
cielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej – Janina Szczęsna. Debata rozpoczęła 
się krótkim przywitaniem ze strony dyrek-
tora gimnazjum, który następnie oddał głos 
młodzieży. Debata była moderowana przez 
uczennice klasy IIB: Adriannę Sobczyk i Mar-
tynę Pokrzepę, które pełniły funkcje marszał-
ka i sekretarza, czuwając nad prawidłowym 
przebiegiem dyskusji oraz dbając nad reali-
zacją jej poszczególnych elementów.

kraju przynosi więcej korzyści niż strat” oraz 
rozpoczęli promocję wśród uczniów szkoły. 
Informacje o debacie przygotowane przez 
uczniów zostały zamieszczone na stronie in-
ternetowej szkoły, a uczniowie zaangażowani 
w organizację przedsięwzięcia umieścili in-
formacje o wydarzeniu na swoich profilach 
na portalach społecznościowych. Przygo-
towano zaproszenia dla jury i doręczono je 
poszczególnym osobom. Na potrzeby debaty 
jedna z sal lekcyjnych została odpowiednio 
przygotowana przez uczniów zgodnie z wy-
mogami debaty typu oksfordzkiego. 

Debata rozpoczęła się w dniu 6 kwietnia 
o godzinie 10.45. Uczestniczyło w niej 43 
uczniów gimnazjum. Jury stanowili dyrek-
tor gimnazjum – Stanisław Osowski, biblio-
tekarka – Wiesława Radecka, nauczycielka 
geografii – Renata Figurska oraz przedstawi-

Przygotowania do debaty trwały przez dwa 
tygodnie i odbywały się pod okiem opiekuna 
SKE – nauczyciela języka angielskiego Pio-
tra Zimocha. W czasie tych dwóch tygodni 
uczniowie zapoznali się z zasadami przepro-
wadzania debaty oksfordzkiej, wybrali temat 
debaty: „Praca poza granicami własnego 

które można śledzić na łamach Poradnika 
Rolniczego. Finał konkursu zaplanowano na 
10 września 2016 w Licheniu.

Głos
Sobkowa

dokończenie na s. 3
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Gdzie pracować? W kraju czy zagranicą? 
Debata w gimnazjum w Sobkowie
W dniu 6 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum Publicznym w Sobkowie została zorga-

nizowana debata typu oksfordzkiego w ramach projektu „Move Tour Europe” orga-
nizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i przedstawicielstwo Ko-
misji Europejskiej w Polsce. Została ona opracowana i przygotowana przez uczniów 
klasy IIB we współpracy ze Szkolnym Klubem Europejskim „Europa Ojczyzn”.

Koło Gospodyń Wiejskich KORYTNICZAN-
KI z Korytnicy dotarło do półfinału konkur-
su „KOBIETY NA START”, organizowanego 
przez czasopismo „Gospodyni” i stronę inter-
netową modnagospodyni.pl. Spośród ponad 
240 zgłoszonych do konkursu kół i stowarzy-
szeń jury wyłoniło 48 półfinalistów. W tym 
zacnym gronie, jako jedno z trzech kół z wo-
jewództwa znalazły się panie z Korytnicy.

„Cieszymy się, że nasz wysiłek został do-
ceniony. Mamy ogromną nadzieję, że uda 
nam się przekonać naszą działalnością jury, 
że to, co robimy to nie tylko pasja i świetnie 
spędzany czas, ale też ważna praca na rzecz 
integracji społecznej zarówno dla mieszkań-
ców Korytnicy, jak i całej społeczności gminy 
Sobków” – zgodnie twierdzą członkinie Koła.

Konkurs ma na celu wyłonienie najak-
tywniejszej grupy kobiet działającej na wsi. 
Obecnie trwają prezentacje półfinalistów, 

„Korytniczanki” w półfinale
ogólnopolskiego konkursu KOBIETY NA START!



GŁOS SOBKOWA – marzec 20162

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
jest konkursem, który odbywa się na szcze-
blu gminnym, powiatowym, wojewódzkim 
i  ogólnopolskim. Udział w  turnieju bierze 
młodzież z III grup wiekowych: szkoły pod-
stawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponad-
gimnazjalne. Celem turnieju jest popularyzo-
wanie wśród młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego. Poprzez 
zdobytą wiedzę, którą przyswajają uczniowie 
podczas przygotowywania się do turnieju, 
kształtują swoją świadomość oraz przekazu-
ją wiedzę swoim rówieśnikom i bliskim. Na-
leży podkreślić, iż przygotowanie do OTWP 
niezależnie od szczebla, w którym młodzież 
bierze udział, wymaga ogromnej pracy, zaan-
gażowania i uporu. Zakres wiedzy wymaganej 
podczas turnieju jest bardzo szeroki, zaczyna 
się od historii, a kończy na wiedzy praktycz-
nej. Jury w trzyosobowym składzie, pod prze-
wodnictwem kpt. mgr inż. Krzysztofa Piątka 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Jędrzejowie, w oparciu o regula-
min Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, przeprowadziło eliminacje dwuetapo-
wo. Najpierw uczestnicy konkursu pisali test, 
a następnie odbyły się decydujące o awansie 
eliminacje ustne. Po raz kolejny młodzież 
z naszej gminy udowodniła, że wiedza doty-
cząca pożarnictwa cieszy się dużym zainte-
resowaniem wśród uczniów zarówno na po-
ziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum 

– dowodem czego była zacięta rywalizacja 
w dogrywkach ustnych. Jury konkursu wyło-
niło po 3 osoby z każdej grupy wiekowej, spo-
śród których te, które zajęły pierwsze miejsca 
zakwalifikowały się do etapu powiatowego.

W grupie wiekowej I – szkoła podstawo-
wa: miejsce I zajął Adam Pokrzepa ze Szkoły 
Podstawowej w Miąsowej, miejsce II zajął 
Bartosz Maniara ze Szkoły Podstawowej 
w Sobkowie, miejsce III – Kamil Chaja ze 
Szkoły Podstawowej w Korytnicy.

W grupie wiekowej II – gimnazja: miejsce 
I zajął Jakub Kościelecki, miejsce II Jakub 
Urbański, miejsce III Weronika Kaczmarczyk 
– uczniowie Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II w Sobkowie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy za udział w Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej, natomiast wyróżnieni uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufun-

dowane przez wójta gminy Sobków, które 
wręczyli przewodniczący jury kpt. Krzysztof 
Piątek, Tomasz Sęk – pełnomocnik wójta ds. 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciw-
pożarowej, Ochrony Informacji Niejawnych, 
Oświaty i Zdrowia oraz komendant gminny 
związku OSP w Sobkowie Andrzej Kwapisz. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom gra-
tulujemy i życzymy powodzenia na wyższych 
szczeblach. Dziękujemy również opiekunom 
młodzieży za wkład pracy w przygotowanie 
do OTWP.

Teresa Blicharska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”
– eliminacje gminne za nami!
W dniu 22 marca 2016 r. w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sob-

kowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
(OTWP) „Młodzież zapobiega pożarom”.
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Uczennice przypomniały o zasadach debato-
wania w stylu oksfordzkim, a także zapoznały 
uczestników z zasadami obowiązującymi pod-
czas spotkania. Przeprowadzono głosowanie 
na temat opinii publiczności dotyczącej pracy 
poza granicami kraju i już w pierwszym po-
dejściu wszyscy uczniowie stwierdzili, iż przy-
nosi ona więcej korzyści niż strat. Następnie 
rozpoczęła się debata. Pierwsi mówcy przed-
stawili swoje drużyny i zaczęły one prezento-
wać argumenty i kontrargumenty.

Do argumentów przemawiających za pracą 
poza granicami kraju należały:
– wyższe zarobki,
– większe szanse na znalezienie pracy,
– możliwość pracowania w różnorodnym 

środowisku, zdobywanie doświadczenia 
oraz dokształcanie języka,

– praca poza granicami kraju może pomóc 
w zebraniu doświadczenia, które potem 
można wdrożyć we własnym kraju.

Opozycja wysunęła następujące kontrargumenty:

jak najbardziej ich dotyczy, gdyż już za kil-
ka lat będą musieli zdecydować o swojej 
przyszłości pod kątem zawodowym. Jedną 
z opcji jest też wyjazd zagranicę i być może 
dzisiejsza dyskusja będzie dla nich refleksją 
nad tym tematem. Debatowanie jest także 
okazją poćwiczenia umiejętności wystąpień 
publicznych i  formułowania swoich wypo-
wiedzi na forum. 

Piotr Zimoch

– rozłąka z  rodziną, problem eurosierot, 
często rozpadające się rodziny,

– „pieniądze to nie wszystko” praca dla 
własnego kraju jest formą patriotyzmu,

– kraj traci zdolnych ludzi,
– młodzi ludzie nie potrafią wykorzystać 

swojego potencjału w kraju i nie starają 
się tu działać.

Debata przebiegała dość burzliwie, najbar-
dziej aktywni mówcy z grupy „za” to Jakub 
Urbański oraz Wiktor Staszewski, natomiast 
z  grupy „przeciw” to Szymon Cieśla i  Fi-
lip Gruszczyński. Także i inni zabierali głos, 
w tym publiczność. Po podsumowaniu debat 
przez ostatnich mówców głos zabrało jury, 
które zauważyło wyrównaną walkę argumen-
tów i ogłosiło remis między debatującymi 
stronami. Przeprowadzone na koniec spotka-
nia głosowanie wśród publiczności pokazało 
jednak, iż kilka osób nie poparło pomysłu pra-
cy poza granicami kraju, chociaż na początku 
debaty 100% osób opowiadało się za tezą. 

Debata była szansą dla społeczności gim-
nazjum, by podyskutować o temacie, który 

Debata w gimnazjum... – dokończenie ze strony 1
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Dnia 31 marca 2016 roku upłynął termin 
sporządzenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy za 2015 rok. Sprawozdanie to 
zostało przekazane do Rady Gminy oraz do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Realizacja budżetu Gminy za 2015 rok 
przedstawia się następująco:

Planowane dochody po dokonanych zmia-
nach na 31 grudnia 2015 roku wynio-
sły 25 185 730,43 zł, z czego wykonano 
25 968 667,37 zł, co stanowi 103,11%.

Plan wydatków po dokonanych zmia-
nach na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 
27 508 060,15 zł, natomiast wykonanie 
24 371 711,17 zł, co stanowi 88,60%. 

Różnica między wykonanymi dochoda-
mi i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu 
w wysokości 1 596 956,20 zł przy planowa-
nym deficycie 2 322 329,72 zł.
Struktura wykonanych dochodów według 
źródeł przedstawia się następująco: 
1. Dochody własne 7 813 935,27 – 30,10%
2. Subwencje 12 279 163,00 – 47,28%
3. Dotacje celowe 5 875 569,10 – 22,62%
Wykonanie dochodów własnych przedsta-
wia się następująco:

Ogółem dochody z podatków 
   – 2 380 260,56 zł, w tym:

• z podatku od nieruchomości 
   – 1 622 048,47 zł,
• z podatku rolnego  – 412 885,56 zł,
• podatku leśnego  – 86 597,84 zł,
• podatku od środków transportowych 
   – 142 247,40 zł,
• od spadków i darowizn, i od czynności cy-

wilnoprawnych  – 116 481,29 zł.
Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne
   – 485 677,50 zł.

Dochody z  tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu  – 104 626,90 zł.

Dochody z  tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych i prawnych – 2 978 032,56 zł.

Dochody z majątku Gminy 1 259 629,05, 
w  tym z  tytułu odszkodowania za nie-
ruchomości przejęte z  mocy prawa 
pod budowę drogi ekspresowej S-7 
 – 1 141 225,20 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania programów 
finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich  – 633 651,29 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji zo-
stały wykonane w kwocie 12 279 163,00 zł, 
z czego:
– z subwencji oświatowej – 7 663 242,00 zł,
– z subwencji wyrównawczej i równoważą-

cej  – 4 615 921,00 zł. 
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone 
i własne wyniosły 5 875 569,10 zł.
Zaplanowane wydatki budżetowe w wyso-
kości 27 508 060,15 zł, zostały wykonane 
w kwocie 24 371 711,17 zł, z czego:
– zaplanowane wydatki bieżące w  kwo-

cie 23 277 166,55 zł, zostały wykonane 
w wysokości 21 577 517,98 zł tj. 92,60%

– zaplanowane wydatki majątkowe w wy-
sokości 4 230 893,60 zł, zostały wy-
konane w kwocie 2 794 193,19 zł tj. 
66,04%.

W 2015 roku zostało zrealizowanych wiele 
zadań inwestycyjnych wieloletnich, na które 
poniesiono następujące nakłady finansowe:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej przesyło-

wej na terenie gminy Sobków” Brzeźno 
– Brzegi (dofinansowanie ze środków UE 
102 701,00 zł) – 172 178,94 zł

2) „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na terenie gminy 
Sobków” (dofinansowanie ze środków UE 
200 000,00 zł) – 384 558,77 zł

3) Budowa chodnika w  drodze gminnej 
przez miejscowość Osowa, od biblioteki 
i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu 
rekreacyjno-sportowego (dofinanso-
wanie ze środków UE 94 846,00 zł) – 
229 216,28 zł

4) Dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejow-
skiego na „Przebudowę drogi powiatowej 
nr 0155T na odcinku Brzegi – Sobków – 
Lipa” – 640 000,00 zł

5) Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sa-
nitarnej w m. Sobków ul.Spółdzielcza 
(z  tego 152 028,20 jako wydatki nie-
wygasające do realizacji w 2016  r.) – 
157 932,20zł

6) „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruk-
tury Informatycznej JST” – 73 837,43 zł

7) „e- świętokrzyskie Budowa Systemu In-
formacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” – 44 613,78 zł.

Realizacja części zadań inwestycyjnych zo-
stała przesunięta na lata następne, ponieważ 
Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wnio-
sków o ich dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020.
W 2015 roku zostało zrealizowane wiele 
zadań inwestycyjnych rocznych, na które 
poniesiono następujące wydatki:
1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-

nej w  m. Sobków ul. Spacerowa – 
64 770,43 zł

2) Przebudowa przepompowni ścieków su-
rowych na oczyszczalni ścieków w Sob-
kowie – 41 635,50 zł

3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej i ba-
rier przy drodze wewnętrznej nr ewid. 
1105 w m. Korytnica – 92 501,74 zł

4) Przebudowa pomieszczeń Przedszkola 
w Miąsowej w budynku Agronomówki – 
40 000,00 zł

5) Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. 
Spacerowej w Sobkowie – 39 050,40 zł

6) Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek 
Chabaców) – 27 157,78 zł

7) Położenie dywanika asfaltowego od trasy 
E-7 w stronę posesji P.R. Błachuckiego 
w m. Miąsowa – 26 372,96 zł

8) Przebudowa drogi w kierunku przysiółka 
Doły w m. Mzurowa – 23 212,73 zł

9) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze od drogi powiatowej w kierunku 
posesji P. Kalbarczyk w m. Sokołów Dol-
ny – 23 949,00 zł

10) Dokończenie wykonania nawierzchni asfal-
towej na drodze w kierunku posesji P. Brytek 
w m. Sokołów Dolny – 15 684,66 zł

11) Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze od posesji P. P. Sęka w kierunku łąk 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Sobków za 2015 rok

Nazwa jednostki Plan po zmianach Wykonanie
Urząd Gminy 11 595 337,60 zł 9 130 958,06 zł
GOPS 4 358 184,00 zł 4 180 319,24 zł
Jednostki oświatowe 11 554 538,55 zł 11 060 433,87 zł
w tym:
Szkoła Podstawowa w Sobkowie 
z Filią w Staniowicach 1 357 960,55zł 1 195 524,14 zł

Szkoła Podstawowa w Lipie 685 514,85 zł 672 969,45 zł
Szkoła Podstawowa w Chomentowie 740 899,85 zł 737 824,34 zł
Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym 888 458,74 zł 832 717,86 zł
Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach 1 138 469,71 zł 1 039 043,50 zł
Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy 680 024,85 zł 662 018,01 zł
Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym 934 954,70 zł 905 969,75 zł
Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej 2 337 449,75 zł 2 254 233,02 zł
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie 1 591 134,55 zł 1 572 435,90 zł
Przedszkole Samorządowe w Miąsowej 268 900,00 zł 265 009,29 zł
Przedszkole Samorządowe w Sobkowie 250 511,00 zł 247 941,37 zł
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Oświaty w Sobkowie 680 260,00 zł 674 747,24 zł

Ogółem: 27 508 060,15 zł 24 371 711,17 zł

Wykonane wydatki budżetu realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe
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I. Podstawowa opieka zdrowotna
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
Ośrodek Zdrowia w Sobkowie ul. Źródłowa 3
Czynny w  dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. 
W poniedziałki od 11:00 do 15:00 i piąt-
ki w godzinach od 14:00 do 18:00 przyj-
muje lekarz pediatra. Numer telefonu 
41 387 10 06.

Ośrodek Zdrowia w Osowie 13
Czynny w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 15:30. Nu-
mer telefonu 41 387 30 26

Rejestracja
Pacjenci mogą rejestrować się do lekarza 

osobiście, telefonicznie lub za pośrednic-
twem osób trzecich.

Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
W przypadkach uzasadnionych medycznie 

świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu 
zgłoszenia. W  schorzeniach przewlekłych, 
w przypadkach stanowiących kontynuację le-
czenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w porad-
ni nie jest podyktowana koniecznością uzyska-
nia pomocy medycznej /np. wynika z potrzeby 
powtórzenia leków/, świadczenia udzielane są 
w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Udzielania świadczeń zdrowotnych dla 
pacjentów przebywających poza miejscem 
zamieszkania

W  przypadku nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas 
pobytu poza miejscem zamieszkania /np. na 
urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodzi-
ny/, ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany 
w deklaracji) lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, mającego podpisaną umowę z NFZ.

Wizyty domowe
Pacjentom przysługują wizyty domowe 

w przypadkach uzasadnionych wskazaniami 
medycznymi np. w przypadku nagłego zacho-
rowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, 
gdy niemożliwe jest dotarcie do Ośrodka Zdro-
wia. Zamówienie wizyty domowej uzgadnia 
się z lekarzem podstawowej opieki zdrowot-
nej. Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, 

w których następuje stan bezpośredniego 
zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku 
utraty przytomności, wypadków komunikacyj-
nych, nagłych zaburzeń świadomości, nagłej 
duszności, porażenia prądem elektrycznym, 
porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. 
W tych przypadkach pomoc udzielana jest 
przez system ratownictwa medycznego. 

Korzystanie z pogotowia ratunkowego – kra-
jowy numer pomocy medycznej 999 lub 112. 

Zgodnie z zasadami ratownictwa medyczne-
go można wezwać pogotowie ratunkowe (doty-
czy to także zgłoszenia się do SOR, Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego) tylko w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. 
stanach nagłych, które mogą prowadzić do 
istotnego uszczerbku zdrowia. Pogotowie wzy-
wa się do poszkodowanego w wyniku wypad-
ku, lub do osoby, u której wystąpi gwałtowne 
pogorszenie stanu zdrowia objawiające się np.:
• utratą przytomności, 
• zaburzeniami świadomości, 
• drgawkami, 
• nagłym, ostrym bólem w klatce piersio-

wej, 
• zaburzeniami rytmu serca, 
• nasiloną dusznością, 
• nagłymi ostrymi bólami brzucha, 
• uporczywymi wymiotami, zwłaszcza 

z domieszką krwi, 
• masywnym krwotokiem z przewodu po-

karmowego lub dróg rodnych.
II. Poradnia stomatologiczna
Miejsce udzielania świadczeń stomatolo-
gicznych:

Ośrodek Zdrowia w Sobkowie ul. Źródłowa 3
Poradnia czynna: 

– wtorek od 11:00 do 18:00
– środa od 8:00 do 15:00
– piątek od 13:30 do 18:00. 

Numer telefonu 41 387 10 06. 
Ośrodek Zdrowia w Osowie 13
Poradnia czynna: 

– poniedziałek od 12:00 do 18:00
– wtorek od 9:00 do 13:30
– środa od 13:00 do 18:00
– czwartek od 9:00 do 12:00.

Numer telefonu 41 387 30 26
Rejestracja
Pacjenci mogą rejestrować się do lekarza 

osobiście, telefonicznie lub za pośrednic-
twem osób trzecich. 

Organizacja udzielania świadczeń stomatolo-
gicznych ramach zawartego kontraktu z NFZ

Pacjenci przyjmowani są wg umówionej 
wcześniej kolejności. Pacjenci zgłaszający 
się z bólem – świadczenia stomatologiczne 
gwarantowane udzielane są w dniu zgłosze-
nia. W nagłych przypadkach pacjenci mogą 
skorzystać z pomocy doraźnej – pogotowia 
stomatologicznego pod adresem: Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, 
Poradnia Stomatologiczna Zachowawcza, 25-
375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, nr tele-
fonu 41 349 35 00, czynny w dni robocze 
w godzinach od 19 do 7 rano dnia kolejnego 
oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Organizacja udzielania świadczeń stomato-
logicznych poza kontraktem zawartym z NFZ

Ośrodek Zdrowia w Sobkowie ul. Źródłowa 3
Pacjenci przyjmowani są w terminie usta-

lonym z lekarzem. Pacjent ponosi pełną od-
płatność za świadczenia stomatologiczne wg 
cennika podanego do ogólnej wiadomości. 
III. Poradnia ginekologiczno-położnicza
Miejsce udzielania świadczeń ginekologicz-
no położniczych

Ośrodek Zdrowia w Sobkowie ul. Źródłowa 3
Poradnia czynna:

– poniedziałek od 8:00 do 10:15
– czwartek od 14:00 do 19:00

Numer telefonu 41 387 10 06. 
Rejestracja
Pacjenci mogą rejestrować się do lekarza 

osobiście, telefonicznie lub za pośrednic-
twem osób trzecich. 

Organizacja udzielania świadczeń
Pacjenci przyjmowani są wg umówionej 

wcześniej kolejności. 
Opracowano, uwzględniając postanowienia 

zawartych z ŚOW NFZ w Kielcach umów na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych finanso-
wanych z środków publicznych.

(droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 
750/1) w m. Staniowice – 26 745,73 zł

12) Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej w m. Wierzbica (przy-
siółek Gajówka) od posesji P. S. Tekiel 
w kierunku Łukowej – 26 276,40 zł

13) Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od nr 20 przez las w m. 
Wólka Kawęcka – 33 835,18 zł

14) Położenie nawierzchni asfaltowej na uli-
cy Leśnej (plac przy remizie) w m. Sob-
ków – 42 016,57 zł

15) Zakup wiat przystankowych i kręgów 
przepustowych w m. Chomentów oraz 
wiaty przystankowej przy drodze Lipa-Ja-
wor – 7 099,56 zł

16) Wykonanie instalacji klimatyzacji w bu-
dynku Urzędu Gminy – 32 998,44 zł

17) Wykonanie ogrodzenia placu od strony 

południowej (przy drodze powiatowej 
Miąsowa – Bizoręda) w m. Szczepanów 
– 6 907,85 zł

18) Zagospodarowanie i doposażenie placu 
zabaw dla dzieci w m. Chomentów – 
5000,00 zł

19) Budowa chodnika oraz schodków do 
świetlicy wiejskiej w  m. Bizoręda – 
6146,16 zł 

20) Niwelacja terenu i wykonanie ogrodze-
nia wokół świetlicy w m. Chomentów – 
16 984,49 zł

21) Budowa zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe w świetlicy wiejskiej 
w Lipie – 7 626,00 zł

22) Zakup gruntu pod przepompownię w m. 
Brzeźno – 12 388,70 zł.

W  ramach wydatków bieżących zosta-
ło wykonane zadanie pn. „Remont drogi nr 

383010T Sobków-oczyszczalnia – Korytni-
ca (położenie nawierzchni asfaltowej z po-
boczami na odcinku 730 mb) na kwotę 
503 198,37 zł, z czego 371 065,00 zł, są 
to środki pochodzące z dofinansowania na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Największą część wydatków bieżących bu-
dżetu gminy stanowią wydatki na oświatę, 
na którą zaplanowano środki w wysokości 
11 554 538,55 zł, z czego wykorzystano 
11 060 433,87 zł. Wydatki oświatowe sta-
nowią 42% planowanych wydatków budżetu 
gminy ogółem. 
Wykonane wydatki budżetu realizowane 
przez poszczególne jednostki budżetowe 
przedstawia tabela na stronie obok.

Budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką 
w wysokości 1 596 956,20 zł.

Barbara Słoma

Informacja dla pacjentów/świadczeniobiorców/ o organizacji pracy i zasadach udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie
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Wójt gminy w Sobkowie informuje, że zgod-
nie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r.- Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 
z 2015 r.poz. 520 z późn. zm.) oraz Roz-
porządzeniem Ministra Administracji i Cy-
fryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. 
U. z 2012r. poz.125), obowiązkiem każdego 
właściciela nieruchomości zabudowanej jest 
umieszczenie numeru porządkowego w wi-
docznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu 
nieruchomości. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutku-
je popełnieniem wykroczenia określonego 
w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Prawidłowe oznakowanie posesji nume-
rem porządkowym ma istotne znaczenie dla 
usprawnienia działań wszystkich podmiotów 
(tj. karetka pogotowia, straż pożarna lub po-
licja), dla których łatwość w identyfikacji bu-
dynków jest niezwykle ważna dla ratowania 
życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy Sobków.

W ubiegłym roku, po uwzględnieniu sy-
gnałów docierających do władz gminy od 
mieszkańców oraz radnych o potrzebie od-
powiedniego oznakowania w  niektórych 
miejscowościach dojazdu do posesji, zostało 
wykonane oznakowanie, które będzie miało 
na celu właśnie m.in. umożliwienie spraw-
nego dotarcia w razie potrzeby odpowiednim 
służbom we wskazane miejsce.

W roku bieżącym i kolejnych w  ramach 
uzupełnienia oznakowania na drogach gmin-
nych, również będzie wykonywane takie 
oznakowanie.

W związku z powyższym w celu zwiększe-
nia świadomości społeczności lokalnej w za-
kresie prawidłowego oznakowania posesji, 
wójt gminy Sobków apeluje o prawidłowe 
oznakowanie budynków numerami porząd-
kowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b usta-
wy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości 
zabudowanych lub inne podmioty uwidocz-
nione w ewidencji gruntów i budynków, któ-

re takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miej-
scu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustale-
niu tego numeru. 

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, 
oprócz numeru porządkowego zamieszcza 
się również nazwę ulicy lub placu, a w miej-
scowościach bez ulic lub placów albo posia-
dających ulice lub place bez nazw – nazwę 
miejscowości. 

3. Organy jednostek samorządu teryto-
rialnego, w drodze uchwały, mogą wprowa-
dzić obowiązek umieszczania na tabliczce, 
o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości 
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urba-
nistycznego. 

4. W przypadku gdy budynek położony jest 
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tablicz-
kę z numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu.

Obowiązek umieszczenia tabliczki 
z numerem porządkowym na posesji

Obchody pierwszego dnia wiosny na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości 
Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej. 
W tym roku dzień 21 marca przebiegł pod ha-
słem: „Zdrowie na... szóstkę z plusem”. 

Gimnazjaliści rywalizowali w turnieju „Trzy-
maj formę!”. Młodzież mogła wykazać się nie 
tylko umiejętnościami sportowymi, ale także 
wiedzą na temat odżywiania i wpływie ak-
tywności fizycznej na organizm człowieka. 

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła klasa 1, na 
drugim miejscu uplasowała się klasa 3b, na 
trzecim 2b, czwarte miejsce zajęła klasa 2a, 
a piąte klasa 3a.

Młodsi uczniowie naszej szkoły zmagali 
się w konkursie „Kocham Cię... Zdrowie!”. 
Najlepszą wiedzą o  zdrowym odżywianiu 
wykazali się uczniowie klasy VI i IV. Nagro-
dą w konkursie był kosz jabłek – pysznych, 
zdrowych, pełnych witamin.

Po zakończonej rywalizacji uczniowie wzię-
li udział w zorganizowanych rozgrywkach 
sportowych oraz grach zręcznościowych. 

Imprezę przygotowały: Anna Piwowarczyk, 
Magdalena Pakuła, Małgorzata Malmur, Graży-
na Baran, Beata Piotrowicz, Renata Sobczyk, 
Małgorzata Kosowska i Edyta Błachucka.

Samorząd Uczniowski

W dniu 8 marca w naszej szkole odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Kobiet. Chłopcy 
zaprezentowali występ poświęcony swoim 
koleżankom. Na zakończenie wręczyli dziew-
czynom słodkie upominki.

Kolejnym uroczystym dniem był 21 mar-
ca, wtedy to nasza szkoła powitała wiosnę.  
Dzień rozpoczął się konkursem plastycznym 
pt. „Suknia dla Pani Wiosny”. Po rozstrzy-
gnięciu konkursu uczniowie piekli kiełbaski 
a na zakończenie rywalizowali w grach spor-
towych.

Uczniowie przyszli na wagary do... szkoły!

Świętowanie w Szkole Podstawowej w Lipie
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faworytów. Drużyna zwycięska oraz pozostałe 
drużyny uhonorowane są pucharem od wój-
ta gminy Sobków. Również drużyny, które nie 
zajęły miejsca na podium otrzymują puchary 
za udział w lidze. Zapraszamy wszystkich za-
wodników chcących przeżyć emocje związane 
ze sportową rywalizacją do zgłaszania się do 
rozgrywek w nowym sezonie.

Wioletta Zielonka

7

Przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko mi-
gracja. Owszem mnóstwo młodych ludzi wy-
jeżdża „za chlebem” ale ci, którzy zostają, 
decydują się coraz rzadziej na kolejne dzieci.

W gminie Sobków odnotowuje się ujemne 
saldo przyrostu naturalnego.

W roku 2015 w całej gminie urodziło się 
98 dzieci, zmarło natomiast 107 osób, saldo 
przyrostu naturalnego (- 9). 

W roku 2014 w naszej gminie liczba osób 
zmarłych (86) przewyższyła liczbę narodzin 
(84) saldo przyrostu naturalnego (- 2). 

W gminie Sobków w ubiegłym roku gene-
ralnie odnotowano wzrost mieszkańców.

Nie licząc tych, co wyjechali, liczba miesz-
kańców gminy Sobków zwiększyła się. Na ko-
niec 2015 roku (8536) w stosunku do roku 
2014 (8526 osób) przybyło dziesięć osób. Są 
to ludzie, którzy się tu przeprowadzili. 

Liczba mieszkańców w naszej gminie wzra-
sta systematycznie, jednak w ciągu ośmiu lat 
liczba ta zwiększyła się zaledwie o 183 oso-
by. W roku 2008 zameldowanych na pobyt 
stały było 8353 osoby, na koniec 2015 roku 
gmina Sobków liczyła 8536 mieszkańców.

W  latach 2008–2015 na terenie gminy 
Sobków zostało zawartych 411 związków 
małżeńskich. W okresie ośmiu lat w dro-
dze transkrypcji umiejscowiono w Księgach 
Urzędu Stanu Cywilnego w Sobkowie 59 
aktów urodzeń dzieci urodzonych poza gra-
nicami kraju. 

Sytuacja demograficzna 
w gminie Sobków
Starzejące się społeczeństwo, wy-

ludniające się miejscowości, znacznie 
mniej narodzin niż zgonów – statystyki 
są mocno niepokojące. Tak sytuacja wy-
gląda niemal w całym powiecie jędrze-
jowskim, województwie i kraju. 

Liga gminna obejmuje swoim zasięgiem te-
ren całej gminy. Zgłaszają się do niej drużyny 
z poszczególnych miejscowości osobno lub 
jako drużyna łączona pod jedną nazwą. Każda 
z drużyn może liczyć od 11 do 20 zawodników. 
W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 
18 lat wymagana jest zgoda rodziców.

Rozgrywki przeprowadzane są w systemie: 
mecz i rewanż. Mecze odbywają się według 
ustalonego terminarza w  każdą niedzielę 
w godzinach popołudniowych, kolejno na po-
szczególnych boiskach do piłki nożnej znaj-
dujących się w miejscowościach, z których 
została zgłoszona drużyna. Ideą przyświecają-
cą gminnej lidze jest działalność profilaktycz-

na, mająca na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego młodych osób oraz upowszechnia-
nie sportu jako alternatywy dla uzależnienia 
od alkoholu, papierosów czy narkotyków. Na 
zakończenie sezonu na boisku w Sobkowie 
rozgrywany jest mecz o Puchar Wójta Gmi-
ny Sobków. Walka toczy się między dwiema 
drużynami, które zdobyły największą liczbę 
punktów w ciągu trwania ligi. Mecz ten sta-
nowi doskonałe podsumowanie wiosenno-let-
niej ligi piłkarskiej „Dzikich drużyn”, na który 
zapraszani są zarówno zawodnicy z pozosta-
łych drużyn, jak również mieszkańcy gminy 
Sobków, chcący przeżyć wiele emocji sporto-
wych związanych z dopingowaniem swoich 

Wiosenno-letnią ligę piłkarską
„Dzikich drużyn” czas zacząć

Wójt gminy Sobków uprzejmie informuje, że 
w związku ze zmianą ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej, która wejdzie w życie z dniem 19 maja 
2016 r., w przypadku gdy wpis do CEIDG nie 
zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów 
dotyczących przedsiębiorców, o których mowa 
w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o s.d.g., przed-
siębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 
2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Po upły-
wie tego terminu Centralna Ewidencja Działal-
ności Gospodarczej wykreśli przedsiębiorcę, 
którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Wobec tego wójt gminy Sobków apeluje do 
wszystkich przedsiębiorców o uzupełnienie 
wpisów o numer PESEL, w przypadku braku 
tych danych identyfikacyjnych i ich wpisach. 
W przeciwnym razie takie wpisy zostaną wy-
kreślone w drodze czynności materialno-tech-
nicznej bez wydania decyzji administracyjnej.

Marta Kwiecień

Urząd Gminy w Sobkowie informuje, że 
konserwacją i  utrzymaniem oświetlenia 
ulicznego na terenie naszej gminy w roku 
bieżącym zajmuje się firma EKOBOX S.A. 
z siedzibą w miejscowości Wiśniówka 75, 
gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk, która złoży-
ła najkorzystniejszą ofertę.

Zgodnie z zapisami w umowie, awarie zgła-
szane wykonawcy przez pracownika Urzędu 
Gminy w Sobkowie pisemnie lub telefonicz-
nie, powinny być usunięte w przypadku:
– bezpodstawnego świecenie lamp w porze 

dziennej – w ciągu 8 godzin od zgłosze-
nia,

– braku oświetlenia ulicznego w całym ob-
wodzie – w ciągu jednego dnia od zgło-
szenia,

– awarii pojedynczych opraw w obwodzie – 
do trzech dni od zgłoszenia,

– wymiany oprawy na nową – do 14 dni od 
zgłoszenia.

Awarie oświetlenia ulicznego można zgła-
szać w dni robocze w godz. 7.30-15.30 
w  siedzibie Urzędu Gminy w  Sobko -
wie w pokoju nr 8 lub na numer telefonu 
41 38 71 037 wew. 16. Sprawę prowadzi 
Artur Szmalec – inspektor ds. inwestycji i po-
zyskiwania funduszy europejskich.

W dniu 18 marca 2016 roku drogą zapyta-
nia cenowego wyłoniono wykonawcę na robo-
ty budowlane pn. „Remont cząstkowy jezdni 
o nawierzchni bitumicznej dróg gminnych i we-
wnętrznych w 2016 roku”. Remont wykonywany 
będzie remonterem pod ciśnieniem przy użyciu 
emulsji asfaltowej 65% i grysów bazaltowych. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Bu-
dowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola 
Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny 
z ceną 15 196,65 zł brutto. Zakres robót obej-
muje szacunkowo 497 m2 remontu.

Wójt gminy Sobków w  dniu 21 marca 
2016 roku podpisał umowę z wykonawcą 
robót, które wykonane mają być do dnia 20 
maja 2016 roku.

Roboty zostaną rozpoczęte przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych tj. w dni 
słoneczne oraz w odpowiedniej temperaturze.

INFORMACJA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

wpisanych do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG)

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Sobków w roku 2016

Remont cząstkowy 
jezdni o nawierzchni 
bitumicznej dróg gminnych 
i wewnętrznych w 2016 roku
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wisk i miejscowości naszej gminy, chcą-
cych wspomóc prace nad strategią oraz 
wyrazić swoją opinię, czy też podzielić się 
wiedzą z różnych dziedzin życia społeczne-
go w odniesieniu do istniejących warunków 
w gminie i możliwości, jakie przed gminą 
stoją. Spotkanie opierało się na wskazaniu 
misji i wizji gminy Sobków oraz obszarów 
priorytetowych rozwoju gminy. Obszary te 
obejmują takie dziedziny jak: społeczeń-
stwo, gospodarka, infrastruktura. Uczest-
nicy mogli wnieść swoje uwagi do projekto-
wanej strategii i zaakcentować ważne z ich 
punktu widzenia oraz istotne dla rozwoju 
gminy kwestie niezbędne do ujęcia w two-
rzonym dokumencie. W późniejszym termi-
nie przewidziane są dalsze tego typu spo-
tkania, w ciągu trwania prac, gdyż są one 
istotnym i niezwykle pomocnym elementem 
w tworzeniu tak ważnego dokumentu.

GŁOS SOBKOWA
miesięcznik samorządowy gminy Sobków
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Urząd Gminy Sobków – tel. 41 387 10 37
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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.

Z  inicjatywy wojewody świętokrzyskiego 
Agaty Wojtyszek w dniu 13 kwietnia odbyło 
się w gminie Sobków spotkanie promujące 
program Rodzina 500 Plus. W mobilnym 
biurze przy Urzędzie Gminy pracownicy 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
udzielali mieszkańcom naszej gminy nie-
zbędnych informacji. W trasę po gminie ru-
szył także specjalnie oznakowany „Bus 500 
Plus”. Pracownik Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach wraz z kierow-

Rodzina 500 Plus
nikiem GOPS w Sobkowie odwiedzili jedną 
z rodzin, która otrzymała list gratulacyjny od 
wojewody świętokrzyskiego oraz słodki upo-
minek.

Od 1 kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sobkowie rozpoczął przyjmo-
wanie wniosków do programu 500+. 

W pierwszych dniach program cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Do dnia 12 kwiet-
nia zostało złożone 356 wniosków, które do-
tyczą 596 dzieci z terenu naszej gminy.

W związku z  opracowywaną „Strategią 
rozwoju gminy Sobków na lata 2016–
2024”, w dniu 12 kwietnia w sali narad 
Urzędu Gminy miało miejsce spotkanie 

grupy roboczej zgłoszonej do prac nad stra-
tegią. W spotkaniu, czyli tzw. Warsztatach 
Planowania Strategicznego uczestniczyło 
siedmiu przedstawicieli z  różnych środo-

Na szkolenie przyjechał dyrektor Biura Pre-
wencji i Rehabilitacji KRUS z Warszawy Ceza-
ry Nobis, dyrektor Robert Szagierczak z Kielc, 
doktor Grzegorz Gałuszka, mł.asp. Mariusz 
Bednarski z Zespołu Prasowego Policji Świę-
tokrzyskiej i kierownik KRUS Jędrzejów Wła-
dysław Senator wraz z Mariuszem Pietrzykiem.

Podczas szkolenia omówiono przyczyny wy-
padków i sposoby eliminowania zagrożeń pod-
czas pracy w gospodarstwie rolnym. Pan doktor 
Grzegorz Gałuszka w bardzo ciekawy sposób 
omówił zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Swoją prelekcję przedstawił 
również mł. asp. Mariusz Bednarski z Zespołu 
Prasowego Policji Świętokrzyskiej.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materia-
ły popularyzatorskie, broszury i ulotki pre-
wencyjne, dotyczące bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie. Na zakończenie szkolenia od-
był się konkurs, który umożliwił uczestnikom 
sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy w gospodarstwie 
rolnym. Dla laureatów ufundowano nagrody 
rzeczowe.

Bezpieczeństwo najważniejsze
W dniu 8 kwietnia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Korytnicy odbyło się szkolenie dla 

rolników, w którym wzięły udział rolniczki z Koła Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki”.

Prace nad strategią trwają
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W dniu 22 marca br. w sali narad Urzędu 
Gminy w Sobkowie odbyło się szkolenie dla 
sprzedawców napojów alkoholowych z terenu 
naszej gminy. Zależało nam na tym, aby jak 
największe grono sprzedawców mogło nieod-
płatnie skorzystać z udziału w szkoleniu, bo-
wiem oni sprzedają alkohol naszym mieszkań-
com i to na nich spoczywa odpowiedzialność 
za wydawanie napojów zawierających alkohol. 
Podczas tego spotkania szczególny nacisk po-
łożono na kwestie zapobiegania uzależnieniom 
od alkoholu oraz szczegółowo omówiono za-
sady funkcjonowania małych i średnich przed-
siębiorstw zajmujących się sprzedażą napojów 
alkoholowych, a także zasady i formy przepro-
wadzania kontroli w kontekście ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi. Szkolenie zostało przeprowadzone 
przez firmę szkoleniową PeDaGo z Krakowa. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli możliwość 
uzupełnienia swojej wiedzy, jak również naby-
cia nowych wiadomości. 

W szkoleniu oprócz właścicieli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych uczestni-
czyli również członkowie Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Sobków. Na szkole-
nie zostali również zaproszeni przedstawicie-
le Komendy Powiatowej Policji, Powiatowe-
go Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie, którzy 
swoją obecnością i krótkim wystąpieniem 
wzbogacili treść szkolenia. 

Ze względu na fakt, iż na terenie gminy 
znajduje się dość duża liczba punktów zajmu-
jących się sprzedażą napojów alkoholowych 
(36) oraz w rozumieniu ogólno pojętego inte-
resu społecznego wskazane jest podnoszenie 
świadomości sprzedawców na temat przeciw-
działania alkoholizmowi i walki z uzależnie-
niem od różnych łatwo dostępnych używek. 
Prowadzenie tego typu szkoleń jest inicjowa-
ne przez wójta gminy Sobków oraz Gminną 
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i stanowi część dzia-
łań, podejmowanych przez gminę w ramach 
realizacji Gminnego Program Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 
Narkomanii w roku 2016.

Wydatkowanie środków z Gminnego Pro-
gramu Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na cele profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi jest możliwe dzięki opłatom 
z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, które rokrocznie 
wnoszone są na konto urzędu.

W ramach działań profilaktycznych mają-
cych na celu zwiększenie świadomości na 
temat zapobiegania alkoholizmowi i różne-
go rodzaju uzależnieniom, wykonane zostały 
materiały informacyjne w formie plakatów, 

które niebawem zostaną dostarczone do 
wszystkich sklepów na terenie gminy oraz 
placówek oświatowych. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
z zakresu przestrzegania przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. Informacje te są niezbędne 
przy prowadzeniu sprzedaży alkoholu, spraw 
związanych z kontrolą punktów sprzedaży 
oraz przy ubieganiu się o zezwolenia na sprze-
daż i podawanie napojów alkoholowych.

Po pierwsze
zapobiegać…
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W Sokołowie Górnym tegoroczne zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 
8 stycznia. Spotkanie rozpoczął prezes Adam 
Nawrot. Krótko podsumował miniony rok, po 
czym oddał głos skarbnikowi. Jan Marzec 
w  sprawozdaniu finansowym przedstawił 
poczynione w ubiegłym roku wydatki. W dal-

szej części zebrania zostały omówione plany 
na bieżący rok.

Głównym tematem był dalszy remont straż-
nicy oraz zbliżające się Zawody Wojewódzkie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Naj-
młodsze druhny z OSP Sokołów Górny 12 
czerwca br. na stadionie w Ożarowie będą 

reprezentowały nie tylko swoją 
miejscowość, ale przede wszyst-
kim gminę Sobków i powiat ję-
drzejowski. Intensywne treningi 
dziewczyny zaczną już niebawem, 
a tymczasem strażacy dokładają 
swych starań, aby do momentu ich 
wystąpienia udało się zgromadzić 
środki na zakup hełmów MDP. 

Wybory do Zarządu jednostki 
przyniosły wiele zmian. Funkcję 
prezesa objął druh Tomasz Ma-

rzec, natomiast wiceprezesa – naczelnika dh 
Piotr Kwiecień. Wybrano dwóch wicepreze-
sów – Tomasza Kaczmarczyka oraz Adama 
Nawrota. Skarbnikiem został Dominik Ma-
rzec, sekretarzem Dominika Pokrzepa oraz 
utworzono nową pozycję w Zarządzie – kro-
nikarza, którą objęła Magdalena Marzec.

Druhowie z OSP w Sokołowie Górnym czyn-
nie biorą udział we wszelkich uroczystościach 
kościelnych. W  tym roku wielkopiątkową 
wartę przy grobie Pana Jezusa objęły również  
druhny, co było z pewnością miłą niespo-
dzianką dla parafian. Dziewczyny podniosły 
również frekwencję zgromadzonych strażaków 
na rezurekcji w Niedzielę Wielkanocną.

Warto również zaznaczyć, iż w bieżącym 
roku OSP w Sokołowie Górnym obchodzi 35. 
jubileusz istnienia jednostki.

Magdalena Marzec

Na sesji Rady Gminy w Sobkowie w dniu 
10 marca 2016 r. radni podjęli 3 uchwały: 
1) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Sobkowie Filia w Staniowicach,
2) w sprawie utworzenia oddziału zamiej-

scowego Przedszkola Samorządowego 
w Sobkowie,

3) w sprawie likwidacji oddziału przedszkol-
nego w Szkole Podstawowej w Sobkowie.

Podjęcie tych uchwał ma na celu:
1) dostosowanie sieci szkół położonych 

w gminie Sobków do realnych potrzeb 
wynikających z  zachodzących zmian 
demograficznych oraz związana z tym 
racjonalizacja ponoszonych kosztów na 
realizację zadań oświatowych

Zamiarem Gminy jest utworzenie od nowe-
go roku szkolnego w Staniowicach oddziału 
zamiejscowego Przedszkola Samorządowego 
w Sobkowie w miejscu funkcjonującej obec-
nie filii Szkoły Podstawowej w Sobkowie. Bez-
pośrednią przyczyną tego jest całkowity brak 
uczniów w klasach I-III, a dalsze prognozy de-
mograficzne nie wskazują na wyraźną popra-
wę sytuacji, tym bardziej że zgodnie z podjętą 
przez Sejm RP w dniu 29 grudnia 2015 r. 
ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw obowiązkiem 
szkolnym objęte zostaną dzieci od 7. roku 
życia. Poza tym ustawa ta dopuszcza funk-
cjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej jedynie do 31 sierpnia 2019 r.

Aktualnie Szkoła Podstawowa w Sobkowie 
Filia w Staniowicach posiada strukturę orga-
nizacyjną klas I-III z oddziałem przedszkol-
nym. W roku szkolnym 2015/2016 do klas 
I-III nie uczęszcza żadne dziecko. Funkcjonu-
je tylko oddział przedszkolny. Uczęszcza do 

niego łącznie 13 dzieci z roczników 2009-
2011, spośród których dziewięcioro dzieci 
realizuje program tzw. „zerówki”. Uczniowie, 
decyzją samych rodziców, uczęszczają do 
oddalonej o ok. 1,5-2 km Szkoły Podstawo-
wej w Sobkowie, gdzie oddziały w klasach 
I-III liczą od 13 do 20 uczniów (klasa I jest 
podzielona na dwie klasy liczące odpowied-
nio: 15 i 13 uczniów). Uczniowie ci objęci są 
dowozem do szkoły wraz z opieką ze strony 
nauczyciela. W latach wcześniejszych nauka 

w szkole w Staniowicach, z uwagi na bardzo 
małą liczebność klas, odbywała się w sys-
temie klas łączonych. W poprzednim roku 
szkolnym 2014/2015 do szkoły w Stanio-
wicach chodziło łącznie 15 wychowanków 
(wszyscy do oddziału przedszkolnego, chociaż 
program „zerówki” realizowało 8 dzieci).
2) zwiększenie liczby miejsc w placówkach 

oświatowych dla dzieci w wieku przed-
szkolnym

Utworzenie oddziału zamiejscowego Przed-
szkola Samorządowego w Sobkowie z siedzibą 
w Staniowicach jest wynikiem zapotrzebo-
wania społecznego i ma na celu zwiększenie 
dostępności przedszkola dla dzieci z terenu 
gminy Sobków. Wynika to z zainteresowa-
nia samych rodziców, jak i obowiązujących 
przepisów prawa nakładających na samo-
rząd gminy obowiązek przygotowania miejsc 
w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-6 lat. 
Zgodnie ze wspomnianą już ustawą z dnia 29 
grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw od roku 
szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym 
będą objęte dzieci od 7. roku życia. Dziecko 
6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia 
nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej 

o ile korzystało z wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Je-
śli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przed-
szkola, rodzice również będą mogli zapisać 
je do pierwszej klasy, ale w takim przypadku 
niezbędna jednak będzie opinia z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej o możliwości roz-
poczęcia nauki w szkole podstawowej.

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przed-
szkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Na-
tomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają 
mieć zapewnione miejsce realizacji wy-
chowania przedszkolnego, a od 1 września 
2017 r., także dzieci 3-letnie.
3) przeniesienie oddziału do Przedszkola 

Samorządowego w Sobkowie i tym sa-
mym ujednolicenie zasad rekrutacji oraz 
procesu dydaktyczno-wychowawczego 
dzieci pięcio- i sześcioletnich uczęszcza-
jących dotychczas do placówek oświato-
wych w Sobkowie

Aktualnie w jednym budynku (mieszczącym 
Gimnazjum Publiczne w Sobkowie, Szkołę 
Podstawową w Sobkowie oraz Przedszkole Sa-
morządowe w Sobkowie) funkcjonują, podległe 
różnym dyrektorom, dwa oddziały realizują-
ce program oddziału przedszkolnego: oddział 
w szkole podstawowej i oddział złożony ze 
starszych dzieci w przedszkolu. Jak już wspo-
mniano, oddział w szkole podstawowej nie 
może istnieć dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.

W kwestii opisanych zmian w oświacie po-
zytywne opinie wyrazili, co jest wymagane 
przepisami prawa, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty oraz nauczycielskie związki zawodo-
we działające na terenie gminy Sobków. 

Opr. Ryszard Nazimek 

Konieczność zmian 
w gminnej oświacie w 2016 roku

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Górnym
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Uczennice klasy IIA  – Wirginia Cieliba-
ła, Wiktoria Nowak, Karolina Otwinowska, 
Klaudia Pak, Wiktoria Puchrowicz, Natalia 
Wójcicka – pod opieką Jolanty Stępień za-
jęły III miejsce w  konkursie „EKOLOGIA, 
MY I REGION, W KTÓRYM ŻYJEMY” – XXV 
edycja” organizowanym przez Zespół Świę-
tokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Kra-

jobrazowych. Dziewczynki już we wrześniu 
2015 roku dokonały wyboru tematyki swo-
ich działań. Miały zbadać i zaobserwować 
stan przyrody najbliższej okolicy. Prace nad 
projektem trwały od jesieni. Gimnazjalistki 
zaplanowały doświadczenia i obserwacje, 
dotyczące stanu powietrza, wody i  gleby 
w  ich miejscu zamieszkania. Dodatkowo 
zbierały informacje o roślinach i zwierzętach 
gminy Sobków. Wzięły udział w zajęciach 
prowadzonych przez ornitologa, przyrodni-
ka L. Maksalona na temat obszaru „Natura 
2000” w gminie Sobków. Uczestniczyły rów-
nież w terenowym spotkaniu edukacyjnym 
z leśnikiem B. Fitałem. W styczniu powstał 
piękny tematyczny album. Uczennice zapre-
zentowały w nim swoje badania, podkreśli-
ły osobliwości przyrodnicze gminy Sobków 
i urok przyrody najbliższej okolicy. Pod ko-
niec lutego otrzymaliśmy miłą informację, że 
praca została zakwalifikowana do II etapu 
konkursu. W finale, który odbył się 22 mar-

ca, uczestniczył czteroosobowy zespół: Wirgi-
nia Cielibała, Karolina Otwinowska, Wiktoria 
Puchrowicz i Natalia Wójcicka. Tym razem 
podstawą rozgrywek był test sprawdzający 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ochro-
ny przyrody, ekologii, wiedzy o parkach naro-
dowych i krajobrazowych. Nasze uczennice 
w ogólnej klasyfikacji zajęły III miejsce i zdo-
były cenne nagrody.

Jesteśmy dumni z naszych Gimnazjalistek, 
gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Stępień

Konkurs ekologiczny

Być kobietą… Pod tym hasłem 8 marca, 
jak co roku, nasi uczniowie pod czujnym 
okiem nauczycieli przygotowali dla Pań 
– tych dużych i małych – zabawne przed-
stawienie z  okazji Dnia Kobiet. Krótkimi 
wierszami i wzruszającymi piosenkami zło-
żyli wszystkim Paniom życzenia, a przy tym 
ujawnili swe aktorskie talenty.

21 marca, pierwszy dzień wiosny. Po zimo-
wych zmaganiach z brakiem witamin, słońca, 
kolorów nasi uczniowie poradzili sobie zdrowo 
i radośnie. Nie było występów, zabaw, ale… 
zdrowe, kolorowe kanapki z tegorocznych no-
walijek i na dodatek własnoręcznie zrobione 
przez dzieci. A były ciekawe. Pojawiły się na-
wet uśmiechnięte buzie zrobione z pomidora, 
szczypiorku. Ponieważ to był ostatni dzień 
w  szkole przed Świętami Wielkanocnymi 
część uczniów przygotowała świąteczne ozdo-
by. Powodzeniem cieszyły się jajka, z których 
dzieci wyczarowały zabawne kurczaczki. Po 
kulinarnych zmaganiach wszyscy stanęli do 
wspólnej fotografii, która okazała się być wy-
jątkowa, gdyż każda klasa ubrana była w stro-
je tego samego koloru. 

Na zakończenie dnia uczniowie w klasach 
zasiedli do wspólnego, przedświątecznego 
śniadania.

Wiosenne wydarzenia 
ze Szkoły Podstawowej 
w Sokołowie Dolnym

Dzień Kobiet
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Rok 2015 rozpoczęliśmy zorganizowaniem, 
już po raz trzeci, ogniska dla dzieci i ich rodzi-
ców oraz młodzieży na polanie przy leśniczów-
ce. Impreza odbyła się 28 lutego – w ostatnią 
sobotę ferii zimowych i wzięło w niej udział 
ponad 40 osób. Była również przejażdżka po 
lesie powozem zaprzężonym w dwa konie – 
wszystko to przygotowane przez leśniczego 
Bogdana Fitała (także członka Stowarzysze-
nia). Na zakończenie spotkania każde dziecko 
otrzymało drobny upominek od Stowarzyszenia 
i leśniczego, były to m.in. książki „Drzewa na-
szych lasów”, smycze, długopisy i mapy nasze-
go powiatu.

Członkowie Stowarzyszenia wyszli z inicjaty-
wą zorganizowania charytatywnej zabawy ta-
necznej, by zebrać fundusz na leczenie chorej 
Igusi Baran. Event odbył się 25 kwietnia 2015 
roku. Całkowity dochód z imprezy oraz pieniąż-
ki zebrane w dwóch oznaczonych punktach 
zostały przekazane na konto bankowe. Dzięki 
pomocy i hojności uczestników imprezy (i nie 
tylko) uzbieraliśmy 3900 zł na leczenie Igusi. 
Warto wspomnieć, że nasi miejscowi DJ Majkel 
i Johnny dostarczyli muzykę również non profit. 

31 maja tuż przed Dniem Dziecka kilku 
członków Stowarzyszenia postanowiło umilić 
święto najmłodszym mieszkańcom Brzegów 
i okolic. Dzięki uprzejmości proboszcza naszej 
parafii, księdza Roberta Zapały, zabawa mia-
ła miejsce w budynku starej plebani oraz na 
placu przed nią. Przygotowane były dla dzieci 
różnorodne gry i zabawy na świeżym powietrzu 
oraz hit – kino z popcornem. Dzieci miały za-
pewniony mały poczęstunek w postaci natural-
nego kompotu z owoców, galaretki oraz gofrów 
– wszystko to przygotowały stowarzyszeniowe 

mamy. Było również stanowisko, gdzie na dzie-
cięcych buziach malowane były bajkowe po-
staci. Na koniec każdy z małych uczestników 
dostał książeczkę od księdza proboszcza z serii 
„100 najpiękniejszych polskich bajek”.

Przebojem w okresie wakacyjnym stała się 
nasza miejscowa plaża, która dzięki Władysła-
wowi Kołkiewiczowi została wzbogacona o ok. 
100 ton piasku. Korzystali z niej nie tylko miesz-
kańcy wsi, ale również przyjezdni i kajakarze. 

19 lipca mimo niesprzyjających warunków 
pogodowych Festyn Rodzinny w Brzegach 
obył się już bez innych komplikacji. W pro-
gramie festynu były przygotowane występy 
zarówno zespołów, jak i solistów m.in. Kapeli 
Góralskiej Janusza Pilnego z Leśnicy, zespołu 
ludowego Korytniczanki, występ solowy Wir-
ginii Nowackiej – absolwentki SP w Brzegach 
i uczestniczki programu „Must Be The Music” 
oraz wokalno-taneczny w wykonaniu uczniów 
i absolwentów SP w Brzegach. Na zakończe-
nie imprezy na dyskotece pod gwiazdami za-
grał zespół Mariusza Otwinowskiego. Festyn 
nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie finansowe 
m.in. wójta gminy Sobków – Tadeusza Do-
mińczaka, starosty powiatowego Edmunda 
Kaczmarka oraz wielu innych ludzi dobrej 
woli, którzy są przychylni naszej działalności. 
Swoją obecnością wsparli nas również: Ro-
man Nieścior – przedstawiciel Nadleśnictwa 
Jędrzejów, Małgorzata Muzoł – kurator oświa-
ty, poseł na Sejm RP – Waldemar Pawlak, 
Bogusława Wypych – prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Gryf” oraz proboszcz parafii Brzegi 
ksiądz Robert Zapała. Wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy.

Aleksandra Ślusarczyk
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Działalność Stowarzyszenia
Brzegi nad Nidą w 2015 r.


