
W dniu 8 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy 
w Sobkowie odbyło się uroczyste pożegnanie 
odchodzącej na emeryturę wieloletniej pra-
cownicy Bożeny Gruszki.

Pani Bożena związana była z Urzędem Gmi-
ny od ponad 37 lat, a przez ostatnie lata pra-
cowała na stanowisku inspektora ds. podatku 
od środków transportowych i kasjera. Więk-
szość mieszkańców gminy kojarzyć będzie Pa-
nią Bożenę właśnie z obsługi kasowej.

Wójt gminy Tadeusz Domińczak skiero-
wał do Pani Bożeny słowa podziękowania 

za długoletnią sumienną pracę, wręczając 
pamiątkowy list gratulacyjny i skromny upo-
minek od całej załogi. Do życzeń dołączony 
został bukiet kwiatów, który wręczyli za-
stępca wójta Tomasz Sęk i sekretarz gminy 
Piotr Wawer.

Na drodze do nowego etapu życia kole-
żanki i koledzy z pracy życzyli Pani Bożenie 
samych radosnych dni, zdrowia i spełnienia 
marzeń. Teraz właśnie nadszedł czas odpo-
czynku od pracy zawodowej i czerpania ra-
dości z każdego kolejnego dnia w życiu.

Głos
Sobkowa
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Emeryturę czas zacząć…

Z okazji Dnia Sołtysa, który przypadał na 
dzień 11 marca, pragnę złożyć wszystkim 
sołtysom z terenu gminy Sobków najlepsze 
życzenia wszelkiej pomyślności w życiu za-
wodowym i osobistym, zdrowia, pogody du-
cha i nieustającej ludzkiej wdzięczności za 
aktywną postawę, zaangażowanie i ogromny 
trud pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Życzę wiele satysfakcji z  wykonywanej 
funkcji i realizacji pomysłów w działalności 
sołeckiej a Wasza praca niech będzie źró-
dłem społecznego uznania.
		 Z wyrazami	szacunku

Wójt	Gminy	Sobków
Tadeusz	Domińczak

wraz	
z pracownikami	Urzędu

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak

Pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych,
aby czas przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego

napełnił radością, zaowocował miłością, wzajemną życzliwością, 
pokojem na kolejne dni i miesiące, 

pozwalając z optymizmem patrzeć na szarą codzienność życia
i przezwyciężać wszelkie trudności

życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Dębiński

Uczennice Szkoły Podstawowej w Brzegach 
Patrycja Olszak (VI) i Aleksandra Otręba (VI) ko-
lejny raz pokazały, że doskonale poznały Pismo 
Święte. Rok temu dziewczynki zostały laureat-
kami XXI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.

W tym roku 18 lutego Patrycja i Ola wzięły 
udział w powiatowym etapie tego konkursu. 
Ich wyniki znowu były wspaniałe. Obie dziew-
czynki zakwalifikowały się do ostatniego etapu, 
który odbędzie się 22 kwietnia w Kielcach. Ola 
na etapie powiatowym uzyskała 38 pkt. na 40 
możliwych do zdobycia. Był to najwyższy wynik 
spośród wszystkich osób startujących w Jędrze-
jowie. Uczennice są już finalistkami! Kolejne ty-
tuły są jak najbardziej w ich zasięgu.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba bar-
dzo szczegółowo poznać określone księgi Pi-
sma Świętego. Rok temu była to Ewangelia 
według św. Marka, a w bieżącym roku „Listy 
więzienne św. Pawła”.

Znowu wśród
najlepszych!
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tego dokonać! Jestem przekonany, że samo-
rządy są w stanie obronić Rzeczpospolitą i ją 
obronią!

Jerzy Stępień został za te słowa nagrodzony 
długimi brawami na stojąco.

Samorządowcy zgodnie sprzeciwiają się 
projektom rządu i  zamierzają na bieżąco 
informować obywateli o „szkodliwych zmia-
nach, które będą dotyczyć, bądź już dotyczą 
życia lokalnych społeczności”.

Na spotkaniu przedstawiciele środowisk sa-
morządowych podjęli apel dotyczący obrony 
samorządności terytorialnej w Polsce, które-
go treść zamieszczamy obok.

Kolejną inicjatywą zgromadzonych samo-
rządowców było przyjęcie Karty Samorząd-
ności, która jest wyrazem sprzeciwu wobec 
zapowiadanych zmian prawa samorządowego 
w Polsce i przypomnieniem podstawowych 
zasad ustroju. Zaproponowano również, aby 
Kartę przyjmowały w swoich uchwałach rady 
gmin, powiatów i sejmiki województw.

Karta SamorZądności
Samorząd terytorialny stanowi fundament 

demokratycznego państwa. 
Odbudowa polskiego samorządu, która 

przyniosła społecznościom lokalnym autono-
mię i możliwość decydowania o swoim lo-
sie, jest najbardziej udaną z polskich reform. 
Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując 
przy tym zaufanie większości Polaków, co 
systematycznie potwierdzają badania opinii 
publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw 
polskiego samorządu, które są obecnie pro-
ponowane bez żadnych konsultacji ze stroną 
samorządową, mogą podważyć ustrój pań-
stwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, 
pozbawienie przedstawicieli mieszkańców 
gmin samodzielności w realizacji zadań pu-
blicznych, swobody w gospodarowaniu ich 
wspólnym majątkiem, wolności we współ-

W czwartek 16 marca br. w Warszawie od-
było się Forum Samorządowe zorganizowane 
przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospo-
litej Polskiej, w którym uczestniczyło 675 
jednostek samorządu Terytorialnego, groma-
dząc łącznie ponad 1500 samorządowców 
z całego kraju. Wielka sala konferencyjna 
była wypełniona po brzegi.

W związku z tym, że gmina Sobków jest 
członkiem Stowarzyszenia – Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, w Fo-
rum Samorządowym wzięli również udział 
przedstawiciele gminy Sobków: wójt gminy 
– Tadeusz Domińczak, przewodniczący Rady 
Gminy – Ryszard Dębiński, zastępca wójta – 
Tomasz Sęk i sekretarz gminy – Piotr Wawer.

Celem Forum było omówienie aktualnej 
sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie 
działań w obronie konstytucyjnych zasad sa-
morządności.

O przygotowywanym przez rząd ataku na 
samorządy mówili nie tylko wójtowie, bur-
mistrzowie czy prezydenci, ale też m.in. za-
proszony jako gość specjalny Jerzy Stępień, 
były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i jego 
prezes w latach 2006–2008.

– Sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna 
– mówił Jerzy Stępień. 

– Partia rządząca bezprawnie dokonuje nisz-
czenia ustroju demokratycznego państwa. 
W tej sytuacji zostaje fundament Rzeczpo-
spolitej, czyli samorząd. Macie siłę, by 

APEL
Przedstawicieli środowisk samorządowych

zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie

dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

My, obywatele, przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw z całej Polski wraz 

z reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych wspólnie 

WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez 

rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności 

o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz 

pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w Konstytucji 

RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają 

w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia człon-

ków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY, aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczypospo-

litej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Sa-

morządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane 

prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządo-

wych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu tery-

torialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania – przez rządzących i stanowiących prawo – konstytucyj-

nych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych w dniu 

dzisiejszym  „Karcie Samorządności”.

Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym śro-

dowisk samorządowym mającym wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości 

o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten sposób 

próbuje się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowa-

ne na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich śro-

dowisk politycznych w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej dotyczącej stanu 

samorządu terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny 

być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środo-

wiskami.

W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom, POWOŁUJEMY 

z dniem 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

ForUm SamorZądoWE
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ruchomości odnośnie liczby osób faktycznie 
zamieszkujących w nieruchomości a ujętych 
w deklaracji, jak również nieruchomości, 
w których zamieszkują mieszkańcy i nie zo-
stała złożona deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W związku z tym właściciele nieruchomości 
wzywani są do składania wyjaśnień i dekla-
racji, a w razie konieczności przeprowadzane 
będą kontrole nieruchomości w celu ustale-
nia faktycznej liczby osób zamieszkałych. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji wójt okre-
śla w drodze decyzji, wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że zgodnie z  ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach w przypadku:
• zamieszkania w  danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca;
• powstania w danej nieruchomości odpa-

dów komunalnych;
• zmiany danych będących podstawą do 

naliczenia wysokości należnej opłaty
właściciel nieruchomości jest obowiąza-

ny w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
ww. zdarzenia złożyć deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Biorąc pod uwagę to, że cały czas występu-
je migracja osób w związku z meldunkami, 
urodzeniami, zgonami, wyjazdami osób do 

pracy w delegację na terenie całej Polski oraz 
poza granice kraju, wyjazdami związanymi 
z leczeniem, nauką poza stałym miejscem 
zamieszkania część właścicieli nieruchomo-
ści, nie zgłasza na bieżąco takich zmian. 

Należy podkreślić, że zameldowanie nie 
jest wyznacznikiem liczby osób, które powin-
ny być objęte deklaracjami o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach mówi o osobach za-
mieszkałych. Meldunki wykorzystywane są 
w analizach porównawczych oraz do weryfi-
kacji liczby osób ujętych w deklaracji a fak-
tycznie zamieszkujących na nieruchomości. 

Informujemy, że sukcesywnie weryfikowane 
są deklaracje złożone przez właścicieli nie-

W przypadku zmian pamiętaj o obowiązku 
składania deklaracji „śmieciowej”!

działaniu z innymi jednostkami spowoduje 
zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego 
z oczekiwaniami mieszkańców.

Odbieranie kompetencji gminom, powiatom 
i województwom, przekazywanie ich admi-
nistracji centralnej, oddalonej od obywateli 
i niepoddanej ich kontroli, to odejście od de-
mokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.

domagamy się, aby rządzący i stanowiący 
prawo przestrzegali i szanowali konstytucyj-
ne zasady ustroju naszego państwa, które 
przypominamy w niniejszej Karcie.
miESZKaŃcY
1. Gospodarzami społeczności lokalnych 

i  regionalnych są ich mieszkańcy i  to 
oni muszą decydować o kształcie swo-
ich wspólnot samorządowych, w tym po-
przez wolne wybory i referenda lokalne. 
Prawa wyborcze mieszkańców (czynne 
i bierne) oraz uprawnienia do podejmo-
wania przez nich decyzji w referendum, 
zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą 
być ograniczone.

2. Podstawową jednostką samorządu tery-
torialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy 
danej gminy mogą wybierać w wyborach 
powszechnych i odwoływać w drodze re-
ferendum swoje organy samorządowe.

JEdnoStKi SamorZądU 
tErYtoriaLnEGo 
3. Samorząd terytorialny działa w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność. 
Jego samodzielność (w zakresie zadań 
własnych oraz definiowania interesu lokal-
nego albo regionalnego) podlega ochronie 
sądowej. Nadzór nad wykonywaniem za-
dań własnych jest sprawowany wyłącznie 
według kryterium legalności.

4. Jednostki samorządu terytorialnego są pod-
miotami polityki rozwoju lokalnego i regio-
nalnego. Przekazane samorządom sprawy 
publiczne są ich zadaniami własnymi.

5. Kompetencje gmin, powiatów i  woje-
wództw, wynikające z ich zadań własnych, 
są całkowite i wyłączne. Ustawy określają 
zasady realizacji tych zadań; o sposobie 
ich realizacji decydują właściwe orga-

ny jednostek samorządu terytorialnego. 
Gminy – podstawowe jednostki samorzą-
dowe – kreują rozwój lokalny, dostarczają 
mieszkańcom podstawowe usługi publicz-
ne i zapewniają obsługę administracyjną. 
Powiaty – komplementarny samorząd 
lokalny – realizują lokalne zadania po-
nadgminne oraz koordynują lokalne służby, 
inspekcje, straże i administracje zespolone.

 Województwa – podmioty polityki regio-
nalnej – kreują rozwój regionalny oraz ko-
ordynują działania innych podmiotów na 
rzecz tego rozwoju.

FinanSE SamorZądoWE
6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym 

członem sektora finansów publicznych.
7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i wo-

jewództw, oparte na dochodach własnych 
i subwencjach, umożliwiają realizację ich 
zadań na określonym w ustawach i aktach 
wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu 
zadań i wymaganego poziomu ich realizacji 
towarzyszą adekwatne zmiany zasilania fi-
nansowego jednostek. Ubytki w dochodach 
własnych, wynikające z ulg i zwolnień usta-
wowych, są rekompensowane.

8. System dochodów jest uzupełniany sub-
wencją wyrównawczą, która umożliwia 
realizację zadań obowiązkowych w okre-
ślonym w przepisach prawa standardzie.

9. dotacje celowe służą do finansowania in-
westycji oraz zadań powierzonych JST przez 
Unię Europejską, administrację rządową 
i inne jednostki samorządu terytorialnego.

maJątEK
10. Jednostki samorządu terytorialnego 

mają prawo swobodnie kształtować go-
spodarowanie swoim majątkiem. Stano-
wi on zasób, który umożliwia realizację 
zadań, a także jest wykorzystywany do 
wspierania przedsięwzięć rozwojowych 
w ramach lokalnej albo regionalnej poli-
tyki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające 
znaczenie dla rozwoju lokalnego lub re-
gionalnego, będą przekazywane nieod-
płatnie, odpowiednio gminom, powiatom 
albo województwom.

orGaniZacJa i WSPÓŁdZiaŁaniE
11. Gminy, powiaty i województwa mają 

swobodę w dostosowaniu swoich struktur 
organizacyjnych do lokalnych albo regio-
nalnych uwarunkowań realizacji zadań. 
Mogą je powierzyć własnym jednostkom 
organizacyjnym albo podmiotom ze-
wnętrznym: publicznym, społecznym lub 
prywatnym, z zachowaniem procedur wy-
maganych prawem.

12. Jednostki samorządu terytorialnego, wy-
konując swoje zadania, mogą swobod-
nie współdziałać z innymi jednostkami, 
w  formach określonych w  przepisach 
prawnych.

13. Integracja zarządzania na funkcjonal-
nych obszarach metropolitalnych lub 
miejskich jest ustawowo uregulowana, 
w sposób zapewniający zdolność wyko-
nywania zadań publicznych. Tworzone 
struktury nie naruszają podmiotowości 
i samodzielności podstawowych jedno-
stek samorządowych – gmin.

14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie 
infrastrukturą techniczną i społeczną w gra-
nicach miast przez samorząd miasta.

GranicE i tErYtoria SPoŁEcZności
LoKaLnYcH i rEGionaLnYcH
15. Korekta granic gmin i powiatów jest 

przeprowadzana na podstawie rzetel-
nej analizy powiązań funkcjonalnych, 
uwzględniającej potencjał rozwoju oraz 
uwarunkowania wynikające z dotychcza-
sowego funkcjonowania zainteresowa-
nych jednostek.

16. Zmiana granic gminy, powiatu albo wo-
jewództwa, wymaga zrozumienia i ak-
ceptacji mieszkańców obszaru będącego 
przedmiotem wniosku o zmianę granic, 
wyrażonej w  powszechnych konsulta-
cjach albo referendum lokalnym.

KonSULtoWaniE
17. Samorządy muszą być rzetelnie konsul-

towane w zakresie aktów prawnych ich do-
tyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego oraz w komisjach 
parlamentarnych.
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Dnia 20 lutego 2017 roku w Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim wójt gminy 
Sobków odebrał promesę ministra spraw 
wewnętrznych i administracji na realizację 
zadania w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych 
w  2017 roku. W  ramach 
dofinansowania wykonany 
zostanie remont drogi gmin-
nej Stare Kotlice – Brzeź-
nica nr 383007T w km od 
0+000 do km 0+500 dł. 

500 mb. Wysokość dotacji wynosić będzie 
112 000,00 złotych. 

W  ramach remontu wykonana zostanie 
nawierzchnia asfaltowa długości 500 m, 
szerokości 5,0 m wraz z utwardzonymi kru-
szywem poboczami. Koszty realizacji będą 
znane po rozstrzygnięciu przetargu.

Promesa mSWia

Tak	wygląda	obecnie	droga	gminna	Stare	Kotlice	–	Brzeźnica

nia ze środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

Obecnie trwają prace związane z przygoto-
wywaniem przetargów na remonty dróg na 
terenie gminy w 2017 roku.

W związku z wyborem Mariusza Woźniaka na 
sołtysa w miejscowości Osowa, Rada Gminy 
podjęła uchwały dotyczące zmiany inkasenta 
w tej miejscowości zarówno do poboru łącznego 
zobowiązania pieniężnego, jak i opłat za odpady. 

Wójt gminy składa serdeczne podziękowania za 
dotychczasową wieloletnią współpracę Edwar-
dowi Sobczykowi, który funkcję sołtysa Osowej 
pełnił do 31 grudnia 2016 roku, a Mariuszowi 
Woźniakowi gratuluje wyboru, życząc pomyślno-
ści w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

23 lutego br. odbyła się tzw. nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy, którą przewodniczący rady 
zwołał na wniosek zastępcy wójta Tomasza 
Sęka. Przyczyną zwołania niniejszej sesji była 
potrzeba zabezpieczenia środków finansowych 
na remonty dróg gminnych i wewnętrznych. 

W związku z zakończeniem procesu zaliczenia 
drogi Sokołów Górny – Sokołów Dolny do kate-
gorii dróg gminnych dokonano zabezpieczenia 
środków na zadanie przebudowy tej drogi pole-
gające na wykonaniu chodnika przy tej drodze.

W uchwale w sprawie zmian w budżecie 
dokonano także zabezpieczenia środków 
na wkład własny na zadanie „Remont dro-
gi gminnej Stare Kotlice – Brzeźnica”, które 
będzie realizowane w ramach dofinansowa-

Z sesji rady Gminy

W dniu 15 marca 2017 roku rozstrzygnię-
to zapytanie cenowe na Remont cząstkowy 
jezdni o nawierzchni bitumicznej dróg gmin-
nych i wewnętrznych w 2017 roku remon-
terem pod ciśnieniem przy użyciu emulsji 
asfaltowej 65% i grysów bazaltowych. 

W  postępowaniu złożona została jedna 
oferta przez Zakład Robót Drogowych DUKT 
Sp.z o.o. Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 

remonty cząstkowe
26-052 Nowiny z następującymi cenami 
jednostkowymi:
– ubytki do głębokości 3 cm – 30 zł brutto 

za 1 m2

– ubytki na głębokość 4 cm – 45,50 zł 
brutto za 1 m2

– ubytki na głębokość 5 cm – 52,89 zł 
brutto za 1 m2.

Termin realizacji ww remontów do 12 maja br.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Sobkowie znajdujący się przy 
Oczyszczalni Ścieków czynny jest:
– we wtorki od 7.00 do 15.00
– w soboty od 7.00 do 15.00.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wska-
zane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier, tektura, opakowania z papieru 

i tektury – gazety, książki, katalogi, ze-
szyty, prospekty, papierowe torby i worki, 
papier (szkolny, biurowy), kartony i tektu-
ra oraz zrobione z nich opakowania. 

 Nie	wrzucamy – tłustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. opakowania po maśle, margary-
nie, twarogu), kartonów i tektury pokrytych 
folią aluminiową (np. opakowania typu tetra 
pak po mleku, napojach), kalki, papieru ter-
micznego i faksowego, tapet, odpadów hi-
gienicznych (podpasek, wacików, pieluch), 
worków po materiałach budowlanych;

2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
– puste butelki po napojach, puste butelki 
plastikowe po kosmetykach i środkach czy-
stości, plastikowe opakowania po żywności 
(np. serkach, kefirach, margarynach), pla-
stikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw 
sztucznych, puszki po napojach, konser-
wach, kartony po mleku i sokach. 

 Nie	wrzucamy – butelek i opakowań po 
olejach spożywczych i silnikowych, sma-
rach, butelek z jakąkolwiek zawartością, 
puszek po farbach, baterii, opakowań po 
lekach, opakowań po środkach chwasto- 
czy owadobójczych, styropianu, gumy;

3) szkło – butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności, butelki po napojach alkoholo-
wych, szklane opakowania po kosmetykach. 

 Nie	wrzucamy – porcelany i ceramiki, ża-
rówek, lamp neonowych, fluorescencyj-
nych i rtęciowych, ekranów i lamp tele-
wizyjnych, luster, szyb samochodowych, 
szkła stołowego, okularowego oraz żaro-
odpornego, fajansu;

4) odpady ulegające biodegradacji – reszt-
ki żywności, np. obierki po ziemniakach, 
owocach, warzywach, skorupki jajek, 
fusy po kawie i herbacie, skoszona trawa, 
chwasty, drobne gałęzie i liście.

 Nie	wrzucamy – odpadów higienicznych 
(waciki, podpaski, pieluchy), płynnych 
odpadów kuchennych, popiołu;

5) odpady niebezpieczne 
 – chemikalia: opakowania po farbach, la-

kierach, rozpuszczalnikach, środkach do 
impregnacji drewna, smarach, olejach, 
opakowania po aerozolach, piankach 
montażowych, farby, tusze, farby drukar-
skie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne,

 – odpadowe oleje,
 – opakowania po środkach ochrony roślin.
 Odpady te można dostarczać do PSZOK- 

u w ilości 50 l/nieruch./rok;
6) odpady budowlane i  rozbiórkowe sta-

nowiące odpady komunalne z drobnych 
remontów prowadzonych we własnym 

zakresie (prace nie wymagające zgłosze-
nia lub pozwolenia na budowę) – odpady 
betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek 
i remontów, gruz ceglany, odpady innych 
materiałów ceramicznych i elementów wy-
posażenia). Odpady te można dostarczać 
do PSZOK-u w ilości 1 tona/nieruch./rok;

 Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 
powyżej 1 tony z danej nieruchomości po-
wstałe w wyniku prac nie wymagających 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę 
będą odbierane na koszt właściciela nieru-
chomości na indywidualne zgłoszenie.

7) meble i  inne odpady wielkogabaryto-
we (wersalki, tapczany, sofy, komody, 
regały, fotele, krzesła, stoły, szafy), me-
ble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw 
sztucznych, dywany, wykładziny, mate-

race, walizki, suszarki na pranie, deski 
do prasowania, wózki dziecięce, foteliki 
do karmienia, leżaczki, zabawki dużych 
gabarytów (jeździki, koniki na biegunach, 
rowery, narty, sanki, dużych rozmiarów 
plastikowe doniczki, skrzynki, czyste wia-
derka, drzwi i okna – bez szyb. Odpady 
te można dostarczać do PSZOK-u w ilości 
do 3 m3/nieruch./rok;

8) zużyte baterie i akumulatory;
9) leki (przeterminowane i niepotrzebne);
10) zużyte opony. Odpady te można dostar-

czać do PSZOK-u w ilości 4 sztuki/rok 
z nieruchomości.

11) popiół;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny (pralki, lodówki, telewizory, radiood-
biorniki, komputery itp.), w tym lampy 
fluoroscencyjne, lampy zawierające rtęć 
oraz żarówki energooszczędne;

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone 
ze strumienia odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów
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W dniu 24 lutego 2017 r. Gimnazjum Pu-
bliczne im. Jana Pawła II w Sobkowie odwie-
dziło pięcioro wolontariuszy: Dayana Nenova 
z Bułgarii, Maurizia Morelli oraz Elvira Petro-
celii z Włoch, Asim Güdemez z Turcji, Cathri-
ne Berg Damkjær z Danii. Wraz z wolonta-
riuszami przybyła koordynatorka projektu 
EVS – Barbara Biskup. Regionalne Centrum 
Wolontariatu to jedyna w Kielcach i woje-
wództwie świętokrzyskim aktywnie działają-
ca organizacja przyjmująca i wysyłająca na 
Wolontariat Europejski. Projekty finansowane 
są w ramach Programu „Erasmus+”. Goście 
przybyli na zaproszenie nauczyciela języka 
angielskiego – Piotra Zimocha.

W czasie trzygodzinnych zajęć wolontariusze 
spotkali się z dyrektorem Gimnazjum, Stani-
sławem Osowskim oraz z uczniami klas pierw-
szych, drugich i trzecich. Wszyscy wolontariu-
sze zaprezentowali swoje kraje i odpowiadali 
na pytania uczniów. Następnie każda z klas 
miała przygotować różne zadania – uczniowie 

opowiadali o Polsce, najbliższej okolicy, pol-
skich potrawach i innych rzeczach związanych 
z naszym krajem, które mogłyby zainteresować 
wolontariuszy. Entuzjastycznie została przyjęta 
zabawa z łamańcami językowymi w językach 
wolontariuszy, a  także i w  języku polskim. 

W czasie zajęć pojawiły 
się także informacje na 
temat Wolontariatu Eu-
ropejskiego.

Zajęcia z wolontariu-
szami z Regionalnego 
Centrum Wolontariatu 
to kolejna szansa dla 
społeczności sobkow-
skiego gimnazjum na 
pracę w międzynarodo-
wym otoczeniu i spraw-
dzenie swoich kompe-
tencji komunikacyjnych 
w języku angielskim. 

Piotr	Zimoch

W lutym br. Gmina Sobków złożyła do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach wniosek o do-
finansowanie zadania pn: „Realizacja progra-
mu usuwania wyrobów zawierających azbest 
w gminie Sobków w 2017 roku”. WFOŚiGW 
udzieli dotacji w wysokości 85% poniesionych 
kosztów na realizację tego zadania, na które 
w budżecie gminy przeznaczono 50 000 zł. 

Z każdej nieruchomości znajdującej się 
na terenie gminy Sobków, własciciel może 
jeden raz w roku w ramach wspomnianego 
wyżej programu usunąć bezpłatnie 160 m2 

(1760 kg) wyrobów zawierających azbest. 
Po przekroczeniu 160 m2 będzie musiał 
dopłacić wg stawek wynikających z umowy 
między Gminą a wybranym w drodze prze-
targu wykonawcą.

W lutym w poprzez zapytanie ofertowe wy-
łoniony został wykonawca zadania – Paweł 
Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Bu-
dowlano-Handlowe EKO, Mikułowice 261, 
28-100 Busko-Zdrój.

Wykonawca ten zaoferował następujące 
ceny:
– 5,83 zł brutto za 1 m2 demontażu, trans-

portu i unieszkodliwienia na składowisku 
odpadów,

– 2,70 zł brutto za 1 m2 odbioru z załadun-
kiem, transportu i unieszkodliwienia na 
składowisku odpadów.

W  marcu wykonawca otrzyma zlecenie 
wniosków zakwalifikowanych do realizacji.

Zainteresowanych prosimy o  składanie 
wniosków o pomoc w usuwaniu wyrobów za-
wierających azbest. Tel. 41 387 10 37 w.15.

Grzegorz	Wierzchowski

Usuwanie 
azbestu 
w gminie Sobków
w 2017 roku

Wolontariusze z danii, Włoch, Bułgarii 
i turcji w Gimnazjum w Sobkowie
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W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych młodzież Gimna-
zjum Publicznego w  Sob-
kowie miała możl iwość 
uczestniczyć w zajęciach zor-
ganizowanych w ramach pro-
jektu „Na własne konto” koor-
dynowanego przez Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej – „Counterpart 
Fund” z siedzibą w Warsza-
wie. Celem projektu było wy-
równanie szans edukacyjnych 
młodzieży z  terenów wiej-
skich poprzez udostępnienie 
dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych i uzupełnienie podstawowej wiedzy 
w zakresie zagadnień ekonomicznych, w tym 
w szczególności finansów: znajomość insty-
tucji finansowych i ich obszarów działalno-
ści, jak i finansów osobistych – w tym pla-
nowanie budżetu swojego i rodziny, wzrost 
zaufania u uczniów do bankowości i banku 
jako instytucji. 

W zajęciach wzięło udział 22 uczniów: 21 
uczniów z klasy 2b i jeden uczeń z klasy 1a. 
Realizacja pierwszego etapu zajęć dotyczyła 
czterech modułów: Postawy przedsiębiorczej, 
aktywności gospodarczej, pieniądza i ban-
kowości oraz oszczędzania i inwestowania, 
a także pomocy w wyborze ścieżki edukacyj-
nej, a w przyszłości – zawodowej. Uczniowie 
w ramach projektu odwiedzili trzy lokalne 
przedsiębiorstwa: usługowe – pensjonat „Ko-
liber”, usługowo-handlowe – „Biurokomp” 
i produkcyjne – „Bartpol”. Mogli dowiedzieć 
się, dlaczego warto założyć własną firmę, ja-
kie są plusy i minusy własnej działalności, 

co to jest biznesplan, jakie przedsiębiorcy 
mają doświadczenia i plany związane z pro-
wadzeniem własnej działalności. Odbyła się 
również wycieczka do Jędrzejowa do banku 
Pekao S.A., gdzie uczniowie poznali historię 
pieniądza i bankowości, systemy bankowe 
oraz dowiedzieli się o aplikacji PeoPay prze-
znaczonej przede wszystkim dla młodzieży. 
Po prezentacji grupa 
otrzymała do wypeł-
nienia quiz. Dwóch 
uczniów, którzy wy-
pełnili go bezbłędnie 
i najszybciej, tj. Da-
wid Nawrot i  Piotr 
Korban, otrzymało 
nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uzyskali 
certyfikaty uczest-
nictwa w spotkaniu 
edukacyjnym po -
święconym rozwo-
jowi bankowości w Polsce i nowoczesnym 
formom płatności oraz otrzymali upominki. 

Zajęcia w  ramach projektu prowadzone 
były w atrakcyjnej formie: gry i zabawy edu-
kacyjnej metodą projektu, przede wszystkim 
pracy w grupach. Przygotowali je nauczyciel-

ka – Ewa Rak i student WSH w Warszawie 
Sergiusz Bojarczuk. Największym powodze-
niem cieszyły się gry i zabawy edukacyjne, 
takie jak: „Rynek jabłek”, „Fabryka książek”, 
„Barter – gospodarka bez pieniądza”, któ-
re wywoływały u uczniów ogrom pozytyw-
nych emocji i rywalizacji. Wszystkie zajęcia 
były punktowane, a uczestnicy biorą udział 

w  konkursie indy-
widualnym, który 
zakończy się po II 
etapie, gdy napiszą 
pracę konkursową. 
Na trzech zwycięz-
ców indywidualnych 
czekają nagrody rze-
czowe. Dwie uczen-
nice, Emilia Tambor 
i   Paul ina Kis ie l , 
prowadziły w czasie 
zajęć bloga, któ -
ry również bierze 

udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy za-
jęć aktywnie spędzili pierwszy tydzień ferii, 
poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii 
a także otrzymali długopisy z logo projektu 
i powerbanki. 

Ewa	Rak

Projekt edukacji ekonomicznej
„na własne konto”
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Edyta Wilk oraz dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Sobkowie Dariusz Butenko. Na koniec 
spotkania zaproszeni goście wraz z ucznia-
mi z chóru gimnazjalnego zaśpiewali pieśni 
z  okresu powstania. Program artystyczny 
oparty na materiałach opracowanych przez 
dyrektora Gimnazjum Stanisława Osowskie-
go przygotowali uczniowie pod kierunkiem 
Teresy Piątek.

W piątek 10 marca 2017 roku w Gimna-
zjum Publicznym im. Jana Pawła II odbyła 
się uroczystość poświęcona rocznicy wybu-
chu powstania styczniowego. Program ar-
tystyczny nawiązywał do wydarzeń, które 
miały miejsce w Sobkowie i okolicach w pa-
miętnym 1863 roku. Przypomniano pobyt 
oddziału Mariana Langiewicza w Sobkowie, 
działalność oddziału żandarmerii polowej 

pod dowództwem Gustawa Świeżawskiego 
oraz wspomniano o potyczkach, które miały 
miejsce w okolicach Sobkowa i Sokołowa. 
W uroczystości oprócz nauczycieli i uczniów 
wzięli udział zaproszeni goście: ks. Leszek 
Molenda z Sobkowa, ks. Kazimierz Jajeśniak 
z Mokrska, zastępca wójta gminy Sobków To-
masz Sęk, kpt. Daniel Nowakowski, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie 

na powstańczym szlaku
– Sobków 1863 rok

pobliskiego Zamku Rycerskiego i rzeki Nidy. 
Następnie wybrali się w  podróż saniami 
wzdłuż brzegu rzeki. Po pełnej emocji prze-
jażdżce przyszedł czas na rozgrzewkę przy 
ognisku, zjedzenie upieczonych kiełbasek 
i ciepłą herbatkę. Pomimo mrozu zabawa 
w plenerze cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. W zimowym pikniku brało udział po-
nad 80 osób. Nikogo nie przestraszyły nawet 
minusowe temperatury. Państwo Ilona i Łu-
kasz Kościeleccy, rodzice jednej z uczennic 
szkoły, zorganizowali ognisko, które rozgrze-
wało ciało, a głośna muzyka płynąca z ma-
gnetofonu rozgrzewała atmosferę. 

Za zaangażowanie Państwu Kościeleckim 
serdecznie dziękujemy. 

Dzięki współpracy wszystkich rodziców im-
preza dla dzieci stała się niezapomnianym 
przeżyciem. To był dzień pełen niesamowitych 
wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci.

	M.	Chaja

Dzieci i  rodzice ze Szkoły Podstawowej 
z Sobkowa postanowili miło pożegnać te-
goroczne ferie zimowe. Wykorzystali piękny 
zimowy czas i 28 stycznia z inicjatywy Mag-
daleny Chai, wychowawczyni klasy IIb zorga-
nizowali kulig. W kuligu brali udział ucznio-
wie z klas I-III, dla których białe szaleństwo 
było nagrodą za pomyślnie zakończone pół-
rocze.

O 13.00 dzieci wraz z rodzicami spotkały 
się przy ognisku w malowniczych terenach 

Kulig dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Sobkowie
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pojawiły się także informacje na temat Wo-
lontariatu Europejskiego.

Zajęcia z wolontariuszami z Regionalnego Cen-
trum Wolontariatu to szansa dla młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Mokrsku na sprawdzenie 
swoich umiejętności językowych w praktyce oraz 
na zdobycie wiedzy o innych krajach i ich kulturze.

Piotr	Zimoch

W dniu 24 lutego 2017 r. Szkołę Podsta-
wową w Mokrsku Dolnym odwiedziło pię-
cioro wolontariuszy: Dayana Nenova z Buł-
garii, Maurizia Morelli oraz Elvira Petrocelii 
z Włoch, Asim Güdemez z Turcji, Cathrine 
Berg Damkjær z Danii. Wraz z wolontariu-
szami przybyła koordynatorka projektu EVS 
– Barbara Biskup. W pracę wolontariuszy 
włączył się uczeń gimnazjum w Sobko-
wie – Jakub Urbański. Regionalne Cen-
trum Wolontariatu to jedyna w Kielcach 
i województwie świętokrzyskim aktywnie 
działająca organizacja przyjmująca i wysy-
łająca na Wolontariat Europejski. Projekty 
finansowane są w ramach Programu „Era-
smus+”. Goście przybyli na zaproszenie 
nauczyciela języka angielskiego – Piotra 
Zimocha.

W czasie godzinnego spotkania z ucznia-
mi klas 4, 5 i 6 wolontariusze przedstawili 
swoje kraje i  jednocześnie sprawdzili wie-
dzę uczniów na temat tych krajów. Następ-

nie odbyło się kilka zabaw, które pomagały 
uczniom ćwiczyć posługiwanie się językiem 
angielskim, a także zdobywać wiedzę na te-
mat Danii, Turcji, Bułgarii i Włoch. Ucznio-
wie z Mokrska entuzjastycznie podchodzili 
do kolejnych gier i zabaw. W czasie zajęć 

Wolontariusze z regionalnego centrum Wolontariatu 
z Kielc w Szkole Podstawowej w mokrsku dolnym

cieczce w kinie Helios. Obejrzeli film pt. „Był 
sobie pies”, który pokazywał wartości przyjaźni 
człowieka z psem. Po seansie dzieci miały czas 
wolny. Następnie wszyscy udali się na kryte 
lodowisko. Tam uczniowie dali upust swojej 
energii – świetnie się przy tym bawiąc. Wszy-
scy wrócili zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi.

14 lutego w  naszej szkole świętowane 
były Walentynki. Z  tej okazji odbyły się 
liczne konkursy, podczas których dziew-
czynki rywalizowały z chłopcami. Na koń-
cu uczniowie wraz z nauczycielami wybrali 
najładniejszą kartkę walentynkową.

21 lutego uczniowie klas IV-VI byli na wy-

Szkoła Podstawowa w Lipie


