
Dnia 2 kwietnia br. o godzinie 17 w koście-
le pw. św. Michała Archanioła w Daleszy-
cach odbył się koncert Finałowy Laureatów 
XIII Festiwalu Wielkopostnego. Galę poprze-
dziły przesłuchania zespołów wykonujących 
pieśni wielkopostne w Pińczowskim Samo-
rządowym Centrum Kultury oraz Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury w Stąporkowie, 
w których udział wzięło łącznie 38 podmio-
tów artystycznych. Rada Artystyczna w skła-
dzie:
• ks. Michał Olejarczyk – sekretarz Komisji 

Muzyki Kościelnej przy Kurii Biskupiej, 
wykładowca Muzyki w Seminarium Du-
chownym w Kielcach,

• ks. Paweł Rej – muzyk, sekretarz Die-
cezjalnej Komisji Muzyczno-Organistow-
skiej Diecezji Kieleckiej,

• Marzena Ślusarska – muzyk, redaktor Ra-
dia Kielce,

• Karolina Opałko – muzyk, instruktor Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,

• Radosław Pach – muzyk, instruktor Stu-
dia Piosenki Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Kielcach,

zakwalifikowała 14 najlepszych wyko-
nawców, którzy zaprezentowali się podczas 
finałowego konkursu. W rozstrzygnięciu fina-
łowym Korytniczanki otrzymały wyróżnienie 
w kategorii „zespoły ludowe”. Za swoje osią-

gnięcie zostały nagrodzone statuetką, dyplo-
mem oraz nagrodą pieniężną.

Uczestnictwo w przesłuchaniach, festiwa-
lach oraz imprezach o charakterze wokalnym 
i jednocześnie promującym gminę Sobków, 
w których Zespół Śpiewaczy Korytniczanki 
zgłasza swój udział nie byłoby możliwe, gdy-
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Korytniczanki wyróżnione 
podczas XIII Festiwalu Wielkopostnego

by nie pomoc w organizacji tych wyjazdów. 
Przy tej okazji chcemy podziękować wójtowi 
gminy Sobków Tadeuszowi Domińczakowi za 
okazane wsparcie podczas minionego festi-
walu oraz we wszystkich dotychczasowych 
festiwalach, w których „Korytniczanki” mo-
gły wziąć udział.

Wójt gminy Sobków składa serdeczne po-
dziękowania za przekazane życzenia wiel-
kanocne wraz ze stroikami Zarządowi Fun-
dacji, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, 
Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom 
i Uczniom Spejalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego „Złote Serce” w Pińczowie, 
Przedszkolu Samorządowemu w  Miąso-
wej oraz Pracownikowi Świetlicy Wiejskiej 
w Sobkowie wraz z dziećmi i młodzieżą, ży-
cząc wszystkim w imieniu swoim oraz pra-
cowników Urzędu Gminy pełnych spokoju 
i nadziei Świąt Wielkanocnych, aby czas 
przeżywania Zmartwychwstania Pańskie-
go napełnił radością, zaowocował miłością, 
wzajemną życzliwością, pokojem na kolejne 
dni i miesiące, pozwalając z optymizmem 
patrzeć na szarą codzienność życia i prze-
zwyciężać wszelkie trudności.
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Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych 
to szczególna okazja do poznania przez dzie-
ci polskich tradycji świątecznych związanych 
z Wielkanocą. Uczestnicy warsztatów mogli  
wykonać tradycyjne ozdoby, takie jak pisanki 
i palmy wielkanocne, a także kolorowe ko-
szyczki, zajączki, wianki, kartki świąteczne. 
Odbyły się również warsztaty kulinarne, ra-
zem z dziećmi Panie gotowały żurek z kiełba-
ską i jajeczkiem, a także lepiły pierogi.

Spotkanie było radosne i przeniosło wszyst-
kich w nastrój oczekiwania na utęsknione 
święta. Wspólna praca pozwoliła poczuć 

atmosferę przedświąteczną, a najmłodszym 
poznać tajniki przygotowywania tradycyjnych 
dań wielkanocnych.

8 marca w Szkole Podstawowej w Chomen-
towie był niezwykle uroczysty. Szkolne koło 
teatralne „Chochliki” zaprosiło Grono Peda-
gogiczne oraz całą społeczność uczniowską 
na artystyczny występ na wesoło pod hasłem 
„Baby: ach te baby!”, dedykowany wszyst-
kim kobietom i tym dużym, i tym małym.

Nie obyło się bez specjalnego koncertu ży-
czeń, który poprzedziły ciekawostki o imio-
nach pań pracujących w naszej szkole.

Po przedstawieniu, które umiliło ten dzień, 
wszyscy chętnie przeszli do zmagań konkur-
sowych. Zabawa była przednia.

Na koniec chłopcy z klasy VI częstowali 
swoje młodsze koleżanki słodkościami.

Dzień 21 marca – to jeden z najbardziej 
wyczekiwanych dni w  roku. Wreszcie na-
deszła kalendarzowa wiosna. Zauważyć już 
można gwałtowne zmiany w przyrodzie.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cho-
mentowie był to dzień wolny od zajęć lekcyj-
nych. O godzinie 8.00 grupa artystyczna „Re-
konstrukto” przedstawiła historię Imperium 
Rzymskiego oraz omówiła tradycje antyku.

Następnie uczniowie klasy II 
i  III przedstawili akademię – 
Witaj Wiosno. Pierwszy dzień 
wiosny kojarzy się nam z topie-
niem marzanny, która symboli-
zuje odchodząca zimę. Sprosta-
liśmy temu zadaniu. Spalona 
marzanna na dobre pożegnała 
długą zimę. Po powrocie do 
szkoły odbył się konkurs pla-
styczny o tematyce wiosennej.

Mamy nadzieję, że pierwszy dzień wiosny 
dostarczył wszystkim wiele radości, a wiosna 
już na dobre u nas zagości.

21 marca ucznio-
wie i  nauczyciele 
Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ko-
rytnicy, jak co roku, 
przywitali wiosnę. 
Tym razem moty-
wem przewodnim 
dnia były kapelusze 
– różnego rodzaju: 
plażowe, męskie 
i   własnoręczn ie 
przygotowane przez uczniów przyozdobio-
ne kwiatami, wstążkami. Kapelusz był bile-
tem wstępu do szkoły... zabawa rozpoczęła 
się od przeczytania przez nauczycieli baśni 
o  wiośnie. Następnie uczniowie, według 
wskazówek w niej zawartych mieli za za-

danie namalować 
suknię Pani Wio-
sny. Każda klasa 
z  podjętego wy-
zwania wywiązała 
się znakomicie. 
Wszystkie suknie 
były piękne. Nie 
obyło się też bez 
wyboru Miss i Mi-
stera szkoły. Zo-
stali nimi Saman-

ta Przygodzka, uczennica klasy III i Szymon 
Nawrot – uczeń klasy II.

Na zakończenie wszyscy, oczywiście w ka-
peluszach, pozowali do pamiątkowych zdjęć 
na tle dzieł własnoręcznie wykonanych sukni 
Pani Wiosny.

Dzień Kobiet 
w Szkole Podstawowej
w Chomentowie

Powitanie wiosny
w SP w Chomentowie

Wiosna w Korytnicy

III Warsztaty Wielkanocne 
u Korytniczanek
z udziałem trzech pokoleń
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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 zakresie podatków lokalnych wójt gmi-
ny wydał:
• 10 zaświadczeń o nie zaleganiu z należ-

nościami podatkowymi,
• 9 zaświadczeń o posiadaniu gospodar-

stwa rolnego, oraz
• 2312 decyzji wymiarowych dotyczących 

łącznych zobowiązań pieniężnych
• 468 decyzji dot. zwrotu podatku akcyzowe-

go zawartego w cenie oleju napędowego.
W zakresie gospodarki komunalnej wójt 

gminy wydał:
• 13 zaświadczeń o przeznaczeniu działek 

w MPZP / studium
• 5 wypisów i wyrysów z MPZP,
• 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy,
• 3 decyzje o środowiskowych uwarunko-

waniach.
W zakresie gospodarowania mieniem ko-

munalnym, realizując przepisy ustawy z dnia 
10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i usta-
wę o pracownikach samorządowych, wójt 
gminy wystąpił do Starostwa Powiatowego 
w Jędrzejowie o wszczęcie postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decy-
zji o uznaniu za mienie gminne dla działek 
zajętych pod drogi wewnętrzne położone 
w miejscowości Sobków, Osowa i Miąsowa. 
Z chwilą wydania decyzji o uznaniu działek 
za mienie gminne będą podlegać komunali-
zacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dnia 7 marca 2017 r. wójt gminy Sobków 
wystąpił z wnioskiem do wojewody świę-
tokrzyskiego o wydanie decyzji orzekającej 
o nabyciu prawa własności na rzecz Gminy 
nieruchomości oznaczonej nr 83/2 o pow. 
0,1900 ha położonej w obrębie Sobków.

Wójt gminy, realizując przepisy ustawy 
z  dnia 7 września 2007  r. o  ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego złożył dwa 
wnioski do sądu wieczystoksięgowego o za-
łożenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości 
położonych w obrębie Sokołów Górny, do-
tyczy działek oznaczonych nr 171/1, 189, 
241 o ogólnej pow.2,8005 ha oraz działek 
oznaczonych nr 19 i 186 o ogólnej pow. 
1,1600 ha stanowiących własność Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami, wójt gminy Sobków wydał trzy 
decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. Po-
nadto wydano sześć zawiadomień o nadaniu 
numeru porządkowego dla nieruchomości za-
budowanych w oparciu o wydane pozwolenia.

W zakresie działalności gospodarczej wójt 
wydał 23 potwierdzenia przyjęcia wniosków 

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, z czego:
– 8 potwierdzeń dot. wpisu do CEIDG,
– 3 potwierdzenia dot. wykreślenia wpisu 

w CEIDG,
– 7 potwierdzeń dot. zawieszenia działal-

ności gospodarczej w CEIDG,
– 4 potwierdzenia dot. zmiany we wpisie 

do CEIDG,
– 1 potwierdzenie dot. wznowienia działal-

ności gospodarczej.
Działając w imieniu Gminy wójt zawarł 26 

umów, m.in. na:
– wynajem świetlicy wiejskiej w Chomento-

wie, Bizorędzie, Jaworze – 3 umowy,
– zakup i dostawę artykułów biurowych dla 

potrzeb Urzędu Gminy w 2017 r.,
– usługi koparko-ładowarką, równiarką 

i walcem przy remontach dróg gminnych, 
wewnętrznych i innych obiektów w 2017 
roku – 3 umowy,

– wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza 
energetycznego na działce nr 492/2 w m. 
Osowa,

– upowszechnienie kultury fizycznej i spor-
tu wśród społeczności lokalnej gminy 
Sobków ze szczególnym uwzględnieniem 
udziału dzieci i młodzieży w dyscyplinie 
sportowej – piłka nożna,

– realizacje Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Sob-
ków w 2017 roku,

– wymianę stanowiska słupowego na nowy 
na działce nr 29 w miejscowości Sobków,

– badania psychologiczne osób uzależnio-
nych,

– badania psychiatryczne osób uzależnio-
nych,

– usługi transportowe przy remontach dróg 
gminnych, wewnętrznych i innych obiek-
tów w 2017 roku,

– opracowanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej „Przebudowa drogi gmin-
nej Sokołów Dolny – Sokołów Górny”,

– zakup kruszyw drogowych w 2017 roku,
– zakup wiaty przystankowej do miejsco-

wości Sokołów Górny,
– naprawę włącznika syreny alarmowej, 

zamontowanie nowego stycznika, włącz-
nika w remizie OSP Mokrsko Górne,

– przeprowadzenie szkolenia wewnętrzne-
go nt. przygotowania i przeprowadzania 
postepowania na roboty budowlane ze 
szczególnym uwzględnieniem konstru-
owania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,

– przeprowadzenie szkolenia dla przedsię-
biorców i sprzedawców napojów alkoho-
lowych z terenu gminy Sobków,

– remont cząstkowy jezdni o nawierzchni 
bitumicznej dróg gminnych i wewnętrz-
nych w 2017 roku.

Wójt gminy wydał 10 zarządzeń jako kie-
rownik jednostki oraz 11 zarządzeń jako or-
gan wykonawczy gminy, tj.

• w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2017 rok – 4 zarządzenia,

•  w sprawie zmiany Regulaminu Organiza-
cyjnego Urzędu Gminy w Sobkowie,

• w sprawie powołania Komisji Konkurso-
wej do oceny i zaopiniowania ofert na 
realizację zadań publicznych zleconych 
przez Gminę Sobków w ramach otwar-
tych konkursów ofert w 2017 roku,

• w sprawie zatwierdzenia aneksów do ar-
kuszy organizacyjnych szkół i placówek 
oświatowych na rok szkolny 2016/2017 
– 4 zarządzenia,

• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicz-
nych zleconych przez Gminę Sobków 
z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w 2017 roku.

Od 31 stycznia 2017 r. do 20 marca 
2017 r. wójt brał udział w nw. spotkaniach 
służbowych:
– 2 marca 2017 r. – Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach – odbiór promesy 
na zadania związane z usuwaniem skut-
ków klęsk żywiołowych,

– 10 marca 2017 r. – Powiatowy Urząd 
Pracy w Jędrzejowie – podpisanie umowy 
na organizację robót publicznych,

– 15 marca 2017 r. – Powiatowy Urząd 
Pracy w Jędrzejowie – podpisanie umowy 
na organizację staży w Urzędzie Gminy,

– 16 marca 2017 r. – udział w Forum Sa-
morządowym w Warszawie.

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 31.01.2017 r. do 20.03.2017 r.

Z dniem 7 kwietnia 2017 r. zmianie uległ 
regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Sobkowie na podsta-
wie zarządzenia wójta gminy w Sobkowie nr 
OSK.120.21.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

W PSZOK-u w Sobkowie zgodnie ze zmie-
nionym regulaminem przyjmowany jest do-
datkowo styropian. Uszczegółowione zostały 
rodzaje przyjmowanych odpadów wielkoga-
barytowych, do których należą m.in. okna, 
wanny, prysznice, części samochodowe du-
żych rozmiarów itp.

Pozostałe rodzaje odpadów, które przyjmo-
wane są do PSZOK-u wymienione są w regu-
laminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Sobkowie stanowiącym za-
łącznik do zarządzenia wójta gminy w Sobko-
wie nr OSK.120.101.2015 z dnia 14 wrze-
śnia 2015 r. z późniejszymi zmianami. 

Regulamin ze zmianami dostępny jest na stro-
nie internetowej www.sobkow.pl w zakładce /
informacja o odpadach/, jak również umiesz-
czony jest w gablocie informacyjnej znajdującej 
się na terenie PSZOK-u w Sobkowie.

M. Kośmider

Zmiana regulaminu PSZOK
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10. Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi po-
wiatowej nr 0155T (byłej zlewni) na działce 
nr ew. 125 w kierunku wsi w m. Chomentów.

11. Przebudowa drogi wewnętrznej w kierun-
ku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica. 

12. Przebudowa drogi wewnętrznej w kie-
runku P. Sławomira Gorzały w m. Koryt-
nica.

C. W ramach Części 3 zamówienia: 
1. Budowa chodnika od bramy szkolnej do 

posesji P. Sędek w m. Mokrsko Dolne.
2. Budowa chodnika w drodze wewnętrznej 

przez miejscowość Osowa od drogi gmin-
nej nr 383001T w kierunku terenu rekre-
acyjno-sportowego.

3. Przebudowa drogi gminnej Sokołów Dolny – 
Sokołów Górny w m. Sokołów Górny polega-
jąca na wykonaniu chodnika na odcinku od 
wykonanego w 2016 roku do drogi do szkoły. 

Termin składania ofert i ich otwarcia usta-
lono na dzień 11 kwietnia 2017 roku.

W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Sobków, obej-
mującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa 
i Osowa wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko” wniesiono uwagi do planu, któ-
re zostały przyjęte przez wójta gminy Sobków 
jako zasadne. W szczególności uwaga złożona 
przez PKP ujawniła szereg zmian geodezyj-
no-własnościowych w obrębie terenu dotych-
czas traktowanego jako tereny zamknięte. 
Uwzględnienie złożonych uwag powoduje 
częściową zmianę zapisów planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz powtórze-
nia części procedury planistycznej w zakresie 
opiniowania i uzgodnień oraz ponownego wy-
łożenia do publicznego wglądu części planu 
obejmującej wprowadzone zmiany. 

W związku z powyższym w dniu 14 marca 
2017 r. został podpisany aneks do Warun-

ków Wykonania Zlecenia dotyczących opra-
cowania ww. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ustalają-
cy nowe terminy wykonania poszczególnych 
etapów opracowania. 

Planowany termin opracowania projektu 
planu w wersji do uchwalenia przez Radę 
Gminy Sobków określono do dnia 30 stycz-
nia 2018 roku.

Przedłuża się również procedura opracowa-
nia projektu „Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Sobków, 

Wydłużająca się procedura uchwalenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego

Zakład Wodociągi Gminne w  Sobkowie 
informuje o przewoźnikach dostarczających 
ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków 
w Sobkowie:
1. EKOM – tel. 41 386 20 60, 500 668 462
2. EKOL Jacek Gredka – tel. 504 635 459
3. Usługi Tras.-Asenizacyjne Marek Moskwa 

– tel. 601 176 502
4. Zdzisław WOŚ Wywóz nieczystości, 

opróżnianie szamb – tel. 502 570 514.
Dodatkowe informacje o zakładzie można 

uzyskać na stronie internetowej pod adre-
sem: http: //www.wodociagi.sobkow.biule-
tyn.net/

kierownik zakładu, Tomasz Przygodzki

W dniu 27 marca 2017 roku ogłoszony zo-
stał przetarg nieograniczony pn. „Przebudo-
wa oraz remont dróg gminnych i wewnętrz-
nych na terenie gminy Sobków w  2017 
roku”, w skład którego wchodzą następujące 
zadania: 
A. W ramach Części 1 zamówienia: 
1. Przebudowa drogi gminnej Wierzbica- 

Gajówka od km 0+180 do km 0+675 
dł. 495 m w m. Wierzbica. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 383016T 
Gajówka – Sokołów Górny od km 2+800 
do km 3+300 dł. 500 m w m. Sokołów 
Górny. 

B. W ramach Części 2 zamówienia: 
1. Remont drogi gminnej Stare Kotlice- 

Brzeźnica nr 383007T od km 0+000 do 
km 0+500 dł. 500 m.

2. Remont drogi gminnej nr 383031T Sob-
ków ul. Spacerowa od km 0+422 do km 
0+444 dł. 22 m. 

3. Przebudowa drogi gminnej za posesją 
Pani Piekarskiej w  kierunku zakładu 
Trzuskawica w m. Wierzbica.

4. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze gminnej od posesji nr 26 przez wieś 
w m. Wólka Kawęcka.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 383013T 
Niziny – Staniowice.

6. Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od drogi powiatowej 
w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytni-
ca.

7. Przebudowa drogi na odcinku od posesji 
P. Tomasza Maruszaka (przysiółek Bab-
ków) w m. Mzurowa.

8. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej 
od posesji P. Henryka Bratka do posesji 
P. Franciszka Łachwy w m. Osowa.

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej od 
przejazdu kolejowego w kierunku P. Ci-
choń, Misiara i Sobczyk.

Przetarg na remont i przebudowę dróg gminnych

Ogłoszenie Zakładu 
Wodociągi Gminne 
w Sobkowie

obejmującego teren sołectwa Brzegi i części 
sołectwa Sokołów Dolny wraz z Prognozą od-
działywania na środowisko”. Opóźnienia spo-
wodowane są rozbieżnością pomiędzy mapą 
cyfrową a mapą ewidencyjną przebiegu gra-
nic drogi wewnętrznej, pomiędzy sołectwem 
Sokołów Dolny a sołectwem Sokołów Górny, 
stanowiącej przedmiot rozwiązań komunika-
cyjnych terenu objętego planem. W związku 
z występującymi rozbieżnościami wójt gminy 
Sobków wystąpił do starosty powiatu jędrze-
jowskiego o wyjaśnienie i ustalenie prawidło-
wego przebiegu granicy prawnej. Do projek-
tu planu muszą zostać również naniesione 
uwagi złożone przez PKP odnośnie terenów 
zamkniętych.

W dniu 30 marca 2017 roku Gmina Sob-
ków podpisała umowę na wykonanie aktu-
alizacji programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu gminy Sobków. 
Wykonawcą umowy jest Zakład Analiz Śro-
dowiskowych „EKO-PRECYZJA” Paweł Czu-
pryn, Ustroń 43-450 ul. Sikorskiego 10, za 
kwotę 14 200,00 zł brutto.

W najbliższym czasie pracownicy wyko-
nawcy odwiedzą nieruchomości w naszej 
gminie, na których znajdują się wyroby 
z  azbestem, głównie pokrycia dachowe 
z eternitu, gdzie szczegółowo zostaną obli-
czone ilości występujących wyrobów zawie-
rających azbest. Termin realizacji umowy 
upływa 30 września br.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o udo-
stępnienie nieruchomości do przeprowadze-
nia prac związanych z wykonaniem aktuali-
zacji azbestu. Pracownicy wykonawcy będą 
posiadać upoważnienia wójta gminy Sobków.

Ponieważ Gmina Sobków corocznie ubiega 
się o dotację do demontażu, odbioru i utyli-
zacji wyrobów zawierających azbest z wnio-

sków składanych przez posiadaczy wymo-
giem jest posiadanie przez gminę aktualnego 
programu, map z lokalizacją azbestu i aktu-
alnej ilości. Podczas wcześniejszego spisu 
niektóre nieruchomości mogły być pominięte 
w ustalaniu lokalizacji azbestu lub ilość wy-
mienionych wyrobów nie była precyzyjnie 
określona. Z uwagi na powyższe konieczne 
jest ponowne przeprowadzenie inwentary-
zacji, sporządzenie map, aktualizacji „pro-
gramu” oraz prowadzonej przez gminę „Bazy 
Azbestowej”.

Grzegorz Wierzchowski

Aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Sobków na lata 2011–2032”
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łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba 
ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. 
Gdzie o życiu człowieka decydują minuty...

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego pra-
wa (Art. 131 Ustawy o ochronie przyrody), 
kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowi-
ska lub szuwary, podlega karze aresztu albo 
grzywny – w szczególnych przypadkach pod-
lega karze pozbawienia wolności do 10 lat.
PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST 
SUROWO ZABRONIONE!
CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH 
POŻARÓW GINIE OD KILKU DO KILKUNA-
STU OSÓB!

Informujemy rolników, że w związku z usta-
wą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie 
oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy 
Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, 
Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin 
Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Od-
mian w Słupi, Świętokrzyską Izbą Rolniczą, dy-
rektor COBORU SDOO podjął decyzję o utwo-
rzeniu listy zalecanych do uprawy odmian na 
obszarze województwa świętokrzyskiego na 
rok 2017 dla odmian pszenicy ozimej, pszen-
żyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, 
jęczmienia jarego, owsa i ziemniaków.

Pszenica ozima: Arkadia, Linus, Natula, 
Skagen, Mulan, Platin, KWS Ozon, Artist, 
Fakir, Markiza.

Pszenżyto ozime: Algoso, Borowik, Borwo, 
Fredro, Tomko, Tulus, Wiarus, Meloman.

Żyto ozime: Dańkowskie Amber, Dańkow-
skie Diament, Domir, Brasetto F1, SU Stak-
kato F1, SU Performer F1.

Pszenica jara: Bombona, Arabella, KWS 
Toridon, Goplana, Tybalt, Mandaryna, Ha-
renda, Kamelia

Jęczmień jary: Basic, Ella, Fariba, Iron, 
Natasia, Oberek, Skaldo, Rubaszek.

Owies: Bingo, Breton, Krezus, Zuch, Ma-
czo, Siwek, Komfort, Harnaś.

Ziemniak bardzo wczesny: Arielle, Denar, 
Lord, Viviana.

Ziemniak wczesny: Bellarosa, Gwiazda, 
Owacja, Vineta.

Ziemniak średniowczesny: Satina, Tajfun.
Ziemniak średniopóźny i późny: Jelly, Mondeo.
Wymienione odmiany w doświadczeniach 

potwierdziły dużą przydatność.
Życzymy udanych plonów.
Informację przekazano na podstawie otrzy-

manego pisma z dnia 23.02.2017 r. znak: 
OWŚ.I.7164.1.2017 z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego.

Grzegorz Wierzchowski

Urząd Gminy w Sobkowie informuję, że zo-
stał złożony wniosek o dofinansowanie pro-
jektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Sobków poprzez rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” do 
II etapu konkursu w ramach działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 
6 090 448,86 zł, a przyznana kwota do-
finansowania z EFRR – 3 772 655,25 zł, 
co stanowi 80 proc. całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu. Gmina Sobków 
będzie musiała pokryć pełną kwotę wkładu 
własnego w wysokości 2 317 793,61 zł, na 
którą składa się 20 proc. wydatków kwalifi-
kowalnych oraz całość wydatków niekwalifi-
kowalnych, w tym podatek VAT).

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie 
na II etapie konkursu jest jego ocena formalna 
i merytoryczna przez Instytucję Zarządzającą, 
zaś pozytywny jej wynik pozwoli na pozyska-
nie dofinansowania na realizację powyższego 
projektu w wysokości wnioskowanej kwoty. 

Artur Szmalec

W okresie wiosennym, 
jak co roku, odnotowuje 
się wzrost liczby inter-
wencji Straży Pożarnej 
związanych z  wypala-
niem traw. W ostatniej 
dekadzie na terenie wo-
jewództwa świętokrzy-
skiego odnotowano śred-
nio rocznie 3172 pożary 
traw, natomiast w roku 
bieżącym strażacy inter-
weniowali już blisko 1000 razy.

Efektem wypalania są często niekontrolowane 
pożary, skutkujące dużymi stratami materialny-
mi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe pod-
palenia traw stanowią ponad 90 proc. wszyst-
kich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, ponieważ 
w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że 
wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swo-
istym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolni-
cy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” 
do zwalczania chwastów. Nic bardziej błędnego!

Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwie-
rzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia 
glebę. Przywrócenie po takich „praktykach” 
właściwego stanu powierzchni ziemi jest 
skomplikowane i wymaga pracy wielu poko-
leń leśników i rolników!

Wypalanie traw to zja-
wisko niebezpieczne za-
równo dla środowiska na-
turalnego, jak i ludzi oraz 
obiektów budowlanych. 
To często wstęp do groź-
nego pożaru. Bo choć po 
zimie gleba jest wilgotna, 
to wyschnięte trawy w po-
łączeniu ze zmiennymi 
wiatrami powodują, że 
ogień dociera do zabudo-

wań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do 
terenów o szczególnie cennych walorach przyrod-
niczych (parków narodowych i krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, obszarów chronionego 
krajobrazu i użytków ekologicznych). Ponadto gę-
sty dym, jaki powstaje podczas wypalania traw 
w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. 
Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu koli-
zji i wypadków komunikacyjnych.

Pamiętajmy! Każdy pożar, a co za tym idzie 
każda interwencja straży sporo kosztuje. Te 
ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym 
rozrachunku z budżetu państwa. Oznacza to, 
że całe społeczeństwo ponosi ciężar finanso-
wy walki z pożarami traw.

Pamiętajmy! W czasie, gdy strażacy są za-
dysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, 

APEL Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania 
wypalania traw i pozostałości roślinnych!

Dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w miejscowości Sobków – II etap konkursu

Lista odmian 
zalecanych do uprawy
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obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich, w których można 
wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.).

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działający 
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przy 
współpracy Urzędem Gminy w Sobkowie, przeprowadzi w dniu 28 
kwietnia br. bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości 
pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich.

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach odwie-
dzają gminę Sobków w celu bezpośredniego dotarcia z informacją 
o Funduszach Europejskich do jej mieszkańców. Przyjdź na dyżur, je-
żeli chcesz się dowiedzieć: z jakiego Programu finansowanego z Fun-
duszy Europejskich możesz skorzystać, do której instytucji musisz się 
zwrócić, aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć 
dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty 

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

1 kwietnia br. minął rok od wprowadzenia 
Programu „Rodzina 500 +”.

Od dnia wejścia w życie programu „Rodzi-
na 500+” tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 
31 marca 2017 r. do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sobkowie wpłynęły 784 
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego, z czego 47 wniosków zostało 
przekazanych do Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w celu rozstrzygnięcia przez 
marszałka województwa świętokrzyskiego, 
czy w danej sprawie mają zastosowanie prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. W okresie od 1.04.2016 r. do 
31.03.2017 r. przyznane zostało prawo do 
świadczenia wychowawczego dla 1141 dzie-
ci. Łącznie na świadczenia wychowawcze 
realizowane w ramach programu „Rodzina 
500+” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sobkowie przez rok trwania Programu tj. od 
1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. 
wypłacił już w sumie 6 231 006,77 zł.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 
zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie 
i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia. 
Jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie prze-

kracza 800 zł netto, świadczenie wypłacane 
jest także na pierwsze dziecko, w przypadku 
rodzin wychowujących dziecko niepełnospraw-
ne – kryterium dochodowe uprawniające do 
pobierania świadczenia wychowawczego na 
pierwsze dziecko wynosi 1200 zł netto. Przy-
pominamy jednocześnie, że wnioski o 500+ 
można składać w każdej chwili. Jeśli ktoś do 
tej pory nie ubiegał się o przyznanie świad-
czenia, może przyjść i jeżeli spełni warunki 
do przyznania świadczenia, to naliczone ono 
zostanie od miesiąca złożenia wniosku. War-
to także pamiętać, że gdy narodzi się nowe 
dziecko, a świadczenie wychowawcze jest już 
przyznane na starsze dzieci, to nowy członek 
rodziny też zostanie objęty programem. 

Pierwszy okres zasiłkowy, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wychowawczego 
rozpoczął się z dniem 1 kwietnia 2016 r. 
i kończy się dnia 30 września 2017 r. 

Wnioski w  sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego na kolejny 
okres zasiłkowy tj. na okres od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane 
będą od dnia 1 sierpnia br. W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenie wycho-

wawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata tego świadczenia przysługująca za 
miesiąc październik danego roku następuje do 
dnia 31 października tego roku. W przypad-
ku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze na kolejny okres złoży wnio-
sek wraz z dokumentami w okresie od dnia 
1 września do dnia 31 października danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata świadczenia przysłu-
gującego za październik następuje do dnia 
30 listopada tego roku. W przypadku rodzin 
zamieszkałych na terenie gminy Sobków, któ-
rych członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, 
rodzice dzieci) pracują za granicą (w tym tak-
że w charakterze pracownika delegowanego) 
wnioski o świadczenie wychowawcze składa-
ne są również w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sobkowie, który w następnej ko-
lejności przekazuje je do Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Kielcach.

Urząd Gminy w Sobkowie informuje, że na stronie internetowej 
www.sobkow.pl w  zakładce /Informacja dla Rolników i Kół Ło-
wieckich/, /Informacja dla rolników z terenu gminy Sobków/ został 
umieszczony Formularz zwrotu/odbioru odpadów opakowaniowych 
po środkach ochrony roślin w ramach systemu zbiórki opakowań 
PSOR. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało ten for-
mularz, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrze-
bują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym 
samym wywiązali się z obowiązków wykazanych w art. 43 ust. 2 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 
Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie 
PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowa-
niem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę 
rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi regionalnego od-
działu ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

Szczegółowe informacje dotyczące Systemu PSOR znajdują się na 
stronie internetowej www.systempsor.pl. 

M. Kośmider

Rok z Programem „Rodzina 500+”
na terenie gminy Sobków

Informacja dla rolników odnośnie zbiórki 
opakowań w ramach systemu PSOR
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w składzie Kamil Parandyk i Oliver Szew-
czyk zajęli II miejsce.

• 29.03.2017 w Seceminie odbył się półfinał 
wojewódzki w Tenisie Stołowym Drużyno-
wym Chłopców, w którym nasi zawodnicy 
w składzie: Jakub Chrabąszcz, Kamil Paran-
dyk i Oliver Szewczyk zajęli II miejsce.

W pierwszym półroczu uczniowie z naszej 
szkoły brali udział w następujących impre-
zach sportowych:
• 20.10.2016 chłopcy z  rocznika 2005 

i młodsi brali udział w Turnieju o Pu-
char Tymbarku na szczeblu powiatowym, 
gdzie zajęli II miejsce.

• 20.12.2016 w naszej szkole odbył się 
międzyklasowy turniej tenisa stołowego 
dziewcząt i chłopców o Puchar „Gwiazd-
ki”. Zwycięzcami zostali Kamil Parandyk 
i Karolina Stefaniec.

• 6.02.2017 odbył się w Sokołowie Dol-
nym gminny turniej tenisa stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Sobków. Naszą 
szkołę reprezentowało sześciu uczniów 
w dwóch kategoriach wiekowych. W naj-
młodszej kategorii chłopców I miejsce za-
jął Oliver Szewczyk, a II miejsce Antoni 

Purski. W kategorii starszej wśród chłop-
ców I miejsce zajął Kamil Parandyk, a II 
miejsce Jakub Chrabąszcz, wśród dziew-
cząt II miejsce zajęła Karolina Stefaniec, 
a Dominika Kasińska była VI.

• 7.02.2017 w ZPO w Miąsowej odbył się 
gminny turniej piłki nożnej halowej o Pu-
char Wójta Gminy Sobków. Drużyna z na-
szej szkoły zajęła I miejsce, a oprócz tego 
nagrody indywidualne otrzymali: Antoni 
Purski – najlepszy strzelec i Jakub Chra-
bąszcz – najlepszy bramkarz.

W drugim półroczu:
• 24.02.2017 odbył się w  Gimnazjum 

nr 2 w Jędrzejowie Powiatowy Drużyno-
wy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt 
i chłopców. Dziewczęta z naszej szkoły 
w składzie Karolina Stefaniec i Domini-
ka Kasińska zajęły III miejsce, a chłopcy 

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych 
w Miąsowej wzięli udział w „Konkursie z ja-
jem” zorganizowanym przez Wojewódzki 
Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kiel-
cach. Zadanie polegało na samodzielnym 
ozdobieniu jajka wielkanocnego lub wy-
dmuszki.

Jeden uczestnik mógł złożyć maksymalnie 
3 ozdoby wykonane dowolną techniką.

Ideą konkursu było propago-
wanie spontanicznej ekspresji 
plastycznej dziecka, zdoby-
wanie i  pogłębianie wiedzy 
związanej z kultywowaniem 
tradycji Świąt Wielkanocnych 
oraz rozwijanie zaintereso-
wań, wrażliwości estetycznej 
i aktywności twórczej dzieci 
i młodzieży.

Najciekawsze prace zostały 
zaprezentowane na wystawie 
zorganizowanej w WDK w ter-
minie od 3 do 7 kwietnia. Au-
torzy najlepszych prac otrzy-
mali nagrody i dyplomy z  tytułem „Mistrz 

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej 
w Miąsowej wzięli udział w szkolnym konkur-
sie plastyczno-literackim „STOP NAŁOGOM!” 
ogłoszonym przez polonistkę Beatę Piotrowicz 
oraz bibliotekarkę Krystynę Wisowatą.

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu 
wiersza lub komiksu o treści profilaktycznej. 
W kategorii wiersz wyróżnienia otrzymali:
Kornelia Fraczek, klasa IV
Szymon Galera, klasa IV
Jakub Dąbrowski, klasa IV
Mateusz Kiljan, klasa VI

W kategorii komiks wyróżnienia otrzymali:
Dawid Kobiec, klasaV
Daria Sadowska, klasa V 
Maja Kaczmarczyk, klasa V.
Oto jedna z nagrodzonych prac:

Alkohol to zła rzecz…
Alkohol to zła rzecz,
Więc powiedz mu:
– Precz!
Wynoś się z mego życia,
Bo mi wszystko obrzydzasz.
Nie patrzę na ciebie,
Brzydką masz twarz.
Ty kryjesz w sobie kłamstwo i fałsz.
Nie boję się ciebie, odwagę dziś mam
Powiedzieć ci dość, więc odejdź stąd!

Kornelia Frączek, klasaV
Dyplomy wręczył dyrektor szkoły Janusz 

Bętkowski.

Osiągnięcia sportowe uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Sobkowie – roku 2016/2017

zdobienia metodą tradycyjną” lub „Mistrz 
zdobienia metodą dowolną”. 

Spośród 500 prac nadesłanych na kon-
kurs wśród nagrodzonych znalazły się prace 
uczniów z naszej szkoły:
– w kategorii „Mistrz zdobienia techniką 

tradycyjną” od 8–11 lat – II miejsce – 
Szymon Galera, uczeń kl. IV,

– w kategorii „Mistrz zdobienia techniką tra-
dycyjną” od 12–15 lat: II miejsce – Alek-
sandra Kopeć, uczennica kl. V, III miejsce 
– Ewa Raszelewska, uczennica kl. IA Pu-

blicznego Gimnazjum,
– w  kategorii „Mistrz zdo-
bienia techniką dowolną” od 
12–15 lat: II miejsce – Oli-
wia Hajduk, uczennica kl. IA 
Publicznego Gimnazjum, III 
miejsce – Aneta Jagodzińska, 
uczennica kl. VI. 

Gratulujemy wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie oraz nauczyciel-
kom techniki i plastyki Edycie 
Błachuckiej, Małgorzacie Ko-
sowskiej i Małgorzacie Mal-
mur – to pod ich kierunkiem 

powstały najciekawsze prace.

Konkurs z jajem Stop nałogom!
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Szkolne Koło PCK od lat upowszechnia 
w gimnazjum prozdrowotne nawyki poprzez 
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbi-
lansowanej diety. Prowadzi również działania 
przeciw uzależnieniom i upowszechnia Eu-
ropejski kodeks walki z rakiem. 7 kwietnia 
w naszej szkole odbyła się niecodzienna aka-
demia z okazji Światowego Dnia Zdrowia. 
Impreza wpisywała się w realizowane przez 
szkołę programy: „Trzymaj formę” Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej i „Szkoła promu-
jąca zalecenia europejskiego kodeksu walki 
z rakiem” Świętokrzyskiego Centrum Onkolo-
gii i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli.

Grupa gimnazjalistów przygotowała spe-
cjalny program na tę okoliczność. 

Prowadzący przekazywali zebranym pod-
stawowe wiadomości o zdrowiu. Przekony-

wali, że nie jest ono czymś stałym, danym 
raz na zawsze; nie wystarczy go sobie ży-
czyć, lecz należy je zdobywać podobnie 
jak wiedzę, zawód i dobra materialne, aby 
je osiągnąć, trzeba pracować na to od naj-
wcześniejszych lat. Podkreślali, że zdrowie 
człowieka zależy od wielu czynników, jednak 
najważniejszym spośród nich jest styl życia 
i osobisty stosunek do własnego zdrowia. 
Uczulali, iż wszyscy musimy wiedzieć, że 
przed wieloma zagrożeniami uchroni nas 
przede wszystkim nowoczesna i operatywna 
wiedza a dopiero później medycyna.

Po tych poważnie brzmiących słowach gru-
pa dziewcząt wykonała dynamiczny i koloro-
wy układ taneczny, który uświadomił zebra-
nym, że aktywność fizyczna może być bardzo 
przyjemna i dawać dużo radości.

Kolejnym punktem uroczystości był czas 

poświęcony na promocję „Europejskiego ko-
deksu walki z rakiem”. By zalecenia nie były 
tylko ładnie brzmiącymi słowami, dziewczyn-
ki zaprezentowały scenkę mówiącą o zgub-
nych skutkach uzależnienia od alkoholu.

Zdrowy styl życia kojarzy się zazwyczaj 
z  zakazami, ograniczeniami i wysiłkiem, 
więc na zakończenie spotkania zaprosiliśmy 
młodzież do wspólnego tańca – „belgijki”, by 
pokazać, że nie musi tak być. Wszyscy ba-
wili się świetnie, ale nieubłagalnie płynący 
czas sprawił, że musieliśmy zakończyć nasz 
Dzień Zdrowia. 

Po raz kolejny Dzień Zdrowia uświado-
mił nam, że edukacja w zakresie zdrowego 
stylu życia nie powinna być epizodem, ale 
procesem, który trwa przez cały cykl nauki 
w gimnazjum. Wiek dojrzewania to ostatni 
moment, kiedy możemy jeszcze wpłynąć 
na młodego człowieka. Tylko systematyczne 
i ciekawe akcje prozdrowotne mają szan-
se dotrzeć do młodzieży i utrwalić się jako 
nawyki, które przełożą się na dorosłe życie. 
Atutem imprez i projektów, które są realizo-
wane przez młodzież jest to, że to ich rówie-
śnicy – koleżanki i koledzy – uczą, przekonu-
ją, zachęcają. Taka wiedza łatwiej trafia do 
nastolatków, którzy już z założenia są nieufni 
wobec poglądów dorosłych.

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze 
święto chrześcijańskie, upamiętniające Mi-
sterium Paschalne Jezusa Chrystusa: jego 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obcho-
dzone od czasu Soboru Nicejskiego z 325 
roku w  pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca, tj. przypadającej 
po 21 marca. Wielki Tydzień zaczyna się 
Niedzielą Palmową, której punktem kulmi-

nacyjnym jest święcenie palm – symbolu 
odradzającego się życia. W obrzędowości 
wielkanocnej najważniejszą rolę – poza 
symbolicznym barankiem, odgrywa jajko, 
które jest symbolem wszelkiego początku. 
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę oraz 
dzielenie się pierwszego dnia świąt jajkiem 
i wzajemne składanie życzeń jest typowo 
polskim zwyczajem. 

Motyw Triduum Paschalne-
go jest obecny w twórczości 
księdza Jana Twardowskiego 
i Marii Konopnickiej, którym 
poświęcony był recital „Z Zie-
mi Świętej...”. Nasi goście 
wysłuchali wierszy księdza 
poety takich jak: „Z brewia-
rzem w ręku”, „Wielkanocny 
pacierz”, „Porzucili wszyst-
ko i poszli za nim”, „Płacz”, 
„Rany”, „Weronika”, „O świę-

tym Pawle”, „Spowiedź”, „Żaden anioł nie 
pomógł” , „Zdjęcie z krzyża” i „Na pogrzeb 
Jezusa”. Ponadto podczas spotkania mło-
dzież recytowała utwory Marii Konopnickiej: 
„Świat zawojował”(z tomu „Gwiazdy” 1894–
1897), „W starym apsydzie”, „Correggio” 
oraz „W Wielki Piątek”. Dopełnieniem po-
etyckiej opowieści o wydarzeniach opisanych 
w Ewangeliach była prezentacja malarstwa 
sakralnego, m.in. takich obrazów jak „Wesele 
w Kanie”, „Chrystus i kupcy”, „Wjazd do Je-
rozolimy”, „Ostatnia wieczerza”, „Modlitwa 
w Ogrójcu”, „Zmartwychwstanie”, „Wniebo-
wstąpienie”, które powstały na przestrzeni 
epok.

Spotkanie, dzięki pięknej oprawie muzycz-
nej, wprowadziło nas w nastrój refleksji, za-
dumy i oczekiwania na zbliżające się Święta 
Wielkanocne.

Edyta Wilk
Renata Kwiatkowska

W wielkanocnym nastroju
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników w dniu  

3 kwietnia na recital wielkanocny z poezją ks. Jana Twardowskiego i Marii Konop-
nickiej zatytułowany „Z Ziemi Świętej…”

Dzień Zdrowia w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Sobkowie
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W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum 
Publicznym w Sobkowie została zorgani-
zowana debata w ramach projektu „Włącz 
opcję: solidarność!” organizowanego przez 
Polską Fundację im. Roberta Schumana 
i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce. Najlepsze działania w  ramach 
projektu zostaną nagrodzone dofinansowa-
niem przejazdu na Paradę Schumana w dniu 
6 maja 2017 r., która jak co roku odbędzie 
się w Warszawie.

Realizacja działań w ramach akcji „Włącz 
opcję: solidarność!” przebiegała w dwóch 
etapach. Opiekun Klubu, Renata Sikora we 
współpracy z nauczycielką matematyki, Ka-
milą Tkacz w porozumieniu z uczniami klas 
III przygotowały krótką ankietę nt. Solidar-
ności. W ankiecie znalazły się 3 pytania: – 
jak rozumiesz pojęcie „Solidarność”?, – jakie 
słowa kojarzą Ci się ze słowem „Solidar-
ność”? – czy warto być solidarnym – tak/nie 
i dlaczego? Uczennice klasy IIIb przeprowa-
dziły ankietę wśród społeczności gimnazjum 

– w badaniach wzięło udział 36 uczniów 
naszej szkoły. Udzielili oni dość wyczerpują-
cych i ciekawych wypowiedzi, jak postrzega-
ją solidarność i co znaczy dla nich to pojęcie. 
Następnie uczniowie rozpoczęli promocję 
akcji wśród społeczności szkoły. Informacje 
o debacie przygotowane przez uczniów zo-
stały zamieszczone na stronie internetowej 
szkoły, informację przekazano przez szkol-
ny radiowęzeł i w czasie apelu szkolnego, 
a uczniowie zaangażowani w organizację 
przedsięwzięcia umieścili informację o wy-
darzeniu także na swoich profilach na por-
talach społecznościowych. W całej szkole 
rozwieszono plakaty informujące o debacie 
na temat solidarności. Przygotowano też za-
proszenia dla obserwatorów debaty i dorę-
czono je poszczególnym osobom. Uczennice 
klasy IIa wykonały plansze podsumowujące 
ankiety na temat solidarności, natomiast 

uczniowie klasy IIIa pomogli w przygotowa-
niu gazetki informującej o solidarności.

W dniu 5 kwietnia o godzinie 9.55 rozpo-
częła się IV gimnazjalna debata – tym razem 
uczniowie dyskutowali na temat różnego 
pojmowania solidarności. Obserwatorami 
debaty byli dyrektor gimnazjum – Stanisław 
Osowski, bibliotekarka – Wiesława Radecka. 
Debata rozpoczęła się krótkim przywitaniem 
ze strony dyrektora gimnazjum, który odno-
sząc się do słów patrona szkoły Jana Pawła II 

„Nie ma Solidarności bez miłości…” zaznaczył 
wagę słowa „solidarność” w dzisiejszych cza-
sach i kwestię właściwego zrozumienia tego 
pojęcia. Dyrektor odniósł się do kwestii empatii 
i tolerancji i podkreślił, że jest ważne by umieć 
być sobą w obliczu wielu problemów w Europie 
i na świecie. Debata była moderowana przez 
uczniów klasy IIIb, Wiktorię Fiuk i Michała 
Ziętala. Powitali oni 36 uczestników spotkania 
z klas pierwszych, drugich i trzecich i następnie 
odnieśli się do ankiety, która została przeprowa-
dzona w ostatnim czasie w gimnazjum. Ucznio-
wie podkreślali, że przede wszystkim rozumieją 
solidarność jako konieczność wspólnego działa-
nia, działania w grupie, aby osiągnąć konkretny 
cel. Padło stwierdzenie, że jest to dla nas o tyle 
ważne, iż teraz może nie potrzebujemy wspar-
cia innych, ale w pewnym momencie możemy 
tego potrzebować. W Europie jest teraz problem 
z solidarnością między narodami, między ludź-
mi – bardziej podkreśla się antagonizmy i to, co 
nas różni, zamiast szukać wspólnych wartości. 
Takie myślenie może prowadzić do niebezpiecz-
nych zjawisk w Europie i na świecie.

Druga część debaty polegała na pracy trzech 
grup nad najważniejszymi pojęciami dotyczą-
cymi solidarności. Po kilku minutach burzy 
mózgów – grupa pierwsza stwierdziła, że dla 
niej najważniejsze były kwestie: słuchania 
siebie nawzajem i wypracowania w sobie so-
lidarności jako pewnej umiejętności w życiu, 
to także jedność, współpraca, otwartość, tole-

rancja, wzajemny szacunek, dbanie o wspól-
ne dobro i troska o innych. Grupa druga za-
proponowała hasła: jedność, grupa, miłość, 
współpraca, pomoc, zaufanie, empatia, wier-
ność, podobieństwo. Grupa trzecia natomiast 
stwierdziła, że solidarność można odnosić do 
innych jako wspieranie osób, troska o nich, 
tolerancja wobec nich; wobec siebie – nie na-
leży być egoistą, należy myśleć o innych; na-
leży być solidarnym, bo jesteśmy równi a so-
lidarność powraca i razem możemy więcej.

Trzecią częścią debaty była praca z teksta-
mi dotyczącymi różnych oblicz solidarności. 
W trzech grupach uczniowie mieli za zadanie 
zapoznanie się z tekstem i odpowiedź na pyta-
nia. Następnie dyskutowali o Europejskim Kor-
pusie Solidarności, działaniach Polskiej Akcji 
Humanitarnej oraz byciu wolontariuszem. Ge-
neralnie młodzież pozytywnie i z entuzjazmem 
wypowiadała się o różnych formach działalno-
ści społecznej, podkreślając aspekt pomocy 
innym.

Debata zakończyła się pytaniem: czy war-
to być solidarnym? Społeczność gimnazjum 
w Sobkowie jednogłośnie potwierdziła tę tezę. 
Stwierdziła, iż jest wiele plusów bycia solidar-
nym i nawet jeśli są pewne minusy – jak np. 
postrzeganie przez pryzmat grupy, to i tak cało-
ściowo więcej możemy zyskać i osiągnąć nasze 
cele, działając wspólnie. Lepiej też poznajemy 
siebie i gdy pewnego dnia będziemy potrzebo-
wać pomocy, może ona do nas wrócić.

Debata była szansą dla społeczności gimna-
zjum, by podyskutować o temacie, który do-
tyczy jej na co dzień i jest bardzo ważny we 
współczesnym świecie. Zabieranie głosu przez 
młodzież i ożywiona dyskusja świadczą o tym, 
że mówienie o solidarności jest dla nich waż-
ne. Co więcej, debatowanie jest także okazją 
do poćwiczenia umiejętności wystąpień pu-
blicznych i formułowania swoich wypowiedzi 
na forum.

Renata Sikora, Kamila Tkacz

Czy warto być SOLIDARNYM?
Debata w Gimnazjum w Sobkowie
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W dniu 31.03.2017 r. w Gimnazjum Pu-
blicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie, 
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, od-
był się uroczysty apel poświęcony Patronom 
Roku 2017. Uczniowie przygotowali program 
artystyczny, w którym wspomnieli postaci: Jo-
sefa Conrada Korzeniowskiego w 160. roczni-
cę jego urodzin, bł. Honorata Koźmińskiego 
w 100. rocznicę jego śmierci, św. Alberta 
Chmielowskiego w 150. rocznicę urodzin oraz 
Józefa Piłsudskiego w 150. rocznicę urodzin. 
Wspomnieli również o rzece Wiśle w 550. 
rocznicę pierwszego flisu na Wiśle. Gimnazja-
liści pod kierunkiem Doroty Gryń przypomnie-
li sylwetki patronów, a szkolny chór Barka 
pod kierunkiem Pawła Figurskiego wykonał 
okolicznościowe piosenki. Całość uzupełnił 
ciekawostkami historycznymi dyrektor Stani-
sław Osowski. Uczniowie mieli okazję przy-
swoić sobie sylwetki naszych bohaterów, tym 
bardziej że w ostatnich tygodniach prowadzili 
szereg audycji przez radiowęzeł szkolny po-
święconych tym osobom. 

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum 
Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie uczest-
niczy w projekcie realizowanym przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji pt. „Efektywne doradztwo 
edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych”. Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie ram efektywnego funkcjonowania do-
radztwa edukacyjno-zawodowego w systemie 
oświaty m.in. poprzez wypracowanie ramowych 
programów doradztwa edukacyjno-zawodowe-
go dla poszczególnych typów szkół oraz wzorco-
wych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowa-
nia wewnątrzszkolnych systemów doradztwa. 

Nasza szkoła znalazła się w  grupie 26 
szkół z Polski do przeprowadzenia pilotażu. 
W okresie od września 2016 roku do maja 
2017 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele 
biorą udział w testowaniu materiałów, które 
mają na celu zapoznanie uczniów z różno-
rodnością zawodów na rynku pracy, rozwi-
janie pozytywnej i proaktywnej postawy wo-
bec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 
edukacyjnych sprzyjających poznawaniu 
i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

koordynator szkolny projektu
Kamila Tkacz

Jak co roku dzień 8 marca, Święto Ko-
biet, obchodziliśmy w naszej szkole bardzo 
uroczyście. Grupa chłopców z pomocą na-
uczyciela, przygotowała dla pań i dziewczy-
nek naszej szkoły mnóstwo niespodzianek 
i atrakcji. Było bardzo wesoło, a uczennice 
uczestniczyły w konkursach i zabawach. 

Z okazji Święta Kobiet, męska część szko-
ły złożyła naszym wspaniałym paniom, ale 
i  koleżankom najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, za-
dowolenia z siebie, radości oraz, aby każdy 
kolejny dzień był Dniem Kobiet. Na zakoń-
czenie uroczystości wszystkie panie i dziew-
czynki zostały obdarowane upominkami. 

Pierwszy Dzień Wiosny obfitował w wiele 
atrakcji. Jedną z nich był udział uczniów 

w przedstawieniu zaprezentowanym przez 
Grupę Artystyczną REKONSTRUKTO. Był to 
pokaz historyczny na temat „Rzymskie im-
perium i tradycje antyku”. W programie pre-
zentowane były obyczaje i kultura tej epoki. 
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się 
z rekwizytami i strojem rycerzy. Chętni i od-
ważni mogli spróbować swoich sił w poje-
dynkach.

Kolejną atrakcją było ognisko i oczywiście 
pieczenie kiełbasy. Wszyscy świetnie się ba-
wili. Na koniec spalona została marzanna, 
przygotowana wcześniej przez dzieci. 

Patroni 
roku 2017

Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-
zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Marzec w Szkole Podstawowej w Lipie
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Był to dzień pełen wrażeń i emocji... Czu-
jemy się zaszczyceni, że uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Sobkowie będą mieli swój 
skromny udział w tworzeniu filmu pt. „Nad 
Nidą w cieniu drzew”.

M. Pyjas

W dniu 24 marca w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach odbył się finał XXVI edy-
cji wojewódzkiego konkursu pn. „EKOLOGIA, 
MY I REGION, W KTÓRYM ŻYJEMY” orga-
nizowanego przez Zespół Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 
w Kielcach. W finale wzięło udział 15 szkół 
z całego województwa, aby w trzech katego-
riach wiekowych walczyć o tytuł najlepszych 
ekologów. Zmagania finałowe poprzedzone 
były I etapem, w którym sześcioosobowy ze-
spół uczniowski w składzie: Zuzanna Cicha, 
Aleksandra Gruszczyńska, Mateusz Kupis, 
Bartosz Maniara, Gabriela Puchrowicz i Gre-
ta Szmalec wykonał pracę na temat: „Dzika 
strona lasu, miejsce pracy i wypoczynku” 
w formie plakatu naukowego. Ten etap wy-
magał podjęcia działań już w październiku. 
Polegały one na gromadzeniu materiałów 
źródłowych, wykonywaniu zdjęć lasu, opi-
sów, poznaniu pracy leśników, przeprowa-
dzeniu wywiadów. Drugi etap składał się 
z testu wiedzy o ochronie przyrody w Polsce, 
wiedzy o parkach narodowych i krajobra-
zowych, ekologii oraz leśnictwa. Uczniowie 
musieli dodatkowo rozpoznać także gatunki 

roślin i zwierząt objętych ochroną. Trzeba 
było wykazać się wiedzą znacznie wykra-
czającą poza ramy szkolnego programu. Do 
etapu finałowego zakwalifikowały się czte-
ry uczennice: Zuzanna Cicha, Aleksandra 
Gruszczyńska, Gabriela Puchrowicz i Greta 
Szmalec. Łączna punktacja po pierwszym 
i drugim etapie zdecydowała, iż drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Sobkowie zajęła II 
miejsce w  wojewódz-
twie. To ogromny suk-
ces naszych uczniów, 
biorąc pod uwagę fakt, 
że w tym roku w kon-
kursie startowało po-
nad 700 uczniów z 67 
placówek oświatowych. 
Uczniowie otrzymali 
cenne nagrody ze środ-
ków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Kielcach 
oraz Zespołu Święto-
krzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajo-

brazowych w postaci sprzętu muzycznego, 
a szkoła wzbogaciła się o urządzenia infor-
matyczne oraz publikacje naukowe. Szcze-
gólne gratulacje naszym uczniom złożyła 
wicekurator Renata Rabczyńska. Opiekunem 
zespołu była Małgorzata Ziętal. Cieszy fakt, 
że to już kolejny sukces uczniów z Sobkowa. 
Gratulujemy wiedzy!

Małgorzata Ziętal

21 marca 2017 roku był w Szkole Podsta-
wowej w Sobkowie wyjątkowym dniem, po-
nieważ odwiedziła nas ekipa filmowa, która 
tworzy film pt. „Nad Nidą w cieniu drzew” 
o gminie Sobków i powiecie jędrzejowskim. 
Twórcy filmu zostali zaproszeni na tradycyjne 
obchody powitania wiosny.

Gdy cała społeczność uczniowska cieszy-
ła się z przyjścia wiosny, okazało się, że byli 
też zwolennicy zimy. Dlatego, aby wszystko 
odbyło się zgodnie z prawem, uczniowie kla-
sy IIb oraz III zaproponowali „oddać sprawę 
do sądu”, zapraszając na przedstawienie 
pod tytułem „Sąd nad Zimą”. Rozprawa są-
dowa przebiegła pomyślnie. Zima została 
przepędzona i nastała Wiosna. Nad całością 
„rozprawy sadowej” czuwały M. Chaja i M. 
Pyjas.

Następnym punktem programu był trady-
cyjny przemarsz z marzannami i powiado-
mienie mieszkańców Sobkowa o przyjściu 
wiosny. I tak z okrzykami na ustach i przy 
wtórze głośnej muzyki, w towarzystwie ekipy 
filmowej cała społeczność szkolna udała się 
nad Nidę, by tam dokonać ostatecznego po-
żegnania zimy.

Uczniowie ZPO w Mokrsku Dolnym z wiel-
ką radością powitali tego roku wiosnę. Szkol-
ne uroczystości rozpoczęły się od krótkiej 
prelekcji. Dzieci przygotowały wiele ciekawo-
stek na temat wiosennych zwyczajów i tra-
dycji naszych pradziadów. Następnie wszy-
scy w uroczystym przemarszu udali się nad 
rzekę, aby pożegnać uprzykrzoną już zimę, 
której symbolem była niesiona przez uczniów 
marzanna. Obchody zakończyliśmy wspól-
nym meczem na boisku szkolnym.

„Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty!”

Powitanie Wiosny w Szkole Podstawowej w Sobkowie!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobkowie 
w czołówce najlepszych ekologów w województwie!
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1. Wstęp
1.1. Cel i podstawa opracowania analizy 
gospodarki odpadami.

Zgodnie z  art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Gmina do-
konuje corocznej analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych 
gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
1.2.  Wykaz uchwał podjętych w 2016 r.
1) Uchwała nr XXI / 147 / 2016 Rady Gmi-

ny Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych na terenie 
gminy Sobków, terminach i miejscu skła-
dania deklaracji oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

2) Uchwała nr XXI /148 / 2016 Rady Gmi-
ny Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne oraz zasad 
ustalania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

3) Uchwala nr XXI / 146 / 2016 Rady Gmi-
ny Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy Sobków.

4) Uchwała nr XXI / 145 / 2016 Rady Gmi-
ny Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów na terenie gmi-
ny Sobków, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Uchwała nr XXI / 144 / 2016 Rady Gmi-
ny Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

6) Uchwała nr XXI / 149 / 2016 Rady Gmi-
ny Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.

7) Uchwała nr XVIII / 117 / 2016 Rady 
Gminy Sobków z dnia 10 marca 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XII/79/ 
2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listo-
pada 2015 roku w sprawie poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w drodze inkasa oraz wyznaczania 
inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso.

8) Uchwała nr XXIII / 157 / 2016 Rady Gmi-
ny Sobków z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XII / 79 / 
2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listo-
pada 2015 roku w sprawie poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w drodze inkasa oraz wyznaczania 
inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso.

9) Uchwała nr XXVI / 183 / 2016 Rady 
Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/ 
2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 
czerwca 2016 r. w sprawie terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. System gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w okresie od 1.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. 
2.1. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 

października 2016 r. odpady komunalne 
z terenu gminy Sobków odbierane były 
i  zagospodarowane przez firmę EKOM 
Maciejczyk Sp. J. Nowiny na podsta-
wie umowy nr 33/2015 z dnia 17 lu-
tego 2015 r. Wysokość wynagrodzenia 
ryczałtowego dla Wykonawcy w całym 
okresie obowiązywania umowy stanowiła 
kwotę brutto: 580 000,00 zł. Wysokość 
za miesiąc świadczenia usługi płaco-
na była w równych ratach w wysokości 
29 000,00 zł brutto. 

2.2. W okresie od 1 listopada 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. odpady komunal-
ne z  terenu gminy Sobków odbierane 
były i  zagospodarowane przez firmę 
EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny na 
podstawie umowy nr 141/2016 z dnia 
09.09.2016  r., która obowiązuje do 
30 listopada 2018 r. Wysokość wyna-
grodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy 
w całym okresie obowiązywania umowy 
stanowi kwotę brutto: 835 000,00 zł. 
Wysokość za miesiąc świadczenia usługi 
płacona jest w równych ratach w wysoko-
ści 33 400,00 zł brutto.

2.3. System odbierania odpadów komunal-
nych nie obejmuje odpadów powstają-
cych w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz odpadów pochodzą-
cych z cmentarzy.

3. Postępowanie z odpadami.
3.1. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych
I. Stawka opłaty za odpady komunalne 

w 2016 r. obowiązywała odpowiednio:
1) w  przypadku segregacji odpadów 

w  wysokości 5 zł miesięcznie od 
mieszkańca,

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

Miesięczna wysokość opłaty stanowi 
iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców 
podanych w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. Stawka opłaty wg pojemników wynosi 

odpowiednio:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi zbieranymi i odbie-
ranymi w sposób selektywny powstałymi 
na nieruchomości niezamieszkałej wynosi 
miesięcznie:
1) 5 zł za pojemnik 60 1,
2) 10 zł za pojemnik 120 1,
3) 20 zł za pojemnik 240 1,
4) 90 zł za pojemnik 1100 1,
5) 180 zł za pojemnik 2500 1,
6) 300 zł za pojemnik 7000 1.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbieranymi i odbiera-
nymi w sposób nieselektywny powstałymi 
na nieruchomości niezamieszkałej jest 
wyższa i wynosi miesięcznie:
1) 8 zł za pojemnik 60 1,
2) 20 zł za pojemnik 120 1,
3) 40 zł za pojemnik 240 1,
4) 170 zł za pojemnik 1100 1,
5) 320 zł za pojemnik 2500 1,
6) 800 zł za pojemnik 7000 1.

III. Ryczałtowa stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego lub od innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa-
nych jedynie przez część roku w 2016 r. 
obowiązywała odpowiednio:

1) w przypadku zbierania i odbierania odpa-
dów komunalnych w sposób selektywny 
ryczałtowa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wynosiła 
90,00 zł za rok od domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2) w przypadku zbierania i odbierania od-
padów komunalnych w  sposób niese-
lektywny ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest wyższa i wynosi 180,00 zł za rok od 
domku letniskowego lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe.

3.2. Terminy wpłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Sobków za 2016 r.
Przedstawiona streszczona analiza dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Sobków za 2016 r. Szczegółowo omówiona została na sesji Rady 
Gminy w Sobkowie w dniu 12.04.2017 r. oraz zamieszczona została na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Sobkowie www.sobkow.pl w zakładce /informacja 
o odpadach/, /gospodarka odpadami/.
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I. Terminy wnoszenia opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w 2016 r. 
obowiązywały odpowiednio:

1. Wg uchwały nr XXXII/294/2013 Rady 
Gminy Sobków z  dnia 21 czerwca 
2013 r. w sprawie terminu, częstotliwo-
ści i trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi terminy 
płatności obowiązywały:
– do 15 lutego – I kwartał
– do 15 kwietnia – II kwartał
– do 15 sierpnia – III kwartał
– do 15 października – IV kwartał.

2. Uchwałą Rady Gminy Sobków nr XXI / 
144 / 2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi zostały zmienione 
terminy płatności za odpady komunalne, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.
a) Zgodnie z uchwałą opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi 
uiszczane są bez wezwania z  dołu 
w następujących terminach:

 – do 31 marca za I kwartał,
 – do 30 czerwca za II kwartał,
 – do 30 września za III kwartał,
 – do 31 grudnia za IV kwartał.
b) Zgodnie z tą uchwałą zostały ustalone 

nowe terminy płatności dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieru-
chomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzy-
stywane jedynie przez część roku: zry-
czałtowana opłata roczna za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
płatna jest w terminie do 31 grudnia 
z dołu za dany rok.

II. Opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi według uchwały nr 
XXVI/183/2016 Rady Gminy Sobków 
z  dnia 12 grudnia 2016 r. w  sprawie 
zmiany uchwały nr XXI/144/ 2016 Rady 
Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od 1 stycznia 2017 
r. opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi uiszcza się:

 – u inkasenta (sołtysa)
 – na nr rachunku bankowego Urzędu 

Gminy w Sobkowie 60 8493 0004 0080 
0700 0013 0236.

Wpłaty mogą być uiszczane za okresy przy-
szłe jako przedpłata.
4. Dane dotyczące mieszkańców i deklara-
cji.
4.1. Zestawienie deklaracji i liczby osób uję-

tych w deklaracji wg miejscowości (tabe-
la u góry).

4.2. Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2016 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Sob-
kowie 648 deklaracji w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. W 2016 r. wysłano 
łącznie 36 pisemnych wezwań odnośnie 
niezgodności liczby osób faktycznie za-
mieszkujących nieruchomości a ujętych 
w deklaracji, jak również braku deklaracji. 

Po wezwaniach wpłynęły 33 dokumenty 
(w tym: deklaracje i wyjaśnienia). Wszczę-
to też w 2016 r. dwa postępowania dla 
właścicieli nieruchomości, którzy nie zło-
żyli deklaracji w sprawie ustalenia wyso-
kości opłaty z gospodarowanie odpadami 
komunalnymi a zamieszkują na terenie 
gminy Sobków.

4.3. W 2016 r. zostało wysłanych 6 we-
zwań do przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą do przedłożenia 
kopii umowy korzystania z usług wykony-
wanych przez przedsiębiorcę odbierają-
cego odpady komunalne z terenu nieru-
chomości oraz dowodu uiszczenia opłaty 

za te usługi. Po wezwaniach złożonych 
zostało 6 dokumentów przez właścicieli 
nieruchomości prowadzących działalność 
gospodarczą potwierdzających korzysta-
nie z usług przedsiębiorcy odbierającego 
odpady komunalne. 

5. Ilość odebranych odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie gminy Sobków 
w 2016 r. 
5.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzo-

nych i odebranych z terenu gminy Sob-
ków w 2016 r. (dane na podstawie spra-
wozdań półrocznych składanych przez 
firmy posiadające wpis do rejestru dzia-
łalności regulowanej) – tabela poniżej.

Lp. Miejscowość
Liczba

złożonych 
deklaracji

Liczba osób 
ujętych 

w deklaracji

Rodzaj odpadów: 
s – selektywnie

sk – selekt. z kompost.
n – nieselektywnie
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31
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20
16

 r.

s sk n

1 Bizoręda 77 212 18 48 11 221
2 Brzegi 153 481 54 91 8 514
3 Brzeźno 52 184 16 35 1 193
4 Choiny 14 20 2 8 4 11
5 Chomentów 103 377 15 83 5 389
6 Jawór 46 191 10 36 0 184
7 Karsy 30 115 2 25 3 124
8 Korytnica 196 639 23 163 10 755
9 Lipa 63 221 14 47 2 270
10 Miąsowa 167 575 23 132 12 657
11 Mokrsko Dolne 67 230 5 57 5 240
12 Mokrsko Górne 49 176 22 26 1 192
13 Mzurowa 128 480 54 70 4 551
14 Niziny 17 63 8 9 0 68
15 Nowe Kotlice 52 195 11 35 6 218
16 Osowa 140 524 27 109 4 559
17 Sobków 243 827 64 175 4 1013
18 Sokołów Dolny 145 493 69 73 3 553
19 Sokołów Górny 108 419 26 78 4 461
20 Staniowice 109 426 26 80 3 460
21 Stare Kotlice 52 183 5 45 2 202
22 Szczepanów 41 126 4 27 10 148
23 Wierzbica 38 142 20 14 4 155
24 Wólka Kawęcka 25 103 4 21 0 113
25 Żerniki 69 224 13 56 0 268

SUMA 2184 7626 535 1543 106 8519

Kod odpadów Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpa-
dów komunalnych Mg

200301 Zmieszane odpady komunalne 513,98
150101 Opakowania z tektury i papieru 20,35
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 123,73
150107 Opakowania ze szkła 58,99

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wy-
posażenia 3,98

200307 Odpady wielkogabarytowe 13,53
160103 Zużyte opony 0,47
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 37,75
200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0,056
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 5,48

200133
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatora-
mi wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,06

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 18,43
200203 Inne odpady ulegające biodegradacji 13,52

Suma 810,33
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5.2. Ilość odpadów komunalnych odebra-
nych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w 2016 r. przez firmę 
EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny – tabela 
powyżej.

5.3. W 2016 r. zostały zorganizowane dwie 
mobilne zbiórki odpadów tj. zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przez firmę BIOSYSTEM S.A., ul. Wodna 
4, 30-556 Kraków. Odebranych zostało 
8,248 Mg elektroodpadów.

5.4. W 2016 r. osiągnięte zostały następu-
jące poziomy w zakresie gospodarki od-
padami:
1) poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 43,03%.

2) poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 21,9%.

3) poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i  rozbiórko-
wych w 2016 r. 100%

6. Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych 
z terenu gminy Sobków w 2016 r.

Ilość odebranych z terenu gminy Sobków 
nieczystości ciekłych i przekazanych do sta-
cji zlewczej = 4474,761 m3.
7. Koszty poniesione w związku z odbiera-
niem, odzyskiem, recyklingiem i unieszko-
dliwianiem odpadów komunalnych.
7.1. Opłaty z  tytułu gospodarowania od-

padami komunalnymi w  okresie od 
1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

– Naliczenia opłat w 2016 r. – 526 662,50 zł
– Zaległości na początek 2016 r. – 

21 848,30 zł

– Liczba wysłanych upomnień w 2016 r. – 
98 upomnień

– Upomnienia wysłane zostały na kwotę – 
25 587,55 zł

– Zaległości na koniec 2016 r. – 19 680,46 zł
– Wpłaty mieszkańców na 31.12.2016 r. – 

485 351,24 zł.
7.2. Koszty obsługi systemu w okresie od 

1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
Koszty w  2016 r. łącznie wyniosły – 

432 170,44 zł
 w tym:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych  – 352 400,00 zł

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pra-
cowników wykonujących prace w zakre-
sie gospodarki odpadami  – 64 491,84 zł

c) odpis z ZFŚS  – 1 536,02 zł
d) udział w szkoleniach i zapłata delegacji  

 – 471,40 zł
e) zakupy (wyposażenie, materiały) 
  – 3 832,73 zł
f) wynagrodzenie inkaso za pobór opłaty za 

odpady komunalne  – 9 438,45 zł
7.3. Rozliczenie finansowe za 2016 r.

Różnica pomiędzy wpłatami mieszkań-

ców a kosztami obsługi systemu poniesio-
nymi w 2016 r. wynosi 485 351,24 zł – 
432 170,44 zł = 53 180,80 zł

W 2016 r. zostało 53 180,80 zł w związ-
ku z tym funkcjonujący system gospodarki 
odpadami komunalnymi sfinansował się, co 
jest wymogiem ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach.

Po przeprowadzeniu analizy za 2014 r., 
kiedy zabrakło 12 820,35 zł, okazało sie, 
że w 2015 r. zabrakło 125 625,96 zł, aby 
system gospodarki odpadami komunalnymi 
mógł się samofinansować, a z opłat wnoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości gmina 
powinna pokryć koszty funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami komunalny-
mi, zasadnym było dokonanie zmiany staw-
ki opłaty za odpady komunalne od 1 maja 
2015 roku. Wpłynęło to w znacznym stopniu 
na poprawę funkcjonującego systemu, co 
potwierdza wykonana analiza i rozliczenie 
finansowe za 2016 r. Pomimo występują-
cych zaległości na koniec 2016 r. w kwocie 
19 680,46 zł wnoszone opłaty przez właści-
cieli nieruchomości pokryły w 100% koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
7.4. Przewidywane rozliczenie finansowe 

w 2017 r.
– Planowane dochody na 2017 r. 
  – 490 835,00 zł
– Wpłaty mieszkańców w 2017 r. przewi-

dywane na poziomie 92% jak w 2016 r.
  – 451 568,20 zł
– Przewidywane wykonanie wydatków wg 

planu na 2017 r.  – 502 891,00 zł
Przewidywana różnica pomiędzy plano-

wanymi dochodami w  2017 r. a  wydat-
kami w 2017 r. wyniesie 51 322,80 zł. 
W związku z tym system gospodarki odpa-
dami komunalnymi w 2017 r. na podstawie 
przewidywanych wydatków nie będzie się 
samofinansował.

M. Kośmider

Kod
odpadów Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpa-

dów komunalnych Mg
200139 Tworzywa sztuczne 3,49
150101 Opakowania z tektury i papieru 0,93
150105 Opakowania wielomateriałowe 2,84
150107 Opakowania ze szkła 3,23

170107 Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 13,08

200307 Odpady wielkogabarytowe 10,03
160103 Zużyte opony 3,59
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 12,11
200140 Metale 0,56
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 10,02

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone 0,285 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 4,16
Suma 64,325

Informujemy, że w związku z realizacją za-
dania pn. „Kampania promująca sens hie-
rarchii postępowania z odpadami, w  tym 
mniej konsumpcyjny styl życia”, wynikające-
go z Krajowego programu zapobiegania po-
wstawaniu odpadów przyjętego przez Radę 
Ministrów w dniu 26.06.2014 r. została 
opracowana i wydana na zlecenie marszał-
ka województwa świętokrzyskiego broszura 
pod nazwą „Sens hierarchii postępowania 
z odpadami”. Broszu-
ra skierowana jest do 
wszystkich mieszkań-
ców naszego woje-
wództwa bez względu 
na grupę wiekową.

P r z e d s t a w i o n e 
w niej zostały w spo-
sób przejrzysty pro-
blemy z postępowa-
niem z  odpadami 
oraz sposoby na ich 

rozwiązanie w taki sposób, by żyć bardziej 
ekologicznie i oszczędnie przy niewielkich 
zmianach codziennych nawyków.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się 
z broszurą, która zamieszczona została na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Sob-
kowie www.sobkow.pl w zakładce /infor-
macje o odpadach/, /gospodarka odpadami 
komunalnymi/.

M. Kośmider

Kampania promująca sens hierarchii postępowania 
z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny styl życia
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” 
rozgrywany jest od ponad trzydziestu lat 
i cieszy się bardzo dużą popularnością. Naj-
pierw odbywają się eliminacje szkolne, po-
tem gminne, powiatowe, wojewódzkie i tak 
do ogólnopolskiego finału. Celem turnieju 
jest popularyzowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie ochrony lud-
ności i ratownictwa. Szczególny cel konkursu 
to przede wszystkim popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów 

przeciwpożarowych i zasad postępowania na 
wypadek pożaru. 

Tegoroczne eliminacje w gminie Sobków od-
były się w dniu 21 marca 2017 roku i jak co 
roku w Gimnazjum Publicznym im. Jana Paw-
ła II w Sobkowie. Turniej odbył się w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. 
Pierwszą częścią turnieju był pisemny test jed-
nokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. 
Do rywalizacji w teście pisemnym przystąpiło 
21 uczniów – 14 w grupie szkół podstawo-
wych i 7 w grupie gimnazjów. Uczestnicy roz-

wiązywali testy poprzez zakreślenie tylko jed-
nej wybranej odpowiedzi. Po napisaniu testów 
przeprowadzona została wśród uczniów ustna 
dogrywka, po której komisja turnieju w skła-
dzie przewodniczący – Piotr Kwiecień, prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sobkowie oraz 
członkowie Teresa Blicharska, pracownik Urzę-
du Gminy w Sobkowie, kpt. Sebastian Dudzicz 
i st. sekc. Krzysztof Pazera – przedstawiciele 
KP PSP, w Jędrzejowie wyłoniła zwycięzców.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność 
zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I Grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I miejsce – Kamil Chaja – ZPO Korytnica
II miejsce – Wiktor Polcyn – SP Sobków
III miejsce – Marcin Bąk – ZPO Korytnica.
II Grupa wiekowa (gimnazja)
I miejsce – Krystian Łukawski – Gimnazjum 

Publiczne w Miąsowej 
II miejsce – Adam Pokrzepa – Gimnazjum 

Publiczne w Miąsowej
III miejsce – Julia Kasińska – Gimnazjum Pu-

bliczne w Miąsowej.
Za udział w  turnieju wszyscy uczestni-

cy otrzymali dyplomy, natomiast zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 
wiekowej otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe ufundowane przez wójta gminy Sob-
ków Tadeusza Domińczaka.

Eliminacje gminne wyłoniły reprezentantów 
gminy Sobków do eliminacji powiatowych, który-
mi są: w pierwszej grupie wiekowej Kamil Chaja 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy 
oraz w drugiej grupie wiekowej Krystian Łukaw-
ski z Gimnazjum Publicznego w Miąsowej.

T. Blicharska

„Młodzież zapobiega pożarom”
w gminie Sobków

pożarnictwa. Uczniowie wykazali się dużym 
zasobem wiedzy, co szczególnie było widać 
podczas udzielania odpowiedzi ustnych.

Zwycięzcą eliminacji powiatowych w kate-
gorii szkół podstawowych został uczeń nasze-
go Zespołu Placówek Oświatowych w Korytni-
cy Kamil Chaja, który 27 kwietnia br. będzie 
reprezentował powiat jędrzejowski w elimina-
cjach wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszych zmaganiach!

T. Blicharska

Po eliminacjach gminnych w dniu 11 kwiet-
nia 2017 roku Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jędrzejowie wspólnie 
z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Jędrzejowie przeprowadziła eli-
minacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. W zmaganiach na szczeblu powia-
towym wzięli udział uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu jędrzejowskiego, którzy 

zakwalifikowani zostali w wyniku przepro-
wadzonych wcześniej eliminacji gminnych. 
Gminę Sobków reprezentował w kategorii 
szkół podstawowych uczeń Zespołu Placówek 
Oświatowych w Korytnicy Kamil Chaja wraz 
z opiekunką Bożeną Chuda oraz w kategorii 
gimnazjów uczeń Gimnazjum Publicznego 
w Miąsowej Krystian Łukawski z opiekunką 
Małgorzatą Malmur. Startujący w rozgryw-
kach uczniowie musieli odpowiadać na pyta-
nia z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomo-
ści sprzętu pożarniczego, jak również z historii 

Zwycięstwo w kategorii szkół podstawowych 
w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jędrzejowie
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Dnia 21 marca, pierwszego dnia wiosny, 
uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych 
w Miąsowej uczestniczyli w wielu konkur-
sach, turniejach i  zawodach zręcznościo-
wych.

W konkursie „Kocham Cię Polsko” rywali-
zowali przedstawiciele klas I–III gimnazjum. 
Pytania dotyczyły historii, kultury, tradycji, 
obyczajów oraz wybitnych postaci Polski. 
Zwyciężyła klasa II. Natomiast w  turnie-

ju „Trzymaj formę” 
uczniowie mogli wyka-
zać się umiejętnościa-
mi sportowymi oraz 
wiedzą na temat od-
żywiania i wpływie ak-
tywności fizycznej na 
organizm człowieka. 
Po zaciętej rywalizacji 
w  16 konkurencjach 
zwyciężyła klasa II, na 
drugim miejscu upla-
sowała się klasa Ib, na 

Korzystając z pierwszych ciepłych, wiosen-
nych dni, uczniowie ZPO w Mokrsku Dolnym 
wysoko podwinęli rękawy i wzięli się do pra-
cy, dla wszystkich jednak przyjemnej. Kon-
tynuując tradycję już kilkuletnią, obsadzali 
plac szkolny drzewkami. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyły w akcji, nie 
tylko sadząc, ale nazywając nowych „pod-
opiecznych”. Sadzonki na rzecz szkoły prze-
kazała Justyna Dębińska ze Szkółki w Kotli-
cach, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Bez pracy nie ma zieleni połaci

Wiosna, ach to ty!

trzecim Ia, czwarte miejsce zajęły klasy IIIa 
i IIIb. 

Uczniowie szkoły podstawowej zmagali się 
w konkursie sportowym „Z  jak Zdrowie!”, 
który przygotowali dla nich nauczyciele. 
W zorganizowanych rozgrywkach bezkonku-
rencyjni okazali się uczniowie klasy V. 

Nagrodą w konkursie były jabłka – pyszne, 
zdrowe i pełne witamin.

W tym dniu nie zabrakło dużej dawki hu-
moru, który towarzyszył wszystkim konku-
rencjom.

Samorząd Uczniowski

nie do kreatywnego podejścia do recyclingu. 
Konkurs „Recycling na miarę. 4 pory roku” 
jest częścią szerszego nurtu Textile Upcycling 
mającego na celu pokazanie różnych możli-
wości wtórnego przetwarzania materiałów 
tekstylnych. Pozwala to zmniejszyć zarówno 
wolumen odpadów, jak i ilość materiałów wy-
korzystywanych w produkcji pierwotnej.

30 marca br. Zespół Placówek Oświato-
wych w Miąsowej odwiedziła Grażyna Jarosz 
prezes Fundacji Vive Serce Dzieciom, by za-
chęcić uczniów do udziału w konkursie.

Pani prezes oraz dyrektor szkoły Janusz Bęt-
kowski uczestniczyli w zajęciach plastycznych 
w klasie III szkoły podstawowej, podczas których 
dzieci pod bacznym okiem wychowawczyni Ka-
tarzyny Gajdy tworzyli piękne prace konkursowe.

Patronat nad akcją objęło Kuratorium Oświa-
ty w Kielcach. Konkurs trwa do 7 czerwca, kie-
dy to poznamy laureatów nagrodzonych prac.

Przygotowanie obrazów z materiałów tekstyl-
nych pochodzących z recyclingu to wyzwanie, 
jakie podejmą dzieci ze świętokrzyskich szkół 
podstawowych i gimnazjów w konkursie „Recyc-
ling na miarę. 4 pory roku”, który organizowany 
jest przez Fundację VIVE Serce Dzieciom wspól-
nie z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych 
im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

Barwne materiały recyclingowe z  firmy 
VIVE Textile Recycling trafiły również do Ze-
społu Placówek Oświatowych w Miąsowej, 
by młodzi plastycy mogli stworzyć z nich ar-
tystyczne dzieła obrazujące 4 pory roku.

Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej możliwości powtórnego wykorzy-
stania materiałów tekstylnych oraz zachęce-

Artyści z Miąsowej na Start!


