
też będą dzieci, które ukończyły 25. rok ży-
cia, legitymujące się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
w związku z tą niepełnosprawnością przysłu-
guje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończe-
nia przez dziecko 18. roku życia lub w przy-
padku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem 
sądu jest pod opieką naprzemienną oby-
dwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących 
w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwo-
tę świadczenia wychowawczego przysługu-
jącą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 
kwotę tego świadczenia przez liczbę wszyst-
kich dni kalendarzowych w tym miesiącu, 
a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę 
dni kalendarzowych, za które to świadczenie 
przysługuje.

i kolejne dziecko ww. świadczenie przysługuje 
niezależnie od dochodu w wysokości 500,00 
zł. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 
800,00 zł netto na osobę świadczenie wy-
chowawcze przysługuje również na pierwsze 
lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest 
wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.

Pierwsze dziecko w świetle ustawy ozna-
cza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie 
w wieku do ukończenia 18. roku życia.

W składzie rodziny brane będą pod uwagę 
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukoń-
czenia 25. roku życia. Dodatkowo wliczane 

W  związku z  wejściem w  życie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 195) informujemy, iż 
na terenie gminy Sobków realizatorem zadań 
wynikających z ww. ustawy będzie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie,  
ul. Rzeczna 8, 28-305 Sobków.

Ustawa ta wprowadziła nowe świadczenie 
wychowawcze tzw. 500+.

Świadczenie wychowawcze przysługuje 
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 
albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świad-
czenie przysługuje osobom do dnia ukończe-
nia przez dziecko 18. roku życia. Na drugie 

Głos
Sobkowa

dokończenie na s. 3
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Od 1 kwietnia rusza 
program Rodzina 500 Plus
W gminie Sobków trwają przygotowania do realizacji programu Rodzina 500 Plus, 

które są już na ostatniej prostej. Od 1 kwietnia osoby, które będą chciały się ubie-
gać o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500 Plus, będą mogły skła-
dać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Z okazji Świąt Wielkanocnych

owocnego przeżycia 

Tajemnicy Zmartwychwstania

w gronie najbliższych osób.

Aby czas ten niósł ze sobą radość,

wzajemną życzliwość i pokój.

życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Wielkanoc 2016 r.

Z okazji Dnia Sołtysa, który przypadał na dzień  
11 marca, pragnę złożyć wszystkim Sołtysom z tere-
nu gminy Sobków najlepsze życzenia wszelkiej po-
myślności w życiu zawodowym i osobistym, zdrowia, 
pogody ducha i nieustającej ludzkiej wdzięczności za 
aktywną postawę, zaangażowanie i ogromny trud 
pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Życzę wiele satysfakcji z wykonywanej funk-
cji i realizacji pomysłów w działalności sołeckiej, 
a Wasza praca niech będzie źródłem społecznego 
uznania.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

wraz z pracownikami Urzędu
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Dzień Kobiet w szerszym gronie obchodzo-
no również w Brzeźnie, Sobkowie, Lipie i Ko-
rytnicy. Spotkania okolicznościowe z udzia-
łem mieszkańców poszczególnych wiosek 
są pozytywnym wydarzeniem, sprzyjającym 
lepszej integracji i wzajemnemu poznaniu, 
co ze względu na postępujące zmiany spo-
łeczne w obecnych czasach staje się niestety 
coraz rzadsze.

Świętowanie w świetlicach

W każdej ze świetlic wiejskich naszej gminy od-
były się zajęcia lub uroczystości w ramach Dnia 
Kobiet. W niektórych były to zajęcia z dziećmi, 
które wykonały upominki dla kobiet ze swojego 
otoczenia, w innych odbyły się spotkania zor-
ganizowane przez panie i z udziałem pań. Taka 
uroczystość miała miejsce w świetlicy w Mzu-
rowej 5 marca. Dużą przyjemność sprawił 
zgromadzonym paniom radny ze wspomnianej 
miejscowości, który zjawił się na świetlicy z oko-
licznościowym tortem a przy tej okazji złożył rów-
nież wszystkim paniom życzenia. Świetlicowe 
świętowanie rozpoczęło się od krótkiego progra-
mu słowno-muzycznego przygotowanego przez 

dzieci i młodzież uczęszczającą na zajęcia do 
świetlicy. Po zakończeniu programu artystycznego 
i rozdaniu przez młodych mężczyzn kwiatów był 
czas na rozmowy i słodki poczęstunek. W Stanio-
wicach podobne spotkanie odbyło się następnego 
dnia. Poza mieszkankami Staniowic, radną z tej 
miejscowości oraz wiceprzewodniczącą Rady 
Gminy z Sobkowa obecny był również ksiądz 
proboszcz. Przy słodkim poczęstunku i kawie 
panie chętnie śpiewały biesiadne piosenki, jak 
i wspominały „jak to dawniej było w społeczności 
wiejskiej”. Dokładnie 8 marca w świetlicy w Mią-
sowej odbyło się spotkanie zorganizowane z ini-
cjatywy Wiesławy Chudzik, przy współpracy Pani 
pracującej w świetlicy. W spotkaniu uczestniczyły 
mieszkanki Osowej i Miąsowej oraz zaproszeni 
goście tj. pełnomocnik wójta, sołtys z Osowej, 
dyrektor ZPO w Miąsowej, radna powiatu jędrze-
jowskiego z Osowej. Obchody rozpoczęły się od 
części artystycznej. Dzieci wyrecytowały wiersze, 
wykonały kilka utworów wokalnych. Następnie 
panowie złożyli życzenia paniom, wręczyli tulipa-
ny. Dalszą część uroczystości spędzono również 
w miłej i serdecznej atmosferze przy akompania-
mencie pana akordeonisty. 

W świetlicy w Jaworze świętowano Dzień Ko-
biet w sobotnie popołudnie, 12 marca. Impreza, 
w której uczestniczyło wiele pań i dzieci, roz-
poczęła się występem dzieci, które pięknie wy-
recytowały wierszyki związane z tym świętem. 
To niezwykle pogodne spotkanie, w pochmurny 
marcowy dzień, pozwoliło choć na chwilę ode-
rwać się od codziennych spraw i obowiązków.

Pierwsza połowa marca to w świetlicach wiejskich z terenu naszej gminy czas or-
ganizacji spotkań i uroczystości skierowanych do wszystkich kobiet. Posiadając długą 
tradycję święto Dnia Kobiet jest nadal aktualne i stanowi doskonałą okazję, aby panie 
mogły wspólnie spędzić czas w szerszym gronie. Jest to również sposobność dla dzie-
ci, które mają okazję wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla płci pięknej w postaci 
programu artystycznego przygotowanego pod opieką pań pracujących w świetlicach 
lub małego gestu, jakim jest wykonana własnoręcznie praca plastyczna.

Miąsowa – występ dzieci

Niespodzianka dla pań

Mzurowa – występ dzieci

Świętowanie w Mzurowej

Świetlica w Miąsowej
– uczestnicy uroczystości

Panie ze Staniowic przy wspólnym stole

Świetlica w Jaworze 
– panie obecne na spotkaniu

Jawór – dzieci biorące udział w uroczystości
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O  dodatkowe wsparcie w  wysokości 
500,00 zł na każde dziecko będą mogły wy-
stąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne 
domy dziecka, na podstawie ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje 
jeżeli:
• dziecko pozostaje w  związku małżeń-

skim,
• dziecko zostało umieszczone w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie 
w pieczy zastępczej,

• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo 
do świadczenia wychowawczego na wła-
sne dziecko

• członkowi rodziny przysługuje za grani-
cą świadczenie na dziecko o podobnym 
charakterze do świadczenia wychowaw-
czego, chyba że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 
stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu 
na stan cywilny rodziców. Otrzymają je za-
tem zarówno rodziny, w których rodzice są 
w związku małżeńskim, jak i rodziny niepeł-
ne oraz rodzice pozostający w nieformalnych 
związkach. W przypadku rodziców rozwie-
dzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który 
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 
Osoby samotnie wychowujące dziecko nie 
będą musiały mieć zasądzonego świadcze-
nia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego 
rodzica.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformal-
nym i mają dzieci z poprzednich związków 
oraz wychowują co najmniej jedno wspólne 
dziecko, to wówczas świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko będzie uzależ-
nione od kryterium dochodowego, a na pozo-
stałe dzieci bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie 
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z  innych systemów 
wsparcia, dotyczy to w szczególności świad-
czeń z pomocy społecznej, funduszu alimen-
tacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków 
mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze nie będzie 
przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za 
granicą świadczenie o podobnym charak-
terze. Jeśli rodzic przebywa w innym pań-
stwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia 
rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym 
fakcie właściwego marszałka województwa 
w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do 
właściwej gminy.

Wnioski będzie można składać od 1 kwiet-
nia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w  Sob-
kowie. Jeśl i  wnio -
sek zostanie złożony 
w  ciągu pierwszych 
3 miesięcy, rodzice 
dostaną wyrównanie 
wstecz od 1 kwietnia. 
Pierwszy okres, na 
jaki będzie przyznane 
prawo do świadczenia 
wychowawczego roz-
pocznie się 1 kwietnia 
2016 r. i trwać będzie 
do 30 września 2017 
roku. W  przypadku 
ustalania prawa do 
świadczenia wychowawczego na pierwszy 
okres rokiem kalendarzowym, z którego do-
chody będą stanowiły podstawę do ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego, jest 
rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzy-
skanego i utraconego). 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku 
po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), pra-
wo do świadczenia zostanie przyznane i wy-
płacone począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami.

Wniosek o świadczenie wychowawcze bę-
dzie można złożyć również przez internet. 
E-wniosek o świadczenie wychowawcze bę-
dzie można złożyć za pomocą portalu empa-
tia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki uruchomił 
infolinię dla adresatów świadczenia czynną 
w godz. 7.30–15.30 (oprócz dni wolnych 
i świąt) pod numerami telefonów 41 342 
16 35 oraz 41 342 12 05. Istnieje rów-
nież możliwość zadawania pytań drogą ma-
ilową na adresy: wps39@kielce.uw.gov.pl 
i wps40@kielce.uw.gov.pl.
Przykłady ubiegania się o świadczenie wy-
chowawcze

Przykład 1: Rodzina 4-osobowa z dwoj-
giem dzieci w wieku 10 i  14 lat ubiega 
się o świadczenie wychowawcze na dzie-
ci. Zgodnie z zawartą definicją pierwszego 
dziecka (art. 2 pkt. 14) pierwszym dziec-
kiem w tej rodzinie będzie dziecko 14-letnie. 
W tej rodzinie rodzic otrzyma świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko (14 lat) 
w przypadku spełnienia kryterium dochodo-
wego. Natomiast na młodsze dziecko (10 
lat) świadczenie wychowawcze będzie przy-

sługiwać bez względu na wysokość docho-
dów rodziny.

Przykład 2: Rodzina 4-osobowa z dwoj-
giem dzieci w wieku 10 i  19 lat ubiega 
się o świadczenie wychowawcze na dziec-
ko. Zgodnie z zawartą definicją pierwszego 
dziecka (art. 2 pkt. 14) pierwszym dziec-
kiem w tej rodzinie będzie dziecko 10-letnie. 
W tej rodzinie rodzic otrzyma świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko (10 lat) 
w przypadku spełnienia kryterium docho-
dowego. Istotne jest, że 19-letnie dziecko 
może być zaliczone do składu rodziny, jeżeli 
zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje 
na ich utrzymaniu (art. 2 pkt. 16). 

Przykład 3: Rodzina 3-osobowa z jednym 
dzieckiem 17 lat (które kończy 18 lat 16 
września 2016 r.), ubiega się o świadczenie 
na dziecko. Dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w tej rodzinie wynosi 750 zł na osobę, 
czyli nie przekracza kryterium dochodowego 
(800 zł). Zgodnie z zawartą definicją pierwsze-
go dziecka (art. 2 pkt. 14) pierwszym dzieckiem 
(i jedynym) w tej rodzinie jest dziecko 17-let-
nie (które 18. urodziny obchodzi 16 września 
2016r., a więc zgodnie z art. 112 zdanie dru-
gie kodeksu cywilnego dziecko to kończy 18 lat 
z upływem 15 września 2016 r.). W tej rodzinie 
rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze na 
to dziecko, ponieważ spełnione jest kryterium 
dochodowe określone w ustawie. Należy pamię-
tać, że świadczenie wychowawcze za wrzesień 
2016 r. będzie podzielne i będzie w tym przy-
padku przysługiwać za 15 dni września w kwo-
cie 250 zł: 500 zł (kwota świadczenia) / 30 
dni (liczba wszystkich dni kalendarzowych we 
wrześniu) = 16,6666… x 15 dni (liczba dni, za 
które świadczenie wychowawcze w tym miesią-
cu przysługuje) = 249,9999… po zaokrągleniu 
250 zł.

Program Rodzina 500 Plus – dokończenie ze strony 1

UWAGA NA OSZUSTÓW! – Ministerstwo ostrzega
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że wniosek o świadczenie 
wychowawcze jest darmowy, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.
W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek 
o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Mini-
sterstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za 
pobranie wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny, a jego wzór 
określony jest w rozporządzeniu ministra. (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. - Dz.U z dnia 19 lutego 2016 r., poz. 214).
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Spotkanie otworzył wójt gminy Sobków 
Tadeusz Domińczak, witając wszystkich za-
proszonych uczestników a następnie przeka-
zał głos zastępcy komendanta powiatowego 
policji w Jędrzejowie – podinsp. Mariuszowi 
Przyborowskiemu, który wraz z przybyłymi 
policjantami zapoznał uczestników ze sta-
nem bezpieczeństwa na terenach poszcze-
gólnych gmin. Funkcjonariusze przedstawili 

cele tworzenia Krajowej mapy zagrożeń oraz 
konsultacji społecznych w działaniach na 
rzecz bezpieczeństwa.

W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, 
przedstawiciele władz gminy, radni oraz re-
prezentanci gminnych instytucji państwo-
wych. Obecni na spotkaniu mieli okazję do 
przekazania informacji dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa ważnych również dla społe-
czeństwa lokalnego.

Uczestnicy konsultacji społecznej wzię-
li czynny udział w dyskusji, podczas któ-
rej wskazywali na konieczność prowadze-
nia działań profilaktycznych skierowanych 
w szczególności do młodzieży oraz zwraca-
nie uwagi na kierowców nieprzestrzegają-
cych przepisów prawa o ruchu drogowym, 
poprzez zwiększenie liczby kontroli prędkości 
na drogach gminnych i powiatowych.

Wójt gminy podczas konsultacji poruszył 
sprawę bezpieczeństwa w ruch drogowym, 
dotyczącą potrzeby zainstalowania na czas 

budowy drogi S-7 w miejscowości Brzegi, 
na skrzyżowaniu drogi nr 7 z drogą powia-
tową nr 0155T w kier. m. Sokołów Dolny, 
sygnalizacji świetlnej lub przynajmniej odpo-
wiedniego oświetlenia tego terenu, ponieważ 
w ostatnim czasie docierają sygnały od kie-
rowców o bardzo ograniczonej widoczności 
w tym rejonie oraz nieczytelnym i zabrudzo-
nym oznakowaniu poziomym i pionowym.

Mapę zagrożenia należy traktować jako istot-
ny element procesu zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym, realizowanym w partner-
stwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. 
Ma on służyć również optymalnej alokacji za-
sobów sprzętowo-kadrowych służb, w szcze-
gólności do podejmowania decyzji co do two-
rzenia komisariatów i posterunków policji. 

Warunkiem poprawy efektywności dzia-
łań w zakresie ograniczania zagrożeń jest 
współpraca między wszystkimi podmiotami 
zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz 
zdając sobie sprawę, że nie każdy może oso-
biście uczestniczyć w spotkaniach organizowa-
nych obecnie na terenie całego województwa, 
zostały również uruchomione przez policję kon-
sultacje internetowe, dzięki którym mieszkańcy 
naszego powiatu mogą stać się współtwórcami 
i recenzentami projektowanej mapy, prezentują-
cej informacje na temat stanu bezpieczeństwa. 
Od 12 lutego br. za pomocą internetu można 
przekazywać własne spostrzeżenia i sugestie 
na temat powstającej Krajowej mapy zagro-
żeń bezpieczeństwa. Wyrażając swoje zdanie, 
z pewnością przyczynimy się do udoskonalenia 
narzędzia, które ma służyć przede wszystkim 
społeczeństwu i komunikowaniu się z nim.

Krajowa mapa zagrożeń

Dla osób z terenu gminy Sobków kwalifi-
kacja wojskowa przeprowadzona została 
w dniach 26 i 29 lutego 2016 roku w Staro-
stwie Powiatowym w Jędrzejowie. 

Celem kwalifikacji wojskowej było zebranie 
informacji o stanie zdrowia młodych ludzi pod 
kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Kwalifikacja wojskowa objęła przede 
wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 
roku oraz urodzonych w latach 1992–1996, 

którzy nie posiadali określonej kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej. Do sta-
wienia się, wójt gminy wzywał również oso-
by, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się 
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeśli nie posiadały okre-
ślonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojsko-
wej oraz kobiety urodzone 
w  latach 1992–1997, 
które posiadały kwalifika-
cje przydatne do czynnej 
służby wojskowej.

Zniesienie służby zasadni-
czej nie zlikwidowało obo-

wiązku stawiania się przed komisją lekarską. 
Za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej, 
podobnie jak wcześniej, grozi kara grzywny 
lub kara ograniczenia wolności albo przymu-
sowe doprowadzenie przed komisję lekarską.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Sobków
Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. za-

stąpiła pobór w związku z  zawiesze-
niem obowiązkowej służby wojskowej 
i przejściem na armię zawodową.

W dniu 18 lutego br. w gminie Sobków odbyły się konsultacje społeczne doty-
czące tworzenia Krajowej mapy zagrożeń. Uczestnicy spotkań zostali zapoznani 
z koncepcją tworzenia oraz mieli możliwość czynnie uczestniczyć w budowie, prze-
kazując własne spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące informacji, jakie powinny się 
w Mapie znajdować.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych została po-
wołana w 2015 r. zarządzeniem wójta gminy 
Sobków i liczy 8 osób.

Posiedzenia Komisji odbywają się średnio 
raz w miesiącu. Podczas spotkań między in-
nymi prowadzone są protokołowane wywiady 
z osobami nadużywającymi alkohol lub łamią-
ce prawo, zgłoszone przez rodzinę, sąsiadów, 
sąd lub policję. Osoby te na podstawie prze-
prowadzonego wywiadu kierowane są na ba-
dania specjalistyczne w celu uzyskania opinii 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Na podstawie tych opinii otrzymują skie-
rowanie na leczenie odwykowe do placó-

wek w Kielcach lub Morawicy. W przypadku 
osób, które nie chcą podjąć leczenia dobro-
wolnie kierujemy wnioski do Sądu Rejono-
wego w Jędrzejowie.

Każdorazowo proponujemy również pomoc 
specjalistów terapeutów w Punkcie Konsul-
tacyjnym w Sobkowie (ul. Rzeczna 8 w każ-
dy poniedziałek w godzinach 15.30–17.30) 
oraz w Punkcie Konsultacyjnym w budynku 
Świetlicy Wiejskiej w Osowie 13a (w pierw-
szy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca 
w godz. 15–17).

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Jan Chatys

Pomoc dla osób uzależnionych
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Urząd Gminy w Sobkowie informuje, że 
zostały zawarte umowy na dwa zadania 
w  ramach funduszu sołeckiego w  2016 
roku. Najkorzystniejszą ofertę na zadanie 
pn.: „Budowa chodnika oraz schodków do 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Bizorę-
da – etap 2” złożyła firma TRANSKOP Jan 
Węcek, Mokrsko Górne 46, 28-305 Sobków. 
Zgodnie z terminem umowy, wykonawca po-
winien zakończyć roboty budowlane do dnia 
29 kwietnia 2016 r.

Do realizacji zadania pn. „Wykonanie ogro-
dzenia placu od strony północnej (droga 
powiatowa Szczepanów – Brzegi) w miej-
scowości Szczepanów – etap 2” została 
wybrana Firma Transportowo-Handlowo
-Produkcyjna „ROL-BUD” Biały Tadeusz ul. 
Spacerowa 1, 28-305 Sobków, która złożyła 
ofertę z najniższą ceną i zdeklarowała się 
wykonać całość zamówienia w terminie do 
dnia 15 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU 
– DZIAŁANIE 4.3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Dnia 1 marca Gminna Biblioteka Publicz-
na w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników 
na recital pt. „Ślady na piasku”, poświęco-
ny pamięci Żołnierzy Wyklętych. Okazją do 
przybliżenia sylwetek żołnierzy antykomuni-
stycznego i niepodległościowego podziemia 
1944–1955 był Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, polskie święto narodo-
we powołane ustawą z dnia 3 lutego 2011 
roku.

Recital tworzyły biogramy żołnierzy nie-
złomnych, którzy w obliczu zajęcia Polski 
przez Armię Czerwoną i włączeniu połowy 
jej terytorium do ZSRR nie złożyli broni, 
lecz gotowi byli walczyć o odzyskanie nie-
podległości, wypełniając złożoną przysięgę. 
Wśród nich znalazły się takie postacie jak 
rotmistrz Witold Pilecki pseudonim „Witold”, 
gen. August Emil Fieldorf „Nil”, ppłk. Łukasz 
Ciepliński „Pług”, mjr Hieronim Dekutowski 
„Zapora” oraz sanitariuszka Danuta Siedzi-
kówna „Inka”. Zaproszonym gościom zapre-
zentowano także postać mjr Józefa Kurasia 
„Ognia”, mjr Mariana Bernaciaka „Orlika”, 

por. Hieronima Pio-
trowskiego „Jura”, por. 
Franciszka Jaskulskie-
go „Zagończyka” i ks. 
kapelana Władysława 
Gurgacza „Sema”. 

Przedstawienie wzbo-
gac i ł a  r ecy towana 
przez młodzież poezja 
wojenna oraz piosenki 
partyzanckie. Tło histo-
ryczne stanowiła mul-
timedialna prezentacja 
fotografii żołnierzy nie-
złomnych z  lat 1944-
1955.

Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy 
patriotycznej i przywiązania do tradycji nie-
podległościowych, za krew przelaną w obro-
nie Ojczyzny.

Edyta Wilk

Ślady na piasku

Inwestycje w ramach
Funduszu Sołeckiego

W  dniu 29.02.2016  r. ZARZĄD WOJE-
WÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Insty-
tucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014–2020 ogłosił dwuetapowy kon-
kurs w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dzie-
dzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014–2020.
Gmina Sobków, w nawiązaniu do ogłoszo-
nego konkursu, będzie składała wniosek 
o dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na 
zadania pn.:  „Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w m. Sobków” w zakresie:
– budowy obiektów wraz z wyposażeniem: 

komory rozprężnej z kratą hakowo-ta-
śmową, stacji zlewnej, zbiornika reten-
cyjno-uśredniającego oraz ścieków do-
wożonych, reaktora biologicznego SBR, 
zbiornika tlenowej stabilizacji osadu, bu-
dynku 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,

oraz zadanie „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w m. Brzegi”, obejmującej wykonanie kana-
lizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej 

i przepompowni ścieków wraz z podłącze-
niem elektrycznym.
W dniu 5.02.2016 r. została podpisana umowa 
z firmą GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o., ul. 
Targowa 18/410, 25-520 Kielce na opracowa-
nie Studium Wykonalności na zadania, będą-
ce przedmiotem powyższego wniosku. W tym 
samym dniu Gmina Sobków zawarła umowę 
z firmą „KARCAD” Chmielowice, ul. Spacerowa 
23, 26-026 Morawica na opracowanie doku-
mentacji kosztorysowej w zakresie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzegi. 
Obydwa opracowania, zgodnie z regulaminem 
konkursu, są załącznikami wymaganymi przy 
aplikacji wniosków o dofinansowanie, których 
nabór rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 
roku i potrwa do 31 maja 2016 roku.
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sesję Rady Gminy, która odbyła się 10 marca br., 
na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy 
przybyli: Marek Grad, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych wraz ze swoim zastępcą Dariu-
szem Adamkiem. Radni skierowali do dyrektora 
szereg pytań, wniosków dotyczących poprawy 
stanu dróg powiatowych na terenie gminy. Ape-
lowali również o uprzątnięcie zanieczyszczonych 
dróg i chodników w wyniku trwających prac 
związanych z budową trasy S7. Odpowiadając 
na pytania dotyczące przebudowy drogi Brzegi
-Włoszczowice, dyrektor ZDP w Jędrzejowie po-
informował, że zmieniły się zasady przydzielania 
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w związku z czym wniosek o dofi-
nansowanie na tę drogę wymaga uzupełnienia. 
Deklarował, że po zaakceptowaniu wniosku poin-
formuje radnych o zakresie prac związanych z re-
montem drogi. Następnie przedstawił zadania, 
jakie będą realizowane w br. na terenie gminy, 
m.in. budowa chodników w Miąsowej, Mokrsku 
Dolnym, na odcinku od Sokołowa Górnego do 
Sokołowa Dolnego, remonty dróg w Żernikach 
i Wierzbicy – w zależności od pozyskanych środ-
ków finansowych. Odnosząc się do wniosków 
radnych, Marek Grad zapewnił, że w najbliższym 
czasie droga powiatowa od Brzegów do Lipy bę-
dzie czyszczona przez Zarząd Dróg Powiatowych, 
natomiast zaznaczył, że czyszczenie chodników 
jest obowiązkiem właściciela posesji, przy której 
znajduje się chodnik. Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych podziękował wójtowi i Radzie Gminy 
za dobrą współpracę, ponieważ to dzięki dofi-
nansowaniu przez gminę dróg powiatowych jest 
możliwa realizacja zadań na tych drogach w celu 
poprawy życia mieszkańców gminy.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sob-
kowie Filia w Staniowicach z dniem 31 sierpnia 
2016 r. Uczniom zlikwidowanej placówki zapew-
niono możliwość kontynuowania nauki w Szkole 
Podstawowej w Sobkowie, a wychowanie przed-
szkolne w Przedszkolu Samorządowym w Sobko-
wie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach. 
Bezpośrednią przyczyną likwidacji placówki był 
całkowity brak uczniów klas I–III, a dalsze pro-
gnozy demograficzne nie wskazują na poprawę tej 
sytuacji, tym bardziej że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oświatowymi, obowiązkiem szkolnym 
zostaną objęte dzieci od 7. roku życia. Likwidacja 
placówki umożliwi dostosowanie sieci szkół do 
realnych potrzeb wynikających z zachodzących 
zmian demograficznych oraz racjonalizowanie 
kosztów ponoszonych na zadania oświatowe. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu spo-
łecznemu i dążąc do zwiększenia dostępności 
dzieci z terenu gminy do Przedszkola Samorzą-
dowego w Sobkowie, wójt przygotował kolejny 
projekt uchwały – w sprawie utworzenia od-
działu zamiejscowego Przedszkola Samorządo-
wego w Sobkowie, który Rada Gminy podjęła 
jednogłośnie. Tym samym z dniem 1 września 

Niniejszy Program określa sposób realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie profilak-
tyki uzależnień i rozwiązywania problemów 
wynikających z nadużycia alkoholu, a także 
zadania polegające na przeciwdziałaniu zja-
wiskom alkoholizmu i narkomanii.

Nadrzędnym celem Programu są działania 
profilaktyczne i naprawcze zmierzające do 
zmniejszenia rozmiarów uzależnień oraz zapo-
bieganie powstawaniu nowych problemów.

Przed uchwaleniem Gminnego Programu 
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykona-
nia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za 2015 r. 

Podczas sesji Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych po-
łożonych na terenie gminy Sobków. Dotyczyło to 
dróg: Korytnica – Zagórze, Brzegi – Łazice i Wierz-
bica – Gajówka, które na poprzednich sesjach zali-
czone zostały do kategorii dróg gminnych.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy 
o ochronie zwierząt, Rada Gminy przyjęła Pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Sobków w 2016 roku, którego celem 
jest m.in. zapobieganie bezdomności zwierząt, 
zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
gminy i zapobieganie zachorowaniu zwierząt na 
wściekliznę. Na finansowanie programu zabez-
pieczono w budżecie gminy kwotę 39 tys. zł. 

Z  uwagi na to, że dotychczasowe zapisy 
w Statucie Zakładu Wodociągi Gminne w Sob-
kowie nie pozwalały na przeprowadzanie drob-
nych rozbudów sieci kanalizacyjnej np. poprzez 
montowanie dodatkowych urządzeń jak prze-
pompownie przydomowe, Rada Gminy doko-
nała zmian w Statucie zakładu poprzez ujęcie 
w nim zapisów, które pozwolą zakładowi na roz-
budowę sieci kanalizacyjnej o takie urządzenia.

Ponadto radni zatwierdzili plan pracy i kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz sprawozda-
nie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy 
Gminy Sobków z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na lata 2012–2015.

 Istotnym punktem porządku obrad było pod-
jęcie uchwały wyznaczającej Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sobkowie do realizacji za-
dań wynikających z ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. Oznacza to, że GOPS 
realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzin-
nych, funduszu alimentacyjnego będzie również 
realizował zadania z zakresu świadczenia wy-
chowawczego – tzw. Program 500 Plus. 

Radni zgłosili szereg wniosków dotyczących 
remontów dróg gminnych i powiatowych. 
Wójt gminy zapewnił, że jak tylko warunki 
atmosferyczne pozwolą gmina przystąpi do 
remontu dróg gminnych. 

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych wnio-
sków dotyczących dróg powiatowych, na kolejną 

Z sesji Rady Gminy
25 lutego br. odbyła się siedemnasta w obecnej kadencji sesja Rady Gminy, na której 

m.in. został uchwalony jednomyślnie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na 2016 rok.

br. utworzony zostanie oddział zamiejscowy 
Przedszkola w Sobkowie mieszczący się w Sta-
niowicach – w miejscu likwidowanej filii Szkoły 
Podstawowej. Utworzenie tegoż oddziału wyni-
kło z zainteresowania rodziców, jak i obowiązku 
zapewnienia przez gminę miejsc w przedszkolu 
dla dzieci: w wieku od 4 lat – w 2016 roku, 
a od września 2017 roku od 3. roku życia.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwa-
ły w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Sobkowie. Dotychczas 
w jednym budynku w Sobkowie funkcjonowały 
dwa oddziały realizujące program oddziału przed-
szkolnego: oddział w szkole podstawowej i oddział 
złożony ze starszych dzieci w przedszkolu. Za-
miarem organu prowadzącego jest przeniesienie 
oddziału do Przedszkola Samorządowego w Sob-
kowie i tym samym ujednolicenie zasad rekrutacji 
oraz procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

Ze względu na rezygnację Marty Włady-
szewskiej z funkcji sołtysa wsi Mokrsko Dolne, 
w dniu 29 lutego br. odbyły się wybory nowe-
go sołtysa tej miejscowości. Został nim Daniel 
Sęk, którego Rada Gminy na sesji w dniu 10 
marca br. wyznaczyła na inkasenta do poboru 
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz do 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w sołectwie Mokrsko Dolne.

Rada Gminy korzystając z uprawnień, jakie 
daje ustawa o samorządzie gminnym, zdecy-
dowała o ustaleniu diet dla sołtysów z terenu 
gminy w wysokości 50 zł za udział w sesjach 
Rady Gminy i naradach organizowanych przez 
wójta gminy, jednocześnie uchylając uchwałę 
ustalającą sołtysom zwrot kosztów podróży 
służbowej w celu uczestnictwa w sesji Rady 
Gminy lub naradzie z wójtem gminy.

W lutym Zakład Wodociągi Gminne w Sob-
kowie dokonał napraw 10 szt. ściekowych 
przepompowni przydomowych, w tym wy-
mienił 3  szt. pomp kanalizacyjnych. Wy-
mieniono również zawory w  sieciowej 
przepompowni tłocznej P-8 zlokalizowanej 
w Staniowicach. Udrożniono kanalizację gra-
witacyjną w miejscowości Staniowice używa-
jąc do tego sprzętu specjalistycznego WUCO.

W lutym zlokalizowano dwa wycieki wody 
na wodociągu w miejscowościach Chomentów 
i Brzegi, które natychmiast zostały usunięte. 
W lutym dodatkowo odebrano trzy przyłącza 
kanalizacyjne oraz jedno przyłącze wodocią-
gowe. Wydano 7 szt. warunków technicznych 
oraz jedną opinię.

Jest również prowadzone w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Jędrzejowie postępowanie 
w sprawie wykrycia sprawcy, który uszkodził 
hydrant przeciwpożarowy w dniu 27 lutego 
2016 roku w miejscowości Brzegi.

Z działalności 
Zakładu 
Wodociągi 
Gminne
w Sobkowie
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W sobotę, 20 lutego 2016 roku w sali narad 
Urzędu Gminy w Sobkowie odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sobkowie. W spotkaniu uczestniczyli 
druhowie OSP Sobków oraz zaproszeni goście: 
Tadeusz Domińczak – wójt gminy Sobków, Mi-
rosław Pawlak – prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Kielcach oraz Jerzy Majchrzyk 
– radny z Sobkowa. Celem zebrania była ocena 
działalności straży, zaplanowanie działań na na-
stępną kadencję oraz wybór Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sobkowie. W czasie zebrania 
przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a tak-
że komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium 
Zarządowi. W dalszej części dokonano jawnego 
wyboru nowego Zarządu OSP w Sobkowie. Na-
stępnie omawiano priorytetowy cel na rok 2016, 
którym jest zakup do OSP Sobków średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. W styczniu 
br. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobkowie złoży-
ła wniosek o dofinansowanie zakupu średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego do Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Kielcach.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Kielcach, Mirosław Pawlak zapewnił, że po-
czyni wszelkie starania, jeżeli tylko będzie to 

możliwe, aby wniosek OSP Sobków został po-
zytywnie rozpatrzony. Podkreślił, że zwiększeniu 
uległ VAT na zakup wyposażenia dla straży, co 
jest przyczyną wyższej ceny również samocho-
dów pożarniczych. W dalszej części analizowa-
no również możliwość zakupu ww. samochodu 
z wykorzystaniem środków unijnych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej Sobków

niki będą prezentowane wyłącznie w formie 
zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy składać w ter-
minie do dnia 5 kwietnia 2016 r.:
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Sobkowie – I piętro
• pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy 

w Sobkowie, plac Wolności 12, 28-305 
Sobków

• pocztą elektroniczną na adres strategia@
sobkow.pl lub agnieszka.z@basz.pl

• u  radnych i  sołtysów poszczególnych 
miejscowości.

W związku z powyższym zachęcam każde-
go z Państwa do jej wypełnienia. Poświęcony 
przez Państwa czas przyczyni się do opra-
cowania dokumentu, który będzie nie tylko 
wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele, jakie 
chcemy osiągnąć, ale będzie również wyra-
zem naszych aspiracji jako wspólnoty samo-
rządowej.

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

W dniu 29 lutego br. w  siedzibie Urzę-
du Gminy w Sobkowie w ramach prac nad 
Strategią Rozwoju Gminy, w celu określenia 
gminnych preferencji w pierwszej fazie prac 
nad opracowywanym dokumentem, odbyły 
się konsultacje społeczne – tzw. Sesja Plano-
wania Strategicznego.

Ponieważ nie było możliwe zorganizowanie 
spotkania, w którym mogliby wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy uczestni-
czyli w nim przedstawiciele PPUH „BaSz”, 
pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy gmi-
ny zaproszeni przez władze samorządowe 
w liczbie ok. 50 osób w tym: radni, sołtysi, 
kierownicy gminnych jednostek organiza-
cyjnych, księża z parafii w gminie, lokalni 
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych – jako reprezentanci 
lokalnej społeczności. 

Celem spotkania było wypracowanie me-
todą analizy SWOT danych wyjściowych do 
określenia optymalnych kierunków rozwoju 
gminy. 

Uczestnicy sesji pracowali w dwóch gru-
pach. Każda z grup, wspólnie z moderato-
rem prowadzącym zajęcia, określała mocne 
i słabe strony gminy, zagrożenia i szanse jej 
rozwoju oraz misję. Na zakończenie sesji 
zostały przedstawione wstępne wyniki prac 
w każdej grupie.

W poszczególnych grupach do uczestnic-
twa w dalszych pracach nad budową strate-
gii – warsztatach planowania strategicznego 
– wytypowano przedstawicieli, którzy będą 

czynnie brać udział w kolejnym etapie prac 
nad strategią rozwoju gminy.

Mieszkańcy naszej gminy powinni brać 
czynny udział w procesie tworzenia tak waż-
nego dokumentu planistycznego dla gminy 
Sobków, jakim jest strategia rozwoju, decy-
dując o kierunkach rozwoju naszej gminy, 
dlatego czekamy na zgłaszane wszelkie po-
mysły i sugestie, które będą na bieżąco roz-
patrywane na etapie tworzenia strategii. 

W tym właśnie celu w marcowym nume-
rze „Głosu Sobkowa” udostępniamy ankietę, 
która posłuży do diagnozy obecnej sytuacji 
w gminie Sobków oraz pozwoli na zaplano-
wanie jej rozwoju w zgodzie z Państwa ocze-
kiwaniami i sugestiami.

Licząc na współpracę, zapewniam jedno-
cześnie, że ankieta jest anonimowa, a wy-

Prace nad Strategią Rozwoju 
Gminy Sobków na lata 2016–2024
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Zadania na drogach gminnych i wewnętrz-
nych planowane do realizacji w 2016 r.

W 2016 roku Gmina Sobków planuje wy-
konać następujące zadania na drogach gmin-
nych i wewnętrznych: 
• Przebudowa drogi gminnej nr 383002T 

od Pana Mazurka w kierunku skrzyżowa-
nia w miejscowości Brzeźno. Na długości 
150 m tj. od 0+000 do 0+150 dwie 
warstwy nawierzchni asfaltowej szer. 5,0 
m z obustronnymi poboczami. 

• Wyasfaltowanie ulicy Spacerowej w Sob-
kowie. Na długości 25 m w km 0+046 
do 0+0+071 poszerzenie obustronne, 
dwie warstwy nawierzchni asfaltowej 
szer. 6 m z obustronnymi poboczami.

• Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze nr 966/3 i 947 od Antoniego Banasz-
ka w kierunku kościoła i Barbary Kędzior 
w miejscowości Korytnica: 

 a) 0+000 do 0+110=110 x 2,8 m 
 b) 0+000 do 0+ 055= 55 x 3,5 m 
 Długość 165 m
 Korytowanie, podbudowa z  kruszywa 

wraz z dwoma warstwami nawierzchni 
asfaltowej i obustronnymi poboczami. 

• Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze w Miąsowej od nr 2 w kierunku 
Pana Sikory w m. Miąsowa. Na długości 
120 m tj. 0+085 do 0+205 podbudowa 
wraz z dwoma warstwami nawierzchni 
asfaltowej szerokości 3,5 m i obustronny-
mi poboczami. 

• Remont drogi wewnętrznej na działce nr 
402 w miejscowości Miąsowa (Chaba-
ców). Na długości 150 m tj. 0+200 do 
0+350 podbudowa wraz z dwoma war-
stwami nawierzchni asfaltowej szerokości 
3,0 m i obustronnymi poboczami. 

• Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze w kierunku boiska od drogi powiato-
wej w miejscowości Sokołów Górny. Na 
długości 165 m tj. 0+000 do 0+165 
podbudowa z kruszywa wraz z dwoma 
warstwami nawierzchni asfaltowej szero-
kości 4,0 m i obustronnymi poboczami. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w kierun-
ku przysiółka Doły w m. Mzurowa. Na 
długości 100 m tj. 0+233 do 0+333 
korytowanie, podbudowa z  kruszywa 
wraz z dwoma warstwami nawierzchni 
asfaltowej szerokości 4,0 m i obustronny-
mi poboczami.

• Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze od drogi powiatowej w kierunku 

Mariana Kuchty w m. Sokołów Dolny. Na 
długości 125 m tj. 0+000 do 0+125 
podbudowa z kruszywa wraz z dwoma 
warstwami nawierzchni asfaltowej szer. 
3,5 m i obustronnymi poboczami. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w Kar-
sach od skrzyżowania w kierunku Ro-
mana Karczewskiego w m. Karsy. Na 
długości 70 m tj. 0+050 do 0+120 
podbudowa z kruszywa wraz z dwoma 
warstwami nawierzchni asfaltowej szer. 
3,5 m i obustronnymi poboczami. 

• Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej 
od posesji Pana Sutowicza w kierunku 
boiska w m. Osowa. Na długości 105 
m tj. 0+205 do 0+310 podbudowa 
z kruszywa wraz z dwoma warstwami 
nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m 
i obustronnymi poboczami. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej od dro-
gi powiatowej do Władysława Korba-
na w m. Staniowice. Na długości 120 
m tj. 0+000 do 0+120 korytowanie, 
podbudowa wraz z  dwoma warstwa-
mi nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 m 
i obustronnymi poboczami. 

• Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od nr 16 przez las w m. 
Wólka Kawęcka. Na długości 125 m tj. 
0+000 do 0+125 podbudowa z kruszy-
wa wraz z dwoma warstwami nawierzch-
ni asfaltowej szer. 4,0 m i obustronnymi 
poboczami. 

• Przebudowa drogi od drogi powiatowej 
nr 0158T w kierunku Dworku pod Lipą 
w m. Stare Kotlice. Na długości 230 m 
tj. 0+000 do 0+230 podbudowa wraz 
z dwoma warstwami nawierzchni asfalto-
wej szer. 4,0 m i obustronnymi pobocza-
mi. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej od Pana 
Wojtysia do Pana Wrony w m. Chomen-
tów. Na długości 165 m tj. 0+000 do 
0+165 podbudowa z  kruszywa wraz 
z dwoma warstwami nawierzchni asfalto-
wej szer. 3,0 m i obustronnymi pobocza-
mi. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 
435 od drogi powiatowej nr 0154T w m. 
Żerniki. Na długości 70 m tj. 0+000 do 
0+070 podbudowa z  kruszywa wraz 
z dwoma warstwami nawierzchni asfalto-
wej szer. 3,5 m i obustronnymi pobocza-
mi. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej od świe-
tlicy w kierunku Pana Kulisia w m. Jawór. 
Na długości 115 m tj. 0+095 do 0+210 
podbudowa z kruszywa wraz z dwoma 
warstwami nawierzchni asfaltowej szer. 
4,0 m i obustronnymi poboczami.

• Remont drogi wewnętrznej od drogi po-
wiatowej w kierunku Pana Wnuka w m. 
Wólka Kawęcka. Na długości 130 m tj. 
0+000 do 0+130 poszerzenie, podbu-
dowa z  kruszywa wraz z dwoma war-
stwami nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 
m i obustronnymi poboczami. 

• Remont drogi wewnętrznej na działce 
nr 508 (dojazdowej do gruntów rolnych 
w m. Korytnica). Na długości 130 m tj. 
0+315 do 0+445 podbudowa z kruszy-
wa wraz z dwoma warstwami nawierzch-
ni asfaltowej szer. 3,5 m, i obustronnymi 
poboczami.

• Wykonanie boiska asfaltowego wraz 
z osprzętem oraz uporządkowanie placu 
wokół tego boiska w m. Brzeźno. Podbu-
dowa z kruszywa wraz dwoma warstwa-
mi nawierzchni asfaltowej dł. 20 m szer. 
10 m.

Razem 19 zadań, w tym 18 odcinków dróg 
o długości 2260 m. Dokumentacja projek-
towa i kosztorysowa na te zadania zostanie 
wykonana w najbliższym czasie.

Planowane remonty dróg z dofinansowa-
niem w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych

W bieżącym roku planowane są do realiza-
cji niżej wymienione zadania drogowe, jed-
nakże pod warunkiem otrzymania dofinan-
sowania w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w 2016 roku.
1. Remont drogi gminnej nr 383010T Sob-

ków oczyszczalnia – Korytnica w  km 
0+055 do 0+375 dł. 320 m podbudo-
wa, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej 
szer. 5 m z obustronnymi poboczami. 

2. Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej 
nr 383010T Sobków oczyszczalnia- Ko-
rytnica

3. Remont drogi gminnej nr 383031T 
Sobków ul. Spacerowa w  km 0+046 
do 0+270 dł. 224 m – poszerzenie 
obustronne, dwie warstwy nawierzchni. 
asfaltowej szer. 6 m z obustronnymi po-
boczami.

4. Remont drogi gminnej Stare Kotlice 
– Brzeźnica nr 383007T 0+000 do 
0+500 dł. 500 m. Na długości 500 
m tj. 0+000 do 0+500 korytowanie, 
podbudowa z kruszywa wraz z dwoma 
warstwami nawierzchni asfaltowej szer., 
5,00 m i obustronnymi poboczami.

Kwota dofinansowania będzie warunkować 
zakres robót na poszczególnych odcinkach.

W najbliższych dniach zostaną również 
opracowane dokumentacje projektowe 
i kosztorysowe na te roboty.

Wykonanie ww. zadań drogowych planuje-
my do 15.07.2016 roku, a ich wykonawca 
zostanie wyłoniony w drodze przetargu nie-
ograniczonego.

Należy podkreślić, że Gmina Sobków 31 
grudnia 2015 roku złożyła wniosek do Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach na przebudowę drogi wewnętrz-
nej nr. ewid. 761 w m. Korytnica – Zagó-
rze w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Łączny koszt 
zadania wynosi 421 534,69 zł w tym dofi-
nansowanie będzie wynosić 63,63% tj. 268 
223,00 zł. 

Roboty będą wykonywane na długości 
1210 m i polegać będą głównie na wymianie 
nawierzchni z szutrowej na asfaltową, wyko-
naniu rowów i zjazdów.

Inwestycje drogowe
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Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:
– w kasie Urzędu Gminy w Sobkowie,
– u inkasenta (sołtysa)
– na nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sobkowie

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w 2016 r. pozostają niezmienne:
– do 15 lutego – I kwartał
– do 15 kwietnia – II kwartał
– do 15 sierpnia – III kwartał
– do 15 października – IV kwartał

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH 
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SOBKÓW W OKRESIE 01.03.2015–31.10.2016

Miejscowość

TERMIN ODBIORU
nieruchomości jednorodzinne, jednostki organizacyjne gminy Sobków

ODPADY
ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWA-
NE (FRAKCJE OPAKO-

WANIOWE): papier, 
tworzywa, wielomate-
riałowe, metal, szkło, 

biodegradowalne

POPIÓŁ
ODPADY 

WIELKOGABA-
RYTOWE

ODPADY
NIEBEZPIECZ-

NE

ZUŻYTE BATERIE 
– ze szkół z terenu 
gminy Sobków oraz 

z Urzędu Gminy 
PRZETERMINOWA-
NE LEKI – z aptek 

z terenu gminy 
Sobków

SOBKÓW, MOKRSKO DOLNE, 
MORKSO GÓRNE, NOWE 

KOTLICE, WÓLKA KAWĘCKA
Odbierający: „EKOM” SP.J.

4. czwartek każdego 
miesiąca (wyjątkowo 

30.05.2016)

2. poniedziałek każdego 
miesiąca

2. poniedziałek
luty, kwieceń,
październik, 

grudzień

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

2. poniedziałek
luty, maj, sier-
pień, listopad

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

BRZEGI, STANIOWICE,
WIERZBICA, CHOMENTÓW
Odbierający: „EKOM” SP.J.

4. wtorek
każdego miesiąca

2. środa każdego 
miesiąca (wyjątkowo 

7.11.2015)

2. środa luty, 
kwieceń, 

październik, 
grudzień

30.04.2015
30.10.2015
31.03.2016
30.09.2016

2. środa luty, 
maj, sierpień, 

listopad (wyjątko-
wo 7.11.2015)

30.04.2015
30.10.2015
31.03.2016
30.09.2016

KORYTNICA, JAWÓR, LIPA, 
KARSY, NIZINY

Odbierający: „EKOM” SP.J.

2. czwartek 
każdego miesiąca

4. poniedziałek 
każdego miesiąca 

(wyjątkowo 
29.03.2016)

4. poniedziałek
luty, kwieceń, 
październik, 

grudzień

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

4. poniedziałek
luty, maj, 

sierpień, listopad

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

MIĄSOWA, MZUROWA,
SZCZEPANÓW, BRZEŹNO
Odbierający: „EKOM” SP.J.

2. wtorek
każdego miesiąca

4. środa 
każdego miesiąca

4. środa luty, 
kwieceń, 

październik, 
grudzień

30.04.2015
30.10.2015
31.03.2016
30.09.2016

4. środa 
luty, maj, 

sierpień, listopad

30.04.2015
30.10.2015
31.03.2016
30.09.2016

CHOINY, ŻERNIKI, BIZORĘDA, 
OSOWA

Odbierający: 
podwykonawca „POLTER”

2. poniedziałek
każdego miesiąca

2. czwartek
każdego miesiąca

4. czwartek
luty, kwieceń, 
październik, 

grudzień

07.05.2015
08.10.2015
04.05.2016
05.10.2016

2. czwartek
luty, maj,

sierpień, listopad

07.05.2015
08.10.2015
04.05.2016
05.10.2016

SOKOŁÓW DOLNY, SOKOŁÓW 
GÓRNY, STARE KOTLICE

Odbierający: 
podwykonawca „POLTER”

3. poniedziałek
każdego miesiąca

(wyjątkowo 
16.08.2016)

3. czwartek 
każdego miesiąca

4. poniedziałek
luty, kwieceń, 
październik, 

grudzień

04.05.2015
05.10.2015
02.05.2016
03.10.2016

3. czwartek
luty, maj, 

sierpień, listopad

04.05.2015
05.10.2015
02.05.2016
03.10.2016

TERMIN ODBIORU nieruchomości wielorodzinne

SOBKÓW
Odbierający: „EKOM” SP.J.

2. czwartek, 4. 
czwartek każdego 

miesiąca (wyjątkowo 
30.05.2016)

2. poniedziałek, 4. 
poniedziałek każdego 
miesiąca (wyjątkowo 

29.03.2016)

2. poniedziałek, 
4. poniedziałek 
luty, kwieceń, 
październik, 

grudzień

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

2. poniedziałek
luty, maj, 

sierpień, listopad

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

BRZEGI
Odbierający: „EKOM” SP.J.

2. wtorek, 4. wtorek 
każdego miesiąca

2. środa (wyjątkowo 
07.11.2015), 4-ta środa  

każdego miesiąca

2. środa, 4. 
środa luty, kwie-
ceń, październik, 

grudzień

30.04.2015
30.10.2015
31.03.2016
30.09.2016

2. środa luty, 
maj, sierpień, 

listopad (wyjątko-
wo 07.11.2015)

30.04.2015
30.10.2015
31.03.2016
30.09.2016

KORYTNICA
Odbierający: „EKOM” SP.J.

2. czwartek, 4. 
czwartek każdego 

miesiąca (wyjątkowo 
30.05.2016)

2. poniedziałek, 4. 
poniedziałek każdego 
miesiąca (wyjątkowo 

29.03.2016)

2. poniedziałek, 
4. poniedziałek 
luty, kwieceń, 
październik, 

grudzień

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

4. poniedziałek 
luty, maj, 

sierpień, listopad

29.04.2015
29.10.2015
30.03.2016
29.09.2016

OSOWA
Odbierający: 

podwykonawca „POLTER”

2. poniedziałek, 4. 
poniedziałek każdego 
miesiąca (wyjątkowo 

29.03.2016)

2. czwartek, 4. czwartek 
każdego miesiąca (wyjąt-

kowo 27.05.2016)

2. czwartek, 4. 
czwartek

luty, kwieceń, 
październik, 

grudzień

07.05.2015
08.10.2015
04.05.2016
05.10.2016

2. czwartek
luty, maj, 

sierpień, listopad

07.05.2015
08.10.2015
04.05.2016
05.10.2016

Mieszkańcy mogą cały rok oddawać przeterminowane leki i zużyte baterie do powyższych punktów.
Odpady należy wystawić przed posesje do godz. 7.30 w dniu odbioru.

Informacja dla mieszkańców
dotycząca odpadów komunalnych
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W dniu 9 marca 2016 roku w Szkole Pod-
stawowej w Chomentowie obchodziliśmy 
święto kobiet. Troszkę z poślizgiem, ale za to 
z wielką fetą. O wspaniałą zabawę dla „pań” 
zadbali „panowie” z klasy V i VI.

W ramach imprezy zorganizowali koncert ży-
czeń, na którym każdy mógł swojej wybrance 
złożyć życzenia wraz z muzyczną dedykacją. 
Nie odbyło się również bez opiewania wdzię-
ków naszych małych kobiet, a to za sprawą 
szkolnych poetów, którzy w twórczości własnej 
zachwycali się zaletami swoich koleżanek.

Największą furorę zrobił jednak pokaz talen-
tów. Panowie zadbali o oprawę muzyczną, ale 
scenę zawojowały dziewczęta z klasy III, IV i VI.

Wielką niespodziankę przygotowali ucznio-

a tytuł najpiękniejszego chłopaka otrzymał 
Kacper Binkowski, również uczeń klasy  I. 
W starszej grupie wiekowej zwyciężyli: Kinga 
Salwa uczennica klasy IV i Patryk Dziergwa 
uczeń klasy V.

Zabawę zakończyło wykonanie przez 
wszystkie dzieci plakatów związanych te-
matycznie z walentynkami, które wspaniale 
zdobią szkolny korytarz.

Dzień świętego Walentego w całości przy-
gotowany przez Samorząd Uczniowski pod 
przewodnictwem uczennicy klasy VI Alicji 
Milast, był dniem radosnym, pełnym dobrej 
zabawy.

W dniu 15 lutego 2016 roku w Szkole Pod-
stawowej w Chomentowie odbyły się walen-
tynki.

Zabawę rozpoczęło przygotowane przez 
klasę VI przedstawienie pt. „Kopciuszek”. 
Kolejnym punktem zabawy było odczytanie 
poczty walentynkowej. Nie było osoby, która 
nie otrzymałaby pięknej walentynki.

W dalszej części imprezy odbyły się wybory 
Miss i Mistera Szkoły. Kandydaci startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie 
klas I–III oraz uczniowie klas IV–VI. Wśród 
dzieci młodszych za najpiękniejszą uzna-
no Gabrysię Dziergwę – uczennicę klasy I, 

Szkolne walentynki

Bo my kochamy kobiety!

ramicznych antypoślizgowych;
– wymalowania ścian i sufitów farbą akrylo-

wą oraz okładzin ścian tynkiem akrylowym 
zmywalnym do wysokości 2,0 metrów;

– montażu centrali wentylacyjnej wraz z in-
stalacją;

– wymiany oświetlenia i wykonania nowej 
instalacji elektrycznej;

– dostosowania do potrzeb instalacji sani-
tarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o.

Z jadalni o łącznej powierzchni 86 m2 równocze-
śnie będzie mogło korzystać 49 uczniów. Zgodnie 
z założeniami inwestycja ma być realizowana 
w terminie od 1 czerwca do 12 sierpnia 2016 r.

W dniu 16.03.2016 r. Gmina Sobków ogłosiła 
przetarg nieograniczony na adaptację pomiesz-
czeń budynku szkoły podstawowej w Sobkowie 
na stołówkę szkolną. Celem planowanej inwesty-
cji jest powiększenie istniejącej jadalni, poprzez 
zajęcie powierzchni biura, połączenie obu po-
mieszczeń i dostosowanie całości do właściwe-
go funkcjonowania. Prace budowlane będą pro-
wadzone w wydzielonej części parteru budynku 
szkoły podstawowej, gdzie aktualnie znajduje się 
jadalnia oraz w pomieszczeniach pierwszej kon-
dygnacji budynku administracyjnego.

W  ramach adaptacji zostaną wykonane 
m.in. prace budowlane w zakresie:

– wyburzenia ścian działowych, części stro-
pu nad piwnicą i wykucia otworu celem 
połączenia pomieszczeń wraz z wykona-
niem nadproży stalowych;

– wykonania ramy stalowej podpierającej 
strop nad piwnicą wraz z fundamentem;

– wykonania konstrukcji schodów pomię-
dzy pomieszczeniami wraz z fundamen-
tem i balustradą;

– wykonania konstrukcji wsporczej pod 
centralę wentylacyjną;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na 
stolarkę p.poż.;

– wykonania nowych posadzek z płytek ce-

Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną

wyrobów zawierających azbest pokrywa gmi-
na. Jeżeli natomiast powierzchnia jest większa 
niż 160 m2, koszt odbioru odpadów stanowią-
cych wielkość ponad 160 m2 pokryje właści-
ciel posesji, z której usuwany jest azbest.

Wszystkie wnioski o pomoc w usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest, które do-
tychczas wpłynęły do Urzędu Gminy w Sob-
kowie, będą zrealizowane. 

Pierwsze zlecenie już zostało przekazane firmie, 
która podpisała umowę na realizację ww. zadania.

W dniu 10.02.2016 r. została podpisana 
umowa z firmą PHUP „EURO-GAZ” Sp.J. Zgór-
sko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny na zadanie 
pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Sobków 
w 2016 roku” w okresie od 10 lutego 2016 r. 
do 30 września 2016 r. Przedmiotem umowy 
jest usunięcie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Sobków w zakresie: 

a) demontaż pokryć dachowych zawierają-
cych azbest, transport, zdeponowanie oraz 

unieszkodliwienie na składowisku odpadów 
niebezpiecznych w ilości około 480 m2. 

b) odbiór wraz z załadunkiem, transport, 
zdeponowanie oraz unieszkodliwienie na 
składowisku odpadów niebezpiecznych po-
chodzących z demontażu oraz składowanych 
na posesjach i dzikich wysypiskach śmieci 
w ilości około 11 000 m2. 

W przypadku gdy powierzchnia wyrobów 
zawierających azbest nie przekracza ilości do 
160 m2, wówczas 100% kosztów za odbiór 

Odbiór wyrobów zawierających azbest

wie klasy I, którzy indywidualnie recytowali 
wiersze i śpiewali różne piosenki.

Dzień Kobiet w naszej szkole był radosny, 
uroczysty, pełen dobrej zabawy.

Panowie ze Szkoły Podstawowej
w Chomentowie
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Celem konkursu było włączenie uczniów 
w obchody corocznego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, propagowanie wiedzy o bohaterach 
podziemia antykomunistycznego, związanych 
z regionem świętokrzyskim, kształtowanie po-
staw patriotycznych młodzieży i przywracanie 
pamięci o Polakach, którzy walcząc o wolność 
poświęcili swoje życie. Praca konkursowa po-
legała na wykonaniu projektu pocztówki, która 
upamiętni „Żołnierza Wyklętego”, oddział zbroj-
ny, miejsce walk bądź miejsce kaźni związa-
nych z Kielecczyzną. Pocztówka miała zawierać 
też informacje, kogo lub czego dotyczy praca. 
W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 
drugich i trzecich naszego gimnazjum. Uroczy-
ste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 
odbyło się 2 marca 2016 r. w Kieleckim Cen-
trum Kultury w Kielcach w ramach III spotkania 
edukacyjnego pt. „Bohaterom Pamięć”, zorga-
nizowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych naszego województwa. 
Nadesłanych zostało 242 prace z całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. II miejsce zajął 
uczeń naszego gimnazjum Michał Ziętal z kl.IIB 
a Angelika Kałka z kl.IIIB otrzymała wyróżnie-
nie. Obie prace znalazły się na pokonkursowej 
wystawie. Michał i Angelika odebrali dyplomy 
i nagrody a Renata Blicharska i Małgorzata 

Banaszek podziękowania za przygotowanie 
uczniów do konkursu. Uczestnicy spotkania 
wysłuchali wykładów pracownika Instytutu 
Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach 
dr. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego: Ta-
deusz Zieliński „Igła” oraz dyrektora Ośrodka 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej dr. Marka 
Maciągowskiego: Stefania Firkowska „Feliks”. 
Na uroczystości obecna była również Józefa Ży-
cińska, żona Aleksandra Życińskiego (ps. „Wil-
czur”) – kombatantka i była więźniarka obozu 
stalinowskiego, która swoją działalność w od-
działach partyzanckich zaczęła jako łącznicz-

ka. Spotkanie było lekcją historii dla młodego 
pokolenia Polaków o bohaterach powojennego 
podziemia, którzy po II wojnie światowej stawia-
li opór sowietyzacji Polski. Przybliżyło młodzieży 
ten smutny aspekt polskiej historii, gdy próbo-
wano zniesławić i wymazać pamięć o tych, któ-
rzy dla wolności swojego kraju potrafili zapłacić 
najwyższą cenę – życie.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
II miejsce i wyróżnienie dla uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II z Sobkowa
Uczniowie naszego gimnazjum włączyli się w obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, który przypada na 1 marca, poprzez udział w III Wojewódzkim Kon-
kursie „Żołnierze Wyklęci. Pamięci zapomnianym bohaterom naszego regionu” 
organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. 
C.K. Norwida w Kielcach i Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Uroczystość przebiegała w bardzo miłej at-
mosferze, a o piękną dekorację zadbała Ka-
tarzyna Gajda.

Program artystyczny przygotowały: Beata Pio-
trowicz, Agata Skwiecińska, Katarzyna Adler, 
Renata Sobczyk, Agnieszka Gołucka i Małgo-
rzata Malmur; oprawa muzyczna: Grzegorz 
Łagowski oraz uczniowie: Miłosz Łachwa, Kry-
stian Łukawski i Szczepan Sędek.

„Każda kobieta nosi w sobie ochotę do po-
święcania się ... jak kwiat gotów do kwitnięcia.”

Pierre Mac Orlan
8 marca w Zespole Placówek Oświatowych 

w Miąsowej odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Kobiet. Przygotowali ją ucznio-
wie szkoły podstawowej i gimnazjum pod 
kierunkiem nauczycieli.

Piękne wiersze, piosenki, układy taneczne, 

kabaret – to wszystko dla ... płci pięknej. 
W programie artystycznym pokazano duże 
umiejętności aktorskie i muzyczne uczniów 
naszej szkoły. 

Zakończeniem imprezy były życzenia złożo-
ne przez dyrektora Szkoły Janusza Bętkow-
skiego wszystkim kobietom. W tym dniu nie 
zabrakło również kwiatów i słodkich upomin-
ków. 

Dzień Kobiet w Miąsowej
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Nasza współpraca trwa już wiele lat. Wspól-
nie realizowaliśmy wiele projektów przyrodni-
czych. Tym razem uczniowie Gimnazjum pod 
opieką L. Maksalona i nauczycielki biologii 
J. Stępień biorą udział w kampanii na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej w krajo-
brazie rolniczym pod hasłem „Pola tętniące 
życiem”. Pierwsze, grudniowe spotkanie miało 
charakter informacyjny. Uczniowie dowiedzieli 

Regionalne Centrum Wolontariatu to jedyna 
w Kielcach i województwie świętokrzyskim 
aktywnie działająca organizacja przyjmują-
ca i wysyłająca na Wolontariat Europejski. 
Projekty finansowane są w ramach Programu 
„Erasmus+”. Do Sobkowa przybyło czworo 
wolontariuszy: Kristina Merdjanovska z Ma-
cedonii, Sofia Yala z Portugalii oraz dwoje 
Francuzów: Agathe Huet oraz Corentin Pa-
gnard. Organizacją spotkania zajmował się 
nauczyciel języka angielskiego Piotr Zimoch. 

Wolontariusze spędzili w gimnazjum cały 
dzień. Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy 
z dyrektorem Gimnazjum, Stanisławem Osow-
skim. Następnie odbył się apel z udziałem całej 

społeczności uczniowskiej. W czasie pierwszej 
części zajęć uczniowie dowiedzieli się różnych 
ciekawostek na temat krajów, z których pocho-
dzą wolontariusze, czyli: Portugalii, Macedo-
nii oraz Francji. Później uczniowie pracowali 
w grupach, zastanawiając się nad różnymi 
aspektami pracy wolontariusza oraz uzyskali 
informacje odnośnie możliwości udziału w pro-
gramach Wolontariatu Europejskiego. Ostatnią 

częścią spotkania były gry i zabawy ruchowe 
przeprowadzone przez wolontariuszy.

Spotkanie było szansą dla gimnazjalistów 
z Sobkowa na poznanie nowych kultur i pracę 
w otoczeniu europejskim. Dodatkowym atutem 
spotkania był fakt, iż zajęcia były prowadzone 
w całości w języku angielskim, więc dla uczniów 
była to możliwość sprawdzenia swoich umiejęt-
ności w praktyce.      Piotr Zimoch

się, jak wielką rolę w krajobrazie pól odgrywa-
ją miedze i zadrzewienia śródpolne. Zapozna-
li się ze zgubnymi skutkami inwazji obcych, 
ekspansywnych gatunków. Rozpoznawali na 
fotografiach zwierzęta naszych pól, i usłyszeli 
ich odgłosy. Poznali rolę roślin towarzyszących 
uprawom i rzadkie gatunki chwastów.

Drugie spotkanie, które odbyło się 2 marca, 
miało charakter warsztatowy. Uczniowie mieli 
zaplanować przestrzennie i funkcjonalnie go-
spodarstwo przyjazne 
przyrodzie. Zadania, któ-
re wykonywali, obejmo-
wały różne zagadnienia: 
zadrzewienia śródpolne, 
śródpolne oczko wodne, 
ograniczenie stosowania 
nawozów, koszenie łąki 
od środka do zewnątrz, 
sad ze starymi odmiana-

mi drzew owocowych, mozaika upraw, ogród 
przydomowy. Efekty pracy były bardzo różne. 
Powstały zabawne, edukacyjne rymowanki, 
przepisy na produkty z krzewów wchodzących 
w skład zadrzewień śródpolnych, kolorowe 
projekty ogródków kwiatowych, hasła reklamu-

jące owoce z ekologicznych sa-
dów, listy pomysłów na oszczę-
dzanie wody. 

Zajęcia podobały się młodzie-
ży, a my mamy nadzieję, że 
w przyszłości ci młodzi ludzie, 
już jako dorośli będą korzysta-
li z żywych zasobów przyrody 
w sposób zrównoważony.

Jolanta Stępień

Pola tętniące życiem

Spotkanie z wolontariuszami

Ludwik Maksalon – ornitolog, przyrodnik, prezes Towarzystwa Badań i Ochrony 
Przyrody – po raz kolejny gościł w murach Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła 
II w Sobkowie.

W dniu 3 lutego 2016  r. młodzież 
z  Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie wzięła udział w za-
jęciach z wolontariuszami z Regional-
nego Centrum Wolontariatu z Kielc.


