
Do budowy nowych powierzchni dróg wykonawca wykorzystuje 
nowoczesny sprzęt.

Nowa nakładka asfaltowa oraz bariery ochronne w Korytnicy, 
koło stawu.
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Przodujący rolnik z Brzegów - Tomasz Krzywda - czytaj na str. 6

Imponujące zmiany w gminnym drogownictwie !

Prace publiczne 
i interwencyjne

Bezpłatne  
badanie mammograficzne

Nowe odcinki dróg, place, chodniki, zatoki i przystanki autobusowe

Aktywizacja bezrobotnych

dokończenie na str. 4-5

dokończenie na str. 2

W gminie Sobków, 25 sierp-
nia 2015 r. (wtorek), odbędzie się 
bezpłatne badanie mammograficzne 
przeprowadzone przez Świętokrzy-

skie Centrum Onkologii. Udział w ba-
daniu nie wymaga skierowania i jest 
bezpłatny. Informacje - nr telefonu:  
661 911 300

Zmiany, jakie w tym roku nastąpiły i następują w drogownictwie naszej gminy 
są wręcz imponujące. W Sobkowie i ościennych sołectwach powstało wiele nowych 
odcinków dróg, placów, chodników z kolorową kostką, nowych wiat i zatok autobu-
sowych. Mogliśmy się o tym przekonać, wykonując rekonesans po gminie w towarzy-
stwie inspektora ds. drogownictwa Urzędu Gminy Mariana Saletry.

Jak podkreślał nasz przewodnik, 
zmiany te mogły nastąpić dzięki pozyska-
niu przez powiat jędrzejowski pokaźnych 
środków finansowych z zewnątrz, które 
uzupełniono pieniędzmi z budżetu gmin-
ny. Środki te pochodzą z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– etap II: „Bezpieczeństwo-Dostępność-

Rozwój”. Łączna wartość robót to prawie 
2,2 mln zł, z tego dofinansowanie wynie-
sie ponad 1 mln zł. Gmina wsparła to za-
danie kwotą 640 tys. zł z własnego budże-
tu. Otrzymała też z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji środki na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych w wysokości 
200 tys. zł dofinansowania, co stanowi 

80 % wartości zadania: Sobków - oczysz-
czalnia - Korytnica.

Mając na celu aktywizację osób bez-
robotnych, wójt gminy Sobków Tadeusz 
Domińczak w 2015 roku podjął współ-
pracę z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Jędrzejowie w zakresie organizacji 
prac interwencyjnych, robót publicz-
nych i staży zawodowych.

Już w kwietniu br. wójt podpisał umo-
wę o zorganizowanie prac interwencyj-
nych dla 3 osób na 6 miesięcy. Pracow-
nicy (3 mężczyzn) zostali zatrudnieni na 
stanowisku robotnik drogowy.
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Kolejną umowę o zorganizowanie 
prac interwencyjnych na stanowisku ro-
botnik gospodarczy dla dwóch mężczyzn, 
wójt zawarł 6 lipca br. Po zrealizowaniu 
umów o pracę, w ramach prac interwen-
cyjnych, pracodawca, tj. Urząd Gminy, 
jest zobowiązany do zachowania ciągło-
ści zatrudnienia zatrudnionych osób przez 
4 miesiące. Również w lipcu br. wójt za-
warł umowę o zorganizowanie robót pu-
blicznych, w ramach której zatrudnionych 
zostało 5 osób (2 kobiety i 3 mężczyzn) na 
4 miesiące na stanowisku robotnik gospo-

darczy. Również w tym przypadku UG 
jest zobowiązany zatrudnić te osoby, po 
zakończeniu trwania robót publicznych, 
na co najmniej 1 miesiąc. 

Zatrudnieni bezrobotni wykonują na 
terenie gminy prace przy remontach dróg 
gminnych, prace porządkowe przy drogach, 
wokół budynku urzędu, w parku w Sobko-
wie oraz na innych placach i terenach gmin-
nych, których głównym celem jest utrzy-
manie porządku i poprawa estetyki.

Urząd Pracy w Jędrzejowie będzie 
refundował część kosztów związanych 
z zatrudnieniem pracowników interwen-
cyjnych i publicznych. W przypadku prac 

interwencyjnych wysokość refundacji wy-
nagrodzenia z Funduszu Pracy za każdego 
zatrudnionego wynosi 830 zł na miesiąc, 
plus składki ZUS, natomiast w przypad-
ku robót publicznych: 1700 zł na miesiąc 
plus składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto na wniosek wójta gminy 
Sobków Powiatowy Urząd Pracy w Ję-
drzejowie skierował 2 osoby bezrobot-
ne do odbycia stażu w Urzędzie Gminy 
na stanowisku technik prac biurowych. 
Po odbyciu stażu, Urząd Gminy jest zo-
bowiązany do zatrudnienia tych osób na 
okres wskazany w umowach w sprawie 
odbywania stażu.

Pod przewodnictwem Komendanta Marszu Szla kiem Pierwszej Kom-
panii Kadrowej Piotra Augustynowicza, 250 uczestników, podzielo nych na 
cztery plutony, bo tyle plutonów wędrowało z Józefem Piłsudskim, wyru-
szyło w jubileuszowm 50 marszu z kra kowskich Oleandrów.

Jak co roku, 9 sierpnia, po trudach marszu 
w tak wielkie upały, uczestnicy marszu zawitali 
do miejscowości Choiny, nad rzeką Nidą; w gmi-
nie Sobków - w miejsce odpoczynku i relaksu.

Gmina Sobków zapew niła uczestnikom mar-
szu wodę z wozów strażackich, a mieszkańcy 
Choin - kwatery w swoich domach i stodołach.

Z Choin, 11 sierpnia br. , kadrówka ruszyła 
do Chę cin.

Na zdjęciach: Uczestnicy marszu podczas 
zajęć w Choinach

dokończenie ze str. 1

Prace publiczne i interwencyjne

Odpoczynek w Choinach

Aktywizacja bezrobotnych

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
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Na utrzymanie wszystkich szkół i pla-
cówek oświatowych oraz na wszystkie inne 
zadania oświatowe wydatkowano kwotę 
10.770.651,08 zł, i tak:

- na utrzymanie szkół podstawowych – 
6.173.381,01 zł,

- na oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych – 393.369,35 zł,

- na przedszkola – 930.965,67 zł,
- na gimnazja – 2.561.838,22 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół – 

345.597,86 zł,
- na utrzymanie Zespołu Obsługi Eko-

nomiczno-Administracyjnej Oświaty – 
267.535,11 zł,

- na koszty związane z przeprowadzeniem 
postępowania egzaminacyjnego na nauczycie-
la mianowanego – 200 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów – 
14.466,57 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 
2014 r., czyli środki finansowe, jakie zapewnia 

Placówka oświatowa

Liczba uczniów (wychowanków) w r. szkolnym 2014/2015  
wg sprawozdań do SIO

Przedszkole Oddział 
przedszkolny

Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Ogółem

Przedszkole Sam. Miąsowa 28  -   28
Przedszkole Sam. Sobków 23 23   46
ZPO Brzegi 17 12 67  96
SP Chomentów 9 10 31  50
ZPO Korytnica 7 11 40  58
SP Lipa  13 34  47
ZPO Miąsowa – SP  23 137  160
ZPO Miąsowa – gimnazjum    124 124
ZPO Mokrsko 11 17 75  103
SP Sokołów Dolny  13 44  57
SP Sobków   23 101  124
SP Sobków Filia Staniowice 7 8 -  15
Gimnazjum Publ. Sobków    177 177

Razem 102 153 529 301 1085

Placówka oświatowa
Plan 

(wykonanie)  
za 2014 r. w zł

Część 
oświatowa 
subwencji  

w zł

Dotacja 
celowa na 

wychowanie 
przedszkolne  

w zł

Dotacja 
celowa na 

wyposażenie 
w podręczniki  

w zł

Różnica między 
kwotą subwencji 

a planem 
finansowym 

z uwzględnieniem 
dotacji w zł

Przedszkole Sam. Miąsowa 253 807,22 - 42 278,95 - -211 528,27 
Przedszkole Sam. Sobków 244 009,23 - 57 982,75 - -186 026,48 
ZPO Brzegi 976 954,12 649 658 43 486,92 1 224,81 -282 583,99 
SP Chomentów 711 155,63 267 776 19 327,52 474,95 -423 577,45 
ZPO Korytnica 635 190,02 315 593 22 951,43 699,93 -295 945,26 
SP Lipa 603 921,31 337 142 7 247,82 324,97 -259 206,28 
ZPO Miąsowa – SP 1 231 911,82 1 310 735 21 743,46 1 674,83 102 241,59 
ZPO Miąsowa – gimnazjum 1 016 567,27 1 178 142 -  161 574,41 
ZPO Mokrsko 924 868,35 575 596 42 278,95 1 524,85 -305 468,23 
SP Sokołów Dolny 822 610,75 489 302 19 327,52 849,91 -313 131,61 
SP Sobków 1 012 296,74 936 005 - 1 374,86 -74 916,90 
SP Sobków Filia Staniowice 161 347,73 52 433 13 287,68  -108 914,99 
Gimnazjum Publ. Sobków 1 548 211,35 1 571 659 -  23 447,83 

Razem 10 142 851,54 7 684 041 289 913,00 8 149,11 -2 174 035,63 

Budżet gminy Sobków wobec  
wyzwań oświatowych w 2014 r.

Z przedstawionej poniżej tabeli wynika, że tylko szkoła podstawowa w Miąsowej  
oraz gimnazja w Sobkowie i Miąsowej mają wystarczającą liczbę uczniów  

w stosunku do należnej subwencji.

Kontynuujemy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Tym razem 
przybliżymy finansowanie oświaty, które stanowiło prawie 50 % budżetu gminy.

budżet państwa poprzez Ministerstwo Finan-
sów dla gminy Sobków, wyniosła 7.684.041 
zł. Gmina otrzymała również dotację celową 
z budżetu państwa na realizację zadań wła-
snych w zakresie wychowania przedszkolnego 
w kwocie 289 913 zł i dotację celową na wy-
posażenie szkół podstawowych w podręczniki 
do zajęć z zakresu danego języka obcego no-
wożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć 
z zakresu danego języka obcego nowożytne-
go lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 
8 149,11 zł. 

Oznacza to, że gmina Sobków musiała do-
łożyć do wszystkich zadań związanych z edu-
kacją ponad 2 mln 700 tys. zł ze środków 
własnych. 

Ustalając wysokość subwencji oświatowej 
dla gmin, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
uwzględnia przede wszystkim liczbę uczniów, 
która w roku szkolnym 2014/2015 przedsta-
wiała się dla szkół i placówek oświatowych na 
terenie gminy Sobków następująco: Gwałtowny deszcz i  huragan 

- 19 lipca 2015 r. - wyrządziły znaczne 
szkody w uprawach rolnych na tere-
nie gminy Sobków. Straty oszacowano 
w 2 gospodarstwach na łącznej po-
wierzchni 1,26 ha. 

 Huragan i deszcz - 5 sierpnia br. - spo-
wodowały straty w gospodarstwach indy-
widualnych w miejscowościach Żerniki 
i Brzegi. Po złożeniu przez poszkodowa-
nych właścicieli wniosków, powołana ko-
misja gminna przystąpiła do szacowania 
szkód w gospodarstwach. Uszkodzeniu 
uległy trzy budynki mieszkalne oraz czte-
ry gospodarcze, spośród których najwięk-
sze zniszczenia wystąpiły w Żernikach, 
gdzie nawałnica uszkodziła i częściowo 
zerwała dach domu. 

Całkowitemu zawaleniu uległa rów-
nież stodoła na posesji w Brzegach. Czyn-
ny udział przy usuwaniu skutków huraga-
nu brały jednostki OSP z terenu gminy 
Sobków oraz PSP z Jędrzejowa.

Na zdjęciach: zniszczenia w Żerni-
kach i Brzegach

Żywioł nie ominął naszej gminy

Straty z powodu 
gwałtownych 

opadów i huraganu
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Nowe odcinki dróg, place, chodniki, zatoki i przystanki autobusowe

Imponujące zmiany w gminnym drogownictwie !

Przejdźmy do szczegółów do szczegó-
łów, która są imponujące: przede wszyst-
kim finalizuje się przebudowę drogi po-
wiatowej nr 0155 T na odcinku: Brzegi 
- Sobków - Lipa. W ramach tego zadania 
przewidziano:

- poszerzenie jezdni (obustronne) na 
długości prawie 6,3 km, od Sobkowa do 
granic gminy,

- wykonanie nakładki asfaltowej o dł. 
prawie 2065 m,w tym: 530 m w Sokoło-
wie Dolnym, 250 m w Chomentowie, na 
odcinku: Jawór – Lipa - 1105 m oraz Lipa 
w kierunku Włoszczowic – 180 m,

- wykonanie nowych chodników o dłu-
gości prawie 2,8 km, w tym: w Sokołowie 
Dolnym – 370 m, Staniowicach – 750 m, 
Chomentowie – 280 m,. m. Jawór – 120 
m, Jawor – Lipa – 375 m, Lipa – Włosz-
czowice – 412 m i Sobkowie – 480 m,

- wykonanie nowych zatok autobuso-
wych, wraz z peronami, w liczbie trzech 

sztuk: w Sokołowie Dolnym, Staniowi-
cach i Lipie.

Zakończenie ww. robót nastąpić ma 
jeszcze w sierpniu tego roku.

15.07.2015 Zakład Budowlano-Dro-
gowy „DUKT” Artura Piwowara z Woli 
Murowanej zakończył roboty na nastę-
pujących odcinkach dróg gminnych i we-
wnętrznych: remont drogi gminnej Sob-
ków oczyszczalnia – Korytnica o dł. 870 
m.- 260 53 zł, położenie nawierzchni as-
faltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków 
na dł. 46 m - 37 613, położenie dywanika 
asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji 
P. R. Błachuckiego w m. Miąsowa na dł. 
85 m - 25 040 zł, przebudowa drogi w kie-
runku przysiółka “Doły”w m. Mzurowa na 
dł. 64 m od - 21 910 zł, dokończenie wy-
konania nawierzchni asfaltowej na drodze 
w kierunku posesji P. Brytek w m. Soko-
łów Dolny na dł. 40 m – 14 934 zł, po-
łożenie nawierzchni asfaltowej na drodze 

od posesji. P. P. Sęka w kierunku łąk w m. 
Staniowice na dł. 50 m - 25 900 zł, po-
łożenie nawierzchni asfaltowej na drodze 
wewnętrznej w m. Wierzbica (Przysiółek 
Gajówka) od posesji P. S. Tekiel w kie-
runku Łukowej na dł. 60 m - 24 944 zł, 
położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej od nr 20 przez las w m. 
Wólka Kawęcka na dł. 95 m - 32 438 zł, 
położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy 
Leśnej (plac przy remizie) w m. Sobków 
tj. 482 m2.- 40 996 zł, remont drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w miejsco-
wości Korytnica na dł. 200 m - 39 606 
zł, remont drogi wewnętrznej od drogi 
powiatowej w kierunku p. Słoniny w m. 
Staniowice na dł. 70 m - 24 106 zł, wy-
konanie nawierzchni asfaltowej i barier 
przy drodze wewnętrznej w miejscowo-
ści Korytnica na dł. 140 m - 91 312 zł, 
położenie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek 

dokończenie ze str. 1

Nowo wybudowany odcinek drogi, w ramach  
usuwania skutków klęsk żywiołowych:  
Sobków - oczyszczalnia - Korytnica.

Nowa zatoka z peronem w pobliżu przejazdu kolejowego 
w Sokołowie Dolnym.

Nowoczesny sprzęt drogowy  
wykorzystywany jest w pracach modernizacyjnych.
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Chabaców) na dł. 95 m - 26 548 zł, wy-
konanie nawierzchni asfaltowej na drodze 
(od drogi powiatowej) w kierunku posesji 
P. Kalbarczyk w m. Sokołów Dolny na dł. 
80 m.- 23 370 zł. 

Łączna wartość wykonanych robót: 
689 261 zł brutto.

Przypomnijmy ponadto, że 22.05.2015 
roku Zakład Wielobranżowy „SOPEL” 
Sławomir Sobczyk z m. Lipniki, zamon-
tował dwie nowe estetyczne i funkcjonal-
ne wiaty przystankowe przy drodze po-
wiatowej w miejscowościach Chomentów 
i Lipa - na zdjęciu poniżej. Koszt jednej 
wiaty wraz z dowozem i zamontowaniem 
wyniósł 3 198 zł brutto. Gmina dokonała 
zakupu wiat ze środków Funduszu Sołec-
kiego tych miejscowości. 

Zgodnie z umową, 15 maja 2015 roku 
Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” 
Artur Piwowar, Wola Murowana, zakoń-
czył remonty cząstkowe emulsją i grysa-
mi nawierzchni bitumicznych dróg gmin-
nych i wewnętrznych. Ogółem wykonano 
remont na powierzchni 469,05 m2 o war-
tości 17 342 zł. 

26 maja 2015 roku dokonano odbioru 
inwestycji pn. „Budowa chodnika w dro-
dze gminnej przez miejscowość Osowa od 
biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku 
terenu rekreacyjno-sportowego”. Wyko-
nawcą robót była firma „MEX – BRUK”, 
Kazimierz Nytko z Tarnowa. Wykonano 
496 mb chodnika o szerokości 1,5m wraz 
z kanałem odwaniającym. Wartość inwe-
stycji wyniosła 226 347 zł brutto i jest ona 
sfinansowana w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013. Dofinansowanie wyniosło 
94.846 zł.

Te fakty mówią same za siebie: oto jak 
wiele zrobiono w drogownictwie gminny 
Sobków w roku bieżącym.

(J.K.)

Nowe odcinki dróg, place, chodniki, zatoki i przystanki autobusowe

Imponujące zmiany w gminnym drogownictwie !
dokończenie ze str. 4

Nowo wybudowana wiata w Chomentowie.

Nowy dywanik asfaltowy na drodze Lipa-Jawór.

Nową nakładka asfaltowa na placu przed remizą OSP w Sobkowie.
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Tomasz Krzywda, z synem Mateuszem, przed ciągnikiem marki Fendt.

Tomasz Krzywda z dyplomem - wyróżnie-
niem w swoim mieszkaniu w Żernikach.

Rolnik, choć mieszka w Brzegach, 
gdzie ma piękny dom, gospodarstwo rol-
ne posiada na terenie sołectwa Żerniki. 
Tutaj, przed laty, odziedziczył po rodzi-
cach 7 hektarów ziemi i rozpoczął swoją 
przygodę z rolnictwem. Początkowo zajął 
się hodowlą, ale to zajęcie nie przynosiło 
odpowiednich zysków, więc rolnik prze-
stawił się na produkcje zbóż.

Podwyższył swoje kwalifikacje, by 
być na bieżąco z najnowszymi trendami 
w produkcji zbóż. Ukończył cykl szkoleń 
poświęconych podnoszeniu kwalifikacji 
w ramach unijnego projektu „Przysto-
sowanie polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich do integracji z Unią Europej-
ską”. Ten projekt szkoleniowy powstał 
dzięki wsparciu Agencji Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach 
dotacji na podnoszenie i zmianę kwali-
fikacji zawodowych na obszarach wiej-
skich i miejsko – wiejskich.

Tomasz Krzywda systematycznie po-
większa swoje gospodarstwo: z 7 hekta-
rów, dzieki zakupom sąsiadujących z jego 
polem obszarów rolnych, powiększył swój 
areał do 36 hektarów. Ważne jest, że jest 
to niemal jednolity obszar, nie pokawał-

kowany w kilku miejscach. Usprawnia to 
uprawę zbóż i zastosowanie mechanizacji 
prac polowych.

Niedawno odwiedziłem przodującego 
rolnika w Brzegach. P. Tomasz oprowa-
dził mnie po pięknym domu, w którym 
mieszka z żoną i synem – jedynakiem – 
Mateuszem. Syn kończy Technikum Me-
chaniczne w Chęcinach i jest prawą ręką 
w gospodarstwie. Wszystko wskazuje na 
to, że w przyszłości odziedziczy po rodzi-
cach majątek i stanie się kolejnym, zna-
czącym rolnikiem w gminie. Syn potwier-
dza zamiłowanie do rolnictwa i powoli 
sposobi się do tego zawodu. Zadowolony 
z tego faktu jest ojciec, bo, wiadomo, że 
dzisiejsza młodzież na wsi nie jest zbyt 
zainteresowana ciężka pracą w polu…

Z Brzegów jedziemy do Żernik, 
gdzie zlokalizowane jest gospodarstwo p. 
Krzywdów. Już z daleka widać ogrodzoną 
posesję, na której stoi kilka budynków. Są 
to głównie magazyny i garaże dla maszyn 
rolniczych. A tych p. Tomasz ma napraw-
dę wiele: do sesji zdjęciowej wyjechał ol-
brzymim traktorem produkcji niemieckiej 
marki Fend 716. Tylne koła wyższe od 
człowieka, traktor jest imponujący, można 

do niego zamontować niemal każdą ma-
szynę rolniczą. Obok, na podwórku, stoi 
jeszcze mniejszy ciągnik, produkcji cze-
skiej, „zetor”. W garażach i na podwór-
ku stoją ponadto: pługi obrotowe „Rabe-
werk”, agregat uprawowonasienny także 
produkcji zachodniej, opryskiwacz o po-
jemności 2000 litrów, polski kombajn „Bi-
zon”, 6 - tonowa przyczepa – sporo tego. 
Obsługa tego sprzętu wymaga wysokich 
kwalifikacji i dużego wysiłku. Zajmuje się 
tym pracownik najemny, sprzęt obsługuje 
także sam właściciel i jego syn Mateusz.

Rolnik z Żernik specjalizuje się 
w uprawie zbóż: jęczmienia, pszenicy, 
pszenżyta i lucerny. Stosuje środki ochro-
ny roślin nowej generacji, także materiał 
siewny jest wyselekcjonowany w Centrali 
Nasiennej w Kielcach. Wysokiej jakości 
zboża znajdują szybko odbiorców, do któ-
rych należą m.in.: PSS Kielce, hodowcy 
trzody chlewnej i drobiu w całym regionie 
świętokrzyskim.

Tomasz Krzywda z dumą pokazu-
je swoje gospodarstwo. Usytuowane na 
wzniesieniu (80 m n.p.m), w pięknym 
miejscu, skąd widać panoramę Sobkowa 
i szachownicę pól. Widać, że uprawiany 
zawód sprawia mu pełną satysfakcję. Nic 
dziwnego, że rolnik ma kolejne plany do-
tyczące rozwoju gospodarstwa. Pragnie 
osiągnąć powierzchnię optymalną, jak 
twierdzi, 50 hektarów.

Uprawa zbóż to nie jedyne zajęcia rolni-
ka. Od lat zajmuje się także obwoźną sprze-
dażą mięsa i wędlin na okolicznych targo-
wiskach. W tym celu zakupił samochód – 
chłodnię spełniającą wymogi unijne. Handel 
skutecznie uzupełnia dochody rolnika…

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Choć ma zaledwie 45 lat, należy do najlepszych rolników w gminie Sobków. Był 
jedną kadencję radnym, udziela się społecznie i zawodowo. W sierpniu 2008 roku 
otrzymał, z rąk ministra rolnictwa Marka Sawickiego, odznakę honorową „Za-
służony dla rolnictwa”. W tym roku, w maju, uzyskał wyróżnienie w konkursie 
„Super producent zbóż w pow. jędrzejowskim”.

Tomasz Krzywda z Brzegów - producent zbóż
Najlepsi rolnicy w gminie
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Tomasz Krzywda z Brzegów - producent zbóż

Dzieci spotkały się z p. dietetyk, która, 
w formie zabawowo – quizowej, uczyła 
prawidłowych zasad odżywiania. Była też 
degustacja smacznych sałatek owocowych 
oraz soków owocowych. Dużym zainte-
resowaniem cieszyło się ,,Koło Fortuny”, 
gdzie dzieci miały okazję sprawdzić swoją 
wiedzę z zakresu znajomości zdrowotnych 

W Parku Etnograficznym w Tokarni

Szkoła promująca zdrowie

Remont  
przedszkola 
w Miąsowej

Szkolne remanenty

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobkowie, pod opieką wychowawców i na-
uczycieli, spędzili czas zdrowo i na sportowo w Parku Etnograficznym w Tokarni. 
Pojechali tam w czerwcu br. na zaproszenie Agencji Rynku Rolnego Oddziału Te-
renowego w Kielcach, a celem imprezy było propagowanie wśród dzieci zdrowego 
stylu życia czyli prawidłowe odżywianie oraz spędzanie wolnego czasu w ruchu.

zalet warzyw i owoców, zaśpiewać piosen-
kę czy wykonać ćwiczenie. Dziewczynki 
oblegały punkt malowania twarzy, a chłop-
cy sprawdzali swoją siłę i sprawność w licz-
nych konkursach sportowych. Uczniowie 
klas od III do VI mieli okazję zaprezento-
wać swoje umiejętności gry w zespole, bio-
rąc udział w ,,Turnieju gry w dwa ognie” 

w kategorii dziewczynki i chłopcy. Turniej 
okazał się dla naszych uczniów szczęśliwy 
ponieważ dziewczynki zajęły II miejsce, 
a chłopcy III. Pozostałe drużyny IV i VI.

Dzieci miały także okazję zwiedzić 
skansen wsi polskiej, zobaczyć wytwory 
sztuki ludowej prezentowane na licznych 
stoiskach lub kupić sobie pamiątkę z po-
bytu w Parku Etnograficznym w Tokarni. 

Dziękujemy Agencji Rynku Rolnego 
Oddziału Terenowego w Kielcach za za-
proszenie na tę atrakcyjną wycieczkę

M. Pyjas

W ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w Szkole Podstawowej 
w Sobkowie w czerwcu br. odbył się pokaz i zajęcia praktyczne z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. Na wniosek skierowany do Izby Lekarskiej 
w Kielcach przez koordynatora programu: M. Chaję - w szkole gościli ratownicy 
medyczni z Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Jędrzejowie.

Uczniowie przypomnieli sobie postępo-
wanie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
ludzkiego oraz przećwiczyli schemat udzie-

lania pierwszej pomocy. Dużym przeżyciem 
dla dzieci było także wejście do karetki pogo-
towia i zapoznanie się z jej wyposażeniem.

Dopełnieniem dnia pełnego emocji 
i przeżyć był przyjazd czterech funkcjona-
riuszy policji z Jędrzejowa. Młodsi ucznio-
wie wysłuchali z uwagą relacji policjantów 
o zadaniach i obowiązkach wynikających 
z pełnienia ich trudnej służby, po czym 
uczestniczyli w pogadance dotyczącej 
sposobów bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego podczas wakacji. Starsi natomiast 
chwalili się wiedzą z zakresu przepisów 
ruchu drogowego i zdawali egzamin na 
kartę rowerową.  M. Chaja

11 sierpnia br. dokonano odbio-
ru robót budowlanych w przedszkolu 
w Miąsowej. W ramach umowy, zawar-
tej z firmą Hydro – Spraw Dawida Pu-
chrowicza z Sobkowa, wykonane zosta-
ły roboty instalacyjne i remontowe:

- Demontaż piecokuchni w pomiesz-
czeniu kuchennym, 

- Udrożnienie kanału dymowego 
w pomieszczeniu piwnic,

- Montaż kotła c.o. z podajnikiem na 
ekogroszek oraz uzbrojenie kotłowni, 

- Roboty w zakresie wod. – kan. 
w pomieszczeniu kuchni i łazienki m.in.: 
montaż bojlera pojemnościowego, 2 se-
desów, 2 umywalek i baterii ściennych, 
4 kaloryferów, ułożenie glazury na ścia-
nach w kuchni – 28 m2, szpachlowanie 
i malowanie ścian i sufitów w kuchni, 
łazience i korytarzu, ułożenie glazury na 
ścianach w łazience oraz terakoty na pod-
łodze, montaż nowych drzwi i ościeżnicy 
w kuchni i łazience oraz okna w łazience, 
przegrody systemowej pomiędzy sedesa-
mi, ułożenie terakoty na podłodze w kory-
tarzu oraz montaż opraw oświetleniowych 
i włączników

Wartość wykonanych prac wynosi 
39 360 zł.

Przed remontem...

Przed remontem...

...po remoncie.

...po remoncie.



Tegoroczna akcja „Krew darem życia”, od lutego br., przy-
niosła „plon” w postaci 162 litrów krwi. Na zdjęciu: Konrad 
Szmalec, z mamą Ewą, oddali 12 lipca br. prawie litr tego cen-
nego leku. Krew przyjmowała długoletnia pracownica RCKiK 
– Anna Głowacka.

Festyn, to także okazja do nieoficjalnych rozmów, na zdjęciu: 
wójt, Tadeusz Domińczak przekazuje dobre wieści z gminy sta-
roście jędrzejowskiemu Edmundowi Kaczmarkowi. Z prawej: 
dyrektor RCKiK Jerzy Stalmasiński, prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Kielcach – Stanisław Matejkiewicz oraz Tomasz 
Krzywda – przodujący rolnik z Brzegów.

Podziękowanie wójta sponsorom festynu, właścicielom fermy 
drobiu w Sobkowie Waldemarowi Grabowskiemu i Zbigniewowi  
Olesińskiemu. Okolicznościowy grawerton odbiera syn  
p. Waldemara.
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Sponsorzy XV Jubileuszowego Festynu Rodzinnego

Reminiscencje  
po festynie...

Było wzniośle, wesoło i rodzinnie !

Jak już obszernie informowaliśmy, 12 lipca br., odbył się w Sob-
kowie XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny „Krew darem życia”. 
Głównym celem imprezy było pozyskanie najcenniejszego leku, 
którego deficyt jest głęboko odczuwalny w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uczestnicy festynu wzięli sobie 
do serca apel wójta gminy o honorowe oddawanie i krwi: 203 daw-
ców przekazało chorym 91 litrów krwi !

Wśród dawców rozlosowano 132 cenne nagrody rzeczowe, które 
ufundowali sponsorzy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, EGM Sp. z o.o. w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Kiel-
cach, Waldemar Grabowski i Zbigniew Olesiński – Gospodarstwo 
Rolne Ferma Drobiu w Sobkowie, Stanisław Wilk - Biuro Tłumaczeń 
LINGUA w Sobkowie, Marcin Serafin – Wiatrak w Chomentowie, 
Anna Waligórska – Bąk, Stefan Bieroński – sklep spożywczy w Sob-
kowie, Barbara Wrzosek – sklep przemysłowo – motoryzacyjny 
w Sobkowie, Adam Jopek – sklep spożywczo – przemysłowy w Sob-
kowie, radne powiatu kieleckiego: Marianna Baran i Lidia Pędziwilk, 
Izabela Szwaczek - Delikatesy CENTRUM w Sobkowie, Wacław Cie-
pluch – PROFAR Staniowice, Wojciech Krzywda – sklep spożywczo 
– przemysłowy w Brzegach, Adam Strojek – pawilon handlowy w Ję-
drzejowie, Michał Pyczek – Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielone 
Zacisze” w Sokołowie Górnym, Wspólnota Gruntowa wsi Sobków, 

XV Jubileuszowy Festyn Rodzinny w Sobkowie mamy 
już za sobą, ale warto wrócić do niego w nieco refleksyjnym 
nastroju, bo przyniósł on przeżycia, które na długo pozosta-
ną w pamięci jego uczestników. Przede wszystkim główny cel 
jego organizacji - akcja „Krew darem życia” - został w pełni 
zrealizowany: 203 dawców przekazało prawie 91 litrów naj-
cenniejszego leku. 

Wróćmy, śledząc poniżej zamieszczone zdjęcia, do wydarzeń 
na festynie:

BIUROKOMP – Marcin Grajek, sklep komputerowy oraz dostawca 
Internetu bezprzewodowego, Tadeusz Biały Firma ROLBUD w Sob-
kowie, Partnerzy Biznesowi FM GROUP, Edmund Kaczmarek – Sta-
rosta Jędrzejowski, Tomasz Krzywda – przodujący rolnik z Brzegów, 
Ryszard Dębiński – przewodniczący Rady Gminy Sobków, Hubert 
Korpula – FURB BUDIKOR w Żernikach, radni Rady Gminy w Sob-
kowie: Anna Gabryś, Danuta Wójcicka, Józef Pyjas, Kazimierz Ba-
woł, Wiktor Strojek, Łukasz Petera, Paweł Piorun, Grażyna Kielin, 
Jerzy Majchrzyk, Jan Gajda, Beata Syncerz, Janusz Łachwa, Alina 
Grabalska oraz: Zbigniew Gołuzd – Skład Opału w Tokarni, Marze-
na Pakuła – sklep spożywczo – przemysłowy, Bar VERSO w Mokr-
sku Dolnym, Dorota Szumera – Firma KARTOGRAF w Jerzmano-
wicach, Agnieszka Porębska – Salon Fryzjerski AGA w Sobkowie, 
Ewa, Wojciech i Mirosław Tarach, Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
METALBET w Osowej, Michał Dryndos – LEWIATAN w Sobkowie, 
Maria Derda – Towarowy Transport Drogowy w Chomentowie, Ma-
riusz Stachowicz – Usługi Spawalnicze w Brzeźnie, Dariusz Baran 
– firma BARTPOL w Sobkowie.

Wójt gminy Sobków Tadeusz Domińczak składa serdeczne podzię-
kowania za wytrwałe wspieranie szlachetnej inicjatywy, życząc pełnej 
satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym.


