
czył pomyślności i wytrwałości w codziennym 
trudzie. Po wystąpieniu gospodarza dożynek 
oraz wójta gminy Słupia przystąpiono do obrzę-
dów dożynkowych, wśród, których najbardziej 
znanym jest wręczanie wieńca dożynkowego 
kolejno każdemu wójtowi lub burmistrzowi 
z dziewięciu gmin powiatu, a następnie obśpie-
wywanie wieńca i taniec przedstawicieli delega-
cji gminnej wokół wieńca. O oprawę muzyczną 
podczas tych obrzędów zadbała Kapela Stefana 
Wyczyńskiego z Lubczy. Po głównej części uro-
czystości dożynkowych odbyły się występy ze-
społów ludowych oraz kół gospodyń wiejskich. 
Panie z KGW „Korytniczanki” z naszej gminy 
również miały swój wytęp, który niezmiennie 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Ostatnim 
elementem uroczystości była dyskoteka pod 
gwiazdami.

Głos
Sobkowa
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Barwne wieńce, podziękowania dla rolników 
i występy zespołów ludowych to znak rozpo-
znawczy Dożynek Powiatowych. Tegoroczne 
Dożynki Powiatu Jędrzejowskiego odbyły się 
po raz XIV w dniu 28 sierpnia, a gospodarzem 
Dożynek w tym roku była Gmina Słupia. Jak co 
roku świętowanie rozpoczęto tradycyjnym koro-
wodem dożynkowym, składającym się z przed-
stawicieli każdej z gmin powiatu. Delegacja 
z gminy Sobków na czele z wójtem gminy Tade-
uszem Domińczakiem, przewodniczącym Rady 
Gminy oraz sekretarzem Gminy, radnymi Rady 
Gminy oraz radnymi powiatowymi, pracowni-
kami Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, sołtysa-
mi, członkiniami KGW „Korytniczanki” i KGW 
ze Staniowic, strażakami z OSP ze Staniowic 
i OSP z Sokołowa Górnego, a także z mieszkań-

cami gminy wzięła udział w uroczystościach. 
Główną ozdoba korowodu był wieniec dożyn-
kowy wykonany przez pracownice świetlic wiej-
skich, a niesiony przez strażaków. Po dotarciu 
wszystkich do kościoła parafialnego św. Trójcy 
odprawiona została dziękczynna msza święta 
za tegoroczne zbiory. Następnie ponownie ko-
rowodem wszyscy udali się na plac przy ZPO 
w Słupi, gdzie odbyły się uroczystości związane 
z obrzędami dożynkowymi. Gospodarzem doży-
nek był starosta jędrzejowski Edmund Kaczma-
rek. Funkcję starostów dożynek pełnili Renata 
Adamus z gminy Słupia oraz Zdzisław Capiga 
z gminy Sędziszów. W dożynkach uczestniczyli 
także zaproszeni goście i mieszkańcy gmin po-
wiatu jędrzejowskiego. Starosta jędrzejowski 
podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i ży-

Dożynki Powiatowe w Słupi
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Dwa tygodnie wcześniej, przed dożynkami 
w Chomentowie, w sąsiedniej parafii – Korytnicy, 
również odbyły się Dożynki Parafialne. W dożyn-
kach wzięła udział liczna grupa mieszkańców tej 
i pozostałych miejscowości z parafii. Uroczystą 
mszę świętą odprawił proboszcz Korytnicy ks. 
Eustachiusz Ptak. Podczas dożynek organizowa-
nych w Korytnicy nie mogło zabraknąć mieszka-
nek tej wioski tj. członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich „Korytniczanki”, które w pięknych strojach 
wzięły udział w tym tradycyjnym święcie plonów.

Tradycyjna ceremonia rozpoczęła się barwnym 
korowodem, w którym mieszkańcy Chomento-
wa przemaszerowali, niosąc wieniec dożynko-
wy. Korowód poprowadzili starostowie dożynek 
Irena Woźniczko i Zbigniew Gidel. Następnie 
wszyscy uczestniczyli we mszy św. w intencji 
rolników, homilię gościnie głosił ks. dr Marcin 
Rokita dyrektor ekonomiczny Kurii Diecezjalnej 
w Kielcach, po czym starostowie i dzieci prze-
kazali bochen chleba oraz dary ziemi probosz-
czowi ks. Pawłowi Kolanowskiemu. Gospodarz 
naszej parafii serdecznie powitał wszystkich 
przybyłych na święto plonów oraz skierował 
słowa podziękowania do rolników za tegoroczne 
zbiory. Po uroczystościach w kościele przedsta-
wiciele Chomentowa zaprosili uczestników do-
żynek na poczęstunek składający się z plonów, 
potraw regionalnych i wypieków. Całe wydarze-
nie uświetnione było śpiewem i akompaniamen-
tem artystów zespołu Drochowianie.

Dożynki w Chomentowie

Dożynki parafialne w Korytnicy

W niedzielę 4 września 2016 roku 
w Chomentowie miały miejsce dożynki 
parafialne.

Jak co roku Starostwo Powiatowe w Jędrzejo-
wie z Świętokrzyską Izbą Rolniczą w Kielcach 
oraz Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach ogłosiło konkurs, 
którego celem jest ochrona środowiska natural-
nego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców 
do dbałości o utrzymanie czystości, porządku 
i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Podobnie 
jak w ubiegłych latach, również XVIII edycja 
konkursu w swoim założeniu miała na celu po-
prawę estetyki oraz warunków higieniczno- sa-
nitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy. Na szczeblu gminnym po 
konsultacjach z sołtysami oraz innymi rolnika-
mi z naszej gminy do konkursu został zgłoszo-
ny rolnik z Brzegów – Tomasz Krzywda, który 

w swojej działalności rolniczej zajmuje się głów-
nie uprawą zbóż. Gospodarstwo Pana Tomasza 
jako laureat na szczeblu powiatowym zostało 
zgłoszone do szczebla wojewódzkiego. W dniu 
4 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich 
w Końskich wręczono nagrody i wyróżnienia dla 
13 finalistów z województwa świętokrzyskie-
go, spośród których Anna i Tomasz Krzywda 
z Brzegów otrzymali wyróżnienie jako finaliści 
etapu wojewódzkiego XVIII edycji konkursu 
„Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna śro-
dowisku”. Gratulujemy rolnikowi z naszej gminy, 
a pozostałych właścicieli gospodarstw rolnych 
zachęcamy do podejmowania przedsięwzięć or-
ganizacyjno-technicznych nie tylko w swoim go-
spodarstwie, ale także w środowisku wiejskim.

Konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda
– przyjazna środowisku” rozstrzygnięty

fo
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Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy 
przy pomocy Urzędu Gminy realizował zada-
nia określone przepisami prawa, a w szcze-
gólności ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

W okresie od 21 lipca do 9 sierpnia 2016 r. 
przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W zakresie podatków lokalnych Wójt Gmi-
ny wydał:
• 3 zaświadczenia o nie zaleganiu z należ-

nościami podatkowymi,
• 12 zaświadczeń o posiadaniu gospodar-

stwa rolnego, oraz
• 78 decyzji wymiarowych dotyczących 

łącznych zobowiązań pieniężnych.
W zakresie gospodarki komunalnej Wójt 

Gminy wydał:
• 22 zaświadczenia o przeznaczeniu dzia-

łek w MPZP / studium
• 6 wypisów i wyrysów z MPZP,
• 6 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
• 1 decyzję o środowiskowych uwarunko-

waniach
W zakresie ochrony środowiska Wójt wy-

dał 15 decyzji zezwalających na wycinkę 
drzew na terenie gminy.

W zakresie gospodarowania mieniem ko-
munalnym Wójt Gminy wystąpił do Staro-
stwa Powiatowego w Jędrzejowie o wszczę-
cie postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o uznaniu za mie-
nie gminne, dla działek zajętych pod drogi 
wewnętrzne położone w miejscowości Karsy 
– dotyczy 25 działek na pow. 5,5036 ha. 
Z chwilą wydania decyzji o uznaniu działek 
za mienie gminne będą podlegać komunali-
zacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usta-
wy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa własności nie-
ruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego Gmina Sobków 
złożyła trzy wnioski w sądzie wieczystoksię-
gowym o założenie ksiąg wieczystych dla nie-
ruchomości oznaczonej nr 241 obręb Wierz-
bica i nr 210/1 obręb Sokołów Górny oraz dla 
działek oznaczonych nr 578, 580, 599 i 610 
o ogólnej pow.0,83ha, zajętych pod drogi we-
wnętrzne położone w obrębie Żerniki. 

Wójt Gminy wydał trzy decyzje zatwierdza-
jące podział nieruchomości stanowiącej wła-
sność osób fizycznych oraz cztery zawiado-
mienia o nadaniu numeru porządkowego dla 
nieruchomości zabudowanych na podstawie 
wydanych pozwoleń.

W zakresie działalności gospodarczej Wójt 
wydał 17 potwierdzeń przyjęcia wniosków 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.
Wójt Gminy zawarł 22 umowy, m.in. na:
– kompleksową obsługę prawną dla po-

trzeb Urzędu Gminy w Sobkowie,
– przebudowę pomieszczenia świetlicy 

wiejskiej w Lipie w celu wykonania ła-
zienki,

– roboty uzupełniające dot. przebudowy 
i remontów dróg gminnych i wewnętrz-
nych na terenie gminy,

– remont dachu na budynku garażu przy 
Urzędzie Gminy,

– remont klatki schodowej w Agronomówce 
w Osowej,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą – dostawa 

zbiornika pompowni ścieków w Brze-
gach,

– wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczyn-
ku w urządzenia rekreacyjno-sportowe 
w  ramach zagospodarowania wolnego 
czasu dla mieszkańców Wierzbicy,

– remont drogi gminnej Sobków – oczysz-
czalnia – Korytnica,

– opracowanie dokumentacji projektowej 
na remonty dróg gminnych i wewnętrz-
nych na terenie gminy,

– opracowanie dokumentacji projektowej na 
remont drogi gminnej Wierzbica-Gajówka.

Wójt Gminy wydał 20 zarządzeń jako kie-
rownik jednostki oraz 12 zarządzeń jako or-
gan wykonawczy gminy.
Od 23 czerwca do 23 sierpnia 2016 r. Wójt 
brał udział w nw. spotkaniach służbowych:
– 27 czerwca br. – udział w posiedzeniu Za-

rządu Międzygminnego Związku Planowa-
nie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach,

– 29 czerwca – podpisanie umowy w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie 
na organizację robót publicznych,

– 12 lipca – spotkanie w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach doty-
czące programu „Dzielnicowy bliżej nas”,

– 14 lipca – udział w obchodach święta 
Policji w Komendzie Powiatowej Policji 
w Jędrzejowie,

– 20 lipca – Świętokrzyski Urząd Wojewódz-
ki – odbiór promesy na remont drogi gmin-
nej Sobków – oczyszczalnia – Korytnica.

Wykonując obowiązki służbowe Wójt kie-
rował bieżącymi sprawami gminy, przyjmo-
wał interesantów i reprezentował gminę na 
zewnątrz.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami
w okresie od 23.06.2016 r. do 23.08.2016 r.

Rada Gminy Sobków Uchwałą nr 
XIV/96/2015 w dniu 23 grudnia 2015 roku 
uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok. Re-
alizacja budżetu za I półrocze 2016 roku 
przedstawia się następująco:
Dochody
Plan – 24 635 680,00, plan po zmia-

nach  – 29  265  543,19, wykonanie – 
15 776 387,50, % wykon. – 53,91

W ciągu I półrocza plan dochodów został 
zwiększony ogółem o kwotę 4 629 863,19 
zł, dotyczyło to głównie dochodów z tytułu do-
tacji na zadania zlecone bieżące w związku 
z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci (4 776 386,00 zł) oraz 
jednocześnie została zmniejszona subwencja 
oświatowa o kwotę 321 955,00 zł.
w tym: 
dochody bieżące plan – 29 143 943,19, wyko-
nanie – 15 400 813,50, % wykon. – 52,84%
dochody majątkowe plan – 121 600,00, wy-
konanie – 375 574,00, % wykon. – 308,86% 

Dochody bieżące zostały wykonane w po-
nad 50%, w tym dochody własne z tytułu 
podatków i opłat w około 60%. Dochody ma-

jątkowe zostały wykonane w ponad 300% 
i pochodzą głównie ze sprzedaży działek. 
Wydatki 
Plan – 25 967 216,00, plan po zmia-

nach – 31 002 485,25, wykonanie – 
13 040 859,36, % wykon. – 42,06%.

W ciągu I półrocza plan wydatków został 
zwiększone o kwotę 5 035 269,25 zł, głównie 
z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych i zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego dla rolników. 
w tym:
wydatki bieżące plan – 27 719 878,19, 
wykonanie – 12 941 418,68, % wykon. – 
46,69%
wydatki majątkowe plan – 3 282 607,06, 
wykonanie – 99 440,68, % wykon. – 3,03% 

Wykonanie wydatków bieżących kształto-
wało się w granicach niecałe 50%, 
natomiast wydatki majątkowe 
w niskim stopniu. 

W I półroczu 2016 roku realizo-
wane były głównie zadania inwe-
stycyjne oraz remontowe na dro-

gach gminnych i wewnętrznych. Na część 
zadań inwestycyjnych zostały opracowane 
dokumentacje projektowe oraz przeprowa-
dzane procedury przetargowe. Natomiast re-
alizacja części zadań została przesunięta na 
dalszy okres, ze względu na złożone wnioski 
o dofinansowanie ze środków UE w ramach 
perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Strukturę wykonanych wydatków według 
jednostek przedstawia tabelka.

Na 31.06.2016 roku budżet gmi-
ny zamknął się nadwyżką w  kwocie 
2 735 528,14 zł, przy planowanym deficy-
cie w wysokości 1 736 942,06 zł.

W I półroczu 2016 r. spłacono raty wcze-
śniej zaciągniętych pożyczek i  kredytów 
w kwocie 618 392,00 zł. Zobowiązania z ty-
tułu kredytów i pożyczek na 30.06.2016 r. 
wyniosły 7 808 971,36 zł.

Jednostka Plan Wykonanie % 
wykonania

Urząd Gminy 10 511 197,25 3 023 880,39 28,77
Jednostki 
oświatowe 11 351 337,00 6 161 351,85 54,28

GOPS 9 139 951,00 3 855 627,12 42,18

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobków za I półrocze 2016 roku
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W dniu 24 sierpnia 2016 roku Rada Gminy 
Sobków zatwierdziła Uchwałę w sprawie prze-
dłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków w gminie Sobków.

Stawki opłat za wodę oraz za ścieki po-
zostaną do 30 września 2017 roku na nie-
zmiennym poziomie.
Grupy rozliczeniowe usług
I. Podstawowe określenie grup:
A – gospodarstwa domowe i indywidualne 

gospodarstwa rolne, własne ujęcia wody 
rozliczani według wskazań wodomierzy

G – gospodarstwa domowe i indywidualne 
gospodarstwa rolne rozliczane według 
wskazań wodomierzy

GR – gospodarstwa domowe i indywidualne 
gospodarstwa rolne rozliczane ryczałtowo

I – instytucje, odbiorcy prowadzący dzia-
łalność, inne rozliczane według wskazań 
wodomierzy

IR – instytucje, odbiorcy prowadzący działal-

ność, inne rozliczane ryczałtowo
P – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne 

rozliczane według wskazań wodomierzy
PR – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne 

rozliczane ryczałtowo
II. Cele zużycia:
C – cel socjalno-bytowy, oznaczenie na 

punkcie poboru
K – kontakt z  żywnością, oznaczenie na 

punkcie poboru
kierownik zakładu, Tomasz Przygodzki

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie

Grupa odbiorców usług Stosowany cennik w zł

Symbol Dostawa wody odbiór ścieków
Woda

zł c. netto
z dop./bez dop.

Ścieki
zł c. netto

z dop./bez dop.

Opłata
abonamentowa

za 1 m-c
AI – gospodarstwa domowe woda z własnego ujęcia 0,00 0,00 0,00

G – gospodarstwa domowe, rolne, woda bez kanalizacji, rozliczani według wska-
zań wodomierzy 3,30 / 3,30 - / - 2,91

GR  – gospodarstwa domowe, rolne, woda bez kanalizacji, rozliczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 - / - 4,50

G1 – gospodarstwa domowe, indywidualni odbiorcy, ścieki odprowadzone urzą-
dzeniami ciśnieniowymi rozliczani według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 5,25 / 5,25 2,91

GA – gospodarstwa domowe, indywidualni odbiorcy, ścieki odprowadzone urzą-
dzeniami ciśnieniowymi, rozliczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 5,25 / 5,25 4,50

G2 – gospodarstwa domowe, indywidualni odbiorcy, ścieki odprowadzane grawita-
cyjnie, rozliczani według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 2,91

GB – gospodarstwa domowe, indywidualni odbiorcy, ścieki odprowadzane grawi-
tacyjnie, rozliczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 4,50

G3 – gospodarstwa domowe, własne ujęcia wody, ścieki odprowadzane grawita-
cyjnie, rozliczani według wskazań wodomierzy - / - 5,61 / 5,61 2,91

GC – gospodarstwa domowe, własne ujęcie wody, ścieki odprowadzane grawita-
cyjnie, rozliczani ryczałtowo - / - 5,61 / 5,61 4,50

G4 – gospodarstwa domowe, własne ujęcie wody, ścieki odprowadzane urządze-
niami ciśn., rozliczani według wskazań wodomierzy - / - 5,25 / 5,25 2,91

GD – gospodarstwa domowe, własne ujęcie wody, ścieki odprowadzane urządze-
niami ciśn., rozliczani ryczałtowo - / - 5,25 / 5,25 4,50

G5 – zarządcy bloków mieszkalnych 3,30 / 3,30 - / - 9,00
G6 – zarządcy bloków mieszkalnych, woda + ścieki grawitacyjne 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 9,00

I. – instytucje, inne, odbiorcy prowadzący działalność, woda bez kanalizacji, 
rozliczani według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 - / - 2,91

IR. instytucje, inne, odbiorcy prowadzący działalność, woda bez kanalizacji, roz-
liczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 - / - 4,50

I1. – instytucje i prowadzący działalność, ścieki odprowadzane urządzeniami ciś., 
rozliczani według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 5,25 / 5,25 2,91

IA. – instytucje i prowadzący działalność, ścieki odprowadzane urządzeniami 
ciśn., rozliczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 5,25 / 5,25 4,50

I2. – instytucje i prowadzący działalność, ścieki odprowadzane grawitacyjnie, roz-
liczani według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 2,91

IB. – instytucje i prowadzący działalność, ścieki odprowadzane grawitacyjnie, roz-
liczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 4,50

P. – odbiorcy prowadzący produkcję, woda bez kanalizacji, rozliczani według 
wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 - / - 2,91

PR. – odbiorcy prowadzący produkcję, woda bez kanalizacji, rozliczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 - / - 4,50

P1. – odbiorcy prowadzący produkcję, ścieki odprowadzane urządzeniami ciśn., 
rozliczani według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 5,25 / 5,25 2,91

PA. – odbiorcy prowadzący produkcję, ścieki odprowadzane urządzeniami ciśn., 
rozliczani ryczałtowo 3,30 / 3,30 5,25 / 5,25 4,50

P2. – odbiorcy prowadzący produkcję, ścieki odprowadzane grawitacyjnie, rozli-
czani  według wskazań wodomierzy 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 2,91

PB. – odbiorcy prowadzący produkcję, ścieki odprowadzane grawitacyjnie, rozli-
czani ryczałtowo 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 4,50

PX. – woda do oczyszczalni 3,30 / 3,30 5,61 / 5,61 2,91
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W sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 
sierpnia br. uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemilogicznej w Jędrzejowie, Za-
rządu Gminnego OSP RP w Sobkowie, którzy 
przedstawili istotne dla naszej gminy informa-
cje. Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Małgorzata Dudała zapoznała obecnych 
z informacją dotyczącą stanu bezrobocia na te-
renie gminy Sobków oraz omówiła programy 
aktywizacji bezrobotnych, których opis znaj-
duje się na stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy. Z przedstawionej informacji wy-
nika, że na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba 
bezrobotnych na terenie gminy sukcesywnie 
maleje. Dzieje się tak m.in. za sprawą wójta 
gminy, który reprezentując gminę corocznie 
współpracuje z Urzędem Pracy poprzez zawie-
ranie umów na organizację staży, robót publicz-
nych i prac interwencyjnych dla bezrobotnych. 

Marta Biśto, kierownik Nadzoru Sanitarne-
go Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilo-
gicznej w Jędrzejowie zapoznała obecnych 
z informacją o stanie sanitarnym w gminie 
Sobków. Przedstawiła ocenę z nadzoru sani-
tarnego stacji nad obiektami zlokalizowany-
mi na terenie gminy tj. wodociągami, pod-
miotami leczniczymi, aptekami, placówkami 
oświatowo-wychowawczymi, zakładami pra-
cy i obiektami żywnościowo-żywieniowymi. 
Podsumowując, stwierdziła, że w porówna-
niu do lat ubiegłych stan sanitarny gminy 
Sobków sukcesywnie się poprawia. 

Z kolei Dominik Marzec – z upoważnienia 
Piotra Kwietnia prezesa Zarządu Gminnego 
OSP w Sobkowie przedstawił raport z ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Sobków. 
Z niniejszego raportu wynika, że na terenie 
gminy funkcjonuje 7 jednostek ochotniczych 
straży pożarnych w miejscowościach: Brzegi, 
Korytnica, Mokrsko, Sobków, Sokołów Dolny, 
Sokołów Górny i Staniowice. W strukturze 
ochrony przeciwpożarowej funkcjonują rów-
nież dwie kobiece drużyny pożarnicze: Soko-
łów Górny i Staniowice. Ponadto na terenie 
gminy funkcjonują również młodzieżowe dru-
żyny pożarnicze. Na uznanie zasługuje fakt 
zajęcia przez dziewczęta z MDP Sokołów 
Górny I miejsca na powiatowych zawodach 

MDP w 2015 roku. Następnie dziewczęta re-
prezentując powiat jędrzejowski na zawodach 
wojewódzkich w Ożarowie zajęły wysokie IV 
miejsce. Spośród 7 jednostek OSP cztery po-
siadają kilkunastoletnie samochody, które są 
wysłużone i wymagają ciągłych remontów. 
W związku z tym Zarząd Gminny OSP wyraża 
zadowolenie z planowanego dofinansowania 
z budżetu gminy zakupu samochodu pożarni-
czego dla OSP Sobków.

Podczas obrad sesji radni przyjęli infor-
mację z wykonania budżetu gminy Sobków 
w I półroczu 2016 roku, z której skrót publi-
kujemy osobno.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy, 
w której między innymi zwiększono dochody 
z tytułu m.in. sprzedaży działki w m. Wierz-
bica, rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu po-
datku VAT z Urzędu Skarbowego, wpływów 
z opłaty eksploatacyjnej, a także zwiększono 
wydatki m.in. na oświatę, w tym na wymia-
nę pieca c.o. w ZPO w Brzegach.

W  związku z  wyborem nowego sołtysa 
w miejscowości Wierzbica – Sylwii Kosiń-
skiej podjęto uchwały zmieniające wykaz in-
kasentów do poboru łącznego zobowiązania 
pieniężnego oraz do poboru opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy podjęła również uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości w Korytnicy na rzecz 
Gminy Sobków od Skarbu Państwa – Agen-
cji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Rzeszowie, celem poszerzenia drogi ozna-
czonej symbolem KD-D.1.

Po zweryfikowaniu przez wójta gminy wniosku 
zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie w spra-
wie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na okres od 1 paździer-
nika br. do 30 września 2017 r., wniosek ten 
został skierowany do Rady Gminy celem za-
twierdzenia. Rada Gminy podejmując stosowną 
uchwałę, przedłużyła czas obowiązywania do-
tychczasowych taryf za wodę i ścieki na kolejne 
12 miesięcy po dniu 30 września br.

Realizując nałożony na jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek sporządzenia gmin-

nego programu opieki nad zabytkami, Rada 
Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków uchwaliła 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na 
lata 2016–2019. Niniejszy program uwzględ-
nia strategiczne cele polityki państwa oraz 
gminne uwarunkowania w zakresie ochrony 
zabytków. Zawiera analizę krajobrazu kultu-
rowego gminy, charakterystykę zabytków oraz 
proponuje kierunki działań w celu ochrony 
i promocji zabytków z uwzględnieniem przy-
kładowych źródeł finansowania.

W części końcowej sesji została dla Rady 
Gminy przedstawiona informacja o pozytyw-
nej opinii Rady Społecznej GZOZ w Sobko-
wie w sprawie zakupu sprzętu medycznego 
do Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Sobkowie, tj. aparatu USG i KTG. Obec-
ny na sesji kierownik GZOZ zapewniał, że 
sprzęt, który będzie zakupiony ze środków 
finansowych GZOZ, pozwoli na właściwe wy-
konywanie świadczeń medycznych i realiza-
cję kontraktu z NFZ. Radni zgłosili wnioski 
dotyczące w szczególności realizacji zadań 
na drogach i  oświetlenia ulicznego. Wójt 
gminy ustosunkował się do zgłoszonych 
wniosków, informując, że wnioski należące 
do właściwości gminy będą w miarę możli-
wości realizowane.

Taryfy za wodę i ścieki 
na dotychczasowym poziomie!

Uprzejmie zawiadamia się wszystkich miesz-
kańców gminy, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
ogłasza przeprowadzenie w dniach od 21 wrze-
śnia do 2 października 2016 r. na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego szczepienia ochronne-
go lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Małe pakiety brązowo-zielone ze szcze-
pionką w kształcie stożka zostaną rozrzuco-
ne z samolotu na pola i łąki celem likwidacji 

wścieklizny u lisów wolnożyjących. Osoby, 
które napotkają pakiety za szczepionką pro-
szone są aby ich nie podnosiły. Akcje takie 
prowadzone są między innymi na podstawie 
art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004  r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014, 
poz. 1539) a także innych aktów wykonaw-
czych.

Szczepienie ochronne lisów
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liny. W nagrodę za udział w sportowej rywa-
lizacji otrzymały symboliczne nagrody rze-
czowe ufundowane przez radną z Brzeźna. 
Po emocjach związanych z zawodami piekły 
kiełbaski przy ognisku, a następnie odbył się 
mecz w siatkówkę plażową pomiędzy star-
szymi uczestnikami ogniska.

Kategoria junior:
1. Damian Pak
2. Wojciech Piotrowicz
3. Piotr Ciosk
4. Norbert Krupa
5. Karol Przygodzki
6. Artur Woś
Organizatorem imprezy był wójt gminy Sob-

ków Tadeusz Dominiczak, a poprowadził ją do-
świadczony wędkarz Jan Chatys; w skład ko-
misji weszli: Marian Jaworski i Marek Buczak.

Wspaniałe puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe, a także poczęstunek w trakcie zawo-
dów wędkarskich finansowane były ze środ-
ków w ramach zagospodarowania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Sobków jako działanie ujęte w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2016. 
Nagrodę dla Julii Fiuk, jako jedynej uczest-
niczki zawodów, ufundowała Alina Grabalska.

Jak już informowaliśmy w poprzednim nume-
rze „Głosu Sobkowa” prawie wszystkie zajęcia 
zorganizowane w ramach „Nieobozowej akcji 
letniej” odbyły się w tygodniach lipcowych 
i z początkiem sierpnia. W Zespole Placówek 
Oświatowych w Miąsowej zajęcia te zaplano-
wane były na zakończenie wakacji. Z tej oka-
zji dyrekcja i nauczyciele przygotowali swoim 
uczniom wspaniałe pożegnanie wakacyjnej 
laby. Zajęcia obejmowały m.in. wyjazdy: do 
kina Helios w Kielcach na film „Epoka Lodow-
cowa 5. Mocne uderzenie” oraz do Regional-
nego Centrum Naukowo-Technologicznego 
w Podzamczu Chęcińskim: Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci – obiektu popularyzującego 
nowoczesną naukę poprzez zabawę. Ucznio-
wie byli bardzo zadowoleni z przygotowanych 
atrakcji – film bardzo się podobał, a w RCNT 
dzieci mogły przeprowadzać eksperymenty na-
ukowe, poznając przy tym tajemnice przyrody, 
aby potem pełni wrażeń i miłych wspomnień 
mogli wrócić w szkolne ławki.

Zajęcia dla dzieci w ramach „Nieobozowej 
akcji letniej” w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie 
odbyły się z początkiem lipca, dlatego aby 

uatrakcyjnić dzieciom powrót do obowiąz-
ków szkolnych pani pracująca w świetlicy 
we współpracy z radną z Brzeźna, sołtysem 
i radą sołecką zorganizowali dzieciom atrak-
cje na zakończenie wakacji. Dzieci wzięły 
udział w wyścigach w workach – w dwóch 
kategoriach wiekowych oraz w przeciąganiu 

28 sierpnia 2016 r., na zbiorniku wodnym 
Mokrsko odbyły się trzecie z rzędu zawody 
wędkarskie dla dzieci z okazji zakończenia 
wakacji. Przed rozpoczęciem zawodów została 
wygłoszona pogadanka na temat szkodliwości 
palenia papierosów, picia napojów alkoholo-
wych i zażywania narkotyków. W zawodach 
uczestniczyło 28 chłopców i jedna dziewczyn-
ka. Mimo upału, uczestnicy osiągnęli bardzo 
dobre wyniki. Wszystkie złowione ryby, po 

zważeniu, wróciły do wody. Zawody przyniosły 
dzieciom wiele radości i satysfakcji.
Wyniki:
Kategoria kadet: 

1. Oliwier Marcińczak
2. Jakub Sanek
3. Stanisław Grabalski
4. Julia Fiuk
5. Krystian Łukawski
6. Kacper Myśliński

Zawody wędkarskie w Mokrsku na zakończenie wakacji

Nieobozowa akcja letnia na koniec wakacji

Centrum Naukowo-Technologiczne – ZPO w Miąsowej
Dzieci podczas warszta-
tów – ZPO w Miąsowej

Śiatkówka plażowa  
– świetlica wiejska w Brzeźnie

Wycieczka do kina – ZPO w Miąsowej Przeciąganie liny 
– świetlica wiejska w Brzeźnie
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Tematykę związaną z możliwością szerokiego 
wsparcia doradczego oraz dofinansowaniem 
inwestycji szczegółowo omówiły: Renata Cie-
sielska – kwalifikowany doradca energetyczny 
WFOŚiGW w Kielcach, Katarzyna Dziadek 
z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Marzena Rubak ze Świętokrzyskiego Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii.

Dzieciom, podczas uroczystości wręczenia 
nagród, towarzyszyli rodzice oraz dyrektor 
Mariola Bilewicz.

W czerwcu 2016 roku uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Sokołowie Dolnym wzięli 
udział w konkursie plastycznym pod hasłem: 
„Nasz wspólny cel to czyste środowisko”, 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych i  Kulturalnych „PRO 
PERSONA” w Jędrzejowie i współfinansowa-
nym ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Patronat nad konkursem objął 
starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy 
o ochronie środowiska, kształtowanie świa-
domości ekologicznej, wypracowanie wśród 
dzieci wrażliwości społecznej na otaczające 
środowisko naturalne oraz wyzwolenie in-
wencji twórczej.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyni-

ków i wręczenie nagród odbyło się w sobotę 
3 września 2016 roku podczas Dnia Ekolo-
gicznego zorganizowanego na stacji Ciuchci 
Express Ponidzie w Jędrzejowie.

Z naszej szkoły w kategorii wieko-
wej: klasy I–III szkoły podstawowe, 
uczeń Bartłomiej Michalec zdobył 
III miejsce i otrzymał odtwarzacz 
MP3, zaś w kategorii wiekowej: 
klasy IV–VI szkoły podstawowe, 
uczennica Natalia Marzecka zdo-
była I miejsce i otrzymała tablet, II 
miejsce w tej samej kategorii wie-
kowej zdobyła uczennica Dominika 
Nawrot i otrzymała aparat fotogra-
ficzny. Wszystkie nagrodzone prace 
zostały wykonane pod kierunkiem 
nauczycielki Elżbiety Fatygi.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Sobkowie odbyło 
się spotkanie informacyjne w ramach projektu 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywno-

ści energetycznej oraz OZE”, którego celem 
jest wsparcie przedsięwzięć przyczyniających 
się do realizacji pakietu klimatyczno – energe-
tycznego UE 20/20/20, obejmujących takie 
obszary jak: zwiększenie świadomości w za-
kresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 
wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspar-
cie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji 
w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

W spotkaniu zorganizowanym przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach, przy współ-
udziale Gminy Sobków, uczestniczyli radni, 
mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie naszej gminy.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możli-
wość zapoznania się z warunkami dofinanso-
wania działań z zakresu zmniejszenia niskiej 
emisji, zwiększenia efektywności energetycz-
nej i OZE z programów pomocowych UE. 

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym w konkursie plastycznym

W dniu 26 sierpnia 2016 roku na terenie 
placu zabaw w Wierzbicy pracownicy firmy FIT 
PARK Sp. z o.o. – Sp.k., ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 74, 87-100 Toruń zamontowali 3 
nowe urządzenia: biegacz, rower i jeździec w ra-
mach zadania „Wyposażenie miejsc rekreacji 
i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-spor-
towe w ramach zagospodarowania wolnego 
czasu dla mieszkańców gminy Sobków”. Mo-
cowanie do gotowych prefabrykatów betono-
wych pozwolił skrócić czas montażu urządzeń 
do jednego dnia i korzystania z nich od razu po 
zakończeniu prac. Wszystkie urządzenia posia-
dają instrukcje korzystania w formie metalowej 
tabliczki znamionowej, znajdującej się na stalo-
wej ramie nośnej. Na realizację zadania Gmina 
Sobków przeznaczyła łącznie kwotę 7134 zł.

Nowe urządzenia
rekreacyjno-sportowe 
w Wierzbicy

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia 
doradczego w obszarze efektywności energetycznej i OZE

Urząd Gminy w  Sobkowie, w  związku 
z możliwością występowania na terenie naszej 
gminy barszczu Sosnowskiego – rośliny sta-
nowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwie-
rząt, ostrzega o silnym działaniu toksycznym 
i alergizującym tej rośliny. Barszcz Sosnow-
skiego wydziela parzącą substancję, która 
może powodować zapalenie skóry oraz błon 
śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno 
gojących się ran. Jego parzące działanie na-
sila się podczas słonecznej pogody, wysokiej 
temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. 
Szczególnie niebezpieczeństwo stwarza dla 
dzieci i osób cierpiących na alergie.

W bieżącym roku zlokalizowane zostały 
dwa ogniska występowania barszczu So-

snowskiego (na obrzeżach miejscowości Bi-
zoręda), które zostały usunięte mechanicznie 
(wykoszone) przez profesjonalną firmę.

Urząd Gminy w Sobkowie przypomina: je-
żeli zauważysz ognisko występowania rośli-
ny barszcz Sosnowskiego, należy powiado-
mić tutejszy Urząd o miejscu występowania 
tej rośliny.

Uwaga na barszcz sosnowskiego!
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Niezmiennie jak co roku w dniu 1 września 
wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę w szkole. 
Nowy rok szkolny 2016/2017 w niektórych 
miejscowościach rozpoczął się mszą świętą, 
a następnie w każdej ze szkół dyrektorzy uro-
czyście powitali swoich podopiecznych oraz pra-
cowników oświaty – poniżej relacje z wybranych 
placówek naszej gminy. 1067 uczniów gminy 
Sobków rozpoczęło naukę w 11 placówkach 
oświatowych. Dwa gimnazja z terenu gminy 

otwarły sale lekcyjne dla 278 uczniów, osiem 
szkół podstawowych rozpoczęło nowy rok szkol-
ny z 527 dziećmi, natomiast 262 dzieci w wie-
ku przedszkolnym rozpoczęło swoją przygodę 
z nauką w dwóch przedszkolach samorządo-
wych oraz czterech oddziałach przedszkolnych 
naszej gminy. Czas wakacji niesie za sobą wie-
le atrakcji i miłych wspomnień, ale przychodzi 
moment, kiedy każdy uczeń zaczyna myśleć 
o szkole i z zainteresowaniem mija próg szkoły, 

w której nierzadko czeka go wiele zmian po wa-
kacyjnej przerwie. Dyrektorzy placówek oświa-
towych gminy Sobków w czasie wolnym od 
nauki postarali się o to, aby odświeżyć sale lek-
cyjne i pozostałe pomieszczenia szkolne, a także 
otoczenie szkoły. Dzięki włożonej pracy i zaan-
gażowaniu dzieci wracają do przygotowanych 
placówek, aby pobyt w niej mijał z uśmiechem 
na twarzy, w warunkach pozwalających na efek-
tywną naukę i bezpieczną zabawę.

Z życia szkół
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Pierwszy dzwonek w szkołach gminy Sobków

1 września w szkole a 4 września w ko-
ściele parafialnym pod wezwaniem św. Sta-
nisława w Sobkowie młodzież i nauczyciele 
Gimnazjum Publicznego w Sobkowie rozpo-
częli uroczyście nowy 2016/17 rok szkolny. 
Msza święta z udziałem Pocztu Sztandaro-
wego podniosła charakter uroczystości, na-
brała dostojeństwa i powagi. Uświadomiła, 
że zarówno przed dyrekcją, nauczycielami, 
rodzicami, a  szczególnie uczniami to rok 
wytężonej pracy, trudu, ale i radości. O tym 

w swojej homilii mówił również proboszcz 
tutejszej parafii – ks. L. Molęda. Oprawę 
muzyczną mszy zapewnił gimnazjalny chór 
Barka, a  liturgiczną uczniowie gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej. Najmłodsi poświęcili 
plecaki i przybory szkolne. Na zakończenie 
przed pomnikiem patrona gimnazjum, Jana 
Pawła II wszyscy odśpiewali „Barkę”. Po 
krótkiej jeszcze modlitwie wszyscy, pełni du-
chowego wsparcia, rozeszli się do domów. 
Powodzenia w nowym roku szkolnym.

1 września 2016 roku, o godzinie 8.15  w Szkole Podstawo-
wej w Sobkowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2016/2017. Piękna pogoda sprawiła, iż cała społeczność uczniow-
ska wspólnie z nauczycielami i  rodzicami zgromadziła się przed 
budynkiem szkolnym. Dyrektor szkoły Dariusz Butenko przywitał 
serdecznie wszystkich uczestników rozpoczęcia roku szkolnego. Na-
stępnie zwrócił się do uczniów klasy I, którzy pod kierunkiem wy-
chowawczyni Iwony Gruszczyńskiej złożyli uroczyste ślubowanie 
i zostali przyjęci do społeczności szkolnej, a pan dyrektor wręczył 
świeżo „upieczonym” pierwszakom legitymacje szkolne. Po części 
oficjalnej uczniowie w towarzystwie rodziców i wspólnie z wycho-
wawcami udali się do swoich klas. Rok szkolny 2016/17 właśnie się 
rozpoczął! Życzmy więc sobie, aby był radosny i pełen pozytywnych 
emocji zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli!

M.Pyjas

Rozpoczęcie roku szkolnego 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie

Początek roku szkolnego w SP w Sobkowie

A już za chwilę nad książką
Pochylimy znów głowy…

Bo już słońce przez okno
Świeci blaskiem wrześniowym.

Wakacje przeszły do historii
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1 września o godz. 9.00 w ZPO w Korytnicy 
dzwonek oznajmił rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2016/2017. Tego dnia swój wiel-
ki dzień przeżywali pierwszoklasiści, którzy 
w obecności rodziców, nauczycieli i starszych 
kolegów złożyli uroczyste ślubowanie. 9 –osobo-
wa grupka składająca się z sześcio- i siedmiolat-
ków przyrzekała uczyć się pilnie, dbać o dobre 
imię klasy i szkoły a swoim zachowaniem spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom. Również 
rodzice obiecali doceniać w dziecku to, co naj-
lepsze oraz cieszyć się jego dzieciństwem.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej ucznio-
wie starszych klas poznali swoich wychowaw-
ców i nauczycieli. Dyrektor Marta Woźniak 
życzyła im sukcesów i jak najlepszych ocen 
a pedagogom cierpliwości i  konsekwencji 
w wychowywaniu młodego pokolenia.
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W dniu 1 września odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Sokołowie Dolnym uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Punktualnie o  godzinie 9.00 zadzwonił 
pierwszy dzwonek. Nauczyciele, uczniowie 
oraz rodzice zebrali się na sali gimnastycz-
nej, gdzie dyrektor Mariola Bilewicz serdecz-
nie wszystkich powitała, po czym zapoznała 
z harmonogramem pracy placówki w nowym 
roku szkolnym.

1 września – na samym starcie, dwana-
ścioro pierwszoklasistów złożyło ślubowanie, 
a dyrektor przy pomocy wielkiego ołówka pa-
sowała ich na pełnoprawnych uczniów oraz 
wręczyła legitymacje szkolne. Wychowawcą 
klasy pierwszej została Michalina Staszew-
ska.

Dnia 1 września o godzinie 8.00 w sali 
gimnastycznej Zespołu Placówek Oświato-
wych w Miąsowej odbyło się uroczyste roz-
poczęcie roku szkolnego 2016/17. Wzięło 
w nim udział 268 uczniów (25 uczniów od-
działu przedszkolnego; 125 uczniów szkoły 
podstawowej oraz 118 uczniów gimnazjum). 

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły – Ja-
nusz Bętkowski „pierwszym dzwonkiem”, po 
którym powitał grono pedagogiczne, rodziców 
i całą społeczność uczniowską. Następnie po-

informował o przydziale wychowawstw, zmia-
nach w szkolnictwie oraz o zasadach bezpie-
czeństwa obowiązujących w szkole.

Kończąc swoje wystąpienie, życzył dzie-
ciom przede wszystkim wielu sukcesów i sa-
tysfakcji ze zdobywanej wiedzy, wiary w sie-
bie, a także tego, aby szkoła stała się dla 
nich „drugim domem”. 

Ten uroczysty dzień zakończyły spotkania 
uczniów z wychowawcami.

W  dniu 5 września 2016 roku zostało 
zawarte porozumienie pomiędzy wojewo-
dą świętokrzyskim a wójtem gminy Sob-
ków w sprawie powierzenia zadania oraz 
ustalenia praw i wzajemnych obowiązków 
w ramach realizacji w 2016 r. rządowego 
programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła”.

Przedmiotem porozumienia jest dofinan-
sowanie przez wojewodę wykonania przez 

gminę projektu realizowanego przez Publicz-
ne Gimnazjum w Miąsowej. Projekt zostanie 
zrealizowany w okresie od 6 września do 31 
grudnia 2016 r.

Celem głównym projektu jest promowanie 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Rekomendowane zadania realizowane 
przez uczniów, nauczycieli, rodziców Pu-
blicznego Gimnazjum w Miąsowej w ramach 
projektu to:
1. Kształtowanie prawidłowych nawyków 

dbania o zdrowie własne i innych osób 
poprzez praktyczną naukę przygotowania 
pełnowartościowych posiłków.

Bezpieczna i przyjazna szkoła 2. Tworzenie i realizowanie całościowej po-
lityki w zakresie zdrowego żywienia i ak-
tywności fizycznej w szkole.

3. Tworzenie warunków do prawidłowego roz-
woju emocjonalnego i społecznego uczniów.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych 
uczniów i wychowanków oraz wspieranie 
prawidłowego rozwoju osobowości dzieci 
i młodzieży.

5. Zwiększanie współpracy z podmiotami i in-
stytucjami, które mogą wspierać działania 
szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

6. Wzrost wiedzy uczniów, rodziców, na-
uczycieli, lokalnego społeczeństwa z za-
kresu zdrowego żywienia.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 
8100 zł.

Promowanie zdrowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży w Gimnazjum 
w Miąsowej.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZPO w Miąsowej
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I Kompanii Kadrowej zawitali do miejscowo-
ści Choiny na rzeką Nidą w gminie Sobków.

Urząd Gminy Sobków zapewnił uczestnikom 
marszu wodę z wozu strażackiego, a mieszkań-
cy Choin – kwatery w swoich domach. W tym 
roku ze względu na deszczową aurę kadrówka 
skróciła pobyt na terenie naszej gminy i wyru-
szyła do Chęcin już 10 sierpnia 2016 roku.

6 sierpnia br. 320 uczestników Marszu 
Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej po-
dzielonych na trzy plutony wyruszyło pod 
przewodnictwem Komendanta Marszu Pana 
Dionizego Krawczyńskiego po raz 51 z kra-
kowskich Oleandrów do Kielc.

Jak co roku 9 sierpnia, ale tym razem 
w deszczowe popołudnie uczestnicy Marszu 

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.

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii 
Kadrowej zawitał do Choin

Młodzież odczytała 23 historie kobiet, które 
w czasie okupacji niemieckiej należały do Ar-
mii Krajowej i wzięły udział w powstaniu jako 
sanitariuszki i łączniczki, a także matek, sióstr 
i żon żołnierzy, które przeżyły bombardowania 
stolicy w piwnicach kamienic, chroniąc swo-
je dzieci i opiekując się rannymi. W trakcie 
63 dni walki wiele z tych kobiet zginęło pod 
gruzami, wiele zostało rannych lub straciło bli-
skich. Te, które przeżyły, straciły dorobek całe-
go życia, zostały wypędzone ze swoich domów 
i przeszły przez piekło obozów jenieckich. Po 
wojnie kobiety przeżywały traumę podczas eks-
humacji i doświadczały szykan ze strony „wła-
dzy ludowej”. Prawa kombatanckie przyznano 
żołnierzom AK dopiero w 1956 roku. Pomimo 
tych wszystkich okrutnych doświadczeń nasze 
bohaterki nie zostały złamane, bo powstanie to 
także przyjaźnie zawierane na całe życie, bia-
ło-czerwone flagi na barykadach, powstańcze 

śluby i piosenki, które pozwalały zachować na-
dzieję w najtrudniejszych chwilach. 

W czasie spotkania w bibliotece została wy-
świetlona prezentacja multimedialna fotografii 
wykonanych w czasie powstania warszawskiego 
a także po jego upadku, można też było posłu-
chać piosenek powstańczych. Przedstawienie za-
prezentowane gościom to wyraz hołdu złożonego 
wszystkim bohaterkom walczącej Warszawy.

Recital został przygotowany podczas warsz-
tatów literackich dla młodzieży, zorganizowa-
nych w ramach akcji „Wakacje w bibliotece”.

Renata Kwiatkowska

Dziewczyny z powstania 1944
Gminna Biblioteka Publiczna w Sob-

kowie zaprosiła swoich czytelni-
ków w  dniu 26 sierpnia na recital 
pt. „Dziewczyny z  powstania 1944” 
w związku z obchodami 72. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego.

Potrzeba realizacji tej inwestycji, polegającej na 
doposażeniu poradni ginekologiczno-położniczej 
w specjalistyczny sprzęt medyczny, wynika z ko-
nieczności poprawy jakości świadczonych usług 
medycznych, zwiększenia dostępności do specja-
listycznych badań z zakresu ginekologii i położ-
nictwa, skrócenia czasu oczekiwania na wyko-
nanie badań diagnostycznych i skrócenia czasu 
oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych. 

W położnictwie i ginekologii, badanie USG sta-
ło się badaniem standardowym wykonywanym 
w trakcie wizyty lekarskiej. Może ono stanowić 
podstawę w planowaniu zabiegu operacyjnego 
lub wyboru czasu i sposobu zakończenia ciąży 
oraz w profilaktyce. Ciągły postęp dokonujący 
się w konstrukcji oraz oprogramowaniu apa-
ratów USG sprawia, iż wartość tego badania 
w medycynie wciąż wzrasta. Stosując nowocze-
sny zestaw do USG, da się dziś obrazować wnę-
trze ciała pacjenta z bardzo dużą dokładnością, 
uzyskując nawet trójwymiarowe grafiki. 

Aparat ultrasonograficzny umożliwia precyzyjną 
analizę uzyskanego obrazu, a przez to i trafność 
diagnozy. Jest to badanie, które może być wy-
konywane u tej samej osoby wielokrotnie w za-
leżności od potrzeb. Badanie jest nieinwazyjne, 
bezpieczne i nie ma żadnych przeciwwskazań 
do jego przeprowadzenia, bowiem jak dotąd nie 
stwierdzono negatywnego wpływu badania USG 
na ustrój człowieka jak również na rozwój płodu.

Aparat USG i  KTG jest obecnie jednym 
z podstawowych elementów wyposażenia 
każdej poradni ginekologiczno-położniczej. 
Coraz więcej przychodni oraz gabinetów le-
karskich dysponuje tym sprzętem. Badania 
ultrasonograficzne są najpopularniejszymi ba-
daniami obrazowymi w medycynie. Obecna 
medycyna nie jest w stanie wyobrazić sobie 
diagnostyki bez badań USG jamy brzusznej, 
tarczycy, piersi i innych narządów wewnętrz-
nych człowieka. Ultrasonografia jest niezastą-
pioną techniką badań w ginekologii i położ-

nictwie, kardiologii, diagnostyce naczyniowej 
i wielu innych dziedzinach medycyny. 

Zakupiona aparatura medyczna do poradni gi-
nekologiczno-położniczej zapewni kompleksową 
opiekę zdrowotną nad Pacjentkami naszej Gmi-
ny w tym: diagnostykę, prowadzenie ciąży, prze-
prowadzanie badań profilaktycznych mających 
na celu wczesne wykrywanie chorób, zwłaszcza 
nowotworowych, w zakresie których Gminny 
Zakład Opieki Zdrowotnej jest realizatorem za-
dań wynikających z pakietu onkologicznego.

W opiece zdrowotnej nad pacjentkami będą-
cymi w ciąży niezbędne są również badania 
aparatem KTG wykonywane po 25. tygodniu 
ciąży przy każdej wizycie kontrolnej. Dzięki 
nadzorowi kardiotokograficznemu możliwe 
będzie wczesne rozpoznanie ostrego lub prze-
wlekłego niedotlenienia płodu i tym samym 
uniknięcie wystąpienia późniejszych uszko-
dzeń u dziecka. Zapis KTG pozwala wychwy-
cić zagrażający poród przedwczesny i zasto-
sować odpowiednie postępowanie i leczenie.

Przewidywany koszt tej inwestycji będzie 
wahał się w granicach 70 tys. zł i zostanie 
sfinansowany ze środków Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej.

Kierownik GZOZ w Sobkowie Andrzej Długosz

Nowy sprzęt diagnostyczny w poradni ginekologiczno-
-położniczej w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie
Rada Społeczna Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie pod prze-

wodnictwem Tadeusza Domińczaka w dniu 17 sierpnia br, pozytywnie zaopinio-
wała wniosek kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzeja Długosza 
w sprawie zakupu do poradni ginekologiczno położniczej nowego sprzętu medycz-
nego w postaci aparatu USG i KTG.
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Czytana w Roku Sienkiewiczowskim, któ-
ry obecnie obchodzimy, powieść historycz-
na „Quo vadis” publikowana była w latach 
1895-1896 w odcinkach na łamach prasy 
tj. „Gazeta Polska”, „Czas” oraz „Dziennik 
Poznański”. Pierwsze zwarte jej wydanie 
ukazało się w Krakowie w 1896 roku. Po-
wieść odniosła światowy sukces, przetłuma-
czono ją na ponad pięćdziesiąt języków oraz 
kilkakrotnie ekranizowano. Tytuł książki to 
łaciński zwrot, oznaczający: Dokąd idziesz?, 
odwołujący się do słów Quo vadis, Domine? 
(Dokąd idziesz, Panie?), wypowiedzianych 
według legendy, przywołanej również w po-
wieści, przez apostoła Piotra do Chrystusa. 
Akcja rozgrywa się w Rzymie, podczas koń-

cowych 6 lat panowania Nerona, a jej głów-
nym wątkiem jest miłość Winicjusza i Ligii. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie 
otrzymała z Kancelarii Prezydenckiej pomoce 
oraz rekwizyty do przeprowadzenia tegorocz-
nej odsłony Narodowego Czytania. Zapro-
szonym przez bibliotekę gościom młodzież 
oraz dorośli czytelnicy zaprezentowali frag-
menty adaptacji powieści, które specjalnie 
na tę okoliczność przygotował Tomasz Bu-
rek, krytyk literacki, literaturoznawca, ese-
ista. Czytanie scen z powieści wzbogacono 
piosenkami o miłości oraz prezentacją mul-
timedialną fotografii pochodzących z ekrani-
zacji filmowych „Quo vadis”. Na zakończenie 
uczestnicy spotkania, którzy przynieśli wła-

sny egzemplarz powieści, ostemplowali go 
pamiątkową pieczęcią.

Narodowe Czytanie to akcja społeczna za-
inicjowana w 2012 roku przez ówczesnego 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, ma-
jąca popularyzować fundamentalne w polskiej 
kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej 
tożsamości, a także promować kulturę żywe-
go słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Edyta Wilk

Narodowe Czytanie w naszej bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników do udzia-

łu w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której tegoroczna edycja odbyła się 
3 września. Pod patronatem pary prezydenckiej RP wspólnie czytano fragmenty 
powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, wybranej przez Polaków podczas in-
ternetowego głosowania spośród pięciu propozycji.
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W 1868 r. powstał ołtarz w północnej ka-
plicy kościoła w Korytnicy. Kaplica nosi imię 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Fun-
datorami ołtarza byli ks. Goławski oraz dzie-
dzic Kułakowski. W ołtarzu tym umieszczony 
został obraz, który znalazł się w tej kaplicy 
prawdopodobnie w 1675 r. kiedy to ówcześni 
właściciele Korytnicy – Krzysztof i Maria Wil-
czewscy ufundowali wzmiankowaną kaplicę. 
Nieznany jest czas powstania i geneza wize-
runku. Obraz Matki Boskiej Korytnickiej malo-
wany jest na płótnie. Przedstawia Maryję trzy-
mającą w lewej ręce Dzieciątko Jezus, prawą 
ręką tuli uje do siebie. U góry obrazu, w jego 
tle, po obu stronach głowy Madonny i Jezu-
sa znajdują się postacie aniołków. W dolnych 

rogach obrazu przedstawieni są dwaj święci. 
Postacie Maryi i  Jezusa przyozdobione są 
piękną metalową posrebrzaną sukienką z wy-
tłaczanymi motywami kwiatów. Na głowach 
Maryi i Jezusa widnieją zamknięte korony. Po-
chodzą one prawdopodobnie z 1726 r. kiedy 
to wzniesiony został wcześniejszy ołtarz Matki 
Bożej. Należy domniemywać, że to wówczas 
właśnie przyozdobiono obraz sukienkami i ko-
ronami, co było przejawem żywego kultu ma-
ryjnego. O tym, że ten kult był silny świadczą 
liczne wota w liczbie ponad 20: serca, ryngra-
fy, sznury korali. Kult Matki Boskiej Korytnic-
kiej miał charakter lokalny. Nie wyszedł poza 
granice parafii.

Stanisław Osowski

Kult Matki Bożej Korytnickiej
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Dnia 14 sierpnia 2016 roku w Staniowi-
cach odbył się Festyn Rodzinny, który zor-
ganizowany został przez Ochotniczą Straż 
Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
panią radną ze Staniowic. W programie im-
prezy znalazły się: występ dzieci i młodzieży 
szkolnej, kapel ludowych tj. Kapeli Stanisła-
wa Malickiego z Sędziszowa, Kapeli Maters 
z Kowalowa, a w godzinach wieczornych 
dyskoteka pod gwiazdami prowadzona przez 
zespół Magic Dance. Pogoda sprzyjała dobrej 
zabawie. Miejscem, gdzie została zorganizo-
wana impreza, był plac przed budynkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniowicach. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom za wsparcie finansowe, bo to 
dzięki ich ofiarności Festyn Rodzinny mógł 
zostać zorganizowany.

Ta historia ma swój początek wczesną wio-
sną. W pewien słoneczny, sobotni poranek dy-
rektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła 
II w Sobkowie – Stanisław Osowski przyjechał 
do Korytnicy w towarzystwie fotografa Mariu-
sza Łężniaka i filmującego budzącą się do ży-
cia przyrodę Łukasza Bełdowskiego. O geologii 
i osobliwościach przyrodniczych tego miejsca 
opowiadała Jolanta Stępień – nauczycielka bio-
logii i opiekunka klubu 4H, która opracowała 
w tym miejscu ścieżkę dydaktyczną. Wiedzie-
liśmy, że wzgórza i położona między nimi do-
linka urzekły naszych gości, ale wówczas nie 
przypuszczaliśmy, że to początek kolejnego, 
niezwykłego przedsięwzięcia. 

Decyzje i ustalenia na temat produkcji filmu 
przyrodniczego, który miał pokazać walory 
geologiczno – przyrodnicze Góry Łysej i Gro-
dziskowej w Korytnicy zapadły z początkiem 

Festyn Rodzinny
w Staniowicach

wakacji na spotkaniu Ł. Bełdowskiego , który 
reprezentował Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych i Kulturalnych „Pro Persona” w Ję-
drzejowie z J. Stępień. Potem zabraliśmy się 
do pracy. Szukaliśmy kwitnących, charak-
terystycznych dla murawy kserotermicznej 
i okolicznych pól roślin, polowaliśmy z kame-
rą na motyle i jaszczurki, wypatrywaliśmy na 
stokach Góry Łysej drążeń skałotoczy, prze-
mierzaliśmy las grodziskowy, by uchwycić 
najpiękniejsze jego oblicza. Później zostało 
już tylko sfilmować mioceńskie skamienia-
łości, nagrać wzgórza z lotu ptaka i opraco-
wać scenariusz, przy którym pomagała nam 
nauczycielka języka polskiego – Lidia Bana-
szek. Z końcem sierpnia prace nad filmem 
dobiegły końca. W dzień premiery, która od-
była się 3 września, podczas imprezy „Wa-
gonowe Tra La La Ciuchci Expres Ponidzie” 

twórcy filmu – Ł. Bełdowski i J. Stępień oraz 
burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek udzie-
lili wywiadu na Górze Łysej redaktor Radia 
Kielce – Ewie Pociejowskiej-Gawędzie. 

Film o geologiczno-przyrodniczych walo-
rach Korytnicy to wspaniała promocja mio-
ceńskiej przeszłości Góry Łysej i niezwykle 
urokliwej roślinności obu wzgórz. Mamy na-
dzieję, że „magia obrazu” sprawi, iż ścieżka 
klubu 4H będzie miała swoje nowe, drugie 
życie. Serdecznie dziękujemy Ł. Bełdowskie-
mu za współpracę. Zapraszamy do obejrze-
nia filmu i zachęcamy, by odwiedzić Koryt-
nicką Zatokę Rekinów. 

Jolanta Stępień

„Korytnicka Zatoka Rekinów”
przyrodniczy film o Górze Łysej i Górze Grodziskowej w Korytnicy


