
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy Sobków
zdrowia, radości, niezapomnianych chwil spędzonych wśród najbliższych.

Niech Nowy Rok 2016
przyniesie z sobą pokój, spełnienie marzeń

i wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Głos
Sobkowa

Życzenia Jubilatce złożyli: wójt gminy Sob-
ków Tadeusz Domińczak, sekretarz gminy Piotr 
Wawer, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzata Słotwińska, pełnomocnik wójta 
Tomasz Sęk, inspektor ds. Kadrowych i Obsłu-
gi Samorządu Marta Kwiecień oraz kierownik 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Jędrzejowie Władysław Senator.

Dzień przed urodzinami w niedzielę, w koście-
le parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Mo-
krsku Dolnym odbyła się msza święta dzięk-
czynna w intencji Pani Julianny, którą odprawił 
ks. proboszcz Kazimierz Jajeśniak. Wspaniały 
jubileusz seniorki uczciła liczna rodzina i znajomi.

Goście z Urzędu Gminy oraz jędrzejowskie-
go KRUS-u, składając życzenia, w dniu uro-
dzin wręczyli jubilatce kwiaty, prezenty i list 
gratulacyjny. 

Uroczystość ta to nie tylko święto rodzin-
ne, ale również ważne wydarzenie w historii 
gminy Sobków. Świętujemy wspaniały jubile-
usz wieku życia Pani Julianny, pełnego pięk-
nych, ale i bolesnych chwil, życia, które nie 
do końca było usłane różami. „Pragnę złożyć 
Pani wyrazy głębokiego szacunku, uznania 
oraz wdzięczności za Pani trudy i owoce mi-
nionych stu lat. Proszę przyjąć najlepsze ży-
czenia zdrowia, wielu sił i pogody ducha na 
nadchodzące lata. Niech będą one dla Pani 
pomyślne i szczęśliwe” – życzył wójt. 

Władysław Senator wręczył Jubilatce decy-
zję o dodatku do renty dla osób kończących 
100 lat. Przy urodzinowym torcie goście 
mieli okazję bliżej poznać Panią Juliannę i jej 
receptę na długowieczność, czyli życie bez 
stresu. Szanowna jubilatka całe życie starała 
się być pogodna i pomagać innym. Uśmiech 
zjednywał jej życzliwość otaczających ją 
osób, co dla Pani Julianny zawsze było bar-
dzo ważne i cenne. 

Jubilatka urodziła się w wielodzietnej rodzi-
nie w miejscowości Smyków (obecnie Oso-
wa), gdzie spędziła pierwsze 14 lat swojego 
życia. 

Wspaniały Jubileusz
Pani Julianny – 100 lat!
Były kwiaty, prezenty i ogromna radość, bo i okazja szczególna. 30 listopada 

setne urodziny obchodziła mieszkanka gminy Sobków Pani Julianna Wnuk z Wólki 
Kawęckiej.

dokończenie na s. 2

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński

Wójt Gminy Sobków
Tadeusz Domińczak
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Po śmierci rodziców opiekę nad Panią Julianną 
przejęła jej siostra mieszkająca w Wolicy, gm. 
Jędrzejów. W wieku 19 lat wyszła za mąż i osie-
dliła się, już na stałe w rodzinnej miejscowości 
swojego męża – w Wólce Kawęckiej. Obecnie 
mieszka z synem, synową i wnuczkiem. Przez 
całe życie zajmowała się pracą w gospodarstwie 
rolnym. Pani Julianna wychowała 3 synów, do-
czekała się 6 wnuczków i prawnuczków.

Szanownej Jubilatce składamy jeszcze raz 
serdeczne gratulacje oraz z serca płynące 
życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, 
wszelkiej pomyślności, radosnych i pogod-
nych dni, pełnych szczęścia i miłości ze stro-
ny najbliższych.

no wyróżnionym dyplomy okolicznościowe, 
kwiaty oraz upominki ufundowane przez 
Urząd Gminy. 

W części artystycznej specjalny występ dla 
Jubilatów zaprezentowali uczniowie z Gimna-
zjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobko-
wie oraz zespół ludowy Korytniczanki.

Po części oficjalnej i artystycznej małżeń-
skie pary z rodzinami zostały zaproszone na 
poczęstunek. Przy lampce szampana i sło-
dyczach wspólnie wspominali lata swojej 
młodości.

Dostojnych jubilatów, członków ich rodzin 
oraz wszystkich gości przybyłych na uroczy-
stość powitał wójt gminy Tadeusz Domińczak.

Pogratulował dorobku małżeńskiego oraz  przy-
znania medali ustanowionych jako nagroda dla 
osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim, mówiąc: „Wasza tu obecność do-
wodzi, że dochowaliście Państwo wbrew wszel-
kim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej. Bo 
miłość jest dawaniem, nie braniem, budowa-
niem, a nie niszczeniem, zaufaniem wzajemnym 
oraz cierpliwym znoszeniem i wiernym dziele-
niem każdego sukcesu i każdego smutku”.

Życzył wszystkim wyróżnionym długich 
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdro-
wiu i zadowoleniu oraz następnych okrągłych 
rocznic.

Odznaczonych zostało 11 par z terenu gmi-
ny. W gronie zacnych jubilatów znaleźli się:
1. Irena i Kazimierz Molenda – Brzegi
2. Daniela i Józef Ciosk – Brzeźno
3. Helena i Stanisław Kasza – Korytnica
4. Zofia i Stanisław Urbańscy – Korytnica
5. Krystyna i Józef Woźniczko – Lipa
6. Magdalena i Julian Dudek – Miąsowa
7. Zofia i Józef Niźnik – Miąsowa
8. Ewa i Julian Maruszak – Mzurowa
9. Janina i Wacław Myślińscy – Mzurowa
10. Stanisława i Czesław Sędek – Mzurowa
11. Janina i Zdzisław Jurga – Osowa.

Dekoracji medalami „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezy-
denta RP dokonał wójt gminy Tadeusz Do-
mińczak, sekretarz gminy Piotr Wawer wraz 
z  kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzatą Słotwińską i przewodniczącym 
Rady Gminy Ryszardem Dębińskim. Wręczo-

Pół wieku w małżeńskim związku
W dniu 23 października 2015 roku 

w  Gimnazjum Publicznym im. Jana 
Pawła II w Sobkowie odbyła się nieco-
dzienna uroczystość wręczenia medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
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jący przy KGW o tej samej nazwie oraz ze-
spół wokalno-taneczny Rytmix. W programie 
również przewidziane jest składanie życzeń, 
przełamanie się opłatkiem, modlitwa, po-
częstunek z potraw wigilijnych. W świątecz-
nej atmosferze przy potrawach wigilijnych 
i  wypiekach przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Korytniczanki rozpocz-
nie się wspólne kolędowanie. Uczestnicy 
spotkania wigilijnego będą mieli zapewnio-
ny przywóz i bezpieczny powrót do swoich 
domów szkolnymi autokarami.

ZMIANA GODZIN PRACY PSZOK
Z dniem 2 listopada 2015 r. zmianie uległy godziny pracy 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na podstawie 
zarządzenia Wójta Gminy w Sobkowie Nr OSK.120.116.2015 

z dnia 19 października 2015 r.

Od 2 listopada 2015 r. PSZOK w Sobkowie czynny będzie:

• we wtorki od 700 do 1500

• w soboty od 700 do 1500

W październiku i listopadzie bieżącego roku 
Gmina Sobków rozstrzygnęła przetargi na zi-
mowe utrzymanie dróg gminnych i dróg we-
wnętrznych na okres zimy 2015/2016 roku. 
Przetarg dotyczył odśnieżania i  likwidacji 
śliskości zimowej. W tym celu teren gminy 
został podzielony na 3 obwody tj. wschodni, 
centralny oraz zachodni. 

Wykonawcą tych usług, będzie Firma Usłu-
gowo-Handlowa „Kop-Trans” Stępień Adrian, 
Korytnica 90A, 28-305 Sobków, która dys-
ponuje odpowiednim potencjałem sprzęto-
wym i kadrowym do sprawnej likwidacji śli-
skości i odśnieżenia równolegle na obszarze 
3 obwodów. Kontakt telefoniczny do firmy: 
504 945 271.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgroma-
dziliśmy wystarczającą ilość materiału do 
likwidacji gołoledzi tj. mieszanki piaskowo- 
solnej. Posiadane siły i środki są wystarcza-
jące do zimowego utrzymania dróg gminnych 
i wewnętrznych na terenie gminy.

W  sprawie zimowego utrzymania dróg 
gminnych należy się kontaktować z:

1. Urzędem Gminy w Sobkowie w godzi-
nach 7.30 – 15.30 tel. 41 387 10 22

2. Marianem Saletrą – inspektorem ds. drogow-
nictwa w godzinach pracy Urzędu tel. 41 
387 10 37 wew. 25, kom. 509 585 755

3. Tadeuszem Domińczakiem – wójtem gmi-
ny Sobków tel.: w godzinach pracy Urzę-
du – 41 387 10 37, 41 387 10 22.

Odnośnie zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych na terenie gminy Sobków należy 
się kontaktować z: 
– Zarządem Dróg Powiatowych w Jędrzejo-

wie tel. 41 386 11 71; 41 386 14 26; 
 • Marek Grad – dyrektor ZDP Jędrzejów- 

tel. 509 610 881, 
 • Dariusz Adamek – z-ca dyrektora – tel. 

509 610 887, 41 385 55 71,
 • Sebastian Wawrzeńczyk – kierownik 

Obwodu Małogoszcz – tel. 509 610 883, 
41 385 53 20.

Inne telefony w sprawie zimowego utrzy-
mania dróg w powiecie jędrzejowskim:
1. Komenda Państwowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Jędrzejowie 

 • komendant st. bryg. mgr inż. Tomasz 
Witecki – tel. 41 386 18 95 wew. 231 
kom. 602 342 176

 • z-ca komendanta st. kpt. mgr. Tomasz 
Gil – tel. 41 386 18 95 wew. 229 kom. 
735 988 296

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, Krzysztof Bartosz – kie-
rownik CZKWŚ- tel. 41 342 17 24

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

 • naczelnik Wydziału BiZK – tel. 
41 386 37 41

5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad Rejon Jędrzejów Obwód 
Drogowy Jędrzejów – nr całodobowy 
41 386 15 73.

Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Sobków w okresie zimy 2015/2016 roku

Utrzymanie zjazdów
Urząd Gminy w Sobkowie uprzejmie infor-
muje mieszkańców gminy o konieczności 
oczyszczania przepustów pod zjazdami 
zlokalizowanymi na drogach przez wła-
ścicieli lub użytkowników nieruchomości 

przyległych do drogi. 
Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku o drogach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 poz. 460) utrzymanie 
zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod 
nimi przepustami, należy do właścicieli 

lub użytkowników gruntów przyległych do 
drogi.

spotkanie odbędzie się 23 grudnia o godz. 
12.00 w  Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Sobkowie. W uroczystości udział we-
zmą: Tadeusz Domińczak – wójt 

gminy Sobków, radni Rady 
Gminy z  przewodniczącym 

Rady Ryszardem Dębiń-
skim, a także księża z pa-
rafii znajdujących się na 
terenie gminy. W programie 
spotkania wigilijnego prze-
widziano między innymi 
część artystyczną, w któ-
rej wystąpią uczniowie 
Gimnazjum Publicznego 
w Sobkowie, zespół śpie-

waczy Korytniczanki działa-

W czasie świąt Bożego Narodzenia Wi-
gilia jest najważniejsza. W tym dniu zapo-
mina się o  krzywdach, żalach, 
wybacza się ludzkie błędy 
i ułomności. Tradycją stało 
się, iż władze samorzą-
dowe gminy Sobków 
oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Sobkowie organizu-
ją właśnie w  okresie 
poprzedzającym świę-
ta Bożego Narodzenia 
spotkanie wigi l i jne 
dla osób samotnych 
z terenu naszej gminy. 
W bieżącym roku takie 

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które są najbardziej uroczystymi świętami 

w naszej tradycji. To czas, na który wszyscy czekamy z utęsknieniem, do którego 
przygotowujemy się długo i starannie. To również dni, kiedy poświęcamy znacznie 
więcej czasu i ciepła rodzinie, bliskim, znajomym, osobom samotnym.
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ne i kulturalne. Szeroko promują ludowość 
i piękno gminy Sobków, powiatu jędrzejow-
skiego i ziemi świętokrzyskiej. W ubiegłym 
roku zwyciężyły w konkursie na najlepsze 
Koło Gospodyń Wiejskich w województwie 
świętokrzyskim. Pełne energii, żywiołowości, 
kultywują ludowe obrzędy i tradycje, przeka-
zując je młodemu pokoleniu.

dycyjne potrawy. Pojawiają się na targach, 
festynach, przeglądach w całym wojewódz-
twie. Od trzech lat uczestniczą w  Euro-
pejskich Targach Produktów Regionalnych 
w Zakopanem, w ramach współpracy mię-
dzy powiatami tatrzańskim i jędrzejowskim. 
Wszędzie zawożą swoje pomysły kulinarne, 
ale także – popisy wokalne, ponieważ two-
rzą także Ludowy Zespół Śpiewaczy Koryt-
niczanki, któremu akompaniuje akordeonista 
Marek Kosowski. Oprócz śpiewania i gotowa-
nia Panie także tworzą rękodzieło, ale także 
angażują się w akcje społeczne, charytatyw-

Złoty Gryf w kategorii „Edukacja i kultura, 
pielęgnowanie tradycji kulturowych i histo-
rycznych” w tym roku trafił do Koła Gospo-
dyń Wiejskich Korytniczanki.

LAUDACJA:
Koło Gospodyń Wiejskich Korytniczan-

ki rozpoczęło swoją działalność niedawno, 
bo cztery lata temu, ale działa wyjątkowo 
prężnie. Od początku przedsiębiorcze Panie 
z KGW z Korytnicy w gminie Sobków zdo-
bywają nagrody i wyróżnienia w konkursach 
folklorystycznych, zarówno za swoje występy 
wokalne, jak i za wspaniałe regionalne, tra-

Jolanta Stępień jest laureatką tegorocznej 
nagrody Złotego Gryfa w dziedzinie ochro-
ny środowiska przyznawanej przez Powiat 
Jędrzejowski. Jest nauczycielką biologii 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobko-
wie. Od 1999 roku opiekuje się klubem 4H 
funkcjonującym w szkole. Aktywnie działa 
również w  ramach Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Jej działania ukierunkowane są głów-
nie na tematy związane z ekologią, regiona-
lizmem, promocją zdrowego stylu życia. Od 
wielu lat organizuje wyjazdy młodzieży na 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na przed-
sięwzięcia ekologiczne o charakterze eduka-
cyjnym – „Na sześciu nogach”, „Uniwersytet 
dla młodzieży”. Wielokrotnie przygotowywa-
na przez nią młodzież zdobywała pierwsze 
miejsca na szczeblu krajowym w  ramach 
Akcji Letniej Klubów 4H. Uczestniczyła 
w organizacji dwóch ścieżek edukacyjnych: 

w Korytnicy i na Międzygórzu w Sobkowie. 
Każdego roku prowadzi zajęcia z pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Młodzież otrzymu-
je certyfikaty PCK. Uczestniczyła w projekcie 
„Kształtowanie świadomości ekologicznej 
i postaw proekologicznych wśród uczniów 
szkół wiejskich zrzeszonych w klubach 4H 
oraz wśród mieszkańców lokalnych spo-
łeczności w województwie świętokrzyskim” 
realizowanym w latach 2003–2006. W la-
tach 2010–2011 prowadziła szkolenia dla 
nauczycieli województwa świętokrzyskiego 
nt. ścieżek edukacyjnych. Odznaczona me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej w 2012 
roku zajęła pierwsze miejsce w XII Krajo-
wym Konkursie Kryształowej Koniczyny im. 
Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka, Do-
nalda Ewansa. Jolancie Stępień gratulujemy 
sukcesu i życzymy satysfakcji z podejmowa-
nych działań.

21 listopada 2015 roku W Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się gala wrę-
czenia statuetek Złotego Gryfa. Odznaczenie to przyznawane jest przez Powiat 
Jędrzejowski dla osób zasłużonych w różnych dziedzinach.

Od początku niezwykłe 
Koło Gospodyń Wiejskich…

Jolanta Stępień 
– nauczycielka na miarę Złotego Gryfa
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nieniami lub przemocą szkolną, wskazując 
przy tym konkretne osoby bądź instytucje, 
które mogą być wsparciem w takich momen-
tach. Po zakończonych warsztatach dzieci 
miały czas na zwiedzenie gospodarstwa, 
w którym znajduje się wiele gatunków zwie-
rząt żyjących na terenie naszego kraju oraz 
gatunki egzotyczne takie jak: zebry, kangury, 
surykatki, strusie i inne. Po spacerze został 
podany gorący poczęstunek dla wszystkich 
uczestników. Po zregenerowaniu sił cała gru-
pa udała się na rozległy plac zabaw, gdzie 
był czas na chwilę relaksu. Wyjazd stanowił 
ciekawą edukację profilaktyczną oraz możli-
wość integracji dzieci z wszystkich świetlic 
gminy Sobków w sposób niecodzienny i nie-
zwykle interesujący.

W konkursie mogą brać udział osoby zaan-
gażowane w realizację projektów edukacyj-
nych dofinansowanych z programów zarzą-
dzanych przez Fundację: Erasmus+, Uczenie 
się przez całe życie, Młodzież w działaniu, 
i wielu innych. Konkurs EDUinspirator odby-
wa się pod hasłem „Inspiruj, Edukuj, Moty-
wuj” i jest skierowany do osób, które z pasją 
i motywacją podejmują i realizują różne dzia-
łania w swoim środowisku lokalnym. Do kon-
kursu w kategorii Edukacja Szkolna przystąpił 
Piotr Zimoch zaangażowany w różne działania 
związane z projektami Fundacji Rozwoju Sys-
temu Edukacji i nie tylko. 

Na co dzień Piotr Zimoch jest nauczycie-
lem w  Gimnazjum Publicznym im. Jana 
Pawła II w Sobkowie i w Zespole Placówek 
Oświatowych w Mokrsku Dolnym. W latach 
2007–2015 koordynował on szereg projek-
tów o charakterze międzynarodowym, na-
rodowym i lokalnym na terenie Gimnazjum 
w Sobkowie, a także we współpracy z róż-
nymi fundacjami i organizacjami, np. Polska 
Fundacja im. Roberta Schumana, Edukacja 
przez Internet z Kielc, Fundacja Studio Te-
atralno-Muzyczne. W działania byli zaanga-
żowani głównie mieszkańcy gminy Sobków, 
a także inne osoby, z którymi współpracował 
Piotr Zimoch. Projekty te dotyczyły głównie 
szeroko pojętej integracji europejskiej, ale 
także kwestii tolerancji i walki z dyskrymi-
nacją, aktywnej partycypacji młodych ludzi 

w życiu społecznym oraz wolontariatu dla 
potrzebujących (współpraca z Bon Children’s 
Home w Indiach oraz Rodzinnym Domem 
Dziecka w Miąsowej). Decyzją kapituły kon-
kursu Piotr Zimoch został EDUinspiratorem 
2015 w kategorii Edukacja Szkolna.

W dniu 24 listopada 2015 r. w auli Wy-
działu Fizyki Politechniki Warszawskiej od-
była się gala, podczas której wręczono po 
raz piąty tzw. edukacyjne Oskary – nagrody 
w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator 
oraz EDUinspiracje Media. Organizatorem 
gali była Fundacja Rozwoju Systemu Eduka-
cji. W gali uczestniczyli przedstawiciele FRSE, 
zaproszeni goście oraz oczywiście osoby no-
minowane do poszczególnych nagród – w tym 
nominowany do nagrody w kategorii Edukacja 
Szkolna, Piotr Zimoch wraz ze Stanisławem 
Osowskim, dyrektorem Gimnazjum Publicz-
nego im. Jana Pawła II w Sobkowie. Uroczy-
stość rozpoczęła się przemówieniem Mirosła-

wa Marczewskiego, dyrektora generalnego 
FRSE. O oprawę muzyczną wydarzenia za-
dbało trio smyczkowe Unforgettable, złożone 
z absolwentek Akademii Muzycznej w Pozna-
niu. Następnie odbyła się najważniejsza część 
imprezy. Wszyscy nominowani czekali na roz-
strzygnięcie w poszczególnych kategoriach, 
jako iż do ostatniej chwili nie ujawniono lau-
reatów. Najpierw Mirosław Marczewski wraz 
z Teresą Wargocką, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej wręczyli nagro-
dy siedmiu instytucjom z różnych sektorów 
edukacji w konkursie EDUinspiracje. Kolejną 
częścią gali było wręczenie nagród dla EDUin-
spiratorów w siedmiu kategoriach, i właśnie 
w kategorii Edukacja Szkolna EDUinspirato-
rem został Piotr Zimoch. Po rozdaniu wszyst-
kich nagród odbył się bankiet, podczas któ-
rego do późnych godzin w miłej atmosferze 
toczyły się kuluarowe dyskusje.

Piotr Zimoch

EDUinspirator 2015 – Edukacja szkolna
Konkurs EDUinspirator jest organizo-

wany przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji. Jego celem jest wyróżnienie 
osób szczególnie aktywnych w obszarze 
edukacji i mających wpływ na pozytyw-
ne zmiany w środowisku lokalnym. 

W dniu 5 września 2015 r. dzieci ze świe-
tlic wiejskich gminy Sobków pod opieką pań 
tam pracujących wzięły udział w wyjeździe 
na warsztaty profilaktyczne, plenerowe. 
Była to okazja do zapoznania się z tematyką 
profilaktyczną w ciekawy sposób. Warszta-
ty prowadzone przez mgr Annę Skrzypczyk, 
psychologa, psychoterapeutę, wieloletnie-
go pracownika sektora edukacji odbyły się 
w gospodarstwie agroturystycznym. W oto-
czeniu przyrody 52 dzieci aktywnie uczest-
niczyło w zajęciach, podczas których wypo-
wiadały się na temat trudnych sytuacji, jakie 
mogą się przydarzyć młodemu człowiekowi 

we współczesnym świecie i sposobach ra-
dzenia sobie w tych sytuacjach. Pani psycho-
log mówiła także o niełatwej sztuce odma-
wiania, o tym, jak budować w sobie postawę 
asertywną oraz o miejscach i osobach, do 
których dzieci i młodzież zawsze mogą się 
zwrócić o pomoc. Wszystkie dzieci zosta-
ły podzielone na grupy, w których wspólnie 
opracowywały odpowiedzi na temat sposobu 
radzenia sobie w sytuacji związanej z uzależ-

Profilaktyka w plenerze
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rolnicze 9,7683 ha z wnioskowanych grun-
tów rolnych stanowiących użytki rolne kla-
sy III położonych w obrębie ewidencyjnym 
Brzegi oraz decyzją z dnia 1 czerwca 2015 r. 
nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia 
na cele nierolnicze 18,0294 ha z wniosko-
wanych gruntów rolnych stanowiących użytki 
rolne klasy III położonych w obrębie ewiden-
cyjnym Miąsowa, Osowa i Brzeźno, co wiąże 
się ze zmniejszeniem terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w opracowy-
wanym MPZP.

Brak powyższej zgody ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze wiąże się ze 
zmianą wcześniej opracowanego projektu 
MPZP dla ww. sołectw oraz ponownym jego 
uzgodnieniem i opiniowaniem, co powoduje 
wydłużenie procesu opracowania, oraz zmia-
nę przeznaczenia terenów. 

Termin zakończenia całej procedury zwią-
zanej z uchwaleniem Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla po-
wyższych sołectw planowany jest na koniec 
2016 r.

Procedurę opracowania Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Sobków w granicach administra-
cyjnych sołectw: Brzegi, Brzeźno, Mią-
sowa, Osowa i części sołectwa Sokołów 
Dolny, która jest bardzo skomplikowana, 
oraz czasochłonna, rozpoczęto w 2013 r. 
po wcześniejszym dokonaniu przez wójta 
gminy analizy dotyczącej zasadności przy-
stąpienia do opracowania stopnia zgodno-
ści przewidywanych rozwiązań z ustale-
niami studium.

Zgodnie z kierunkami określonymi w zmia-
nie nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, opraco-
waną w oparciu o liczne wnioski mieszkań-
ców i właścicieli gruntów został sporządzony 
projekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Sobków w grani-
cach ww. sołectw, który wysłano do uzgod-
nienia i  opiniowania przez odpowiednie 

jednostki zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.

Wójt gminy Sobków na podstawie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych wystą-
pił 12 listopada 2014 r. do ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych kla-
sy III o powierzchni 11,7358 ha położonych 
na terenie gminy Sobków w obrębie ewiden-
cyjnym Brzegi, oraz 19,7141 ha gruntów 
rolnych klasy III położonych w obrębie ewi-
dencyjnym Brzeźno, Miąsowa, Osowa prze-
widywanych w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na cele 
nierolnicze (pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usłu-
gową oraz komunikacyjną).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po doko-
naniu analizy zgromadzonych dokumentów 
decyzją z dnia 4 maja 2015 r. nie wyraził 
zgody na zmianę przeznaczenia na cele nie-

Przekształcanie działek rolnych
Są problemy z przekształcaniem działek rolnych na budowlane w opracowywanym 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w granicach sołectw: Brze-
gi, Brzeźno, Miąsowa, Osowa oraz części sołectwa Sokołów Dolny.

W dniu 4 grudnia 2015 roku Zakład Bu-
dowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar 
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 
Nowiny zakończył roboty na zadaniu pn: „Re-
mont drogi gminnej nr 383010T Sobków 
oczyszczalnia – Korytnica w km 0+377 do 
km 1+107 dł. 730 mb” polegającym na wy-
konaniu nawierzchni asfaltowej z poboczami.

Wartość tych robót wyniosła 225 602,91 
zł brutto w tym dofinansowanie z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji w  ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych w wy-
sokości 171 065,00 zł. 

Wcześniej w okresie letnim w 2015 roku 

na tej drodze wykonano nawierzchnię as-
faltową z poboczami na długości 870 mb. 
Wartość zadania wyniosła 260 538,46 zł, 
w tym dofinansowanie z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji 200 000,00 zł. 

Ogółem w  2015 roku wykonano na-
wierzchnię asfaltową długości 1600 m wraz 
z poboczami.

Wartość tych robót razem wyniosła 
486  141,37 zł, w  tym dofinansowanie 
371 065,00 zł. Do zakończenia całej inwe-
stycji pozostał odcinek 322 m wraz z prze-
pustem. Roboty te planujemy zakończyć 
w 2016 roku.

Droga Korytnica – oczyszczalnia

Takim hasłem można by opatrzeć wydarze-
nie, które miało miejsce w Szkole Podstawo-
wej w Sokołowie Dolny. Było nim spotkanie 
z autorką książki dla dzieci – Renatą Głasek-
Kęską. Spotkanie odbyło się 25 listopada 
2015 roku. Uczniowie mieli rzadką okazję 
spotkać pisarkę, aktorkę, pracownika Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Mogli 
dowiedzieć się, jak powstała książka, a tak-
że posłuchać fragmentów bajki pt. „Skrzaty 
domowe”. Na zakończenie spotkania każdy 
mógł otrzymać książkę z autografem pisar-
ki. Spotkanie odbyło się w ramach realizo-
wanego w naszej szkole projektu „KSIĄŻKI 
NASZYCH MARZEŃ”.

Spotkanie
z pisarką
„Tutaj wszystko jest możliwe. Tutaj roz-

płomienia się wyobraźnia, wzrasta ni-
czym roślina, by osiągnąć niebosiężne 
szczyty” 

Dawid Kirschner
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W dniach 4–11 grudnia 2015 roku ucznio-
wie Gimnazjum Publicznego im. Jana Paw-
ła II w Sobkowie mieli okazję wziąć udział 
w wydarzeniu związanym z walką o respek-
towanie praw człowieka. Po raz trzeci w hi-
storii szkoły został zorganizowany Maraton 
Pisania Listów, który stanowi jedno z działań 
stowarzyszenia Amnesty International. Idea 
Pisania Listów w obronie osób pokrzywdzo-
nych narodziła się w Polsce i pierwszy ma-
raton został zorganizowany w 2001 roku. 
Od tego czasu wydarzenie to zyskało wymiar 
międzynarodowy. W wielu krajach w oko-
licach 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka) ludzie piszą listy w obronie 
osób, których prawa zostały naruszone lub 
które same nie są w stanie dochodzić spra-
wiedliwości. W ubiegłym roku listy pisano 
w ponad 500 miejscach w Polsce i łącznie 
napisano 268 703 listy.

W tym roku bohaterami maratonu jest 10 
osób, których prawa szczególnie ucierpiały. 
W ciągu ostatniego miesiąca uczniowie i ich 
wychowawcy zapoznali się z  sylwetkami 
trzech osób, a w czasie zajęć z wychowawcą 
zostały napisane listy w sprawie tych osób:
– Alberta Woodfoxa – spędził on 40 lat 
w małej izolatce w więzieniu w USA bez żad-
nego dowodu rzeczowego winy morderstwa 
popełnionego w latach siedemdziesiątych;
– Samana Naseema – dziewiętnastolatka 
należącego do mniejszości kurdyjskiej za-
mieszkującej teren Iranu, schwytanego dwa 
lata temu po strzelaninie, do której doszło 
w północno-wschodnim Iranie, w trakcie któ-
rej zginął Strażnik Rewolucji, odpowiednik 
żołnierza państwowego. Saman twierdzi, że 
jest niewinny a przyznanie się do popełnie-
nia zbrodnii zostało wymuszone okrutnymi 

torturami. W 2013 roku 
Saman został skazany na 
karę śmierci.
– Teodory del Carmen 
Vásquez – kobiety z Sal-
wadoru, która została ska-
zana na 30 lat więzienia 
za „umyślne morderstwo”, 
po tym jak w pracy urodzi-
ła martwe dziecko. 

W piątek, 11 grudnia od-
był się finał Maratonu. Na-
uczyciel języka angielskie-
go Piotr Zimoch z pomocą 
Michała Dziewięckiego, 
absolwenta szkoły, który 
aktywnie działa społecz-
nie, przeprowadzili do-

datkową akcję wsparcia dla całej dziesiątki 
tegorocznych bohaterów. Do godziny 14.30 
uczniowie sobkowskiego gimnazjum mieli 
szansę na zapoznanie się z dramatycznymi 
historiami pozostałych bohaterów i wyraże-
nie dla nich wsparcia w postaci listu. Mło-
dzież chętnie i entuzjastycznie włączyła się 
do pomocy poszkodowanym. Cała akcja była 
koordynowana przez opiekunkę samorządu 
szkolnego, Dorotę Gryń oraz nauczyciela 
języka angielskiego Piotra Zimocha. Gimna-
zjaliści napisali łącznie 255 listów, które zo-
staną wysłane do przedstawicielstw krajów 
poszczególnych Bohaterów Maratonu 2015. 
Trzymamy kciuki za pomyślne rozwiązania 
ich historii! 

Dzięki tej lekcji o prawach człowieka mło-
dzi Sobkowianie mieli szansę po raz kolejny 
przekonać się, iż ich głos w obronie praw 
człowieka też się liczy i może być usłyszany 
w dalekich krajach i przyczynić się do pomo-
cy osobom w potrzebie. 

Piotr Zimoch

Maraton Pisania Listów
w sobkowskim gimnazjum
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Dochody – 24 635 680,00 zł, w tym:
– dochody bieżące – 23 751 680,00 zł
– dochody majątkowe – 884 000,00 zł
Wydatki ogółem – 25 356 216,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – 22 255 540,00 zł
– wydatki majątkowe – 3 100 676,00 zł
Różnica między planowanymi dochodami 
a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwo-
cie 720 536,00 zł. 
Spłaty rat kredytów i pożyczek planowane są 
w wysokości 1 336 784,00 zł. 
W roku 2016 planowany jest do zaciągnię-
cia kredyt w wysokości 1 200 000,00 zł 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
na 31.12.2015 r. wyniosą 9 327 363,36 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 
w kwocie 3 100 676,00 zł. 
I m.in. na zadania:
Inwestycje wodnokanalizacyjne
1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. 

Sobków – 705 000,00 zł
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi 
– 295 000,00 zł

3) Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sa-
nitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic 
– 20 000,00 zł

4) Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego 
Wodociągi Gminne w Sobkowie na rozbu-
dowę sieci wodnokanalizacyjnej na tere-
nie gminy – 20 000,00 zł

Inwestycje drogowe
1) Dotacja celowa dla powiatu jędrzejow-

skiego w wysokości 285 000,00 na na-
stępujące zadania inwestycyjne:

– przebudowa drogi powiatowej nr 0155T 
na odcinku Brzegi – Sobków – Lipa 
– 120 000,00 zł,

– budowa chodnika na drodze powiatowej 
na odcinku od drogi krajowej w kierun-
ku przejazdu kolejowego w m. Miąsowa 
– 60 000,00 zł,

– budowa chodnika na drodze powia-
towej od skrzyżowania w m. Sokołów 
Górny w kierunku Sokołowa Dolnego – 
60 000,00 zł,

– budowa chodnika na drodze powiatowej 
od kościoła w kier. cmentarza w Mokrsku 
Dolnym – 25 000,00 zł,

– przebudowa drogi powiatowej nr 0386T 
w m. Wierzbica 20 000,00 zł (przysiółek 
Gajówka).

Drogi publiczne gminne
1) Wyasfaltowanie ulicy Spacerowej w Sob-

kowie – 19 206,00 zł
2) Przebudowa drogi gminnej od P. Mazurka 

w kierunku skrzyżowania w m. Brzeźno 
– 40 000,00 zł.

Drogi wewnętrzne 
1) Przebudowa drogi od drogi powiatowej 

w kierunku „Dworku pod lipą” w m. Stare 
Kotlice – 80 000,00 zł, 

2) Przebudowa drogi wewnętrznej od 
P. Wojtysia do P. Wrony w m. Chomentów 
– 40 000,00 zł,

3) Przebudowa drogi wewnętrznej (ujazd) 
koło zbiornika wodnego w m. Mokrsko 
Dolne – 40 000,00 zł,

4) Przebudowa drogi wewnętrznej od świe-
tlicy w kierunku P. Kulisia w m. Jawór 
– 35 000,00 zł,

5) Przebudowa drogi wewnętrznej od dro-
gi powiatowej nr. ewid.435w m. Żerniki 
– 25 000,00 zł,

6) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 
761 w m. Korytnica – 170 000,00 zł,

7) Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi 
powiatowej do P. W. Korbana w m. Sta-
niowice – 35 000,00 zł,

8) Położenie nawierzchni asfaltowej na 
drodze wewnętrznej od nr 16 przez las  
w m. Wólka Kawęcka – 38 000,00 zł,

9) Położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze w kierunku boiska od drogi powiato-
wej w m. Sokołów Górny – 60 000,00 zł, 

10) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze od drogi powiatowej w kierunku 
posesji P. Kuchta w m. Sokołów Dolny 
– 43 000,00 zł,

11) Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej 
od posesji P. Sutowicza w kierunku bo-
iska w m. Osowa – 40 000,00 zł,

12) Przebudowa drogi wewnętrznej w kie-
runku przysiółka „Doły” w m. Mzurowa 
– 35 000,00 zł,

13) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze w Miąsowej od nr 2 w kierunku 
P. Sikory – 36 000,00 zł,

14) Położenie nawierzchni asfaltowej na 
drodze nr 966/3 i 947 od P. A. Bana-
szka w kierunku kościoła i P. Kędziora  
w m. Korytnica – 25 000,00 zł,

15) Przebudowa drogi wewnętrznej w Kar-
sach od skrzyżowania w kierunku P. R. 
Karczewskiego – 20 000,00 zł,

Pozostałe zadania inwestycyjne
1) Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy w Sobkowie – 30 000,00 zł,
2) Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły 

Podstawowej w Staniowicach na Przed-
szkole – 166 000,00 zł,

3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy – 50 000,00 zł,

4) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Sobków – 300 000,00 zł,

5) Rewital izacja parku w  Sobkowie 
– 100 000,00 zł,

6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w m. Korytnica – 104 000,00 zł,

7) Wykonanie ogrodzenia terenu na którym 
znajduje się plac zabaw w m. Szczepa-
nów – 8175,00 zł,

8) Wyposażenie miejsc rekreacji i wypo-
czynku w urządzenia rekreacyjno-sporto-
we w parku w m. Sobków – 5000,00 zł,

9) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
działki nr 28 w m. Niziny – 7588,00 zł,

10) Wyłożenie kostki brukowej wokół altany 
w m. Choiny – 6036,00 zł,

11) Zakup wraz z montażem karuzeli krzy-
żowej na plac zabaw w  m. Żerniki 
– 4551,00 zł,

12) Budowa ścieżki rowerowej na terenie 
gminy Sobków – 4000,00 zł,

13) Wykonanie boiska asfaltowego wraz 
z osprzętem oraz uporządkowanie pla-
cu wokół tego boiska w  m. Brzeźno 
– 25 000,00 zł,

14) Zakup gruntu pod przepompownie w m. 
Mokrsko Dolne – 10 000,00 zł,

15) Zakup i ustawienie wiaty przystankowej 
obok cmentarza w Sobkowie – 4000,00 zł,

16) Wyposażenie miejsc rekreacji i wypo-
czynku w urządzenia rekreacyjno-sporto-
we – 61 000,00 zł w ramach zagospoda-
rowania wolnego czasu dla mieszkańców 
gminy Sobków,

17) Przebudowa, odbudowa budynku po 
byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków 
– 50 000,00 zł,

18) Wykonanie instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku świetlicy w m. Kotlice 
Stare – 16 867,00 zł 

19) Kontynuacja budowy chodnika oraz schod-
ków do świetlicy wiejskiej w m. Lipa w celu 
wykonania łazienki – 11 998,00 zł,

20) Zagospodarowanie terenu wokół budyn-
ku świetlicy wiejskiej w m. Chomentów 
– 17 121,00 zł.

W budżecie Gminy zostały zaplanowane środki 
na zabezpieczenie wkładu własnego na remonty 
dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywio-
łowych w kwocie 130 000,00 zł na zadania: 
1) Remont drogi gminnej nr 383010T Sob-

ków oczyszczalnia – Korytnica wraz z bu-
dową przepustu,

2) Remont drogi gminnej nr 383031T Sob-
ków ul. Spacerowa.

Środki pieniężne na zadnia inwestycyjne, na 
które Gmina będzie składała wnioski o do-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej 
zaplanowano w kwocie niezbędnej do zabez-
pieczenia środków na wkład własny.
Plan wydatków na bieżące zadania oświa-
towe wynosi 11  603  819,00 zł, nato-
miast subwencja oświatowa w  kwocie 
7 973 184,00 zł, oraz dotacja na przed-
szkola i oddziały przedszkolne 311 000,00 
zł stanowi razem kwotę 8 284 184,00 zł. 
Na zadania z  zakresu Pomocy społecz-
nej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 
4 256 404,00 zł, głównie dotyczą one zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej.

Projekt budżetu Gminy na 2016 rok

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: Piotr Wawer, Wioletta Zielonka, 
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.
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Lp. Nazwa zadania Zakres robót Kwota 
z budżetu gminy

Uwagi

DZIAŁ 600 Rozdział 60014 DROGI POWIATOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T na od-
cinku Brzeg – Sobków – Lipa

Wykonano:
– 2065 mb nowej nawierzchni asfaltowej
– 2787 mb chodnika szerokości 1,3–1,5 m 
– 1 słup z oprawą 
– 4522,20 mb obustronnego poszerzenia jezdni 
– 3 nowe zatoki autobusowe z peronami 

640 000,00 Dotacja 
celowa 

dla 
powiatu 

jędrzejowskiego

RAZEM Dział 600 Rozdział 60014 Drogi Powiatowe 640 000,00

DZIAŁ 600 Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowe-
go w centrum wsi Bizoręda

Położenie nawierzchi asfaltowej w obrębie przystan-
ku

1 869,60

2. Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepusto-
wych w m. Chomentów

Zakup i ustawienie wiaty przystankowej 3 581,76

3. Zakup wiaty przystankowej przy drodze Lipa 
– Jawór

Zakup i ustawienie wiaty przystankowej 3 517,80

RAZEM Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy 8 969,16

DZIAŁ 600 Rozdział 60016 DROGI GMINNE

1. Położenie nawieżchni asfaltowej na ul. Spacero-
wej w m. Sobków

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 46 m 
i szerokości 6 m

39 050,40

2. Budowa chodnika w drodze gminnej przez miej-
scowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej 
w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego.

Budowa chodnika wraz z kanałem odwadniającym 
długości 496 m oraz szerokości 1,5 m

229 216,28

RAZEM Dział 600 Rozdział 60016 Drogi Gminne 268 266,68

DZIAŁ 600 Rozdział 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy 
drodze wewnętrznej nr ew. 1105 w m. Korytnica

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 140 m i sze-
rokości 3,5 m oraz barier obustronnie długości 130 m

92 501,74

2. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze we-
wnętrznej w Miąsowej (przysiółek Chabaców)

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 95 m 
i szerokości 3 m

27 157,78

3. Połóżenie dywanika asfaltowego od trasy E7 
w stronę posesji P. R. Błachuckiego w m. Miąsowa

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 85 m 
i szerokości 3,5 m

26 372,96

4. Przebudowa drogi w kierunku przysiółka Doły 
w m. Mzurowa

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 64 m 
i szerokości 4 m

23 212,73

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od 
drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbar-
czyk w m. Sokołów Dolny

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 80 m 
i szerokości 3,5 m

23 949,00

6. Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej 
na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. So-
kołów Dolny

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 40 m 
i szerokości 3 m

15 684,66

7. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od 
posesji P. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona 
w ewidencji gruntów nr 750/1) w m. Staniowice

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 50 m 
i szerokości 5 m

26 745,73

8. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze we-
wętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od 
posesji P. S. Tekiel w kierunku Łukowej.

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 60 m 
i szerokości 5 m

26 276,40

9. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze we-
wnętrznej od nr 20 przez las w m. Wólka Kawęcka

Położenie nawierzchni asfaltowej długości 95 m 
i szerokości 3,5 m

33 835,18

10. Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej 
(Plac przy remizie) w m. Sobków

Położenie nawierzchni asfaltowej 482 m2 42 016,57

11. Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica – Za-
górze nr ewid. 761

Wykonanie dokumentacji projektowej 1 476,00

RAZEM Dział 600 Rozdział 60017 Drogi Wewnętrzne 339 228,75

OGÓŁEM 1 256 464,59

Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach w 2015 roku
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I. Adaptacja pomieszczeń budynku Szko-
ły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę 
szkolną

W dniu 24.03.2015 r. została podpisana 
umowa dotycząca opracowania dokumenta-
cji projektowej „Adaptacji pomieszczeń bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na 
stołówkę szkolną”. Wartość zadania wyno-
siła 14 489,40 zł. Wykonawcą zadania była 
firma KARCAD Urszula Warzecha-Tywoniuk, 
Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 26-026 
Morawica. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej obejmowało wykonanie:
• Inwentaryzacji części budynku przezna-

czonego na stołówkę;
• Koncepcji projektowej;
• Dokumentacji kosztorysowej;
• Specyfikacji technicznej wykonania i od-

bioru robót;
• Kompletnego projektu budowlanego wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.

II. Adaptacja pomieszczeń budynku Szko-
ły Podstawowej w Staniowicach na Przed-
szkole

W wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja 
pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej 
w Staniowicach na Przedszkole” została 
wybrana firma KARCAD Urszula Warzecha- 
Tywoniuk, Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 
26-026 Morawica. Umowa z Wykonawcą 
została podpisana w dniu 27.03.2015 r. na 
kwotę 24 477,00 zł . W dniu 13.10.2015 r. 
do Urzędu Gminy Sobków wpłynął projekt 
budowlany niniejszej inwestycji.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
obejmowało wykonanie:
• Inwentaryzacji części budynku przezna-

czonego na przedszkole;
• Koncepcji projektowej;

IV. Zagospodarowanie i doposażenie pla-
cu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Chomentów

W  wyniku przeprowadzonego przetar-
gu na wykonanie zadania pn. „Zagospo-
darowanie i doposażenie placu zabaw dla 
dzieci w miejscowości Chomentów” zosta-
ła wybrana firma STARMAX Marek Star-
czewski, z którą została podpisana umowa 
w dniu 16.07.2015 r. na kwotę 5000,00 
zł. Prace były wykonywane w terminie od 
04.08.2015r. do 05.08.2015 r.

Zadanie obejmowało następujący zakres 
prac:
– Dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń:
• Orbitrek – szt. 1
• Urządzenie do trenowania nóg – szt. 1

V. Przebudowa pomieszczeń przedszkola 
w Miąsowej w budynku Agronomówki

W  wyniku przeprowadzonego zapyta-
nia ofertowego na wykonanie zadania pn. 
„Przebudowa pomieszczeń przedszko-
la w Miąsowej w budynku Agronomówki”, 
najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma 
Hydro-Spaw Dawid Puchrowicz, ul. Połu-
dniowa 14, 28-305 Sobków, z  którą zo-
stała podpisana umowa 07.07.2015 r. na 
wykonanie robót za cenę 39 360,00 zł. Ro-
boty budowlane były prowadzone w dniach 
07.07.2015 r. – 05.08.2015 r.

Inwestycja obejmowała następujący zakres 
prac:
Roboty instalacyjne:
• Demontaż piecokuchni w pomieszczeniu 

kuchennym 
• Udrożnienie kanału dymowego w  po-

mieszczeniu piwnic
• Wyburzenie dwóch ścianek w pomiesz-

czeniu przewidzianym na kotłownię 
• Montaż kotła c.o. z podajnikiem na eko-

groszek o mocy 20 kW oraz uzbrojenie 

• Dokumentacji kosztorysowej dla przewi-
dzianego w dokumentacji projektowej za-
kresu prac;

• Specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót;

• Kompletnego projektu budowlanego wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami;

• Dokumentacji projektowej i kosztoryso-
wej.

III. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w Korytnicy

W dniu 30.04.2015 r. został ogłoszony 
przez Gminę Sobków przetarg na opracowa-
nie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego w Korytnicy”. Wykonawcą zadania, 
wyłonionym w drodze przetargu została fir-
ma KARCAD Urszula Warzecha-Tywoniuk, 
Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 26-026 
Morawica. Umowa z Wykonawcą została 
podpisana w dniu 27.05.2015 r. na kwotę 
19 557,00 zł. Dokumentacja została zakoń-
czona dnia 16.09.2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
obejmowało wykonanie:
• Koncepcji zagospodarowania terenu;
• Dokumentacji kosztorysowej dla przewi-

dzianego w dokumentacji projektowej za-
kresu prac; 

• Specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót;

• Dokumentacji projektowej do przygoto-
wania pozwolenia/zgłoszenia do organu 
budowlanego wraz z pozwoleniem wod-
noprawnym;

• Koncepcja i projekt zagospodarowania 
terenu rekreacyjnego w Korytnicy obej-
mowały m.in. alejki, chodniki, krzewy 
ozdobne, plac zabaw, urządzenia siłowe, 
altankę, boisko do piłki nożnej, ławeczki, 
ogrodzenie. 

Ogrodzenia placu rekreacyjnego od strony 
południowej w miejscowości Szczepanów

Informacja z realizacji 
inwestycji i zadań w 2015 r.
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kotłowni (w tym: rury doprowadzające 
wodę, podłączenie naczynia zbiorczego 
otwartego, pompa c.o.)

• Roboty w zakresie wod. – kan. w po-
mieszczeniu kuchni i łazienki: 

 – demontaż starych rur kanalizacyjnych, 
wodnych, c.o. i montaż nowych;

 – wykonanie białego montażu;
Roboty remontowe:
Kuchnia, łazienka i korytarz:
• Ułożenie glazury na ścianach; 
• Wykonanie robót elektrycznych;
• Montaż skrzydeł drzwiowych;
• Szpachlowanie ścian i sufitów;
• Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyj-

ną.

VI. Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Brzeźnie

Dnia 07.08.2015 r. dokonano odbioru 
końcowego robót dotyczących wykonania za-
dania pn. „Remont budynku świetlicy wiej-
skiej w Brzeźnie”. Wykonawcą niniejszego 
zadania wyłonionym w drodze zapytania 
cenowego była firma Usługi Ogólnobudow-
lane Adam Gałczyński, ul. Partyzantów 43 
A, 28-300 Jędrzejów. Umowa z Wykonaw-
cą została podpisana w dniu 20.07.2015 r. 
na kwotę 9782,03 zł. Prace trwały od dnia 
20.07.2015 r. do 28.07.2015 r. 

Zakres prowadzonych robót remontowych 
obejmował:
1) Sufit podwieszany:
– Demontaż istniejącego sufitu wykonanego 

z płyt pilśniowych mocowanych od spodu 
do konstrukcji stalowej;

– Wykonanie robót elektrycznych;
– Ułożenie wełny mineralnej gr. 18 cm;
– Montaż sidingu – kolor biały – 70,5 m2;
– Ułożenie membrany Tyvek 
2) Okratowanie okien o wym. 166 x 226 cm 

– 2 szt.

VII. Remont budynku świetlicy (zrobienie 
podwieszanego sufitu) w Starych Kotlicach

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa 
„SERZYG” Grzegorz Kuncewicz, Jasionna 
100, 28-300 Jędrzejów z najkorzystniejszą 
ofertą cenową 10 250,00 zł została wybra-
na jako Wykonawca zadania pn. „Remont 
budynku świetlicy (zrobienie podwieszanego 
sufitu) w Starych Kotlicach”. Umowa z wy-
konawcą została podpisana 23.07.2015 r. 
Prace remontowe były prowadzone w dniach 
30.07.2015 r. – 21.08.2015 r.

Prace remontowe obejmowały:
– Demontaż istniejącego sufitu; 
– Wykonanie robót elektrycznych;
– Ułożenie wełny mineralnej gr. 18 cm;
– Montaż sidingu – kolor biały;
– Ułożenie membrany Tyvek; 
– Montaż nowego gąsiora;
– Montaż obróbki komina.

VIII. Doposażenie placu zabaw na boisku 
gminnym w Sokołowie Górnym

W wyniku przeprowadzonego przetargu na 
wykonanie zadania pn. „Doposażenie pla-
cu zabaw na boisku gminnym w Sokołowie 
Górnym” została wybrana firma STARMAX 

Marek Starczewski. Umowa z Wykonawcą 
została podpisana w dniu 20.07.2015 r. 
w kwocie 8 612,46 zł. Roboty budowlane 
były prowadzone w dniach 4.08.2015 r.- 
5.08.2015 r.

Zadanie obejmowało następujący zakres 
prac:
Dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń:
• Orbitrek – szt. 1
• Urządzenie do trenowania nóg – szt. 1
• Rowerek – szt. 1.

IX. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Sobków

W wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego na wykonanie opracowania „Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Sobków” została wybrana firma Centrum 
Doradztwa Energetycznego, ul. Krakowska 
11, 43-190 Mikołów reprezentowana przez 
Prezesa Zarządu Wojciecha Płachetka. Umo-
wa z Wykonawcą została podpisana w dniu 
05.08.2015 r. Wartość zadania wyniosła 19 
950,00 zł.

W ramach zamówienia należało:
1) Opracować Plan Gospodarki Niskoemisyj-

nej dla Gminy Sobków wraz z wymagany-
mi uzgodnieniami

2) Stworzyć bazę danych zawierającą wyse-
lekcjonowane i usystematyzowane infor-
macje pozwalające na ocenę gospodarki 
energią w gminie w poszczególnych sek-
torach i obiektach oraz inwentaryzację 
emisji CO2.

X. Zakup wraz z dostawą opału do kotłowni 
Urzędu Gminy w Sobkowie, świetlic wiej-
skich, kafejki internetowej

W wyniku przeprowadzonego przetargu na 
wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z dosta-
wą opału do kotłowni Urzędu Gminy w Sob-
kowie, świetlic wiejskich, kafejki interneto-
wej” została wybrana firma P.W. ROL-BUD 
BIS Biały Paweł, ul. Spacerowa 1, 28-305 
Sobków. Umowa z Wykonawcą została pod-
pisana w dniu 30.10.2015 r. i będzie obej-
mować od 2 listopada 2015 r. do dnia 30 

kwietnia 2016 r. Kwota wydana na realiza-
cję zadania wyniosła 49 070,00 zł.

XI. Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyj-
nego od strony południowej w miejscowości 
Szczepanów

Dnia 19 listopada dokonano odbioru końco-
wego robót dotyczących zadania pn. „Wyko-
nanie ogrodzenia placu od strony południo-
wej (droga powiatowa Miąsowa – Bizoręda) 
w miejscowości Szczepanów”. Wykonawcą 
niniejszego zadania wyłonionym w drodze 
zapytania cenowego została firma Usługi 
Ogólnobudowlane Adam Gałczyński, ul. Par-
tyzantów 43 A, 28-300 Jędrzejów, z którą 
została podpisana umowa 15.10.2015 r. na 
wykonanie robót za cenę 6 415,85 zł. Prace 
były wykonane w terminie od 15.10.2015 r. 
do 13.11.2015 r.

Roboty budowlane obejmowały wykonanie:
• Ogrodzenia placu zaprojektowanego 

z  siatki panelowej wysokości 1,23 m 
z obrzeżem prefabrykowanym. 

XII. Budowa chodnika oraz schodków do 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Bizoręda

W wyniku przeprowadzonego przetargu 
na wykonanie zadania pn. „Budowa chod-
nika oraz schodków do świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Bizoręda” została wybrana 
firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Gał-
czyński, ul. Partyzantów 43 A, 28-300 Ję-
drzejów, z którą została podpisana umowa 
20.10.2015 r. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 4 916,16 zł. Prace budowlane były 
wykonane w terminie od 20.10.2015 r. do 
13.11.2015 r.

Zakres prac obejmował wykonanie:
• chodnika łączącego wejście główne 

z wejściem bocznym oraz schodów ze-
wnętrznych prowadzących do wejścia 
głównego oraz bocznego świetlicy.

XIII. Wymiana kotła centralnego ogrzewa-
nia w kotłowni Urzędu Gminy w Sobkowie

W październiku 2015 r. nastąpiła awaria 
pieca CO w kotłowni Urzędu. W związku 

Doposażenie placu zabaw na boisku gminnym w Sokołowie Górnym
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z czym zorganizowano przetarg na wymianę 
pieców CO. W dniu 22.10.2015 r. została 
podpisana umowa dla zadania pn. „Wymia-
na kotła centralnego ogrzewania w kotłowni 
Urzędu Gminy w Sobkowie”. Wartość za-
dania wyniosła 22 878,00 zł. Wykonawcą 
inwestycji została firma Hydro-Spaw Dawid 
Puchrowicz, ul. Południowa 14, 28-305 
Sobków. Prace zostały wykonane w terminie 
22.10.2015 r. – 04.11.2015 r.

Zakres prac obejmował w szczególności:
1. Demontaż 2 pieców CO o mocy 110 kW 

i 70 kW, rozbiórkę i utylizację pieców, 
2. Demontaż części instalacji CO w  po-

mieszczeniu kotłowni, 
3. Montaż kotła CO firmy METALBET na 

ekogroszek o mocy 120 kW z dwoma pa-
leniskami,

4. Montaż nowej instalacji CO przy piecu,
- Montaż instalacji elektrycznej zasilającej 

z pompowni do kotła o dł. ok. 13 mb,
5. Montaż wentylatora w kanale wentylacyj-

nym o wyd. dostosowanej do pomiesz-
czenia kotłowni wraz z podejściem elek-
trycznym o dł. ok. 5 m.

6. Montaż tablicy rozdzielczej w pompowni 
kotłowni w celu bezpiecznego zasilania 
pomp obiegowych CO wraz ze stycznika-
mi i czujnikiem zaniku faz oraz bezpiecz-
nego funkcjonowania kotła CO w przy-
padku braku prądu i jego wznowienia.

XIV. Przeprowadzenie pięcioletnich kontroli 
stanu technicznego budynków Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie oraz budynków będących 
w zasobie mieszkaniowym gminy Sobków

W  wyniku przeprowadzonego zapyta-
nia cenowego na wykonanie zadania pn. 
„Przeprowadzenie pięcioletnich kontroli 

stanu technicznego budynków Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie oraz budynków będących 
w zasobie mieszkaniowym gminy Sobków” 
została wybrana firma KNK Budownictwo 
Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 
Kielce, z którą została podpisana umowa 
10.11.2015 r. Cały koszt realizacji wyniósł 
2980,00 zł. 

XV. Budowa zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej 
w Lipie

Firma EKWOD Sp. z  o.o. Przedsiębior-
stwo Techniczno-Produkcyjne, ul. Rolna 6, 
25-419 Kielce reprezentowana przez Pana 
Mirosława Gruszkę została wybrana jako 
wykonawca zadania pn. „Budowa zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy 
świetlicy wiejskiej w Lipie” za cenę 7626,00 
zł. Umowa z niniejszym wykonawcą została 
podpisana 04.11.2015 r.

W ramach zadania zostały wykonane nw. 
prace:
a) zabezpieczenie placu budowy
b) wykopy pod zbiornik i przyłącze z niwe-

lacją terenu oraz rozbiórka istniejącego 
chodnika (częściowa)

c) roboty montażowe – montaż zbiornika 
w wykopie oraz montaż rurociągów

d) roboty ziemne – zasypanie wykopów oraz 
odtworzenie do stanu pierwotnego chod-
nika

e) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
zagospodarowania terenu.

XVI. Niwelacja terenu i wykonanie ogrodze-
nia wokół świetlicy w miejscowości Cho-
mentów 

W dniu 20.10.2015 r. zostało ogłoszone 

przez Gminę Sobków zapytanie ofertowe na 
„Niwelację terenu i wykonanie ogrodzenia 
wokół świetlicy w miejscowości Chomen-
tów”. Wykonawcą zadania została firma 
Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyń-
ski, ul. Partyzantów 43 A, 28-300 Jędrze-
jów. W dniu 13.11.2015 r. została podpi-
sana umowa z ww. wykonawcą o wartości 
16 984,49 zł.

Inwestycja obejmuje w szczególności:
• niwelację terenu działki nr 453 zgodnie 

z dokumentacją projektową.
• wywóz nadmiaru ziemi,
• ogrodzenie panelowe przy budynku świe-

tlicy od strony północnej pomiędzy bu-
dynkiem świetlicy a istniejącym ogrodze-
niem.

• wykonanie schodów z kostki brukowej,
• wykonanie chodnika z kostki brukowej,
• dowóz ziemi urodzajnej.

XVII. Remont przyłącza kanalizacyjnego bu-
dynku Urzędu Gminy w Sobkowie

W związku z awarią przyłącza kanalizacyj-
nego przeprowadzone zostało zapytanie ofer-
towe na jego wymianę. Dnia 4.11.2015 r. 
dokonano odbioru końcowego robót dotyczą-
cych wykonania zadania pn. „Remont przy-
łącza kanalizacyjnego budynku Urzędu Gmi-
ny w Sobkowie”. Wykonawcą ww. zadania 
wyłonionym w drodze zapytania ofertowego 
została firma Hydro-Spaw Dawid Puchro-
wicz, ul. Południowa 14, 28-305 Sobków. 
Kwota wydana na realizację zadania wynio-
sła 1280,00 zł. Umowa z ww. wykonawcą 
została podpisana 2.10.2015 r. Prace zosta-
ły wykonane 2.11.2015 r. do 5.11.2015 r.

Zakres prowadzonych robót obejmował 
w szczególności:

Chodnik oraz schodki do świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Bizoręda



GŁOS SOBKOWA – listopad – grudzień 2015 13

• Wykonanie wykopu liniowego o głęboko-
ści ok. 1,2 m i szer. 60 cm

• Demontaż starych zatkanych rur żeliw-
nych kanalizacyjnych od budynku Urzę-
du Gminy w Sobkowie do przepompowni 
ścieków

• Wykonanie podsypki piaskowej w wyko-
pie liniowym o gr. 10 cm

• Montaż studzienki rewizyjnej o śr. 315 
cm z włazem z pcv przy budynku 

• Montaż rur kanalizacyjnych z PCV o śr. 
160 mm i gr. 3,2 mm od studzienki rewi-
zyjnej do przepompowni ścieków 

• Wykonanie próby szczelności przyłącza 
kanalizacyjnego,

• Zasypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 
na wys. 10 cm nad rury.

XVIII. Remont instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku świetlicy wiejskiej w Cho-
mentowie

W dniu 14.10.2015 r. została podpisana 
umowa na wykonanie zadania pn. „Remont 
instalacji centralnego ogrzewania w budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Chomentowie”. War-
tość zadania wyniosła 2 042,70 zł brutto. 
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze 
przetargu cenowego została firma P.U.H. SO-
LAR-BUD Jerzy Lechowski, Wolica ul. Szkol-
na 3, 26-060 Chęciny.

Remont obejmował w szczególności wyko-
nanie nw. prac:
1. Pomieszczenie świetlicy:
• Montaż dwóch grzejników konwertoro-

wych F22 600/1200 w pomieszczeniu 
świetlicy,

• Montaż dwóch zaworów termostatycz-
nych do grzejników w  pomieszczeniu 
świetlicy,

• Uzupełnienie instalacji CO płynem ter-
malnym 20 l.

2. Pomieszczenie kotłowni:
• Wymianę niesprawnej pompy obiegowej 

centralnego ogrzewania 
• Montaż zaworu zwrotnego na dopuszcza-

niu cieczy do instalacji CO.

XIX. Wykonanie 5-letnich przeglądów insta-
lacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy 
w Sobkowie oraz budynków będących w za-
sobie mieszkaniowym gminy Sobków

W dniu 23.11.2015 r. została podpisana 
umowa na wykonanie zadania „Wykonanie 
5-letnich przeglądów instalacji elektrycz-
nej w budynku Urzędu Gminy w Sobkowie 
oraz budynków będących w zasobie miesz-
kaniowym gminy Sobków”. Wykonawcą za-
dania została firma CK-INSTAL INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE Konrad Chatys, Bizoręda 
13, 28-305 Sobków. Wartość prac wyniosła 
4797,00 zł.

XX. Wykonanie instalacji klimatyzacji w bu-
dynku Urzędu Gminy

W dniu 12.10.2015 r. została podpisana 
umowa na wykonanie zadania pn. „Wyko-
nanie instalacji klimatyzacji w  budynku 
Urzędu Gminy”. Wykonawcą zadania wyło-
nionym w drodze zapytania ofertowego zo-
stała firma P.H.U. TOP KLIMA, ul. Jesionowa 
31 B, 25-540 Kielce reprezentowana przez 
Pana Tomasza Sułowskiego. Wartość inwe-
stycji wyniosła 27 798,00 zł. Prace zostały 
wykonane do dnia 31.10.2015 r.

Zakres prac obejmował w szczególności 
wykonanie:
• Instalacji klimatyzacji urządzeń w sied-

miu pomieszczeniach budynku Urzędu.

XXI. Utworzenie punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych na terenie gminy 
Sobków

W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013,działanie 321 
podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej zrealizowana została inwestycja 

pn. „Utworzenie punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych na terenie gminy 
Sobków”. Wykonawcą zadania, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, była 
firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Gał-
czyński ul. Partyzantów 43A, 28-300 Ję-
drzejów. W dniu 17.03.2015 r. została pod-
pisana z Wykonawcą umowa nr 51/2015 na 
realizację powyższego zadania na kwotę 379 
976,77 zł brutto. Termin realizacji robót do 
15 maja 2015 roku. 

W ramach tej Inwestycji wykonany został 
następujący zakres czynności: nawierzchnia 
placu, ogrodzenie, oświetlenie terenu, moni-
toring, przyłącze wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej, zakup kontenerów magazyno-
wych, socjalnych oraz innych przeznaczo-
nych na zbieranie odpadów segregowanych, 
takich jak: papier i tektura, szkło bezbarwne 
i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal, odpa-
dy zielone i ogrodowe, odpady wielomateria-
łowe, odpady ulegające biodegradacji, odpa-
dy budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki, zużyte baterie i akumulatory, chemika-
lia, opakowania po środkach ochrony roślin, 
zużyte opony, popiół, inne odpady niebez-
pieczne. 

Nadzór nad robotami prowadził Zakład 
Usług Inwestycyjnych „LATBUD” Zbigniew 
Lato z Jędrzejowa. Nadzór obejmował bran-
że konstrukcyjno – budowlaną, elektryczną 
i sanitarną za umowną kwotę 4 182,00 zł 
brutto. 

Dnia 29.05.2015 r. dokonano odbioru 
końcowego ww. inwestycji.

Zadanie to finansowane było z  budże-
tu gminy oraz ze środków unijnych. Cał-
kowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 
404 576,77 zł brutto, w tym kwota dofi-
nansowania 200 000,00 zł. Z dniem 1 paź-
dziernika 2015 r. został uruchomiony Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Niwelacja terenu wokół świetlicy w miejscowości 
Chomentów 
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w Sobkowie na podstawie zarządzenia Wójta 
Gminy w Sobkowie nr OSK.120.101.2015 
z dnia 14 września 2015 r. 

XXII. Niwelacja terenu po dzikim wysypi-
sku śmieci w msc. Korytnica na działce o nr 
ewidencyjnym 214

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze 
zapytania ofertowego była firma Przedsię-
biorstwo Usługowe, Wojciech Kubiec, ul. Za-
górska 310, 25-362 Kielce z ceną 9 225,00 
zł brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 

Zadanie to polegało na wyrównaniu tere-
nu poprzez zasypanie istniejących zagłębień, 
wyrównanie terenu do rzędnej w dostosowa-
niu do przyległego terenu, posprzątanie go. 
Zamontowaniu 2 tablic informacyjnych „Te-
ren prywatny – zakaz wysypywania śmieci 
i gruzu” w miejscu zlikwidowanego dzikiego 
wysypiska. 

Odbioru robót dokonano w dniu 20 listopa-
da 2015 roku.

XXIII. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z tere-
nu Gminy Sobków w okresie od 1 marca 
2015 r. do 31 października 2016 r.

Na realizację przedmiotowego zadania 
złożonych zostało 4 oferty. Wybrana zo-
stała oferta najkorzystniejsza przedsię-
biorstwa „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. 
Zakładowa 29, 26-052 Nowiny za cenę 
580 000,00 zł brutto, która w kryterium 
oceny ofert jakim była cena i  jakość uzy-
skała największą liczbę punktów. Umowa 
z na realizację zadania podpisana została 
w dniu 17.02.2015 r.

XXIV. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej na terenie Gminy Sobków
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Sobków ul. Spacerowa

W dniu 21.10.2015 r. została podpisana 
umowa nr 216/2015 z Wykonawcą zadania 

firmą Przedsiębiorstwo Techniczno-Produk-
cyjne EKWOD Sp. z o.o. ul. Rolna 6, 25-419 
Kielce, na realizację inwestycji pn. „Rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sob-
ków ul. Spacerowa’’. Inwestycja ta obejmuje 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Sobków ul. Spacerowa w tym:
– wykonanie odcinka sieci kanalizacji sa-

nitarnej z rur PVC 200 mm o długości 
L=212,5 m;

– wykonanie odcinka sieci kanalizacji sa-
nitarnej z rur PVC 160 mm o długości 
L=3,5 m. Sieć kanalizacji sanitarnej 
usytuowana jest w pasie drogi gminnej 
i działkach prywatnych. 

Koszt realizacji inwestycji wg umowy z Wy-
konawcą wynosi 59 611,43 zł. Planowany 
termin zakończenia robót przewidziany jest 
na 4 grudnia 2015 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej przesyło-
wej na terenie gminy Sobków od miejscowo-
ści Brzeźno do m. Brzegi 

W dniu 16.02.2015 r. została podpisana 
umowa nr 30/2015 z Wykonawcą zadania 
firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Mon-
tażowe „ELWOD” U. Błońska, E. Błońska, 
Domaszowice 216, 25-900 Kielce na re-
alizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sob-
ków od miejscowości Brzeźno do m. Brzegi”. 
Wartość zadania wyniosła 174 010,94 zł. 
Zakres inwestycji obejmował budowę sieci 
Ø2215 o długości 7 km.

3. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej w m. Sobków ul. ul. Spółdzielcza

W dniu 19.05.2015 r. została podpisana 
umowa nr 116/2015 z Wykonawcą zadania 
firmą Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych 
CO i GAZ mgr inż. Zbigniew Zygulski ul. Bar-
bary 14, 28-300 Jędrzejów na opracowanie 
dokumentacji projektowej zadania pn. „Roz-
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
w m. Sobków ul. Spółdzielcza”. Wartość za-
dania wyniosła 5904,00 zł.

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Sobków ul. Spacerowa

W dniu 19.06.2015 r. została podpisana 
umowa nr 117/2015 z Wykonawcą zadania 
firmą Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych 
CO i GAZ mgr inż. Zbigniew Zygulski ul. Bar-
bary 14, 28-300 Jędrzejów na opracowanie 
dokumentacji projektowej zadania pn. „Roz-
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sobków 
ul. ul. Spacerowa”. Wartość zadania wynio-
sła 4059,00 zł.

5. Przebudowa przepompowni ścieków su-
rowych na oczyszczalni ścieków w Sobkowie

W dniu 24.07.2015 r. została podpisana 
umowa nr 152/2015 z Wykonawcą zadania 
firmą Przedsiębiorstwo Techniczno-Produk-
cyjne EKWOD Sp. z o.o. ul. Rolna 6, 25-419 
Kielce na realizację zadania pn. Przebudo-
wa przepompowni ścieków surowych na 
oczyszczalni ścieków w Sobkowie na kwotę 
39 360,00. Wykonawcą kosztorysu ww. za-
dania była firma Zakład Usług Wodno-Ka-
nalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zbigniew 
Zygulski ul. Barbary 14, 28-300 Jędrzejów. 
Wartość sporządzenia kosztorysu wyniosła 
2375,50 zł. Cały koszt realizacji niniejszego 
zadania wyniósł 41 635,50 zł.

6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. 
Sobków w tym o osadnik ścieków dowożo-
nych

W dniu 16.02.2015 r. została podpisana 
umowa nr 29/2015 z Wykonawcą zadania fir-
mą WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. 
Konrad Rachuna, ul. Karbońska 5/10, 25-640 
Kielce na aktualizację kosztorysu inwestorskie-
go zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w m. Sobków w tym o osadnik ścieków 
dowożonych” na kwotę 1845,00 zł. 

W dniu 6.08.2015 r. została podpisana 
umowa nr 157/2015 z Wykonawcą firmą 
SEWTECH Spółka Cywilna, Grocholin 38,89-
240 Kcynia na wykonanie koncepcji wraz ze 
sporządzeniem dokumentacji ww. zadania. 
Wartość wyniosła łącznie 61 500,00 zł.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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W dniu 27 listopada br, w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach, odbyły się obcho-
dy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

Podsumowano też i nagrodzono samorządy, 
które brały udział w letniej akcji oddawania 
krwi „Krew Darem Życia”.

W 15 edycji akcji letniej „Krew Darem Ży-
cia” udział wzięło 35 gmin z terenu całego 
województwa świętokrzyskiego. 

Po raz trzeci najofiarniejszymi w  regio-
nie świętokrzyskim okazali się krwiodawcy 
z gminy Sobków, i to właśnie dzięki nim gmi-
na Sobków zajęła pierwsze miejsce wśród 

gmin biorących udział w akcji honorowego 
krwiodawstwa. Kolejne miejsca zajęły gminy 
Górno i Strawczyn.

W imieniu wójta gminy Sobków Tadeusza 
Domińczaka z rąk dyrektora RCKiK w Kiel-
cach – Jerzego Stalmasińkiego, pamiątkowy 
puchar za zajęcie I miejsca w zbiórce cenne-
go leku, jakim jest krew i tytuł najofiarniej-
szej Gminy biorącej udział w tej szlachetnej 
inicjatywie, odebrał sekretarz Gminy Sobków 
– Piotr Wawer. 

Podczas całej akcji letniej w 2015 roku 
krew oddało prawie 1600 osób, co prze-
łożyło się na 720 litrów krwi, natomiast 
w samym Sobkowie w akcji zorganizowanej 
podczas festynu w dniu 12 lipca 2015 r. po-
zyskano aż 93 litry (206 osób).

Kiedy Tadeusz Domińczak, wójt gminy Sob-
ków, w 2001 roku pierwszy raz zdecydował się 

na zorganizowanie imprezy, w której przyjem-
nie idzie w parze z pożytecznym, przez myśl 
mu nie przeszło, że nabierze ona aż takich roz-
miarów. Dziś jest to jedna z największych tego 
typu imprez w województwie, a Sobków stał 
się symbolem honorowego krwiodawstwa.

W bieżącym roku na terenie gminy Sobków 
krew oddawano również podczas ferii zimo-
wych 14 lutego w Zespole Placówek Oświa-
towych w Miąsowej i 21 lutego w Szkole 
Podstawowej w Sobkowie krew oddało łącz-
nie 48 osób.

Mieszkańcy gminy Sobków w okresie od 
8 czerwca do 10 lipca br. mogli również odda-
wać krew w Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, przy ul. Ja-
giellońskiej, gdzie zgłosiło się aż 106 osób.

Wójt gminy Sobków składa serdeczne podzię-
kowania osobom, które oddawały dotychczas 
krew podczas wszystkich organizowanych akcji 
„Krew Darem Życia”, jak również sponsorom 
za ich wsparcie na rzecz tak szczytnego celu, 
jakim jest ratowanie życia ludzkiego.

Słowa wdzięczności kieruję również do 
wzystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do realizacji tej szlachetnej 
akcji.

Krew darem życia
Trzeci raz z  rzędu I miejsce Gminy 

Sobków w organizowanej przez RCKiK 
w Kielcach akcji letniej „KREW DAREM 
ŻYCIA”.

W konkursie ekologicznym, pn. „Zbiórka su-
rowców wtórnych” brały udział: Zespół Placó-
wek Oświatowych w Brzegach i Gimnazjum Pu-
bliczne im. Jana Pawła II w Sobkowie. Do dnia 
16 listopada 2015 r. przeprowadzono w tych 
jednostkach zbiórkę surowców wtórnych tj. pu-
szek aluminiowych, makulatury i baterii.

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach 
zebrał największą ilość surowców wtórnych 

i zakwalifikował się do etapu na szczeblu po-
wiatowym. 

Najwięcej surowców wtórnych zebrali 
uczniowie: Patrycja Olszak, Martyna Cha-
tys, Wiktoria Otwinowska z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Brzegach oraz Konrad 
Rokicki, Magdalena Słonina, Magdalena 
Gruszka z Gimnazjum Publicznego im. Jana 
Pawła II w Sobkowie. Uczniowie ci otrzymali 

nagrody książkowe ufundowane przez wójta 
gminy Sobków. 

W dniu 7.12.2015 r. w Centrum Kultu-
ry w Jędrzejowie odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu ekologicznego na szczeblu powia-
towym, w którym Zespół Placówek Oświato-
wych w Brzegach zajął 4. miejsce otrzymu-
jąc od burmistrza miasta Jędrzejowa dyplom 
uznania oraz nagrodę pieniężną.

Konkurs – „Zbiórka surowców wtórnych”
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to połowa ostatecznego wyniku konkursu, 
na drugą składały się głosy Kapituły. Na 
gali podsumowującej plebiscyt w dniu 6 li-
stopada br. gmina Sobków mogła pochwa-
lić się wynikami na wysokich pozycjach. 
W kategorii „Rolnik Roku” z naszej gminy 
najwięcej laurów otrzymał rolnik z Brzegów 
– Tomasz Krzywda: pierwsze miejsce w po-
wiecie jędrzejowskim, drugie miejsce w wo-
jewództwie świętokrzyskim oraz wyróżnienie 
w kategorii roślinnej. Pan Tomasz jest właści-
cielem 36-hektarowego gospodarstwa, zaj-
mującego się produkcją roślinną, szczególnie 
specjalizujące się w uprawie zbóż: pszenica, 
jęczmień, pszenżyto. Do swojej uprawy sto-
suje środki ochrony roślin nowej generacji, 
zaś wykorzystywany materiał siewny jest 
wyselekcjonowany w  centrali nasiewnej. 
Gospodarstwo Pana Krzywdy jest gospo-
darstwem rodzinnym, w którym przy pracy 
w polu pomaga syn Mateusz. 

W  kategorii „Najlepsze Koło Gospodyń 
Wiejskich” pierwsze miejsce w powiecie, 
szóste w województwie świętokrzyskim za-
jęło KGW ze Staniowic. W kategorii „Najlep-
sze Gospodarstwo Agroturystyczne” zostały 
zgłoszone dwa gospodarstwa z naszej gminy, 
jednak zajęły miejsca poza podium. Laureaci 

zostali nagrodzeni wartościowymi nagrodami 
rzeczowymi i talonami na produkty sponso-
rów. Rolnik Tomasz Krzywda w nagrodę za 
zajęcie pierwszego miejsca w powiecie wy-
jedzie na wycieczkę do Brukseli, którą zor-
ganizował europoseł Czesław Siekierski dla 
każdego laureata z powiatu. 

Warto wspomnieć, iż w  ubiegłym roku 
KGW Korytniczanki zajęło pierwsze miejsce 
w województwie świętokrzyskim w swojej 
kategorii. Z tej racji w dniu 6 listopada br. 
Korytniczanki gościły na gali finałowej, na 
której wystawiły stoisko z degustacją przygo-
towanych własnoręcznie potraw dla wszyst-
kich uczestników gali. Również KGW Stanio-
wice promowało gminę Sobków, prowadząc 
degustację swoich specjałów.

Plebiscyt ogłoszono w kategoriach: „Rol-
nik Roku”, „Najlepsze Gospodarstwo Agro-
turystyczne”, „Najlepsze Koło Gospodyń 
Wiejskich”. Zgłoszeń kandydatów można 
było dokonywać w dniach od 3.07.2015 r. 
do 11.09.2015 r. Z terenu Gminy Sobków 
zgłoszono 5 kandydatów we wszystkich ka-
tegoriach łącznie. Zasady plebiscytu były 
jasne. Kandydaci mogli uzyskać punkty po-
przez głosowanie na trzy sposoby – za pomo-
cą SMS-ów, klików przy każdej prezentacji  
na portalu „Echa Dnia” oraz klików na Fa-
cebooku. Głosowanie zakończyło się w śro-
dę, 21 października o północy. Jednak była 

Gmina Sobków ma się czym pochwalić
Jak co roku redakcja „Echa Dnia” ogłosiła Plebiscyt w Województwie Świętokrzy-

skim, w kategoriach: „Rolnik Roku”, „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne”, 
„Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich”. Patronem plebiscytu został również wójt 
gminy Sobków Tadeusz Domińczak. 
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