
pomiędzy kolejnymi pobraniami nie może 
być krótsza niż 2 miesiące. Przy jednorazo-
wym pobraniu od osoby ważącej 50 kg mo-
zna uzyskać tzw. 1 jednostkę krwi.

W Zespole Placówek Oświatowych w Mią-
sowej do oddania krwi zgłosiło się 21 osób, 
z których 17 zakwalifikowano do oddania 
krwi. Natomiast w  Szkole Podstawowej 
w Sobkowie do oddania krwi zarejestrowało 
się 37 osób, z których krew oddało 29.

W  ten sposób w okresie ferii zimowych 
podczas obydwu akcji łącznie od 46 krwio-
dawców pozyskano prawie 21 litrów krwi.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż 
w tym roku po raz pierwszy podczas orga-
nizowanych akcji mieszkańcy naszej gmi-
ny mogli zarejestrować się jako potencjalni 

wieka Roku w województwie jest potwierdze-
niem, że rolnictwo to dziedzina gospodarki, 
z której przy zaangażowaniu i sprawnym za-
rządzaniu można czerpać wiele satysfakcji. 

W piątek, 29 stycznia br. w Kielcach odbyła 
się gala wręczenia nagród Człowiek Roku 2015.

Głos
Sobkowa

dokończenie na s. 3
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Świetny przykład rolnika – przedsiębiorcy, 
jakich w Polsce mało. Rolnik uhonorowany 
w ostatnim okresie wieloma wyróżnieniami. 

W 2015 roku w maju w Jędrzejowie na ob-
chodach Powiatowego Święta Kłosa otrzymał 
tytuł „Superproducenta zbóż w powiecie ję-
drzejowskim”, zaś w listopadzie tego same-
go roku zdobył tytuł Rolnika Roku powiatu 
jędrzejowskiego oraz uplasował się na dru-
gim miejscu w województwie. Wraz z żoną 
i synem prowadzą gospodarstwo rolne – pro-
dukcję roślin. Na 36 hektarach uprawiane 
są przede wszystkim zboża – pszenica, jęcz-
mień, pszenżyto, ale też dużo miejsca zajmu-
je uprawa lucerny. Dodatkową działalnością 
prowadzoną w gospodarstwie jest handel 
mięsem i wędlinami. Pan Tomasz to znako-
mity przykład tego, jak rolnik może poradzić 
sobie z pośrednikami w handlu, rozwijać 
gospodarstwo i osiągać sukcesy. Tytuł Czło-

Rolnik z terenu gminy Sobków 
laureatem konkursu „Człowiek Roku”

W związku z ciągłym zapotrzebowaniem 
na krew gmina Sobków w porozumieniu ze 
Świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kielcach zorganizowała 
akcje w dniach: 23 stycznia br. w Zespole 
Placówek Oświatowych w Miąsowej i 30 

stycznia br. w Szkole Podstawowej w Sob-
kowie, podczas których mieszkańcy naszej 
gminy mogli oddawać krew.

Krew pełną można pobierać nie częściej niż 
6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 
4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa 

Podsumowanie akcji oddawania 
krwi w okresie ferii zimowych
Już po raz trzeci w gminie Sobków w okresie ferii zimowych zorganizowana została 

akcja oddawania krwi. Pomimo zimowej aury wielu mieszkańców gminy odpowie-
działo na apel wójta gminy Sobków – Tadeusza Domińczaka o oddawanie krwi.

Tytuł Człowieka Roku w województwie w ka-
tegorii Rolnictwo otrzymał Tomasz Krzywda, 
rolnik z m. Brzegi w gminie Sobków.

Przewodniczący 
Rady Gminy

Ryszard Dębiński
Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej z okazji Dnia Kobiet
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, satysfakcji osobistej i zawodowej 

oraz uśmiechu na każdy dzień
życzą

Świat bez kobiet
byłby jak ogród bez kwiatów
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Przegląd kolęd i pastorałek w Sobkowie
W niedzielę, 17 stycznia 2016 roku w ko-

ściele parafialnym w  Sobkowie odbył się 
V Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tradycyjnie 
uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki po-
ziom. Rozpoczęła pięknym, mocnym śpiewem 
Jagoda Chowaniec z Miąsowej. Wykonała dwie 
kolędy. Następnie wystąpił zespół 4 w 1 z so-
listką Wirginią Nowacką. Zaprezentował dwie 
kolędy i dwie pastorałki w nowoczesnej aran-
żacji z trąbką, saksofonem, organami i gitarą 

elektryczną. Następnie zespół Rytmix wykonał 
kolędy na flażoletach, zaś opiekunka zespołu 
zaśpiewała solo prawosławną kolędę w języku 
białoruskim. Indywidualnie wystąpili Dominik 
Stępień ze Staniowic, a następnie Samanta 
Przygodzka z Korytnicy. W dalszej części za-
prezentowali się uczniowie z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Oksie pod opieką Lidii Turek. 
Z właściwym sobie wdziękiem wystąpił zespół 
Magnificat z Chmielnika, a następnie Chór Pa-
sja z Parafii Matki Bożej Łaskawej z Jędrzejowa 
pod kierunkiem Marka Wolskiego. Innymi wy-
konawcami, którzy również ciekawie zaprezen-
towali kolędy byli: Wojciech Lisowicz, Ola Za-
pała, Ola Giemza z Zespołu Szkół nr 2 im. W. 
Łokietka w Chęcinach pod kierunkiem Teresy 
Jakubowskiej i dyrektor Haliny Kołodziejczyk. 
Swój repertuar wykonał także Chór Gimnazjum 
Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie. 
Indywidualnie „Kolędę dla nieobecnych” wyko-
nała Julita Karkocha. Całość zamknął występ 
zespołu Korytniczanki i pani Władyszewskiej 
z Korytnicy. Wszyscy wykonawcy otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe statuetki ufundowane 
przez wójta gminy Sobków Tadeusza Domiń-
czaka. Statuetki wręczył przewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Dębiński. Na uroczystość przy-

byli księża z trzech parafii z terenu gminy: ks. 
Leszek Molenda z Sobkowa, ks. Kazimierz Ja-
jeśniak z Mokrska i ks. Robert Zapała z Brze-
gów oraz wielu gości z terenu gminy Sobków 
i powiatu jędrzejowskiego.

Chór Gimnazjum Publicznego
im. Jana Pawła II w Sobkowie

Przewodniczący Rady Gminy
wręcza statuetkę dla KGW Korytniczanki

Zespół wokalno-instrumentalny 4 w 1

Młodzieżowy Chór Parafialny 
Magnificat z Chmielnika

Chór Pasja z Jędrzejowa

Zespół RYTMIX z Sobkowa
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uczestnikom wiele atrakcji, a będzie ich na pew-
no nie mniej niż w roku ubiegłym.

Wójt gminy Sobków składa podziękowanie 
mieszkańcom gminy za udział w obydwu 
zorganizowanych w okresie ferii zimowych 
akcjach honorowego krwiodawstwa. Dzięki 
Waszej postawie będzie mogło zostać urato-
wanych wiele ludzkich istnień.

organ wykonawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego. 

W obu przypadkach kompetencje te posia-
da Rada Gminy w Sobkowie, która wyraża 
swoje stanowisko w formie uchwały.

W dalszej części obrad Rada Gminy pod-
jęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg we-
wnętrznych w Brzegach i Wierzbicy do kate-
gorii dróg gminnych. 

Droga wewnętrzna w miejscowości Brzegi 
o długości 880 m stanowi własność gminy 
Sobków o nazwie Brzegi-Łazice. Droga we-
wnętrzna nr ewidencyjny 23/2 obręb nr 24 
Wierzbica w miejscowości Wierzbica długo-
ści 675 m stanowi własność gminy Sobków 
o nazwie Wierzbica-Gajówka. Obydwie drogi 
łączą się z drogami wyższej kategorii oraz 
drogami powiatowymi.

Przedmiotowe drogi przeznaczone są do 
przebudowy i będą stanowić uzupełniającą 
sieć dróg publicznych służących miejscowym 
potrzebom. Zaliczenie dróg do kategorii dróg 
gminnych nie wpłynie na zwiększenie kosz-
tów ich utrzymania. Stworzy to możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych na doko-
nanie ich przebudowy, jednocześnie znacznie 
polepszy dojazd mieszkańców. 

Po podjęciu uchwał radni zgłaszali wnioski 
dotyczące między innymi oświetlenia ulicz-
nego, ustawienia znaków informacyjnych 
z numerami posesji, wnioski zostały przyjęte 
i będą realizowane w miarę możliwości fi-
nansowych gminy.

Radni Rady Gminy złożyli podziękowania 
dla właścicieli firm: PROFAR w Staniowi-
cach, Rol-Bud w  Sobkowie i  Stef-Trans 
w  Chomentowie za udzieloną pomoc 
w transporcie, rozładowaniu i przechowaniu 
jabłek, które zostały sprowadzone dla miesz-
kańców gminy.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
także wszystkim radnym, którzy zaangażo-
wali się w organizację dostaw jabłek na teren 
gminy Sobków.

km Szkoły Podstawowej w Sobkowie, gdzie 
oddziały w klasach I–III liczą od 13 do 20 
uczniów. Uczniowie ci objęci są dowozem do 
szkoły wraz z opieką ze strony nauczyciela. 
W  latach wcześniejszych nauka w szkole 
w Staniowicach, z uwagi na bardzo małą li-
czebność klas, odbywała się w systemie klas 
łączonych. W poprzednim roku szkolnym 
2014/2015 do szkoły w Staniowicach cho-
dziło łącznie 15 wychowanków (wszyscy do 
oddziału przedszkolnego, chociaż program 
„zerówki” realizowało 8 dzieci). 

Zaproponowane rozwiązanie docelowego 
utworzenia oddziału zamiejscowego przed-
szkola w Sobkowie w miejsce likwidowanej 
szkoły jest przedsięwzięciem optymalnym 
w stosunku do uwarunkowań finansowych 
i społecznych gminy Sobków.

Likwidacja oddziału przedszkolnego w Szko-
le Podstawowej w Sobkowie ma na celu prze-
niesienie oddziału do Przedszkola Samorządo-
wego w Sobkowie i tym samym ujednolicenie 
zasad rekrutacji oraz procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego dzieci pięcio- i sześcioletnich 
uczęszczających dotychczas do placówek 
oświatowych w Sobkowie. Ponadto ma to 
związek ze zmianą przepisów oświatowych, 
zgodnie z którymi oddziały przedszkolne mogą 
funkcjonować w szkołach podstawowych jedy-
nie do końca sierpnia 2019 roku.

Organ prowadzący szkołę jest obowiązany, 
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 
likwidacji lub przekształcenia szkoły zawia-
domić o  powyższym zamiarze: rodziców 
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 

Rada Gminy Sobków po raz drugi rozpatry-
wała sprawę zamiaru likwidacji SP Filii w Sta-
niowicach, bowiem w lutym poprzedniego roku 
była już podjęta taka uchwała, ale ze względu 
na brak dalszych działań w tej sprawie stała się 
bezprzedmiotowa. W związku z tym procedura 
likwidacji została wznowiona. Przekształcenie 
szkoły lub placówki oświatowej następuje na 
podstawie ustawy o systemie oświaty, gdzie 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
procedury właściwej dla likwidacji i utworzenia 
szkoły lub placówki oświatowej.

Zamiarem organu prowadzącego jest 
utworzenie w Staniowicach oddziału za-
miejscowego Przedszkola Samorządowego 
w Sobkowie w miejscu funkcjonującej obec-
nie filii Szkoły Podstawowej w Sobkowie. 
Bezpośrednią przyczyną proponowanych 
zmian jest całkowity brak uczniów, a dalsze 
prognozy demograficzne nie wskazują na 
wyraźną poprawę sytuacji, tym bardziej że 
zgodnie ze znowelizowaną ustawą o syste-
mie oświaty obowiązkiem szkolnym objęte 
zostaną dzieci od 7. roku życia.

Szkoła Podstawowa w  Sobkowie Filia 
w Staniowicach formalnie posiada strukturę 
organizacyjną klas I–III z oddziałem przed-
szkolnym. W  roku szkolnym 2015/2016 
do klas I–III nie uczęszcza żadne dziec-
ko. Funkcjonuje tylko oddział przedszkol-
ny. Uczęszcza do niego łącznie 13 dzieci 
z roczników 2009–2011, spośród których 
dziewięcioro dzieci realizuje program tzw. 
„zerówki”. Uczniowie, decyzją samych ro-
dziców, uczęszczają do oddalonej ok. 1,5–2 

Z SESJI RADY GMINY

dawcy szpiku, jednocześnie biorąc udział 
w akcji „Szpik Darem Życia”. Jednak zarów-
no w ZPO w Miąsowej, jak w SP w Sobkowie 
nie zarejestrowała się żadna osoba.

Wszystkie osoby, które w tych dniach odda-
ły krew w Miąsowej i Sobkowie wezmą udział 
w losowaniu nagród podczas XVI festynu pn. 
„Krew Darem Życia” zaplanowanego na lipiec 

br, a jeżeli zdecydują się oddać krew również 
w dniu festynu, ich szansa na wylosowanie na-
grody będzie dwukrotnie większa.

W tym roku XVI festyn rodzinny planowany 
jest na dzień 10 lipca. Jak co roku zapraszamy 
na festyn, zarówno krwiodawców, sponsorów 
jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz 
sąsiednich. Będziemy starać się, aby zapewnić 

Podsumowanie akcji oddawania krwi... – dok. ze s. 1

Pierwsza w 2016 roku sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 22 stycznia. Głównym 
tematem obrad była sprawa zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej, Filii w Stanio-
wicach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sobkowie z dniem 
31 sierpnia 2016 r.
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upowszechnienia tej informacji zamieszcza-
my materiał dotyczący badań ankietowych 
realizowanych na terenie województwa świę-
tokrzyskiego w 2016 r, celem zachęcenia 
mieszkańców do udziału w realizowanych 
badaniach, a uzyskane dane pozwolą sta-
tystyce publicznej na opracowanie pełnych 
i  rzetelnych informacji o warunkach życia 
ludności oraz o  stanie rolnictwa w woje-
wództwie świętokrzyskim.

Wzorem roku ubiegłego, Urząd Statystycz-
ny w Kielcach rozpoczyna działania promu-
jące statystyczne badania ankietowe na tere-
nie województwa świętokrzyskiego. Badania 
ankietowe prowadzone przez Główny Urząd 
Statystyczny mają charakter reprezentacyjny 
i są nimi objęte jedynie wylosowane gospo-

darstwa domowe lub rolne, które obrazują 
całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby 
wyniki tych badań były wiarygodne, istotne 
jest, by osoby z wylosowanych gospodarstw 
zechciały wziąć w  nich udział i  udzieli-
ły wyczerpujących informacji. Na prośbę 
Urzędu Statystycznego w Kielcach w celu 

Badanie budżetów gospodarstw domowych (w każdym miesiącu)

Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych 
(styczeń)
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej (październik)

Badanie kondycji gospodarstw domowych (w każdym miesiącu)

Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach
domowych wg nakładów i elementów środowiska (styczeń –
marzec)

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (w każdym miesiącu)

Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym (styczeń)

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)  w podróżach
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

Europejskie badanie warunków życia ludności (maj - lipiec) 

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
w gospodarstwach domowych (kwiecień-maj)

Badanie cen towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych 
(w każdym miesiącu)

Badanie cen w rolnictwie (w każdym miesiącu)

BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH BADANIA CEN

W województwie świętokrzyskim badanie cen realizowane jest w 6 rejonach:
Kielce, Busko-Zdrój, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-
Kamienna (punkty sprzedaży detalicznej, stacje benzynowe, zakłady
gastronomiczne, banki, gabinety lekarskie i stomatologiczne, spółdzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe, apteki, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki
ubezpieczeniowe i usługowe) a także na 19 targowiskach.

KALENDARIUM

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez statystykę 
publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe 
dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem 
gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie.
Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych (tajemnica 
statystyczna - art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce,
tel.  41 249 96 00 , fax 41 249 96 04, 
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.plGłówny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi badania ankietowe na terenie całego kraju. Badania realizowane

są przez ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa
świętokrzyskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Kielcach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową
ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania. Tożsamość pracowników realizujących badania
ankietowe można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie Statystycznym w Kielcach pn-pt w godzinach 7.30-15.00
pod nr 41 249 96 638.

BGD

KGD

BAEL

PKZ

E-GD

EU-SILC

PNZ

SSI

OS-GD

DS-52

C-02

RCT
DODATKOWO BADANIE MODUŁOWE

DODATKOWO BADANIE MODUŁOWE

DODATKOWO BADANIE MODUŁOWE

STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE

KALENDARIUM

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane 
indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych (tajemnica statystyczna - art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce,
tel.  41 249 96 00 , fax 41 249 96 04, 
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl

R-ZW-B (czerwiec-lipiec, grudzień)
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 

R-SGR    (czerwiec-lipiec)
Struktura gospodarstw rolnych

R-ZW-S (marzec, czerwiec-lipiec, grudzień)
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 

AK-R (styczeń, lipiec)
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

R-r-zb (sierpień) 
Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 

R-r-pw (listopad) 
Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

Główny Urząd Statystyczny corocznie realizuje rolnicze badania
ankietowe.
Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach
rolnych przez ankieterów w postaci wywiadu bezpośredniego oraz
teleankieterów - metodą wywiadu telefonicznego. Każdy ankieter
posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie
do przeprowadzenia badania.
Tożsamość pracowników realizujących rolnicze badania ankietowe
można zweryfikować korzystając z infolinii 22 279 99 99
lub dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Kielcach poniedziałek-
piątek w godzinach 7.30 - 15.00 pod nr tel. 41 249 96 45.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez statystykę 
publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm

Statystyczne badania ankietowe
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W dniu 1.01.2016 r. zmianie uległy przepi-
sy w zakresie podatków i opłat lokalnych, po-
datku rolnego i podatku leśnego opublikowa-
ne w Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2015 r. pod 
poz. 1045. Najważniejsze zmiany dotyczą: 
1. Jednorazowa płatność podatku – w przy-

padku gdy kwota podatku od nierucho-
mości, rolnego i  leśnego lub łącznego 
zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 
100 zł, podatek będzie płatny jednorazo-
wo w terminie płatności pierwszej raty.

2. Niewydawanie decyzji przy małej kwocie zo-
bowiązania – nie wszczyna się postępowania, 
a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wyso-
kość zobowiązania podatkowego (dotyczy po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 
łącznego zobowiązania pieniężnego) na dany 
rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych 
na dzień 1 stycznia roku podatkowego, naj-
niższych kosztów doręczenia w obrocie krajo-
wym, przesyłki poleconej za potwierdzeniem 
odbioru przez operatora wyznaczonego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529). – obecnie 
to kwota w wysokości 6,10 zł.

3. Zmiany w podatku rolnym:
 – zmiana przeliczników dla gruntów rolnych:
• grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 

1 ha przeliczeniowego;
• grunty zadrzewione i  zakrzewione na 

użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha 
przeliczeniowego;

• rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego;
• grunty pod stawami niezarybionymi – 

1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego;
• grunty, dla których nie można ustalić prze-

licznika 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy.
Rada Gminy Sobków w dn. 5.11.2015 r. pod-

jęła Uchwałę nr XII/80/2015 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do oblicze-
nia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków 
w 2016 roku. Została obniżona średnia cena żyta 
określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. 
(M.P. z 2015 r., poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1 
dt. (q) do kwoty 45,00 zł za 1 dt. (q). 

W związku z powyższym stawka podatku 
rolnego wynosi 112,50 zł za 1 ha przelicze-
niowy dla gruntów stanowiących gospodar-
stwo rolne oraz 225,00 zł za 1 ha przelicze-
niowy dla pozostałych gruntów.
4. Zmiany w podatku od środków transpor-

towych – nowy podział stawki w podatku 
od środków transportowych od autobusu 
– w zależności od liczby miejsc do siedze-
nia poza miejscem kierowcy:

• mniejszej niż 22 miejsca,
• równej lub wyższej niż 22 miejsca.

Wzory formularzy oraz uchwał dotyczące po-
datków i opłat lokalnych, które obowiązują od 
1 stycznia 2016 r. są zamieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Sobków: http://bip.sobkow.pl (w zakładce 
wzory deklaracji i wniosków) oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Sobków (w za-
kładce wzory deklaracji i wniosków).

Zmiany w podatku od  
nieruchomości, rolnym, leśnym 
i od środków transportowych  
od 1 stycznia 2016 r.
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W ostatnią już sobotę przerwy zimowej, 
zwanej feriami, przy słonecznej pogodzie 
dzieci i młodzież spędziły mile czas na świe-
żym powietrzu wśród uroków przyrody okolic 
własnego zamieszkania, czyli Kielecko-Chę-
cińskiego Parku Krajobrazowego.

Ognisko miało miejsce na leśnej polanie 
nad rzeką w miejscowości Choiny. W wyda-
rzeniu wzięło udział około 30 dzieci, nie li-
cząc ich rodziców, opiekunów oraz członków 
Stowarzyszenia.

Na polanie, przy ognisku czekał na wszyst-
kich leśniczy i  równocześnie członek sto-
warzyszenia – Bogdan Fitał. Oprócz tego 
zorganizował dla uczestników przejażdżkę 
powozem zaprzężonym w dwa konie po le-
śnych duktach, co powoli staje się nieodzow-
nym elementem programu wydarzenia, zwa-
żywszy na brak śniegu. Ta atrakcja cieszy się 
wciąż niesłabnącym zainteresowaniem za-
równo najmłodszych, jak i trochę starszych 
uczestników.

Członkowie Stowarzyszenia jak co roku 
przygotowali dla wszystkich zgromadzonych 
kiełbaski i ciepłą herbatę w termosach. 

Nieplanowanym, aczkolwiek bardzo poży-
tecznym dopełnieniem dnia było karmienie 
(pod czujnym okiem leśniczego) łabędzi, któ-
re pływały po Nidzie.

Na zakończenie spotkania zrobiono pamiąt-
kowe zdjęcie grupowe, a każde dziecko otrzy-
mało od Stowarzyszenia i leśniczego upomin-
ki w postaci słodkiego batonika, książki pt. 
„Ptaki naszych lasów” oraz smyczy.

Ognisko odbyło się dzięki następującym człon-
kom Stowarzyszenia: Stanisław Szlembarski 
– prezes, Bogdan Fitał, Aleksandra Ślusarczyk – 
wiceprezes, Katarzyna Orłowska, Elżbieta Szlem-
barska, Małgorzata Ślusarczyk, Katarzyna Wą-
chała, Andrzej Kozak, Dariusz Pakuła, Bartłomiej 
Sołtysik, Grzegorz Ślusarczyk, Rafał Zagórski.

Gościnnie udział w wydarzeniu wziął Piotr 
Wawer – sekretarz gminy Sobków.

Aleksandra Ślusarczyk

Ognisko w Choinach
na zakończenie ferii
Stowarzyszenie „Brzegi nad Nidą” w sobotę, 30 stycznia 2016 r. już po raz 

czwarty zorganizowało dla dzieci i młodzieży ognisko w Choinach, przy altance, 
nad rzeką Nidą.
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Prawo do świadczeń przysługuje osobom 
i rodzinom, których posiadane dochody nie 
przekraczają kryteriów dochodowych, zgod-
nie z Rozporządzeniem w sprawie zweryfi-
kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
od 1 października 2015 r. wynoszą dla oso-
by samotnie gospodarującej 634 zł, nato-
miast dla osoby w rodzinie 514 zł.

Obliczając dochód, bierze się pod uwagę 
sumę dochodów netto rodziny z miesiąca po-
przedzającego złożenie wniosku.

Świadczeniami z pomocy społecznej reali-
zowanymi przez GOPS są m.in.:

Świadczenia pieniężne:
– zasiłek stały,
– zasiłek okresowy,
– zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:
– praca socjalna,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– sprawianie pogrzebu,
– posiłek (dożywianie dzieci w szkołach),
– niezbędne ubranie,
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka-

nia, w formie pomocy sąsiedzkich,
– kierowanie do domu pomocy społecznej.

Zasiłek stały – który przysługuje pełnolet-
niej osobie samotnie gospodarującej, nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód 
jest niższy od kryterium dochodowego dla 
osoby samotnie gospodarującej czyli kwoty 
634 zł. lub osobie pełnoletniej pozostającej 
w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, je-
śli jej dochód, jak również dochód na osobę 
w rodzinie są niższe od kryterium dochodo-
wego na osobę w rodzinie (kryterium na oso-
bę w rodzinie – 514 zł). Zasiłek stały ustala 
się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarują-
cej – różnicy między kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej a dochodem 
tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może 
być wyższa niż 604 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy 
między kryterium dochodowym na osobę 
w rodzinie a dochodem na osobę w ro-
dzinie.

 Kwota zasiłku stałego nie może być niższa 
niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy – przysługuje w szczegól-
ności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 
utrzymania lub nabycia uprawnień do świad-
czeń z innych systemów zabezpieczenia spo-
łecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której 

dochód jest niższy od kryterium dochodo-
wego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kry-
terium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospoda-

rującej – do wysokości różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie 
gospodarującej a dochodem tej osoby,

2) w przypadku rodziny – do wysokości róż-
nicy między kryterium dochodowym ro-
dziny a dochodem tej rodziny.

Ustalona kwota zasiłku okresowego nie 
może być niższa niż 50% różnicy między:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a docho-

dem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być 

niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy – jest to świadczenie przy-
znawane na zaspokojenie niezbędnej potrze-
by bytowej, a w szczególności na pokrycie 

części lub całości kosztów zakupu żywności, 
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych 
remontów i napraw w mieszkaniu, a także 
kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany rów-
nież w celu realizacji postanowień kontraktu 
socjalnego. Wówczas może być wypłaca-
ny niezależnie od dochodu, przez okres do 
2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta 
kontraktem socjalnym, w trakcie jego realiza-
cji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków po-
wstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane oso-
bom albo rodzinie, które poniosły straty 
w wyniku zdarzenia losowego. W takim przy-
padku może być przyznany niezależnie od 
dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków zwią-
zanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobom 
albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku 
klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim 
przypadku może być przyznany niezależnie od 
dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach osobie 
albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium ustawowe – w wysokości nieprze-
kraczającej odpowiednio kryterium dochodo-
wego osoby samotnie gospodarującej lub ro-
dziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rzeczna 8

w godz. pracy 7:30-15:30
tel. 41 387 12 81

Osobie wymagającej całodobowej opie-
ki z powodu wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności, niemogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której 
nie można zapewnić niezbędnej pomocy 
w formie usług opiekuńczych, przysługuje 
prawo do umieszczenia w domu pomocy 
społecznej. Osobę wymagającą tej formy 
wsparcia kieruje się do domu pomocy spo-
łecznej odpowiedniego typu, zlokalizowa-
nego jak najbliżej miejsca zamieszkania 
osoby kierowanej, chyba że okoliczności 
sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu 
zgody tej osoby lub jej przedstawiciela 
ustawowego na umieszczenie w domu po-
mocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin 
oczekiwania na umieszczenie w domu po-
mocy społecznej danego typu zlokalizowa-

nym najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę 
kieruje się na jej wniosek do domu pomocy 
społecznej tego samego typu zlokalizowane-
go jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
kierowanej, w którym przewidywany termin 
oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 
3 miesiące. 

W  przypadku gdy osoba bezwzględnie 
wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel 
ustawowy nie wyrażają zgody na umiesz-
czenie w domu pomocy społecznej lub po 
umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek 
pomocy społecznej lub dom pomocy społecz-
nej są obowiązane do zawiadomienia o tym 
właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – 
prokuratora. 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzaje domów pomocy:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektual-

nie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych in-

telektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy 
społecznej i decyzję ustalającą opłatę za po-
byt w domu pomocy społecznej wydaje or-
gan gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej 
kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy 
społecznej wydaje organ gminy prowadzącej 
dom pomocy społecznej lub starosta powia-
tu prowadzącego dom pomocy społecznej. 
W przypadku regionalnych domów pomocy 

Zasady kierowania do domów pomocy społecznej
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pełne formy, pominięte słowa w pełnej na-
zwie, a w przypadku nazw banków o niepol-
skim brzmieniu będzie umożliwiał rozpozna-
wanie nazwy w oryginalnym języku. 

System będzie samoczynnie douczać się 
po każdej rozmowie a portal głosowy może 
prowadzić i obsługiwać równolegle wiele roz-
mów i połączeń.

Zastrzeganie kart za pomocą systemu 
możliwe jest z każdego miejsca na świecie, 
o każdej porze, zarówno z telefonów stacjo-
narnych jak i komórkowych. 

Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydaw-
cą karty i  jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy 
czas odgrywa istotną rolę. 

Jedynym ponoszonym kosztem dla użyt-
kownika (posiadacza karty) jest koszt połą-
czenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

Więcej informacji na portalu:
www.zastrzegam.pl

7

Ogłoszenie
Zakładu Wodociągi 

Gminne w Sobkowie
Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie 

informuje o przewoźnikach 
dostarczających ścieki dowożone do 
Oczyszczalni Ścieków w Sobkowie:

1. EKOM 
 – tel. 41 386 20 60, 500 668 462
2. EKOL Jacek Gredka
 – tel. 504 635 459
3. Usługi Tras.-Asenizacyjne Marek Mo-

skwa – tel. 601 176 502

Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki 
prób użycia cudzych dokumentów czy kart 
płatniczych, dlatego Centrum Prawa Ban-
kowego i Informacji zachęca do korzystania 
z Systemu Zastrzegania Kart. 

Ujednolicony System Zastrzegania Kart 
został uruchomiony przez Związek Banków 
Polskich. Jest to narzędzie, które pozwala na 
szybkie i efektywne zastrzeganie skradzio-
nych i zagubionych kart płatniczych, nawet 
jeśli ich posiadacz nie zna numeru telefonu 

do własnego banku. 
Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 
(+48) 828 828 828 i zastrzec swoją kartę.

Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzy-
stuje technologię rozpoznawania mowy. Po-
siadacz kart po wybraniu nazwy banku zo-
stanie przekierowany do właściwej infolinii. 

Komponent rozpoznawania mowy rozpo-
znaje każdą nazwę banku na wszelkie, po-
wszechnie wykorzystywane sposoby wypo-
wiadania danej nazwy – uwzględnia skróty, 

społecznej decyzję wydaje marszałek woje-
wództwa.

W razie niemożności umieszczenia w domu 
pomocy społecznej z powodu braku wolnych 
miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu 
na listę oczekujących oraz o przewidywa-
nym terminie oczekiwania na umieszczenie 
w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest od-
płatny do wysokości średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca:
1) w domu pomocy społecznej o  zasięgu 

gminnym – ustala wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym, nie później niż do 
dnia 31 marca każdego roku;

2) w domu pomocy społecznej o  zasięgu 
powiatowym – ustala starosta i ogłasza 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 
nie później niż do dnia 31 marca każdego 
roku;

3) w regionalnym domu pomocy społecznej 
– ustala marszałek województwa i ogłasza 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie 
później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt 
w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy 
z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do 

domu pomocy społecznej – przy czym osoby 
i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obo-
wiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec 
domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 
wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 

70% swojego dochodu, a w przypadku 
osób małoletnich przedstawiciel ustawo-
wy z dochodów dziecka, nie więcej niż 
70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – 
zgodnie z umową zawartą z kierownikiem 
ośrodka pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospo-

darującej, jeżeli dochód jest wyższy 
niż 300% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, jed-
nak kwota dochodu pozostająca po 
wniesieniu opłaty nie może być niższa 
niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli 
posiadany dochód na osobę jest wyż-
szy niż 300% kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, z tym że kwota 
dochodu pozostająca po wniesieniu 
opłaty nie może być niższa niż 300% 
kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana 
do domu pomocy społecznej – w wyso-
kości różnicy między średnim kosztem 
utrzymania w domu pomocy społecznej 
a opłatami wnoszonymi przez mieszkań-
ca i jego rodzinę.

Straciłeś kartę płatniczą?
Zadzwoń pod numer 828 828 828
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22 stycznia 2016 roku w Szkole Podsta-
wowej w Sokołowie Dolnym już po raz ósmy 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Sobków. Wzięły w nim udział 
drużyny ze szkół z terenu naszej gminy. Orga-
nizatorami turnieju byli: Szkoła Podstawowa 
w Sokołowie Dolnym, Urząd Gminy w Sob-
kowie, Stowarzyszenie „Ziemia Sobkowska 
nad Nidą” oraz Gminna Komisja ds. Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

Zawody organizowane były w trzech ka-
tegoriach wiekowych: dzieci, młodzicy oraz 
juniorzy.

W kategorii dzieci zwyciężyli – dziewczęta:
I miejsce: Kinga Salwa – SP Chomentów, 
II miejsce: Małgorzata Matejkiweicz – ZPO 

Miąsowa, 
III miejsce: Nikola Wieczorek – SP Lipa.

Wśród chłopców najlepsi okazali się: 
I miejsce: Kamil Parandyk – SP Sobków, 
II miejsce: Bartosz Maniara – SP Sobków, 
III miejsce: Stanisław Grabalski – ZPO Mią-

sowa.

W kategorii młodzicy, wśród dziewcząt, 
najlepszymi zawodniczkami okazały się:
I miejsce – Sobczyk Agnieszka – SP Sobków,
II miejsce – Nikola Kowalska ZPO Miąsowa,
III miejsce – Olga Kowalska – SP Lipa.

Najlepszy spośród chłopców w tej katego-
rii byli: Marcel Rokicki – SP Sobków, Adam 
Ciosk – ZPO Mokrsko Dolne, Szymon Śwital-
ski z SP w Lipie.

Najstarszą grupę zawodników stanowili 
uczniowie gimnazjów. Spośród nich najlep-
si byli – w kategorii dziewcząt: Katarzyna 
Stalska z ZPO Miąsowa, II miejsce Adrian-
na Sobczyk i III miejsce Martyna Sewczyk 
– obie z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Sobkowie. W kategorii chłopców: 
I miejsce zajął Patryk Jaworski – gimnazjum 
w Sobkowie, II – Szczepan Dziopa z ZPO 
w Miąsowej, III miejsce Jakub Biela – ZPO 
w Miąsowej.

Organizatorzy dziękują Tadeuszowi Domiń-
czakowi za sprawowanie patronatu nad tur-
niejem i ufundowanie pucharów dla zwycięz-

GŁOS SOBKOWA
miesięcznik samorządowy gminy Sobków
Wydawca:
Urząd Gminy Sobków – tel. 41 387 10 37
fax. 41 387 10 34, sekretariat@sobkow.pl
www.sobkow.pl
Redagują: pracownicy Urzędu Gminy
Produkcja: Vena Studio, www.venastudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów oraz nadawania 
własnych tytułów. Materiałów niezamó-
wionych redakcja nie zwraca.

ców, a także wszystkim sponsorom, którzy 
sfinansowali nagrody oraz słodki poczęstu-
nek dla uczestników zwodów. Wśród nich 
znaleźli się: 
• Zdzisław Pańtak – Stowarzyszenie „Zie-

mia Sobkowska nad Nidą”
• Paweł Biały – ROL-BUD Firma Transpor-

towo-Handlowo-Produkcyjna.
Tegoroczne zmagania młodych zawodników 

rozpoczęły się od prelekcji dla młodzieży. Jej 
tematem był wpływ używek na zdrowie czło-
wieka. 

W organizację turnieju czynnie włączyła się 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Sobko-
wie, która, by zawody przebiegały sprawnie, 
dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dol-
nym ufundowała stół do tenisa. 

Lista uczestników turnieju:
1. Szkoła Podstawowa w Chomentowie – 

opiekun Iwona Nasidłowska: Wiktor Gol-
mento, Dawid Kryczka, Karolina Syncerz, 
Natalia Grzyb, Patryk Wieczorek, Kinga 
Salwa 

2. Zespół Placówek Oświatowych w Koryt-
nicy – opiekun Wioletta Cicha: Milena 
Ciepluch, Kacper Chaja, Kamil Chaja

3. Szkoła Podstawowa w Lipie – opiekun 
Andrzej Szmalec: Nikola Wieczorek, Wik-
toria Kowalska, Igor Miszczyk, Krzysztof 
Kozioł, Olga Kowalska, Weronika Karko-
cha, Szymon Świtalski, Kacper Saletra

4. Szkoła Podstawowa w Sobkowie – opie-
kun Hubert Pańtak: Marlena Kempa, Na-
talia Cielibała, Kamil Parandyk, Bartosz 
Maniara, Agnieszka Sobczyk, Klaudia Ba-
ran, Jakub Chrabąscz, Marcel Rokicki

5. Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym 
– opiekun Hubert Pańtak: Wiktoria Szew-
czyk, Jagoda Kopacz, Dominika Nawrot, 
Aleksander Wrona, Adam Domińczak

VIII Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Sobków
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Kamil Łazarski, Sebastian Dominowski
9. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Sobkowie – opiekun Kamila Tkacz: 
Martyna Szewczyk, Agata Syncerz, Ali-
cja Jaworska, Adrianna Sobczyk, Hubert 
Wrona, Kamil Ziętal, Mateusz Nawrot, 
Patryk Jaworski.

Dolnym – opiekun Łucja Wieczorek: Adam 
Ciosk, Wiktor Baran, Mateusz Pasternak

8. Zespół Placówek Oświatowych w Mią-
sowej (gimnazjum) – opiekun Grzegorz 
Łagowski: Katarzyna Stalska, Roksana 
Kaczmarczyk, Aleksandra Stolarz, Oliwia 
Beznosik, Jakub Biela, Szczepan Dziopa, 

6. Zespół Placówek Oświatowych w Miąso-
wej – opiekun Grzegorz Łagowski: Małgo-
rzata Matejkiewicz, Daria Sadowska, Sta-
nisław Grabalski, Patryk Juszczyk, Aneta 
Jagodzińska, Nikola Kowalska, Miłosz 
Łachwa, Szymon Czop

7. Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku 

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Sobków 
podpisała umowę z PPUH BASZ Bartosz 
Szymusik z Końskich na opracowanie doku-
mentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Sobków 
na lata 2016–2024. Będzie to długookreso-
wy plan działania, który jasno określi główne 
cele rozwoju gminy. Wyznaczy także działa-
nia niezbędne do ich realizacji. Odpowie na 
bardzo ważne pytanie: co należy zrobić, aby 
rozwijać się i zaspakajać potrzeby mieszkań-
ców.

Tworzenie strategii skupia się na opracowa-
niu takiego systemu, w którym mieszkańcy, 
instytucje i podmioty władzy będą mogły 

podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju 
gminy.

Strategia Rozwoju Gminy będzie niezwykle 
ważnym dokumentem pomocniczym, który 
wskaże kierunki rozwoju. Zostaną one wyzna-
czone przez konsultacje społeczne, w których 
mieszkańcy naszej gminy będą mogli wziąć 
udział. O terminach konsultacji będziemy in-
formować wszystkich zainteresowanych za 
pośrednictwem radnych, sołtysów oraz za-
mieszczając stosowne informacje na stronie 
internetowej Urzędu. Liczymy, iż wsparcie ra-
dami i wskazówkami ze stronu mieszkańców 
pomoże w procesie budowy Strategii.

Jest to również przedstawienie stanu obec-
nego gminy, czyli jej diagnoza społeczno-go-
spodarcza. Strategia ma służyć dwóm celom. 
Pierwszym z nich jest wskazanie, jakie proble-
my ma nasze społeczeństwo. Drugim celem 
jest wskazanie konkretnych działań prowadzą-
cych do realizacji założeń. Strategia jest bardzo 
ważnym dokumentem, który jest wymagany 
do aplikowania o wszelkie środki unijne. Tak 
więc wszystkie inwestycje, które gmina chcia-
łaby w przyszłości przeprowadzić i starać się 
o dofinansowanie, muszą być w nim ujęte.

Strategii Rozwoju Gminy Sobków przez kil-
ka najbliższych lat będzie najważniejszym 
dokumentem planistycznym gminy. Określi 
podstawowe wizje, misje oraz cele strate-
giczne mające na celu aktywizację różnych 
kierunków jej rozwoju.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym
Jak co roku w styczniu w Szkole Podsta-

wowej w Sokołowie Dolnym odbyło się spo-
tkanie babć i dziadków z uczniami. Wzięli 
w nich udział nie tylko ci, których wnuko-
wie są uczniami naszej szkoły, ale również 
ci, których pociechy już dawno opuściły na-
sze mury. Było to więc spotkanie seniorów 
z młodym pokoleniem sokołowian.

Uroczystość uświetniły władze gminy – rad-
ni Sokołowa Dolnego – Ewelina Kwas, Soko-
łowa Górnego – Józef Pyjas oraz Małgorzata 
Nawrot – sołtys Sokołowa Górnego.

Dzieci zaprezentowały dla gości występ. 

Na początek przedstawiły bożonarodzeniowe 
Jasełka w całkiem nowej wersji – czyli spór 
pomiędzy aniołami i diabłami. Następnie 
najmłodsi wierszykami i piosenkami złoży-
li życzenia wszystkim przybyłym seniorom. 
Na zakończenie części artystycznej wszy-
scy, po życzeniach dyrektor szkoły, Marioli 
Bilewicz, zaśpiewali gromkie „Sto lat”. Nie 
zabrakło też życzeń Józefa Pyjasa, który ży-
czył wszystkim seniorom przede wszystkim 
życzliwości młodych na co dzień, nie tylko 
od święta.

Po uroczystości nasi goście, dzięki pomo-
cy mam uczniów, mogli miło spędzić czas 

na rozmowie ze znajomymi przy herbacie 
i pysznym cieście.

Przedszkole w Miąsowej
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 14 stycznia 

2016 roku odbyła się uroczysta akademia, 
na którą składały się: „Jasełka”, montaż 
słowno-muzyczny, ruchowe interpretacje 
piosenek oraz układy taneczne. Licznie zgro-
madzeni dziadkowie nie szczędzili oklasków. 
Po występach wnuczkowie wręczyli swoim 
babciom i dziadziusiom wspaniałe, własno-
ręcznie wykonane upominki i  laurki nato-
miast przedstawiciele rodziców przygotowali 
dla seniorów słodki poczęstunek. Podzięko-
waniom i łzom szczęścia nie było końca.

Następnego dnia odbył się w przedszkolu bal 
karnawałowy z licznymi konkursami i nagro-
dami. Zróżnicowane, dostosowane do wieku 
konkursy aktywizowały wszystkie dzieci dostar-
czając im wielu wspaniałych wrażeń i przeżyć.

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Sobków na lata 2016–2024
Racjonalne wykorzystanie zasobów gminy, wybór optymalnych kierunków rozwoju 

oraz przygotowanie gminy do wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europej-
skiej wymaga opracowania Strategii Rozwoju Gminy.

Międzypokoleniowe spotkania
z okazji Dnia Babci i Dziadka
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Okres ferii to dla dzieci czas odpoczynku od 
nauki i możliwość poświęcenia większej ilości 
czasu na zabawę i rozwijanie swoich zainte-
resowań. W gminie Sobków zajęcia w świetli-
cach wiejskich w czasie ferii były planowane 
w porozumieniu z dyrekcją każdej ze szkół, 
tak aby dzieci mieszkające w poszczególnych 
miejscowościach mogły ten czas spędzić jeśli 
nie w szkole na zorganizowanych zajęciach, 
to w świetlicy wiejskiej w ciekawy i pełen 
atrakcji sposób. W tym roku w czasie ferii 
dopisała również pogoda. To dzięki temu, że 
spadł śnieg możliwe było urządzanie zajęć 
w sposób niecodzienny, przy wykorzystaniu 
sprzyjającej aury. Pracownice świetlic z wła-
snej inicjatywy lub przy współpracy miesz-
kańców wsi: radnych, sołtysów, organizowały 
czas dzieciom w formie zawodów tenisowych 
bądź bilardowych, dyskotek, zajęć plastycz-
nych, spotkań integracyjnych z mieszkańca-
mi, kuligów, ognisk, lepienia bałwana ze śnie-
gu czy po prostu zabaw śnieżkami. 

W świetlicy w Chomentowie podczas po-
częstunku zorganizowanego przy współpracy 
radnej z tej miejscowości i prezes działające-
go tam stowarzyszenia oraz dzięki uprzejmo-
ści mieszkanki, która wypożyczyła maszynkę 
do waty cukrowej, dzieci świetnie się bawiły, 
korzystając z tego słodkiego przysmaku. Tak-

że w Sokołowie Dolnym nie zabrakło atrakcji. 
Pani pracująca w świetlicy wspólnie z radną 
z tej miejscowości zorganizowały na zakoń-
czenie ferii poczęstunek z wręczeniem nagród 
i dyplomów za udział w rozgrywkach w tenisa 
stołowego i bilarda. Świetlica w Jaworze zor-
ganizowała ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
W Sokołowie Górnym przy współpracy radnego 
z tej miejscowości oraz członków Rady Sołec-
kiej zorganizowano kulig dla dzieci i młodzie-
ży, a także podsumowanie ferii z wręczeniem 
nagród dla uczestników konkursów plastycz-
nych oraz turniejów w cymbergaja i piłkarzy-
ki. Również w Bizorędzie tamtejsza młodzież 
przy współpracy młodzieży z Brzegów urządzi-
ła kulig dla chętnych dzieci pod opieką pani 
pracującej w świetlicy. Dla chętnych z miej-
scowości Brzeźno i Brzegi, radna z Brzeźna 
wspólnie z panią pracującą w świetlicy oraz 
przy współpracy Rady Sołeckiej zorganizowali 
kulig nad rzeką w Brzeźnie. Następnego dnia 
w prezencie dla seniorów, dzieci pod opieką 
pani pracującej w świetlicy przygotowały pro-
gram artystyczny, w którym gościnnie wzięły 
udział także dzieci z Rodzinnego Domu Dziec-
ka w Miąsowej, zaś radna z Brzeźna zorganizo-
wała poczęstunek dla wszystkich przybyłych. 
W Staniowicach również skorzystano z zimo-
wej aury. W kuligu zorganizowanym przez 

radną z tej miejscowości oraz dzięki uprzej-
mości osób, które wypożyczyły sanie i traktor, 
uczestniczyli rodzice z dziećmi oraz młodzież. 
Podczas przebiegu trasy był czas na pieczenie 
kiełbasek przy ognisku. W świetlicy w Lipie 
jako podsumowanie ferii zorganizowano bal 
przebierańców. W Karsach zajęcia w  trak-
cie ferii przybrały formę konkursów i quizów. 
W świetlicy w Miąsowej dzieci mogły rozwijać 
się plastycznie i brać udział w różnych zaję-
ciach tematycznych. W Sobkowie odbyła się 
pogadanka profilaktyczna, dzieci wykonały 
upominki dla babć i dziadków, nie zabrakło 
też rozgrywek sportowych. W świetlicy w Mzu-
rowej dzieci wykonywały prace plastyczne 
o tematyce karnawałowej, oraz zapoznawa-
ły się z tradycją i zwyczajami z tego okresu. 
W Starych Kotlicach na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego dzieci uczestniczyły w grach 
i zabawach na śniegu. 

Wszystkie panie pracujące w świetlicach 
w różnorodny sposób zadbały o to, aby dzieci 
w okresie ferii się nie nudziły, a czas wspól-
nie spędzony przyniósł jak najwięcej wrażeń.

Wielu mieszkańców naszej gminy wy-
szło z inicjatywą i zaangażowaniem w celu 
uatrakcyjnienia zajęć w świetlicach w czasie 
ferii, za co wójt gminy wszystkim serdecznie 
dziękuje.

Podczas przerwy zimowej w styczniu br. 
przez trzy dni na ziemi sobkowskiej gościła 
ekipa filmowa Stanisława Janickiego, która 
kręciła ujęcia do filmu „Nad Nidą w cieniu 
drzew”. Jest to roboczy tytuł powstającego 
filmu o Sobkowie i terenie naszej gminy, któ-
ry ma na celu pokazać walory krajobrazowe, 
turystyczne i gospodarcze tych ziem. Sce-
narzystą i reżyserem dokumentu jest Stani-
sław Janicki, krytyk filmowy i historyk kina, 
twórca telewizyjnego cyklu „W starym kinie”. 
W  filmie wykorzystane zostaną prywatne 
archiwa mieszkańców gminy, historycz-
ne dokumenty i materiały przedstawiające 
zmiany, które zachodziły w Sobkowie przez 
wieki, aż do chwili obecnej. Dokument „Nad 
Nidą w cieniu drzew” będzie gotowy jeszcze 
w tym roku. Podczas wizyty ekipy nagranio-
wej udało się sfilmować między innymi kulig 
z atrakcjami dla dzieci na terenie „Dworku 
pod Lipą” w Kotlicach, zawody podlodo-
we wędkarzy w Mokrsku oraz nocne sanny 
z łuczywami w scenerii Zamku Rycerskiego 
w Sobkowie.

Kulig odbył się w dniu 22 stycznia w Ko-

tlicach na terenie gospodarstwa Agrotury-
stycznego „Dworek pod Lipą” – Heleny i Je-
rzego Lisów. Wzięły w nim udział dzieci ze 
Starych i Nowych Kotlic, a po zakończeniu 
zorganizowane zostało ognisko z piecze-
niem kiełbasek, na które zaprosili prze-
wodniczący Rady Gminy Ryszard Dębiński 
i Teodozja Duchniak – pracownik świetlicy 
w Kotlicach. 

Dużą popularnością wśród dzieci Szkoły 
Podstawowej w Sobkowie cieszył się ogło-
szony przez ekipę filmową konkurs na wy-
pracowanie „Co wiem o Sobkowie”. Dzieci 
napisały kilkanaście prac, które zostały oce-
nione przez reżysera. Stanisław Janicki po 
dokonaniu oceny prac wyróżnił kilka z nich. 
W gronie autorów wyróżnionych prac znaleźli 
się: Maja Mazur, Karol Chudobiecki, Marcel 
Rokicki, Dominik Stępień oraz Jan Twardow-
ski. Wyróżnieni uczniowie przy udziale mam, 
ojców i babć otrzymali z rąk Stanisława Ja-
nickiego i Henryka Michałkiewicza pamiąt-
kowe dyplomy oraz zaprezentowali swoje 
prace przed kamerami filmowymi. – Dzieci 
fantastycznie się spisały. Powstały bardzo 
ładne teksty, bardzo zróżnicowane i to naj-
bardziej mnie ucieszyło. Były długie wierszo-
wane teksty, opisowe i legendy – powiedział 
S. Janicki. Prace te zostaną wykorzystane 
w filmie.

Poniżej prezentujemy jedną z wyróżnionych 
prac pt. „Historia Sobkowa – czyli jak mia-
steczko stało się wsią”, której autorem jest 

uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej w Sobko-
wie – Krzysztof Chudobiecki.

Historia Sobkowa 
– czyli jak miasteczko stało się wsią
Pośród pagórków, nad Nidą rzeczką
Leży w dolinie małe miasteczko.
Stanisław Sobek w XVI wieku 
Założył Sobków na rzeki brzegu. 
 I zaraz potem zamek zbudował
 A swym poddanym ziemię darował. 
 W przestrzeni wieków mój przyjacielu 
 Było w Sobkowie Panów dość wielu.
Wpierw Drohojewscy i Wielopolscy 
Potem Sarbiewscy oraz Myszkowscy
No a na koniec Szaniawscy wreszcie 
Osiedli także w tym pięknym mieście.
Zamek na pałac przebudowali
Trochę go jeszcze rozbudowali.
W kolejnych latach, smutna to sprawa
Sobków utracił swe miejskie prawa.
 A w czasie pierwszej światowej wojny
 Kataklizm spotkał Sobków ogromny.
 Straszliwy pożar strawił domostwa
 Tak więc spłonęła ta nasza wioska.
I tak pozwólcie drodzy słuchacze
Bym wam przedstawił już czasy nasze:
Mieszka się dzisiaj dobrze w Sobkowie
Każdy spytany Ci tak odpowie.
 Jest szkoła chyba najlepsza w świecie
 Słynna już w całym naszym powiecie
 Lekarz, apteki i klub sportowy
 By każdy mógł być piękny i zdrowy

Czas ferii zimowych w świetlicach wiejskich

„Nad Nidą w cieniu drzew”
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No i historii piękne zabytki: 
Młynosko, w którym pływają rybki
Zamek rycerski odbudowany
Ma nowe dachy, ściany i bramy.
 Są tutaj konie i kąpielisko
 Las, Międzygórzy – po prostu wszystko
 Można pobiegać i powędrować,
 Pływać kajakiem i leniuchować.
A kiedy wszystko się Tobie znudzi
Spotkasz tu wielu wspaniałych ludzi.
Oni doradzą, chętnie pomogą,
Abyś do celu dotarł swą drogą.
 Sobków to miejsce dla nas magiczne,
 Atrakcje także są w nim dość liczne
 Jeśli odwiedzisz tę małą wioskę
 To zechcesz zostać dłużej choć troszkę.

– zimowe plenery na ziemi sobkowskiej

Ognisko w Jaworze

Ognisko w Staniowicach

Występ dla seniorów w Brzeźnie

Zabawa w wygibajtusa w Chomentowie

Kulig w Sokołowie GórnymKulig w Brzeźnie

Zajęcia plastyczne 
w świetlicy w Miąsowej

Zabawa z watą cukrową w Chomentowie
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Dnia 26 stycznia 2016 roku w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Miąsowej odbył się 
turniej minipiłki nożnej chłopców zorganizo-
wany przez wójta gminy Sobków Tadeusza 
Domińczaka. Rozgrywki od wielu lat cieszą 
się ogromną popularnością wśród uczniów. 
Gospodarzem rozgrywek był dyrektor ZPO 
w Miąsowej Janusz Bętkowski.

W  tym roku do zawodów przystąpiło 7 
drużyn z terenu gminy Sobków: ZPO w Brze-
gów, SP w Sobkowie, ZPO w Miąsowej, ZPO 
w Mokrsku Dolnym, ZPO w Korytnicy, SP 

w Chomentowie oraz SP w Lipie. 
W pierwszym etapie turnieju przeprowa-

dzono rozgrywki w dwóch grupach. W pierw-
szej grupie znalazły się szkoły z Miąsowej, 
Sobkowa, Mokrska Dolnego i Lipy, a w dru-
giej szkoły z Brzegów, Korytnicy i Chomento-
wa. W drugim etapie uczestniczyły po dwa 
najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyj-
nej. Wszystkie mecze trwały po 7 minut. Gra 
zawodników była na bardzo wysokim pozio-
mie; o niektórych końcowych wynikach de-
cydowały dogrywki i rzuty karne.

Ogółem rozegrano 13 meczy, w których za-
wodnicy strzelili 64 bramki. 

Po rozegraniu wszystkich zaplanowanych 
meczy, klasyfikacja końcowa przedstawiała 
się następująco: 
• I miejsce – ZPO Brzegi
• II miejsce – ZPO Miąsowa
• III miejsce – ZPO Korytnica.

Najlepszym strzelcem turnieju został za-
wodnik reprezentujący Zespół Placówek 
Oświatowych w Brzegach – Wiktor Nasi-
dłowski, natomiast najlepszym bramka-
rzem uczeń Zespołu Placówek Oświatowych 
w Mokrsku Dolnym – Dominik Gałecki. 

Puchary, piłki oraz dyplomy fundowane 
przez wójta gminy Sobków, wręczyli: peł-
nomocnik wójta Tomasz Sęk, dyrektor ZPO 
w Miąsowej Janusz Bętkowski oraz sędzia 
główny turnieju Hubert Pańtak.

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

Turniej minipiłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Sobków


