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Ryszard Dębiński
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Tadeusz Domińczak

Dali cząstkę siebie 
potrzebującym

Inauguracja Akcji „Krew darem życia”

 W gminie Sobków, w lutym br., zainaugurowano Akcję 
„Krew darem życia” organizowaną co roku przez Świętokrzy-
skie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 

Pierwszy pobór najcenniejszego leku odbył się 14 lutego 
w Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej. Zgłosiło się tu-
taj 24 dawców, z których 17 zakwalifikowano do oddania krwi. 
W ten sposób,w ciągu kilku godzin, mieszkańcy tej miejscowo-
ści przekazali prawie 8 litrów leku, na który oczekują chorzy 
przygotowani do operacji lub dzieci na przetoczenie krwi.

W kolejnej akcji – 21 lutego br. ,w Szkole Podstawowej w Sob-
kowie, do oddania krwi zarejestrowało się 32 dawców, z których 
zakwalifikowano 31. Każdy z nich oddał 450 ml cennego leku, 
w sumie Bank Krwi wzbogacił się o prawie 14 litrów krwi.

Uczestniczyliśmy w tej akcji, którą kierował dr Adam Rut-
kiewicz ze ŚCKiK. Wraz z nim do Sobkowa przyjechało sześć 
osób personelu, które prowadziły badania dawców i pobór krwi.

W czasie naszej wizyty na leżance krew oddawała mieszkan-
ka Brzeźna Ewa Kamińska. Krew pobierała pielęgniarka Jo-
lanta Michno.
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Najcenniejszy lek oddaje Ewa Kamińska z Brzeźna. Iwona Chuda z Lipy oddała w swoim życiu prawie 10 litrów 
krwi, na zdjęciu – z córeczką.

Uczniowie ZPO Miąsowa podczas zbiórki pieniędzy na szczytny cel.

Dali cząstkę siebie potrzebującym

Pomoc 
pogorzelcom

Inauguracja Akcji „Krew darem życia”

Rankiem, 7 stycznia 2015 r., miesz-
kańców Miąsowej i Mzurowej zbudziły 
syreny alarmowe. W wyniku pożaru 
uległ zniszczeniu budynek mieszkalny 
p. Sumerów, mieszkańców Mzurowej. 

Uczniowie Zespołu Placówek Oświa-
towych w Miąsowej zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy na rzecz pogorzelców. 
Uzbieraną kwotę, w wysokości 601,23 zł 
przekazano poszkodowanym. 

Na szczególne wyróżnienie w tej ak-
cji zasługują: Krystian Łukawski - kl. 
V, Szymon Sędek - kl. V, Jakub Kwiat-
kowski - kl. V, Natalia Grabalska - kl. 
V, Gabriela Kwiecień - kl. V, Wojciech 
Piotrowicz - kl. III gimnazjum, Krzysz-

tof Parszewski - kl. III gimnazjum oraz 
Patryk Hałat - kl. III gimnazjum.

Głównym inicjatorem oraz organi-
zatorem akcji były samorządy uczniow-

skie. Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim darczyńcom, którzy odpowie-
dzieli na apel uczniów.

Pani Ewa oddała krew już po raz dziesia-
ty w życiu. Jeden raz przekazała także prób-
ke krwi, by zajejestrować się wśród dawców 
szpiku kostnego. Dlaczego to czyni ?

- Jestem zdrowa, więc jeżeli mam moż-
liwość pomocy komuś choremu, to biorę 
udział w takich akcjach – powiedziala 
reporterowi „GS”. Honorowe krwiodaw-
stwo, to cecha całej, mojej rodziny: krew 
oddaje mąż a ostatnio zdecydował się na 
ten gest mój syn. Akurat potrzebna była 
grupa krwi, którą dysponuje, dziewczyn-
ce do operacji. Postanowił jej pomóc...

Kolejna dawczyni, Iwona Chuda 

z Lipy, oddawała krew już po raz któryś 
z kolei, nie liczy tych akcji. Zaczęło się 
w 2000 roku, po śmierci jej córeczki. Pani 
Iwona ma konflikt serologiczny krwi ze 
swoim mężem i nowo narodzonym dzie-
ciom trzeba przetaczać krew. Wtedy, gdy 
w Kielcach urodziła córeczkę, brakowało 
akurat potrzebnej grupy krwi i po dwóch 
dniach dziecko zmarło. To był szok i wła-
śnie wtedy p. Iwona postanowiła oddawać 
swój najcenniejszy lek – krew. Może dzię-
ki niej uratowano życie któremuś z dzieci, 
tym bardziej, że pacjentka dysponuje bar-
dzo rzadką grupą krwi: B rh -

Dzielnej krwiodawczyni, która odda-
ła już ponad 10 litrów krwi, towarzyszyła 

w Sobkowie trójka dzieci. Każdemu, tuż 
po urodzeniu, przetoczono krew. Ten lek, 
na szczęście, znalazł się w odpowiedniej 
chwili i dzieci żyją. Może dzięki takim 
dawcom, jak p. Iwona..?

Podczas dwóch akcji w Miąsowej 
i Sobkowie, Bank Krwi kieleckiego Cenr-
tum wzbogacił się o prawie 22 litry cen-
nego leku. Ale to nie koniec szlachetnej 
akcji, będzie ona nadal prowdzona w gmi-
nie, m.in. latem, podczas Święta Gminy 
– corocznego festynu, kiedy krew oddaje 
rekordowa liczba dawców. To oni sprawia-
ją, że nasza gmina znajduje się w czołów-
ce gmin w Świętokrzyskiem w corocznej 
Akcji „Krew darem życia”. (Kos.)

dokończenie ze str. 1
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Dali cząstkę siebie potrzebującym

Sesję otworzył przewodniczacy rady 
Ryszard Dębiński, witając uczestników 
obrad, z sekretarzem gminy Piotrem 
Wawerem oraz skarbnikiem Barbarą 
Słomą. W sesji nie uczestniczył wójt Ta-
deusz Domińczak z powodu pilnego wy-
jazdu służbowego.

Radni, po przyjęciu porządku ob-
rad, przeszli do jego realizacji. Przyjęli 
uchwały, wcześniej przeanalizowane na 
komisjach RG, w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący:

- zwiększono dochody gminy o kwo-
tę przeszło 60 tys. zł z tytułu: darowizny 
na rzecz gminy jednego z mieszkańców 
Sokołowa Dolnego; dotacji wojewody na 
sprawowanie opieki nad miejscami pa-
mięci narodowej, pomocy państwa na do-
żywianie oraz dotacji na realizację zadań 
z tytułu opieki społecznej,

- zmniejszono dochody o prawie 
280,3 tys. zł - z tytułu zmniejszenia części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,

- zmniejszono wydatki o kwotę 140 
tys.zł - m.in. na remont samochodu „jelcz” 
dla OSP Sobków ze względu na pojawie-
nie się możliwości zakupu nowego sa-
mochodu z dofinansowaniem ze środkow 
unijnych oraz ze względu na zmniejsze-
nie rezerwy celowej na bieżące wydatki 
oświatowe,

- zwiększono wydatki o kwotę prawie 
200 tys. zł - z przeznaczeniem m.in. na: 
remont dróg wewnętrznych, na sporzą-
dzenie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów w Sokoło-
wie Dolnym, na sprawowanie opieki nad 
miejscami pamięci narodowej, na fundusz 
wsparcia Komendy Powiatowej PSP w Ję-
drzejowie, na projekt Comenius, realizo-
wany przez gimnazjum w Sobkowie oraz 
na pomoc państwa w zakresie usuwania 
azbestu w roku bieżącym. W wyniku tych 
zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu 
do kwoty 1.470.614 zł i zostanie pokryty 
przychodami z wolnych środków,

- zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej - będących konsekwencją 
zmian bieżących w budżecie,

- wyrażenia woli przystąpienia gmi-

Z sesji Rady Gminy

Radni przyjęli „Program opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi”

VI sesja Rady Gminy obradowała 26 lutego br., podejmując kilka uchwał istot-
nych dla funkcjonowania gminy. Radni przyjęli także sprawozdania o realizacji 
zadań oświatowych w ub. roku oraz informację o współpracy gminy z organiza-
cjami pozarządowymi i prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

ny Sobków do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej,

- zmiany uchwały w sprawie przystą-
pienia gminy do Międzygminnego Związ-
ku „Planowanie Przetrzenne” z siedzibą 
w Kielcach – reprezentantem gminy będzie 
teraz wójt Tadeusz Domińczak,

- zmiany uchwały w sprawie pobo-
ru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- zarządzenia poboru w drodze in-
kasa należności pieniężnych pobiera-
nych w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wynagrodzenia za inka-
so – obie te poprawki dotyczą zmiany in-
kasenta na Annę Stępień.

- przyjęcia „Programu Opieki nad 
Zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy”.

Rada przyjęła następnie informacje: 
o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy w roku 2014 oraz o współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata: 2012 – 2015, 
a także o realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Radni wysłuchali informacji „Z prac 
wójta między sesjami Rady Gminy” 
(omówienie publikujemy oddzielnie).

W ramach interpelacji i zapytań oraz 
wolnych wniosków głos zabrało kilkoro 
radnych, podnosząc problemy gminy, ale 
głównie swoich sołectw. Dotyczyły one 
m.in.: konieczności remontów oraz oczysz-
czenia dróg powiatowych, gminnych i we-
wnętrznych, oczyszczenia rowów i popra-
wienia poboczy przy tych drogach, a także 
naprawy uszkodzonych znaków drogo-
wych, ustawienia znaków zakazu jazdy dla 
quadów na terenie Parku Krajobrazowego 
(niszczą ten teren), konieczności zamon-
towania lampy oświetleniowej przy ul. 11 
Listopada w Sobkowie, rozwiązania pro-
blemu z przystankiem komunikacyjnym 
przy poseji p. Kozik, udzielenia pomocy 
jednej z rodzin w Mokrsku, zebrania śmie-
ci z „dzikich wysypisk” w Brzegach i przy 
starej drodze nr 7.

Do problemów tych ustosunkowali 
się oraz odpowiedzi udzielili: sekretarz 
gminy Piotr Wawer oraz pracownik UG 
Marian Saletra.

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono. (Kos.)

Kierownik Gminnego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Sobkowie informuje, 
że z dniem 2 marca br wznowiona zosta-
ła działalność Poradni Stomatologicznej 
w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie.

Poradnia stomatologiczna czynna jest 

Komunikat GZOZ w Sobkowie
w dniach: wtorek - od 1100 do 1800, środa - 
od 800 do 1500, piątek - od 1300 do 1800. 

Rejestracji można dokonywać telefo-
nicznie pod numerem: 41 387 10 06

Świadczenia stomatologiczne wykonywa-
ne są w ramach podpisanej umowy z NFZ.

Zgodnie z w/w promesą, wartość do-
tacji wynosić będzie 200 000 zł czyli 80% 
wartości zadania po udzieleniu zamówie-
nia publicznego. Środki z budżetu gminy, 
to kwota 50 000 zł. 

Promesa  
na remont drogi gminnej

Zostaną wykonane roboty za kwotę 
250 000 zł. Planowany termin realizacji 
zadania - do 31lipca br.

Wójt gminy Sobków otrzymał, 26 lutego br., z rąk wojewody świętokrzyskiego 
promesę na remont drogi gminnej nr 383010T Sobków oczyszczalnia – Korytnica 
o długości 700 mb.
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Lp. Miejscowość Data Godzina Miejsce zebrania
1. Nowe Kotlice 23.03.2015 1700

Świetlica wiejska2. Stare Kotlice 25.03.2015 1700

3. Brzeźno 24.03.2015 1700 Świetlica wiejska
4. Wólka Kawęcka 26.03.2015 1700 Świetlica wiejska
5. Mokrsko Dolne 27.03.2015 1700 Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym
6. Mokrsko Górne 30.03.2015 1700 Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym
7. Korytnica 30.03.2015 1700 Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy
8. Niziny 31.03.2015 1700 Lokal sołtysa
9. Jawór 31.03.2015 1700 Świetlica wiejska
10. Sokołów Dolny 1.04.2015 1700 Szkoła Podstawowa 
11. Sokołów Górny 14.04.2015 1700 Świetlica wiejska
12. Karsy 1.04.2015 1700 Świetlica wiejska
13. Wierzbica 08.04.2015 1700 Lokal sołtysa
14. Bizoręda 14.04.2015 1700 Świetlica wiejska
15. Szczepanów 18.03.2015 1700 Lokal Sołtysa
16. Mzurowa 13.04.2015 1700 Świetlica wiejska
17. Żeniki 13.04.2015 1700 Remiza OSP
18. Miąsowa 20.03.2015 1700 Świetlica wiejska w Miąsowej
19. Osowa 19.03.2015 1700 Świetlica wiejska w Miąsowej
20. Brzegi 14.04.2015 1700 Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach
21. Chomentów 15.04.2015 1700 Świetlica wiejska
22. Staniowice 09.04.2015 1700 Świetlica wiejska
23. Sobków 10.04.2015 1700 Szkoła Podstawowa 
24. Choiny 24.03.2015 1700 Na terenie posesji mieszkańca Choin

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów

Na początku każdego roku wiele gmin 
decyduje się na zamykanie małych szkół 
z uwagi na wysokie koszty ich prowadze-
nia, zupełnie nieprzystające do środków fi-
nansowych otrzymywanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego z budżetu pań-
stwa w ramach tzw. subwencji oświatowej. 

Z uwagi na całkowity brak uczniów, 
gmina Sobków planuje likwidację trzy-
klasowej Szkoły Podstawowej w Sobko-
wie, filia w Staniowicach, i utworzenie 
w Staniowicach dwuoddziałowego Przed-
szkola Samorządowego. 

W celu uświadomienia mieszkańcom 
gminy Sobków, jakie są koszty funkcjo-
nowania wszystkich szkół na terenie gmi-
ny oraz ilu uczniów obecnie uczęszcza do 
poszczególnych szkół, a ilu będzie cho-
dziło w najbliższych latach, przedstawia-
my poniższe opracowanie. 

Organizacja szkół  
i placówek oświatowych

W roku 2014 na trenie gminy Sob-
ków funkcjonowały następujące jednostki 
oświatowe:

1) 9 szkół podstawowych, w tym  
1 filia 3-klasowa,

2) 2 gimnazja publiczne,
3) 2 przedszkola samorządowe 

w Miąsowej i Sobkowie (obydwa 2-o-
ddziałowe, przy czym w Sobkowie z od-
działem przedszkolnym),

Pod względem organizacyjnym szkół 
wyróżnia się:

Oświata w gminie 

Zadania na dziś  
i prognozy na przyszłość

Na sesji Rady Gminy, 26 lutego 2015 r., radni zapoznali się z informacją wójta 
gminy na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 
2014/2015 i finansowania zadań oświatowych w 2014 r.

1) 4 sześcioklasowe szkoły podstawowe 
(Chomentów, Lipa, Sobków, Sokołów Dol-
ny) oraz 1 trzyklasowa filia (Staniowice), 
w skład których wchodzą również oddziały 
przedszkolne (poza SP w Sobkowie);

2) 4 zespoły jednostek oświatowych, 
z czego 3 składające się ze szkoły podsta-
wowej i przedszkola (Brzegi, Korytnica, 
Mokrsko Dolne) oraz 1 składający się ze 
szkoły podstawowej wraz z oddziałem 
przedszkolnym i gimnazjum (Miąsowa).

Wydatki na oświatę w 2014 r.  
a część oświatowa subwencji ogólnej

Wydatki na bieżące funkcjonowa-
nie oświaty w gminie Sobków w 2014 r. 
zamknęły się kwotą 10 756 184,51 zł. 

stwa na wyposażenie szkół podstawowych 
w podręczniki do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego, materiałów 
edukacyjnych do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego lub materia-
łów ćwiczeniowych w kwocie 8 149,11 zł.

Różnica 2 774 081,40 zł zostanie po-
kryta z dochodów gminy. W kwocie tej 
mieszczą się również wydatki związane z:

- dowozem dzieci do szkół – 345 
597,86 zł,

- utrzymaniem Zespołu Obsługi Eko-
nomiczno–Administracyjnej Oświaty – 
267 535,11 zł.

Ustalając wysokość subwencji oświa-
towej dla gmin, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej uwzględnia przede wszystkim 
liczbę uczniów, przy czym nigdy nie były 
określone standardy w oświacie przewi-
dujące m.in. liczebność klas w szkołach 
tak wiejskich jak i miejskich. Z analizy 
metryczki subwencyjnej wynika, że tyl-
ko Szkoła Podstawowa w Miąsowej oraz 
gimnazja w Sobkowie i Miąsowej mają 
wystarczającą liczbę uczniów w stosunku 
do należnej subwencji.

Opracował: Ryszard Nazimek
W kwocie tej 
mieści się część 
oświatowa sub-
wencji ogól-
nej w kwocie 
7 684 041 zł 
a także dotacja 
celowa z bu-
dżetu państwa 
na realizację 
z a d a ń  w ł a -
snych w zakre-
sie wychowa-
nia przedszkol-
nego w kwocie 
289 913 zł i do-
tacja celowa 
z budżetu pań- Szkoła to nie tylko nauka, ale także zajęcia z wychowania fizycznego.
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Alkoholizm – wzrasta liczba zagrożonych w gminie

Jak wynika z danych Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, w roku 2013 liczba osób 
uzależnionych od alkoholu stanowiła 2 % 
populacji, z czego 800 tys. to Polacy. Oso-
by pijące szkodliwie, to ok. 2,5 mln osób, 
natomiast liczba osób żyjących w otocze-
niu alkoholika (współmałżonkowie, ro-
dzice), to ok.1,5 mln Polaków.

Alkoholizm w gminie Sobków

Jak wynika z danych, przygotowanych 
przez Gminną Komisję Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 
styczniową sesję Rady Gminy (przyjęła 
ona Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015), na terenie gminy funkcjonuje 39 
punktów sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych,w tym 5 punktów sprze-
daży gastronomicznej. Sugeruje się, na 
podstawie analizy zjawiska alkoholizmu 
w gminie, by zmniejszyć liczbę punk-
tów sprzedaży alkoholu na terenie gminy 
i w ten sposób ograniczyć dostępność do 
alkoholu. 

Jak wynika z danych Komendy Po-
wiatowej Policji w Jędrzejowie, liczba 
interwencji, mających związek z naduży-
waniem alkoholu, w 2014 r. wzrosła. Nie-
pokojącym zjawiskiem jest przemoc wy-
stępująca w rodzinach, w których wystę-
pują problemy alkoholowe. Pozytywnym 
zjawiskiem mogą być tylko 2 interwencje, 
gdzie wystąpił problem narkotyków i to 
u osób nie z naszej gminy. Byli to uczest-
nicy imprezy plenerowej „Techo - Party” 
we wsi Mzurowa. Można więc domnie-
mywać, że w gminie, póki co, zagrożenie 
narkotyczne nie występuje. Nie oznacza 
to, że powinno się zaprzestać prowadzić 
działania profilaktyczne.

Wróćmy jednak do problemów alko-
holowych: w ub. roku policja odnotowała 
209 interwencji w sprawach związanych 
z nadużywaniem alkoholu (w 2013 r. - 
176). Dotyczyły one m.in.: 124 interwen-
cji domowych (75 w 2013 r.), 19 przy-
padków znęcania się fizycznego i psy-
chicznego (10), 5 wypadków drogowych 
spowodowanych przez pijanych kierow-
ców (0), zatrzymania 39 kierowców (46) 
prowadzących pojazdy mechaniczne „na 
podwójnym gazie”.

Skalę problemu nadużywania alko-
holu pokazuje także liczba rodzin z pro-
blemem alkoholowych objętych pomocą 

GOPS. W ub. roku liczba rodzin, którym, 
udzielono pomocy wyniosła 177, w tym 
40 rodzin z problemem alkoholowym 
(w 2013 r. - 35). Siedem osób poddało 
się badaniom lekarzy biegłych, 4 sprawy 
skierowano do sądu o przymusowe lecze-
nie. Odnotowano też 9 osób 
zmotywowanych do podjęcia 
leczenia w Poradni Leczenia 
Uzależnień.

Z rozmów przeprowa-
dzonych z wnioskującymi 
o wszczęcie procedury przy-
musowego leczenia, należa-
łoby sądzić, że wzrosła świa-
domość społeczeństwa na 
temat negatywnych skutków 
nadużywania alkoholu i moż-
liwości szukania pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej. 
Warto podkreślić, iż zmniejszyło się po-
czucie wstydu osób (rodzin) współuzależ-
nionych, które zgłaszając się do komisji, 
oczekują skłonienia ich pijących bliskich 
do podjęcia się leczenia z uzależnienia. 
Coraz więcej osób nadużywających alko-
holu, mając na uwadze skutki, niejedno-
krotnie dobrowolnie podejmuję terapię.

Niestety, większość zgłoszonych osób, 
nadużywających alkoholu, nie dostrzega 
negatywnych skutków tego nałogu i nie 
chce się poddać terapii. Wtedy trzeba 
sięgnąć nawet po metody przymusowe-
go leczenia. Rzecz w tym, że na miejsce, 
np. w szpitalu w Morawicy, trzeba czekać 
niekiedy ponad... dwa lata. To najsłabsze 
ogniwo łańcucha terapeutycznego. Skaza-
ny alkoholik ma sobie za nic wyrok sądo-
wy i pije nadal...

Jak walczyć z zagrożeniami ?

Wytyczne zawarte są w aktach praw-
nych: ustawie z 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym oraz ustawie z 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Na ich podstawie powstaje i uchwalany jest 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. Na sesji 
Rady Gminy, 23 stycznia br., Rada Gminy 
przyjęła taki dokument na rok 2015.

Jak czytamy w uchwale, „głównym 
celem programu jest ograniczenie zdro-
wotnych i społecznych skutków wyni-
kających z nadużywania napojów alko-
holowych oraz innych środków psycho-
aktywnych poprzez podnoszenie wiedzy 

i świadomości mieszkańców gminy oraz 
prowadzenie skoordynowanych działań 
profilaktycznych i terapeutycznych, któ-
rych adresatem są całe populacje oraz jed-
nostki z grupy podwyższonego ryzyka”.

W zadaniach programy wymienia się:
- zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

- udzielanie rodzinom pomocy psy-
chospołecznej i prawnej a w szczególno-
ści ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjnej i edukacyjnej w za-
kresie rozwiązywania problemów alko-
holowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży – 
w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

- podejmowanie i finansowanie dzia-
łań o charakterze informacyjno – eduka-
cyjnych, przeznaczonych dla rodziców,

- wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służą-
cych rozwiązywaniu problemów alkoho-
lowych,

- podejmowanie interwencji w związ-
ku z naruszaniem przepisów określonych 
w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego,

- bieżąca działalność GKPiRPA - in-
stytucja zobowiązania do leczenia odwy-
kowego.

Na realizacje tego programu są okre-
ślone środki – w tym roku 110 tys. złotych 
pochodzących z opłat za pozwolenia na 
handel alkoholem.

Najwięcej pieniędzy, jak wynika z pla-
nu wydatków komisji, przeznaczy się na: 
prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej, w tym prowa-
dzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach za-
gospodarowania wolnego czasu młodzieży 
– 48 tys. zł, na udzielanie pomocy rodzi-
nom, w których występują problemy alko-
holowe – pomoc prawna, psychospołeczna 
oraz ochrona przed przemocą – 32 tys. zł, 
na zwiększenie dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych i zagrożonych uzależnieniem 
oraz współuzależnionych – 10 tys. zł.

Należy mieć nadzieję, że tak wyko-
rzystane środki na walkę z alkoholizmem 
przyniosą pożądany skutek.

(J.K.)

Tę chorobę można i trzeba leczyć !
Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zacho-

wania, które w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycz-
nej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Patologia ta prowadzi do de-
gradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego a w rezultacie do rozpadu 
rodzinnego.
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Od maja ub. roku w Sobkowie, przy 
ul. Kieleckiej 31, funkcjonuje nowa ap-
teka, należąca do mgr farm. Anny Wa-
ligórskiej – Bąk. Jest to druga apteka 
w Sobkowie i trzecia w gminie, albo-
wiem w Osowej istnieje jeszcze punkt 
apteczny.

Apteka „W Rynku” realizuje recepty 
na leki refundowane i pełnopłatne a także 
wnioski na pieluchomajtki oraz wkładki 
urologiczne. Tutaj przygotowuje się także 
tzw. leki robione.

Apteka „W Rynku” czynna jest co-
dziennie, w godz.: 8.00 - 18.00 oraz w so-
boty od 8.00 do14.00. Klientow oprócz 
właścicielki, obsługuje także technik 
farm. Renata Waligórska.

Nowa apteka  
w Sobkowie

W zakresie podatków lokalnych wójt 
gminy wydał: 10 zaświadczeń o nie zale-
ganiu z należnościami podatkowymi, 15 
zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa 
rolnego, 4195 decyzji wymiarowych dot. 
łącznych zobowiązań pieniężnych.

W zakresie działalności gospodar-
czej wójt wydał 17 potwierdzeń o doko-
naniu wpisu do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej. 

W zakresie gospodarki komunal-
nej wójt wydał: 12 zaświadczeń o prze-
znaczeniu działek w MPZP / studium, 6 
wypisów i wyrysów z MPZP, 3 decyzje 
o ustaleniu warunków zabudowy,1 umo-
wę na aktualizację dokumentacji koszto-
rysowej robót budowlanych dla zadania 
„Budowa PSZOK w Sobkowie”,1 ogło-
szenie przetargu nieograniczonego na 
utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na terenie gminy 
Sobków”.

W zakresie gospodarowania mie-
niem komunalnym wójt gminy wykonu-
jąc uchwałę w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami, stanowiącymi 
własność gminy, na wniosek dotychcza-
sowych najemców lokali użytkowych, 
mieszczących się w budynkach stano-
wiących własność gminy, położonych 
w miejscowości Chomentów i Sokołów 
Górny, wyraził zgodę na zawarcie kolej-
nych umów najmu, na okres trzech lat. 

17 lutego 2015 r. wójt ogłosił przetargi 
ustne, nieograniczone na wydzierżawie-

nie nieruchomości rolnych położonych 
w obrębie Nowe Kotlice (działka nr 226) 
i w obrębie Brzeźno (działka nr 163/1). 
Termin przetargów został wyznaczony na 
23 marca br.

Nadto zawarto jednodniową umowę 
na wynajem pomieszczenia w budynku 
remizy OSP w miejscowości Korytnica 
na zorganizowanie imprezy noworocznej 
oraz wydzierżawiono na okres dwóch dni 
plac obok budynku OSP Sobków na usta-
wienie ambulansu dla potrzeb przeprowa-
dzenia badań dzieci. 

Wydano jedną decyzję zatwierdzającą 
podział nieruchomości, stanowiącej wła-
sność osoby fizycznej, oraz jedną decyzję 
zatwierdzającą podział działki nr 331/3 
stanowiącej własność Agencji Nieru-
chomości Rolnych, Oddział Terenowy 
w Rzeszowie, wydzielając pas gruntu na 
poszerzenie drogi nr 1105.

Wydano cztery zawiadomienia wójta 
o nadaniu numeru porządkowego nieru-
chomości.

Wójt wydał 15 zarządzeń wsprawach 
istotnych dla funkcjonowania gminy.

W w/w okresie wójt gminy brał udział 
spotkaniach, wyjazdach służbowych, 
reprezentując tam interesy gminy i jej 
mieszkańców.

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

Z prac wójta między 
sesjami Rady Gminy

Zapraszamy na bezpłatne, 
komputerowe badanie wzroku

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE 

ul. Źródłowa 3 
8 kwietnia 2015 r., godz.: 10.00-12.00

Rejestracja: 41/387 10 06

OŚRODEK ZDROWIA 
OSOWA 13, 

7 kwietnia 2015 r., godz.: 13.00-15.00

Rejestracja: 41/387 30 26

Badanie przeprowadzi Firma Norimp 
Bako Poland Spółka z o.o. Spółka Ko-
mandytowa, ul. Czecha 1, 80 - 288 Gdańs, 
która oferuje:
 - możliwość zakupu okularów :

• do czytania,
• do pracy przy komputerze,
• dla kierowców,

 - fachowy dobór szkieł i opraw okula-
rowych po cenach hurtowych - okulary 
na każdą kieszeń.

Zapraszamy dorosłych i dzieci powy-
żej 15 roku życia.

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt gminy, 
w okresie od 26.01. do 25.02.2015 r., wykonywał podjęte przez Radę Gminy uchwa-
ły i realizował zadania określone przepisami prawa.

Nowo otwarta apteka „W Rynku”, w Sobkowie. Właścicielka Anna Waligórska - Bąk za pierwszym 
stołem swojej apteki.
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Ważne  
dla rolników !

Na zabawę przybyło kilkadziesiąt 
dzieci, we wspaniałych kreacjach balo-
wych i w przebraniach. Każde dziecko 
otrzymało ręcznie robioną maskę karna-
wałową, wykonaną wcześniej w ramach 
zajęć świetlicowych. Za użyczenie ma-
teriałów do wykonania masek serdecznie 
podziękowania p. Wioletcie Stefańskiej. 

Bal rozpoczął się wspólnymi tańca-
mi. Nie tylko najmłodsi, ale również ich 
rodzice, chętnie brali udział w zabawach 
i konkurencjach, np. taniec z balonem 
w parach, kaczuszki, korowody. Dla 
wszystkich uczestników zabawy został 
przygotowany i ufundowany słodki po-
częstunek przez Beatę Syncerz, radną 
naszej wsi, która udostępniła dzieciom 
piękną maskę przywiezioną z Wenecji. 
Największą jednak atrakcją balu stała się 
wata cukrowa, do której ustawiła się dłu-
ga kolejka. Jest do zasługa jednej z mam 
p. Pauliny Chwastek, która użyczyła ma-
szyny do waty cukrowej. Zabawa zakoń-
czyła się wyborem króla i królowej balu. 
Ukoronowani zostali: Maja Wieczorek 
(7 lat) i Alan Wychowaniec (6 lat).

Michał Woźniak jest jednym z 20 mło-
dych profesjonalistów, którzy w całej Pol-
sce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy 
kultury. To młodzi ludzie mający cieka-
wą, przyszłościową pracę związaną z no-
woczesnymi technologiami. Wszystkich 
łączy charyzma, pasja i ważne doświad-
czenia zawodowe, mogące być inspiracją 
dla młodzieży.

Młody profesjonalista przyjechał do 
Sobkowa na spotkanie z uczniami Pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak 
wygląda jego dzień pracy, wspólnie rozma-
wiano o nowych zawodach i zastanawiano 
się, które z nich są najbardziej przyszło-
ściowe. Przeprowadzony quiz o rynku 
pracy poszerzył wiedzę młodzieży o takie 
zagadnienia jak geoarbitraż czy startup. 
Gimnazjaliści poznali kierunki studiów 
gwarantujące znalezienie pracy i przeko-
nali się jak ważna jest znajomość nowych 
technologii oraz języków obcych. Całość 
spotkania miała charakter warsztatowy, 
a na jego zakończenie uczestnicy otrzymali 
dodatkowe materiały edukacyjne w postaci 
listy przydatnych linków do stron interne-
towych. Spotkanie zainspirowało młodzież 
do świadomego planowania przyszłości 
w powiązaniu z własnymi marzeniami. 

Bal maskowy w Chomentowie
W Chomentowie odbył się, 7 lutego 2015 roku, bal maskowy dla dzieci, 

zoorganizowany przez pracownicę świetlicy - Patrycję Milast.

Młody profesjonalista  
w Gminnej Bibliotece Publicznej
74 młodych mieszkańców gminy Sobków już wie, co warto studiować i gdzie 

znaleźć przyszłościową pracę. 13 lutego, w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Sobkowie, spotkali się z Michałem Woźniakiem, ekspertem w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci, prywatności i edukacji medialnej, członkiem Rady ds. 
Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, działaczem społecznym, 
który opowiedział im o swojej karierze.

Spotkanie zostało zrealizowane dzięki 
udziałowi Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sobkowie w trzeciej edycji projektu „Link 
do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”. 
Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, realizowa-
ne dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tej 
pory - podczas dwóch poprzednich edycji 
projektu - w całej Polsce odbyło się blisko 
750 takich spotkań, w których uczestniczy-
ło ponad 21 tysięcy osób. 

Edyta Wilk

Spotkanie z Michałem Woźniakiem w GBP w Sobkowie.

Przebierańcy na balu maskowym w Chomentowie.

Urząd Gminy w Sobkowie informu-
je, że zawarta została umowa z Punktem 
Zbiorczym Padliny, ul. Przedborska 87, 
29-100 Włoszczowa, który reprezentuje 
Stanisław Hartwig , tel.: 041.3942706, 
kom.: 692364361

Zakład ten wykonuje:
1 Odbiór własnym transportem padłych 

zwierząt dzikich porzuconych i bez-
domnychz terenu dróg i placów gmin-
nych,

2 Odbiór własnym transportem padłych 
zwierząt gospodarskich z zagrody in-
dywidualnych rolników z terenu  gminy 
Sobków, bez żądania zapłaty od rolnika,

3 Odbiór, o którym mowa w ust. 1 i 2 
odbędzie się  w ciągu 24 godzin w po-
rze wiosenno - letniej  oraz w ciągu 48 
godzin w porze jesienno - zimowej od 
chwili telefonicznego zgłoszenia.
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HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  
ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU GMINY SOBKÓW W OKRESIE: 01.03.2015-31.10.2016

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

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW

ZMIANA: ODPADY ZMIESZANE
4-TY WTOREK w miesiącu MARCU 2015 r.

 2-GI WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA od 01.04.2015 r. do 31.10.2016 r.
ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 

PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 
BIODEGRADOWALNE 

4-TA ŚRODA KAŻDEGO MIESIĄCA 
POPIÓŁ

4-TA ŚRODA LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016
ODPADY NIEBEZPIECZNE

4-TA ŚRODA LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD
ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 

Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków
30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

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.

Miejscowość: KORYTNICA, JAWÓR, LIPA, KARSY, NIZINY
ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW

ODPADY ZMIESZANE
2-GI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE
4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA (WYJĄTKOWO 

29.03.2016)
POPIÓŁ

4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016
ODPADY NIEBEZPIECZNE

4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD
ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 

Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków
29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

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.

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

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW

ODPADY ZMIESZANE
4-TY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE , METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE
2—GA ŚRODA KAŻDEGO MIESIACA (WYJĄTKOWO 07.11.2015)

POPIÓŁ
2-GA ŚRODA LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
2-GA ŚRODA LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD (WYJĄTKOWO 

07.11.2015)
ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 

Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków
30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

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. 

Miejscowość: SOBKÓW, MOKRSKO DOLNE, MORKSO GÓRNE, 
NOWE KOTLICE, WÓLKA KAWĘCKA

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.
TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW
ODPADY ZMIESZANE

4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA (WYJĄTKOWO 30.05.2016)
ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 

PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 
BIODEGRADOWALNE

2-GI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA
POPIÓŁ

2-GI PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ
ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016
ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GI PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD
ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 

Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków
29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

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.

Odpady komunalne odbierane będą 
tak jak do tej pory, w pojemnikach lub 
workach:

a) kolor niebieski: z przeznacze-
niem na papier, tektura i tekstylia,

Podpisanie umowy na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych

17 lutego 2015 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sobków, w okresie od 1 mar-
ca 2015 r. do 31 października 2016 r.” z przedsiębiorstwem „EKOM” Ma-
ciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny na kwotę 580 000 zł brut-
to. Kwota ta jest znacznie wyższa w porównaniu do poprzedniej umowy  
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wnoszone opłaty  
na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi obecnie nie pokry-
wają całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

b) kolor żółty: z przeznaczeniem 
na tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metal,

c) kolor brązowy: z przeznaczeniem 
na odpady ulegające biodegradacji,

d) kolor zielony: z przeznacze-
niem na szkło i opakowania szklane,

e) kolor czarny: z przeznacze-
niem na pozostałe odpady, w tym od-
pady niesegregowane,

f) kolor szary: z przeznaczeniem 
na popiół,

g) odpady wielkogabarytowe,
h) odpady niebezpieczne.

Odpady komunalne odbierane 
będą zgodnie z poniższym harmono-
gramem:
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HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  
ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU GMINY SOBKÓW W OKRESIE: 01.03.2015-31.10.2016

Miejscowość: KORYTNICA
ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE
ODPADY ZMIESZANE

2-GI CZWARTEK, 4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA 
(WYJĄTKOWO 30.05.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE
2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA 

(WYJĄTKOWO 29.03.2016)
POPIÓŁ

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ, 
PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 
Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016
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.

Miejscowość: SOBKÓW
ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE
ODPADY ZMIESZANE

2-GI CZWARTEK, 4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA 
(WYJĄTKOWO 30.05.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE
2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA 

(WYJĄTKOWO 29.03.2016)
POPIÓŁ

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ, 
PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
2-GI PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 
Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016
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.

Miejscowość: OSOWA
ODBIERAJĄCY: PODWYKONAWCA „POLTER”

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE
ODPADY ZMIESZANE

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA 
(WYJĄTKOWO 29.03.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE
2-GI CZWARTEK , 4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA 

(WYJATKOWO 27.05.2016)
POPIÓŁ

2-GI CZWARTEK, 4-TY CZWARTEK LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, 
GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
07.05.2015, 08.10.2015, 04.05.2016, 05.10.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
2-GI CZWARTEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 
Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków

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.

Miejscowość: BRZEGI
ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE
ODPADY ZMIESZANE

2-GI WTOREK, 4-TY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA
ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 

PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 
BIODEGRADOWALNE

2-GA ŚRODA (WYJATKOWO 07.11.2015) , 4-TA ŚRODA KAŻDEGO 
MIESIACA
POPIÓŁ

2-GA ŚRODA , 4-TA ŚRODA LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, 
GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
2-GA ŚRODA LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD (WYJATKOWO 

07.11.2015)
ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 

Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków
30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

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.

Miejscowość: SOKOŁÓW DOLNY, SOKOŁÓW GÓRNY, STARE KOTLICE
ODBIERAJĄCY: PODWYKONAWCA „POLTER”

TERMIN ODBIORU: NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW

ODPADY ZMIESZANE 
3-CI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA (WYJATKOWO 16.08.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE 
3-CI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA 

POPIÓŁ
4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK , GRUDZIEŃ 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
04.05.2015, 05.10.2015, 02.05.2016, 03.10.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
3-CI CZWARTEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

 ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 
Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków

04.05.2015, 05.10.2015, 02.05.2016, 03.10.2016
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.

Miejscowość: CHOINY, ŻERNIKI, BIZORĘDA, OSOWA
ODBIERAJĄCY: PODWYKONAWCA „POLTER”

TERMIN ODBIORU; NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW

ODPADY ZMIESZANE 
2-GI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA 

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): 
PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, 

BIODEGRADOWALNE 
2-GI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA

POPIÓŁ
4-TY CZWARTEK LUTY, KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK , GRUDZIEŃ 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
07.05.2015, 08.10.2015, 04.05.2016, 05.10.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE
2-GI CZWARTEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

ZUŻYTE BATERIE – ze szkół z terenu Gminy Sobków oraz z Urzędu 
Gminy PRZETERMINOWANE LEKI – z aptek z terenu Gminy Sobków

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.

Podpisanie umowy na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
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Od 1 marca br. nowe dowody osobisteSpotkanie z sołtysami i rolnikami

Stare dokumenty  
– nadal ważne !

Od marca 20l4 r. funkcjonuje przy 
tym stowarzyszeniu Regionalne Centrum 
Mikroorganizmów, którego celem jest 
popularyzacja stosowania pożytecznych 
mikroorganizmów w codziennym naszym 
życiu. Cała działalność tego centrum 
opiera się na współpracy ze Stowarzy-
szeniem Ekosystem Dziedzictwo Natury 
z Warszawy. Społeczna zaś filozofia tego 
ruchu pod nazwą „Krąg Zdrowia”, skupia 
już dziś p. 35 tyś. polskich użytkowników 
PrioBioEmów.

Jak wyjaśnił na wstępie Henryk Mi-
chalkiewicz, „za uniwersalne i ponadcza-
sowe uznajemy znaczenie myśli jednego 
z indiańskich wodzów żyjącego w XVIII 
wieku iż: „Ziemia nie należy do człowieka, 
to człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek 
przydarzy się Ziemi - przydarzy się czło-
wiekowi”. Toteż naszym, głównym celem 
jest uzdrowienie Ziemi pod szczytnym ha-
słem „Zdrowa Ziemia i jej mieszkańcy”.

Reprezentujący Stowarzyszenie Eko-
system Dziedzictwo Natury Michał Mo-
relowski zwrócił uwagę zebranym, iż 
gleba to nie martwa skała, a aplikowane 
przez ostatnie kilkadziesiąt lat nawozy, 
wapno, środki ochrony roślin poważnie 
nadwyrężyły jej zdrowie. Panuje bowiem 
utrwalone od lat przekonanie, że jak się nie 
posypie (nawozów), to nie urośnie. Nikt 
jednak nie mówi o postępującej degrada-
cji gleby. A chora gleba rodzi plony z co-
raz większym trudem i coraz większym 
kosztem a ograbiana z materii organicznej 
niejednokrotnie odmawia posłuszeństwa. 
Czy można dalej tak uprawiać? Być może 
tak, jednak będzie 
to powodowało 
dalszą degrada-
cję gleby i czyni-
ło uprawy coraz 
bardziej koszto-
chłonne. Czy jeśli 
zniszczymy glebę, 
to zwiniemy ją jak 
stary dywan i ku-
pimy nową?

Czy ten pro-
ces można zatrzy-
mać? My uwa-
żamy, że tak pod 
warunkiem, że 
mieszkańcy Ziemi 

sami uwierzą, że można uzyskać wysokie 
plony i najwyższą jakość płodów rolnych 
metodami sprzyjającymi zdrowiu czło-
wieka i środowiska. Nie trzeba do tego 
celu manipulować w myślach odbiorców 
strasząc, że tylko GMO jest drogą postę-
pu i możliwością wyżywienia świata, To 
probiotechnologia w uprawie i hodowli 
zwierząt jest przyjazna środowisku i uza-
sadniona ekonomicznie.

Tak więc PrioBioEmy to nie tylko spe-
cyfiki, ale przede wszystkim życiodajny 
partner organizmu człowieka i całej flory 
i fauny. Te pożyteczne mikroorganizmy, 
jak je nazywamy, spulchniają glebę i udo-
stępniają roślinie pokarm, blokują chorobo-
twórczą mikroflorę, uodporniają na wiele 
infekcji. I te pożyteczne mikroorganizmy, 
których brak widać gołym okiem - licz-
ne alergie, egzemy, infekcje, postępujące 
w zastraszającym tempie choroby onkolo-
giczne, brak odporności i całkowite wyja-
łowienie gleby. Ta niekiedy brutalna inge-
rencja człowieka w naturę spowodowała, 
że wyeliminowano całkowicie z życia te 
pożyteczne organizmy. I te pożyteczne 
mikroorganizmy, to właśnie PrioBioEmy. 
Począwszy od priobiotyków dla zdrowia 
ludzi, dla roślin i gleby, dla zwierząt, dla 
domu a skończywszy na kosmetykach, 
oczyszczalniach i kompostowniach.

Zachęcamy do współpracy z nami. 
Można się z nami skontaktować osobiście 
czy też telefonicznie. Nasz adres: Jędrze-
jów ul. Armii Krajowej 9/328, tel.: 881 
706 203.

„Zdrowa Ziemia  
i jej mieszkańcy”

Pod takim hasłem odbyło się, 23 lutego br., spotkanie z sołtysami i rolnikami 
gminy Sobków, którego organizatorem był wójt gminy Tadeusz Domińczak a jego 
inicjatorem Henryk Michałkiewicz – prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Społecznych i Kulturalnych „ProPersona”.

Zdrowe leki, to zdrowi ludzie...

Już od 1 marca obowiązują nowe 
dowody osobiste, bez adresu zamel-
dowania. Ułatwieniem jest możliwość 
ubiegania się o nie w dowolnej gminie 
na terenie całego kraju. Dotychczasowe 
dowody osobiste nie tracą ważności.

W związku z wprowadzeniem nowych 
wzorów dowodów osobistych, od 1 marca 
na terenie całego kraju został uruchomio-
ny nowy informatyczny system rejestrów 
państwowych. W zintegrowanym syste-
mie znajdą się m.in. rejestry PESEL, do-
wodów osobistych i aktów stanu cywilne-
go. Nowe rozwiązania mają być znacznie 
bardziej korzystne dla klientów, którzy 
wnioski o wydanie dowodu będą mogli 
składać na terenie całego kraju. Należy 
jednak pamiętać, że aplikacja informa-
tyczna, wspierająca System Rejestrów 
Państwowych, jest wciąż modyfikowana. 
W związku z tym, w pierwszym okresie 
wdrażania nowego systemu, czas rejestra-
cji nowych dowodów na terenie całego 
kraju może się wydłużyć. 

Dostęp do elektronicznego systemu 
rejestracji dowodów osobistych będą 
miały wszystkie urzędy gmin. Dzięki 
temu, wnioski o wydanie dowodu osobi-
stego będzie można składać w dowolnej 
gminie na terenie całego kraju, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania. Będzie też 
możliwość przesłania wniosku o dowód 
drogą elektroniczną. – Do wniosku trzeba 
będzie załączyć aktualną fotografię, czyli 
wykonaną nie wcześniej niż sześć miesię-
cy przed datą złożenia wniosku. Gotowy 
dowód osobisty będą mogli odbierać tak-
że pełnomocnicy.Dotychczasowe dowody 
osobiste zachowują ważność i nie trzeba 
ich wymieniać.

Co się zmieni  
w nowym dowodzie osobistym?

Format i wymiary nowego dowodu 
osobistego pozostaną bez zmian. Foto-
grafia natomiast będzie taka sama jak 
w paszportach. Dowód osobisty będzie 
ważny przez 10 lat od daty jego wydania. 
W przypadku dzieci do 5 roku życia do-
wód będzie ważny przez 5 lat. Nowy wzór 
dowodu nie będzie zawierał informacji 
o adresie zameldowania, kolorze oczu 
i wzroście. Nie będzie też zawierał zeska-
nowanego podpisu właściciela dowodu. 
Wyrobienie nowego dowodu osobistego 
będzie bezpłatne.

Kłopoty 
Zmiany miały wejść płynnie, ale już 

są problemy. Wzory dokumentów są nie-
dostępne w serwisie PRADO, z którego 
korzystają wypożyczalnie samochodów 
i hotele w całej Europie. MSW przekonuje, 
że stosowne wzory dokumentów wysłało, 
17 lutego br., do Brukseli i to po stronie 
instytucji unijnych jest opóźnienie.
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Stare dokumenty  
– nadal ważne !

Będzie łatwiej wybudować dom

Azyl dla bezdomnych zwierząt

Sejm uchwalił zmiany w Prawie Budowlanym 

Obowiązek rozwiązania tego problemu 
spada na gminę. Zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami, każda gmina musi posiadać „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt.” Taki program, 
na rok bieżący, ma również gmina Sobków.

Jak się dowiadujemy z tego programu, 
zwierzęta bezdomne - psy i koty - będą umiesz-
czane w schronisku dla zwierząt w Nowinach 

przy ul. Przemysłowej 89, na podstawie umo-
wy z BAROS - Maciej Glijer, ul. Berezów 76 d, 
w Suchedniowie, z którym gmina Sobkow za-
warła umowę na wyłapywanie zwierząt, trans-
port i umieszczanie ich w schroniku.

Całodobową opiekę, zwierzętom poszko-
dowanym w wypadkach drogowych, wyko-
nywać będzie lek. wet. Marcin Komorowicz, 
gabinet wet., ul. Berberysowa 24 w Kielcach.

Problem bezdomnych zwięrząt (psy, koty) znany jest od lat w każdej gminie. Są ludzie, 
którzy pozbywają się czworonogich „przyjaciół” z różnych względów, ot, choćby z powodu 
wyjazdu na urlop. Bezpańskie psy, a także koty, wałęsają się wtedy, bez żadnej opieki, po 
gminie, stwarzając niekiedy spore niebezpieczeństwo.

 Nowela Prawa Budowlanego znosi wy-
móg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub przebudowę domu jednorodzin-
nego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, 
których obszar oddziaływania nie wykracza 
poza granice działki objętej inwestycją, czyli 
w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla 
sąsiadów. W takich przypadkach konieczne 
będzie jedynie zgłoszenie budowy z projek-
tem budowlanym i dołączenie dokumentów 
wymaganych w trybie pozwolenia na budowę 
dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni 
na ewentualny sprzeciw.

Skrócono także czas oczekiwania na tzw. 
„milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprze-
ciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przy-
padku obiektów oddawanych do użytkowania 
na podstawie zgłoszenia.

Nowela znosi ponadto obowiązek załącza-
nia do projektu budowlanego oświadczeń o za-
pewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz 
o warunkach przyłączenia do sieci wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
oraz oświadczeń właściwego zarządcy dro-
gi o możliwości dostępu do drogi publicznej 
(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, 
dla których takie uzgodnienia nadal będą ko-
nieczne). Spełnienie przez budynek warunków 
w zakresie podłączenia do mediów będzie we-
ryfikowane na etapie zgłoszenia terminu roz-
poczęcia robót budowlanych.

Zlikwidowano też obowiązek zgłoszenia 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych. Do tej pory inwestor - na co 
najmniej 7 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót - musiał powiadomić nad-
zór budowlany.

Nowelizacja rozszerza też katalog obiek-
tów budowlanych, oddawanych do użytku na 
podstawie zawiadomienia o zakończeniu bu-
dowy. Wśród nich znalazły się m.in.: warsz-
taty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk 
włącznie, obiekty magazynowe takie jak: 
chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe 
takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lo-
komotywownie, wagonownie, strażnice prze-
jazdowe, myjnie taboru kolejowego, a także 
place składowe, postojowe i parkingi oraz sta-
wy rybne. Obecnie rozpoczęcie użytkowania 
tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie.

Wprowadzono też możliwość wystąpie-
nia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie 
na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie 
samowoli budowlanej. „Projekt nie przewi-
duje zmiany dotychczasowych zasad ustala-
nia opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też 
wymogów stawianych inwestorom w procesie 
legalizacji samowoli budowlanej. Nowe roz-
wiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa 
w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej” - 
wskazano w rządowym komunikacie.

W przypadku braków formalnych we 
wniosku o pozwolenie na budowę, organ ad-

Uchwalona, 15 stycznia br., przez Sejm nowelizacja Prawa Budowlanego znosi pozwole-
nia na budowę domów jednorodzinnych, gdy ich budowa lub przebudowa nie jest uciążliwa 
dla sąsiadów; nowe przepisy przyspieszają też wydawanie zgody na użytkowanie.

ministracji będzie musiał wezwać inwestora 
do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia wniosku. Do tej pory nie było wyzna-
czonego terminu na wezwanie do uzupełnienia 
braków. „W praktyce nowy przepis przyspie-
szy działania organów wydających pozwole-
nia na budowę” - zaznaczono.

Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe 
przepisy, stanowi, że inwestor będzie mógł 
rozpocząć wszystkie roboty budowlane na 
podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, 
gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi 
o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną po-
stępowania o zatwierdzenie projektu budowla-
nego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Podczas sejmowych prac nad projektem 
nowelizacji autorstwa resortu infrastruktury 
i rozwoju, posłowie rozszerzyli rozwiązania 
zaproponowane przez rząd - m.in: w artykule 
dotyczącym obiektów niewymagających po-
zwolenia na budowę poszerzyli katalog wolno 
stojących budynków gospodarczych o garaże 
oraz ganki, a także zwiększyli ich powierzch-
nię zabudowy z 25 m2 do 35 m2.

Posłowie rozszerzyli też katalog inwestycji 
realizowanych bez konieczności uzyskania po-
zwolenia na budowę o m.in.: wolno stojące par-
terowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. 
do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 
pow. działki, parterowe budynki handlowe lub 
usługowe o pow. do 35 m2, 
przy czym liczba obiektów 
nie może być większa niż 
1 na 1000 m2.

Nowelizacja umożliwia 
budowę sieci elektroener-
getycznych obejmujących 
napięcie nie wyższe niż 
1kV, sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych 
i telekomunikacyjnych, bez 
konieczności pozwolenia na 
budowę, ale z koniecznością 
dołączenia do projektu bu-
dowlanego. Zniesiony został 
obowiązek uzyskania ze-
zwolenia na budowę w przy-
padku wszystkich instalacji, 
z wyjątkiem gazowych.

Wśród inwestycji, które nie wymagają ze-
zwolenia na budowę znalazły się też wszystkie 
oczyszczalnie ścieków do wydajności 7,5 m3 
oraz zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 
o pojemności do 10 m3, zatoki parkingowe na 
drogach wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych oraz drogi wewnętrzne.

W zakresie robót budowlanych, które nie 
będą wymagały pozwolenia na budowę, posło-
wie dodali m.in.: remont obiektów budowla-
nych i ich przebudowę, remont i przebudowę 
urządzeń budowlanych, a także docieplenie 
budynków o wysokości do 25 m.

Dzięki wprowadzeniu zmian w Prawie 
Budowlanym, ok. 30 tys. inwestycji budow-
lanych rocznie - co stanowi 40 proc. wszyst-
kich takich inwestycji - będzie mogło być 
realizowane w trybie zgłoszenia z projektem 
budowlanym w miejsce wniosku pozwolenia 
na budowę. Ma to dać znaczne oszczędności 
czasowe i finansowe inwestorom.

Posłowie przyjęli, złożone przez klub PO, 
przygotowane wraz z ministrem środowiska, 
poprawki mające na celu uwzględnienie prawa 
UE w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie 
z nimi, choć nie będzie już wymagane pozwo-
lenie na budowę, będzie obowiązek zgłoszenia 
budowy w sytuacji, gdy obiekty są sytuowane 
na obszarze Natura 2000.

Ze względów środowiskowych wymóg 
zgłoszenia będzie dotyczyć także budowy bo-
isk, instalacji elektroenergetycznych , wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i tele-
komunikacyjnych wewnątrz budynku. Z tych 
samych powodów ograniczono też możliwość 
stawiania wiat - wprowadzono ograniczenie, 
że bez uzyskania pozwolenia na budowę będą 
mogły one powstawać tylko na działkach, na 
których już znajduje się budynek lub przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe.



Uczestnicy turnieju piłkarskiego w Miąsowej.

Uczestnicy turnieju w tenisa stołowego w SP, w Sokołowie Dolnym, z prawej strony: 
dyrektor szkoły Mariola Bilewicz oraz pełnomocnik wójta gminy - Tomasz Sęk.
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Ferie nie muszą  
być nudne !

Szkoły otwarte dla uczniów !

Dwa tygodnie ferii zimowych minęły jak z bicza strzelił. Dzie-
ci i młodzież ze szkół podstawowych oraz z gimnazjów w naszej 
gminie nie mogły, z nielicznymi wyjątkami, liczyć na zimowiska 
w znanych miejscowościach górskich. Nie znaczy to, że musiały 
same sobie zagospodarować ten wolny czas. O atrakcyjną ofer-
tę postarały się placówki oświatowe i kulturalne w naszej gmi-
nie. Odbyły się m.in. imprezy sportowe dla dzieci ze wszystkich 
szkół. W najważniejszych wzięliśmy udział. Oto relacje:

VII Zimowy Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Wójta Gminy Sobków w Sokołowie Dolnym

Już po raz siódmy najlepsi tenisiści stołowi zmierzyli swoje siły 
- 24 lutego br. - w Zimowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy w Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym. Za-
wody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych. Organizatorami 
byli: wojt gminy, SP w Sokołowie Dolnym oraz Stowarzyszenie 
“Ziemia Sobkowska nad Nidą”.

Puchary dla najlepszych zawodnikow ufundował wojt gminy, 
nagrody rzeczowe – Stowarzyszenie “Ziemia Sobkowska nad Nidą” 
oraz PW “DANA”, dyplomy oraz słodki poczęstunek i herbatę – SP 
w Sokołowie Dolnym.

W turnieju wzięło udział 57 uczestników, którzy przyjechali, szkol-
nym BUS - em, do Sokołowa pod opieką swoich, szkolnych opiekunów. 

A oto wyniki turnieju:
- w kat. dzieci zwyciężyli: dziewczęta: I m. Olga Kowalska - SP 

Lipa, II – Kinga Jakubowska – SP Miąsowa, III – Zuzanna Cicha 
– SP Sobków; chłopcy: I m. - Kacper Saletra – SP Lipa, II – Kamil 
Parandyk – SP Sobkow, III – Jakub Chrabąszcz – SP Sobków.

W kat. młodzicy, wśród dziewcząt najlepszymi 
okazały się: I m. - Agnieszka Sobczyk – SP Sobków, 
II – Sylwia Dziewięcka – SP Chomentów, III – Ja-
goda Blicharska – ZPO Korytnica, najlepsi wśród 
chłopcow: I m. - Kamil Zietal – SP Sobków, II – 
Szczepan Dziopa – SP Miąsowa, III – Marcel Ro-
kicki – SP Sobków.

Najstarszą grupę zawodników stanowili gimna-
zjaliści. Spośród nich, w kat. dziewcząt, najlepszymi 
okazały się: I m. - Natalia Jakubowska – gimnazjum 
Sobków, II – Agata Syncerz – gimnazjum Sobków, 
III – Kinga Saletra – gimnazjum Sobków. W kat. 
chłopców: I m. - Hubert Wrona – gimnazjum Sob-
ków, II - Patryk Jaworski – gimnazjum Sobków, 
III – Jakub Biela – gimnazjum Miąsowa.

Organizatorzy turnieju dziękują wójtowi gminy za 
ufundowanie pucharów oraz sponsorom za nagrody.

Turniej mini - piłki nożnej w Miąsowej
W Zespole Placowek Oświatowych w Miąsowej, 25 lutego 

br., zorganizowano Gminny Turniej Mini - Pilki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy. W rozgrywkach wzięło udział siedem pięcio-
osobowych (+ 5 graczy w rezerwie) zespołów ze szkół podstawo-
wych (klasy: IV – VI) - razem 70 zawodników.

Uczestników podzielono na dwie grupy, każdy zespół rozegrał 
mecze 10 - minutowe. Sędzią głównym zawodów był nauczyciel 
wf. ze SP w Sokołowie Dolnym – Hubert Pańtak, pomagali mu 
opiekunowie drużyn.

Warto podkreślić, że każdy zespół był dowieziony i odwiezio-
ny z turnieju szkolnym BUS-em. Zawodnicy zostali poczęstowa-
ni przez organizatorów obiadem oraz napojami, które ufundował 
Urząd Gminy w Sobkowie.

Puchary dla trzech pierwszych drużyn w turnieju zakupił patron 
zawodów - wójt gminy, zaś dyplomy – ZPO w Miąsowej. 

Turniej otworzył i zawodników oraz opiekunów powitał dyrek-
tor ZPO – Janusz Bętkowski. Życzył on uczestnikom zawodów 
sportowej rywalizacji oraz sukcesów na boisku.

Mecze, rozegrane w sali gimnastycznej szkoły, były bardzo za-
cięte i często nie rozstrzygnięte. O zwycięstwach często decydowa-
ły rzuty karne, co urozmaiciło to widowisko sportowe.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce - SP 
Miąsowa, II - SP Brzegi, III - SP Mokrsko Dolne, IV - SP Korytni-
ca, V - SP Sobków, VI - SP Lipa, VII - SP Chomentów. 

Dodajmy, że turniej nie był jedyną propozycją w okresie ferii dla 
uczniów. Dyrekcja oraz nauczyciele ZPO w Miąsowej przygotowali 
im bogatą ofertę zajęć, odbyły się m.in.: zajęcia plastyczne i kompu-
terowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zawody sportowe w tenisie 
stołowym, piłce nożnej i szachach. Ponadto członkowie Samorządu 
Szkolnego przygotowali akcję chartatywną “Pomóżmy Igusi wrócić do 
zdrowia” oraz realizowali zadania w ramach projektu “Talentowisko”.

Podobne zajęcia zorganizowały pozostałe szkoły na terenie gmi-
ny. Dzieci i młodzież nie mogły więc narzekać, że podczas ferii zo-
stały pozostawione same sobie i swoim rodzicom. Szkoły zadbały, 
by żadne dziecko nie narzekało na nudę podczas zimowej przerwy 
w nauce. (Kos.)


