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Piękny sukces „PROFAR”-u ze Staniowic
„Laur Świętokrzyski 2014”

Pamiątkowe zdjęcie, w parku, nowo wybranych sołtysów z wójtem gminy – Tadeuszem 
Domińczakiem.

Wybrano nowych sołtysówPKW podała oficjalne 
wyniki pierwszej tury

Z sesji Rady GminyWybory prezydenckie 2015

Obrady otworzył przewodniczący rady 
– Ryszard Dębiński, witając uczestników 
sesji oraz zaproszonych gości. Tym razem 
sala obrad pękała w szwach, albowiem 
przybyli na nią, oprócz mieszkańców, nowo 

wybrani, w ostatnich wyborach, sołtysi. In-
spektor Urzędu Gminy Marta Kwiecień 
odczytała sprawozdanie z przeprowadzo-
nych wyborów.

Odbyła się kolejna sesja Rady Gminy – jednym z głównych punktów porządku 
obrad - 29 kwietnia br. - było wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.

Wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba wręcza „Laur Świętokrzy-
ski 2014” prezesowi „Profar”-u – Wacławowi Ciepluchowi.

W Centrum Kongresowym Targów Kielce, 24 kwietnia br., 
odbyła się Gala Finałowa Nagrody Wojewody Świętokrzyskie-
go – Laur Świętokrzyski. Statuetki nagrody wręczyli zwycięz-
com wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba oraz wicewojewoda 
Paweł Olszak. 

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób 
oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących 
przedmiotem oceny w danym roku. Została przyznana w następu-
jących kategoriach: „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecz-
nie”, „Gmina Pokoleniowa”, „Człowiek Roku”, „Lider Dobro-
czynności”, „Fair Play”.

W pierwszej z wymienionych kategorii zwyciężył Zakład Pro-
dukcyjno-Handlowy „PROFAR” Sp. z o.o. w Staniowicach, 
który produkuje i sprzedaje materiały budowlane. W każdym roku 
przedsiębiorstwo przeznacza część swoich dochodów na działalność 
charytatywną, a kadra licznie angażuje się w akcję „Krew darem ży-
cia”. Firma wspomaga lokalną społeczność, wybudowała boisko do 
piłki nożnej oraz przystanek autobusowy.

Podano oficjalne i pełne wyniki pierw-
szej tury wyborów prezydenckich 2015 r. 
Z informacji PKW, na podstawie da-
nych ze wszystkich 51 okręgów, wynika,  
że w pierwszej turze wygrał Andrzej Duda, 
zdobywając 34,76 proc. głosów. Na drugiej 
pozycji uplasował się Bronisław Komorow-
ski z poparciem 33,77 procent. To oznacza, 
że dojdzie do drugiej tury wyborów. Trze-
cie miejsce zajął Paweł Kukiz z wynikiem 
20,8 procent. Frekwencja w I turze wybo-
rów prezydenckich wyniosła 48,96 proc.

Wyniki głosowania dla poszczególnych 
kandydatów w pierwszej turze wygląda-
ją następująco: Andrzej Duda (PiS) – 34,76 
proc., Bronisław Komorowski (z poparciem 
PO) – 33,77 proc., Paweł Kukiz - 20,8 proc.,  
Janusz Korwin-Mikke (KORWiN) – 3,26 proc., 
Magdalena Ogórek (z poparciem SLD) - 2,38 
proc., Adam Jarubas (PSL) - 1,6 proc., Grze-
gorz Braun – 0,83 proc., Janusz Palikot (Twój 
Ruch) - 1,42 proc., Marian Kowalski (Ruch 
Narodowy) - 0,52 proc., Jacek Wilk (Kongres 
Nowej Prawicy) - 0,46 proc., Paweł Tanajno 
(Demokracja Bezpośrednia) - 0,2 procent.
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Piękny sukces „PROFAR”-u ze Staniowic
„Laur Świętokrzyski 2014”

Pomaga także kościołowi w Chomen-
towie.

Kandydatów do prestiżowego wy-
różnienia wybrała wojewoda Bożentyna 
Pałka - Koruba wraz ze specjalnie powo-
łanymi zespołami ekspertów. Natomiast 
w wyborze laureatów wojewodzie pomógł 
Komitet Honorowy. W jego skład weszli: 
Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, Stanisław Adam-
czak - rektor Politechniki Świętokrzy-

Laureacji nagrody wojewody „Laur Świętokrzyski 2014” - w środku prezes Wacław Ciepluch.

Prezes Wacław Ciepluch udziela wywiadu dzienni-
karce Radia Kielce – Ewie Okońskiej.

Wójt gminy Tadeusz Domińczak z prezesem Wacławem Ciepluchem na impre-
zie w sali Targów Kielce.

skiej, JE Jan Piotrowski – biskup Die-
cezji Kieleckiej, Edmund Kaczmarek 
- przewodniczący Konwentu Starostów 
Województwa Świętokrzyskiego oraz To-
masz Tworek - Prezes Świętokrzyskiego 
Związku Pracodawców Prywatnych Le-
wiatan. Po konsultacji z komitetem, wo-
jewoda dokonała ostatecznego wyboru 
laureatów nagrody.

Nagrodę odebrał prezes „Profar”-u 
- Wacław Ciepluch, który nie ukrywał 
swojego zaskoczenia. Wszak do „Lauru” 
były nominowane tak znane i duże firmy, 

jak „Siarkopol” i Lafarge. Prezes podzię-
kował kapitule nagrody za to cenne wy-
różnienie i podkreślił, że jest to zasługa 
jego członków rodziny, którzy są zatrud-
nieni w zakładzie jak również dzielnej, 
choć niezbyt licznej, załodze.

Dodajmy, że jednym z pierwszych, 
którzy gratulowali sukcesu prezesowi był 
obecny na gali wójt gminy Sobków – Ta-
deusz Domińczak.

W części artystycznej gali wystąpił 
Kuba Badach, solista zespołu „Poluzjan-
ci” z Warszawy. (Kos.)

dokończenie ze str. 1
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Sala obrad kolejnej sesji Rady Gminy 
w Sobkowie. Informację o zmianach w bu-
dżecie referuje skarbnik Barbara Słoma.

dokończenie ze str. 1

Odbiór wyrobów zawierających azbest

Okazuje się, że w 18 przypadkach wy-
brano te same osoby, które pełniły tę funk-
cję poprzednio. Pięciu sołtysów, to nowo 
wybrane osoby. W miejscowości Choiny nie 
wybrano sołtysa. 

Każdemu z nich wójt gminy Tadeusz 
Domińczak wręczył zaświadczenia o wy-
borze na tę funkcję, gratulując tego faktu 
oraz życząc im sukcesów w niełatwej roli 
gospodarzy wsi.

Przypomnijmy i poinformujmy miesz-
kańców naszej gminy, kto został wybrany 
sołysem na kadencję: 2015 - 2019: Bizoręda 
– Jacenty Socha, Brzegi – Leokadia Łataś, 
Brzeźno – Damian Olszewski, Chomentów 
– Jan Pańszczyk, Jawór – Mirosław Kota-
rowski, Karsy – Ryszard Kowalski, Koryt-
nica – Marek Rak, Lipa – Anna Stępień, 
Miąsowa – Marek Cymba, Mokrsko Dolne 
– Marta Władyszewska, Mokrsko Górne – 
Jan Tadeusz Szczerba, Mzurowa – Urszula 
Dominowska, Niziny – Zdzisław Sęk, Nowe 
Kotlice – Aneta Łężniak, Osowa – Edward 
Sobczyk, Sobków – Jerzy Majchrzyk, So-
kołów Dolny – Jerzy Pieczyrak, Sokołów 
Górny – Małgorzata Nawrot, Staniowice 
– Marianna Bierońska, Stare Kotlice – 
Anna Dębińska, Szczepanów – Alina Ja-
nik, Wierzbica - Bronisława Siadkowska, 
Wólka Kawęcka – Roman Stępień, Żerniki 
– Henryk Olszak.

Te same osoby zostały inkasentami do 
poboru łącznego zobowiązania pieniężnego 
dla sołectw.

W dalszej części sesji, radni przeszli do 
realizowania przyjętego porządku obrad. 
Przyjęli uchwały dotyczące:

- zmian w budżecie gminy na rok bieżący,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy na lata: 2015 -2025,

Adaptacja pomieszczeń 
budynku SP w Staniowicach  

na przedszkole

Adaptacja pomieszczeń 
budynku SP w Sobkowie 

na stołówkę szkolną

Do mieszkańców gminy

Dokumentację projektową i kosz-
torysową na zadnie pn. „Adaptacja po-
mieszczeń budynku Szkoły Podstawowej 
w Staniowicach na przedszkole”, zgodnie 
z umową z 27 marca 2015 r., wykonuje 
firma KARCAD Urszula Warzecha Tywo-
niuk z Chmielowic. 

Adaptacja będzie obejmowała parter 
i piętro budynku, zaprojektowany zostanie 
również podjazd dla osób niepełnospraw-
nych. Wykonawca przygotował koncepcję 
projektową, która zatwierdzona została przez 
wójta gminy Sobków. Realizacja dalszej 
części umowy nastąpi po zatwierdzeniu tej 
koncepcji przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Cena umowna za re-
alizację zadania wynosi 24 477,00 zł brutto.

W związku z licznymi zgłoszeniami na 
temat wałęsających się psów, apeluje się do 
mieszkańców gminy Sobków o zapewnienie 
należytej opieki nad posiadanymi czworo-

nogami i nie stwarzanie sytuacji, w których 
psy stanowią zagrożenie bądź uciążliwość 
dla innych osób.

Spośród dwóch ofert, jakie wpłynęły 
w tym postępowaniu, wybrano najkorzyst-
niejszą PHUP „EURO-GAZ” Sp.J. Zgórsko 
ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny. Zaplanowano 
demontaż, odbiór i utylizację 480 m2 oraz 
odbiór i utylizację 8000m2 wyrobów zawie-
rających azbest za kwotę 32 745,60 zł wy-
nikającą z wybranej oferty. Wykonawca od 
4 maja br. rozpoczął realizację umowy. 

Wszystkie wnioski o pomoc w usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest, które do-

21 kwietnia 2015r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Realizacja 
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminie Sobków w 2015 
roku”.

tychczas wpłynęły do Urzędu Gminy w Sob-
kowie, będą zrealizowane według terminu 
ich wpływu. Gmina pokryje 100% kosztów 
za odbiór do 160 m2 wyrobów zawierających 
azbest. Najczęściej są to pokrycia dachów 
z eternitu. Za odbiór ilości ponad 160 m2 
koszty pokryje posiadacz (właściciel). 

Nad zadaniem tym nadzór będzie spra-
wował Grzegorz Wierzchowski, który, 
w razie potrzeby, może udzielić dodatko-
wych informacji, tel: 41 3871037 w. 15.

Wybrano nowych sołtysów

- poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
opraz wyznaczenia inkasentów oraz ustale-
nia wynagrodzenia za inkaso,

- podjęcia uchwały w sprawie poboru, 
w drodze inkasa, należności pieniężnych 
pobieranych w formie łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

- określenia zasad udzielania i rozmia-
ru tygodniowego, obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących 
stanowiska kierownicze w szkołach lub pla-
cówkach światowych prowadzonych przez 
gminę Sobków,

- zmiany „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy”,

- zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady 
Społecznej Gminnego ZOZ w Sobkowie,

- zmiany uchwały w sprawie określenia 
trybu i sposobu powoływania i odwoływa-
nia członków Gminnego Programu Interdy-
scyplinarnego oraz szczegółowych warun-
ków jego funkcjonowania,

- opinii projektu zarządzenia Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody „Wzgórze 
Sobkowskie”.

Radni zapoznali się następnie z infor-
macją GOPS w sprawie oceny zasobów po-
mocy społecznej w latach: 2012 - 2014 oraz 
prognozy w latach: 2015 -2016.

Wójt gminy złożył następnie sprawoz-
danie ze swojej działalności między sesjami 
- publikujemy je na str. 4.

Interpelacje i wolne wnioski to ostatnie 
punkty sesji. Dotyczyły one głównie stanu 
dróg, rowów i poboczy na terenie gminy 
oraz konieczności ich remontów.

Po zakończeniu obrad, nowo wybrani 
sołtysi zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie 
z wójtem gminy - na str. 1. (Kos)

Z sesji Rady Gminy

24 marca 2015 r. pomiędzy Gminą 
Sobków a firmą KARCAD Urszuli Wa-
rzechy – Tywoniuk z Chmielowic zo-
stała zawarta umowa na opracowanie 
dokumentacji projektowej i kosztory-
sowej dla zadania pn. „Adaptacja po-
mieszczeń budynku Szkoły Podstawowej 
w Sobkowie na stołówkę szkolną”.

Zgodnie z umową, wykonawca wyko-
nał inwentaryzację części budynku prze-
znaczonego na stołówkę oraz przedsta-
wił do akceptacji dwie wersje koncepcji 
projektowej. Wybrana przez wójta gminy 
Sobków koncepcja przedstawiona została 
Państwowemu Powiatowemu Inspektoro-
wi Sanitarnemu celem akceptacji. Po zre-
alizowaniu zadania gmina Sobków zapła-
ci wykonawcy cenę umowną, wynikającą 
ze złożonej oferty, równą 14. 489,40 zł.
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W zakresie podatków lokalnych 
wójt gminy wydał:

• 4 zaświadczenia o nie zaleganiu 
z należnościami podatkowymi 

• 4 zaświadczenia o posiadaniu go-
spodarstwa rolnego,

• 49 decyzji wymiarowych dot. łącz-
nych zobowiązań pieniężnych.

W zakresie gospodarki komunalnej 
wójt gminy wydał:

- 9 zaświadczeń o przeznaczeniu dzia-
łek w MPZP / studium

- 3 wypisy i wyrysy z MPZP,
- 2 decyzje o ustaleniu warunków za-

budowy.
28 kwietnia 2015 r. do Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego złożone zostały trzy fiszki 
projektowe o przyznanie dofinansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego RPOWŚ na lata 2014-
2020 dla działania 4.3 Gospodarka wodno 
– ściekowa na zadnia pn. „Rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Sobkowie”, 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsco-
wości Brzegi, gmina Sobków”, „Rozbu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej w miejscowości Sobków i Mzurowa, 
gmina Sobków”. 

W zakresie gospodarowania mie-
niem komunalnym:

Wójt sporządził wykazy nieruchomo-
ści rolnych przeznaczonych do wydzier-
żawienia stanowiących własność gminy, 
położonych w miejscowościach: Mzu-
rowa, Sokołów Dolny i Mokrsko Dolne. 
Wydał 2 decyzje zatwierdzające podział 
nieruchomości stanowiących własność 
osób fizycznych oraz jedno zawiadomie-
nie o nadaniu numeru porządkowego nie-
ruchomości zabudowanej. Wydano 2 po-
stanowienia prostujące oczywistą omyłkę 
w aktach własności ziemi. 

W związku z toczącym się postępowa-
niem w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowej oznaczonej nr 18/1 położonej 
w obrębie Brzeźno, stanowiącej własność 
osoby fizycznej, na której została wybudo-
wana przepompownia ścieków, wójt gmi-
ny na dzień 30 kwietnia wyznaczył spotka-
nie z właścicielem działki celem ustalenia 
ostatecznej ceny nabycia gruntu.

Wójt gminy wydał 12 zarządzeń jako 
kierownik jednostki oraz 17 zarządzeń 
jako organ wykonawczy gminy, tj.:

1) w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Sobków na 2015 rok – 5 zarządzeń,

2) w sprawie zmiany Regulaminu Or-
ganizacyjnego Urzędu Gminy w Sobko-
wie – 2 zarządzenia,

3) w sprawie wprowadzenia anek-
su do arkusza organizacyjnego Szkoły 
Podstawowej w Brzegach na rok szkolny 
2014/2015,

4) w sprawie powołania Zespołu In-
terdyscyplinarnego,

5) w sprawie ustalenia terminu do-
datkowych dni wolnych od pracy w 2015 
roku dla pracowników Urzędu Gminy 
w Sobkowie,

6) w sprawie ustanowienia koordyna-
tora gminnego do obsługi informatycznej 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 r.,

7) w sprawie dodatków funkcyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez gminę Sobków,

8) w sprawie upoważnienia osób do 
przeprowadzenia losowania składów oso-
bowych obwodowych komisji wyborczych,

9) w sprawie powołania obwodowych 
komisji wyborczych na obszarze gminy 
Sobków,

10) w sprawie wyznaczenia osób do 
ochrony lokali obwodowych komisji wybor-
czych w czasie przerwy w głosowaniu spo-
wodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami,

11) w sprawie ustanowienia operato-
rów informatycznej obsługi komisji ob-
wodowych w wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 10 maja 2015 r.,

12) w sprawie wysokości wynagro-
dzenia dla osób świadczących pomoc są-
siedzką.

W w/w okresie wójt gminy brał udział 
spotkaniach, wyjazdach służbowych, tj. min.: 

30 marca – Walne Zebranie w Banku 
Spółdzielczym w Kielcach,

21 kwietnia – Powiatowy Urząd Pra-
cy w Jędrzejowie - podpisanie umowy na 
zorganizowanie prac interwencyjnych,

23-24 kwietnia – szkolenie obronne 
wójtów,

28 kwietnia – Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach – pod-
pisanie aneksu do umów na budowę Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych i na budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sobków (Brzegi-Brzeźno).

Wykonując zadania określone prze-
pisami prawa, wójt kierował bieżącymi 
sprawami gminy, przyjmował interesan-
tów i reprezentował gminę na zewnątrz.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt gminy, 
w okresie od 30.03.2015 r. do 28.04.2015 r., wykonywał podjęte przez Radę Gminy 
uchwały i realizował zadania określone przepisami prawa.

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie 
jest samorządowym zakładem budżetowym 
nie posiadającym osobowości prawnej. Za-
kład prowadzi działalność w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

Przedmiot działalności zakładu obejmuje:
- zaopatrzenie w wodę gospodarstw do-

mowych w budynkach mieszkalnych, wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, zaopatrzenie 
w wodę przemysłu, obiektów usługowych, 
dostarczenie wody na potrzeby jednostek 
straży pożarnej

- odprowadzanie ścieków bytowo-go-
spodarczych z terenu Gminy Sobków do 
oczyszczalni w Sobkowie. 

Zakład utrzymuje i eksploatuje w zakre-
sie dostaw wody: 9 ujęć wody podziemnej, 
4 pompownie wody, 2 obiekty zbiorników 
wyrównawczych.

Woda dostarczana jest siecią o długości 
99,35 km do 24 miejscowości.

W zakresie dostaw wody usunięta zo-
stała awaria studni nr 1 na ujęciu wody 
w Sobkowie, awaria studni w Brzegach, 
awaria wodociągu koło Domu Nauczyciela 
w Miąsowie, awaria wodociągu koło posesji 
p. Wilka w Wierzbicy.

W kwietniu doszło do dewastacji na uję-
ciu wody w Sokołowie Górnym, gdzie zosta-
ły zniszczone tablice informacyjne, wyrwana 
pokrywa włazu do studni nr 1 oraz zalanie 
studni wodą. Sprawa została zgłoszona do 
Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie.

Dokonano także odbioru 10 szt przyłączy 
wodociągowych. Zamontowano i wymienio-
no w sumie 13 szt wodomierzy. Przygotowano 
jednocześnie 7 szt. warunków technicznych 
podłączenia do wodociągu i kanalizacji.

W zakresie obsługi kanalizacji i oczysz-
czania ścieków zakład obsługuje: oczysz-
czalnie ścieków – 1 szt.,pompownie siecio-
we ścieków - 20 szt., pompownie przydo-
mowe - 365 szt.

Obsługę techniczną oczyszczalni ście-
ków wykonuje 6 pracowników w tym jeden 
na 3/4 etatu, drugi na 1/2 etatu.

Oczyszczalnia i przepompownie siecio-
we wymagają całodobowego dozoru.

W kwietniu 2015 r. odnotowano 12 awa-
rii na sieci kanalizacyjnej. Podczas usuwa-
nia awarii wymieniono 6 szt. pomp w prze-
pompowniach domowych. Wymieniano 
również: pływaki, rotory, statory, sprzęgła. 
Wielokrotnie wzywano pracowników WG 
do awarii w przepompowniach przydo-
mowych gdzie miejsce miały zawieszone 
pływaki, które uniemożliwiały prawidłową 
pracę przepompowni.

Dokonano odbioru 11 szt przyłączy ka-
nalizacyjnych.

W kwietniu br. na oczyszczalni ścieków 
w Sobkowie odnotowano przepływ ścieków 
w ilości 9063 m³ w tym 144 m³ ścieków do-
wożonych.

Kierownik Zakładu
Tomasz Przygodzki

Raport z funkcjonowania 
Zakładu Wodociągi 
Gminne w Sobkowie
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Stan księgozbioru Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Sobkowie oraz filii na 
dzień 31.12.2014 r. wynosi 31417 wolu-
minów w tym: 

- GBP w Sobkowie – 11919 wol.
- Filia Chomentów – 5445 wol.
- Filia Miąsowa – 8375 wol.
- Filia Mokrsko – 5678 wol.

Ważniejsze wydarzenia z 2014 r.: 
- udział w projekcie „Link do przyszło-

ści. Młodzi, Internet, Kariera”, przedsię-
wzięciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, realizowanym dzięki 
środkom firmy Microsoft i Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, objętym patro-
natem Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ce-
lem projektu jest wspieranie młodych ludzi 
z małych miejscowości w planowaniu ich 
przyszłości zawodowej w sposób szeroki 
i nieszablonowy, uwzględniając rozwój 
społeczeństwa informacyjnego i gospodar-
ki opartej na wiedzy. Naszym gościem była 
Urszula Kluz-Knopek, graficzka kompute-
rowa, programistka, absolwentka informa-
tyki i fotografii. Uczestniczący w spotka-
niach uczniowie klas 2-3 Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie oraz 
Zespołu Placówek Oświatowych w Miąso-
wej (w sumie 98 osób) dowiedzieli się, jak 
wygląda dzień pracy młodej profesjonalist-
ki, rozmawiali o nowych zawodach. 

- w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek zaprosiliśmy przedszkolaki na 
spektakl teatralny pod tytułem „Tajemni-
ca zaginionych liter”, w wykonaniu Teatru 
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krako-
wa. Bajka miała również przybliżyć dzie-
ciom sposób funkcjonowania biblioteki. 

- Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Telewizja Polska zaprosiła uczniów gimna-
zjum do uczestnictwa w nowatorskim pro-
jekcie „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, 
w ramach którego 23 maja została przepro-
wadzona transmisja na żywo spektaklu pt.: 
„Oskar i pani Róża” w wykonaniu aktorów 
z Teatru „Pinokio” w Łodzi. Grany na żywo 
spektakl „Oskar i pani Róża” oglądało 
w tym samym czasie za pośrednictwem ko-
dowanej transmisji internetowej ponad 2,5 
tys. uczniów z województwa świętokrzy-
skiego, w tym młodzież z naszego gimna-
zjum (34 osoby). Biblioteka w Sobkowie 
jest jedyną placówką pozaszkolną biorącą 
udział w tym projekcie. Reporterzy TVP 
Kielce odwiedzili zaproszoną na spektakl 
młodzież z czego relację nadano w Infor-
macjach regionalnych w dniu spotkania.

- w ramach realizacji projektu „Roz-
PRACUJ to z biblioteką” odbywały się 
warsztaty z doradztwa zawodowego dla 
uczniów klas 1-3 gimnazjum w Sobkowie 
oraz Miąsowej. Zajęcia prowadzili spe-
cjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach. 

- w miesiącach styczeń – maj realizo-
waliśmy projekt pt. „Aktywne Kobiety to 
My”- projekt szkoleniowy dla bezrobotnych 
kobiet z gminy Sobków, w ramach grantu 
w wysokości 4400 zł, jaki otrzymaliśmy 
zgodnie z umową programu „RozPRACUJ 
to z biblioteką”. Na podstawie przeprowa-
dzonej rekrutacji wyłoniliśmy dziesięć nie-
pracujących pań w wieku 18-45 lat zaintere-
sowanych branżą gastronomiczną, chcących 
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, 
poprzez zdobycie nowych kompetencji. Na 
rzecz uczestniczek projektu zrealizowaliśmy 
następujące działania: spotkanie organiza-
cyjne (20 marca), mające na celu zapoznanie 

Podziemnego oraz 70 – lecia Powstania 
Warszawskiego i akcji „Burza”, zorganizo-
wała recital pt. „Zakazane ballady”. Dzie-
je tego okresu, we wstępie historycznym, 
przypomniał zaproszonym gościom dyrek-
tor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła 
II w Sobkowie Stanisław Osowski. Znane 
piosenki wojenne zaśpiewał zespół Rytmix 
z akompaniamentem Volhy Wujcik. 

W związku z przypadającym w paź-
dzierniku Dniem Ratownictwa Medyczne-
go, zorganizowałyśmy spotkanie młodzieży 
z ratownikami Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sa-
nitarnego w Kielcach o/Jędrzejów. 

Z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

Bogaty i atrakcyjny program dla każdego czytelnika

się uczestników z regulaminem oraz harmo-
nogramem zajęć; spotkanie z psychologiem 
(25 marca), mające na celu podniesienie 
motywacji i samooceny, panie zapoznały się 
z technikami motywacji, których stosowanie 
sprzyja podejmowaniu inicjatyw i wspiera 
wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych 
celów zawodowych, warsztaty z rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz tworzenia dokumentów 
aplikacyjnych (11 kwietnia), kurs carvingu 
(13-14 maja), dziesięciogodzinny, poprowa-
dzony przez mistrza Polskiej Grupy Carvin-
gowej Dominika Skałbanię. Panie otrzymały 
certyfikat oraz zaświadczenie ukończenia 
kursu carvingu; pokaz umiejętności carvin-
gowych uczestniczek projektu „Aktywne 
Kobiety to My” (14 maja). 

- w miesiącach lipiec-sierpień wszystkie 
nasze placówki realizowały akcję „Waka-
cje z biblioteką”, mającą na celu zagospo-
darowanie wolnego czasu dzieci i młodzie-
ży. W Sobkowie zorganizowaliśmy zajęcia 
poetyckie, których efektem końcowym 
był recital pt. „Zakazane ballady”. W pię-
ciu spotkaniach z tego cyklu uczestniczyła 
grupa 12 dzieci. W zajęciach wakacyjnych 
uczestniczyło łącznie 150 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna, z okazji 
75 – rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
tworzenia się struktur Polskiego Państwa 

- w listopadzie, w przededniu Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Sobkowie wraz z fi-
liami zorganizowała dla dzieci spotkania 
z aktorami teatru EDU-ARTIS z Krakowa. 

W rocznicę wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego GBP zaprosiła swoich 
czytelników na wieczór liryczno-muzycz-
ny pt. „Duch Wolności”. Podczas spotka-
nia, które odbyło się 12 grudnia, przygoto-
wane przez bibliotekarzy dzieci oraz mło-
dzież recytowała wiersze poetów polskich 
zarówno tych znanych, którzy mieli już za 
sobą doświadczenia walki z cenzurą poli-
tyczną, jak i anonimowych, tworzących 
w więzieniach i ośrodkach internowania. 

Działalność Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Sobkowie była promowana 
w licznych mediach.

W ofercie naszej biblioteki każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Odbywają się spo-
tkania autorskie dla dorosłych i dzieci, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia 
teatralne, konkursy, lekcje biblioteczne, 
spotkania okolicznościowe, warsztaty 
z doradztwa zawodowego dla gimnazjali-
stów. Organizujemy zajęcia mające na celu 
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży podczas wakacji oraz ferii. 

Edyta Wilk

W Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sobkowie często 
goszczą najmłodsi czytelnicy.
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Specjalny zasiłek opiekuńczy przysłu-
guje osobom, na których, zgodnie z prze-
pisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 
r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) 
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 
małżonkom, jeżeli:

1. nie podejmują zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej lub

2. rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej

Zmiany w zasadach przyznawania  
specjalnego zasiłku opiekuńczego

– w celu sprawowania stałej opie-
ki nad osobą legitymującą się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełnospraw-
ności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od 1 stycznia 2015 roku o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się nie 
tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełno-
sprawną, ale również opiekunowie, którzy w ogóle nie podejmowali zatrudnienia.

O przyznaniu prawa do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego decyduje również 
kryterium dochodowe - łączny dochód 
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 
rodziny osoby wymagającej opieki za rok 
2013 w przeliczeniu na osobę nie może 
przekroczyć kwoty 664 zł (w okresie za-
siłkowym trwającym od 1 listopada 2014r. 
do 31 października 2015r.).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysłu-
guje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące 
przyznawania specjalnego zasiłku opie-
kuńczego można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie.

W pierwszym etapie turnieju ucznio-
wie zmagali się z pytaniami testu skła-
dającego się z 20 pytań. Następnie jury 
konkursu wyłoniło osoby z każdej grupy 
wiekowej z największą liczbą punktów 
do dogrywki finałowej. W wyniku rozgry-
wek finałowych kolejność zajętych miejsc 
przedstawiła się następująco:

- w kategorii szkół podstawowych  
1 miejsce zajęła Weronika Słotwińska - 
uczennica Szkoły Podstawowej w Sobko-
wie, 2 miejsce Krystian Łukawski - uczeń 
Szkoły Podstawowej w Miąsowej, 3 miej-
sce Gabriela Kwiecień - uczennica Szko-
ły Podstawowej w Miąsowej.

- wśród gimnazjalistów 1 miejsce 
zajął Szczepan Sędek - uczeń Gimna-
zjum Publicznego w Miąsowej, 2 miejsce  
- Jakub Kościelecki - uczeń Gimnazjum 
Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie,  
3 miejsce - Wirginia Cielibała - uczenni-
ca Gimnazjum Publicznego im. Jana Paw-
ła II w Sobkowie i 4 miejsce - Weronika  
Kaczmarczyk - uczennica Gimnazjum Pu-
blicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie. 

Eliminacje gminne i powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Sobkowie

W Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie, 10 kwietnia br. od-
były się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Mło-
dzież zapobiega pożarom” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu gminy Sobków. Organizatorem gminnego turnieju był Zarząd Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobkowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy za udział w Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, natomiast wyróżnieni uczniowie otrzy-
mali dyplomy i nagrody książkowe ufundo-
wane przez wójta gminy Sobków, które wrę-
czyli: przewodniczący jury - kpt. Krzysztof 
Piątek i komendant gminny Związku OSP 
w Sobkowie - Andrzej Kwapisz. 

14 kwietnia osoby, które zajęły pierw-
sze miejsca w swoich kategoriach repre-
zentowały gminę Sobków w eliminacjach 
powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej w Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. 

 W kategorii szkół podstawowych eli-
minacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
zapobiega pożarom” 2 miejsce zajęła We-
ronika Słotwińska ze Szkoły Podstawo-
wej w Sobkowie.

Laureaci eliminacji gminnych turnieju.

W Szwecji spotkali się przedstawiciele 
wszystkich ośmiu krajów biorących udział 

w projekcie: Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Hiszpanii, Austrii, Włoch oraz 

Polski. Sobkowskie gimnazjum reprezen-
towało 3 uczniów klas drugich: Szymon 
Blicharski, Mateusz Nawrot i Wiktor 
Staszewski oraz opiekunowie: nauczyciel 
fizyki Jerzy Ciepluch i nauczyciel języ-
ka angielskiego Piotr Zimoch, który jest 
koordynatorem obecnego projektu Come-
nius w sobkowskim gimnazjum. 

W Szwecji sobkowska delegacja spę-
dziła 6 dni.

Szerzej o tej wizycie – w następnym 
numerze „GS”.

W ramach projektu Comenius
W dniach 14 – 19 kwietnia 2015 roku delegacja Gimnazjum Publicznego im. Jana 

Pawła II w Sobkowie wzięła udział w ostatnim spotkaniu projektu Comenius „Eurosz-
koła – zjednoczona edukacja w swej różnorodności”. Organizatorem spotkania była 
szwedzka szkoła Sundsvall Gymnasium mieszcząca się w Sundsvall na północy Szwecji. 
Spotkanie to dotyczyło piątego tematu projektu – indywidualizacji procesu nauczania.

Nasi w Szwecji
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Pamiątkowa fotka z Gminnego Konkursu Ekologicznego w Brzegach.

„Sońce, woda, wiatr  
– ratują nasz świat”

IX Gminny Konkurs Ekologiczny w Brzegach

W ZPO w Brzegach, 7 maja br., odbył się IX Gminny Konkurs Ekologiczny pod ha-
słem: „Słońce, woda, wiatr – ratują nasz świat”. Do konkursu przystąpiło 8 szkół pod-
stawowych z naszej gminy. Każdą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klas IV-VI.

Rywalizacja przebiegała w dwóch eta-
pach: w I części uczniowie indywidualnie 
rozwiązywali test, w II zaś – krzyżówkę, 
rebusy i wykreślankę. Wszyscy uczest-
nicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska, szczegól-
nie w zakresie odnawialnych i nieodna-
wialnych źródeł energii. Wyniki konkursu 
były bardzo wyrównane.

I miejsce w konkursie zajęła Weronika 
Słotwińska ze SP w Sobkowie (opiekun – 
Renata Figurska). Na II miejscu uplasował 
się Adam Pokrzepa z ZPO w Miąsowej 
(opiekun – Grażyna Baran). III miejsce 
zajęła Milena Sutowicz z ZPO w Brzegach 
(opiekun – Bogusława Molenda).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy, nagrody książkowe i dłu-
gopisy ufundowane przez leśniczego 
Bogdana Fitała oraz Radę Rodziców 
ZPO w Brzegach.

Dodatkowo szkoły uczestniczące 
w konkursie obdarowane zostały przez 
wójta, Tadeusza Domińczaka, uczest-
niczącego w imprezie, oraz Radę Gminy 
Sobków pamiątkowymi tabliczkami.

Konkurs odbył się w miłej atmosferze. 
Nad całością jego przebiegu czuwały or-
ganizatorki: Mirosława Kolera i Bogu-
sława Molenda.

10 kwietnia 2015 roku miało miejsce otwarcie wysta-
wy fotografii Łukasza Bełdowskiego i Mariusza Łężnia-
ka z Nowych Kotlic w pawilonie wystawowym Muzeum 
im. Przypkowskich w Jędrzejowie pt. „Przeszłość zaczę-
ła się wczoraj”.

Fotografie, wykonane w scenerii wiejskiej Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni, przenosiły oglądających w dawne 
czasy życia na wsi. Można było w nich dostrzec prostotę 
i piękno wsi rejonu świętokrzyskiego i przenieść się w świat 
niczym z powieści Władysława Reymonta. Swojego wize-
runku do zdjęć użyczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Staniowicach oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia ar-
tystyczne do Domu Kultury w Jędrzejowie. 

Po wystąpieniu dyrektora Muzeum Zegarów miała 
miejsce recytacja świętokrzyskiej poezji ludowej przez 
Pawła Brzeszcza - ucznia LO w Sędziszowie. W dalszej 
części uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać koncertu 
muzyki ludowej we wspaniałym wykonaniu Stefana Wy-
czyńskiego z Lubczy. Utwory tego artysty to zbiór mądro-
ści ludowych przedstawionych w sposób humorystyczny 
i z dużym temperamentem. Uczestnicy byli pod wraże-
niem poczucia humoru i dystansu do wiejskiej rzeczywi-
stości oraz wielkich umiejętności wokalnych p. Stefana. 

Wystawa niosła za sobą przede wszystkim doznania 
artystyczne lecz nie tylko. Po koncercie, sekretarz gminy 
Sobków Piotr Wawer, w imieniu wójta gminy Sobków 
Tadeusza Domińczaka, zaprosił uczestników na degu-
stację potraw regionalnych, przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Staniowic. Panie, ubrane w stroje 
regionalne, częstowały smacznymi, tradycyjnymi potra-
wami, aby w ten sposób promować gminę Sobków i przy-
bliżyć smaki dawnej kuchni wiejskiej. 

Na zdjęciach obok: impreza kulturalna w Muzeum 
im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Mieszkaniec Kotlic współautorem wystawy  
w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
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Światowy Dzień Ziemi w Sobkowie

Przyszła do nas wiosna...

Nokauty Mateusza Słomy z Żernik

ZAWIADOMIENIE
o wysokości opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zgodnie 
z uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Gminy 
Sobków z 27 marca 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. 
Woj. Święt. z 2015 r. poz.1087), stawka 
opłaty uległa zmianie z dniem 1 maja 
2015 roku, odpowiednio:

1) w przypadku segregacji odpadów 
w wysokości 5 zł miesięcznie od miesz-
kańca,

2) w przypadku nie segregacji odpa-
dów w wysokości 9 zł miesięcznie od 
mieszkańca.

W związku z powyższym, miesięcz-
na wysokość opłaty począwszy od maja 
2015 r. stanowi iloczyn nowej stawki 
opłaty i liczby mieszkańców podanych 
w deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za odpady komunalne moż-
na uiszczać w kasie Urzędu Gminy 
w Sobkowie, u inkasenta oraz na nowy 
nr rachunku bankowego Urzędu Gminy 
w Sobkowie: 60 8493 0004 0080 0700 
0013 0236.

Jednocześnie informuje się, iż osoby 
które dokonały wpłaty opłaty obejmują-
cej okres od maja 2015 roku w oparciu 
o ,,starą stawkę”, zobowiązane są do 
dokonania dopłaty wynikającej z pod-
wyższenia stawki. Dopłatę należy do-
konać przy opłacie za III kwartał tj. do 
15 sierpnia 2015 r.

Terminy wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wg 
zmienionej stawki pozostają takie same 
(do 15 lutego - I kwartał, do 15 kwietnia 
- II kwartał, do 15 sierpnia - III kwartał, 
do 15 października - IV kwartał).

W związku ze zmianą wysokości 
opłaty nie ma obowiązku składania no-
wych deklaracji (korekty deklaracji nale-
ży składać w przypadku zmiany danych 
mających wpływ na wysokość opłaty).

W Polsce początek obchodów to rok 
1990. W Szkole Podstawowej w Sob-
kowie również włączyliśmy się do tych 
obchodów. Uczniowie klasy V, pod kie-
runkiem nauczycielki przyrody - Renaty 
Figurskiej, zaprezentowali na szkolnym 
apelu montaż słowno - muzyczny o te-
matyce ekologicznej. W tekstach dekla-
mowanych wierszy i śpiewanych przez 
dzieci piosenek, przewodnią myślą była 
konieczność ochrony środowiska przy-
rodniczego nie tylko od święta, ale w każ-
dym innym dniu. 

Dyrektor Dariusz Butenko podzię-
kował uczniom i nauczycielce za przy-
gotowanie apelu z okazji obchodów Dnia 
Ziemi i, aby słowa przemienić w czyn, 

zaprosił uczniów, pod opieką swoich wy-
chowawców, do posprzątania terenu przy-
szkolnego oraz w kierunku Międzygórza.

Spotkanie całej społeczności uczniow-
skiej na apelu, z okazji Dnia Ziemi, było 
także okazją do złożenia gratulacji i prze-
kazania nagród przez dyrektora szkoły 
- Weronice Słotwińskiej, która repre-
zentowała Szkołę Podstawową w Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) 
i zajęła zaszczytne drugie miejsce w eta-
pie powiatowym. Dyrektor podziękował 
także opiekunce grupy, nauczycielce Iwo-
nie Połanieckiej za efektywne przygoto-
wanie uczennicy do konkursu.

Od wielu lat na całym świecie podejmuje się najróżniejsze działania w celu 
podniesienia kultury ekologicznej ludzi. Jednym z takich działań są obchody Świa-
towego Dnia Ziemi, największego ekologicznego święta świata, obchodzonego od 
1970 roku, obecnie w 192 krajach świata.

Nieco później w tym roku niż zwykle, ale wreszcie pozwala nam cieszyć się 
urokami. Widać to zwłaszcza na ulicy Źródłowej w Sobkowie, gdzie mieszkańcy od 
kilku lat dbają o porządek i estetykę wzdłuż rowów i chodników.

Panie: Krystyna Smolarz, Anna 
Kulczycka, Danuta Wójcicka obok 
chodników wykonały rabatki, na których 
nasadziły kwiaty, natomiast panowie: 
Ireneusz Wójcicki, Zbigniew Smolarz 
oczyścili rowy i skosili trawy.

Dzięki temu miło jest iść pośród złotego 
dywanu kwitnących kwiatów - na zdjęciu.

Mateusz Słoma, 22 lata, z Żernik należy do Akademii MuayThai Kielce.W so-
botę, 18 kwietnia br., wziął udział w V Warszawskim Turnieju MuayThai, gdzie 
w kat do 81 kg pokonał, przez nokaut, w pierwszej rundzie Pawła Kryńskiego 
z klubu Red Lion Międzyrzec Podlaski.

To już druga wygrana Mateusza w turnieju krajowym. Poprzednio, również przez 
nokaut pokonał przeciwnika na turnieju w Niepołomicach.


