
Wójt Tadeusz Domińczak otwiera XV Jubileuszowy Festyn 
Rodzinny w Sobkowie.

Wójt gminy, wraz zaproszonymi gośćmi oraz uczestnikami festynu, oglądają występy na scenie.
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Atrakcje i dobra zabawa dla każdego

91 litrów od 203 dawców !

XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny „Krew dartem życia” w Sobkowie

Akcja „Krew darem życia”

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 3

Festyn rozpoczął się wczesnym po-
południem od występów kilkudziesięcio-
osobowego zespołu wokalno – tanecznego 
„Rytmix” z miejscowej Szkoły Podsta-
wowej, przygotowany przez nauczycielkę 
i instruktorkę kultury Olgę Wójcik. Zespół 
istnieje od 2009 roku i liczy 37 osób. Brał 
udział w licznych przeglądach, konkursach, 

Bardzo udany był XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny w Sobkowie, w niedzielę - 12 
lipca br. - w parku gminnym. Wójt gminy Tadeusz Domińczak, jako jego organizator, 
zadbał o odpowiedni program festynu, o atrakcyjnych wykonawców, z zespołem Bayer 
Full na czele, znakomicie spisali się mieszkańcy gminy i przyjezdni, którzy uczestnicząc 
w akcji „Krew darem życia”, oddali honorowo prawie 91 litrów tego cennego leku.

m.in.: „Tęczowe piosenki” Jana Wojdaka, 
„Wygraj sukces”, „Rytm i melodie Majki” 
(Jeżowskiej – przyp. red.), zdobywając tam 
cenne trofea. Zespół wystąpił na festynie 
kilka razy, zyskując uznanie i sympatię pu-
bliczności.

Punktualnie o godz. 15.00 na festynową 
scenę wyszli: wójt Tadeusz Domińczak, se-

kretarz gminy Piotr Wawer oraz pełnomoc-
nik wójta Tomasz Sęk. Gospodarz gminy 
serdecznie powitał przybyłych mieszkań-
ców oraz gości, m.in.: starostę pow. jędrze-
jowskiego Edmunda Kaczmarka, dyrek-
tora Świętokrzyskiego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa Jerzego Stalma-
sińskiego, dyrektora Banku Spółdzielczego 
w Kielcach Stanisława Matejkiewicza, 
przewodniczącego Rady Gminy Sobków 
Ryszarda Dębińskiego, sponsorów festynu 
oraz wykonawców.

Kolejna, jubileuszowa już akcja „Krew darem życia”, jaka 
odbyła się 12 lipca br., podczas Festynu Rodzinnego w Sobkowie, 
przyniosła rekordowe rezultaty. W niedzielę, do gimnazjum w Sob-
kowie, gdzie swoje stanowiska do poboru krwi rozstawiło Święto-
krzyskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgłosiły się 
263 osoby. 203 z nich zakwalifikowano do oddania najcenniejszego 
leku. W sumie Bank Krwi pozyskał prawie 91 litrów tego leku.

To dar, z którego bardzo cieszy się kieleckie centrum, albowiem 
sytuacja z zaopatrzeniem w krew jest dramatyczna. Po prostu jej cią-
gle brakuje, zwłaszcza grup : A rh plus i minus, „0” - rh plus i minus 
oraz „B” i „B” minus.
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XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny - fotoreportaż

Najlepsi krwiodawcy z gospodarzami  
gminy na scenie festynu.

Uhonorowani sponsorzy festynu  
w towarzystwie gospodarzy gminy.

Występują dziewczęta z zespołu „Rytmix” z Sobkowa.

Śpiewa  
Ola Gruszczyńska.

Honorowi dawcy oddają krew podczas festynu rodzinnego.

Rodzinka Danuty Kantarek przyszła 
na festyn z najmłodszą latoroślą,  
11- miesięczna Milenką.

Publiczność dopisała na koncertach.

Występ  
Samanty Przygodzkiej. Występuje gwiazda wieczoru zespół Bayer Full.
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dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Wójt nawiązał do początków akcji „Krew 
darem życia” na terenie gminy. Odbyła się ona 
z jego inicjatywy, przy współpracy ze ŚCKiK. 
Dzięki temu, w ciągu tego okresu 2.914 daw-
ców oddało 1.312 litrów krwi, ratując tym sa-
mym wiele istnień ludzkich. Wójt podziękował 
ludziom dobrej woli i czułego serca za ten cenny 
dar. Zaapelował jednocześnie do udziału w ju-
bileuszowej akcji. Uczestnicy festynu wzięli so-
bie ten apel głęboko do serca o czym świadczy 
wynik niedzielnej akcji (piszemy na ten temat 
oddzielnie). Na zakończenie swojego wystąpie-
nia włodarz gminy Sobków życzył wszystkim 
uczestnikom festynu dobrej zabawy.

Z okazji Jubileuszowego XV Festynu Ro-
dzinnego, wójt postanowił uhonorować spe-
cjalnymi grawertonami krwiodawców, którzy 
wytrwale oddawali krew podczas kolejnych 
festynów. Na scenę poproszono: Grzegorza 
Wójcika, Krzysztofa Wojciechowskiego, 
Józefa Szwaczkę, Krzysztofa Jaworskiego, 
Wiolettę Durło, Michała Barczyńskiego oraz 
Michała Pyczka. Wójt wręczył wyróżnionym 
krwiodawcom grawertony a publiczność na-
grodziła ich dodatkowo oklaskami.

Festyn jubileuszowy stał się także okazją 
do podziękowań osobom, firmom i instytu-
cjom, dzięki którym możliwe było i jest or-
ganizowanie corocznych imprez połączonych 
z honorowym oddawaniem krwi. Specjalne 
grawertony wójt przyznał osobom oraz repre-
zentowanym przez nie firmom: dr Barbarze 
Kopczyńskiej – prezesowi EGM Sp. z o.o. 
w Krakowie, Marcinowi Połowniakowi – dy-

rektorowi Kopalni „Wierzbica” w Sobkowie, 
Jerzemu Stalmasińskiemu – dyrektorowi 
ŚCKiK w Kielcach, Wacławowi Ciepluchowi 
– prezesowi PROFAR - u, Edmundowi Kacz-
markowi – staroście jędrzejowskiemu, Wal-
demarowi Grabowskiemu i Zbigniewowi 
Olesińskiemu – właścicielom Fermy Drobiu 
w Sobkowie, Stanisławowi Matejkiewiczowi 
– prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Kielcach, Tomaszowi Krzywdzie – biz-
nesmenowi z Brzegów, Ryszardowi Dębiń-
skiemu – przewodniczącemu Rady Gminy 
Sobków oraz Tadeuszowi Białemu – właści-
cielowi firmy ROLBUD w Sobkowie.

Po części oficjalnej na scenie pojawiła się 
kapela Stanisława Malickiego z Sędziszo-
wa, z solistką Darią Opałka. Ludowi artyści 
spodobali się publiczności, o czym świadczyły 
jej gromkie oklaski. Bardzo życzliwie publicz-
ność przyjęła także występ Wirginii Nowackiej 
– utalentowanej solistki z gimnazjum w Miąso-
wej. Piosenkarka uczestniczy w zajęciach wokal-
nych MDK w Kielcach, może się pochwalić już 
sporym dorobkiem artystycznym, m.in. I miej-
scem w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym 
„Ocalić od zapomnienia”. W tym roku solistka 
uczestniczyła w telewizyjnych programie Must 
Be The Music, gdzie urzekła jurorów, którzy za-
kwalifikowali ją do następnego programu.

Kolejnym wykonawcą była kapela Stefa-
na Wyczyńskiego z Lubczy, który napisał ok. 
300 tekstów do repertuaru zespołu. Wszystkie 
nawiązują do aktualnej sytuacji społeczno 
- gospodarczej a nawet politycznej w kraju. 
Występ p. „Stefano”, to swoisty kabaret lu-
dowy, z aluzyjnymi tekstami, nawiązującymi 

do polskiej rzeczywistości. Nic dziwnego, że 
publiczność bawiła się świetnie, nagradzając 
kapelę głośnymi brawami.

Na scenie znowu pojawił się zespół „Ryt-
mix”, tym razem w repertuarze tanecznym, 
a po nim wystąpiły „Korytniczanki” w stro-
jach ludowych i w ludowym repertuarze. Ze-
spół istnieje od 2011 roku, występują w nim 
24 panie, którym akompaniuje akordeonista 
Marek Kosowski z Jędrzejowa. 

Wieczorem sceną zawładnął najstarszy ze-
spół disco polo w Polsce – Bayer Full z lide-
rem i wokalistą – Sławomirem Świerzawskim. 
Grupa ma w swoim repertuarze dziewiętnaście 
autorskich płyt sprzedanych w nakładzie 16,5 
miliona egzemplarzy. Zespół istnieje prawie 
40 lat i ciągle jest na topie, dzięki przebojo-
wym utworom, które tworzy. Oczywiście, p. 
Sławomir i jego grupa od razu porwali publicz-
ność. Młodzież zaczęła tańczyć, sposobiąc się 
do dyskoteki, którą przewidziano po losowa-
niu nagród dla krwiodawców oraz występie 
gwiazdy wieczoru zespołu Bayer Full.

Po godzinnym koncercie, na zakończenie 
festynu, rozpoczęła się dyskoteka, do tańca za-
prosił wszystkich zespół Exlusive Band. 

Warto dodać, że festyn otrzymał oprawę 
handlowo – gastronomiczną: był ogródek piw-
ny z „Tyskim”, były gumowe zjeżdżalnie dla 
dzieci oraz stoiska z typowo odpustową ofertą, 
m.in. obwarzankami. Dzieci były zachwycone, 
a rodzice musieli co i rusz sięgać do portfeli…

XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny przej-
dzie do historii, m.in. rekordową ilością odda-
nej honorowo krwi – 91 litrów ! 

Jerzy Kosowski

Jak poinformowała nas pracownica cen-
trum, Renata Rożniatowska, akcja „Krew 
darem życia”, na konto „Klubu 400” z Sob-
kowa, trwała w centrum już od 8 czerwca do 
10 lipca br. Zgłosiło się do niej ponad 100 
osób, oddając 47 litrów krwi. W sumie więc 
tegoroczna akcja przyniosła chorym, łącznie 
z akcjami, organizowanymi podczas ferii 
zimowych w lutym br., (48 osób) 162 litry 
jakże potrzebnego, np. do operacji, leku. To 
imponująca ilość, stawiająca gminę Sobków 
w czołówce jednostek administracyjnych 
woj. świętokrzyskiego.

W niedzielę, 12 lipca br. podczas festy-
nu rodzinnego, odwiedziliśmy gimnazjum 
w Sobkowie gdzie trwała akcja oddawania 
krwi. Trafiliśmy akurat na zmianę ekipy 
centrum. Do godziny 14.00 krew zdążyło 
oddać ok. 100 dawców, a na korytarzu cze-
kało jeszcze kilkadziesiąt osób.

Na leżankach spotkaliśmy mamę – Ewę 
Szmalec i jej syna Konrada z Sobkowa. 
Równolegle oddawali krew, ona – po raz 

piąty, syn – po raz dziesiąty. Dlaczego zde-
cydowali się na taki gest ?

- Kilka lat temu miałam poważną opera-
cje – mówi p. Ewa. Wtedy zaaplikowano mi 
ponad litr krwi, od niej zależało moje życie i – 
jak widać - udało się - przeżyłam. Powiedzia-
łam sobie wtedy, że i ja też muszę oddawać 
krew, by uratowała ona kolejnych chorych…

 Konrad Szmalec: - mama jest przykła-
dem, że trzeba myśleć o innych i dlatego 
zgłaszam się każdorazowo podczas festy-
nów rodzinnych w Sobkowie, do akcji. Nic 
mnie to nie kosztuję, a wiem, że mogę po-
móc innym, ludziom chorym, którzy czeka-
ją na ten życiodajny lek. Może i pobrana ode 
mnie dziś krew uratuje komuś życie..?

Tego dnia w punkcie poboru krwi spotka-
liśmy także Marcina Misiarę z Miąsowej, 
który po raz trzeci w życiu oddawał cenny 
lek. Marcin jest pracownikiem Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego w Kiel-
cach i kiedy firma zarządziła honorowe odda-
wanie krwi, zgłosił się na ochotnika. 

- Najpierw się wahałem, ale zachęciła 
mnie do akcji koleżanka z pracy Jadwiga Pa-

cyna, która oddała już 18 litrów krwi. Skoro 
jej nie zaszkodziło oddanie takiej ilości krwi, 
to i mnie pewnie nic się nie stanie…

Takich, bardzo społecznych postaw nie 
brakuje w naszej gminie. Dziękował za nie 
wójt gminy Tadeusz Domińczak, otwie-
rając XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny 
w parku i apelował do mieszkańców o od-
dawanie krwi. Apel trafił na dobry grunt.

W festynie uczestniczył dyrektor Świę-
tokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Jerzy Stalmasiński. Za 
naszym pośrednictwem dziękuje on wszyst-
kim uczestnikom akcji – 12 lipca br. w Sob-
kowie. Taka postawa świadczy o dużej 
wrażliwości społecznej mieszkańców gminy 
– mówił. Zresztą od dawna dają oni dowód 
tej wrażliwości a gmina przoduje w akcji 
„Krew darem życia” od wielu już lat.

Do podziękowań tych dołącza się wójt na-
szej gminy. Jest on wdzięczny m. in. wszystkim 
księżom proboszczom parafii, działających na 
terenie gminy, którzy rozpropagowali wśród 
wiernych apel o udział w akcji. Do zobaczenia 
na kolejnym festynie - za rok !  (Kos.)

91 litrów od 203 dawców !
Akcja „Krew darem życia”

XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny „Krew darem życia” w Sobkowie

Atrakcje i dobra zabawa dla każdego
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Z sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się od 
uczczenia 25-lecia istnienia samorządu 
terytorialnego.

Wójt gminy, w krótkim przemówieniu, 
przypomniał o historycznej dacie 8 marca 
1990 roku, kiedy to Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej uchwalił ustawę o samorzą-
dzie terytorialnym, która jest fundamen-
talnym aktem prawnym funkcjonowania 
gmin. W czerwcu tego też roku odbyły się 
pierwsze wolne wybory do Parlamentu 
a 27 maja do rad gmin. W 2000 roku dzień 
27 maja został uznany za Dzień Samorzą-
du Terytorialnego. Następnie wojt doko-
nał wręczenia radnym pamiątkowych me-
dali z okazji 25 - lecia samorządu gminy 
Sobków. Dla najstarszego stażem radnego 
– Jana Gajdy, który funkcję radnego peł-
ni od 1994 roku, wójt wręczył pamiątko-
wy herb gminy Sobków.

Rada Gminy podjęła uchwały zatwier-
dzające sprawozdania finansowe Gmin-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sob-
kowie i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sobkowie za 2014 rok. Zatwierdzono 

Jednogłośne absolutorium dla wójta !
25 czerwca br. odbyła się w dziewiąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Sobków, podczas której Rada Gminy dokonała 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i jednogłośnie udzieliła 
absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok wójtowi gminy Tadeuszowi Domińczakowi.

sprawozdanie z wykonania budżetu i jed-
nogłośnie 13 głosami „za” udzielono wój-

towi absolutorium. Radni wręczając wój-
towi Tadeuszowi Domińczakowi kwiaty, 
złożyli gratulacje jednocześnie życząc dal-
szej, pomyślnej pracy na rzecz samorządu 
lokalnego jakim jest gmina Sobków.

W dalszej części obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały dotyczące m.in.: zmian 
w budżecie na 2015 rok, zmiany w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, prze-
znaczenia do sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanej w miejscowości Lipa. 
Rada Gminy wyraziła także zgodę na od-
płatne nabycie przez gminę Sobków nie-
ruchomości gruntowej w obrębie Brzeź-
no, tj. działki, na której znajduje się prze-
pompownia ścieków.

Radni jednogłośnie podjęli także 
uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia 
do opracowania i wdrażania Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sob-
ków. Jest to dokument dotyczący zagad-
nień z zakresu podniesienia efektywności 
energetycznej, zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu 
jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych z działań 
zmniejszających emisję gazów cieplarnia-
nych. Uchwała pozwoli na ubieganie się 
o dofinansowanie w formie dotacji na opra-
cowanie takiego planu w ramach naboru 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Powołano także pięcioosobo-
wy zespół ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników do sądów powszechnych.

Radna Ewelina Kwas, w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda  
Dębińskiego, wręcza kwiaty wójtowi - Tadeuszowi Domińczakowi, w chwilę po otrzy-
maniu absolutorium.

Wójt gminy Tadeusz Domińczak wręcza długoletniemu radnemu Janowi Gajdzie 
pamiątkowy herb gminy Sobków.

Zakres robót obejmuje głównie wzmocnie-
nie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni 
asfaltowej, poboczy i barier. Zgodnie z zawar-
tymi umowami, roboty są prowadzone. 

Wykonawca, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlano - Dro-
gowy „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, 29 czerw-
ca przystąpił do realizacji robót polegających na przebudowie i remontach dróg gminnych, 
wewnętrznych i placu na terenie gminy Sobków.

Ogółem wartość robót wynosi 693 514,52 
zł brutto. Obecnie trwają intensywne prace na 
kilku odcinkach dróg.

Wyremontują nasze drogi
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Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Koszt projektu wynosi 25 mln zł. 
Do refundacji przewidziane jest w 85% 
(21,25 mln zł); Koszty ponoszone będą 
na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 
5,15 mln zł), powiatowym ( 12,04 mln zł), 
gminnym (102 gminy - 7,81 mln zł).

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Sys-
temu Informacji Przestrzennej Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje 
działania mające na celu stworzenie regio-
nalnego systemu informacji przestrzennej 
dla województwa świętokrzyskiego, czyli 
budowę regionalnej infrastruktury organiza-
cyjno – technicznej danych przestrzennych, 

uwzględniającej zalecenia europejskiej 
dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdro-
żenia tego systemu będzie udostępnienie 
i upowszechnienie wiarygodnej informacji 
przestrzennej o województwie, skutkujące 
usprawnieniem funkcjonowania administra-
cji publicznej regionu, a docelowo również 
wzrostem konkurencyjności województwa 
oraz jego rozwojem gospodarczym.

Odbiorcami informacji przestrzennej, 
udostępnianej przez system, są, w pierw-
szej kolejności, jednostki administracji 
publicznej, a w szczególności jednostki 
administracji samorządowej na pozio-

Gmina Sobków w projekcie „e-świętokrzyskie”
Gmina Sobków, jako jedna ze 116 partnerów, przystąpiła do projektu  

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świę-
tokrzyskiego”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa. Partnerami 
projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy województwa 
świętokrzyskiego.

mach: województwa, powiatu i gminy. 
Innymi spodziewanymi użytkownikami 
systemu są: uczelnie, jednostki badawczo 
– rozwojowe, organizacje i agencje poza-
rządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkań-
cy regionu. W jednym miejscu znalazły 
się informacje, których dotychczas próż-
no było szukać w Internecie, lub też były 
one rozproszone w różnych miejscach. 
Przeniesiono tu m.in. papierowe informa-
cje dotyczące planów zagospodarowania 
przestrzennego czy też studiów uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania. Dzię-
ki systemowi można sprawdzić, co jest 
w otoczeniu. Możemy na dany teren nało-
żyć też mapy związane z ochroną środowi-
ska, rodzajami gleb, uzbrojeniem terenu.

Dane dostępne pod adresem strony 
http://sip.e-swietokrzyskie.pl/

W zawodach wystartowało 8 drużyn: 
w grupie „A” (męskie) - 5 drużyn: OSP 
Sobków, Sokołów Górny, Staniowice, 
Brzegi i Korytnica, 2 drużyny w grupie 
„C” (kobiece) OSP Sokołów Górny i Sta-
niowice oraz jedna drużyna młodzieżowa 
(dziewczęca) - OSP Sokołów Górny.

Zawody rozpoczęły się wprowadze-
niem wszystkich drużyn na płytę boiska 
i meldunkiem komendanta gminnego 
dh Andrzeja Kwapisza, który powitał 
wszystkie drużyny, komisję sędziowską, 
kibiców oraz zaproszonych gości. Otwar-
cia zawodów dokonał wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Sobkowie 
dh Adam Nawrot. 

Zawody odbyły się pod ,,okiem” ko-
misji sędziowskiej z Komendy Powiato-
wej PSP w Jędrzejowie, której przewod-
niczył st. kpt. Daniel Gierka.

Po zaciętej rywalizacji w dwóch kon-
kurencjach - rozwinięcia bojowego a na-
stępnie sztafety pożarniczej 7 x 50 m., 
klasyfikacja zawodów przedstawiła się 
następująco: 

W kategorii drużyn męskich: I - OSP 
Sobków, II - OSP Staniowice, III - OSP 
Korytnica, IV - OSP Sokołów Górny,  
V - OSP Brzegi. 

W kategorii Kobiecych Drużyn Pożar-
niczych: I - OSP Sokołów Górny, II - OSP 
Staniowice. 

W kategorii Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych - MDP dziewcząt

- OSP Sokołów Górny 

OSP Sobków najlepsza !

Gratulacje należą się przede wszyst-
kim zwycięzcom poszczególnych kate-
gorii, ale również wszystkim startującym 
drużynom, gdyż niejednokrotnie o zwy-
cięstwie zadecydowały ułamki sekund. 
Wszystkie drużyny otrzymały od wójta 
gminy Sobków Tadeusza Domińcza-
ka dyplomy, puchary oraz po dwa węże 
tłoczne dla wyposażenia jednostki.

Zwycięskie drużyny otrzymały dodat-
kowo nagrody z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia przeciwpożarowego do jed-
nostki OSP.

Na boisku sportowym w Sokołowie Górnym, 21 czerwca 2015 r., odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy Sobków. Go-
spodarzem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Górnym.

Zbiórka jednostek OSP uczestniczących w zawodach sportowo-pożarniczych.

W akcji dziewczęca drużyna OSP  
z Sokołowa Górnego.
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W zakresie podatków lokalnych wójt wydał: 
5 zaświadczeń o nie zaleganiu z należnościami po-
datkowymi, 20 zaświadczeń o posiadaniu gospodar-
stwa rolnego, 85 decyzji wymiarowych dot. łącz-
nych zobowiązań pieniężnych.

W zakresie gospodarki komunalnej wójt 
wydał: 20 zaświadczeń o przeznaczeniu działek 
w MPZP / studium, 12 wypisów i wyrysów z MPZP, 
7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Wójt gminy zawarł następujące umowy:
1) 27 maja br. na wykonanie dokumentacji 

kosztorysowej, która w szczególności obejmuje wy-
konanie: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskie-
go, wytyczne dot. wykonania robót dla nw. zadań 
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku:

Zadanie nr 1 - Remont budynku świetlicy 
wiejskiej - wykonanie podwieszanego sufitu wraz 
z ociepleniem stropu o pow. około 71 m2 – sołectwo 
Brzeźno

Zadanie nr 2 - Remont budynku świetlicy (zro-
bienie podwieszanego sufitu) o pow. około 83 m2 – 
sołectwo Stare Kotlice

2) 27 maja br. na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w Korytnicy”, 

3) 19 czerwca br. - na „Pielęgnację zieleni oraz 
utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mo-
giłach wojennych z I wojny światowej w miejscowo-
ściach: Mzurowa, Brzegi oraz Sokołów Dolny”.

W zakresie gospodarowania mieniem komu-
nalnym wójt gminy ogłosił przetarg ustny nieogra-
niczony na wydzierżawienie działek stanowiących 
własność gminy, z przeznaczeniem na cele rolne: 
działka nr 180 o pow. 0,1 ha położona w obrębie 
Sokołów Dolny, działka nr 110/2 o pow. 0,4875 ha 
położona w obrębie Mokrsko Dolne, działka nr 918 
(część) położona w obrębie Mzurowa.

Wójt zawarł jedną umowę dzierżawy z dotych-
czasowym dzierżawcą, przekazując grunt o pow. 
0,07 ha na cele rolne na okres 3 lat.

Przygotowane zostały dwa wnioski, wraz z do-
kumentacją, do złożenia w sądzie o założenie ksiąg 
wieczystych dla nieruchomości położonych w ob-
rębie Sokołów Górny i obręb Bizoręda, tj. dla 54 
działek stanowiących własność gminy na ogólną 
powierzchnię 20,1732 ha.

Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowe-
go w Jędrzejowie o wykonanie wypisów z rejestru 
gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej dla 81 
działek położonych w obrębie Korytnica, zajętych 
pod drogi wewnętrzne. Po ich otrzymaniu wójt gmi-
ny wystąpi do wojewody świętokrzyskiego o wy-
danie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa 
własności dla nieruchomości zajętych pod drogi we-
wnętrzne na rzecz gminy.

Na wniosek wójta, starosta jędrzejowski wsz-
czął postępowanie administracyjne w sprawie wyda-
nia decyzji o uznaniu za mienie gminne działki nr 
54 o powierzchni 1,02 ha położonej w obrębie Sob-
ków. Na dzień 23 czerwca br. została przez starostę 
jędrzejowskiego wyznaczona rozprawa administra-
cyjna w sprawie ustalenia czy przedmiotowa nieru-
chomość stanowi mienie gminne wsi Sobków.

W celu nabycia działki nr 18/1 o pow. 0,0203 
ha położonej w obrębie Brzeźno, na której została 
wybudowana przepompownia ścieków i studzienka 
rewizyjna, wójt wyznaczył kolejne spotkanie z wła-
ścicielem działki, celem ustalenia ostatecznej ceny 
nabycia tego gruntu.

W wyniku negocjacji ustalono, że działka zosta-
nie zbyta na rzecz gminy Sobków za kwotę 9.320 zł. 
Przygotowano projekt uchwały sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie przez gminę Sobków 
w/w nieruchomości położonej w obrębie Brzeźno.

Wójt wydał 2 postanowienia prostujące oczy-
wistą omyłkę w aktach własności ziemi oraz wydał 
5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego 
nieruchomości zabudowanych.

Wójt gminy wydał 33 zarządzenia, jako kie-
rownik jednostki, oraz 25 zarządzeń jako organ wy-
konawczy gminy, w sprawach: zmian w budżecie 
gminy Sobków na 2015 rok – 14 zarządzeń, w spra-
wach:

1) wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa 
Choiny,

2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organiza-
cyjnego Szkoły Podstawowej w Mokrsku Dolnym 
na rok szkolny 2014/2015,

3) ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzę-
du Gminy w Sobkowie na czas zewnętrznego zagro-
żenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,

4) przygotowania Stanowiska Kierowania i Za-
pasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania 
bezpieczeństwem narodowym w gminie Sobków,

5) przekazania sprawozdania finansowego gmi-
ny Sobków za 2014 rok,

6) przedłużenia powierzenia stanowiska dy-
rektora Przedszkola Samorządowego w Miąsowej 
i udzielenia pełnomocnictwa,

7) zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół 
i placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016,

8) zatwierdzenia aneksów do arkuszy organiza-
cyjnych szkół na rok szkolny 2014/2015,

9) podania do publicznej wiadomości informa-
cji dotyczącej wykonania budżetu gminy Sobków za 
2014 rok,

10) zatwierdzenia aneksu do arkusza organiza-
cyjnego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II 
w Sobkowie na rok szkolny 2014/2015,

11) wyznaczenia administratora boiska sporto-
wego w Sobkowie na potrzeby Gimnazjum Publicz-
nego i Szkoły Podstawowej w Sobkowie.

W w/w okresie wójt gminy brał udział spotka-
niach, wyjazdach służbowych, reprezentując tam 
interesy gminy i jej mieszkańców.

Wykonując zadania określone przepisami pra-
wa, wójt kierował bieżącymi sprawami gminy, 
przyjmował interesantów i reprezentował gminę na 
zewnątrz.

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
W okresie od 29 kwietnia do 24 czerwca 2015 r., zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, wójt gminy wykonywał podjęte przez Radę Gminy uchwały i re-
alizował zadania określone przepisami prawa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
to dokument strategiczny, opisujący kierun-
ki działań zmierzających do osiągnięcia ce-
lów pakietu klimatyczno – energetycznego, 
tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektyw-
ności energetycznej oraz poprawy jakości 
powietrza, a także zmiany postaw konsump-
cyjnych użytkowników energii. Celem PGN 
jest określenie wizji rozwoju gminy Sob-

ków w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 
Jego kluczowym elementem jest wyznacze-
nie celów strategicznych i szczegółowych, 
realizujących określoną wizję gminy.

Gmina Sobków dzięki opracowaniu 
PGN uzyska:

- dostęp do funduszy krajowych i unij-
nych na dofinansowanie inwestycji związa-
nych z ochroną atmosfery, efektywnością 
energetyczną i OZE w gminie w latach 
2014-2020,

Ważna uchwała Rady Gminy

Wieści z gminy – w skrócie

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Sobkowa

Będzie linia przesyłowa kanalizacji 
Brzeźno - Brzegi

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach, 23 czerwca 2015 r., złożona została Karta Informacyjna Zadania na opracowanie 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sobków”.

- oszczędności w budżecie gminy,
- poprawę jakości powietrza na terenie 

gminy.
Gmina Sobków, za pośrednictwem 

WFOŚiGW w Kielcach, może zyskać do-
finansowanie w formie dotacji na opraco-
wanie PGN w wysokości do 90% kosztów 
kwalifikowanych.

25 czerwca 2015 r. Rada Gminy Sob-
ków podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia do opracowania i wdra-
żania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Sobków”

Aby złożyć wniosek o płatność, wyma-
gane było zakończenie zadania i uzyskanie 
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego pozwolenia na użytkowanie.

Umowa z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego przewiduje dofinansowa-
nie do 75% kosztów kwalifikowanych zada-
nia w kwocie do 102 701 zł.

Podpisano kolejne umowy
19 czerwca 2015r. podpisane zostały 

umowy dotyczące opracowania dokumenta-
cji projektowej dla zadań:

-,,Rozbudowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w m. Sobków, ul. Spółdzielcza”.

-,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w m. Sobków, ul. Spacerowa”.

Wykonawcą dokumentacji jest Zakład 
Usług Wodno - Kanalizacyjnych CO 
i GAZ mgr inż. Zbigniew Zygulski, ul. 
Barbary 14, 28-300 Jędrzejów.

Wykonawca dokumentacji ma dwa mie-
siące na wykonanie opracowania.

Gmina Sobków złożyła w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, 30 czerw-
ca br., wniosek o płatność dot. zadania pn.: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, przesyło-
wej na terenie gminy Sobków’’ od miejscowości Brzeźno do Brzegów.
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Odpłatność  
za odpady 
komunalne

Sprawozdanie z wykonania  
budżetu za 2014 rok

Informujemy mieszkańców, którzy 
nie dokonali jeszcze dopłaty za odpa-
dy wynikającej z podwyższenia stawki, 
o dokonywaniu ich do 15 sierpnia 2015 r. 
Stawka opłaty uległa zmianie z dniem 
1 maja 2015 roku, odpowiednio:

1) w przypadku segregacji odpadów 
w wysokości 5 zł miesięcznie od 
mieszkańca,

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

Miesięczna wysokość opłaty stano-
wi iloczyn nowej stawki opłaty i liczby 
mieszkańców podanych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, według zmienionej staw-
ki, należy dokonywać w terminach: (do 
15 lutego - I kwartał, do 15 kwietnia - II 
kwartał, do 15 sierpnia - III kwartał, do 15 
października - IV kwartał).

Właściciel nieruchomości powinien 
złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszka-
nia na danej nieruchomości pierwsze-
go mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

Właściciel nieruchomości w przypad-
ku zmiany danych, będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpa-
dów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia zmiany. 

Informujemy właścicieli nieruchomo-
ści, którzy do tej pory nie złożyli deklara-
cji w sprawie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, iż w razie nie-
złożenia deklaracji wójt gminy Sobków 
będzie wszczynał postępowanie w spra-
wie określenia wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

Informujemy, że prowadzona jest we-
ryfikacja złożonych deklaracji w sprawie 
opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi odnośnie liczby osób w niej 
ujętych a faktycznie zamieszkujących na 
nieruchomości, w związku z czym wła-
ściciele nieruchomości są obowiązani do 
składania wyjaśnień lub uzupełnień odno-
śnie niezgodności w liczbie osób faktycz-
nie zamieszkujących na posesjach a uję-
tych w deklaracjach. Jeśli właściciele nie 
złożą wyjaśnień i uzupełnień wójt gminy 
Sobków będzie wszczynał postępowanie 
w sprawie określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody realizowane przez gminne jed-
nostki budżetowe w 2014 roku przedstawia 
poniższe zestawienie: 

Budżet gminy na 2014 rok został zatwierdzony 18 grudnia 2013 roku uchwałą 
Rady Gminy. Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 22 002 583 zł. 
Plan dochodów, po zmianach na 31 grudnia 2014 roku, wyniósł 24 597 758 złotych 
a wykonano 24 292 723 złotych co stanowi 98,76 %.

Jednostka Plan  
na 31.12.2014 r

Wykonanie  
na 31.12.2014r 

%  
wykonanie Zobowiązania

Urząd Gminy 
GOPS 

Oświata 
ZOEAO

9 690 725,41 
4 321 155,00 

10 349 753,12 
6 47 666,00

6 933 310,52 
4 177 698,60 

10 157 318,11 
613 332,97

71,55 
96,68
98,14
94,70

212 403,36 
 22 776,67

1 020 583,27 
22 440,05

RAZEM 25 009 299,53 21 881 660,20 87,49 1 277 703,35

rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągnię-
tej w WFOŚiGW (2009) - 34 800 zł, spłata 
rat kredytu zaciągniętego w 2009/2010 na II 

Kredyty bankowe: 
W 2014 roku spłacono raty wcze-

śniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
w kwocie 974 038,11 zł w tym: spłata rat 
pożyczki dot. I etapu kanalizacji zaciągnię-
tej w WFOŚiGW (2005) - 315 000 zł, spłata 

w BS Kielce (2012) - 866 657,89 zł, kredytu 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań w BS Kielce (2013) - 1 038 000 zł

W następnych numerach gazety będą 
publikowane informacje z wykonania bu-
dżetu gminy w poszczególnych działach: 
drogownictwo, oświata, GOPS.

Struktura dochodów: dochody wła-
sne 6 283 450,99 zł – 25,87%, subwencje 
- 12 613 891 zł – 51,92%, dotacje celowe 
- 5 395 381,47 zł - 22,21% 

Stan zaległości na 31 grudnia 2014 
roku: podatek od nieruchomości 55 671,29 
zł, z tego: osoby prawne - 2 209 zł, osoby 
fizyczne- 53 461,90 zł. 

Podatek rolny ogółem - 22 495,64 zł, 
z tego: osoby prawne - 751 zł, osoby fizycz-
ne - 21 744,64 zł. 

Podatek leśny ogółem - 1 903 zł, 
z tego: osoby prawne - 0 zł, osoby fizycz-
ne - 1 903 zł.

Podatek opłacony w formie karty podat-
kowej (osoby fizyczne) 15 492 zł, podatek 
od spadków i darowizn osób fizycznych 
- 25 153 zł, zaliczka i fundusz alimentacyj-
ny - 392 427 zł, opłaty za śmieci 33 500 zł, 
opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków - 
29 498 zł 

V. Realizacja wydatków na 31 grudnia 
2014 roku: 

Planowane wydatki bieżące w kwocie 
22 769 965,50 zł zostały wykonane w kwo-
cie 20 863 746,52 zł, tj. 91,63%. 

I. Wydatki majątkowe w kwocie 
2 239 334,03 zł zostały wykonane w wyso-
kości 1 017 913,68 zł tj. 45,46%. 

II. Wydatki realizowane przez poszcze-
gólne jednostki: 

etap kanalizacji w BS Kielce - 87 600 zł, spła-
ta rat kredytu zaciągniętego w 2010/2011 na 
budowę wodociągu w Żernikach i kanaliza-
cji Miąsowa i Mzurowa - 170 712 zł, spłata 
rat kredytu zaciągniętego w 2011 r na finan-
sowanie planowego deficytu i wcześniej za-
ciągniętych kredytów i pożyczek- 232 584 
zł, spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
w BS Kielce- 133 342,11 zł. 

Na 31.12.2014 roku zobowiązania z ty-
tułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wyniosły 9 332 547,36 zł i dotyczyły: kre-
dytu na budowę I etapu kanalizacji i oczysz-
czalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów 
Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) w BS 
Kielce - 126 000 zł, kredytu na II etap ka-
nalizacji w m. Mokrsko Dolne, Mokrsko 
Górne, Wólka Kawęcka, Osowa w BS 
Kielce (2009-2010) - 438 000 zł, pożyczki 
z WFOŚiGW Kielce na II etap kanalizacji 
(2009 i 2010) - 1 358 495,01 zł, kredytu na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
w BS Kielce (2010) - 1 069 138,46 zł, kre-
dytu na budowę wodociągu Żerniki i kana-
lizacji Miąsowa i Mzurowa (2010 i 2011) 
w BS Kielce- 1 877 832 zł, kredytu na fi-
nansowanie planowanego deficytu budżetu 
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek (2011) - 2 558 424 zł, kredytu na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

Jednostka Plan na 2014 rok Wykonano  
w 2014 roku %

Urząd Gminy 
GOPS 

Oświata 
ZOEAO

24 518 232,15 zł 
31 030,00 zł 
38 875,00 zł 
9 621,00 zł

24 210 654,93 zł 
31 367,37 zł 
41 046,73 zł 
9 654,43 zł

98,75
101,09 
105,59 
100,35

RAZEM 24 957 758,15 zł 24 292 723,46 98,76



Jerzy Gruszka, bo o nim tu mowa, w la-
tach 1995/96, wybudował w Mokrsku własną 
chlewnię, wyposażoną w usuwacz obornika, 
karmniki oraz poidełka. Hoduje w cyklu za-
mkniętym 40 macior, które są sztucznie za-
pładniane. Pozwalają one na chów 800 – 850 

tuczników rocznie (3,5 tzw. rzutów). Sprze-
daje je, gdy osiągają wagę 115 – 120 kg. Od 
15 laty kupuje je jeden z przedsiębiorców 
z okolic Kielc, który odbiera tuczniki wła-
snymi środkami transportu.

Kilka dni temu odwiedziłem hodowcę 
w Mokrsku. Już po wejściu na podwórko wi-

Jerzy Gruszka przed swoim ciągnikiem marki 
Massey Ferguson.
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Przez dwa miesiące zrealizowaliśmy 
wiele przedsięwzięć, których głównym 
celem było podkreślenie znaczenia wody, 
konieczności jej ochrony, uświadomienie 
zagrożeń wynikających z jej skażenia, ale 
przede wszystkim tworzenie kultury oszczę-
dzania wody. Między innymi przeprowadzi-
liśmy liczne konkursy szkolne, sprzątaliśmy 
teren nad rzeką Nidą, przygotowaliśmy 
krótki program artystyczny, który obejrzeli 

Laureat ogólnopolskiego  
konkursu ekologicznego

Jerzy Gruszka z Mokrska 
- hodowca trzody chlewnej

Sukces gimnazjum w Sobkowie

Najlepsi rolnicy w gminie

Ostatnio zainaugurowaliśmy realizację przez naszą szkołę zadań w ramach konkur-
su Zaadoptuj rzekę, którego organizatorem jest Klub Gaja. Współpracę z klubem rozpo-
częliśmy w 2013 roku, kiedy to po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie Zaadoptuj 
rzekę i zostaliśmy jego laureatem. Po rocznej przerwie postanowiliśmy ponownie przy-
stąpić do rywalizacji. Tym razem jednak wybraliśmy inną kategorię konkursu.

uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobko-
wie i przedszkolaki z Kielc oraz audycję za-
prezentowaną przez szkolny radiowęzeł. 

Gimnazjaliści zrealizowali projekt ba-
dawczy „Czy wody w mojej miejscowości 
są czyste?”. Odbyły się zajęcia terenowe dla 
młodzieży nad rzeką Nidą oraz wycieczka do 
miejscowej oczyszczalni ścieków. Z okazji 
Światowego Dnia Wody na szkolnym holu 
odbył się happening „Kolejka po wodę”. 

W działania konkursowe zaangażowali 
się przede wszystkim członkowie Szkolne-
go Koła Ligi Ochrony Przyrody, a pracami 
kierowały jego opiekunki Renata Figurska 
i Barbara Michałkiewicz. Wsparcia udzie-
lał nam dyrektor szkoły Stanisław Osowski. 

Nasze działania zostały docenione przez 
jury konkursowe i w efekcie Gimnazjum 
Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie 
zostało laureatem w kategorii – za najcie-
kawsze działania w zakresie oszczędzania 
wody. Nagrodą jest kilkudniowy wyjazd edu-
kacyjny do Szczyrku dla 15 najaktywniejszych 
uczniów, który odbędzie się we wrześniu.

Wiadomość o wygranej dotarła do nas 
w ostatnim tygodniu przedwakacyjnym 
i sprawiła nam ogromną radość. W pamięci 
mamy jeszcze fantastycznie zorganizowany 
wyjazd do Helu, który był nagrodą w kon-
kursie Zaadoptuj rzekę 2013. Liczymy na 
podobne wrażenia i niewątpliwe korzyści 
edukacyjne z wyjazdu w Beskidy.

Opiekunki SK LOP

dać, że gospodarstwo specjalizuje się w ho-
dowli zwierząt: przed chlewnią dwa duże, 100 
- tonowe silosy paszowe na pszenicę i jęcz-
mień. Dodatkowo rolnik dysponuje magazy-
nem pszenżyta na strychu chlewni, co pozwala 
na mechanizację karmienia trzody. To ważne, 

by mechanizacja ułatwiała pracę 
hodowcy i czyniła ją lżejszą, gdyż 
świniaki zjadają rocznie ponad 200 
ton paszy.

Jako wykształcony rolnik, 
p. Jerzy eksperymentuje zarów-
no w unasiennianiu macior jak 
i uprawie zbóż. Stosuje ich nowe 
odmiany, współpracując z zakła-
dami doświadczalnymi. Minimum 
w ciągu roku uprawia co najmniej 
2 nowe odmiany zbóż. Ziemia 
jest tak przygotowana, że w ub. 
roku np. osiągnął zbiory jęczmie-
nia i pszenicy na poziomie 8 ton 
z hektara, co jest, jego zdaniem, 
górną granicą na tej klasie gleby.

Dobra jakościowo pasza, uzu-
pełniana soją i mieszankami wi-

taminowo – mineralnymi, sprawia, że jego 
tuczniki osiągają coraz lepszą mięsność. Nie 
ma więc problemu z ich sprzedażą.

Hodowca z Mokrska ma duże uwagi do 
cen skupu żywca: od 15 lat stoją one w miej-
scu: 3.80 zł na kilogram żywca. Tak niska 
cena sprawiła, że w Mokrsku, gdzie przed 

laty co drugi rolnik hodował świnie, dziś zo-
stało tylko trzech hodowców. Liczą się duże 
chlewnie i wysoka sprzedaż tuczników, gdyż 
mniejsze hodowle nie mają szans na utrzy-
manie się na rynku. Wielu hodowców musia-
ło, po prostu, zlikwidować swoje chlewnie 
i przekwalifikować się na inną produkcję.

Jerzy Gruszka nie ukrywa swojej nie-
chęci do PSL, które, jako koalicjant obecnej 
władzy, nie zrobiło nic, by pomóc hodow-
com na polskiej wsi. 

- To boli ! - mówi hodowca - i czarno 
widzi sytuację rolników specjalizujących 
się w hodowli. Systematycznie staje się ona 
nierentowna - Jest na granicy opłacalności – 
podkreśla p. Jerzy.

Firma hodowlana Jerzego Gruszki jest 
firmą rodzinną. Bardzo pomaga mu żona, 
która dorabia sobie w bibliotece szkolnej - 
filia GBP - w Mokrsku. Dużą pomocą służą 
także teściowie, którzy wstają już o godz. 
4,30 rano, by przygotować śniadanie i po-
móc w karmieniu trzody.

- Jakie plany ma hodowca na najbliż-
szą przyszłość ?

- Cały czas pracuję nad modernizacją 
chlewni - mówi p. Jerzy. Nad usprawnia-
niem procesu hodowlanego, nad uzyskiwa-
niem lepszych plonów zbóż. Chodzi o to, 
by mniej wkładać wysiłku fizycznego w tę 
pracę, by więcej czynności wykonywały 
maszyny i urządzenia rolnicze.

Rolnik posiada: kombajn „Bizon”, agre-
gaty siewne, trzy ciągniki oraz inne, nie-
zbędne maszyny rolnicze. Bez nich trudno 
dziś wyobrazić sobie nowoczesną hodowlę.

W uznaniu trudu rolniczego i hodowla-
nego, Jerzy Gruszka został doceniony przez 
ministra rolnictwa, który 26 maja br. przyznał 
mu odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”. 
Wyróżnienie odebrał, w czerwcu tego roku, 
w Jędrzejowie, na Powiatowym Święcie Kło-
sa, od wicewojewody Pawła Olszaka.

Tekst i zdjęcie: Jerzy Kosowski

Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Krzelowie, co oznacza, że już jako mło-
dy chłopak, podjął decyzję o pozostaniu na wsi i gospodarowaniu na roli. W 1994 r. 
ożenił się i osiadł na gruntach rodziców żony w Mokrsku. Zaczynał od 1 hektara, stop-
niowo dokupując ziemi. Po dwudziestu latach posiada jej 40 ha, są to, w większości, 
własne grunty, choć część pola dzierżawi.


