
–	 z podatku	od	środków	transportowych	
	 	 –	149	300,00	zł
–	 opłat	za	odpady	komunalne
	 	 –	490	835,00	zł,
–	 opłaty	eksploatacyjnej		–	350	000,00	zł,
–	 wpływu	z opłat	za	zezwolenia	na	sprze-
daż	napojów	alkoholowych	

	 	 –	110	000,00	zł,
–	 z pozostałych	podatków	i opłat	oraz	z naj-
mu	i dzierżawy	składników	majątkowych

	 	 –	675	023,00	zł
–	 z tytułu	udziałów	we	wpływach	z podatku	
dochodowego	od	osób	fizycznych

	 	 –	3	706	208,00	zł,	

Projekt	budżetu	przygotowany	przez	wójta	
gminy	był	omawiany	i opiniowany	przez	po-
szczególne	stałe	komisje	Rady	Gminy.	Komisja	
Planowania,	Budżetu	i Finansów	przedstawiła	
pozytywną	opinię	na	temat	przygotowanego	
projektu	budżetu	na	rok	2017.	Podczas	sesji	
przedstawiona	została	dla	Rady	Gminy	pozy-
tywna	opinia	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	
w Kielcach	o projekcie	uchwały	budżetowej	
Gminy	Sobków	na	2017	rok.
Na	 2017	 rok	 dochody	 budżetu	 Gmi-
ny	 zostały	 zaplanowane	 w  wysokości	
32 290 000,00	zł,	w tym:
•	 dochody	bieżące	–	30 955 924,00	zł
•	 dochody	majątkowe	–	1 334 076,00	zł	
Wydatki	 zostały	 zaplanowane	w kwocie	
33 012 000,00	zł,	w tym:
•	 wydatki	bieżące	–	28 969 473,00	zł
•	 wydatki	majątkowe	–	4 042 527,00	zł.
Dochody	bieżące	w podziale	na	źródła	po-
chodzenia	kształtują	się	następująco:

1.	Dochody	własne	–	7 804 429,00	zł,	
w tym,	m.in:
–	 z tytułu	podatku	od	nieruchomości
	 	 –	1 735 848,00	zł
–	 z podatku	rolnego		 –	485	400,00	zł
–	 z podatku	leśnego		 –	101	815,00	zł

Głos
Sobkowa

B e z p ł at n y  M i e s i ę c z n i k  S a m o r z ą d o w y  G m i n y  S o b k ó w

N R  1 / 2 0 1 7  •  s t y c z e ń  •  n a k ł a d  1 0 0 0  s z t  •  I S S N  1 7 3 4 - 2 1 4 7  •  w w w. s o b k o w. p l

Budżet na 2017 rok
uchwalony jednomyślnie!

dokończenie na s. 3

W dniu 21 grudnia 2016 r. odbyła się 
XXVII sesja Rady Gminy, której głów-
nym punktem było uchwalenie budżetu 
Gminy Sobków na 2017 rok. Uchwała 
budżetowa została przyjęta przez rad-
nych jednogłośnie.
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Po	zamknięciu	obrad	dwudziestej	siódmej	
sesji,	radni	i obecni	sołtysi	na	zaproszenie	
wójta	gminy	wzięli	udział	w spotkaniu	opłat-
kowym	w Szkole	Podstawowej	w Sobko-
wie,	gdzie	przy	kolędach	śpiewanych	przez	
uczniów	Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	poła-
mali	się	opłatkiem	i przy	stole	z wigilijnymi	
potrawami	wspominali	wydarzenia	mijające-
go	roku.

W dniu	20	grudnia	2016	r.	w Suchedniow-
skim	Domu	Kultury	„Kuźnica”	odbyło	się	uro-
czyste	podpisanie	preumów,	w tym	również	dla	
projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Sobków poprzez rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w m. Sobków,	w ramach	

działania	4.3	„Gospodarka	wodno-ściekowa”	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014–2020.	
Gminę	Sobków	reprezentowali:	wójt	gmi-
ny	Tadeusz	Domińczak	oraz	skarbnik	gminy	
Barbara	Słoma,	natomiast	Zarząd	Wojewódz-

twa	Świętokrzyskiego	pełniący	
funkcję	Instytucji	Zarządzającej	
RPOWŚ	 na	 lata	 2014–2020	 
–	 marszałek	 województwa	
Adam	Jarubas	i członek	zarzą-
du	Województwa	Świętokrzy-
skiego	–	Marek	Szczepanik.
S z a c u n k ow a 	 c a ł k ow i -
ta	 wartość	 projektu	 wynosi	
6 093 722,47	zł,	a przyznana	
kwota	dofinansowania	z EFRR	
–	3 795 124,23	zł,	co	stanowi	
80	proc.	całkowitych	wydatków	
kwalifikowalnych	projektu.

Podpisanie preumowy na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobków

Przedmiotem	 preumowy	 jest	 określenie	
zasad	postepowania	stron	w celu	przygoto-
wania	projektu	do	realizacji	i zarówno	zobo-
wiązaniem	Beneficjenta	–	Gminy	Sobków	do	
prawidłowego	opracowania	projektu	w ter-
minie	do	dnia	31	marca	2017	roku.

Spotkanie opłatkowe
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2.	 Dochody	 z  subwencji	 ogólnej	 –	
12 771 896,00	zł	(w tym	subwencji	oświa-
towej	–	7 661 693,00	zł),
3.	Dotacji	na	zadania	zlecone	i własne	–	
10 379 599,00	zł.
Dochody	majątkowe	zostały	zaplanowane	
w kwocie	1 334 076	zł,	na	które	składają	się:
–	 dochody	ze	sprzedaży	majątku
	 	 –	170	000,00	zł
–	 dochody	z budżetu	Unii	Europejskiej	na	
dofinansowanie	 zadań	 inwestycyjnych	
dotyczących	 rozbudowy	 oczyszczalni	
ścieków	i kanalizacji		 –	994	076,00	zł

–	 dochody	z budżetu	państwa	na	przebudo-
wę	dróg	gminnych		 –	170	000,00	zł
Zaplanowane	 wydatki	 bieżące	 w  kwocie	
28 969 473,00	zł	przyjęto	na	poziomie	niezbęd-
nym	do	prawidłowego	funkcjonowania	obiektów	
i urządzeń	gminnej	infrastruktury	technicznej	
i społecznej	oraz	utrzymania	dotychczasowego	
zakresu	i poziomu	usług	publicznych	świadczo-
nych	przez	gminę	na	rzecz	mieszkańców.
W ramach	wydatków	bieżących	największe	
pozycje	stanowią	wydatki	na:
––	zadania	z zakresu	oświaty	i wychowania	
w kwocie	11 731 286,00	zł,	co	stanowi	
35,60	proc.	ogólnych	wydatków	budżetu	
gminy	Sobków	na	2017	 rok.	Przyzna-
na	subwencja	oświatowa	na	2017	rok	
wynosi	7 661 693,00	zł	oraz	dotacja	
na	przedszkola	i oddziały	przedszkolne	
w kwocie	375 978,00	zł,	co	stanowi	ra-
zem	środki	w wysokości	8 037 671,00	
zł,	w związku	z czym	gmina	jest	zobo-
wiązana	dofinansować	bieżące	wydat-
ki	oświatowe	z dochodów	własnych	na	
kwotę 3 693 615,00 zł.

–	 zadania	 z  zakresu	Pomocy	Społecznej	
i Rodziny	w kwocie	10 520 290,00	zł,	
które	w 2017	roku	znacznie	się	zwiększy-

ły	w związku	z wejściem	w życie	w 2016	
roku	ustawy	o pomocy	państwa	w wy-
chowaniu	dzieci	(500+).	Zadania	z tego	
zakresu	są	realizowane	głównie	z dotacji	
celowej	na	zadania	zlecone	z zakresu	ad-
ministracji	rządowej.
W  roku	2017	gmina	najwięcej	 środków	
przeznaczy	m.in.	na:
–	 oświatę	i wychowanie		–	11	751	629,00	zł
–	 zadania	z zakresu	pomocy	społecznej
	 	 –	10	520	290,00	zł
–	 rozbudowę	oczyszczalni	ścieków	i kanali-
zacji	sanitarnej	 –	2	264	856,00	zł

–	 budowę,	remonty	i utrzymanie	dróg	
	 	 –	1	642	322,00	zł
–	 ochronę	przeciwpożarową		–	244	360,00	zł
–	 utrzymanie	placówek	kultury	
	 	 –	708	806,00	zł	
–	 kulturę	fizyczną		 –	62	700,00	zł
–	 oświetlenie	uliczne		 –	417	451,00	zł
–	 administrację	publiczną	–	utrzymanie	ad-
ministracji	Urzędu	Gminy	

	 	 –	2	345	489,00	zł
–	 obsługę	Urzędu	Gminy	–	bieżące	utrzy-
manie	budynków		 –	637	110,00	zł

–	 wspólną	obsługę	oświaty	tj.	koszty	utrzy-
mania	ZOEAO		 –	356	113,00	zł

–	 gospodarkę	gruntami	i nieruchomościami
	 	 –	232	993,00	zł
–	 planowanie	przestrzenne		–	139	000,00	zł
–	 obsługę	długu	publicznego	
	 	 –	340	000,00	zł
–	 pomoc	materialną	dla	uczniów
	 	 –	15	000,00	zł
–	 funkcjonowanie	systemu	gospodarowania 
odpadami	komunalnymi	 –	502	891,00	zł

–	 ochronę	środowiska		 –	352	951,00	zł
–	 ochronę	zdrowia		 –	115	000,00	zł,	 
w  tym	 realizację	 zadań	 określonych	
w Gminnym	Programie	Profilaktyki	i Roz-

wiązywania	Problemów	Alkoholowych	
i Przeciwdziałania	Narkomani	

	 	 –	110	000,00	zł.
W ramach	zaplanowanych	wydatków	na	
2017	rok	zostaną	zrealizowane	przedsię-
wzięcia	na	łączną	kwotę	397 399,87	zł	ze	
środków	Funduszu	Sołeckiego.
Zadłużenie	z tytułu	zaciągniętych	kredytów	i po-
życzek	na	dzień	31.12.2016 r.	stanowi	kwotę	8	
353	795,36	zł.	W 2017 r.	zaplanowano	spłatę	
kredytów	i pożyczek	w kwocie	1 236 784,00	zł.
W  budżecie	 gminy	 Sobków	 na	 2017	 r.	
zaplanowano	 rezerwę	 ogólną	 wysokości	
100 000,00	zł	oraz	celową	w wysokości	
81 000,00	zł	z przeznaczeniem	na:	
1)	 zarządzanie	kryzysowe	 –	76	000,00	zł
2)	 realizację	inicjatyw	lokalnych	–	5	000,00	zł
W zakresie	wydatków	majątkowych	priory-
tetem	w 2017	roku	i w latach	następnych	są	
inwestycje	w zakresie	rozbudowy	oczyszczalni	
ścieków,	rozbudowy	sieci	wodociągowej	i ka-
nalizacyjnej	na	terenie	gminy,	inwestycje	na	
drogach	gminnych	i wewnętrznych,	rewitaliza-
cja	parku	w Sobkowie,	rozbudowa	oświetlenia	
ulicznego	na	terenie	gminy,	termomodernizacja	
budynku	Urzędu	Gminy,	inwestycje	w zakresie	
zagospodarowania	terenów	rekreacyjnych.	
Na	realizację	planowanych	projektów	gmi-
na	ubiega	się	o dofinansowanie	ze	środków	
zewnętrznych,	korzystając	z programów	Unii	
Europejskiej	z nowej	perspektywy	finansowej	
na	lata	2014–2020.	Warunkiem	pozyskania	
środków	na	dofinansowanie	zadań	jest	za-
bezpieczenie	wkładu	własnego,	który	został	
zaplanowany	w budżecie	gminy	na	2017	rok.
W końcowej	części	obrad	sesji	wójt	gminy	Tade-
usz	Domińczak	podziękował	wszystkim	radnym	
i sołtysom	za	współpracę	w mijającym	2016	
roku	i za	uchwalenie	budżetu	na	2017	rok.
Tegoroczny	budżet	jest	budżetem	zrówno-
ważonym,	który	zakłada	na	miarę	posiada-
nych	środków	realizację	priorytetowych	za-
dań	inwestycyjnych	w gminie	Sobków.

Budżet na 2017 rok – dok. ze str 1

Lp Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady 
finansowe

Rok 
budżetowy

2017

Planowane wydatki 
i źródła finansowania

Dochody 
własne 

jst

Dotacje 
i środki po-
chodzące 
z innych 
źródeł

1 Rozbudowa	oczyszczalni	ścieków	w m.	Sobków 6 093 723,00 1 208 056,00 455 983,00 752 073,00

2 Budowa	sieci	kanalizacji	sanitarnej	wraz	z infrastrukturą	towarzyszącą	w m.	Brzegi 4 981 557,00 400 000,00 400 000,00  

3 Budowa	sieci	kanalizacji	sanitarnej	wraz	z infrastrukturą	towarzyszącą	w m.	Stare	Kotlice	i Nowe	Kotlice 3 500 000,00 600 000,00 600 000,00  

4 Rozbudowa	wodociągu	i kanalizacji	sanitarnej	w m.	Brzegi	w kierunku	Łazic 300 000,00 20 000,00 20 000,00  

5 Przebudowa	drogi	gminnej	nr	ewid.	761	w m.	Korytnica	(Korytnica	Zagórze) 340 476,00 165 000,00 63 843,00 101 157,00

6 Termomodernizacja	budynku	Urzędu	Gminy	w Sobkowie 250 000,00 30 000,00 30 000,00  
7 Modernizacja	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	gminy	Sobków 325 000,00 50 000,00 50 000,00  
8 Rewitalizacja	parku	w m.	Sobków 190 000,00 100 000,00 100 000,00  
9 Zagospodarowanie	terenu	rekreacyjnego	w m.	Korytnica 510 000,00 50 000,00 50 000,00  

10 Przebudowa,	odbudowa	budynku	po	byłej	świetlicy	wiejskiej	w m.	Sobków 400 000,00 50 000,00 50 000,00

Razem 16 865 756,00 2 673 056,00 1 819 826,00 853 230,00

Zadania wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku
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Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 
2017

Planowane wydatki 
i źródła finansowania

Dochody własne
Dotacje i środ-
ki pochodzące 
z innych źródeł

1 Zakup	i	montaż	wiaty	przystankowej	w	m.	Sokołów	Górny 4 000,00 4 000,00  

2 Przebudowa	drogi	gminnej	Wierzbica	Gajówka	od	km	0+180	do	km	0+675	w	m.	Wierzbica 170 000,00 85 000,00 85 000,00

3 Przebudowa	drogi	gminnej	nr	383016T	Gajówka	-	Sokołów	Górny	od	km	2+800	do	km	3+300	w	m.	Sokołów	Górny 170 000,00 85 000,00 85 000,00

4 Przebudowa	drogi	gminnej	za	posesją	p.	Piekarskiej	w	kierunku	Zakładu	Trzuskawica	(FS	Wierzbica	9	900,00) 11 000,00 11 000,00  

5 Opracowanie	dokumentacji	na	przebudowę	chodnika	wraz	z	wykonaniem	chodnika	wraz	z	odwodnie-niem	na	ul.	Długiej	w	Sobkowie	(FS	Sobków	25	636,80) 25 637,00 25 637,00  

6 Położenie	nawierzchni	asfaltowej	na	drodze	gminnej	od	posesji	nr	26	przez	wieś	(FS	Wólka	Kawęcka	9	305,96) 15 000,00 15 000,00  

7 Przebudowa	drogi	gminnej	nr	383013T	Niziny	–	Staniowice 15 000,00 15 000,00  

8 Położenie	nawierzchni	asfaltowej	na	drodze	wewnętrznej	od	drogi	powiatowej	w	kierunku	p.	Józefa	Króla	w	Korytnicy	(FS	Korytnica	26000,00) 30 000,00 30 000,00  

9 Przebudowa	drogi	na	odcinku	od	posesji	p.	Tomasza	Maruszaka	(przysiółek	Babków)	w	kierunku	ujęcia	wody	(FS	Mzurowa	16	500,00) 16 500,00 16 500,00  

10 Położenie	asfaltu	na	drodze	wewnętrznej	od	posesji	p.	Henryka	Bratka	w	kierunku	posesji	p.	Fran-ciszka	Łachwy	(FS	Osowa	18	083,24) 30 000,00 30 000,00  

11 Budowa	chodnika	od	bramy	szkolnej	do	posesji	p.	Sędek	wraz	z	dokumentacją	projektową	(FS	Mo-krsko	Dolne	12	000,00) 12 000,00 12 000,00  

12 Wykonanie	nawierzchni	asfaltowej	na	drodze	od	przejazdu	kolejowego	w	kierunku	Państwa	Cichoń,	Misiara	i	Sobczyk	(FS	Miąsowa	25754,38) 25 755,00 25 755,00  

13 Budowa	chodnika	w	drodze	wewnętrznej	przez	miejscowość	Osowa	od	drogi	gminnej	nr	383001T	w kierunku	terenu	rekreacyjno-sportowego 50 000,00 50 000,00  

14 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	od	drogi	powiatowej	nr	0155T	w	kierunku	posesji	2d	w	m.Sokołów	Dolny 40 000,00 40 000,00  

15 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	od	drogi	powiatowej	nr	0155T	(byłej	zlewni)	na	działce	nr	ewid.	125	w	kierunku	wsi	w	m.	Chomentów 30 000,00 30 000,00  

16 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	kierunku	p.	Tadeusza	Kasperka	w	m.	Korytnica 30 000,00 30 000,00  

17 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	kierunku	p.	Sławomira	Gorzały	w	m.	Korytnica 7 000,00 7 000,00  

18 Nabycie	nieruchomości	pod	przepompownie	w	m.	Stare	Kotlice,	Nowe	Kotlice,	Mokrsko	Dolne	i	pod	drogę	w	m.	Sobków	ul.	Spacerowa 27 000,00 27 000,00  

19 Nabycie	nieruchomości	lokalowej	w	m.	Sobków	Plac	Wolności	10	(Telekomunikacja) 70 000,00 70 000,00  

20 Wykonanie	sufitu	podwieszanego	w	budynku	remizy	OSP	Brzegi	wraz	z	instalacją	elektryczną	(FS	Brzegi	20000,00) 20 000,00 20 000,00  

21 Doposażenie	istniejącego	placu	zabaw	przy	ZPO	w	Brzegach	(FS	Bizoręda	1000,00,	FS	Brzegi	1000,00,	FS	Brzeźno	1000,00,	FS	Choiny	6342,28,	FS	Żerniki	1000,00) 10 343,00 10 343,00  

22 Zakup	i	montaż	urządzeń	fitnes	do	ćwiczeń	na	placu	zabaw	przy	szkole	podstawowej	(FS	Sokołów	Dolny	10000,00) 10 000,00 10 000,00  

23 Wykonanie	projektu	oświetlenia	ulicznego	od	p.	Andrzeja	Beznosika	do	p.	Pawła	Beznosika	(FS	Mzurowa	5000,00) 5 000,00 5 000,00  

24 Rozbudowa	i	wymiana	oświetlenia	ulicznego	na	energooszczędne	na	terenie	sołectwa	Mokrsko	Górne	(FS	Mokrsko	Górne	8765,81) 8 766,00 8 766,00  

25 Zagospodarowanie	terenu	rekreacyjnego	w	m.	Niziny	na	działce	nr	28	(FS	Niziny	7913,03) 7 914,00 7 914,00  

26 Wykonywanie	dalszej	części	ogrodzenia	placu	od	strony	południowej	(sąsiedztwo	z	działką	p.	A.	Olszaka)	(FS	Szczepanów	8000,00) 8 000,00 8 000,00  

27 Zagospodarowanie	terenu	rekreacyjnego	na	działce	gminnej	nr	257	(FS	Żerniki	12018,21) 12 019,00 12 019,00  

28 Doposażenie	placu	zabaw	poprzez	zakup	siłowni	napowietrznych	i	huśtawki	przy	świetlicy	wraz	z	dokumentacją	(FS	Nowe	Kotlice	10566,00)	 10 566,00 10 566,00  

29 Przebudowa	pomieszczenia	gospodarczego	w	świetlicy	wiejskiej	w	Jaworze	na	pomieszczenie	sanitar-ne	-	łazienkę	wraz	z	przyłączem	kanalizacyjnym	i	zbiornikiem	ścieków	(FS	Jawór	11617,63) 11 618,00 11 618,00  

30 Przebudowa	istniejącego	kominka	w	budynku	świetlicy	wiejskiej	w	Lipie	(FS	Lipa	14047,84) 14 048,00 14 048,00  

31 Doposażenie	placu	przed	świetlicą	wiejską	w	Chomentowie	(FS	Chomentów	15000,00) 15 000,00 15 000,00  

32 Ocieplenie	budynku	świetlicy	wiejskiej	w	Brzeźnie	wraz	z	wykonaniem	struktury	elewacyjnej	(FS	Brzeźno	9000,00) 9 000,00 9 000,0

Razem 921 166,00 751 166,00  170 000,00

Zadania inwestycyjne roczne przewidziane do realizacji w 2017 roku
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Informujemy,	że	właściciele	nieruchomości,	
którzy	złożyli	deklarację	w sprawie	ustalenia	
wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpada-
mi	komunalnymi	i zadeklarowali	zbieranie	od-
padów	w sposób	selektywny	zobowiązani	są	
do	przestrzegania	zasad segregacji odpadów 
komunalnych na terenie gminy Sobków i gro-
madzenia	odpadów	w następujący	sposób:
1)	Pojemnik lub worek koloru niebieskiego 
przeznaczony	jest	na:	papier, tekturę, opa-
kowania z papieru i tektury	–	gazety,	książki,	
katalogi,	zeszyty,	prospekty,	papierowe	torby	
i worki,	papier	(szkolny,	biurowy),	kartony	
i tekturę	oraz	zrobione	z nich	opakowania.	

Nie wrzucamy:	 tłustego	 i  zabrudzonego	
papieru	(np.	opakowania	po	maśle,	margary-
nie,	twarogu),	kartonów	i tektury	pokryteych	
folią	aluminiową	(np.	opakowania	typu	te-
tra	pak	po	mleku,	napojach),	kalki,	papieru	
termicznego	 i  faksowego,	 tapet,	odpadów	
higienicznych	(podpasek,	wacików,	pieluch),	
worków	po	materiałach	budowlanych;
Przed	wrzuceniem	papieru	do	pojemnika	
usuń	wszystkie	zszywki,	klamerki	i inne	ele-
menty	metalowe	lub	plastikowe.
2)	Pojemnik lub worek koloru żółtego	prze-
znaczony	jest	na:	tworzywa sztuczne, meta-
le i opakowania	–	puste	butelki	po	napojach,	
puste	butelki	plastikowe	po	kosmetykach	
i środkach	czystości,	plastikowe	opakowania	
po	żywności	(np.	serkach,	kefirach,	marga-
rynach),	plastikowe	zakrętki,	folia	i torebki	
z tworzyw	sztucznych,	puszki	po	napojach,	
konserwach,	kartony	po	mleku	i sokach.	

Nie wrzucamy:	butelek	i opakowań	po	olejach	
spożywczych	i silnikowych,	smarach,	butelek	z ja-
kąkolwiek	zawartością,	puszek	po	farbach,	bate-
rii,	opakowań	po	lekach,	opakowań	po	środkach	
chwasto-	czy	owadobójczych,	styropianu,	gumy.	
Butelki	należy	wrzucać	bez	nakrętek	i korków.
3)	Pojemnik lub worek koloru zielonego prze-
znaczony	jest	na	szkło	–	butelki	i słoiki	szklane	po	
napojach	i żywności,	butelki	po	napojach	alko-
holowych,	szklane	opakowania	po	kosmetykach.	

Nie wrzucamy:	porcelany	 i ceramiki,	ża-
rówek,	lamp	neonowych,	fluorescencyjnych	
i rtęciowych,	ekranów	i lamp	telewizyjnych,	
luster,	szyb	samochodowych,	szkła	stołowego,	
okularowego	oraz	żaroodpornego,	fajansu;
Opróżnij,	zgnieć	butelki	i puszki	przed	wło-
żeniem	do	pojemnika.	
4)	Pojemnik lub worek koloru brązowego 
przeznaczony	jest	na	odpady ulegające bio-
degradacji	–	resztki	żywności,	np.	obierki	po	
ziemniakach,	owocach,	warzywach,	skorup-
ki	jajek,	fusy	po	kawie	i herbacie,	skoszona	
trawa,	chwasty,	drobne	gałęzie	i liście.

Nie wrzucamy:	 odpadów	higienicznych	
(waciki,	podpaski,	pieluchy),	płynnych	odpa-
dów	kuchennych,	popiołu.
Jeśli	nie	zadeklarowano	kompostownika.
5)	Pojemnik lub worek koloru czarnego 
przeznaczony	 jest	 na	 odpady zmieszane 
– odpady,	których	nie	można	zakwalifikować	
do	którejkolwiek	z innych	frakcji	odpadów	
zbieranych	selektywnie	np.	odpady	higie-
niczne	(waciki,	podpaski,	pieluchy,	pamper-
sy),	styropian,	porcelana,	lustra.

Nie wrzucamy:	opakowań	po	farbach,	ole-
jach	silnikowych,	smarach	i innych	chemika-
liach,	leków,	baterii,	sprzętu	AGD,	zużytych	
opon.
6)	Pojemnik lub worek koloru szarego 
przeznaczony	jest	na	popiół.
Ponadto	segregować	należy	takie	odpady	jak:
1)	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.
2)	Odpady budowlane i rozbiórkowe	stanowią-
ce	odpady	komunalne	z drobnych	remontów	pro-
wadzonych	we	własnym	zakresie	(prace	niewy-
magające	zgłoszenia	lub	pozwolenia	na	budowę)	
–	odpady	betonu	oraz	gruz	betonowy	z rozbiórek	
i remontów,	gruz	ceglany,	odpady	innych	mate-
riałów	ceramicznych	i elementów	wyposażenia).
3)	Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
(wersalki,	 tapczany,	sofy,	komody,	 regały,	
fotele,	krzesła,	stoły,	szafy),	meble	ogrodo-
we	drewniane	oraz	z tworzyw	sztucznych,	
dywany,	wykładziny,	materace,	walizki,	su-
szarki	na	pranie,	deski	do	prasowania,	wózki	
dziecięce,	foteliki	do	karmienia,	leżaczki,	za-
bawki	dużych	gabarytów	(jeździki,	koniki	na	
biegunach,	rowery,	narty,	sanki,	dużych	roz-
miarów	plastikowe	doniczki,	skrzynki,	czyste	
wiaderka,	drzwi	i okna	–	bez	szyb.	
4)	Zużyte baterie i akumulatory;
5)	Leki (przeterminowane i niepotrzebne);
6)	Zużyte opony;
7)	Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny (pralki,	lodówki,	telewizory,	radioodbiorni-
ki,	komputery	itp.),	w tym	lampy	fluoroscen-
cyjne,	lampy	zawierające	rtęć	oraz	żarówki	
energooszczędne;
8)	Inne odpady niebezpieczne	wydzielone	
ze	strumienia	odpadów	komunalnych.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie gminy Sobków

Informujemy	 właścicieli	 nieruchomości	
o obowiązku	składania	deklaracji	śmiecio-
wej	w terminie	14	dni	od	dnia	zamieszkania	
w nieruchomości	pierwszego	mieszkańca	lub	
powstania	odpadów	komunalnych.	
Również	w  przypadku	 zmiany	w  liczby	
osób	ujętych	w deklaracji	a faktycznie	za-
mieszkujących	na	nieruchomości,	właściciel	
jest	obowiązany	do	złożenia	nowej	deklaracji	
w terminie	14	dni	od	dnia,	w którym	nastą-
piła	zmiana	danych	będących	podstawą	nali-
czenia	wysokości	należnej	opłaty.	
Zmiany	te	dotyczą	m.in.	meldunków,	uro-
dzeń,	 zgonów,	 wyjazdów	 osób	 do	 pracy	
w delegację	na	terenie	całej	Polski	oraz	poza	
granice	kraju,	wyjazdów	związanych	z lecze-
niem,	nauką,	co	wiąże	się	z pobytem	poza	
stałym	miejscem	zamieszkania.	
Należy	podkreślić,	że	zameldowanie	nie	jest	
wyznacznikiem	liczby	osób,	które	powinny	być	
objęte	deklaracjami	o wysokości	opłaty	za	gospo-
darowanie	odpadami	komunalnymi,	ponieważ	
ustawa	o utrzymaniu	czystości	i porządku	w gmi-
nach	mówi	o osobach	zamieszkałych.	Meldunki	
wykorzystywane	są	w analizach	porównawczych	
oraz	do	weryfikacji	liczby	osób	ujętych	w deklaracji	
a faktycznie	zamieszkujących	w nieruchomości.	

Informujemy,	że	osoby,	które	zamieszkują	
na	terenie	gminy	Sobków	i nie	uwzględnione	
są	w opłatach	za	odpady	komunalne,	obo-
wiązane	są	do	składania	deklaracji	w usta-
wowym	 terminie	 14	 dni,	 w  przeciwnym	
wypadku	będą	określane	w drodze	decyzji,	
wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpa-
dami	komunalnymi.

W związku	ze	zbliżającym	się	terminem	skła-
dania	deklaracji	podatkowych	na	2017	rok	
Urząd	Gminy	Sobków	przypomina	o obowiąz-
ku	złożenia	przez	osoby	prawne	oraz	spółki	nie	
posiadające	osobowości	prawnej	deklaracji:
–	 na	podatek	rolny	i leśny	–	do	16	stycznia	
2017	r.

–	 podatek	od	nieruchomości	–	do	31	stycz-
nia	2017	r.

–	 podatek	od	środków	transportowych	–	do	
15	lutego	2017	r.	
W przypadku	zaistnienia	okoliczności	mających	

wpływ	na	powstanie	bądź	wygaśniecie	obowiąz-
ku	podatkowego,	zmiany	miejsca	zamieszkania	
lub	siedziby,	deklaracje	należy	składać	w terminie	
14	dni	od	dnia	zaistnienia	tego	zdarzenia.
Terminy	płatności	I raty	podatków	dla	pod-
miotów	składających	deklaracje	upływają:
–	 podatek	leśny	–	do	16	stycznia	2017	r.
–	 podatek	od	nieruchomości	–	do	31	stycz-
nia	2017	r.

–	 podatek	od	środków	transportowych	–	do	
15	lutego	2017	r.

–	 podatek	rolny	–	do	15	marca	2017	r.	

Terminy składania deklaracji podatkowych przez 
osoby prawne w gminie Sobków w 2017 roku

Informacja dotycząca deklaracji śmieciowych!

Wzory	deklaracji,	stawki	podatków	i opłat	dostępne	są	na	stronie	Biuletynu	Informacji	
Publicznej	Urzędu	Gminy	Sobków:	http://bip.sobkow.pl.



GŁOS SOBKOWA – styczeń 20176

Tegoroczne	ferie	zimowe	w naszym	wojewódz-
twie	zaczynają	się	30	stycznia	i potrwają	do	10	lu-
tego	2017	roku.	W tym	czasie	dzieci	pozostające	
w domach	będą	mogły	skorzystać	z atrakcji,	jakie	
przygotowały	dla	nich	placówki	oświatowe	oraz	
świetlice	wiejskie.	Każda ze szkół	z terenu	naszej	
gminy	będzie	otwarta	dla	dzieci	w drugim tygo-
dniu ferii w godzinach przedpołudniowych.	Plan	
zajęć	będzie	dostępny	na	miejscu	w placówce.	
Wszyscy	chętni	uczniowie	naszej	gminy	mogą	
wziąć	udział	w organizowanym	przez	Szkołę	
Podstawową	w Sokołowie	Dolnym	Turnieju	Te-

nisa	Stołowego	o Puchar	Wójta	Gminy	Sobków	
2017 r.	w dniu	6	lutego	od	godz.	9.00.	Nato-
miast	w ZPO	w Miąsowej	organizowany	jest	
III	Halowy	Turniej	Mini	Piłki	Nożnej	chłopców	
o Puchar	Wójta	Gminy	Sobków	w dniu	7 lutego	
br.	o godzinie	9.00.	W pozostałe	dni	placów-
ki	organizują	zajęcia	plastyczne,	ruchowe,	na	
świeżym	powietrzu	oraz	różnego	rodzaju	gry	
i zabawy.	Świetlice wiejskie	będą	czekać	na	
dzieci	w pierwszym tygodniu ferii w godzinach 
od 10 do 14.	W tych	dniach	w świetlicach	zo-
staną	zorganizowane	dla	dzieci	zajęcia	między	

innymi	z zakresu	nabywania	umiejętności	re-
agowania	w sytuacjach	zagrażających	życiu	lub	
bezpieczeństwu.	Przybliżenie	tego	tematu	może	
przyczynić	się	do	poszerzenia	wiedzy	dzieci	oraz	
nabycia	świadomości	na	temat	niebezpieczeń-
stwa,	jakie	czyha	na	dzieci	pozostające	bez	
opieki	dorosłych,	a także	w sytuacjach	nagłych,	
kiedy	liczy	się	szybka	i zdecydowana	reakcja.	
Zachęcamy	dzieci	do	udziału	w zajęciach	szkol-
nych	i świetlicowych	w nadziei,	że	przyczyni	się	
to	do	uatrakcyjnienia	czasu	wolnego	od	nauki	
i pozwoli	w interesujący	sposób	spędzić	ferie.

Sposób na nudę – ferie zimowe
w świetlicach wiejskich i placówkach oświatowych

Wzorem	lat	ubiegłych	w okresie	ferii	zimo-
wych	na	terenie	gminy	Sobków	wspólnie	z Re-
gionalnym	Centrum	Krwiodawstwa	i Krwio-
lecznictwa	w Kielcach	zorganizowane	zostaną	
zbiórki	krwi	w następujących	terminach:
1)	 4.02.2017 r. (sobota)	–	w Zespole	Pla-
cówek	Oświatowych	w Miąsowej

2)	 11.02.2017 r.	(sobota)	–	w Szkole	Pod-
stawowej	w Sobkowie

w godzinach	od	9.00	do	13.00.
Wszyscy	krwiodawcy,	którzy	oddadzą	krew	
w ww. terminach	wezmą	udział	w losowaniu	
nagród	podczas	XVII	festynu	pn.	„Krew	da-
rem	życia”,	którego	organizacja	planowana	
jest	w okresie	letnim	w 2017	r.	w Sobkowie.
Zachęcamy	również	osoby	oddające	krew	do	
rejestrowania	się	jako	potencjalny	dawca	szpi-
ku	pod	hasłem:	„Szpik	darem	życia”.	
W Polsce	co	roku	ok.12	tysięcy	osób	zapa-

da	na	białaczki	i inne	nowotworowe	i nieno-
wotworowe	choroby	układu	krwiotwórczego.	
Dla	wielu	z nich	jedyną	szansą	wyleczenia	
jest	przeszczep	krwiotwórczych	komórek	ma-
cierzystych	wyizolowanych	z krwi	obwodo-
wej	lub	ze	szpiku	od	zdrowego	dawcy.	
Szansa	znalezienia	„zgodnego”	z chorym,	nie-
spokrewnionego	dawcy	szpiku	jest	tym	większa,	
im	liczniejszy	jest	rejestr	dawców	szpiku.	W ba-
zie	danych	Ośrodka	Dawców	Szpiku	Regional-
nego	Centrum	Krwiodawstwa	i Krwiolecznictwa	
w Kielcach	zarejestrowanych	jest	ponad	30	ty-
sięcy	potencjalnych	dawców	szpiku.
Mając	na	uwadze	szczytny	cel	obu	akcji:	
„Krew	darem	życia”	i „Szpik	darem	życia”,	
głęboko	wierzymy,	iż	mieszkańcy	przystąpią	
zarówno	do	honorowego	oddawania	krwi,	jak	
i do	rejestracji	jako	potencjalny	dawca	szpiku.	
Wystarczy	zgłosić	swoją	wolę	przystąpienia	

do	rejestru	niespokrewnionych,	potencjalnych	
dawców	szpiku	na	stanowisku	rejestracji.
Kandydat	na	potencjalnego	dawcę	szpiku	
musi	spełniać	te	same	wymagania	zdrowot-
ne,	 jakie	 są	 stawiane	 krwiodawcom	oraz	
powinien	najpierw	zapoznać	się	z informa-
cjami	dotyczącymi	dawstwa	szpiku,	które	
są	dostępne	w miejscu	rejestracji	oraz	na: 
www.rckik-kielce.com.pl
Zakodowane	dane	kandydatów	na	dawcę	
szpiku	znajdą	się	w rejestrach	międzynaro-
dowych.	W ten	sposób	można	uratować	ży-
cie	choremu	w każdym	zakątku	świata.
Pamiętaj,	że	przez	swoją	solidarność	jesteś	
obywatelem	świata!

Wójt Gminy Sobków zaprasza mieszkań-
ców Gminy do wzięcia udziału w akcji hono-
rowego krwiodawstwa, jak również rejestro-
wania się jako potencjalny dawca szpiku!

Zimowa akcja 
oddawania krwi w gminie Sobków

Zarząd	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	
Środowiska	i Gospodarki	Wodnej	w Kielcach	
ogłosił	nabór	wniosków	dla	zadań	realizowa-
nych	w 2017	roku.	W harmonogramie	naboru	
wniosków	znalazło	się	miejsce	dla	programów	
dedykowanych	dla	osób	fizycznych,	w tym:
–	 „Ograniczenie	emisji	zanieczyszczeń	do	
powietrza	poprzez	modernizację	indywi-
dualnych	kotłowni,	zakup	i montaż	odna-
wialnych	źródeł	energii,	termomoderniza-
cję	budynków”	–	EDYCJA	II

oraz:
–	 „Dofinansowanie	zakupu	i montażu	przydo-
mowych	oczyszczalni	ścieków”	–	EDYCJA	II.
Szczegółowe	informacje	dotyczące	naborów,	
jak	również	ważne	dokumenty	i wzory	wnio-
sków	o dofinansowanie,	dostępne	są	na	stro-
nie	internetowej	Funduszu	www.wfos.com.pl	
Istnieje	 również	 możliwość	 konsulta-
cji	z pracownikami	WFOŚiGW	w Kielcach	
w przypadku	problemów	przy	wypełnianiu	
wniosku	o dofinansowanie.

Na	właścicielu	lub	zarządcy	obiektu	budowla-
nego	spoczywa	obowiązek	wynikający	z art.	61	
i 62	ustawy	Prawo	Budowlane,	dotyczący	utrzy-
mania	powyższego	obiektu	szczególnie	w zakre-
sie	(w okresie	zimowym)	ich	odśnieżania,	w tym	
m.in.:	dachów,	placów	i chodników	oraz	prze-
glądu	i czyszczenia	przewodów	kominowych:	
spalinowych,	dymowych,	wentylacyjnych	w celu	
zapobiegania	pożarom	i zatruciom	czadem.
W przypadku	pożaru	sadzy	w nieczyszczo-
nym,	źle	eksploatowanym	kominie,	tempera-
tura	palącej	się	sadzy	może	przekroczyć	nawet	
1000	stopni	Celsjusza,	co	stanowi	poważne	
zagrożenie	dla	zdrowia	i życia	mieszkańców	
oraz	stanu	technicznego	budynku.	Oprócz	po-
żarów,	nieprawidłowa	eksploatacja	przewodów	
kominowych	grozi	także	zatruciem	tlenkiem	
węgla,	popularnie	zwanym	czadem.
Poważnym	i niezwykle	aktualnym	proble-
mem	jest	zanieczyszczenie	powietrza	wsku-
tek	spalania	odpadów	w domowych	piecach.	
W procesie	spalania	śmieci	i odpadów,	w tym	
m.in.:	plastikowych	butelek	i opakowań,	odpa-

dów	z gumy	i sztucznej	skóry,	zużytych	opon,	
elementów	drewna	pokrytego	lakierem,	mebli,	
opakowań	po	sokach,	opakowań	po	rozpusz-
czalnikach,	środkach	ochrony	roślin,	farbach,	
lakierach	uwalnia	się	do	środowiska	wiele	
szkodliwych	substancji,	które	rozprzestrzeniają	
się	w sposób	niekontrolowany	i są	wdychane	
przez	organizm	człowieka.	Substancje	te	mają	
duży	wpływ	na	nasze	zdrowie	i powodują	wiele	
ciężkich,	a nawet	śmiertelnych	chorób.	Astma,	
alergie,	nowotwory,	to	najczęstsze	konsekwen-
cje,	jakie	ponosi	organizm	człowieka	z powodu	
wdychania	zanieczyszczonego	powietrza.
Spalanie	w piecach	domowych	śmieci	powo-
duje	także	osadzanie	się	w przewodach	komino-
wych	tak	zwanej	sadzy	mokrej,	bardzo	trudnej	
do	usunięcia	i jednocześnie	podatnej	na	zapale-
nie,	co	może	doprowadzić	do	pożaru	budynku.
Podsumowując	powyższe,	obiekt	budowla-
ny	należy	użytkować	w sposób	zgodny	z jego	
przeznaczeniem	i wymaganiami	ochrony	śro-
dowiska	oraz	utrzymywać	w należytym	sta-
nie	technicznym	i estetycznym.

WFOŚiGW w Kielcach 
– nabór wniosków 
w 2017 roku

Obowiązki właścicieli i zarządców 
obiektów budowlanych w okresie zimowym
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turami	VAT	(lub	ich	kopiami)	stanowią-
cymi	dowód	zakupu	oleju	napędowego	
w okresie	od	1	lutego	2017	r.	do	31	lipca	
2017	r.	w ramach	limitu	zwrotu	podatku	
określonego	na	2017	r.	
L imit 	 zwrotu	 podatku	 akcyzowego	
w 2017 r.	wynosi:	
86	 litrów	oleju	napędowego	x	1,00	zł	x	
liczba	ha	użytków	rolnych	(tj.	86,00	zł	z 1ha	
użytków	rolnych).
Pieniądze	wypłacane	będą	w terminach:	
–	 3–28	kwietnia	2017	r.	w przypadku	zło-
żenia	wniosku	w pierwszym	terminie

–	 2–31	października	2017	r.	w przypadku	
złożenia	wniosku	w drugim	terminie.
przelewem	na	rachunek	bankowy	podany	
we	wniosku.
Druki	wniosków	dostępne	są	w Urzędzie	
Gminy	 Sobków	 pok.	 1	 lub	 do	 pobrania	
w Biuletynie	Informacji	Publicznej	Urzędu	
Gminy	Sobków:	http://bip.sobkow.pl	(w za-
kładce	wzory	deklaracji	i wniosków)	oraz	ze	
strony	internetowej	Urzędu	Gminy	Sobków	
(w zakładce	wzory	deklaracji.

W 2017	roku	gmina	Sobków	będzie	realizo-
wać	pomoc	w likwidacji	wyrobów	zawierają-
cych	azbest.	Planuje	się	dofinansować	w całości	
demontaż,	odebranie	i utylizację	z jednej	nieru-
chomości	maksymalnie	do	160 m2	(1760 kg)	
wyrobów	zawierających	azbest,	pozostałą	ilość	
azbestu	odbierze	wykonawca	na	wniosek	i koszt	
właściciela	nieruchomości,	stosując	takie	same	
ceny	jak	w rozliczeniu	z gminą.	Przewiduje	się	
odbiór	azbestu	z demontażem	lub	już	zdemon-
towany.	Ponieważ	wyroby	zawierające	azbest	
należą	do	materiałów	niebezpiecznych,	osoby	
wykonujące	demontaż	powinny	posiadać	sto-
sowne	uprawnienia.	Wykonawcę	odbioru	wy-
robów	zawierających	azbest	zapewnia	gmina.
Zainteresowani	mieszkańcy	 proszeni	 są	
o  składanie	 wniosków	 do	 Urzędu	 Gminy	
według	wzoru	 określonego	w  „Regulami-
nie	odbioru	odpadów	zawierających	azbest	
z nieruchomości	położonych	na	terenie	gminy	
Sobków”.	Formularze	wniosków	i pozostałych	

załączników	można	pobrać	w Urzędzie	Gminy	
w Sobkowie,	pokój	7	lub	ze	strony	interne-
towej	www.sobkow.pl	w zakładce	Program 
usuwania azbestu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko dla gminy Sobków. 
Wnioskodawca	o skorzystanie	z pomocy	może	
ubiegać	się	tylko	raz	w roku.	Kolejny	wniosek	
może	zostać	pozytywnie	rozpatrzony	w przypad-
ku	braku	chętnych	oraz	gdy	w budżecie	gminy	
będą	zabezpieczone	środki	na	ten	cel.	
Do	wniosku	obejmującego	demontaż	i od-
biór	należy	dołączyć	kopię	zgłoszenia	robót	
składanego	do	Starostwa	Powiatowego.
Wniosek	o odbiór	azbestu	z placu	należy	
złożyć	dopiero	po	jego	zdjęciu	z dachu.
Kierowanie	wniosków	do	realizacji	będzie	odby-
wać	się	według	kolejności	ich	wpływu	do	wyczer-
pania	limitu	środków	określonych	w budżecie	lub	
do	zakończenia	umownego	terminu	z wykonawcą.
Sprawy	z tego	zakresu	prowadzi	Grzegorz	
Wierzchowski	tel.	41 387 10 37	w.	15.

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest w 2017 roku

Jak	już	informowaliśmy	w grudniowym	nu-
merze	„Głosu	Sobkowa”	z dniem	1	stycznia	
2017	roku	nastąpiła	likwidacja	kasy	w Urzę-
dzie	Gminy	Sobków.	Podane	numery	kont	
w ww.	wydaniu	gazety	zawierały	błąd	drukar-
ski,	w związku	z czym	poniżej	podajemy	wła-
ściwe	numery	rachunków	bankowych,	na	któ-
re	należy	dokonywać	wszelkie	wpłaty	z tytułu	
podatków,	opłat	za	odpady	komunalne	oraz	
innych	należności	na	rzecz	Gminy	Sobków.	
Właściwe	rachunki	bankowe	to:	
Podatki	i inne	opłaty:	

35 8493 0004 0080 0700 0013 0007 
Odpady	komunalne:	

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236 
Za pomyłkę i wszelkie utrudnienia prze-

praszamy.
Jednocześnie	informujemy,	że	Bank	Spół-
dzielczy	w ramach	obsługi	bankowej	gminy	
nie	będzie	pobierał	żadnych	opłat	od	doko-
nywanych	wpłat.
Przypominamy	również,	że	podatnicy	gminy	
Sobków	nadal	mogą opłacać podatki i opłaty 
u wyznaczonych inkasentów w swoich miej-
scach zamieszkania	lub	w formie	bezgotówko-
wej	–	przelewem	na	wyżej	wskazane	rachunki	
bankowe	oraz	u operatora	pocztowego.

Informacja dotycząca
numerów rachunków
bankowych Gminy Sobków,
na które należy dokonywać
wpłat z tytułu podatków
i opłat oraz za odpady
komunalne

O zwrot	podatku	akcyzowego	 zawartego	
w cenie	oleju	napędowego	zużywanego	do	
produkcji	rolnej	w 2017	roku	może	ubiegać	
się	każdy	producent	rolny,	a więc	osoba	fi-
zyczna,	osoba	prawna	lub	jednostka	organi-

zacyjna	nie	posiadająca	osobowości	prawnej,	
będąca	posiadaczem	gospodarstwa	rolnego	
w rozumieniu	przepisów	o podatku	rolnym.
Każdy	rolnik,	który	chce	odzyskać	część	
pieniędzy	wydanych	na	olej	napędowy	uży-

wany	do	produkcji	rolnej,	powi-
nien	złożyć	wniosek	wraz	z faktu-
rami	VAT:	
•	w terminie	od	1	lutego	2017	r.	
do	28	lutego	2017	r.	należy	zło-
żyć	wniosek	wraz	z fakturami	VAT	
(lub	 ich	kopiami)	stanowiącymi	
dowód	zakupu	oleju	napędowego	
w okresie	od	1	sierpnia	2016	r.	
do	31	stycznia	2017	r.	Do	wnio-
sku	należy	również	dołączyć	kse-
rokopię	 (oryginał	 –	 do	wglądu)	
umowy	dzierżawy	w przypadku,	
gdy	taka	umowa	została	zawarta,	
•	 w  terminie	 od	 1	 sierpnia	
2017 r.	do	31	sierpnia	2017 r.	
należy	złożyć	wniosek	wraz	z fak-

Informacja dla osób ubiegających się
o zwrot podatku akcyzowego
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Na	podstawie	art.	17	pkt	9	ustawy	z dnia	27	
marca	2003	r.	o planowaniu	i zagospodarowa-
niu	przestrzennym	(Dz.U.2016.778	z późn.
zm.),	zawiadamiam	o ponownym	wyłożeniu	
do	publicznego	wglądu części projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Sobków, w granicach sołectw: 
Brzeźno, Miąsowa i Osowa, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 
stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r.,	w sie-
dzibie	Urzędu	Gminy	w Sobkowie,	pokój	nr	8,	
w godzinach	od	8.00	do	14.00.
Dyskusja	publiczna,	nad	przyjętymi	w pro-
jekcie	planu	nowymi	rozwiązaniami,	odbędzie	
się	w dniu	15 lutego 2017 r.	w siedzibie	
Urzędu	Gminy	w Sobkowie,	o godzinie	10.00.
Zgodnie	z art.	17	pkt	11	ustawy,	osoby	praw-
ne	i fizyczne	oraz	jednostki	organizacyjne	nie-
posiadające	osobowości	prawnej	mogą	wnosić	
uwagi	do	części	projektu	planu	objętej	ponow-
nym	wyłożeniem.	Uwagi	należy	składać	na	

piśmie	do	Wójta	Gminy	Sobków,	z podaniem	
imienia	i nazwiska	lub	nazwy	jednostki	orga-
nizacyjnej	i adresu,	oznaczenia	nieruchomości,	
której	uwaga	dotyczy,	lub	w postaci	elektronicz-
nej	określonej	w art.18	ust	3	ustawy,	w nieprze-
kraczalnym	terminie	do	dnia 7 marca 2017 r. 
Jednocześnie	informuję,	że	zgodnie	z art.	
21	 ustawy	 z  dnia	 3	 października	 2008	
roku	o udostępnianiu	informacji	o środowi-
sku	 i  jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	
w ochronie	środowiska	oraz	o ocenach	od-
działywania	na	środowisko	(Dz.U.2016.353	
z późn.zm.),	w publicznie	dostępnym	wykazie	
danych	o dokumentach	zawierających	infor-
macje	o środowisku i jego ochronie, zamiesz-
czono informacje o częściowej zmianie pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sobków, w granicach 
sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
o opracowaniu ekofizjograficznym do planu.

Zgodnie	z art.	46	pkt	1	oraz	art.	54	ust.	2	usta-
wy	projekt	planu	podlega	strategicznej	ocenie	
oddziaływania	na	środowisko,	z zapewnieniem	
możliwości	udziału	społeczeństwa,	w okresie	wy-
łożenia	do	publicznego	wglądu,	o którym	mowa	
wcześniej.	Wnioski	 i uwagi	w postępowaniu	
w sprawie	strategicznej	oceny	oddziaływania	na	
środowisko,	stosownie	do	przepisu	art.	54	ust.	
3	ustawy,	należy	wnosić	do	Wójta	Gminy	Sob-
ków,	na	zasadach	określonych	w art.	17	pkt	11	
przywołanej	na	wstępie	ustawy	o planowaniu	
i zagospodarowaniu	przestrzennym,	w zakresie 
objętym ponownym wyłożeniem,	w nieprzekra-
czalnym	terminie	do dnia 7 marca 2017 r.
Uwagi	i wnioski	do	prognozy	oddziaływania	
na	środowisko	mogą	być	wnoszone	w formie	
pisemnej,	ustnie	do	protokołu,	za	pomocą	
środków	komunikacji	elektronicznej	bez	ko-
nieczności	 opatrywania	 ich	 bezpiecznym	
podpisem	elektronicznym,	na	adres	e-mail:	
chaja@sobkow.pl	oraz	sekretariat@sobkow.pl

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sobków
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Poza	drogami	gminnymi	i	wewnętrznymi,	
których	zarządcą	jest	Gmian	Sobków,	przez	
teren	gminy	przebiegają	również	droga kra-
jowa nr 7 i drogi powiatowe.

Za zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 
7 odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Jędrze-
jów –	numer	całodobowy	41 386 15 73.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie gminy Sobków odpowiedzialny 
jest Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrze-
jowie.	W tym	zakresie	należy	się	kontakto-
wać	pod	nr	tel.	41 386 11 71;	41 386 14	
26.	Marek	Grad	 –	 dyrektor	 ZDP	 Jędrze-
jów	–	tel.	509 610 881,	Dariusz	Adamek	
–	zastępca	dyrektora	–	tel.	509 610 887,	
41 385 55 71,	 Sebastian	Wawrzeńczyk	
–	 kierownik	 Obwodu	 Małogoszcz	 –	 tel.	
509 610 883,	41 385 53 20.
Wykaz	odcinków	dróg	powiatowych	na	te-
renie	gminy	Sobków:	
•	 nr	0151T	Mniszek	–	Mzurowa	–	Miąsowa
•	 nr	0152T	Jacłów	–	Bizoręda	–	Szczepa-
nów	–	Miąsowa	–	droga	krajowa	nr	7

•	 nr	0153T	Szczepanów	–	Brzegi	–	droga	
krajowa	nr	7

•	 nr	0154T	Choiny	–	Żerniki	–	Brzegi
•	 nr	0155T	droga	krajowa	nr	7	–	Brzegi	–	
Sokołów	Dolny	–	Sobków	–	Staniowice	
–	Chomentów	–	Jawór	–	Lipa	–	granica	
powiatu	pińczowskiego	(Włoszczowice)

•	 nr	0156T	Sobków	–	Wierzbica	Górna	–	
Feliksówka	–	granica	powiatu	kieleckiego	
(Dębska	Wola)

•	 nr	0157T	Chomentów	–	Korytnica	–	gra-
nica	powiatu	pińczoswskiego	(Kije)

•	 nr	0158T	Smyków	–	Mokrsko	Dolne	–	
Kotlice

•	 nr	0159T	Chwaścice	–	Folwark	–	Kotlice
•	 nr	0160T	Antoniów	–	Mokrsko	Dolne	–	
Sobków

•	 nr	0269T	Sokołów	Dolny	–	Sokołów	Gór-
ny	–	granica	powiatu	kieleckiego	(Wolica)

•	 nr	0386T	(Wojkowiec)	granica	powiatu	
kieleckiego	–	Feliksówka

•	 nr	0387T	(Dębska	Wola)	granica	powiatu	
kieleckiego	–	Lipa	–	Karsy

•	 nr	0388T	(Chmielowice)	granica	powiatu	
kieleckiego	–	Chomentów
•	nr	0389T	(Drochów	Gór-
ny)	–	granica	powiatu	kie-
leckiego	–	Chomentów.

Za zimowe utrzymanie 
dróg gminnych i wewnętrz-
nych odpowiada Urząd 
Gminy w Sobkowie.	Są	to	
pozostałe	drogi	znajdujące	
się	na	naszym	terenie	łączą-
ce	 poszczególne	miejsco-
wości	 oraz	 znajdujące	 się	
w tych	miejscowościach.

Usługi	w zakresie	utrzymania	dróg	gmin-
nych	 i  wewnętrznych	 w  okresie	 zimy	
2016/2017	roku,	 tj.	odśnieżanie	 i  likwi-
dację	śliskości	zimowej	będzie	wykonywać	
firma	PUH	„ALFA”	Krzysztofa	Kumor,	Jawór	
1A,	28-305	Sobków,	która	dysponuje	od-
powiednim	potencjałem	sprzętowym	i ka-
drowym	do	 sprawnej	 likwidacji	 śliskości	
i odśnieżenia	równolegle	na	obszarze	trzech	
obwodów.	
W	celu	sprawnego	i szybkiego	odśnieżania	
teren	gminy	został	podzielony	na	trzy	ob-
wody	tj.	wschodni,	centralny	oraz	zachodni	
do	odśnieżania	oraz	całą	gminę	do	likwida-
cji	śliskości.	Kontakt	telefoniczny	do	firmy:	
607 727 295.
W  sprawie	 zimowego	 utrzymania	 dróg	
gminnych	i wewnętrznych	należy	się	kontak-
tować	z:
1.	 Urzędem	Gminy	w Sobkowie	w godzi-
nach	7.30	–	15.30,	tel.	41 387 10 37

2.	 Marianem	Saletrą	–	inspektorem	ds.	dro-
gownictwa,	w godzinach	pracy	Urzędu	
tel.	41 387 10 37,	kom.	509 585 755.
Inne	ważne	telefony	w sprawie	zimowego	
utrzymania	dróg	w powiecie	jędrzejowskim:
1.	 Komenda	 Państwowa	 Państwowej	
Straży	 Pożarnej	 w  Jędrzejowie	 –	 tel.	
41 386 18 95

2.	 Komenda	Powiatowa	Policji	w Jędrzejo-
wie	–	41 386 02 05,	nr.	alarmowy	997

3.	 Centrum	Zarządzania	Kryzysowego	Wo-
jewody	Świętokrzyskiego	CZKWŚ	–	tel.	
alarmowy	987,	41 342 11 10

4.	 Wydział	Bezpieczeństwa	 i Zarządzania	
Kryzysowego	 Starostwa	 Powiatowego	
w Jędrzejowie	–	tel.	41 386 37 41.

Informacja w sprawie utrzymania dróg na terenie
gminy Sobków w okresie zimy 2016/2017 roku
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Od	1	stycznia	2017	r.	prywatni	właściciele	
nieruchomości	będą	mogli	bez	zezwolenia	wy-
ciąć	drzewa	lub	krzewy	na	swoich	posesjach.
Jest	jednak	warunek	–	usunięcie	drzew	czy	
krzewów	nie	może	być	związane	z prowa-
dzeniem	działalności	gospodarczej.
Takie	 rozwiązanie	przewiduje	uchwalona	
w grudniu	nowelizacja	ustawy	o ochronie	przy-
rody	i ustawy	o lasach	(Dz.U 2016	poz.2249).	
Nowe	prawo	upraszcza	też	regulacje	dotyczące	
wycinki	drzew	oraz	daje	jednostkom	samorzą-
du	kompetencje	do	dostosowywania	poziomu	
ochrony	zieleni	do	ich	potrzeb.
Ustawa	o ochronie	przyrody	nakładała	obo-
wiązek	posiadania	zezwolenia	na	usunięcie	

drzewa	lub	krzewu.	Po	zmianie	ustawy	po-
wstały	jednak	udogodnienia,	w art.	83f	ustawy	
określone	zostały	odstępstwa,	więc	obowiązku	
posiadania	zezwolenia	nie	stosuje	się	do:
1.	 Drzew,	których	obwód	pnia	na	wysokości	
130	cm	od	gruntu	nie	przekracza:

	 –	100	cm	w przypadku	topoli,	wierzby,	
kasztanowca	zwyczajnego,	robinii	akacjo-
wej,	klonu	jesionolistnego	lub	srebrzyste-
go,	platanu	klonolistnego,

	 –	50	cm	w przypadku	pozostałych	drzew,
2.	 Drzew	i krzewów	na	nieruchomościach	
osób	fizycznych,	jeżeli	nie	jest	to	związa-
ne	na	cele	prowadzenia	działalności	go-
spodarczej,

Od	1	stycznia	2017	r.,	z tytułu	urodzenia	się	
żywego	dziecka	z ciężkim	i nieodwracalnym	
upośledzeniem	albo	nieuleczalną	chorobą	za-
grażającą	życiu,	przysługiwać	będzie	prawo	
do	 jednorazowego	 świadczenia	w wysoko-
ści	4000	zł,	przyznawanego	na	podstawie	
przepisów	ustawy	z dnia	4	listopada	2016	r.	
o wsparciu	kobiet	w ciąży	i rodzin	„Za	życiem”	
(Dz.	U.	z 2016,	poz.	1860),	które	przysługi-
wać	będzie	bez	względu	na	osiągane	dochody.
Aby	uzyskać	jednorazowe	świadczenie,	ko-
nieczne	będzie	spełnienie	kilku	warunków.
Zgodnie	z art.	10	ust.	4	ustawy	o wsparciu	
kobiet	w ciąży	i rodzin	„Za	życiem”,	wniosek	
o wypłatę	jednorazowego	świadczenia	należy	
złożyć	w terminie	12	miesięcy	od	dnia	naro-
dzin	dziecka.	Wniosek	złożony	po	terminie	
zostanie	pozostawiony	bez	rozpoznania.
Ww.	ustawa	nie	ogranicza	prawa	do	jed-
norazowego	świadczenia	tylko	do	dzieci	uro-
dzonych	po	31	grudnia	2016	r.	Jednorazowe	
świadczenie	przysługiwać	będzie	również	na	
dzieci	urodzone	w 2016	r.,	 jeżeli	wniosek	
zostanie	złożony	w terminie	12	miesięcy	od	
dnia	urodzenia	dziecka.
Spełnienie	 warunku	 złożenia	 wniosku	
w terminie	12	miesięcy	od	dnia	urodzenia	
dziecka	ustalane	będzie	w oparciu	o przepi-
sy	Kodeksu	postępowania	administracyjnego	
dotyczącego	terminów.	W związku	z powyż-
szym,	najstarsze	dziecko,	które	będzie	mo-
gło	zostać	objęte	jednorazowym	świadcze-
niem,	to	dziecko	urodzone	w dniu	1	stycznia	
2016 r.	pod	warunkiem	złożenia	wniosku	
do	dnia	2	stycznia	2017 r.	włącznie	(gdyż	
1	 stycznia	 jest	 dniem	ustawowo	wolnym	
od	pracy).	Termin	12	miesięcy	na	złożenie	
wniosku	dla	dziecka	urodzonego	np.	5	maja	
2016	r.	upłynie	5	maja	2017	r.,	dla	dziec-
ka	urodzonego	10	marca	2017	r.	upłynie	10	
marca	2018	r.,	itd.
Ponadto	podstawowym	warunkiem	będzie	

posiadanie	przez	dziecko	zaświadczenia	le-
karskiego,	potwierdzającego	 ciężkie	 i  nie-
odwracalne	upośledzenia	albo	nieuleczalną	
chorobę	zagrażającą	życiu,	które	powstały	
w prenatalnym	okresie	rozwoju	dziecka	lub	
w czasie	porodu.	Zaświadczenie	takie	powin-
no	być	wystawione	przez	lekarza,	z którym	
Narodowy	Fundusz	Zdrowia	zawarł	umowę	
o udzielanie	świadczeń	opieki	zdrowotnej,	
albo	lekarza,	który	jest	zatrudniony	lub	wyko-
nuje	zawód	w przychodni,	z którą	NFZ	zawarł	
umowę	o udzielanie	świadczeń	opieki	zdro-
wotnej,	posiadającego	specjalizację	II	stopnia	
lub	tytuł	specjalisty	w dziedzinie:	położnictwa	
i ginekologii,	perinatologii	lub	neonatologii.	
Obowiązujące	przepisy	nie	przewidują	sfor-
malizowanego	wzoru	takiego	zaświadczenia.
Ponadto	podobnie	jak	w przypadku	jedno-
razowej	zapomogi	z tytułu	urodzenia	dziecka	
(tzw.	becikowego),	jednorazowe	świadczenie	
przysługiwać	będzie	 tylko	w sytuacji,	 gdy	
matka	dziecka	pozostawała	pod	opieką	me-
dyczną	nie	później	niż	od	10.	tygodnia	ciąży	
do	dnia	porodu.	Fakt	ten	należy	potwierdzić	
odpowiednim	zaświadczeniem	lekarskim	lub	
zaświadczeniem	wystawionym	przez	położ-
ną.	Wzór	tego	zaświadczenia	określony	jest	
w rozporządzeniu	Ministra	Zdrowia	z dnia	14	
września	2010	r.	w sprawie	formy	opieki	me-
dycznej	nad	kobietą	w ciąży,	uprawniającej	
do	dodatku	z tytułu	urodzenia	dziecka	oraz	
wzoru	zaświadczenia	potwierdzającego	po-
zostawanie	pod	tą	opieką	(Dz.	U.	z 2010 r.,	
nr	183,	poz.	1234).	Istotne	jest,	że	wymóg	
legitymowania	się	zaświadczeniem	o pozosta-
waniu	pod	opieką	medyczną	nie	później	niż	
od	10.	tygodnia	ciąży	do	dnia	porodu,	nie	do-
tyczy	opiekuna	prawnego,	opiekuna	faktycz-
nego	i osoby,	która	przysposobiła	dziecko.
Jednorazowe	świadczenie	nie	przysługuje	
jeśli	dziecko	zostało	umieszczone	w insty-
tucji	 zapewniającej	całodobowe	utrzyma-
nie	albo	w pieczy	zastępczej.	Jednorazowe	
świadczenie	nie	przysługuje	również	w przy-
padku	urodzenia	martwego	dziecka.

Zgodnie	z art.	2	ust.	2	ww.	ustawy	z wnio-
skiem	o  jednorazowe	świadczenie	będzie	
mogła	wystąpić:	matka,	ojciec,	a także	opie-
kun	prawny	albo	opiekun	faktyczny	(opiekun	
faktyczny,	to	osoba	faktycznie	zajmująca	się	
dzieckiem,	jeśli	wystąpiła	do	sądu	z wnio-
skiem	o przysposobienie	dziecka),	będący	
świadczeniobiorcą	świadczeń	opieki	zdro-
wotnej	lub	osobą	uprawnioną	do	świadczeń	
opieki	zdrowotnej	na	podstawie	przepisów	
o  koordynacji	 –	w  rozumieniu	 przepisów	
ustawy	z dnia	27	sierpnia	2004	r.	o świad-
czeniach	opieki	zdrowotnej	finansowanych	
ze	środków	publicznych	(Dz.	U.	z 2016	r.	
poz.	1793,	1807,	1860	i 1948)	–	spełnie-
nie	tego	warunku	wnioskodawca	potwierdza,	
podpisując	wniosek	o ustalenie	prawa	do	
jednorazowego	świadczenia	zawierający	od-
powiednie	oświadczenie	w części	II	wniosku.
Jednorazowe	 świadczenie,	 podobnie	 jak	
świadczenia	rodzinne	oraz	świadczenie	wy-
chowawcze,	podlega	unijnej	koordynacji	sys-
temów	zabezpieczenia	społecznego.	Oznacza	
to,	że	w przypadku	gdy	osoba	uprawniona	do	
jednorazowego	świadczenia	lub	członek	rodzi-
ny	tej	osoby	przebywa	poza	granicami	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	w państwie,	w którym	mają	
zastosowanie	przepisy	o koordynacji	systemów	
zabezpieczenia	społecznego	(tj.	w kraju	UE,	
EOG	lub	Szwajcarii	i nie	jest	to	pobyt	turystycz-
ny,	leczniczy	ani	związany	z podjęciem	nauki),	
wniosek	wraz	z dokumentami	zostanie	przeka-
zany	marszałkowi	województwa	w celu	ustale-
nia,	czy	w danej	sprawie	zachodzi	koordynacja	
systemów	zabezpieczenia	społecznego.
Ponadto	otrzymane	jednorazowe	świadcze-
nie	nie	wlicza	się	do	dochodu	przy	ustala-
niu	prawa	do	innych	świadczeń,	w tym	do	
świadczeń	z pomocy	społecznej,	świadczeń	
rodzinnych,	świadczenia	wychowawczego	
oraz	świadczeń	z funduszu	alimentacyjnego.
Właściwym	do	prowadzenia	postępowania	
i ustalenia	prawa	do	jednorazowego	świad-
czenia	w gminie	Sobków	jest	Gminny	Ośrodek	
Pomocy	Społecznej	w Sobkowie	ul.	Rzeczna	
8,	właściwy	ze	względu	na	miejsce	zamiesz-
kania	osoby	ubiegającej	się	o jednorazowe	
świadczenie,	w którym	można	uzyskać	dodat-
kowe	informacje	w godzinach	pracy	Ośrodka	
tj.	od	poniedziałku	do	piątku	od	7.30-15.30	
lub	telefonicznie	pod	nr	41 387 12 81.

3.	 Drzew	 i  krzewów	stanowiących	złomy	
i wywroty,

4.	 Drzew	i krzewów	podczas	prowadzenia	
akcji	ratowniczej	przez	jednostki	powoła-
ne	do	tego	celu,

5.	 Drzew	 i krzewów	owocowych	z wyjąt-
kiem	trenu	uznanego	za	zabytkowy,

6.	 Krzewów	rosnących	w skupisku	do	25 m2,
7.	 Jeżeli	usuwanie	drzew	lub	krzewów	jest	
związane	z przywróceniem	gruntów	do	
użytkowania	rolniczego.
Zwolnienia	te	nie	dotyczą	wycinki	drzew	
w lasach.	Za	niezastosowanie	się	do	ustawy	
głównie	przy	wycince	związanej	z działalno-
ścią	gospodarczą	mogą	być	nakładane	kary	
do	500	zł	za	1	cm	obwodu	drzewa,	oraz	
200	zł	za	1 m2	powierzchni	krzewów.

G.Wierzchowski

Wiadomości z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobkowie

Wycinka drzew od 1 stycznia 2017 roku

Zasady przyznawania jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4 tysięcy złotych.
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5	grudnia	2016	roku	uczniowie	klas	I–III	
otrzymali	od	św.	Mikołaja	wspaniały	prezent	
w postaci	biletów	do	kina	Helios	na	filmy	wy-
świetlane	w ramach	specjalnej	oferty	„Miko-
łajki	w kinie	Helios”.	Dzieci	z klasy	I oraz	IIa	
i IIb	obejrzały	animowany	film	pt.	„Vaiana	–	
skarb	oceanu”,	natomiast	uczniowie	klasy	III	
mieli	okazję	„znaleźć	się”	–	„Za	niebieskimi	
drzwiami”,	gdyż	taki	tytuł	nosił	film.	Ucznio-
wie	idąc	na	ten	film	zrobili	także	dobry	uczy-
nek,	bowiem	część	dochodów	ze	sprzedaży	
biletów	została	przeznaczona	na	Fundację	
Ewy	Błaszczyk	„AKOGO?”.	Nad	bezpieczeń-
stwem	uczniów	w czasie	wyjazdu	do	kina	

czuwali	wychowawcy	klas:	I.Gruszczyńska,	
M.	Chaja,	M.	Pyjas	oraz	V.	Wujcik.
Wtorek	czyli	6	grudnia	już	od	rana	był	dniem	
pełnym	niespodzianek	i pozytywnych	emocji.	
Najpierw	mnóstwo	radości	i uśmiechu	całej	
społeczności	uczniowskiej	dostarczyła	Edyta	
Miernik,	która	przywiozła	do	szkoły	ogromną	
paczkę	pysznych,	słodkich	pierników	oraz	
kolorową	masę	do	ich	ozdabiania.	W jednej	
chwili	klasy	lekcyjne	w Szkole	Podstawowej	
w Sobkowie	zamieniły	się	w pracownie	ar-
tystyczne,	w których	dzieci	z wypiekami	na	
twarzy	oddawały	się	tworzeniu	własnych,	ko-
lorowych	obrazków	na	brązowych	piernikach.	
Dziękujemy	Edycie	Miernik	za	pomysł	wspa-
niałej,	 twórczej	 zabawy,	która	dostarczyła	
dzieciom	tyle	frajdy	i radości!
To	jednak	nie	koniec	atrakcji	tego	dnia…
Wkrótce	na	korytarzu	zadzwoniły	dzwonki	
i św.	Mikołaj	ze	swoimi	pomocnikami	roz-
począł	wędrówkę	z prezentami	od	klasy	do	
klasy.	Zapukał	nawet	do	drzwi	Pana	Dyrek-
tora.	Dzieci	dziękowały	Mikołajowi	za	poda-
runki.	Śpiewały	piosenki,	recytowały	wiersze	

i tańczyły.	W szkole	zrobiło	się	radośniej	i tak	
jakoś	niecodziennie.	Magia	zbliżających	się	
świąt	zaczęła	działać	na	wszystkich!

M. Pyjas

Mikołajowe niespodzianki
w Szkole Podstawowej w Sobkowie

W naszej	szkole	tuż	przed	przerwą	świąteczną	
został	rozstrzygnięty	konkurs	organizowany	przez	
Samorząd	Uczniowski	na	najlepiej	udekorowaną	
salę	lekcyjną.	Zwyciężyła	klasa	VI,	której	ucznio-
wie	postarali	się,	aby	dzięki	kolorowym	ozdobom	
czuć	było	nastrój	nadchodzących	świąt.
Opiekun	samorządu	Kamilla	Stefańczyk	zor-
ganizowała	również	konkurs	na	najładniejszą	

kartkę	świąteczną,	który	wygrał	uczeń	klasy	I.	
Wszyscy	uczestnicy	zostali	obdarowani	słodkim	
upominkiem.	Jadwiga	Kuchta	wraz	z uczniami	
klas	starszych	przygotowała	wigilię	szkolną.	Po	
uroczystym	występie	dzieci	wszyscy	złożyliśmy	
sobie	życzenia	łamiąc	się	opłatkiem.	Po	prze-
rwie	świątecznej	wszyscy	wróciliśmy	do	szkoły	
wypoczęci	i uśmiechnięci.

Miło	nam	poinformować,	iż	uczeń	klasy	VI	
Szkoły	Podstawowej	w Sobkowie,	Mateusz	
Kupis	otrzymał	wyróżnienie	w konkursie	pla-
stycznym	na	plakat	pod	hasłem	„Wolni	od	
uzależnień”.	Konkurs	organizowany	był	przez	
Oddział	Rejonowy	Polskiego	Czerwonego	
Krzyża	i Komendę	Powiatową	Policji	w Ję-
drzejowie.	Celem	było	propagowanie	wiedzy	
dotyczącej	zagrożeń	i konsekwencji	związa-
nych	z uzależnieniami,	promowanie	wśród	
dzieci	 zachowań	korzystnych	dla	zdrowia	
oraz	rozbudzanie	wyobraźni	i twórczego	my-
ślenia.	Uczniowie	mogli	wykazać	się	wiedzą	
i pomysłem	z zakresu	profilaktyki	uzależnień.	
Podsumowanie	konkursu	odbyło	się	29	li-
stopada	w budynku	Starostwa	Powiatowego	
w Jędrzejowie,	na	który	nagrodzony	uczeń	zo-
stał	zaproszony	wraz	z opiekunem	Małgorzatą	
Ziętal.	Mateusz	otrzymał	dyplom	i upominek.
W konkursie	wzięli	udział	również	ucznio-
wie:	Zuzanna	Cicha,	Natalia	Cielibała	i Ga-
briela	Puchrowicz.	Dziękujemy	za	udział,	
a Mateuszowi	gratulujemy!!!

M. Ziętal

Konkurs plastyczny

Szkoła Podstawowa w Lipie

Jest	taki	wyjątkowy	dzień	i wieczór	w roku,	
gdy	wszyscy	gromadzą	się	przy	wspólnym	stole	
i łamią	się	opłatkiem,	składając	sobie	życzenia.	
To	niepowtarzalny	czas	Bożego	Narodzenia.
21.12.2016	roku	w Szkole	Podstawowej	
w Sobkowie	odbyło	się	SZKOLNE	KOLĘDO-
WANIE	–	spotkanie,	które	miało	wprowadzić	
całą	społeczność	uczniowską	w magiczną	at-
mosferę	tych	świąt!	
Już	od	rana	w szkole	panował	świąteczny	
nastrój.	Uczniowie	wraz	z wychowawcami	
przygotowywali	klasowe	spotkania	wigilijne.	
Później	wszyscy	zebrali	się	na	korytarzu,	by	
obejrzeć	krótką	inscenizację	bożonarodzenio-

wą.	Uczniowie	klasy	IV	pod	kierunkiem	Iwony	
Połanieckiej	i Bernardy	Szymczyk	przedstawili	
historię	narodzenia	Jezusa,	tym	razem	w wer-
sji	uwspółcześnionej.	Widowisko	przybliżyło	
nam	tradycje	i zwyczaje	związane	z nadcho-
dzącymi	 świętami,	 jakie	 są	 kultywowane	
w różnych	krajach	europejskich.	Przedstawie-
nie	przeniosło	widzów	do	stajenki	z Maryją,	
Józefem	i malutkim	Jezusem,	gdzie	przywę-
drowali	również	przedstawiciele	Unii	Europej-
skiej	z darami	ze	swoich	krajów.	
Była	to	doskonała	okazja	do	zaprezentowa-
nia	tradycyjnych	kolęd	i współczesnych	pa-
storałek.	Było	bardzo	radośnie	i świątecznie.	

Nad	przebiegiem	koncertu	czuwała	Volha	
Wujcik.
Na	zakończenie	uroczystości	głos	zabrał	dy-
rektor	Dariusz	Butenko,	który	wszystkim	ze-
branym	złożył	serdeczne	życzenia	świąteczne	
i noworoczne.	
To	był	wyjątkowy	i bardzo	nastrojowy	dzień	
w naszej	szkole.

I.Połaniecka

Szkolne kolędowanie 
w Szkole Podstawowej w Sobkowie
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stawowej	w Brzegach.	Nad	bezpieczeń-
stwem	Orszaku	 czuwali	miejscowi	 stra-
żacy.	W kościele	przedstawiono	fragment	
jasełek,	w którym	Trzej	Królowie	składają	
dary	Dzieciątku	Jezus.

Przecież na ten skrawek siana 
przyszła Miłość Niekochana.
Leżał na nim Boży Syn!
Ważny Boży Syn, nie siano,
Wstyd, że tylko to Mu dano.
To mnie uczy, że Bóg w Niebie
Pragnie mieć najbliżej siebie
Nas małych i prostych. 
Tradycyjnie	już	od	wielu	lat	wychowanko-
wie	naszej	placówki	wystawili	jasełka,	które	
pozwalają	wniknąć	w klimat	zbliżających	się	
świąt	Bożego	Narodzenia.	Tegoroczny	spek-
takl	nosił	tytuł	„O Bogu,	co	ukrył	się	w sia-
nie”	–	w słowach	pasterzy	zacytowanych	na	
początku	zawarte	było	motto	jasełek.	Młodzi	
aktorzy	wcielili	się	w postacie	Maryi,	Józefa,	

pastuszków,	aniołów	i królów.	W jasełkach	
uczestniczyły	również	dzieci	z przedszkola,	
które	po	odśpiewaniu	kolęd	wręczyły	wszyst-
kim	świąteczne	karteczki.	
Wśród	widowni	nie	mogło	zabraknąć	na-
szego	ks.	proboszcza	Roberta	Zapały,	eme-
rytowanych	nauczycieli,	pracowników	naszej	
placówki	oraz	rodziców.
Życzenia	 i podziękowania	za	piękny	wy-
stęp	 złożyli	 dyrektor	 Dariusz	 Sędek,	 ks.	
proboszcz,	a w imieniu	zaproszonych	gości	
Janina	Dziedzińska	emerytowana	nauczy-
cielka	naszej	szkoły.	Jasełka	przygotowała	
katechetka	Emilia	Fert.
Na	zakończenie	ks.	Robert	Zapała	zapro-
sił	wszystkich	do	wzięcia	udziału	w Orszaku	
Trzech	Króli.

Po	raz	pierwszy	w Brzegach	spod	remizy	
strażackiej	wyruszył	Orszak	Trzech	Króli.	
Na	czele	podążali	trzej	Mędrcy	ze	Wscho-
du,	Maryja	z Józefem,	Aniołki,	w główne	
postaci	wcielili	się	uczniowie	Szkoły	Pod-

Orszak Trzech Króli

Jasełka w ZPO w Brzegach

Listopad	był	miesiącem,	w którym	uczniowie	
Szkoły	Podstawowej	w Sobkowie	z klas	V	i VI	
sprawdzali	swoją	wiedzę	w konkursach	przed-
miotowych	organizowanych	przez	Kuratorium	
Oświaty	w Kielcach.	Były	to:	konkurs	języka	
angielskiego,	konkurs	matematyczny,	konkurs	
przyrodniczy	oraz	konkurs	humanistyczny.
Miło	nam	poinformować,	że	do	drugiego	
etapu	zakwalifikowali	się:
I. Konkurs języka angielskiego:
1.	Gruszczyńska	Aleksandra
2.	Wójcik	Jan

II. Konkurs Humanistyczny:
1.	Bilska	Ewa
2.	Chrabąszcz	Jakub
3.	Gruszczyńska	Aleksandra
4.	Puchrowicz	Gabriela.
Najlepszym	gratulujemy	i życzymy	powo-
dzenia	w kolejnym	etapie.

I.Połaniecka

Sukcesy uczniów

Corocznie	do	31	marca	Rada	Gminy	jest	zo-
bowiązana	ustawą	o ochronie	zwierząt	do	pod-
jęcia	uchwały	przyjmującej	program	„opieki	nad	
zwierzętami	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	
bezdomności	zwierząt”	na	dany	rok,	w związku	
z czym	każdy	budżet	gminy	przewiduje	środki	
finansowe	na	realizację	tego	programu.	
W 2016	roku	przekazano	do	schroniska	27	
psów,	do	adopcji	przekazano	5	psów,	uśpiono	
1	ślepy	miot	psów.	Wszystkie	adopcje	były	po-
przedzone	zabiegami	chirurgicznymi	sterylizacji	
oraz	podstawowymi	szczepieniami.	Łączny	koszt	
tych	działań	wyniósł	47 291,73 zł. Na	tak	duży	
wydatek	wpłynęła	nieodpowiedzialność	również	
mieszkańców	gminy	Sobków,	bo	nie	wszystkie	
zwierzęta	są	przywożone	spoza	gminy.	Informa-
cja	o tych	wydatkach	powinna	dotrzeć	do	świa-
domości	ludzi,	którzy	dopuszczają	do	nadmierne-
go	rozmnażania	zwierząt	a później	je	porzucają	
myśląc,	że	je	ktoś	weźmie.	Było	tylko	5	adopcji,	
na	które	również	poniesiono	koszty.	Wystarczy	
pomyśleć,	ile	innych	zadań	służących	poprawie	
życia	mieszkańców	mogło	być	wykonane	w za-
mian	za	wydane	na	ww.	cel	47	tysięcy.
Na	2017	 rok	 budżet	 gminy	 przewiduje	
kwotę	42 148,99 zł	na	działania	związa-
ne	z opieką	nad	bezdomnymi	zwierzętami.	
Usługę	odławiania	i umieszczania	zwierząt	
w schronisku	wykonywać	będzie	firma	BA-
ROS	Maciej	Glijer	ul.	Berezów	76	d,	z Su-
chedniowa,	z którą	została	zawarta	umowa.		
Odebranie	i umieszczenie	w schronisku	jed-
nego	psa	dorosłego	będzie	kosztować	1600 
zł,	natomiast	szczenięcia	lub	kota	800 zł.
Mając	na	względzie	ponoszenie	tak	wysokich	
kosztów,	apeluje	się	do	mieszkańców	gminy	
o dbałość	w zakresie	opieki	nad	swoimi	zwierzę-
tami,	co	przyczyni	się	do	zmniejszenia	wydat-
ków	na	ochronę	przed	bezdomnością	zwierząt.

G. Wierzchowski

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami w 2016 r.
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tysięcy	lat.	Uczniowie	wcielili	się	między	innymi	
w role	Maryi	i Józefa,	pasterzy,	aniołów,	trzech	
króli,	Heroda,	diabełków...	Uroku	inscenizacji	
dodały	kolędy,	które	napełniły	wszystkich	świą-
teczną	radością	i sprawiły,	że	czuć	było	magię	
zbliżających	się	świąt.	Do	wspólnego	kolędowa-
nia	włączyli	się:	ksiądz	wikariusz	Marcin	Zdon,	
dyrekcja,	nauczyciele,	uczniowie	i rodzice.
Na	zakończenie	dyrektor	złożył	wszystkim	
świąteczne	 życzenia,	 a  cała	 społeczność	
szkolna	połamała	się	opłatkiem	w miłej,	ro-
dzinnej	atmosferze!

GŁOS SOBKOWA
miesięcznik	samorządowy	gminy	Sobków
Wydawca:
Urząd	Gminy	Sobków	–	tel.	41	387	10	37
fax.	41 387 10 34,	sekretariat@sobkow.pl
www.sobkow.pl
Redagują:	pracownicy	Urzędu	Gminy
Produkcja:	Vena	Studio,	www.venastudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów oraz nadawania 
własnych tytułów. Materiałów niezamó-
wionych redakcja nie zwraca.

„To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.”

21	grudnia	2016	r.	–	ostatni	dzień	nauki	
przed	przerwą	świąteczną	był	dla	społeczno-
ści	uczniowskiej	i nauczycieli	Zespołu	Placó-
wek	Oświatowych	w Miąsowej	wyjątkowy	–	
opłatek,	życzenia,	wspólne	śpiewanie	kolęd,	
świąteczne	dekoracje	wprowadzały	wszyst-
kich	w cudowny,	przedświąteczny	nastrój.	
Właśnie	w tym	dniu	grupa	szkolnych	aktorów	
pod	kierunkiem	swoich	nauczycieli	przygoto-
wała	piękne	i wzruszające	misterium	o Bożym	
Narodzeniu	„Bóg	czeka	na	nasze	serca”	przy-
pominające	wydarzenia	sprzed	ponad	dwóch	

Misterium o Bożym Narodzeniu – Miąsowa 2016 r.

8	grudnia	2016	roku	w Zespole	Placówek	
Oświatowych	w Korytnicy	odbyło	się	wyjąt-
kowe	spotkanie	uczniów,	rodziców	i miesz-

kańców	miejscowości	z członkami	rodziny	
Wesołowskich.	Powodem	tak	niecodzienne-
go	spotkania	było	wydanie	książki	pt.	„Wy	

pomścicie	ojca”	autor-
stwa	Saturnina	Weso-
łowskiego.	Książka	ta,	
to	wspomnienia	autora	
z  czasów	 wojny,	 kie-
dy	 to	on	 i  jego	bracia	
walczyli	w oddziałach	
partyzanckich	na	tere-
nie	gminy	Sobków.	Na	
tę	uroczystość	przybyli	
potomkowie	partyzan-
tów,	 ksiądz	 Stanisław	
Fert,	zaproszeni	goście,	
wśród	których	znaleźli	

Czas	oczekiwania	na	Boże	Narodzenie	nale-
ży	do	najpiękniejszych	w roku.	W świąteczny	
klimat	wprowadziły	wszystkich	przygotowane	
przez	uczniów	klas	I–VI	jasełka	pt.	„Jeden	zero	
dla	Nieba”,	które	zostały	wystawione	dnia	21	
grudnia	2016 r.	Inscenizacja	przeplatana	była	

pięknymi	kolędami	i pastorałkami,	w śpiew	
których	włączyła	się	również	widownia.	Młodzi	
aktorzy	z pełnym	zaangażowaniem,	przedsta-
wili	pojedynek	diabłów	i aniołów	o zachowanie	
pamięci	wydarzenia,	jakie	miało	miejsce	w Be-
tlejem.	Przedstawienie	wywarło	duże	wrażenie	
na	widzach,	ponieważ	zawierało	treści	biblijne	
dostosowane	do	współczesnego	widza.	
Świąteczną	atmosferę	i podniosły	nastrój	wpro-
wadził	moment	łamania	się	opłatkiem,	wzajem-
ne	życzenia	oraz	miniwieczerza,	której	dominują-
cą	potrawą	była	kapusta	z grzybami.	Uczniowie	
zaprosili	gości	do	odświętnie	udekorowanych	
stołów	na	degustację	postnych	potraw.
Dyrekcja	i grono	pedagogiczne	serdecznie	
dziękują	Radzie	Rodziców	za	pomoc	w przy-
gotowaniu	wigilijnego	poczęstunku.

się	przedstawiciele	władz	gminy	Pan	Tomasz	
Sęk,	Pan	Paweł	Piorun	oraz	mieszkańcy	Ko-
rytnicy.
Pan	Sławomir	Wesołowski	przybliżył	ze-
branym	sylwetkę	autora	książki,	powody,	dla	
których	ona	powstała,	co	zostało	zilustrowa-
ne	prezentacją	sylwetek	bohaterów-partyzan-
tów.	Całość	uroczystości	uświetnił	wzrusza-
jący	montaż	słowno-muzyczny	w wykonaniu	
uczniów	naszej	szkoły,	którzy	przedstawili	
partyzancką	dolę	żołnierzy	AK	działających	
w korytnickich	lasach.	Wierszem,	pieśniami	
i piosenkami	partyzanckimi	oddali	hołd	bo-
haterom.
Na	zakończenie	niecodziennego	spotkania	
wszyscy	zebrani	wspólnie	śpiewali	piosenki	
partyzanckie.	Dla	młodych	uczniów	szkoły	
wieczornica,	w której	brali	udział,	nie	była	
tylko	kolejnym	występem,	ale	lekcją	historii,	
lekcją	patriotyzmu.

Lekcja historii

Wigilijne spotkanie w ZPO w Korytnicy
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Uczniowie	Zespołu	Placówek	Oświatowych	
w Miąsowej	–	w terminie	od	września	do	
grudnia	2016 r.	–	realizowali	projekt	„Bez-
pieczna	i przyjazna	szkoła”.
Głównym	jego	celem	było	zwiększenie	sku-
teczności	działań	wychowawczych	i profilak-
tycznych	na	rzecz	bezpieczeństwa,	tworze-
nie	przyjaznego	środowiska	w szkołach	oraz	
promowanie	zdrowego	stylu	życia.	Jednym	
z założeń	programu	była	walka	z nadwagą	
i otyłością	wśród	dzieci	i młodzieży.
Uczniowie	w ramach	projektu	wraz	z opie-
kunami	 i  rodzicami	 aktywnie	 uczestniczyli	
w warsztatach	kulinarnych,	pogadankach	z die-
tetykiem,	wykonywali	gazetki	promujące	zdro-
wy	styl	życia,	a także	propagowali	aktywność	

fizyczną	poprzez	udział	w „Biegu	po	zdrowie”.	
Uczestnicy	projektu	zdobytą	wiedzę	i umie-
jętności	wykorzystywali	w praktyce	poprzez	
wspólne	przygotowywanie	zdrowych	i smacz-
nych	posiłków	oraz	ćwiczeń	fizycznych.	
Podsumowaniem	projektu	„Bezpieczna	i przy-
jazna	szkoła”	było	zorganizowanie	w szkole	dnia	
18	grudnia	2016	roku	Warzywno-Owocowego	
Pikniku	Smakowego.	Uczniowie	wraz	z opieku-
nami	i rodzicami	przygotowali	zdrowe	i smacz-
ne	potrawy.	Dodatkową	atrakcją	były	konkursy,	
gry	i zabawy	promujące	wśród	dzieci	aktywność	
fizyczną.
Piknik	cieszył	się	dużym	zainteresowaniem	
wśród	rodziców,	dzieci	i młodzieży	oraz	licz-
nie	przybyłej	społeczności	lokalnej.

W dniu	21	grudnia	2016	roku	w Szkole	
Podstawowej	w ZPO	w Mokrsku	Dolnym	od-
były	się	jasełka.	Na	uroczystość	przybyli	licz-
nie	rodzice	i dziadkowie	dzieci,	miejscowy	
ksiądz	proboszcz,	przedstawiciel	gminy	Piotr	
Wawer	oraz	emerytowany	dyrektor	szkoły	
Stanisława	Ziental.	Spotkanie	rozpoczęła	dy-
rektor	Barbara	Baran,	która	pięknymi	słowa-
mi	o nieprzemijającej	wartości	świąt	Bożego	
Narodzenia	wprowadziła	wszystkich	gości	
w podniosły	i wzruszający	nastrój.	Następnie	
rozpoczęła	się	część	artystyczna.	Na	scenę	
wkroczyli	młodzi	aktorzy,	którzy	z wielkim	
zaangażowaniem	wczuwali	się	w swoje	role.	
Ich	wystąpienie	wzruszyło,	ale	 także	 roz-
bawiło	każdego	z obecnych	gości.	Scenka	

z udziałem	Diabła,	Śmierci	i Heroda,	wywo-
łała	salwy	śmiechu.	Pomiędzy	śmieszne	dia-
logi	i scenki	wplecione	były	słowa	wzruszają-
ce,	religijne,	oddające	prawdę	o niezwykłości	
grudniowych	świąt,	kiedy	to	w stajence	na	
świat	przyszedł	Zbawiciel.	Goście	z zachwy-

tem	i radością	w oczach	wsłuchiwa-
li	się	 także	w kolędy	wykonywane	
przez	grupę	aniołów.	Na	zakończenie	
części	artystycznej	jeden	z aniołów	
złożył	wszystkim	zgromadzonym	na	
sali	świąteczne	życzenia.	Organiza-
torzy	dziękują	rodzicom	za	przygoto-
wanie	kostiumów	dla	swoich	dzieci.	

Emilia Szmalec
Marta Władyszewska

W Szkole	Podstawowej	w Mokrsku	Dolnym	
zorganizowana	 została	 akcja	 charytatyw-
na	„Świąteczna	paczka”.	Uczniowie	szkoły	
i przedszkola	włączyli	się	zbiórkę	żywności,	
przynosili	różnego	rodzaju	produkty	spożyw-
cze	oraz	słodycze.	Po	zakonczeniu	zbiórki	
zebrane	artykuły	przekazono	wybranej	rodzi-
nie.	Bardzo	serdecznie	dziękujemy	wszyst-
kim,	którzy	wzięli	udział	w organizowanej	
przez	naszą	placówkę	akcji	charytatywnej.

Świąteczna paczka

Z okazji	świąt	Bożego	Narodzenia	w Szko-
le	Podstawoej	w ZPO	w Mokrsku	Dolnym	
zorganizowany	został	konkurs	na	wykonanie	
Szopki	Bożonarodzeniowej.	Uczniowie	bar-
dzo	chętnie	wzięli	udział	w tym	konkursie.	
Wykonali	32	szopki.	Rozstrzygniecie	konkur-
su	odbyło	się	21	grudnia.	Wszystkie	prace	
były	bardzo	ładne	i bardzo	starannie	wyko-
nane,	dlatego	też	komisja	konkursowa	po-
stanowiła	przyznać	wszystkim	uczestnikom	
I miejsce.	Uczniowie	biorący	udział	w kon-
kursie	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy	i słod-
ki	upominek.

Emilia Szmalec, Marta Władyszewska

Szopki
bożonarodzeniowe

Podsumowanie projektu „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła” w ZPO w Miąsowej

Dziecię się nam narodziło
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Miesiące	listopad	i grudzień	były	bardzo	owoc-
nym	czasem,	kiedy	to	dzieci	ze	SP	w Mokrsku	
Dolnym	miały	okazję	 zaprezentować	swoje	
umiejętności	w różnych	szkolnych	konkursach.
Pierwszym	był	 konkurs	 na	 „Najlepszego	
szkolnego	 ratownika”.	Pomysł	na	konkurs	
o tej	tematyce	–	to	uwieńczenie	wieloletnich	
szkoleń,	 jakie	przechodzą	dzieci	w naszej	
placówce	pod	okiem	Ewy	Kwiecień	 i Łucji	
Wieczorek.	Konkurs	przebiegał	dwuetapowo,	
w dwóch	kategoriach	wiekowych	II–III	i IV–VI.

W pierwszej	części	dzieci	zaprezentowa-
ły	swoją	wiedzę	teoretyczną,	biorąc	udział	
w teście.	Tylko	najlepsi	przeszli	do	drugiego	
etapu,	czyli	części	praktycznej.	W konkursie	
wzięło	udział	czterdzieścioro	uczniów,	chęci	
wszystkich	zostały	nagrodzone.
Nasi	najlepsi	szkolni	ratownicy	to:	kl.	VI	
–	Mateusz	Pasternak,	kl.	V	–	Ewa	Simlat,	
Oliwia	Wawer,	 kl.	 IV	–	Nikola	Pasternak,	
Wiktoria	Wawer,	Dagmara	Wąchała,	kl.	III	–	
Anna	Wawer,	Nikodem	Nogaj,	Maja	Pańtak,	

Nikodem	Nowakowski,	kl.	II	
–	Błażej	Książek.
Drugim	był	konkurs	plastycz-
ny	przeznaczony	dla	uczniów	
klas	II	i III	oraz	IV–VI	pod	ha-
słem	„Najpiękniejszy	pejzaż	
jesienny”.	Celem	uczestnic-
twa	uczniów	w konkursowych	
zmaganiach	było	 rozwijanie	
dziecięcej	wyobraźni,	aktyw-
ności	twórczej,	umiejętności	
wykorzystania	 i  łączenia	 ze	
sobą	 różnych	 technik	 pla-
stycznych,	 odkrycie	 przez	
uczestniczące	 w  konkursie	
dzieci	 własnych	 uzdolnień,	
kształtowanie	 poczucia	 es-

tetyki	i smaku	artystycznego,	propagowanie	
osiągnięć	uczniów	w ramach	pokonkursowej	
wystawy	na	korytarzu	szkolnym.
W odpowiedzi	na	apel	inicjatorów	konkur-
su:	Ł.	Wieczorek	i A.	Grabowskiej	napłynęły	
32	ciekawe	i barwne	prace	uczniów.	Wyko-
nane	wieloma	technikami,	przez	połączenie	
rozmaitych	materiałów	przysporzyły	dużego	
kłopotu	jurorom	z wytypowaniem	zwycięz-
ców.	Wśród	laureatów	znaleźli	się:	w katego-
rii	klas	II–III:	I miejsce:	Nikodem	Nogaj	(kl.
III)	oraz	Błażej	Książek	(kl.	II),	w kategorii	
klas	IV–VI:	I miejsce	Szymon	Kałka	(kl.V).	
Wiedząc,	jak	ważne	jest	dla	dzieci	docenie-
nie	 ich	trudu,	 laureatów	konkursu	uhono-
rowano	imiennymi	dyplomami	i nagrodami	
rzeczowymi.	Gratulujemy	wszystkim	i zachę-
camy	do	udziału	w kolejnych	konkursach.

Listopad i grudzień pod hasłem konkursów
w ZPO w Mokrsku Dolnym

KAŻDEMU UCZESTNIKOWI ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE I SZKOLENIE BHP 

Celem projektu jest pomoc w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2018r. 
60 osobom niepełnosprawnym (35 kobiet i 25 mężczyzn) z terenu 

pow. jędrzejowskiego w wejściu na rynek pracy poprzez kompleksowy 
program aktywizacji obejmujący doradztwo zawodowe, poradnictwo 

psychologiczne, szkolenia, kursy zawodowe, staże zawodowe                               
i pośrednictwo pracy. 

                              

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do : 

BIURA PROJEKTU :  

FUNDACJA MIŚKA ZDZIŚKA „BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI” 

UL. ARMII KRAJOWEJ 9 POKÓJ 309 

JĘDRZEJÓW  

KONTAKT : 

TEL. 41-386-65-69 KOM. 502-798-558 

e-mail: dyrektor@blekitnypromyknadziei.pl 
 

GWARANTUJEMY  STAŻE ZAWODOWE: 

- Z MOŻLIWOŚCIĄ GWARANCJI ZATRUDNIENIA 

- STYPENDIUM STAŻOWE  

- ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

- BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE 

Rekrutacja do projektu dwuetapowa : 
I etap:  styczeń- luty 2017r. 

II etap: kwiecień i maj 2017r. 
 

Projekt pn. „Droga do zatrudnienia” współfinansowany ze środków PFRON 

 

  

 

 

 

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:  

●  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE                                                 KURSY:  

●  PORADNICTWO PRAWNE                                              ● PRACOWNIK OCHRONY 

●  WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE                             ● KASJER-SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ  

●  DORADZTWO ZAWODOWE                                        KASY FISKALNEJ 

●  POŚREDNICTWO PRACY                        ● PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO –BIUROWY      
      

                                                       ●   SZKOLENIE INFORMATYCZE 
 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, posiłek, materiały szkoleniowe, odzież ochronną 

WSZYSTKIE KURSY I SZKOLENIA KOŃCZĄ SIĘ UZYSKANIEM KWALIFIKACJI DLA DANEGO STANOWISKA 
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Warsztaty	przeprowadzone	w Gimnazjum	
w Sobkowie	były	jednym	z wydarzeń	dotyczą-
cych	praw	człowieka,	w których	mieli	okazję	
wziąć	udział	uczniowie	szkoły	w grudniu.	

Piotr Zimoch

Organizatorami	konkursu	było	Świętokrzyskie	
Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	w Kielcach	
oraz	wydawnictwo	Pearson	Longman.	Celem	

W dniach	7	i 14	grudnia	2016	roku	ucznio-
wie	Gimnazjum	Publicznego	im.	Jana	Pawła	
II	w Sobkowie	wzięli	udział	w pilotażowych	
warsztatach	stowarzyszenia	Amnesty	Inter-
national	w ramach	projektu	„Wszyscy	Ludzie	
Rodzą	się	Wolni	i Równi”.	Uczniowie	z Sob-
kowa	pracowali	nad	dwoma	modułami:
•	 Społeczno-polityczny	kontekst	współcze-
snych	migracji,	prawne	aspekty	krajo-
wych	i międzynarodowych	regulacji	doty-
czących	tematyki	uchodźczej	(nacisk	na	
aspekt	prawo-człowieczy);	

•	 Krytyczna	analiza	przekazów	medialnych	
oraz	 skuteczna	 komunikacja	 na	 rzecz	

praw	człowieka	za	pomocą	mediów	spo-
łecznościowych.	
Zajęcia	poprowadził	nauczyciel	języka	an-
gielskiego	Piotr	Zimoch	na	bazie	materiałów	
przygotowanych	przez	ekspertów	z Amnesty	
International.
W czasie	zajęć	dotyczących	migracji	ucznio-
wie	zyskali	wiedzę	na	temat	podstawowych	ru-
chów	migracyjnych	we	współczesnym	świecie,	
ich	kierunków	i okoliczności.	Uczniowie	po-
znali	podstawowe	terminy	związane	ze	współ-
czesnymi	migracjami,	dowiedzieli	się,	jakie	są	
przyczyny	i konsekwencje	ruchów	migracyj-
nych,	zarówno	dla	osób	migrujących,	jak	i dla	
społeczeństw	przyjmujących,	a także	spojrzeli	
na	zagadnienie	migracji	z perspektywy	praw	
człowieka,	zastanawiając	się	nad	rozwiąza-
niami,	jakie	mogą	zostać	przyjęte,	aby	stawić	
czoła	największemu	kryzysowi	humanitarne-
mu	od	czasów	II	wojny	światowej.	Natomiast	
w  trakcie	pracy	nad	modułem	dotyczącym	
przekazu	medialnego	uczniowie	zaznajomili	się	
z narzędziami	do	krytycznej	analizy	dyskursu	
medialnego	–	zwłaszcza	w odniesieniu	do	kry-
zysu	azylowego	i kwestii	antydyskryminacyj-
nych	w poruszaniu	tematów	społecznych.	

Migracje i przekaz
Warsztaty z Amnesty International dla gimnazjalistów

Dzień	19	grudnia	2016	roku	był	dla	uczniów	
klas	pierwszych	Gimnazjum	Publicznego	im.	Jana	
Pawła	II	bardzo	wyjątkowy	ze	względu	na	spotka-
nie	z niezwykłym	gościem,	Krzysztofem	Nurkow-
skim,	który	zjawił	się	w gimnazjum	na	osobiste	
zaproszenie	dyrektora	Stanisława	Osowskiego	
i szkolnej	biblioteki.	Krzysztof	Nurkowski	jest	zawo-
dowym	historykiem,	pasjonatem	muzyki,	byłym	
rockmenem,	autorem	limeryków	zainspirowanych	
Toskanią,	etnografem	i uczestnikiem	przekształceń	
ustrojowych	w Polsce	w latach	osiemdziesiątych.

Spotkanie	odbyło	się	w ramach	„Narodo-
wego	Programu	Rozwoju	Czytelnictwa”.	Gość	
bardzo	barwnie	opowiadał	o twórczości	wła-
snej	i twórczości	autorów	świętokrzyskich,	
namawiał	do	sięgania	po	utwory	regionalne.
Uczniowie	z zainteresowaniem	słuchali	prelek-
cji	i żywo	reagowali	na	pytania	świadczące	o głę-
bokiej	erudycji	prowadzącego.	Ciepłe	przyjęcie	ze	
strony	uczniów,	jak	i interesujące	kwestie,	które	
zostały	poruszone	na	spotkaniu,	dają	nadzieję,	że	
jego	efekty	będą	pozytywne	i trwałe.

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nurowskim
w gimnazjalnej bibliotece

9	grudnia	2016	roku	w Wojewódzkiej	Biblio-
tece	Publicznej	w Kielcach	odbył	się	VIII	Świę-
tokrzyski	Konkurs	Poezji	w Języku	Angielskim.	

Konkurs recytatorski poezji w języku angielskim
konkursu	była	prezentacja	umiejętności	języ-
kowych,	recytatorskich	i aktorskich	uczniów	
szkół	gimnazjalnych.	Gimnazjum	w Miąsowej	
reprezentowały	dwie	uczennice:	Oliwia	Bezno-
sik	i Oliwia	Hajduk,	które	recytowały	po	dwa	
wiersze	w języku	angielskim.	Oliwia	Beznosik	
została	doceniona	przez	komisję	i zdobyła	wy-
różnienie,	otrzymała	dyplom	oraz	nagrody	rze-
czowe.	Serdecznie	gratulujemy.
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które	miało	na	celu	przybliżyć	 jak	ważna	
jest	atmosfera	świąteczna,	pamięć	o najbliż-
szych,	ale	także	i o samotnych	sąsiadach,	
a nie	jedynie	prezenty	od	świętego	Mikołaja.
Niech	 każdy	 z  nas	 pamięta,	 że	miłość,	
przyjaźń,	rodzina	to	najpiękniejsza	kraina.
Opiekunka	 szkolnego	 koła	 teatralnego	
„Chochliki”	Małgorzata	Łazarska	dziękuje	
rodzicom	za	pomoc	i zaangażowanie	w wy-
konanie	strojów	oraz	rekwizytów	wykorzysta-
nych	w przedstawieniu.
Małych	aktorów	cechuje	odpowiedzialność	
i sumienność,	bawiąc	się,	pracują,	a efekty	
naszej	pracy	chętnie	prezentujemy	lokalnej	
społeczności.

W dniu	22	grudnia	dzieci	 z przedszkola	
zaprosiły	rodziców	na	jasełka.	Mali	aktorzy	
przedstawili	montaż	słowno-muzyczny	pod	
tytułem	 „Maleńka	miłość	 zbawi	 świat…”	
przygotowany	pod	 kierunkiem	Bernadetty	
Szymczyk,	Anny	Ciosk,	Joanny	Kowalczyk,	
Karoliny	Baran.	Były	piękne	wiersze,	wspólne	
kolędowanie	i oczywiście,	jak	najbardziej	za-
służone,	gromkie	brawa.	Nie	zabrakło	wspól-
nego	poczęstunku	i opłatka	
oraz	życzeń,	którymi	dzieci	
mogły	się	podzielić	z rodzi-
cami	oraz	swoimi	paniami.	
Dodatkowo	dzień	uświetnił	
przygotowany	 przez	 pa-
nie	z przedszkola	kiermasz	
świąteczny,	na	którym	 ro-
dzice	mogli	 kupić	 ręcznie	
robione	stroiki,	świąteczne	
ozdoby,	 pierniczki.	Wcale	
nie	mały	dochód	z kierma-
szu	posłuży	dzieciom,	a pra-
cownicy	przedszkola	składa-
ją	serdeczne	podziękowania	
rodzicom	za	hojność	i udział	
w	jasełkach.

Teatr	 szkolny	 jest	 atrak-
cyjną	 i  wartościową	 formą	
prezentacji	scenicznej	i sta-
nowi	ważny	 element	 pracy	
z uczniami.	Uczy,	wzbudza	
ciekawość	i buduje	pewność	
siebie.
Szkolne	 koło	 teatralne	 ze	
Szkoły	Podstawowej	w Cho-
mentowie	 „Chochliki”	 dnia	
21.12.2016	 roku	 zapre-
zentowały	 całej	 społeczno-
ści	uczniowskiej	oraz	licznie	
przybyłym	 rodzicom	przed-
stawienie	„Ratujmy	święta”,	

Święta Bożego Narodzenia zawsze 
budzą w człowieku nadzieję, 
a wraz z nią wiele dobra i życzliwości
Takie	przesłanie	płynie	z poezji	księdza	Jana	
Twardowskiego,	której	fragmentów	wysłuchali	
licznie	przybyli	goście	Gminnej	Biblioteki	Pu-
blicznej	w Sobkowie	podczas	spotkania	po-
etycko-muzycznego	pt.	„Wieczór	Trzech	Króli”	
zorganizowanego	dnia	4	stycznia.
Ludzie	dzieląc	się	opłatkiem,	składają	sobie	
życzenia,	okazują	uczucia,	na	które	nie	za-
wsze	starcza	im	czasu	w codziennym	życiu.	
Ksiądz	Twardowski	uważał,	że	dzięki	świętom	
Bożego	Narodzenia	stajemy	się	lepsi	i przypo-
minał,	iż	na	świecie	jest	więcej	dobra	niż	zła.	
Z taką	refleksją	młodzież	i nauczyciele	recyto-
wali	wiersze	księdza-poety	m.in.:	„Dawna	wi-

gilia”,	„Na	Boże	Narodzenie”,	„Bóg	się	rodzi,	
moc	truchleje”,	„O szukaniu	Matki	Boskiej”,	
„Wiersz	dla	dzieci	o mędrcach”.	Strofy	tych	
utworów	przypominają	nam,	że	Boże	Naro-
dzenie	jest	dlatego,	żeby	uczyć	się	miłości,	
podawać	sobie	ręce,	uśmiechać	się	do	siebie	
i wreszcie,	żeby	sobie	przebaczać.	
Ponadto	goście	biblioteki	wysłuchali	utwo-
rów	Marii	Konopnickiej	o tematyce	bożona-
rodzeniowej	tj.:	„Angelus”,	„Giotto”,	„O świa-
tło”	oraz	polskich	kolęd	i pastorałek,	a także	
obejrzeli	w prezentacji	multimedialnej	dzieła	
światowego	malarstwa	sakralnego	począw-
szy	od	bizantyjskich	ikon	aż	po	malarstwo	
współczesne.

Edyta Wilk
dyrektor GBP w Sobkowie

Jasełka w przedszkolu w Staniowicach

Już za chwilę święta

Z bożonarodzeniową i noworoczną refleksją...


