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S ymbole naszej gminy

I nformacje dla mieszkańców

Herb Gminy Smyków

Trwają prace porządkowe w naszej gminie
Gmina Smyków w 2019 roku w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniła 5 osób, oraz
7 osób w ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich. Z ich pomocą pracownicy gminy na stanowiskach robotników gospodarczych oraz konserwatorów urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez ostatnie miesiące zadbali o porządek w pobliskich miejscowościach.

Projekt pieczęci urzędowej Gminy Smyków
Projekt Sztandaru Gminy
Smyków - strona główna

projekt herbu Gminy Smyków
- wersja barwna

D

nia 15 października 2018 r. Rada Gminy w S my kowie u chwa ł ą nr 235/
XXXVI/2018 ustanowiła herb, flagę, pieczęć
i sztandar oraz określiła zasady ich używania.
Podstawą prawną przyjęcia uchwały było
zaakceptowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów tych
znaków – symboli samorządowych, w oparciu o pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Opinia ta oznacza zgodność projektów
z miejscową tradycją historyczną i z zasadami
określonymi przez nauki pomocnicze historii
(heraldykę i weksylologię). Projekty opiniowanych znaków opracował niżej podpisany
zgodnie z zasadą, że podstawowe znaczenie ma projekt herbu. Dnia 23 października
2018r. uchwała Rady Gminy została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego (poz. 3652) i po kolejnych
dwóch tygodniach weszła w życie.
Kształt tarczy herbowej, zamkniętej półokręgiem, wywodzi się z okresu późnego
średniowiecza i ze względu na proste zasady
konstrukcyjne preferowany jest przez polską heraldykę samorządową. Pole tarczy ma
barwę zieloną nawiązującą do cech miejscowego środowiska naturalnego – nieco ponad
połowę terenu gminy zajmują lasy. Użycie tej
barwy Komisja Heraldyczna przyjęła z zastrzeżeniem, że „Stosując podobną wykładnię, należałoby zapewne przyjąć barwę czerwoną dla ośrodków przemysłowych, błękitną
dla gmin położonych wśród zbiorników wodnych, czarną dla
regionów wydobycia

projekt flagi Gminy Smyków
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Pieczęcie gminy Miedzierza z siedzibą w Smykowie z lat
1918, 1922 i 1945

1. Stanisław Majewski, Perlik i żelazo jako znak górniczy,
w: „Technik” 1928, nr 3, s. 10, 11
2. Stanisław Gisman, Słownik górniczy, Katowice 1949, s. 387.
węgla itp. Jest to jednak wykładnia fałszywa,
jakkolwiek powszechnie stosowana w dobie
upadku sztuki heraldycznej okresu powojennego”.
Godła herbowe wywodzą się z obszaru
historii gospodarczej, a są nimi młotki górnicze i połowa koła wodnego. Młotki symbolizują dawne górnictwo rud żelaza, podziemne
i odkrywkowe, poświadczone na terenie
gminy co najmniej od XVI do końca XIX stulecia. Najbardziej znane były kopalnie pod
Smykowem — „Stefan” i w Miedzierzy – Kawęczynie, o której to kopalni wzmiankowała
w 1864 r. Encyklopedia Powszechna. Na skalę
przemysłową eksploatowano też pokłady rud
darniowych, np. jeszcze w 1899 r. mieszkańcy
Smykowa starali się o zezwolenia na pozyskiwanie rud na własnych gruntach.
Skrzyżowane młotki górnicze o barwie
czarnej są godłem górnictwa i określają dwa
podstawowe narzędzia używane od stuleci
przy wydobyciu rud metali (np. żelaza, cynku, srebra) i węgla kamiennego. Pierwszym
z nich jest tzw. perlik, czyli młotek o lekko kabłąkowatych krawędziach, drugim
tzw. żelazo, czyli żelazne wymienne ostrze
z otworem do mocowania trzonka (perlikiem
trzymanym w prawej ręce „pobijało” się żelazo, trzymane w lewej). Graficzny wzór godła górnictwa nie jest jednolity, w związku
z czym na potrzeby projektowanego herbu
wykorzystano dwa najbardziej popularne
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Projekt Sztandaru Gminy
Smyków - strona odwrotna

schematy tego godła z lat 1928 i 1949.
Połowa koła wodnego symbolizuje tradycje przemysłowe gminy związane z metalurgią
żelaza i z przetwórstwem zbożowym. W przeszłości koła wodne napędzały urządzenia
w kuźnicach i fryszerniach oraz w młynach
zbożowych usytuowanych nad rzeką Czarna
Taraska, m. in. w Adamowie, Królewcu, Kawęczynie – Miedzierzy. Młyn wodny w Kawęczynie działał jeszcze w latach 60. XX stulecia. Połowa koła wodnego stanowi ponadto
zapożyczenie z herbu terytorialnego powiatu
koneckiego, analogicznie jak w herbach gmin
Fałków, Ruda Maleniecka i Słupia.
Herb gminy Smyków został wykreowany od
podstaw, jako że Smyków nie ma tradycji heraldycznych, tzn. nigdy nie posługiwał się żadnym
herbem. W czasach staropolskich był własnością królewską, natomiast w okresie zaborów
własnością rządową. Nie był też ośrodkiem
parafialnym. W latach międzywojennych Smyków stał się siedzibą gminy Miedzierza, która
używała pieczęci urzędowych ze zrusyfikowaną symboliką byłej guberni radomskiej (snop
zboża między dwoma młotami), a następnie
pieczęci z orłem państwowym.
Przyjęcie przez Radę Gminy w Smykowie
herbu, flagi, pieczęci i sztandaru dopełnia obraz heraldyki miejskiej i gminnej w powiecie
koneckim.
W trakcie realizacji jest sztandar gminy, który zostanie wykonany w tym roku.
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P

od koniec kwietnia 2019 r. w Miedzierzy:
oczyszczono kostkę za remizą OSP, dwie
osoby zajęły się czyszczeniem chodnika, wykonano wertykulacje boiska za szkołą. Pomalowano studnię w Stanowiskach, kilka dni trwały
prace porządkowe przy pomniku w Smykowie.
W Kozowie dwie osoby zajęły się czyszczeniem chodnika. Na terenie Przedszkola w Smykowie przygotowywano teren pod sadzenie
drzewek. W Urzędzie Gminy rozpoczęto malowanie pokoi. W międzyczasie trwały prace
związane z awarią wodociągu.
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W maju 2019 r. w Miedzierzy został rozsiany
nawóz na boisku za szkołą, dwóch pracowników
zajęło się awarią pompy przydomowej. W Smykowie pracownicy kosili plac wokół garaży oraz
plac wokół Przedszkola, następnie zasiali tam
nawóz. Kilka osób skierowano do usypywania
kruszywa na trasie Stanowiska – Huta oraz usypywanie piasku na drodze Smyków – Adamów.
W maju zostały pokoszone boiska w: Przyłogach, Smykowie, Salacie, Miedzierzy i Stanowiskach. Kontynuowano prace przy chodniku
w Kozowie oraz przy kostce w Miedzierzy.
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W Adamowie trzy panie pomagały w pracach
porządkowych w Muzeum Ludowym. Zostały
pokoszone i oczyszczone place zabaw w: Smykowie, Królewcu, Salacie, Adamowie, Miedzierzy, Matyniowie, Cisowniku, Strażnicy, Stanowiskach i Piaskach Królewieckich. Trzy osoby
zostały skierowane do prac porządkowych
w Urzędzie Gminy oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Cały maj były naprawiane awarie wodociągu w Przyłogach, Piaskach Królewieckich,
oczyszczalni ścieków w Miedzierzy, pracownicy
oczyszczali przepompownie w Smykowie i Matyniowie (Sachalin). W Urzędzie Gminy pomalowano trzy pokoje, a na terenie gminy zbierano
śmieci. Przez kilka dni w lesie koło Sielpi pracownicy wycinali i przewozili drzewo. Cztery osoby
zajęły się wycinką Topoli w Muszczarzu.
W czerwcu skierowano pracowników do
wycinki zakrzaczenia w: Świnkowie, Stanowiskach, na skrzyżowaniu Piasków Królewieckich
z Trawnikami, na drodze Smyków – Adamów.
Kontynuowano wycinkę oraz zwożenie drzewa
z Sielpi. Wykoszono plac należący do Przedszkola w Smykowie, plac tutejszego oraz starego Urzędu Gminy, plac zabaw w Miedzierzy,
Matyniowie, Salacie, Trawnikach, Adamowie,
Cisowniku oraz plac wokół przepompowni
w Piaskach Królewieckich. Zatrudnione osoby
wykonywały prace przygotowawcze związane
z Piknikiem Charytatywnym. Wykonano prace
porządkowe włącznie z koszeniem całego placu
na Orliku oraz placu przy kościele w Miedzierzy.
W dalszym ciągu pracownicy zajmowali się awarią związaną z brakiem wody oraz rozwożeniem
wody pitnej dla mieszkańców. Kontynuowano malowanie pokoi oraz sali konferencyjnej
w Urzędzie Gminy.
Do połowy lipca kontynuowano naprawę
awarii związanej z brakiem wody oraz rozwożono wodę pitną dla mieszkańców. Pokoszono
teren wokół: świetlicy w Salacie, Orlika w Smykowie, starego Urzędu Gminy, cmentarza
w Miedzierzy, stacji wodociągowej w Piaskach
Królewieckich i Stanowiskach oraz pobocza we
wsi Pokoradz. Dwie panie porządkowały plac
wokół OSP Kozów, plac zabaw w Stanowiskach
i Miedzierzy. Wykonywano prace na trasie Smyków – Adamów (koszenie oraz nasyp pobocza).
Kontynuowano wycinkę i zwożenie drzewa
z lasu koło Sielpi. Ponadto skierowano jednego
z pracowników do wymiany wodomierza w okolicznym sklepie oraz zamków w drzwiach na Orliku. Uporządkowano placu wokół przystanku
w Strażnicy. W lipcu w dalszym ciągu kontynuowano malowanie pomieszczeń w Urzędzie
Gminy.
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K uźnice Koneckie

K uźnice Koneckie

20. EDYCJA KUŹNIC KONECKICH
„K

uźnice Koneckie” to cykliczne dla powiatu koneckiego wydarzenie, ściśle związane z tradycjami wydobycia i przeróbki rudy
żelaza - do którego potrzebne było łatwo dostępne paliwo oraz budulec jakim jest drewno.
W tym roku w dniach 6-7 lipca br. odbyły

się „Kuźnice Koneckie”. Organizatorem tej
dwudniowej imprezy, która zgromadziła wielu mieszkańców naszego regionu i turystów z
całej Polski było Starostwo Powiatowe w Końskich. W pierwszy dzień w siedzibie Krajowego
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczo-

ści w Końskich wręczono najważniejsze powiatowe nagrody oraz odbyła się tam konferencja
popularnonaukowa. Nagrody otrzymały również osoby oraz firmy z Gminy Smyków, które
przyczyniły się do rozwoju oraz promocji ziemi
koneckiej.

Nagrodzeni podczas Kuźnic Koneckich 2019:
Marka Konecka – najbardziej prestiżowa coroczna
nagroda:
1. Firma FULLMET – Wojciech Ciepliński
2. Firma BERKAS-BAU sp. z o. o. sp. k.
3. Pani Katarzyna Sorn
4. Wydawnictwo Arslibris
5. Muzeum Ludowe w Adamowie
6. Konecka Sekcja Karate – Beata Kij
7. Firma CERADBUD
8. Inżynieria Wodna w Końskich

Gwóźdź sezonu – nagroda dla twórców kultury
oraz wydarzeń, przyznawana przez dziennikarzy
i osoby związane z kulturą:
1. Publikacja „100 postaci na 100-lecie Niepodległej. Poczet
zasłużonych dla Ziemi Koneckiej” wydawnictwa Arslibris
działającego w Bibliotece Publicznej w Końskich
2. Pani Dominika Wróbel – za płytę „Tysiące łez”
3. I Konecki OFF Festiwal
4. Agnieszka Czarnecka – za tomik „Byłam cieniem jestem
słońcem”

Diament Marki Koneckiej:

Alchemik (nagroda przyznawana przez Forum

1. Katarzyna Gartner

Pracodawców):

Kowal Losu – nagroda przyznawana za działalność
charytatywną:

W

drugim dniu w Parku Miejskim w Końskich na uroczyste
otwarcie „Kuźnic Koneckich 2019” przybyli licznie przedstawiciele władzy: starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta
Wiesław Skowron, członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa,
starosta opoczyński Marcin Baranowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska, wiceburmistrz Końskich Krzysztof
Jasiński, wicewójt Smykowa Jerzy Duda, wójt Fałkowa Henryk
Konieczny, wójt Słupi Koneckiej Robert Wielgopolan, wójt Rudy
Malenieckiej Leszek Kuca, wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński oraz liczni radni powiatowi.
Główną atrakcją był ponad półtoragodzinny koncert Kombii,
ale wiele na scenie i wokół niej działo się także wcześniej. XX jubileuszowe święto powiatu w takiej formule można już uznać za historię. I wydaje się, że było to święto udaneW tym roku w dniach
6-7 lipca br. odbyły

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
TISEREC

1. Kazimierz Głowacki
2. Henryka Stępień

G

miny miały swoje stoiska, w tym nasza: Gmina Smyków, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Smykowa. Można było skosztować pierogów,
placków ziemniaczanych, wiejski smalec z ogórkiem, kiełbaski
z grilla. Wszystko smakowało wyśmienicie. Pyszne ciasta, babeczki, jagodzianki, z kawą i herbatą cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dodatkowo na stoisku gminy znalazły się broszury
informacyjne, gazetki gminne, mapy regionu oraz pocztówki.
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Integracja sołectw

I nformacje dla mieszkańców

Integracja sołectw w Gminie Smyków
Zaangażowane środki finansowe w ramach funkcjonującego już od kilku lat funduszu sołeckiego pozwalają organizować sołtysom wydarzenia, na które czekają mieszkańcy. W czerwcu i lipcu bieżącego roku
zostały zorganizowane integracyjne festyny przez 3 sołectwa naszej gminy.

S

łoneczna sobota 15 czerwca była dniem
świętowania dla mieszkańców sołectwa
Cisownik. Wtedy to sołtys Kazimiera Opala
wraz z Radą Sołecką zorganizowali festyn na
placu zabaw przy Piekielnym Szlaku. Animatorki postarały się ciekawie wypełnić czas
najmłodszym. Były zabawy, dmuchany zamek do zjeżdżania, bańki, mecz piłki nożnej
na boisku, malowanie twarzy. Mieszkańcy
rozmawiali i śpiewali przy ognisku do późnych godzin. Wszyscy dobrze się bawili,
a Rada Sołecka w nawiązaniu do Dnia Dziecka nagrodziła milusińskich m. in. słodyczami,
maskotkami, lunch boxami i skarbonkami.
Sołectwo Adamów w sobotę 22 czerwca

zorganizowało festyn dla mieszkańców, którzy licznie przybyli na spotkanie integracyjne. Nie zabrakło atrakcji zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Były animatorki, dmuchane
zjeżdżalnie, gry i zabawy - przeciąganie liny,
malowanie twarzy, bańki mydlane, rzucanie
balonami z wodą. Konkurencję kręcenia talerzami plastikowymi wygrała Lena Bąk, która otrzymała w nagrodę zestaw plasteliny.
Wszystkie dzieci dostały szkolne zestawy
upominkowe. Był też grill, ale najbardziej cieszył się zainteresowaniem chleb ze smalcem
i kiszone ogórki. O atrakcje i poczęstunek
zadbała sołtys Karolina Jarek wraz z Radą
Sołecką i mieszkańcami, którzy pomagali

w przygotowaniach.
Natomiast sołectwo Stanowiska zorganizowało sobie rodzinne biesiadowanie
w sobotę 6 lipca. Piknik rozpoczął się o godzinie 16 na boisku rekreacyjno-sportowym
w Stanowiskach. Organizatorami imprezy
była sołtys Urszula Miśtal oraz Rada Sołecka. Wśród gości obecny był Wicewójt Jerzy
Duda oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Smyków Danuta Jarek. Wszyscy postarali
się żeby było rozrywkowo i wesoło. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się dmuchana
zjeżdżalnia, dzieci i dorośli brali udział w rozgrywkach i konkursach. Dla wszystkich był
smaczny poczęstunek

Sesja absolutoryjna w Smykowie
Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli
rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu
wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

26

czerwca w Smykowie odbyła się siódma w tej kadencji sesja Rady Gminy
Smyków. Jednymi z najważniejszych punktów
porządku obrad było głosowanie nad wotum
zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu
za 2018 rok dla wójta Jarosława Pawelca. Sesja rozpoczęła się od gratulacji dla obecnego
na sali nowego starosty powiatu koneckiego
Grzegorza Pieca, który podziękował za wsparcie i zadeklarował chęć jak najszerszej współpracy z władzami naszej gminy.
Duża część sesji poświęcona była sytuacji
z brakiem wody do picia, z którym nasza gmina
zmagała się od trzech tygodni. Wójt Jarosław
Pawelec przedstawił zgromadzonym informacje na temat tego jakie były w ostatnim czasie
prowadzone działania. Odnosząc się do raportu o stanie gminy wójt również skupił się na
kwestii gospodarki wodno-ściekowej w gminie
i trwającym problemie. W trakcie tego punktu
poinformowano radnych między innymi o tym,
że ze względu panujące upały zdecydowano
się puścić wodę do gospodarstw i domów na

terenie gminy ze studni w Piaskach Królewieckich, jednak ze względu na wysoką zawartość
siarczanu w niej może na razie pełnić ona funkcję wody gospodarczej. Po przedstawieniu
sytuacji i krótkiej dyskusji radni jednogłośnie
zagłosowali za udzieleniem wójtowi wotum
zaufania. Kolejnym punktem było przyjęcie
sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

w ubiegłym roku oraz głosowanie nad absolutorium dla wójta za jego wykonanie. Również
i w tym przypadku radni jednogłośnie udzielili
absolutorium Jarosławowi Pawelcowi. W kolejnych punktach radni zajmowali się jeszcze
zmianami w budżecie Gminy Smyków na 2019
rok czy w wieloletniej prognozie finansowej
dla gminy.

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek
odwiedziła Gminę Smyków

Od 24 czerwca organizowane są spotkania informacyjne zachęcające do wzięcia udziału w rządowym
programie „Rodzina 500+.

II i III kolejka rozgrywek ligi młodzieżowej
Wyniki drugiej kolejki:
M
iesiąc maj jak co roku obfituje w wydarzenia w młodzieżowym sporcie bilardowym.
Tradycyjnie najważniejsze to Mistrzostwa Polski Juniorów. I właśnie temu wydarzeniu poświęcono najwięcej uwagi podczas ceremonii
otwarcia drugiej kolejki ligi młodzieżowej. Po
raz pierwszy bilard został włączony do dyscyplin rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.
Wspaniała oprawa jak również postawa młodzieży sprawiła, że na długo zapamiętają
to co się na nich wydarzyło.
Uczniowski Klub Sportowy Przyłogi jako klub znany w SMLB, tradycyjnie brał udział w kolejnej drugiej
oraz trzeciej w tym roku edycji rozgrywek, a zawodnicy zajęli miejsca
na podium. Zawody rozgrywane były
w Kieleckim Centrum Bilardowym.
Każdy mecz jest inny, układ bil zawsze

przypadkowy, zagrania - uderzenia wymagają
koncentracji i tylko indywidualna technika gry
i sposób rozwiązania układu nie jest totalnym
przypadkiem. Obserwując zagrania innych zawodników, analizując je wnikliwie, uczą się jak
kontrolować sytuację podczas rozgrywanych
partii. Ponadto młodzież zaczyna kolejny poziom treningowy. Układ bil będzie początkowo
prosty i będzie składał się z 2 może 3 bil, ale
sposób jego rozwiązania, dzięki uderzeniom na wprost - bila goniąca,
stop, cofka oraz nowym uderzeniom tak zwanym uderzeniom
kątowym będzie towarzyszyła
dobra zabawa.
Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy dalszych
sukcesów!

Grupa dziewcząt: Młodzik/Pupile: I miejsce Martyna Matjas (UKS Miłek Wiślica), II miejsce
- Daria Węgierek(UKS Przyłogi), III miejsce- Kinga
Okopień (UKS Miłek Wiślica), Karolina Sośniak
(UKS Orlęta Bilcza).
Grupa Pupili: I miejsce - Oliwier Guziak (UKS
Miłek Wiślica),II miejsce - Janek Siedlarz (UKS
Kostomłoty), III miejsce- Filip Opala (UKS Przyłogi),
Patryk Kieroński (UKS Orlęta Bilcza).
Grupa Junior Młodszy: I miejsce - Hubert Jaros
(UKS Miłek Wiślica), II miejsce - Szymon Bruśnicki
(UKS Orlęta Bilcza), III miejsce- Wiktor Witkowski,
Kacper Adach (UKS Przyłogi). Po dwóch turniejach
w klasyfikacji drużynowej miejsce pierwsze zajmuje
UKS Miłek Wiślica (90 pkt.).

Wyniki trzeciej kolejki:
Grupa dziewcząt: Młodzik/Pupile: III miejsce - Iza
Mogielska i Daria Węgierek.
Grupa Pupili: II miejsce - Paweł Długosz.
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W

dniu 15 lipca Pani Wojewoda Agata
Wojtyszek odwiedziła Gminę Smyków. Przed spotkaniem z mieszkańcami
gminy na Sali Konferencyjnej urzędu została
podpisana umowa na zadanie „Remont dro-
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gi gminnej Nr 382014T Zastawie-granica
gminy – na długości 898,48 mb, na działkach
ewidencyjnych nr 470/1,491” Dofinansowanie w kwocie 169,963 zł. pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie inwesty-

Smyków Nasza Gmina

cyjne będzie wykonane w tym roku.
Pani Wojewoda po krótkich rozmowach
o problemach i planach jakie stoją przed włodarzami naszej gminy udała się przed budynek urzędu aby porozmawiać z mieszkańcami. Pani Wojewoda po raz pierwszy
odwiedziła nasz urząd ale mamy nadzieję,
że nie ostatni.
Do końca lipca wojewoda, wicewojewoda
oraz pracownicy urzędu wojewódzkiego odwiedzą wszystkie gminy województwa. Podczas spotkań mieszkańcy otrzymują ulotki
oraz broszury informujące o programie „Rodzina 500+”, mogą także uzyskać odpowiedzi
na pytania związane z jego funkcjonowaniem
– szczególnie na temat zmian obowiązujących od 1 lipca 2019 r.
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Spotkanie w sprawie budowy dróg
powiatowych w Gminie Smyków

DOBRY START DLA UCZNIA
na okres zasiłkowy 2019/2020

28 maja bieżącego roku wójt Jarosław Pawelec zorganizował spotkanie robocze z pełniącym obowiązki
starosty powiatu koneckiego – Grzegorzem Piecem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych – Stanisławem Mościńskim. W zebraniu uczestniczyli również sołtysi oraz radni. Głównym tematem była
przebudowa drogi powiatowej na odcinku Grzymałków – Smyków na długości 2,45 km.

P

ełniący obowiązki starosty powiatu koneckiego Grzegorz Piec zapewnił, iż prace nad rozbudową drogi ruszą w 2020 roku.
Zadnie obejmuje m. in. budowę chodnika o
szerokości 2 metrów, poszerzenie jezdni o 1
metr do szerokości 6 metrów, przebudowę
zjazdów, rowów, ułożenie warstw asfaltu. Planowane są trzy etapy budowy. Etap pierwszy
– od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej 0401 T Stąporków – Radoszyce, łącznie
z przebudową skrzyżowania.
Jak podkreślił wójt Jarosław Pawelec – Powiat ma szansę uzyskać 50 % dofinansowanie
na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, dzięki czemu wkład własny
Gminy Smyków może stanowić jedynie 25%
wartości inwestycji. Wartość kosztorysowa
tego etapu wynosi ponad 1,6 mln zł.

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Smykowie, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na
okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane:
tradycyjnie (w wersji papierowej) od
1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019r.
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie.
elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r, za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych: ePUAP,
emp@tia oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Będzie nowa świetlica w Stanowiskach

Przedstawiciel
naszej
Gminy został
Starostą
Koneckim

P

0

maja 2019 roku Gmina Smyków ogłosiła kolejny przetarg na budowę budynku użyteczności
kulturalno-społecznej na działce nr 209 w Stanowiskach. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
inwestycji w ramach operacji typu: „Inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz
na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania.
Projektowany obiekt to budynek o kształcie pro-
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stokąta o wymiarach 18 x 12 cm.
Nowe miejsce będzie pełniło funkcję obiektu
użyteczności publicznej, w którym odbywać się
będą spotkania mieszkańców, a także organizowane imprezy okolicznościowe, zebrania wiejskie, oraz pomieszczenie na zaplecze sportowe
dla użytkowników boiska sportowego. Przed
wejściem głównym będzie pochylnia dla osób niepełnosprawnych, oraz teren utwardzony kostką
brukową z wydzielonymi miejscami parkingowymi
przed budynkiem. Na placu będzie posadzona dodatkowa zieleń. Planowane zakończenie budowy
świetlicy nastąpi 31 maja 2020 roku.
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rzedstawiciel naszej Gminy został
Starostą Koneckim 24 czerwca
podczas I sesji Rady Powiatu Koneckiego wybrany został nowy skład Zarządu oraz Rady Powiatu. Grzegorz
Piec został wybrany nowym starostą
powiatu koneckiego - 14 głosów było
„za” , 5 przeciw , 1 był nieważny. Nasz
starosta ma 46 lat. Od 29 marca 2019
roku pełniący obowiązki Starosty Koneckiego. Przewodniczący Zarządu
Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Końskich, od 2014 roku Radny
Rady Powiatu Koneckiego. Mieszka
z żoną Wiolettą i trzema córkami
w Smykowie. W ostatnich wyborach
stał na czele komitetu Prawi i Solidarni
i zdobył najwięcej głosów z wszystkich
kandydatów - 754 !
Pan Grzegorz jako Starosta działać będzie dla dobra regionu oraz dla
dobra Gminy Smyków usprawniając
współpracę na linii gmina - powiat.
Gratulujemy i życzymy owocnej
pracy!
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Świadczenie będzie wypłacane w wysokości
300,00zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przysługuje
raz w roku na dzieci, które rozpoczynają rok
szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je
do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, rodzina
będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od
posiadanego dochodu.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie
wakacyjnym od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia
2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone przed 30 września 2019 r.
Wnioski złożone od 1 września 2019 r. do 30
listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20
rok życia,
ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24
rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności,
w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Igłą malowane

S

towarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków
będzie realizowało projekt nr 1/2019/G w
ramach przedsięwzięcia 1. 2. 11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania
edukacyjne, finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19. 2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
W ramach projektu zaplanowane są:
warsztaty z haftu,
kurs pierwszej pomocy,
zakup strojów ludowych,
wyjazd na Dymarki Świętokrzyskie.
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2019 roku jest
realizowany „Program edukacji ekologicznej dla Gminy
Smyków na 2019 rok”, którego koszt całkowity wynosi
10 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków
WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 6 500,00 zł.
Wójt Gminy Smyków
Jarosław Pawelec

Smyków Nasza Gmina
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VII Charytatywny Piknik Sportowy
9

czerwca bieżącego roku po raz siódmy obył
się piknik rodzinny na boisku Orlik w Smykowie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków
pomogło już wielu osobom, poprzez organizację różnych imprez charytatywnych. Kolejny raz jego członkowie pokazali, że nie jest im
obojętny los osób, które potrzebują pomocy.
Tym razem piknik zorganizowany był dla Justyny Podgórskiej, która w styczniu tego roku
uległa wypadkowi samochodowemu. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie
rehabilitacji.
Uroczystego powitania gości dokonał wójt
Jarosław Pawelec oraz Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Smyków Danuta Jarek. Gościem naszego pikniku był pan Grzegorz Piec
z rodziną – pełniący obecnie obowiązki starosty powiatu koneckiego, pani Urszula Przy-

P

ięknie zaprezentowały się
Koła Gospodyń Wiejskich
z Królewca, Kozowa, Smykowa, Stanowisk, Przyłóg, Salaty
oraz stoisko Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Smyków,
które zadbały o coś dla ciała. Można było skosztować
m.in. pierogów, krokietów,
pasztecików, swojskich wyrobów oraz przepysznych ciast
i pączków.

godzka - kierownik PCPR, pani Barbara Zbylut
– kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Końskich, pani Justyna Godlewska – koordynator ds. wdrażania LSR oraz działań organizacyjno- promocyjnych w LGD „ U Źródeł.
Nie zawiedli nasi radni oraz dyrektorzy

szkół: Anna Cholewińska, Beata Janiszewska, i Dorota Kołodziejczyk – dyrektor Przedszkola w Smykowie. Podczas imprezy odbywały się licytacje, które poprowadziła pani
Agnieszka Kastarynda, pełniąca również rolę
konferansjerki.

W

towarzyskich rozgrywkach
piłki nożnej wzięli udział:
policjanci z kapitanem Jarosławem Smołuchem ( I miejsce), KS
Smyków I z kapitanem Igorem
Janusem (II miejsce), myśliwi z
kapitanem Robertem Kotwicą
(III miejsce), księża z kapitanem
Marcinem Wójtowiczem (IV
miejsce) oraz KS Smyków II z kapitanem Mateuszem Góreckim
(IV miejsce). Drużyny zostały
nagrodzone pucharami. Mecze
sędziował Jacek Kołodziejczyk,
Paweł Owczarek oraz Dawid Kołodziejczyk.

P

iknik obfitował w wiele atrakcji: występy wokalne i taneczne uczniów z naszych
gminnych szkół, za które zostały nagrodzone
drobnymi upominkami. Dla najmłodszych była
dmuchana zjeżdżalnia, mobilna sala zabaw
z kulkami, karuzela oraz plac zabaw. Gościnnie
zaśpiewała Laurencja Nowacka. Nasza rodzima
poetka - pani Agnieszka Czarnecka wprowadziła publiczność w świat swojej twórczości.

P

ogoda dopisała, wszyscy
miło spędzili czas. Oprawę muzyczną zapewnił DJ
Zibi. Imprezę zakończyła
dyskoteka pod gwiazdami,
podczas której miłośnicy
muzyki i tańca mogli uwolnić
swoją energię.
Zarząd Stowarzyszenia
serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom oraz wójtowi
Gminy Smyków za pomoc i
współpracę przy organizacji
festynu. Drużynom dziękujemy za moc wrażeń i zaangażowanie.
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Gminna Biblioteka Publiczna

Kurs komputerowy dobiegł końca

Tydzień bibliotek – Gminna Biblioteka
Publiczna w Smykowie

P

o kilku miesiącach zakończył się bezpłatny kurs komputerowy „Siła cyfrowych
kompetencji”. W Gminie Smyków kursy
odbywały się w trzech miejscowościach.
W Szkole Podstawowej w Królewcu grupa
15 osób uczęszczała na kurs cztery razy
w tygodniu – w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę. Prowadzącą była Pani Lucyna
Basiak. W Kozowie utworzyły się dwie grupy, po 12 osób, które doszkalały się z zakresu
informatyki pod okiem Pani Izabeli Basiak.
W świetlicy w Salacie 12-osobowa grupa we
wtorki i soboty spotykała się na zajęciach
z prowadzącym Mateuszem Kuletą.
Program kursu obejmował m. in. : budowę komputera i dodatkowych urządzeń,
klawiaturę i podstawy edycji tekstu w programie Word, typowe operacje na plikach
i folderach. Następnie uczestnicy poznając
podstawy Internetu - strony WWW i przeglądarki internetowe coraz odważniej wkraczali w wirtualny świat. Wszyscy założyli
konta e-mail i ćwiczyli wysyłając do siebie

Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich miłośników książek. To właśnie w maju począwszy od Dnia
Bibliotekarza czyli od 8 do 15 maja obchodzony jest ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Zadowoleni kursanci po egzaminie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Smyków D. Jarek

Kursanci z Kozowa z prowadzącą Izabelą Basiak
wiadomości i załączniki. Nauczyli się też
przegrywania zdjęć z aparatu fotograficznego, pendriva i karty pamięci do komputera.
Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym. , a uczestnicy szkolenia po sprawdzeniu

testów otrzymają certyfikat potwierdzający
podniesienie kwalifikacji. Kursanci zdobyli
nowe umiejętności, oraz ciekawie i pożytecznie spędzili czas.

Nowe Koła Gospodyń Wiejskich ,,Język angielski –
Koło Gospodyń Wiejskich to jedna z najbardziej rozbudowanych i
najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Pierwsza organizacja tego typu powstała w 1866 roku w Piasecznie pod nazwą„Towarzystwo Gospodyń”.

P

anie z Koła Gospodyń Wiejskich pomimo
krótkiego stażu wkładają w swoją pracę
dużo serca, pomagają w organizowaniu lokalnych imprez, w tym festynów, na których przeprowadza się degustację regionalnych potraw i
wypieków. Aktywnie działają na rzecz rozwoju
środowiska lokalnego, organizują warsztaty
gotowania, pieczenia dla wszystkich zainteresowanych. Członkinie Koła mają ogromną wiedzę oraz umiejętności, zdobywane poprzez lata
ciężkiej pracy w domu. Zajęcie to musi im jednak
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sprawiać wielką przyjemność, ponieważ od początku istnienia zachęcają one mieszkańców wsi
do uczestnictwa w podtrzymywaniu naszych
tradycji. Nieoceniony jest też trud włożony
przez nie w opiekę nad świetlicami wiejskimi i
dbałość o estetykę wsi.
Angażowanie się w działalność Koła Gospodyń Wiejskich wymaga wielu poświęceń,
ogromnego nakładu pracy i czasu, ale sprawia
też wielką radość. Udział w takim przedsięwzięciu to dla dzielnych pań odskocznia od trosk,
obowiązków życia codziennego oraz okazja
do wspólnego spędzania czasu i ciekawych rozmów. Obecność w kole jest dobrowolna i cieszy
fakt, iż coraz więcej młodych kobiet interesuje się regionalną kuchnią i tradycją, aktywnie
uczestniczą w pracach Koła Gospodyń Wiejskich. Gospodynie utrzymują działanie Koła
głównie z własnych składek oraz korzystają z
dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Gminie Smyków zostało
utworzonych 6 Kół w miejscowościach:
Przyłogi (17 osób)- grudzień 2018 rok,
Kozów (42 osoby)- grudzień 2018 rok,
Salata (38 osób)- styczeń 2019 rok,
Królewiec (18 osób)- maj 2019 rok,
Smyków (35 osób)- maj 2019 rok.
Stanowiska (20 osób) – maj 2019 rok.

Smyków Nasza Gmina

oknem na świat!”
-bezpłatny kurs
w naszej gminie

G

minna Biblioteka Publiczna w Smykowie, podobnie jak w latach ubiegłych
przyłączyła się do akcji XVI Tydzień Bibliotek
2019 organizowanej przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Tydzień Bibliotek pod
hasłem „#Biblioteka” to program promocji
czytelnictwa i bibliotek. Celem jego jest podkreślenie roli czytelnictwa i bibliotek w społeczeństwa. W tym czasie w bibliotekach
organizowane są różne działania promujące
placówki i zachęcające do czytania zarówno
dzieci, młodzież i dorosłych.
W tym czasie w Bibliotece w Smykowie
odbywały się spotkania i lekcje biblioteczne
dla dzieci i młodzieży. Placówkę odwiedziły
przedszkolaki ze smykowskiego przedszkola a także z punktu przedszkolnego z Miedzierzy, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Królewcu i w Miedzierzy. Najmłodsi mieli
możliwość zwiedzić Bibliotekę, zapoznać się
z księgozbiorem i zasadami funkcjonowania
placówki. Przygotowana była specjalna prezentacja a na koniec spotkania słuchowisko.
Na zakończenie święta bibliotek w smykowskiej bibliotece miało spotkanie autorskie
z Panią Agnieszka Czarnecką.

Wieczór z poezją w Bibliotece
W

Gminie Smyków rozpoczął się kolejny bezpłatny kurs doszkalający, tym
razem z języka angielskiego. Centrum Edukacyjne COMMA w ramach projektu „Język
angielski - oknem na świat !” skierowało go
do osób:
w wieku 25+,
z wykształceniem maksymalnie średnim,
z orzeczeniem niepełnosprawności,
z obszarów wiejskich, pracujących, mieszkających lub uczących się na obszarze powiatu
koneckiego, kieleckiego i opatowskiego.

Kurs rozpoczął się w czerwcu, została utworzona grupa licząca 12 osób. Zajęcia odbywają
się w świetlicy wiejskiej w Smykowie, w każdy
wtorek i czwartek, prowadzone są w trybie popołudniowym.
Lektorem jest Pani Anna Gorzelak, nauczyciel języka angielskiego w Szkol
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W

piątkowy wieczór 24 maja 2019 roku
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Smykowie miało miejsce niezwykłe spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Czarnecką. Spotkanie wyjątkowe, gdyż Pani Agnieszka Czarnecka
pierwszy raz gościła ze swoją poezją w rodzinnej gminie Smyków. W programie wieczoru
poza przygotowaną prezentacją dorobku poetki, znalazło się miejsce na czytanie wierszy, dyskusję, występy a także niespodzianki. I taką właśnie niespodzianką dla poetki, jak i uczestników
spotkania był występ duetu wice wójta gminy
Smyków Jerzego Dudy i radnej Katarzyny Ro-
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guli. Zaśpiewali oni jeden z wierszy Agnieszki
Czarneckiej. Spotkanie umilał także występ
utalentowanej wokalnie uczennicy Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz członkini zespołu
„Królewiaczki” Zosi Dudek.
Przybyli goście wysłuchali wierszy, które
Pani Agnieszka w poruszający i wesoły sposób recytowała ze swoich tomików. Autorka opowiadała także o tym, jak rodzi się w jej
sercu poezja, co ją inspiruje, jakie przeżycia
i wydarzenia dnia codziennego ujmują ją
do tego stopnia, że pragnie wyrazić je w swoich
wierszach. W taki oto sposób dowiedzieliśmy

Smyków Nasza Gmina

się że inspiracją jest przyroda, miłość, podróże a także jedzenie – ulubione pierogi z truskawkami i naleśniki. Największy entuzjazm
wzbudziły te ostatnie kulinarne oraz erotyki.
Wszystkie wiersze można znaleźć w tomikach
„Byłam cieniem, jestem słońcem” i „Ciszy
śpiew”.
Spotkanie w bibliotece prowadzone
przez kierownik Panią Sylwię Mogielską przebiegło w bardzo miłej, życzliwej i radosnej
atmosferze i zapewne na długo pozostanie
w pamięci jego uczestników. Dzięki niemu będziemy bardziej wrażliwsi na poezję i dokładniej
zaczniemy obserwować otaczający nas świat.
Na zakończenie były gratulację, kwiaty,
autografy i pamiątkowe zdjęcia z gwiazdą wieczoru a także słodki poczęstunek. Na pamiątkę
wydarzenia w smykowskiej bibliotece kierownik i wice wójt oprócz kwiatów wręczyli Pani
Agnieszce pióro z wygrawerowanymi inicjałami. Mamy nadzieję, że spod tego pióra niedługo
wyjdzie kolejny tomik poetki.
Dziękujemy Pani Agnieszce za przyjęcie
zaproszenia i przeniesienie nas w fascynujący
świat poezji. Wszystkim gościom serdecznie
dziękujemy za przybycie.
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D zień Dziecka w Gminie Smyków

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak, czyli Dzień Dziecka w Gminie Smyków
Atrakcje dla najmłodszych przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich
1 czerwca w niedzielne popołudnie na dzieci i młodzież w Przyłogach i Kozowie na placu przy miejscowej OSP czekało wiele atrakcji.

B

yły konkursy z nagrodami, zabawy przy
muzyce, słodki poczęstunek, napoje oraz
dmuchany zamek. Zatem korzystać można
było do woli. Mamy popisały się swoim talentem i przygotowały przepyszne ciasta na
konkurs, a dzieci chętnie brały udział w każdej konkurencji sportowej. Nie dziwi zatem
fakt, że impreza miała bardzo wysoką frekwencję. Dużym zainteresowaniem cieszył
się wóz strażacki, którym dzieci miały możliwość przejażdżki. Na zakończenie tego miłego popołudnia organizatorzy przygotowali
ognisko.
Takie zaangażowanie należy wyróżnić.
Podziękowania dla: KGW Przyłogi, KGW
Kozów, OSP Przyłogi, OSP Kozów, Gminy
Smyków, a także dla Państwa Wiesławy
i Stanisława Dróżdż za ufundowanie pięknego i pysznego tortu dla dzieci, Agnieszki i Zbigniewa Kastaryndy za dmuchany plac zabaw,
który sprawił dzieciakom mnóstwo radości.
Obecni byli również Jerzy Duda i Grzegorz
Piec, dzięki którym mogliśmy nagrodzić
uczestników.

Dzień Dziecka na wesoło

22 czerwca również sołectwo
Trawniki zorganizowało swój
Dzień Dziecka

I

mpreza rozpoczęła się o godzinie 16, a wśród
obecnych byli organizatorzy: Tomasz Opala –
sołtys wsi Trawniki, Rada Sołecka oraz mieszkańcy ze swoimi pociechami. Były animatorki,
dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, gry i zabawy, a w ramach poczęstunku był grill.
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8 czerwca o godz 9. 30 rozpoczęła się cała uroczystość. Po części oficjalnej najpierw dokonano
poświęcenia przedszkola, a następnie nasi milusińscy przystąpili do dzieła. Prezentowali wiersze,
tańce, takie jak: polonez, polka, chodzony oraz wiele pięknych piosenek o tematyce rodzinnej. Dzieci
wystąpiły w kolorowych strojach, specjalnie na tę okazję zakupionych. Po pięknej prezentacji dzieci
złożyły swoim rodzicom podarunki.

Integracja mieszkańców Przyłóg

W

Dmuchany zamek w Kozowie
„Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził te rzepkę oglądać co dzień…”

„Dwie godziny dla Rodziny”… czyli spektakl w Miedzierzy

D

zień Dziecka świętowała również świetlica
w Salacie. Rodzice oraz opiekun świetlicy
zorganizowali zabawy, konkursy, gry ruchowe,
dmuchany zamek, piłkarzyki, balony z wodą.
Dzieci zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Dobra zabawa nie miała końca, w ramach
poczęstunku były słodkie smakołyki, a na koniec
ognisko dla wszystkich.
Kolejny Dzień Dziecka już za rok, a my tymczasem życzymy wszystkim dzieciom, małym
i dużym, mnóstwo radości z małych rzeczy i
uśmiechu na co dzień!

I Festyn Rodzinny „Dzieci Rodzicom, Rodzice Dzieciom”
w Przedszkolu w Smykowie

II części spotkania rodzice przedstawili
w bardzo humorystyczny sposób „Rzepkę” J. Tuwima. Śmiech, ogromne brawa towarzyszyły przez cały czas trwania przedstawienia. Piękne stroje , układ taneczny ubogaciły
to przedstawienie. Dzieciaki z radością i dumą
oglądały swoich rodziców. Po przedstawieniu
dodatkowa atrakcja: Pani dyrektor zakupiła
mini Oskary, które zostały wręczone wyśmienitym aktorom za wybitny talent aktorski w
przedstawieniu Rzepka z okazji Dnia Rodziny
organizowanym przez Przedszkole w Smyko-

wie. Oczywiście nie zabrakło czerwonego dywanu i fan-far. Po zakończonym przedstawieniu rodzice otrzymywali propozycje od gości
do wystąpienia na innych festynach.
Podczas festynu wręczono nagrody i dyplomy w organizowanym konkursie „Rodzinna
Palma Wielkanocna”, uczynił to Ksiądz Piotr
Supierz Proboszcz Parafii Miedzierza. Sponsorem nagród jest Mini Market w Smykowie.
Pani Dyrektor wręczyła podziękowanie Panu
Dominikowi Lachowskiemu oraz Panu Kamilowi Lachowskiemu – Sklep Kwiecisty za

upiększenie donicami i roślinami terenu przed
przedszkolem. Po życzeniach, podziękowaniach całe rodziny udały się do parku przedszkolnego, gdzie czekało na nie wiele atrakcji
: zamki dmuchane, animacje, lody.
I Festyn Rodzinny zorganizowali: Wszystkie dzieci przedszkola, Rodzice naszych milusińskich, Dyrektor przedszkola w Smykowie
z pracownikami. Dziękujemy Księżom naszej
parafii za poświęcenie przedszkola oraz ofiarowane dzieciom słodycze.
Dziękujemy Panu Jarosławowi PawelcowiGospodarzowi naszej gminy za obecność i podarowanie drukarki do przedszkola. Dziękujemy
redaktorom: TKN 24 oraz Tygodnika Koneckiego za obecność i promocję naszego przedszkola.
Dziękujemy jednostce Straży Pożarnej w
Miedzierzy za zadbanie o bezpieczeństwo
podczas imprezy oraz schłodzenie uczestników wodą. Panu Mateuszowi Kulecie dziękujemy za obsługę nagłośnienia. Państwu
Grażynie i Marianowi Saługa dziękujemy za
ufundowanie nagród w konkursie „Rodzinna
Palma Wielkanocna”.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi Piec, Radnym Gminy Smyków, Dyrektorom Szkół za
obecność oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zorganizować to przedsięwzięcie.

Festyn Rodzinny w gminnych szkołach
28
W

OSP Miedzierza 2 czerwca z okazji „Święta Rodziny” – Dnia Matki, Dziecka i Ojca
mieszkańcy okolicznych wsi spotkali się, aby móc
zobaczyć rodziców w roli aktorów oraz dzieci podczas występu tanecznego. Opiekun świetlicy pani
Krystyna Łucak zorganizowała spektakl teatralno- taneczny pt. „Rzepka”. Celem tej imprezy była
integracja dzieci i rodziców.
W przedstawieniu udział wzięli: Agnieszka Smulczyńska, Jadwiga Fidor, Magdalena
Grzeszczuk, Magdalena Czeczot, Anna Opala,
Ewelina Opala, Anna Tomala, Anna Giermach,
Edyta Wydra, Aneta Basiak, Dawid Opala, Oskar
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Pawlikowski. Występ taneczny zaprezentowali:
Paulina Pęczkowska, Julia Opala, Wiktoria Maleszak, Ksawery Mijas. Oprawę muzyczną zapewnił
Daniel Fidor.
Publiczność była pod wrażeniem spektaklu
oraz pokazu tanecznego, a także gry aktorskiej
występujących, których nagrodziła gromkimi
brawami. Maluchy były zachwycone dekoracją,
strojami i samymi aktorami. Słodki poczęstunek
dla dzieci i rodziców zakończył się wspólną integracją mieszkańców.
To rodzinne spotkanie długo utkwi wszystkim
głęboko w pamięci i sercach.
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maja 2019 r. na szkolnym podwórku
SP w Miedzierzy dzieci wraz ze swoimi
rodzicami mieli okazję wzmocnić swoje więzi
rodzinne, zintegrować się podczas wspólnych
zabaw sportowo-rekreacyjnych i wspólnego
biesiadowania przy grillu. Było kolorowo, wesoło i gwarnie! Dziękujemy wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w organizację i przebieg festynu: Urzędowi Gminy, Radzie Rodziców, Starbex
centrum gastronomiczne oraz Junior Jacek
Prokopczyk.
Z kolei 31 maja dla uczniów SP w Królewcu był radosny, kolorowy i pełen cudownych
wrażeń! Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania wszystkim tym,
którzy byli zaangażowani w organizację i przebieg Dnia Dziecka- Urzędowi Gminy w Smykowie oraz Radzie Rodziców.
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Łączy nas piłka… czyli kilka słów o KS Smyków
N

a terenie naszej gminy Klub Sportowy Smyków jest pierwszym zespołem sportowym
uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez PZPN. W gminie brakowało organizacji prowadzących szkolenia dzieci, młodzieży
i dorosłych w zakresie sportu, aż do 2014 roku.
Klub od pięciu lat reprezentuje naszą gminę
w rozgrywkach piłkarskich. Projekt, który re-

alizuje zachęca mieszkańców Gminy Smyków
do aktywnego spędzania czasu, przyczynia się
do rozwoju talentów sportowych oraz rozwoju fizycznego uczestników. Ponadto treningi
i mecze podnoszą rozwój współzawodnictwa
i sprawiają, że czas wolny zawodników jest
aktywnie spędzony. KS Smyków bierze udział
w rozgrywkach organizowanych przez Święto-

Zakończenie sezonu 2018/2019 KS Smyków!!!

krzyski Związek Piłki Nożnej.
W Klubie Sportowym Smyków jest zrzeszonych ok. 80 zawodników uprawiających piłkę
nożną. Prezesem Stowarzyszenia jest Paweł
Owczarek, a w skład Zarządu wchodzą: Dawid
Kołodziejczyk – Wiceprezes, Grzegorz Młodawski – Skarbnik, Leszek Leśniak – Sekretarz,
Janusz Rybak – Członek Zarządu

Treningi przeprowadzane są dla trzech grup wiekowych:
MŁODZIK MŁODSZY (rocznik 2007 i młodsi),
skład: Basiak Artur, Blaszyński Jakub, Bugajski
Miłosz, Czeczot Kacper, Górecki Miłosz, Grabarczyk
Patryk, Jaremcio Antoni, Kasiński Mateusz, Kiełbus
Karol, Kos Krystian, Łakomiec Dawid, Maleszak
Jakub, Maleszak Emil, Piotrowski Bartosz, Stachera
Dawid, Zbróg Jakub, Dobrowolski Dawid. Trenerem
zespołu jest Dawid Kołodziejczyk. Zawodnicy tej
grupy trenują regularnie już od około 4 lat, co procentuje na dużą skalę w ostatnich dwóch sezonach.
Mianowicie drużyna młodzika młodszego w ubiegłym
sezonie awansowała do grupy półfinałowej orlika
starszego, grając regularnie z takimi drużynami jak:
Korona Kielce, Orlęta Kielce, Hetman Włoszczowa,
GKS Kluczewsko. Zdobyte doświadczenia procentują, gdyż w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019
KS Smyków zajął II miejsce w swojej grupie, ulegając
JUNIOR MŁODSZY (rocznik 2002 i młodsi),
skład: Fabian Kozłecki, Piotr Rejmak, Dominik Nowakowski, Igor Janus, Wiktor Dulewicz, Bartłomiej
Dulewicz, Kacper Kasiński, Mateusz Górecki, Dawid
Śliz, Wiktor Grabarczyk, Mateusz Tomaszewski,
Dawid Leśniak, Jakub Zbróg, Igor Rogula, Wiktor
Kosma, Szymon Szymczyk, Paweł Długosz, Paweł
Wilk, Jakub Sosnowski, Igor Jachimowski, Hubert Kołodziejczyk, Krzysztof Czeczot, Patryk Podhordecki,
Jakub Wołczyk, Kamil Nowak, Hubert Mirosławski.
Trenerem zespołu jest Jacek Kołodziejczyk. Drużyna
juniorów gra w lidze od początku istnienia klubu,
w każdym z sezonów są najczęściej na podium, a
w sezonie 2017/18 wygrali swoją grupę rozgrywkową. W tym okresie wygrali kilka turniejów i wiele

Młodzik młodszy

jedynie drużynie ŁKS Łopuszno. W rundzie wiosennej
drużyna młodzików zajęła II miejsce w rozgrywkach.
Ponadto młodzi sportowcy występują w licznych
turniejach, przede wszystkim zimowych, jak np.
Turniej Mikołajkowy o Puchar Burmistrz Stąporkowa

czy Turniej Świąteczny w Zagnańsku – zajmując
I Miejsca! Kilku chłopców jest w kręgu zainteresowań
czołowych polskich klubów oraz kadry wojewódzkiej
– m. in. Jakub Zbróg i Jakub Maleszak.

Junior młodszy

22
meczów sparingowych. Zespół składa się w większości z młodszych zawodników, oraz ubyło nam już niestety kilku chłopców, którzy wzmocnili inne drużyny.
Najwięcej spotkań w lidze rozegrał Igor Janus (tj, 97),
a Dawid Śliz jest najskuteczniejszy (53 gole). Drużyna

SENIORZY, skład: S. Adach, W. Bednarczyk, Ł.
Bednarek, K. Borkowski, M. Dudek, D. Dulewicz,
F. Dziuba, A. Grabarczyk, D. Grzela, S. Janus, D.
Kołodziejczyk, Ł. Krakowiak, K. Bednarz, N. Czaja. A.
Dulewicz, K. Dulewicz, A. Grot, D. Janus, K. Kasiński,
M. Lisowski, M. Milcarz, M. Miśtal, P. Owczarek,
P. Podhorecki, J. Rybak, S. Staciwa, S. Wełdzicki,
A. Zbróg, W. Zbróg, K. Kuleta, P. Michalski, M.
Mirosławski, M. Paluch, M. Słowiński, W. Umański,
W. Zapała, D. Zbróg. Trenerem zespołu jest Robert
Baran. Sezon wiosenny drużyna skończyła zajmując
8 miejsce. Po przyzwoitej rundzie jesiennej (13 punktów) realne wydawało się 5 miejsce, niestety fatalna
wiosna (tylko 4 punkty) zweryfikowała ich plany.

juniora młodszego wygrała swoją grupę w tegorocznych rozgrywkach rundy wiosennej i zagra w barażach o grę w Świętokrzyskiej Lidze Juniora Młodszego.
Cel stawiany przed drużyną to zasilenie w przyszłości
szeregów seniorów.

Seniorzy

czerwca na boisku wielofunkcyjnym
Orlik w Smykowie odbył się piknik połączony z zakończeniem sezonu 2018/2019
wszystkich drużyn Klubu Sportowego Smyków.
Podczas sobotniego spotkania doszło do
bardzo miłego zdarzenia, ponieważ w nagrodę za bardzo dobre wyniki sportowe drużyny
młodzika - II miejsce w Lidze i Juniora - I miejsce w Lidze, nasi sponsorzy zafundowali koszulki treningowe firmy NIKE. Są to firmy:
FRB „DOM” - Państwo Bernadeta i Waldemar Zbróg oraz DOR-bud - Państwo Anna
i Adrian Grabarczyk. Ponadto swoją pomocą
przy organizacji pikniku wsparli nas Pan Wójt

Dziękujemy za obecność wszystkim
zawodnikom młodzika, juniora oraz
seniorów za wysiłek i serce wkładane w grę
dla naszego Klubu. Serdecznie dziękujemy
również rodzicom, którzy dzielnie wspierają
swoich synów podczas treningów, meczów
oraz za obecność na naszym pikniku
DO ZOBACZENIA!
– mówi trener Dawid Kołodziejczyk.

Animator Sportu
Gmina Smyków otrzymała z Fundacji Orły Sportu 50%
dofinansowania w wysokości 10,800zł na działalność animatora
sportu w 2019 roku. Zajęcia prowadzi Dawid Kołodziejczyk.
Projekt rozpoczął się 1 marca, potrwa do 30 listopada bieżącego
roku w łącznej liczbie 120 godzin miesięcznie. W ramach zajęć
animatora organizowane są turnieje piłki nożnej, siatkowej,
koszykowej dla różnych kategorii wiekowych. Ponadto
prowadzone są regularne zajęcia piłki nożnej i siatkowej dla dzieci
w wieku 7-15 lat. Od września planowane są zajęcia piłki nożnej dla
dzieci w wieku 4-6 lat.

Założeniem stowarzyszenia jest podniesienie umiejętności w zakresie dyscypliny piłka nożna. Klub
nie posiada środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, ale pozyskuje dotacje, wpływy
z imprez organizowanych przez Klub, oraz sponsorów takich jak, m.in.:
Gmina Smyków, Bernadeta i Waldemar Zbróg, Sekretarz Zarządu ŚZPN, Maciej Cender,
Katarzyna i Paweł Góreccy, Anna i Adrian Grabarczyk, Aneta i Marcin Piotrowscy, Monika
i Rafał Stachera, Adrian Bernat , Mercedes AutoCentrum, Sebastian Adach , Piekarnia
Zaborowice, Tomasz Porębski , Ubojnia Drobiu „Saladra”
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Gminy Smyków - Jarosław Pawelec, oraz Pan
Sebastian Adach - Piekarnia Zaborowice, za co
również bardzo dziękujemy!
Trenerzy oraz Zarząd Klubu podziękowali zawodnikowi młodzika młodszego - Jakub
Zbróg, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Korony Kielce. Kuba dostał
pamiątkową koszulkę podpisaną przez zawodników i trenerów oraz życzenia „Gry w Reprezentacji Polski” - trzymamy kciuki i bardzo dziękujemy KUBA!
Były ciekawe mecze towarzyskie, m. in. rodzice i trenerzy vs dzieci, grill oraz rozmowy
dotyczące planów na przyszłość.
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S typendia

Z akończenie roku szkolnego

STYPENDIA WÓJTA

Mimo, że wakacje już na półmetku nie mieliśmy okazji podsumować minionego roku szkolnego. Ciężka
praca najzdolniejszych uczniów i sportowców została doceniona i nagrodzona. Wójt Gminy Smyków na
podstawie Uchwały Nr 189/XXV/10 Rady Gminy Smyków z dnia 28 kwietnia 2010 r. przyznał stypendium dla najzdolniejszych uczniów roku szkolnego 2018/2019 szkół podstawowych i gimnazjum.
7. Wiktor Piekarski – średnia ocen 5,17
8. Amelia Bąk – średnia ocen 5,14
9. Milena Krasowska – średnia ocen 5,1
10. Milena Ciszek – średnia ocen 5,1
11. Kamila Kos – średnia ocen 5,1
12. Oliwia Bąk – średnia ocen 5,09
13. Joanna Lachowska – średnia ocen 5,07
14. Amelia Szymkiewicz – średnia ocen 5,00
15. Maja Stachura – średnia ocena 5,00
16. Zuzanna Kosma – średnia ocen 5,00
17. Amelia Kaczmarska – średnia ocen 5,00
18. Miłosz Bornicki – średnia ocen 4,91
19. Anna Dudek – średnia ocen 4,9
20. Maja Łosiak – średnia ocen 4,9
21. Miłosz Bugajski – średnia ocen 4,9

Uczniowie SP Miedzierza, którzy otrzymali stypendia

Wójt wręczył stypendia w SP Królewiec

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
- klasy gimnazjalne
Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:
1. Wojciech Opara – średnia ocen 5,11
2. M
 arcelina Kuśmierczyk – średnia ocen 5,07
3. Wiktor Pacak – średnia ocen 5,07
4. Mikołaj Zamachowski – średnia ocen 5,0
5. Kinga Maleszak – średnia ocen 5,0
Stypendium dydaktyczne otrzymał:
1. Daniel Fidor – średnia ocen 4,67
Stypendium za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sportu otrzymali:
1. Kacper Zbróg
2. Mikołaj Dulewicz
3. Mateusz Wudarczyk
4. Michał Pakuła
5. Kacper Kasiński
6. Wiktoria Kos
7. Wiktor Witkowski
8. Dominik Nowakowski
9. Hubert Kołodziejczyk
10. Kacper Adach
11. Kamil Wychowaniec
12. Dawid Śliz

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy:
Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:
1. Julia Janiszewska – średnia ocen 5,38
2. Kamila Basiak – średnia ocen 5,33
3. Zuzanna Stachera – średnia ocen 5,27
4. Katarzyna Basiak – średnia ocen 5,25
5. Oliwia Szymczyk – średnia ocen 5,18

6. Żaneta Deszczyńska – średnia ocen 5,18
7. Paweł Długosz – średnia ocen 5,18
8. Natalia Kubała – średnia ocen 5,16
9. Aleksandra Hendel – średnia ocen 5,14
10. Kinga Majchrzak – średnia ocen 5,14
11. Natalia Arabasz – średnia ocen 5,14
12. Martyna Wojas – średnia ocen 5,11
13. Matylda Zamachowska – średnia ocen 5,09
14. Aleksandra Mogielska – średnia ocen 5,08
15. Maja Miśtal – średnia ocen 5,08
16. Kinga Majcher – średnia ocen 5,07
17. Igor Wróbel – średnia ocen 5,00
18. Amelia Grabarczyk – średnia ocen 5,00
19. Olga Chyba – średnia ocen 4,94
20. Dawid Stachera – średnia ocen 4,94
21. Izabela Stachura – średnia ocen 4,92
Stypendium artystyczne otrzymały:
1. Zuzanna Bielecka
2. Agnieszka Pękalska
3. Natalia Kuleta
4. Anna Żądło
Stypendium za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sportu otrzymała:
1. Karolina Adach

Szkoła Podstawowa w Królewcu:
Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:
1. Wiktor Dulewicz – średnia ocen 5,39
2. Jakub Maleszak – średnia ocen 5,25
3. Dawid Dobrowolski – średnia ocen 5,25
4. Bartłomiej Dulewicz – średnia ocen 5,22
5. Weronika Wudarczyk – średnia ocen 5,2
6. Amelia Stępień – średnia ocen 5,2

Stypendium za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sportu otrzymali:
1. Hubert Nowicki
2. Antoni Jaremcio
3. Daria Węgierek
4. Amelia Kasik
5. Amelia Owczarek
6. Wiktor Kosma
7. Jan Szymkiewicz
8. Artur Basiak
9. Kamil Osiak
10. Igor Rogula
11. Oliwia Kochel
12. Mikołaj Rejmak
13. Izabella Mogielska
14. Arkadiusz Nowak
15. Jakub Zbróg
16. Dawid Stachera
17. Igor Janus
18. Wiktor Grabarczyk
19. Michał Bugajski
20. Piotr Rejmak
21. Bartosz Piotrowski
22. Igor Szymczyk
23. Marcin Kumoch
24. Emil Maleszak
25. Krystian Kos

„Szczęśliwej drogi już czas...”, czyli rok szkolny
2018/2019 zakończony
19 czerwca 2019 r. zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Gośćmi podczas uroczystego
podsumowania nauki w naszych szkołach był Wójt Gminy Jarosław Pawelec wraz z Wicewójtem Jerzym
Dudą i rodzice. Dyrektorki szkół w Miedzierzy i w Królewcu powitały zebranych gości i podsumowały rok
szkolny 2018/2019.

Pożegnanie klasy VIII i gimnazjum w Miedzierzy
Nagrody dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Miedzierzy

Wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów w SP
Królewiec

J

uż od rana temperatura przypomniała nam,
że lato w pełni i pora opuścić szkolne mury.
Ten rok szkolny był wyjątkowy. Edukację
kończą jednocześnie uczniowie ostatnich klas
gimnazjów oraz przywróconych po reformie
oświaty klas ósmych. W naszych szkołach tych
pierwszych jest 38, a pozostałych 72 osoby.
Całą uroczystość rozpoczęła uroczysta

Pożegnanie klasy VIII w Królewcu

msza, po której wszyscy udali się do szkoły.
Na sali gimnastycznej były stypendia, podziękowania, nagrody, dyplomy i świadectwa z paskiem, na które zapracowali najbardziej ambitni
uczniowie naszych szkół.Wręczenie nagród dla
najzdolniejszych uczniów w SP Królewiec
Po akademii wszyscy udali się do swoich sal,
aby otrzymać świadectwa, pożegnać się z Pa-

niami i rozpocząć wakacje.
W Szkole Podstawowej w Miedzierzy
uczniowie, nauczyciele i rodzice żegnali odchodzącego na emeryturę pana Roberta Czaję. Był
tort, kwiaty, prezenty i podziękowania.
Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy
radosnych i słonecznych wakacji!
Ładujcie akumulatory i wracajcie bezpiecznie.

Stypendium artystyczne otrzymały:
1. Julia Spera
2. Klaudia Łosiak
3. Julia Wróbel
4. Julia Opala
5. Julia Brzykcy
6. Zofia Dudek
7. Kinga Piec
8. Aleksandra Kowalczyk
Stypendium artystyczno-sportowe
otrzymała:
1. Eliza Opala

Łącznie wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 30.630,00 zł
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Konkursy ekologiczne

Nasze Przedszkola

Rozstrzygnięte konkursy ekologiczne

„Pożegnania nadszedł czas”

W dniu 11 czerwca 2019r. zostały rozstrzygnięte konkursy zorganizowane w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019r.”. W czterech konkursach wzięły udział dzieci z oddziałów
przedszkolnych i zerówek, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum.

19 czerwca 2019r. odbyła się w Przedszkolu w Smykowie uroczystość
symbolicznego zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach
roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań.

I KONKURS

Spośród wykonanych 6 prac w konkursie plastycznym p.n. „KWIATEK DLA MATKI ZIEMI” skierowanym do grup przedszkolnych i zerówek w której dzieci miały przygotować dowolną techniką przestrzenne prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych nagrody
grupowe otrzymują:

Najsympatyczniejsza
grupa w powiecie
jest w Punkcie
Przedszkolnym
w Miedzierzy

Ż
I miejsce –Punkt Przedszkolny ze
Szkoły Podstawowej w Miedzierzy

II miejsce –grupa „Tęczowe Misie”
z Przedszkola w Smykowie

III miejsce – grupa „Tęczowe
Nutki” z Przedszkola w Smykowie

Wyróżnienie – oddział przedszkolny „0” ze Szkoły Podstawowej
w Królewcu

II KONKURS

Spośród wykonanych 27 prac w konkursie plastycznym pn. „O POWIETRZE DBAMY – ZE SMOGIEM WYGRAMY” skierowanym do
uczniów KLAS I – IV szkół podstawowych w którym dzieci miały wykonać pracę plastyczną dotyczącą tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności
człowieka, nagrody indywidualne otrzymają:

I miejsce – Weronika Wydra,
klasa I ze Szkoły Podstawowej w
Miedzierzy,

II miejsce – Lena Szymanowska,
klasa I ze Szkoły Podstawowej w
Miedzierzy

III miejsce – Radosław Nowacki,
klasa I ze Szkoły Podstawowej w
Królewcu

Wyróżnienie – Lena Bąk klasa I a
ze Szkoły Podstawowej w Królewcu.

III KONKURS

IV KONKURS

Spośród wykonanych 15 prac w konkursie fotograficznym „MŁODZI OBSERWATORZY
PRZYRODY ” skierowanym do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum w którym młodzież miała za zadanie wykonać album fotograficzny z minimum 5
zdjęciami ukazującymi gatunki dzikiej fauny i flory występujące na terenie gminy Smyków,
laureatami zostali:

W kolejnym konkursie p.n. „NAKRECENI”
skierowanym do szkół oraz przedszkola z
terenu gminy Smyków, którego przedmiotem było zebranie jak największej ilości
nakrętek plastikowych w przeliczeniu na
jednego ucznia/dziecka danej placówki
oświatowej, nagrody grupowe otrzymają:

I miejsce – Weronika Wydra, klasa I
ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy,
II miejsce – Lena Szymanowska, klasa I
ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy
III miejsce – Radosław Nowacki, klasa I
ze Szkoły Podstawowej w Królewcu
Wyróżnienie – Lena Bąk klasa I a ze Szkoły
Podstawowej w Królewcu.
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I miejsce – Szkoła Podstawowa w Królewcu
– 1,75 kg/osobę ( ogółem zebrano 334,5 kg,
liczba uczniów 191 )
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Miedzierzy – 1,47 kg/ osobę ( ogółem zebrano 221,30
kg, liczba uczniów 151)
III miejsce – Przedszkole w Smykowie - 0,43
kg/osobę ( ogółem zebrano 26 kg, liczba dzieci
61)
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bsolwenci przedszkola, którzy po wakacjach idą do szkoły żegnając przedszkole
zaprezentowali piękny program artystyczny
wraz z młodszymi kolegami. Dzieci swoje
występy rozpoczęły Polonezem, pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. „Tęczowe Misie” i „Tęczowe Promyki” pozostający jeszcze w przedszkolu, pożegnali swoich
starszych kolegów, którzy od września
rozpoczną już naukę w szkole. Podczas uroczystości dzieci otrzymały upominki od grup
młodszych, a także dyplomy ukończenia
przedszkola, oraz nagrody książkowe, które
wręczyła pani Dyrektor Dorota Kołodziej-

czyk wraz z wychowawcą Sylwią Pałgan.
Po części artystycznej przyszedł czas na
podziękowania dla rodziców, którzy zaangażowani w działania na rzecz placówki udzielali
się bezinteresownie. Rodzice w podziękowaniu otrzymali dyplomy „Przyjaciela Dzieci
Przedszkola w Smykowie”.
W imieniu rodziców podziękowanie złożył
Pan Dominik Lachowski- Przewodniczący
trójki oddziałowej „Tęczowe Nutki”.
Absolwentom naszego przedszkola życzymy wielu sukcesów w życiu szkolnym i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

O

nicy udali się na pyszny obiadek z chwilą odpoczynku. Podczas posiłku można było obejrzeć
magiczne przedstawienie bajkowe. Około
godziny 15.00 wszyscy podróżnicy, mali i duzi
mieli czas wolny. Mogli skorzystać z dowolnych
atrakcji, których jeszcze nie doświadczyli w
magicznych ogrodach. Zmęczeni, radośni udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Na miejsce dotarliśmy około godziny 20.00. Wszystkim
uczestnikom należą się gratulacje za dzielne
sprawowanie się podczas podróży. Wycieczkę
zorganizowała Pani Dorota Kołodziejczyk – Dyrektor Przedszkola w Smykowie. Opiekę sprawowali: Pani Paulina Paluch, Pani Jolanta Błońska, Pani Sylwia Pałgan, Pani Justyna Łosiak,
Pani Agnieszka Krasowska i Pani Ewa Basiak.

ywiołowe, energiczne, radosne i dzielne - takie są dzieci z grupy Słoneczka w
Punkcie Przedszkolnym w Miedzierzy w naszej gminie. To one otrzymały tytuł najsympatyczniejszych w powiecie koneckim w akcji
Echa Dnia Przedszkole na medal.
Serdecznie gratulujemy!

Dzień uśmiechu

W czerwcu dzieci z punktu
i oddziału przedszkolnego wraz
z opiekunami: Marią Zbróg,
Sylwią Dulewicz i Agnieszką Stacherą wybrały się  na wycieczkę
do kina. Miały okazję obejrzeć
„Manu. Bądź sobą!” – animowaną komedię familijną o sympaWycieczka przedszkolaków do „Magicznych Ogrodów” tycznym ptaszku, który przez całe
dzieciństwo myślał, że jest mewą.
W dniu 17 czerwca 2019 do rodzinnego parku tematycznego
w Janowcu udało się 82 uczestników, w tym 46 dzieci oraz 36
rodziców i opiekunów. Wycieczkę zaplanowano już w lutym z wyznaczeniem celu rodzinnego wycieczki.
godzinie 7.30 po skontrolowanych pojazdach przez policjantów z Komisariatu Policji w Radoszycach wyruszyliśmy do Janowca
koło Lublina. Po załatwieniu formalności spotkaliśmy się z animatorem który oprowadzał
dzieci i uczestników po barwnej krainie którą
zamieszkują wróżki Smużki, zamki ze zjeżdżalniami i wieżami o fantazyjnych kwiatowych
kształtach i tarasach widokowych. Mogliśmy obserwować, odpocząć, doświadczyć
wszystkimi zmysłami symbolicznej opowieści
o życiu, trwaniu i przemijaniu. Dzieci mogły
spędzić wartościowy czas z bliskimi, bawić
się beztrosko w tematycznych krainach z bohaterami baśni.
Po spotkaniu z animatorem wszyscy uczest-
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udy w kinie nie było… dzieci były zachwycone. Uśmiechnięte buzie oraz pełne
przejęcia komentarze były potwierdzeniem
dobrze spędzonego czasu! To był jednak tylko przedsmak przygody… Po zakończonym
seansie dzieci rozładowały swoje emocje
w bawialni „Czary Mary”.
Serdecznie dziękujemy niezastąpionym rodzicom za pomoc i opiekę w czasie wycieczki.
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Trzydniowa wycieczka do Zakopanego

„Podajmy dłoń rodzinie” Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W dniach 9,10,11 czerwca 2019r. odbyła się wycieczka do Zakopanego. Wzięli w niej udział uczniowie
klas IV a i IV b oraz kilku uczniów z Va ze Szkoły Podstawowej w Królewcu. Organizatorem był p. Karol
Mijas, a opiekunami: p. Aneta Zroślak i p. Justyna Łosiak.
miątek. Następnie uczniowie weszli na szczyt
Sarnia Skała Doliną Białego. Szczyt o wysokości 1377 m n.p.m. w pasie reglowym Tatr
Zachodnich między Doliną Białego a Doliną
Strążyska. Ze szczytu doskonały widok na masyw Giewontu, a w drugą stronę na Zakopane.
Większość dzieci pierwszy raz wchodziła
na tak wysoką górę. Widoki zapierały dech
w piersiach, a cudowna pogoda sprzyjała wypoczynkowi.
Kolejnym punktem był wyjazd na Gubałówkę kolejką krzesełkową. Uczniowie kupili pamiątki, wykonali pamiątkowe zdjęcia, a potem
słuchali ciekawych opowieści przewodnika. Po
wyczerpujący drugim dniu wycieczki zjedli
obiadokolację. Po krótkim odpoczynku udali
się do McDonalda. Trzeciego dnia po śniadaniu uczestnicy wycieczki pojechali do Murzasichle na prelekcję z góralem Gąsienicą.
Prelekcja odbyła się w tradycyjnej góralskiej chałupie. Wystrój stanowiły autentyczne
zbiory sztuki podhalańskiej. Dzieci dowiedziały się o pierwszych osadnikach, zwyczajach
pasterskich, legendach zbójnickich, muzyce,
stroju przeplatane prezentacją instrumentów
oraz humorem góralskim.

a miejscu wycieczkowiczów przywitała
pani Magda – przewodnik. Pierwszym
punktem programu była wizyta w Centrum
Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Tam uczniowie podziwiali największą w Polsce makietę Tatr, kino 4D, salę
odkryć, florę i faunę Tatr.
Następnie zwiedzili stary kościół (przy
Cmentarzu Zasłużonych na Pęksow ym
Brzyzku), drewniany – Matki Bożej Częstochowskiej i św. Klemensa, wybudowany
przez proboszcza Józefa Stolarczyka. nazwany starym, gdyż to najstarsza drewniana
budowla sakralna w mieście. Uczniowie zo-

N

baczyli grób Witkacego, Kornela Makuszyńskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
Tytusa Chałubińskiego, rodzinne nagrobki
Gąsieniców na Cmentarzu Zasłużonych
na Pęksowym Brzyzku. W Zielone Świątki
uczniowie uczestniczyli we mszy świętej.
Następnego dnia na dzieci i opiekunów czekała wielka atrakcja – wjazd wyciągiem krzesełkowym na sam szczyt Wielkiej Krokwi.
Uczestnikom wycieczki towarzyszyły różnorodne emocje – od radości aż po strach. Rzut
oka znad rozbiegu pozwolił wyobrazić sobie co
czują skoczkowie siedzący na belce startowej.
Pod Krokwią dzieci miały czas na zakup pa-

,,JAK NIE CZYTAM,
JAK CZYTAM”
kolejne bicie rekordu
w naszych szkołach

Maskotka smoka – symbol rajdu pozostaje nadal
w rękach „Młodych Wilków”

Wyjazd do Energylandii

M

J

ak co roku nasza szkoła włączyła
się w Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Dziś wedle przesłania „Podajmy
dłoń rodzinie” uczniowie naszej szkoły przedstawili nie tylko historię rodziny, ale także inscenizację pt. „W rodzinie jest jak w kinie”. Natomiast
uczniowie kl. II zaśpiewali pięknie
piosenkę pt. „Najlepsza jest rodzina”.
Było bardzo wesoło i sympatycznie.
Podczas akademii pani dyrektor
Beata Janiszewska wręczyła nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział
w konkursie plastycznym pt.„Miłość
w rodzinie”.

W kategorii młodszej wyniki
przedstawiały się następująco:
I miejsce - Weronika Wydra kl. I
II miejsce – Antoni Kusiak kl. I
III miejsce – Lena Szymanowska kl. I
Natomiast w kategorii uczniów starszych:
I miejsce - Natalia Giermach kl. VII
II miejsce – Paulina Sosnowska kl. VIII
III miejsce – Piotr Basiak kl. VIII
Bardzo gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za tak liczny odzew na konkurs.
Serdeczne podziękowania należą się nauczycielom
odpowiedzialnym za akademie: Katarzynie Sperze,
Katarzynie Sykule, Annie Łąckiej i Małgorzacie Korneckiej.

Królewiaczki na Koneckich Kaziukach

W dniach 24-26 maja harcerze i harcerki z naszych szkół wzięli udział
w XXIX Rajdzie Tortowego Smoka.

łodzież z SP Miedzierza 11 czerwca wraz
z opiekunami odwiedziła Rodzinny Park
Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. Największym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje ekstremalne typu Roller Coaster Mayan–
największy w tej części Europy, dostarczający
takich odczuć jak pilot myśliwca F16. Uwierzcie,
panorama parku oglądana z wysokości zapierała dech w piersiach.Wiele obaw nastręczyło
urządzenie Aztec Swing, z którego korzystali
tylko najodważniejsi. Na mniej odważnych czekały gry i zabawy interaktywne, atrakcje w części familijnej oraz w dziale dla najmłodszych.
Ochłody dla ciała szukali uczniowie w Spalsh
Battle, a bajeczną krainę ENERGYLANDII
podziwiali z samolotowej kolejki widokowej.
Regeneracji sił dokonywali wszyscy w części
gastronomicznej. Po takich wrażeniach i przeżyciach niestraszny okazał się powrót w godzinach
wieczornych. Wszystko było stuprocentowe –
dobra zabawa, bezpieczeństwo i sprawdzenie
siebie w ekstremalnych warunkach. Na pewno
jeszcze tam wrócimy! Dziękujemy za wsparcie
finansowe Urzędowi Gminy w Smykowie.

Królewiaczki
koncertują,
aplauz publiczności
zyskują

T
O

gólnopolska akcja czytania ponownie zagościła w SP w Królewcu i SP w Miedzierzy. Wzięli w niej udział uczniowie oraz grono
pedagogiczne. W dniu 7 czerwca o godzinie
10.00, każdy czytał to, na co miał ochotę
w gronie kolegów i koleżanek. Akcja polegała
na biciu rekordu w liczbie osób czytających
w całej Polsce w jednym momencie. W ten
sposób uczniowie i nauczyciele promowali
książki.
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P

o raz pierwszy w rajdzie udział wzięli „Ludzie Wiatru” z SP w Królewcu. Opiekunami
drużyny były druhny: Aneta Grot i Monika Nowacka. Natomiast „Młode Wilki” z Miedzierzy
już drugi raz z rzędu pokonali inne drużyny
z powiatu koneckiego. Opiekunami rajdu byli

druhowie: Aldona Mechelewska, Sylwia Dulewicz, Agnieszka Stachera i Robert Czaja. Po
dwóch dniach wrażeń i przebytych około 50
km rajd zakończył się w SP nr 1 w Stąporkowie.
Serdecznie gratulujemy wytrwałości!
Do zobaczenia na kolejnym szlaku!

„Wyrusz z nami tam, gdzie płonie ogień, gdzie braterstwo jest i czerwony szlak, miejsce
mocy naszej upragnionej to Świętucha czas…”
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czer wca br. Zespół Folklor yst yczny KRÓLEWIACZKI ze Szkoły Podstawowej w Królewcu kolejny raz pięknie
zaprezentował się podczas KAZIUKÓW
KONECKICH zorganizowanych przez parafię św. Mikołaja oraz Starostwo Powiatowe
w Końskich. Widowiskowy program artystyczny dostarczył wszystkim zebranym
wiele radości płynącej z muzyki ludowej.

Lipiec 2019

Młodzi artyści oraz opiekunowie zostali
nagrodzeni owacjami na stojąco i po koncercie zebrali mnóstwo gratulacji.

ym razem był to niekonwencjonalny występ.
Zespół „KRÓLEWIACZKI” wraz z opiekunami oraz przedstawicielami Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich przekonywali
uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie, że warto kultywować tradycje ludowe.
Żywiołowy koncert połączony z wywiadem
spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Zespół wystąpił w składzie: Zofia Dudek,
Julia Opala, Amelia Bąk, Joanna Lachowska,
Eliza Opala, Aleksandra Kowalczyk.
Opiekunowie artystyczni: p. Agnieszka
Nowacka i p. Anna Gorzelak.

Zespół wystąpił w składzie: Amelia Bąk, Zofia Dudek, Joanna Lachowska, Julia Opala, Eliza
Opala i Aleksandra Kowalczyk.
Opiekunowie artystyczni: p. Agnieszka Nowacka i p. Anna Gorzelak.
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PODSUMOWUJĄC …

Juniorzy KS Smyków mistrzami województwa
w turnieju ,,piłkarska kadra czeka”

I miejsce w turnieju ,,Z PODWÓRKA NA

STADION” o mistrzostwo powiatu i awans
do finałów wojewódzkich,
II miejsce w eliminacjach wojewódzkich

i III miejsce w ćwierćfinałach wojewódzkich XV edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej
i w rezultacie V-VI w województwie,
II miejsce uczniów klas VI w turnieju piłki

ręcznej ,,O Puchar Burmistrza”,
III miejsce uczniów klas VII w turnieju piłki

ręcznej ,,O Puchar Burmistrza”,
Skład KS Smyków: Piotr Rejmak, Igor Janus, Bartłomiej Dulewicz, Wiktor Dulewicz, Wiktor Kosma, Wiktor Grabarczyk, Jakub Zbróg, Dawid Leśniak, Mateusz Górecki, Piotr Kosmal, Igor Rogula, Igor Jachimowski, Szymon Szymczyk,
Paweł Stelmach, Fabian Kozłecki, Patryk Nowicki, Michał Bugajski, Dawid Stachera. Trenerem jest Jacek Kołodziejczyk.

W

Bolminie odbyły się 35 finały wojewódzkie turnieju piłki nożnej chłopców
z rocznika 2004 i młodsi ,,Piłkarska Kadra
Czeka”. Zawody zorganizowane przez zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych zakończyły się sukcesem młodych piłkarzy ze
Smykowa, którzy będą reprezentować województwo świętokrzyskie w Mistrzostwach
Polski w Zamościu. To kolejny triumf naszych
zawodników, bowiem przed tygodniem wygrali rozgrywki ligi okręgowej w swojej grupie i czekają na baraże o wejście do ligi świętokrzyskiej. Wyniki naszej drużyny:

Eliminacje grupowe;
KS Smyków- Arka Kluczewsko 2-1
KS Smyków-Zryw Łopuszno 3-0
Finał:
KS Smyków-LKS Bolmin
1-0
KS Smyków-Baszta Rytwiany 7-0
LKS Bolmin-Baszta Rytwiany 3-0

udział bardzo licznej grupy 28 uczniów

z klas IV - VIII w biegach niepodległościowych na etapie wojewódzkim ,, O Strawczyńską Milę”, z czego 10 uzyskało wyniki
w pierwszej dziesiątce w poszczególnych
grupach wiekowych.
V-VIII miejsca w finałach wojewódzkich

w turnieju ,,Z Podwórka NA Stadion”,
IV miejsce w finałach powiatowych klas VI

i młodsi w piłce ręcznej,
I miejsce w turnieju piłki ręcznej ,,O Pu-

TABELA KOŃCOWA
1. KS Smyków - awans na Mistrzostwa Polski
2. LKS Bolmin
3. Baszta Rytwiany

char Burmistrza” dla klas V,
II miejsce w półfinałach wojewódzkich

w turnieju ,,Szczypiorniak IV”
III miejsce w finałach wojewódzkich

Królewiec mistrzem powiatu w piłce nożnej

,,Szczypiorniak IV”

W

sztafetowych,

Końskich odbyły się mistrzostwa powiatu w ramach Świętokrzyskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, zawody mające rangę półfinałów wojewódzkich, gdyż poprzedzone były
wcześniejszymi eliminacjami przeznaczone
były dla chłopców z rocznika 2006 i młodsi.
Rywalizacja o I miejsce i awans do finałów wojewódzkich była bardzo zacięta, ostatecznie
zakończyła się jednak sukcesem chłopców
ze Szkoły Podstawowej w Królewcu, których opiekunem jest Jacek Kołodziejczyk.
Wyniki rywalizacji:
SP Królewiec-SP2 Stąporków
SP Królewiec-SP Gowarczów

5-2
4-0

SP Królewiec-SP Stadnicka Wola 2-4
SP2 Stąporków-SP Stadnicka Wola 3-1
SP2 Stąporków-SP Gowarczów 6-1
SP Gowarczów-SP Stadnicka Wola 0-2
Tabela Końcowa:
1. SP Królewiec
(awans do finałów wojewódzkich)
2. SP Stadnicka Wola 
3. SP2Stąporków
4. SP Gowarczów

I miejsce w finałach powiatowych w piłce

nożnej,
VI miejsce w finałach wojewódzkich w pił-

ce nożnej,
6 11-6
6 7-5
6 11-7
0 1-12

Skład drużyny z Królewca: Kamil Osiak, Patryk Stachera, Dawid Nowakowski, Karol Maleszak, Jakub Zbróg,
Bartosz Piotrowski, Mateusz Maleszak, Igor Rogula, Emil
Maleszak, Dawid Łakomiec, Bartłomiej Jarząbek, Bartłomiej Momot,. Opiekun Jacek Kołodziejczyk.

„Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał.”

N

asi uczniowie 13 maja 2019 roku reprezentowali Szkołę Podstawową w Miedzierzy w półfinale powiatowym piłki ręcznej, zajmując I miejsce.
Natomiast 15 maja młodzi sportowcy wystartowali w zawodach piłki ręcznej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysz-
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II miejsce w eliminacjach wojewódzkich

,, Mała Piłkarska Kadra Czeka” dla klas VI
i młodsi,
I miejsce w eliminacjach wojewódzkich

w turnieju ,,Piłkarska Kadra Czeka” dla klas
VIII i młodsi,
I miejsce w mistrzostwach wojewódz-

twa w turnieju ,, Piłkarska Kadra Czeka”
i awans na Mistrzostwa Polski.
I miejsce w lidze okręgowej juniorów jako

tofa Obratańskiego. Jeden z nich, Fabian Kozłecki, odniósł swój kolejny sukces, zostając
najlepszym strzelcem naszej drużyny.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Opiekunem
uczniów jest p. Sylwia Blaszyńska.
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V miejsce w finale wojewódzkim w biegach

drużyna gminna,

 kilku uczniów naszej szkoły jest w kręgu

zainteresowań kadry wojewódzkiej, Akademii Młodych Orłów oraz szkół i klubów
sportowych.

Skład i druk: D
 rukarnia Makar-Print, tel. 41 317 01 37,
509 34 34 24, 570 570 701,
e-mail biuro@makar-print. pl
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