie nauki w  przedszkolu jest 

wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak 
i dla ich rodziców. 16 listopada 2016 roku 
o godzinie 10.30, dzieci uczęszczające do 
Oddziału Zamiejscowego w Staniowicach, 
Przedszkola Samorządowego w Sobkowie 
przeżywały niezwykłą uroczystość – pasowa-
nie.

To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu 
każdego przedszkolaka. Podczas uroczystego 
apelu towarzyszyli dzieciom rodzice, zapro-
szeni goście, nauczyciele oraz pracownicy 
Przedszkola.

Dzieci przedstawiły przygotowany pod kie-
runkiem Anny Ciosk oraz Joanny Kowalczyk 
program artystyczny pt. „Pasowania nadszedł 
czas”. Grupa młodsza – „Krasnoludki” wraz 
z starszą „Wesołe Rybki” z przejęciem recy-
towały wiersze i śpiewały piosenki. Po części 
artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubo-
wanie, którego treść odczytała dyrektor Teresa 
Baran, po czym pasując ołówkiem, dyrektor 
wręczała dyplomy wraz z upominkami dziel-
nym maluchom. Na zakończenie miłego i peł-
nego wrażeń dnia, rodzice przygotowali dzie-
ciom słodki poczęstunek.

Kochanym przedszkolakom życzymy sukce-
sów na dalszej drodze edukacji.

Karolina Baran

Pod takim hasłem 24 li-
stopada odbyła się gala fi-
nałowa II edycji konkursu 
plastycznego, w  którym II 
miejsce zajęła uczennica 
klasy II Szkoły Podstawowej 
w Miąsowej: Patrycja Dziu-
rzyńska (opiekun Monika 
Dudek).

Celem konkursu było pro-
pagowanie zasad zdrowego 
żywienia oraz kształtowanie 
prawidłowych nawyków ży-
wieniowych. Spośród 751 
prac nadesłanych przez 
uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych z województwa 

Chociaż za oknami brak śniegu, nastrój 
świąteczny w naszej szkole gościł od same-
go rana – to zasługa wyjątkowego dnia – 
6 grudnia.

Właśnie tego dnia uczniowie klas II, III, 
VI pojechali do kina. Wszyscy świetnie się 
bawili i byli zaintrygowani spotkaniem ze 
Świętym Mikołajem oraz towarzyszącymi mu 
Aniołkami.

Dzieci z  Oddziału Przedszkolnego oraz 
uczniów klasy IV i V Święty Mikołaj odwie-
dził w szkole. Niecodzienny gość przemierzał 
szkolne korytarze, obdarował grzeczne dzieci 
prezentami.

Społeczność uczniowska razem miło spę-
dziła czas na wspólnej zabawie.

Wszyscy obdarowani dziękują za chwilę ra-
dości i słodkie upominki.

Przedszkole w Staniowicach

Owocowo-warzywna rewia mody Mikołaj
w Szkole
Podstawowej 
w Chomentowie
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8 listopada 2016r. był wyjątkowym dniem 
w Zespole Placówek Oświatowych w Koryt-
nicy. Uczniowie klas I–III jako uczestnicy Pro-
gramu Edukacyjnego „Śniadanie daje moc” 
wspólnie z wychowawcami i rodzicami przy-
gotowali wspaniały, zdrowy posiłek. Do szkoły 
na tę okoliczność zostały przyniesione różno-
rodne warzywa, owoce, soki, rozmaite pieczy-
wo, nabiał, dżemy, miód, bakalie. Z produktów 
powstały przepyszne, kolorowe i urozmaicone 
kanapki, szaszłyki owocowe, a także musli 
z wieloma zdrowymi dodatkami. Końcowym 
efektem całego przedsięwzięcia było wspólne 
spożywanie „zdrowych pyszności”.

W  trakcie realizacji projektu uczniowie, 
a także rodzice zapoznali się z 12 zasadami 
zdrowego żywienia opracowanymi przez In-
stytut Matki i Dziecka. 

Pomysł zorganizowania wspólnego posiłku bar-
dzo się dzieciom spodobał. Z ochotą – jak powie-
działy na zakończenie – znów zasiądą do zbioro-
wego śniadania przygotowanego samodzielnie.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
w ZPO w Korytnicy
„Czy to jutro, czy to dziś każdemu potrzeb-

ny jest miś”, pod takim hasłem odbyły się 25 
listopada 2016 r. w naszej szkole obchody 
Dnia Pluszowego Misia zorganizowane przez 
nauczycielki z klas I–III, B. Chudą i J. Chabior, 
polonistkę E. Michałkiewicz oraz bibliotekarkę 
– G. Przygodzką. W tym dniu wszystkie misie 
i inni pluszowi przyjaciele dzieci, opuścili swoje 

zaciszne pokoiki i przybyli wraz z uczniami do 
szkoły. Na korytarzach i w salach zrobiło się 
kolorowo i „misiowo”. Pluszowe maskotki to-
warzyszyły swoim opiekunom w czasie przerw 
i na lekcjach. Głównym punktem obchodów 
„misiowego święta” było wspólne czytanie 
fragmentów książki A. A. Milne „Kubuś Pucha-
tek”. Sala „zabawowa” zamieniła się w „Misio-
wą Krainę”. W pięknie udekorowanej pluszaka-
mi sali dzieci miały okazję przypomnieć sobie 
przygody Puchatka, posłuchać wyrazistego 
czytania w wykonaniu nauczycieli i koleżanek 
ze starszych klas oraz podziwiać kolorowe, 
małe, duże i mięciutkie maskotki. Spotkanie 
podobało się wszystkim zgromadzonym w sali 
uczniom i przedszkolakom. Były pamiątkowe 
zdjęcia oraz wspólne śpiewanie piosenki o ma-
rzeniach Puchatka. Ten dzień był nie tylko 
okazją do świetnej zabawy, lecz także służył 
promocji czytelnictwa w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

„Leć Orle Biały”
11 listopada odbyło się przedstawienie 

z okazji 98. rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości. Uczniowie starszych i młodszych 
klas pięknie recytowali patriotyczne wiersze 
i śpiewali historyczne pieśni. Uroczysty i pod-
niosły charakter programu artystycznego pod-
kreśliły galowe stroje i kotyliony w barwach 
narodowych oraz scenografia nawiązująca do 
tematyki tego święta. Z tym samym przedsta-
wieniem uczniowie wystąpili podczas wywia-
dówki, która odbyła się 16 listopada. Występ 
bardzo podobał się licznie przybyłym rodzi-
com, o czym świadczyły gromkie brawa. 

Z wizytą u Leonarda da Vinci
17 listopada 2016 r. uczniowie klas I–VI 

z ZPO w Korytnicy wraz z wychowawcami 
wybrali się do Centrum Naukowo-Technicz-
nego Leonardo da Vinci w Podzamczu Chę-
cińskim. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym 
znajduje się interaktywna wystawa poświęco-
na człowiekowi oraz procesom biologicznym 
zachodzącym w ludzkim organizmie. Wysta-
wa „Człowiek – niezwykła maszyna” to rów-
nież możliwość sprawdzenia swojej spraw-
ności umysłowej i fizycznej. Każdy uczestnik 
mógł również zapoznać się z najważniejszymi 
reprodukcjami obrazów, notatkami Leonarda 
i odkryć wiele tajemnic tego geniusza. Dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, 
samodzielnie – według podanej przez prowa-
dzącego receptury – przygotowały maść na-
wilżającą i sól do kąpieli. Na koniec pobytu 
w Centrum zwiedziły piękny pałac, zbudowa-
ny w XVII w. dla J. Branickiego. Historię tego 
miejsca opowiedział opiekun ubrany w kon-
tusz. Pobyt w Regionalnym Centrum Nauko-
wo-Technicznym dostarczył uczniom wielu 
niezapomnianych wrażeń. 

Przedszkolakiem jestem ja!

Dzień 25 listopada zapisał się szczególnie 
w pamięci przedszkolaków i ich rodziców. Nasi 
najmłodsi koledzy w obecności społeczności 
szkolnej złożyli uroczyste przyrzeczenie  i zostali 
pasowani na przedszkolaków. Dzieci pod czuj-
nym okiem wychowawczyni A. Łabudy przygo-
towały piękny program artystyczny, w którym 
nie zabrakło wesołych wierszyków i piosenek. 
Dzielnie spisały się w  licznych konkursach, 
którymi udowodniły, że są bardzo samodzielne 
i potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach. Na 
zakończenie uroczystości maluchy otrzymały 
dyplomy pasowania na przedszkolaka, a także 
upominki od rodziców i wychowawczyni. Dzień 
ten na długo zapisze się w ich pamięci.

Andrzeju, Andrzeju…
Tradycyjnie, 29 listopada odbył się w na-

szej placówce andrzejkowy wieczór wróżb. 
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
zadbali o zorganizowanie kącików, w których 
każdy mógł poznać swoją przyszłość. Było 
lanie wosku, wesoła zabawa z dobrą muzy-
ką i smaczny poczęstunek ufundowany przez 
Radę Rodziców.

Tysiąc słów to za mało, żeby opisać 
co się w listopadzie w ZPO w Korytnicy działo
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Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wo-
dociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sobków 
ul. Spółdzielcza” zostało zakończone. Reali-
zacja odbywała się w cyklu dwuletnim.

Umowa na wykonanie rozbudowy 328 m wo-
dociągu i 382 m kanalizacji z przepompownią 
ścieków podpisana została w dniu 15 grudnia 
2015 roku z Przedsiębiorstwem Robót Inżynie-
ryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEKS” z sie-
dzibą w Busku Zdroju 28-100 ul. Jabłoniowa 
15, za kwotę 151 167,20 zł. Roboty budow-
lane odebrane zostały 24 czerwca 2016 r. Do 
ostatecznego odbioru wymagane było wykona-
nie przez PGE Dystrybucja przyłącza energe-
tycznego zasilającego w energię przepompow-
nię ścieków, na które czekaliśmy ponad rok. 
Czynności te zakończone zostały w listopadzie 
br. W dniu 8 grudnia upłynął 14-dniowy termin, 
jaki ma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego na wniesienie zastrzeżeń.

Gmina Sobków skorzystała ze zwrotu zapła-
conego podatku VAT, w związku z tym wartość 
ostateczna inwestycji wyniosła 128 400,16 zł. 
Zadanie jeszcze w tym roku zostanie przekaza-
ne do użytkowania zakładowi Wodociągi Gmin-
ne w Sobkowie, a właściciele nieruchomości 
objętych inwestycją będą mogli wykonywać 
podłączenia do sieci.

GW

Projekt Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie gminy Sobków poprzez 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sob-
ków znalazł się na zatwierdzonej przez Za-
rząd Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 
16.11.2016 r. liście podstawowej projektów 
dopuszczonych do II etapu konkursu w ra-
mach działania 4.3 „Gospodarka wodno-

ściekowa” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 
6 093 722,47 zł, a przyznana kwota do-
finansowania z EFRR – 3 795 124,23 zł, 
co stanowi 80 proc. całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu.

Aktualnie na ukończeniu są 
prace związane z opracowa-
niem dokumentacji projek-
towej na rozbudowę oczysz-
czalni ścieków, obejmującej 
branże: konstrukcyjno-bu-
dowlaną, technologiczną, 
elektryczną i drogową oraz 
w zakresie:
– budowy obiektów wraz 
z  wyposażeniem: komory 
rozprężnej z  kratą hakowo
-taśmową, stacji zlewnej, 
zbiornika retencyjno-uśred-
niającego oraz ścieków 
dowożonych, reaktora bio-
logicznego SBR, zbiornika 
tlenowej stabilizacji osadu, 
budynku technologicznego, 

wiaty na osad odwodniony, silosa na 
wapno;

– przebudowy obiektów wraz z wyposaże-
niem: istniejącego reaktora biologicznego 
SBR i zbiornika na zagęszczacz osadu;

– modernizacji stopnia mechanicznego 
oczyszczania ścieków i układu odwadnia-
nia osadu.

Po przekazaniu dokumentacji przez wy-
konawcę – firmę SEWTECH s.c. z siedzibą 
w Grocholinie, Gmina Sobków złoży w Sta-
rostwie Powiatowym w Jędrzejowie wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę przedmio-
towej inwestycji.

Gmina Sobków, celem dokonania oceny 
przewidzianej na II etapie konkursu, zobo-
wiązała się złożyć do Instytucji Zarządzają-
cej wniosek o dofinansowanie projektu wraz 
z kompletną dokumentacją w terminie do 
dnia 31 marca 2017 roku.

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Gmina Sobków, w nawiązaniu do ogło-
szonego naboru, będzie składała wniosek 
o dofinansowanie na realizację zadania pn.: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare 
Kotlice i Nowe Kotlice, obejmującego m.in. 
wykonanie:
– sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 

Ø90 wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
– sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

PVC Ø200 i Ø160 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą;

– pięciu przydomowych przepompowni 
ścieków;

– trzech sieciowych przepompowni ścieków 
wraz z podłączeniem elektrycznym.

W najbliższych dniach podpisane zostaną 
pierwsze umowy związane z realizacją in-
westycji, w tym na opracowanie dokumen-
tacji kosztorysowej oraz opracowanie analizy 
efektywności kosztowej zadania. Obydwa 
opracowania stanowić będą załączniki do 
wniosku o dofinansowanie.

Pomoc w wysokości 63,63 proc. kosztów 
kwalifikowalnych będzie przyznawana do 
wysokości limitu, który w okresie realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 wynosi 2 000 000 zł na 
beneficjenta.

Wnioski o przyznanie pomocy można skła-
dać w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 20 
stycznia 2017 r.

Dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w miejscowości Sobków

Rozbudowa wodociągu
i kanalizacji 
na ulicy Spółdzielczej 
w Sobkowie zakończona

Kanalizacja sanitarna w miejscowościach
Stare Kotlice i Nowe Kotlice
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W konkursie ekologicznym, Zbiórka su-
rowców wtórnych w 2016 r. brały udział: 
Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej 
i Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 
w Sobkowie. Do dnia 16 listopada 2016 r. 
przeprowadzono w tych jednostkach zbiór-
kę surowców wtórnych tj. puszek aluminio-
wych, makulatury i baterii.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 
w Sobkowie zebrało największą ilość surow-
ców wtórnych i zakwalifikowało się do etapu 
na szczeblu powiatowym. 

Najwięcej surowców wtórnych zebrali 
uczniowie: Marcel Rokicki, Filip Szmalec, 
Marcelina Kołodziej z Gimnazjum Publicz-
nego im. Jana Pawła II w Sobkowie oraz 
Karol Kaczmarczyk, Piotr Dziopa i Aneta Ja-
godzińska z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Miąsowej. Uczniowie ci otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez wójta gminy 
Sobków.

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Centrum Kul-
tury w Jędrzejowie odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu ekologicznego na szczeblu powia-
towym, w którym Gimnazjum Publiczne im. 
Jana Pawła II w Sobkowie zajęło 4. miejsce, 
otrzymując od burmistrza Miasta Jędrzejo-
wa dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną 
w kwocie 1200,00 zł.

Konkurs ekologiczny
Zbiórka surowców wtórnych

W jedną z jesiennych sobót odbyła się ak-
cja porządkowania wokół stawu w Wierzbicy 
oraz sadzenia drzewek na placu zabaw. Po-
goda dopisała, mieszkańcy również. W ruch 
poszły między innymi grabie, rydle, sekatory.

Dzięki hojności jednego z mieszkańców, 
który podarował drzewka, na placu za-
baw pojawiły się tuje. W sumie zasadzono 
20 sztuk przy siatce od strony północnej 
i wschodniej. W przyszłości będą dawały 
cień dla dzieci korzystających z terenu rekre-
acji podczas upalnych dni.

Obok placu zabaw znajduje się staw, który 
swoim wyglądem przypominał tylko zarośla. 
Nie wszyscy wiedzieli, że jest tam zbiornik 
wodny. Mieszkańcy wsi postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce. Chętnie zaangażowali 
się w prace porządkowe. Bardzo przydatne 
okazały się udostępnione przez mieszkańców 
sprzęty. Zniknęły zarośla od strony drogi oraz 
placu zabaw, a także pozostawione wokół 
śmieci.

Wzdłuż drogi zostały jednak korzenie, które 
trudno było usunąć. Aby prace mieszkańców 
nie poszły na marne, wójt użyczył koparki, 
która wyrwała korzenie i wyrównała cały 
brzeg. Wszyscy są wdzięczni za udostępnio-
ny sprzęt. Obecnie wizerunek uległ znacznej 
poprawie. Staw jest widoczny, wszystko wo-
kół przejaśniło się.

To jednak nie koniec prac na Wierzbicy. 
W przyszłości mieszkańcy planują kolejne 
inicjatywy w miarę swoich możliwości i przy-
chylności władz.

Jesienne porządki na Wierzbicy
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4 listopada 2016 roku grupa 20 uczniów 
z klasy V i VI naszej szkoły pod opieką Iwony 
Połanieckiej i Małgorzaty Ziętal udała się do 
Kielc, by podczas lekcji muzealnych i warsz-
tatów plastycznych przygotować się do I eta-
pu XIV Konkursu Humanistycznego.

W Muzeum Narodowym poznali fragment 
twórczości polskiego malarza Rafała Hadzie-
wicza, który wzorował się na wybitnym twórcy 
renesansowym, Rafaelu Santim, i był autorem 
wielu obrazów o tematyce religijnej. Po krót-
kiej przerwie uczniowie udali się do Muzeum 
Diecezjalnego, gdzie wykonali witraż Piotra 
Nizińskiego – „Zaprowadzenie chrześcijaństwa 
r.p. 995” i „Śluby Jana Kazimierza”, a pani ku-
stosz przybliżyła im historię powstania fresków 
znajdujących się w katedrze kieleckiej.

Wkrótce szkolny etap konkursu – trzyma-
my mocno kciuki za powodzenie naszych 
uczniów!

I. Połaniecka

Pluszowy miś to zabawka towarzysząca 
dzieciom przez długie lata. To przytulanka, 
która jest powiernikiem dziecięcych tajem-
nic, rozśmiesza i pociesza w smutku, po-
maga zasypiać. Jest „kimś” bardzo bliskim, 
ważnym, czasami niezastąpionym. 

Został on zauważony i do-
ceniony przez dorosłych, 
którzy dziesięć lat temu 
pod datą 25 listopada wpi-
sali do kalendarza nowe 
święto: Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. 

S zko ł a  Pods t awowa 
w Sobkowie, ku radości naj-
młodszych uczniów, włączy-

ła się w obchody tego święta. Wielka misiowa 
impreza, odbyła się 24 listopada 2016 r. już 
po raz trzeci z kolei. Szkoła w tym dniu prze-
żyła prawdziwą inwazję pluszaków. Andrzej-
kowe zabawy z Misiami zorganizowane były 
wczesnym popołudniem dla uczniów z klas 

I-III. Imprezę rozpoczęła pa-
rada misiów, które razem 
z dziećmi w rytm piosenki 
„Jadą, jadą misie” rozpoczę-
ły zabawę. Uczniowie zapo-
znali się z historią powstania 
pluszowego misia sięgającą 
1902 roku. Zobaczyli syl-
wetki najsławniejszych bo-
haterów na całym świecie. 

Wspólnie recytowali wierszyki i śpiewali zna-
ne misiowe piosenki. Nie brakowało również 
dobrej zabawy ruchowej oraz pląsów ze swo-
im ulubieńcem przy muzyce. Chętni ucznio-
wie brali także udział w licznych „misiowych” 
konkursach. Ku miłemu zaskoczeniu wszyscy 
uczestnicy konkursów radzili sobie doskona-
le. W nagrodę za wiedzę o niedźwiadkach, 
wspaniałą zabawę i szacunek dla swoich plu-
szaków wszystkie dzieci zostały pasowane na 
przyjaciela misia. Aby dołączyć do grona przy-
jaciół, dzieci musiały zjeść małe co nieco – 
biszkopt w miodzie. Świętowanie Dnia Misia 
jest dowodem na to, że szkoła nie tylko uczy, 
ale także bawi i wychowuje. 

M. Chaja

Andrzejkowe zabawy z misiem 
w Szkole Podstawowej w Sobkowie

20 pażdziernika 2016 roku uczniowie kla-
sy pierwszej wspólnie z wychowawcą Iwoną 
Gruszczyńską i rodzicem Mariolą Kot uczest-
niczyli w spotkaniu w ramach akcji „Pierw-
szaki 2016/2017 – zdrowo i bezpiecznie 
do szkoły”. Spotkanie odbyło się w Centrum 
Kultury w  Jędrzejowie, pod patronatem 
gazety „Echo Dnia”. Głównym jego celem 
było przekazanie dzieciom najważniejszych 
wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz 
propagowanie zdrowego i higienicznego sty-
lu życia. Wiadomości te zostały przekazane 
pierwszakom przez pielęgniarkę, policjantów, 
strażaków oraz przedstawiciela KRUS-u. 
Wielką atrakcją imprezy był Jeż Edek, re-
dakcyjna maskotka „Echa Dnia”. Edukacyj-
ne przedstawienie zakończyła „klasówka”, 
podczas której eksperci zadawali pytania 
przedstawicielom klas pierwszych. Wszyscy 
zaliczyli ją na szóstkę, a w nagrodę otrzyma-
li upominki. Naszych pierwszaków w tych 

zmaganiach reprezentował uczeń Michał 
Kot, natomiast Miłosz Kuśmierek demonstro-
wał na scenie poznane zasady ruchu drogo-
wego.

Na zakończenie wykonano zdjęcia wszyst-
kim klasom pierwszym, które ukazały się 
w specjalnym dodatku „Echa Dnia” w dniu 
1 grudnia 2016 roku.

I.Gruszczyńska

Dzień 11 listopada 1918 roku – to data od-
zyskania przez Polaków niepodległego bytu 
państwowego. Tego dnia co roku obchodzi-

my w naszym kraju Święto Niepodległości. 
10 listopada w naszej szkole odbyła się uro-

czysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie klasy szóstej pod kie-
runkiem Iwony Gruszczyńskiej 
i Volhy Wujcik zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny, który 
na kilkanaście minut przeniósł 
uczestników akademii w odległe 
czasy, kiedy to nasi przodkowie 
przelewali krew, aby następne 
pokolenia mogły żyć w wolnej 
Polsce.

Swój udział w  akademii 
wierszem i piosenką zaakcen-
towali też inni uczniowie.

I.Gruszczyńska

Święto Niepodległości 
– cenną lekcją historii i patriotyzmu

Pierwszaki w ECHU DNIA

Lekcje muzealne uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
w Sobkowie
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Wykonanie niwelacji częściowej terenu 
działki nr 133/33 w Sobkowie.

W styczniu firma TRANSKOP Jan Węcek 
wykonała niwelację częściową terenu dział-
ki nr 133/33 w Sobkowie w zakresie: prze-
mieszczenia nawiezionej ziemi i wyrównania 
terenu w celu likwidacji zagłębień i wyko-
pów. Wartość umowy wyniosła 1003,68 zł.

Kontynuacja budowy chodnika oraz schod-
ków do świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Bizoręda

W dniu 27.04.2016 r. firma TRANSKOP 
Jan Węcek zakończyła prace związane z kon-
tynuacją budowy chodnika oraz schodków 
do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bi-
zoręda. Zakres robót obejmował wykonanie 
chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm na 
odcinku od drogi gminnej do schodów przy 
wejściu głównym do świetlicy. Wartość robót 
wyniosła 6440,00 zł. Inwestycja zrealizowa-
na została na zlecenie Gminy Sobków w ra-
mach funduszu sołeckiego na rok 2016.

Wykonanie ogrodzenia terenu, na którym
znajduje się plac zabaw (ciąg dalszy)

W dniu 31.03.2016 r. Firma Transporto-
wo-Handlowo-Produkcyjna ROL-BUD Biały 
Tadeusz, zakończyła realizację zadania pn.: 
Wykonanie ogrodzenia terenu, na którym 
znajduje się plac zabaw (ciąg dalszy) w m. 
Szczepanów 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 140x100 cm na słupkach stalowych 
z wypełnieniem siatką panelową – 1 kpl. 
Wartość robót wyniosła 7940,88 zł. In-
westycja zrealizowana została na zlecenie 
Gminy Sobków w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2016.

Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiej-
skiej w m. Lipa w celu wykonania łazienki

Zadanie obejmowało wykonanie przez fir-
mę „KARCAD” Chmielowice dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz robót bu-
dowlanych, których Wykonawcą była FIRMA 
„BARTEX” Krzysztof Blicharski. Zakres prac, 
które zakończono 11.08.2016 r., obejmo-
wał: wydzielenie pomieszczenia ścianką gips 
kartonową na ruszcie, wykonanie podejść 
wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji 
elektrycznej, montaż ubikacji, pochwytu dla 
osób niepełnosprawnych, umywalki grzejni-
ka elektrycznego i podgrzewacza wody, uło-
żenie płytek w pomieszczeniu WC do wyso-
kości 2,0 m i roboty malarskie.

Wartość umów zrealizowanych w  ra-
mach funduszu sołeckiego wyniosła łącznie 
12 938,78 zł.

Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku 
w urządzenia rekreacyjno-sportowe
w ramach zagospodarowaniawolnego 
czasu dla mieszkańców gminy Sobków

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w  sob-
kowskim parku pracownicy firmy FIT PARK 
z Torunia zamontowali 4 nowe urządzenia: 
biegacz, rower, stepper i masażer, w tym 2 
urządzenia w ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2016. Mocowanie do gotowych prefa-
brykatów betonowych pozwolił skrócić czas 
montażu urządzeń do jednego dnia i korzy-
stania z nich od razu po zakończeniu prac. 
Wszystkie urządzenia posiadają instrukcje 
korzystania w  formie metalowej tabliczki 
znamionowej, znajdującej się na stalowej 
ramie nośnej. Na realizację zadania Gmina 
Sobków przeznaczyła kwotę 9717,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń budynku szko-
ły podstawowej w Sobkowie na stołówkę 
szkolną

Do dnia 23 sierpnia 2016 r. wykonawca 
robót - Hurtownia i Usługi Budowlane EKO 
BUD Bogdan Wójcik z Jazgarzewszczyzny 
zrealizował prace:
– z branży ogólnobudowlanej, w tym m.in.: 

roboty rozbiórkowe ścian działowych 
i posadzek, wykonanie przejścia pomię-
dzy dwoma pomieszczeniami, montaż 
konstrukcji stalowej podparcia stropu nad 
piwnicą i wsporczej pod centralę wenty-
lacyjną, montaż schodów wewnętrznych 
z balustradami, wymianę stolarki okien-
nej i  drzwiowej na przeciwpożarową, 
wykonanie posadzek cementowych oraz 
okładzin podłogowych i ściennych z pły-
tek ceramicznych, sufitów podwieszanych 
gipsowo-kartonowych na ruszcie oraz 
prace wykończeniowe: uzupełniania tyn-
ków, gładzie gipsowe, roboty malarskie;

– z branży sanitarnej, przede wszystkim 
obejmującej dostawę i montaż centrali 
wentylacyjnej VTS ze sterowaniem i kom-
pletną instalacją, montaż elektrycznych 
podgrzewaczy wody oraz biały montaż 
(umywalki, baterie, zlewozmywaki);

Inwestycje budowlane zrealizowane w 2016 r.
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– z branży elektrycznej, w tym wymianę 
opraw oświetleniowych oraz wykonanie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem.

W wyniku realizacji projektu do 86 m2 
zwiększyła się powierzchnia użytkowa po-
mieszczenia stołówki szkolnej i  aktual-
nie może z  niej korzystać równocześnie 
49 uczniów.

Gmina Sobków za realizację zadania zapła-
ciła wykonawcy kwotę 161 729,22 zł brut-
to. Natomiast koszty nadzoru inwestorskiego 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
oraz branży sanitarnej i elektrycznej wyniosły 
łącznie 5435,00 zł brutto.

Remont budynku komunalnego 
w Chomentowie

W dniu 10.06.2016 r. Świętokrzyska Fa-
bryka Okien i Drzwi „Kastel” zakończyła 
prace w zakresie: demontażu istniejącej bra-
my stalowej i ościeżnicy stalowej, montażu 
witryny aluminiowej w kolorze brązowym 
o wymiarach 2650 x 2750 mm z drzwiami 
wyposażonymi w klamkę i 2 zamki o wymia-
rach 1000 x 2200 mm, wyprawy i pomalo-
wania ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. 
Wartość umowy wyniosła 6396,00 zł.

W  dniu 28.10.2016 r. Gmina Sobków 
podpisała umowę z firmą BARTEX Krzysz-
tof Blicharski, na wykonanie remontu bu-
dynku w zakresie: demontażu istniejących 

drzwi i okna do pomieszczenia kotłowni, za-
kupu i montażu zewnętrznych ocieplonych 
drzwi stalowych p.poż. EI30 o wymiarach 
90x205, zakupu i montażu okna PCV wraz 
z  parapetem zewnętrznym o  wymiarach 
85x145 cm, wyprawienia i pomalowania 
ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, za-
kupu listew drewnianych wraz z montażem 
do istniejącej balustrady schodów zewnętrz-
nych, uprzednio oczyszczonej i pomalowa-
nej. Wykonawca za wykonane prace otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie 3505,50 zł.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku świetlicy w m. Stare Kotlice

Zgodnie z warunkami umowy podpisanej 
z  firmą HYDRO-SPAW Dawid Puchrowicz 
z Sobkowa zakres prac obejmował w szcze-
gólności: zakup i  montaż kotła o  mocy 
15 kW, montaż wiszącego zasobnika c.w.u. 
o pojemności 120  l, wykonanie instalacji 
c.o., zakup i montaż grzejników stalowych, 
zakup i montaż grzejnika łazienkowego, wy-
konanie komina systemowego ceramicznego 
izolowanego. Gmina Sobków, w ramach fun-
duszu sołeckiego dla m. Stare Kotlice i Nowe 
Kotlice, zapłaciła wykonawcy kwotę umowną 
w wysokości 23 985 zł.

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej w m. Chomentów

Zgodnie z  umową z  dn. 17.06.2016 r. 
Wykonawca robót – firma BARTEX Krzysz-
tof Blicharski z Jasionnnej wykonał: humu-
sowanie terenu przyległego do istniejącego 
budynku, nasadzanie roślin, montaż ławek, 
kosza na śmieci piaskownicy. Wartość zada-
nia w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 
15 955,68 zł brutto. Dokumentację projekto-
wą i kosztorysową zadania opracowała firma 
KARCAD Chmielowice za kwotę 984,00 zł.

Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku 
w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ra-
mach zagospodarowania wolnego czasu dla 
mieszkańców gminy Sobków – Wierzbica

W dniu 26 sierpnia 2016 roku na tere-
nie placu zabaw w miejscowości Wierzbica 
pracownicy firmy FIT PARK zamontowa-
li 3 urządzenia: biegacz, rower i  jeździec. 
Wszystkie urządzenia posiadają na stalowej 
ramie nośnej stosowne instrukcje korzystania 
w formie metalowej tabliczki znamionowej. 
Inwestycja w  ramach funduszu sołeckie-
go została zrealizowana na zlecenie Gminy 
Sobków, która przeznaczyła łącznie kwotę 
7134,00 zł.

Remont schodów i opaski przy budynku 
świetlicy wiejskiej w m. Sokołów Dolny

Dnia 26.07.2016 r. z firmą Maxbet z Pia-
secznej Górki została zawarta umowa na 
wykonanie przedmiotowego remontu, który 
obejmował: skucie istniejących schodów 
i opaski betonowej, ułożenie obrzeży betono-
wych, wykonanie zagęszczonej podbudowy 
tłuczniowej oraz ułożenie kostki betonowej. 
Wartość zadania wyniosła 5500 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
działki nr 28 w miejscowości Niziny

Z początkiem września br. wykonawca – 
PPHU „NIVA-BIS” Jarosław Smolarz z Żernik 
zakończył prace obejmujące: przygotowanie 
terenu pod wykonanie trawników, w tym na-
wiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej 
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(humusu) o grubości do 5 cm na powierzch-
ni około 1600 m2; przygotowanie terenu pod 
wykonanie trawników na skarpach stawu 
i rowu odwadniającego, w tym nawiezienie 
i  rozplantowanie ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubości 2 cm na powierzchni około 
200 m2; przygotowanie terenu pod wykona-
nie trawników, w tym wyrównanie, grabie-
nie z oczyszczeniem z kamieni istniejącej 
rozplantowanej ziemi na powierzchni około 
800 m2; wykonanie trawników na łącznej 
powierzchni około 2600 m2.

Gmina Sobków, w  ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2016 na realizację zadania 
przeznaczyła kwotę 4212,00 zł brutto.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Żerniki na działce nr 257

W dniu 12.09.2016 r. została podpisa-
na z firmą ADM Projekt sp z o.o. z Chęcin 
umowa na kwotę 9717,00 zł na wykonanie 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
zadania.

Podpisana zostanie również umowa 
z PPHU „NIVA-BIS” Jarosław Smolarz z Żer-
nik na prace obejmujące m.in.: wycięcie 
drzew – 8 szt. wierzby, frezowanie pni wycię-
tych drzew, oczyszczenie terenu z krzewów, 
samosiejek, chwastów itp. na powierzchni 
około 600 m2 przedmiotowej działki. War-
tość umowy wg złożonej oferty wyniesie 
3672,00 zł. Zadania zostaną wykonane 
w ramach funduszu sołeckiego.

Wymiana drzwi zewnętrznych 
w budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Stare Kotlice
W  dniu 12.10.2016 r. Świętokrzyska 

Fabryka Okien i Drzwi „Kastel” dokonała 
wymiany drzwi zewnętrznych w budynku 
świetlicy wiejskiej w zakresie: demontażu ist-
niejącej stolarki, dostawy i montażu nowych 
drzwi aluminiowych o wym. 135 x 225 cm 
w kolorze brązowym, naprawy i pomalowa-
nia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. 
Za wymianę drzwi Gmina Sobków zapłaciła 
Wykonawcy kwotę 4182,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na tere-
nie gminy Sobków, obejmująca rozbudowę 
oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 
Staniowice, Chomentów i Lipa

W dniu 3.10.2016 r. została podpisana 
z Firmą P.P.U.H. Krzysztof Krupiński z Ję-
drzejowa umowa na wykonanie dokumenta-
cji projektowej i kosztorysowej modernizacji, 
obejmującej rozbudowę oświetlenia uliczne-
go w m. Staniowice – 4 oprawy, m. Chomen-
tów – 1 oprawa oraz m. Lipa – 2 oprawy.

Wartość umowy wyniosła 6800,00 zł.
W najbliższych dniach zostanie podpisana umo-

wa na roboty budowlane objęte powyższą doku-
mentacją. Gmina Sobków za realizację inwestycji 
zapłaci wykonawcy – Usługowemu Zakładowi 
Elektroinstalacyjnemu Bogusław Baran, Słupia 
280, 28-350 Słupia, kwotę wynikającą ze złożo-
nej oferty w wysokości 20 679,00 zł brutto.

Doposażenie placu zabaw obok świetlicy 
wiejskiej w Bizorędzie w dodatkowe urzą-
dzenia rekreacyjno-sportowe

W  ramach umowy podpisanej w  dniu 
14.11.2016 z firmą FIT PARK Sp. z o.o. zostaną 
zamontowane 2 nowe urządzenia: ślizg i krzeseł-
ko do wyciskania. Zadanie zostanie zrealizowane 
w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy 
w ramach funduszu sołeckiego. Gmina Sobków na 
montaż urządzeń przeznaczy kwotę 6088,50 zł.

W roku 2016 zrealizowano ponadto zadania:
Prace budowlane i remontowe w budyn-

kach Urzędu Gminy oraz budynkach będą-
cych w zasobie mieszkaniowym gminy Sob-
ków, w tym:
– wymianę okien w lokalu mieszkalnym przy 

Placu Wolności 18 przez Firmę Transporto-
wo-Handlowo-Produkcyjną „ROL-BUD” Bia-
ły Tadeusz z Sobkowa za kwotę 2250,00 zł;

– remont instalacji centralnego ogrzewania 
w  budynku Urzędu Gminy w Sobkowie, 
w tym: wymianę naczynia wyrównawczego, 
udrożnienie przelewu naczynia wyrównaw-
czego, przeróbkę układu odpowietrzającego. 
Remont wykonany przez firmę HYDRO-SPAW 
Dawid Puchrowicz kosztował 1200,00 zł;

– wymianę okien w budynku Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie – pokój nr 20 przez firmę 
BARTEX Krzysztof Blicharski za kwotę 
2150,00 zł;

– remont klatki schodowej w budynkach: 
Domu Nauczyciela w Brzegach i Agro-
nomówki w Osowej o  łącznej wartości 
9585,00 zł oraz remont dachu na budyn-
ku garażu przy Urzędzie Gminy w Sob-
kowie za kwotę 9950,00zł. Powyższe 
remonty wykonał Zakład Remontowo-Bu-
dowlany Zdzisław Gaweł z Buska Zdroju.

Realizacja usług i dostaw w zakresie:
– przeprowadzenia przez firmę SGS Polska 

z Warszawy pomiarów pyłu całkowitego, 
pyłu respirabilnego oraz czynników che-
micznych szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy – palacz w kotłowni Urzędu 
Gminy w Sobkowie za kwotę 418,20 zł;

– opracowania przez firmę KARCAD Chmielo-
wice dokumentacji projektowej i kosztoryso-
wej dla zadania pn. „Remont schodów wraz 
z wykonaniem pochylni przeznaczonej dla 

osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu 
Gminy w Sobkowie” za kwotę 615,00 zł;

– wykonania przeglądów kominiarskich 
przez Spółkę Usługowo-Handlową KOMI-
NIARZ Sp. z o.o. z Kielc oraz przeprowa-
dzenia przez KNK BUDOWNICTWO Zbi-
gniew Gajos z Kielc okresowej (rocznej) 
kontroli stanu technicznego budynków 
Urzędu Gminy w Sobkowie oraz budynków 
będących w zasobie mieszkaniowym gmi-
ny Sobków o łącznej wartości 3087,00 zł;

– zakupu wraz z dostawą opału (łącznie 58 
ton) do kotłowni Urzędu Gminy w Sobko-
wie, świetlic wiejskich i kafejki internetowej 
prze firmę P.W. ROL-BUD BIS Biały Paweł 
z Sobkowa za łączną kwotę 39 400,00 zł;

– konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy Sobków w  roku 
2017, obejmującej ogółem 920 szt. opraw 
świetlnych. Za realizację zadania firma 
EKOBOX S.A. otrzyma wynagrodzenie ry-
czałtowe roczne w kwocie 40 000,00.

Gmina Sobków złożyła w 2016 roku i za-
mierza złożyć na przełomie roku 2016/2017 
wnioski o dofinansowanie projektów z fundu-
szy europejskich: 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w  m. 
Sobków.

W  ramach projektu firma GRACZKOW-
SKI DOTACJE sp. z o.o. z Kielc opracowa-
ła Studium Wykonalności zadania za kwo-
tę 3019,65 zł. Projekt znalazł się na liście 
podstawowej projektów dopuszczonych do 
II etapu konkursu w ramach działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWŚ na 
lata 2014-2020. Przyznana została kwota 
dofinansowania z EFRR - 3 795 124,23 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi.

W ramach projektu Gmina Sobków podpisała 
2 umowy: z firmą GRACZKOWSKI DOTACJE 
sp. z o.o. na opracowanie Studium Wykonal-
ności oraz z firmą KARCAD Chmielowice na 
opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Na 
obydwa zadania Gmina Sobków przeznaczyła 
łącznie kwotę 8364,00 zł brutto. Projekt zo-
stał odrzucony w trakcie oceny przez Instytucję 
Zarządzającą. Regulamin konkursu wykluczał 
z dofinansowania projekty, które nie spełniły 
współczynnika koncentracji 120 mieszkańców 
na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km 
sieci (w aglomeracji Sobków współczynnik wy-
niósł 70,45 Mk/km) zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare 
Kotlice i Nowe Kotlice.

W najbliższych dniach podpisane zostaną 
pierwsze umowy związane z realizacją inwestycji, 
w tym: z firmą WOSAN – USŁUGI PROJEKTO-
WE z Kielc na opracowanie dokumentacji kosz-
torysowej oraz z P.P.U.H. BASZ mgr inż. Bartosz 
Szymusik z Końskich na opracowanie analizy 
efektywności kosztowej zadania. Obydwa opraco-
wania, których koszt łączny wyniesie 12 792,00 
zł, stanowić będą załączniki do wniosku o dofi-
nansowanie na operacje typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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23 listopada na zaproszenie dyrektora Sta-
nisława Osowskiego gościliśmy w naszym 
gimnazjum Annę Łakomiec ze Stowarzysze-
nia „Kielecka rodzina katyńska”. Młodzież 
pod opieką Renaty Sikory miała okazję wy-
słuchać ciekawej prelekcji na temat zbrodni 
katyńskiej oraz tzw. „kłamstwa katyńskiego”. 
Prowadząca wykład mówiła, że od strzału 
w  tył głowy z  rąk funkcjonariuszy NKWD 
zginęło około 22 tysięcy obywateli polskich. 
Żony, dzieci oraz rodzice nie mogli uzyskać 
informacji o swoich bliskich, a nie znając ich 
losu, bardzo często czekali na nich do końca 
swojego życia. Próby uzyskania informacji 
o losach jeńców i miejscu ich pobytu były 
pozostawiane bez odpowiedzi. O tym, co się 
wydarzyło, nie można było głośno mówić. 
Dopiero po roku 1989, czyli po upadku ko-
munizmu w Polsce, Związek Radziecki ofi-
cjalnie przyznał, że zbrodni dokonało NKWD. 
Wcześniej utrzymywał, że byli to Niemcy. 
Pani Łakomiec opowiedziała również historię 
swojej rodziny, udostępniła biografię, pamiąt-
kowe zdjęcia oraz ważne dokumenty. Jej bli-
scy, zarówno ze strony ojca, jak i matki byli 
ofiarami stalinizmu. Wspomniała również 
o Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach, na 

którym znajduje się Pomnik Katyński, który 
jest symbolicznym grobem pomordowanych 
przez NKWD i ukrytych w dołach w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje oraz innych miejscach 
na terenie byłego Związku Radzieckiego. Na 
zakończenie spotkania uczniowie dowiedzieli 
się o działalności stowarzyszenia, które po-
wstało w 1990 roku. Zrzesza dzieci, wnuki 
i krewnych ofiar zamordowanych w obozach 
specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobiel-
sku, Ostaszkowie oraz w więzieniach na 
terenie ZSRR, spoczywających w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach 
i innych nieznanych miejscach.

Pani Łakomiec na zakończenie spotkania 
obiecała, że chętnie odwiedzi nasze gimna-
zjum jeszcze raz, gdyż dla niej ważne jest 
kultywowanie pamięci o ofiarach tej strasz-
nej zbrodni i wychodzenie z różnymi inicja-
tywami upamiętniającymi te dramatyczne 
wydarzenia.

Renata Sikora

Każda rodzina ma swoją historię

Oliwia Gawior, kl IIb: – Z pewnością dzi-
siejszej młodzieży ciężko wczuć się w takie 
tematy i rozważania, ale każdy z nas może 
sobie uświadomić, że mogli być to nasi 
przodkowie.

Mikołaj Wilk, kl IIIa: – Uważam, że spo-
tkanie było bardzo interesujące. Głównie ze 
względu na ciekawy, ale jakże tragiczny czas 
w historii naszego kraju i wszystkich ofiar 
stalinizmu.

Weronika Słotwińska, kl.IIb: – Za tak in-
teresującą lekcję historii – dziękuję. Mam 
nadzieję, że w niedługim czasie kolejny, tak 
wspaniały gość odwiedzi mury naszego gim-
nazjum.

Karolina Prusicka, kl. IIb: – Spotkanie było 
bardzo interesujące i pozwoliło nam zgłębić 
wiedzę na temat wydarzeń związanych ze 
zbrodnią katyńską.

Angelika Malec, kl. IIIa: – Puentą spotka-
nia jest to, że pamięć o ofiarach zbrodni ka-
tyńskiej trzeba pielęgnować, aby trwała jak 
najdłużej i była przekazywana z pokolenia na 
pokolenie.

Uczniowie 
o spotkaniu
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W dniach 5–9 grudnia 2016 roku ucznio-
wie Gimnazjum Publicznego im. Jana Paw-
ła II w Sobkowie mieli okazję wziąć udział 
w wydarzeniu związanym z walką o respek-
towanie praw człowieka. Po raz czwarty 
w historii szkoły został zorganizowany Ma-
raton Pisania Listów, który stanowi jedno 
z działań stowarzyszenia Amnesty Internatio-
nal. Idea pisania listów w obronie osób po-
krzywdzonych narodziła się w Polsce i pierw-
szy Maraton został zorganizowany w 2001 
roku. Od tego czasu wydarzenie to zyskało 
wymiar międzynarodowy. W wielu krajach 
w okolicach 10 grudnia (Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka) ludzie piszą listy 
w obronie osób, których prawa zostały naru-
szone, lub które same nie są w stanie docho-
dzić sprawiedliwości. W ubiegłym roku listy 
pisano w 675 miejscach w Polsce i łącznie 
napisano 270 235 listów.

W tym roku bohaterami Maratonu jest 11 
osób, których prawa szczególnie ucierpia-
ły. W ciągu ostatniego miesiąca uczniowie 
i  ich wychowawcy zapoznali się z sylwet-
kami trzech osób, a w czasie zajęć z wy-
chowawcami zostały napisane listy w spra-
wie tych osób:
– Giyasa Ibrahimova i Bayrama Mammado-

va z Azerbejdżanu, którzy są w areszcie 
i czekają na proces. Grozi im do 12 lat 

więzienia – wszystko w związku z opubli-
kowaniem posta na Facebooku i krytyką 
rządu.

– Aanie Alfred – z Malawi, która urodziła 
się z albinizmem. Niestety w  jej kraju 
ludzie wierzą, że ciało osób takich jak 
Aanie ma magiczną moc i chcą ukraść jej 
włosy i kości. Aanie i inne osoby podobne 
do niej potrzebują ochrony prawnej.

– Eren Keskin – z Turcji, która ponad 100 
razy była oskarżana za mówienie prawdy. 
Wielokrotnie poruszała kwestię mniej-
szości kurdyjskiej w Turcji. Jej jedyne 
przestępstwo to głośne mówienie o nie-
sprawiedliwości. Z  powodu kolejnych 
procesów, wkrótce może trafić na długie 
lata do więzienia.

W piątek, 9 grudnia odbył się finał Mara-
tonu. Nauczyciel języka angielskiego Piotr 
Zimoch z pomocą Michała Dziewięckiego 
i Wiktora Staszewskiego, absolwentów szko-

ły, przeprowadzili dodatkową akcję wsparcia 
dla tegorocznych bohaterów. Do godziny 13 
uczniowie sobkowskiego gimnazjum mieli 
szansę na zapoznanie się z dramatycznymi 
historiami pozostałych bohaterów i wyraże-
nie dla nich wsparcia w postaci listu. Mło-
dzież chętnie i entuzjastycznie włączyła się 
do pomocy poszkodowanym. Cała akcja 
była koordynowana przez Szkolny Klub Eu-
ropejski. Gimnazjaliści napisali łącznie 328 
listów, które zostaną wysłane do przedsta-
wicielstw krajów poszczególnych Bohaterów 
Maratonu 2016. Trzymamy kciuki za po-
myślne rozwiązania ich historii! 

Dzięki tej lekcji o prawach człowieka mło-
dzi Sobkowianie mieli szansę po raz kolejny 
przekonać się, iż ich głos w obronie praw 
człowieka też się liczy i może być usłyszany 
w dalekich krajach i przyczynić się do pomo-
cy osobom w potrzebie. 

Piotr Zimoch

Maraton Pisania Listów
w sobkowskim gimnazjum
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Już od 1999 roku na całym świecie paź-
dziernik obchodzony jest jako Międzynarodo-
wy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto jest 
organizowane przez INTERNATIONAL ASSO-
CIATION OF SCHOLL LIBRARIANSHIP- IASL
-Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliote-
karstwa Szkolnego.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na dużą 
rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i roz-
wijaniu zainetresowań czytelniczych. W tym 
roku tematem przewodnim święta było ha-
sło: „Książka to dopiero początek…” i na ten 
temat właśnie uczniowie naszego gimnazjum 
i szkoły podstawowej popisywali się opowia-
daniem, fraszką lub wierszem.

Przez cały miesiąc biblioteka przeprowa-
dziła wiele konkursów i akcji. Pojawiły się 
ekspozycje:

– 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
– anioł mojego życia
– książka z autografem
– Kubuś Puchatek ulubioną postacią 

i okładką mojej książki.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dłu-

gopisami a wyróżnieni otrzymali nagrodę 
książkową.

Z okazji obchodów Światowego Roku Willia-
ma Szekspira, w związku z przypadającą 400. 
rocznicą jego śmierci, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sobkowie odbyło się spotkanie li-
teracko-muzyczne pt. „Księga, pióro i czas …”.

Zaproszonym przez bibliotekę gościom mło-
dzież zaprezentowała 25 „Sonetów” Szekspi-
ra, w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. 
Utwory składające się na cykl 154 „Sonetów” 
powstały prawdopodobnie w latach 1592–
1595 i należą do arcydzieł angielskiej liryki. 
Początkowo rozpowszechniane wśród czytel-

ników w rękopiśmiennych odpisach, stały się 
modne w kręgach literackich i towarzyskich 
Londynu w ostatniej dekadzie XVI w. William 
Szekspir porusza w nich tematykę obycza-
jową tj. miłość, zdrada, rozstanie, ale także 
eschatologiczną – dramat przemijania czasu, 
następowanie po sobie kolejnych epok i no-
wych pokoleń. Pociechę znajduje autor tylko 
w poezji, w upamiętnianiu wierszem spraw 
życia, miłości i cierpienia. 

Od epoki romantyzmu do dziś uznaje się 
Williama Szekspira za najwybitniejszego dra-
maturga literatury światowej (autor 37 sztuk 
teatralnych), którego twórczość znacząco 
wpłynęła na kształtowanie się nowożytnego 
teatru europejskiego.

Renata Kwiatkowska
Edyta Wilk

Światowy Rok Szekspira
(…) „ Marmur i książąt posągi złocone,
krócej żyć będą niż ten wiersz potężny.
(…) Póki ma ludzkość wzrok, a w piersi tchnienie,
będzie żył wiersz ten, a w nim twe istnienie”

(W. Szekspir)

Książka to dopiero początek…
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W dniu 25 listopada br., w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbyły się obcho-
dy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskie-
go Czerwonego Krzyża, podsumowano też 
i nagrodzono samorządy, które w 2016 roku 
brały udział w letniej akcji oddawania krwi.

W  tegorocznej – 16. edycji akcji letniej 
„Krew darem życia” udział wzięło 8 gmin z te-
renu całego województwa świętokrzyskiego.

Po raz kolejny (czwarty) najofiarniejszymi 
w regionie świętokrzyskim okazali się krwio-
dawcy z gminy Sobków, i to właśnie dzięki 

nim gmina Sobków otrzymała ten zaszczyt-
ny tytuł. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio 
gmina Górno i gmina Strawczyn. 

W imieniu wójta gminy Sobków Tadeusza Do-
mińczaka z rąk dyrektora RCKiK w Kielcach – 
Jerzego Stalmasińkiego, pamiątkowy puchar za 
zajęcie I miejsca w zbiórce tego cennego leku, 
jakim jest krew i tytuł najofiarniejszej gminy bio-
rącej udział w tej szlachetnej inicjatywie, ode-
brał sekretarz gminy Sobków – Piotr Wawer. 

Podczas całej akcji letniej w 2016 roku 
krew oddało 281 osób, natomiast w samym 
Sobkowie podczas akcji zorganizowanej pod-
czas festynu w dniu 10 lipca, pozyskano aż 
91,80 litrów krwi (204 osoby).

Bardzo cieszy fakt, że podczas tej akcji było aż 
36 osób, które po raz pierwszy w dniu festynu 

oddały krew. Mieszkańcy gminy Sobków w okre-
sie od 1 czerwca do 8 lipca br. mogli również 
oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, przy ul. 
Jagiellońskiej, gdzie zgłosiło się 77 osób.

Tak jak w latach ubiegłych również i w tym 
roku na terenie gminy Sobków krew odda-
wano podczas akcji zorganizowanych w fe-
rie zimowe w dniach 23 i 30 stycznia br. 
w  ZPO w  Miąsowej i  SP w  Sokowie, co 
uczyniło w sumie 46 osób. Łącznie podczas 
ww. zbiórek krew oddało 327 krwiodawców, 
co pozwoliło na zebranie 147,15 litrów krwi.

Dziś jest to jedna z największych tego typu 
imprez w województwie, a Sobków stał się 
symbolem propagowania idei honorowego 
krwiodawstwa.

Tytuł najofiarniejszej w regionie świę-
tokrzyskim dla gminy Sobków w organi-
zowanej przez RCKiK w Kielcach akcji 
letniej „KREW DAREM ŻYCIA 2016”

Krew darem życia 2016

Z okazji mikołajek uczniowie naszej szkoły 
pojechali do kina na film pt. „Trolle”. Wszyst-
kim bardzo podobała się historyjka o roz-
śpiewanych, pełnych radości stworkach.

Radości nie było końca. Gość obiecał, że 
odwiedzi naszą szkołę również w przyszłym 
roku pod warunkiem, że dzieci będą grzecz-
ne.

6 grudnia do naszej szkoły przybył ocze-
kiwany przez wszystkich Święty Mikołaj. 
Przejęte dzieci chętnie recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki w zamian za prezenty. 

Szkoła Podstawowa w Lipie


