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Ile w tym roku wyda gmina Smyków? Jakie będą 
inwestycje? Zobacz założenia budżetu na 2020 rok

Ponowne wybory do Rady GminyZESPÓŁ WESOŁE  NUTKI

ŻYCZENIA BUDŻET GMINY

Ponad 20 milionów złotych wyda w 2020 roku gmina Smyków. 
Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych na rozpoczęty już 

rok należy przede wszystkim przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Miedzierzy, rozbudowa drogi powiatowej Grzymałków-
-Smyków oraz budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej 
w Stanowiskach.

Według planu finansowego dochody gminy ogółem wyniosą 
w 2020 roku 18 milionów 652 tysiące 720 złotych. Wydatki sięgną na-
tomiast kwoty 23 miliony 196 tysięcy 312 złotych. Defi cyt ustalony na 
poziomie 4 milionów 543 tysiące 592 złote ma według budżetu zostać 
sfi nansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 

Wydatki w najważniejszych działach przedstawiają się w sposób 
następujący:

     Rolnictwo i łowiectwo - 952 tysiące 800 złotych
     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę -603 tysiące 40 złotych 
     Transport i łączność – 1 milion 453 tysiące złotych, z czego 1 

milion 23 tysiące przeznaczone zostanie na wydatki majątkowe
     Działalność usługowa- 110 tysięcy złotych
     Administracja publiczna - 2 miliony 421 tysięcy 330 złotych. 

Oczywiście najwięcej pójdzie na wydatki Urzędu Gminy przede 
wszystkim na utrzymanie i płace pracowników.

     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 502 
tysiące złotych

     Oświata i wychowanie - 5 milionów 217 tysięcy 244 złotych. 
W tym m.in.: szkoły podstawowe – 3 miliony 745 tysięcy 603 złotych, 
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 172 tysiące 700 
złotych, przedszkola- 733 tysiące 800 złotych, dowożenie uczniów do 
szkół – 195 tysięcy złotych. Działalność stołówek szkolnych i przed-
szkolnych – 184 tysiące 960 złotych.

     Ochrona zdrowia - 28 tysięcy 875 złotych
     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 502 

tysiące złotych
     Pomoc społeczna - 779 tysięcy 245 złotych. Najwięcej na dzia-

łalność Ośrodków Pomocy Społecznej – 310 tysięcy złotych.  209 ty-
sięcy 298 złotych przeznaczone zostanie na zasiłki stałe.

     Rodzina – 6 milionów 664 tysiące 836 złotych
     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 miliony 236 

tysięcy 698 złotych.
     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 415 tysięcy 464 

złotych.
     Kultura fi zyczna - 611 tysięcy złotych.

Najważniejsze inwestycje w gminie Smyków w 2020 roku

 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy – 2 
miliony 80 tysięcy złotych

 Rozbudowa drogi powiatowej Grzymałków – Gliniany Las – Smy-
ków- 820 tysięcy złotych

 Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej w Stanowi-
skach – 470 tysięcy złotych

 Remont drogi gminnej Rozgół- Pokoradz – 190 tysięcy złotych
 Remont drogi gminnej Miedzierza – Pokoradz – 200 tysięcy 

złotych
 Budowa kanalizacji sanitarnej –665 tysięcy złotych
 Projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej (Miedzierza)- 35 

tysięcy złotych
 Budowa studni głębinowej – 200 tysięcy złotych
 Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa drogi dojazdo-

wej w Miedzierzy, wykup terenu pod drogę – 50 tysięcy złotych

 Scalenie drogi Smyków – Adamów – 3 tysiące złotych
 Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nakładki 

asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków-Adamów – 150 
tysięcy złotych

 Projekt budowlany drogi wewnętrznej, połączenie z drogą gmin-
ną, krajową, podział nieruchomości, scalenie nieruchomości obręb 
Królewiec – 70 tysięcy złotych

 Sporządzenie projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego (Wólka Smolana) – 30 tysięcy złotych

 Wykonanie audytu energetycznego (Miedzierza) – 20 tysięcy 
złotych

 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Salata-Muszczarz i Miedzie-
rza- 90 tysięcy złotych

 Projekt budowlany budynku użyteczności kulturalno-społecznej 
w Przyłogach – 50 tysięcy złotych

Wójt Gminy Smyków o budżecie 2020

Budżet na 2020 rok jest bardzo ambitny. Priorytetem jest rozbu-
dowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Miedzierzy. Na to zadanie 
pozyskaliśmy środki fi nansowe z WFOŚIGW w Kielcach z 50% umo-
rzeniem. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja powinna się za-
mknąć w kwocie nie wyższej niż 2 mln zł. Wykonamy odwierty prób-
ne w miejscowościach Stanowiska, Adamów, Królewiec, Miedzierza, 
pole namiotowe w celu pozyskania kolejnych ujęć wody. Rozbudowa 
drogi powiatowej Smyków – Grzymałków, I etap – realizowana przez 
Zarząd Dróg Powiatowych, inwestycja współfi nansowana ze środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Na to zadanie Gmina ostatecznie 
powinna wydać nie więcej ¼ wartości inwestycji. Remonty dwóch 
dróg gminnych w miejscowości Pokoradz realizowane będą przy dofi -
nansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. W bieżącym roku do-
biegnie końca budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej 
w miejscowości Stanowiska – tutaj również otrzymaliśmy dotację ze 
środków PROW. Planujemy rozpocząć budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Adamów – Piaski Królewieckie – złożyliśmy 
wniosek do ŚBRR w Kielcach o dofi nasowanie w wysokości 2 mln zł.
W tym roku przystąpimy do opracowania projektu budowy drogi 
wewnętrznej polegającej na połączeniu z drogą gminną, krajową 
oraz podziału nieruchomości i scalenie nieruchomości w obrębie 
miejscowości Królewiec – długo wyczekiwana inwestycja. Następnie 
projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mie-
dzierza oraz opracowanie dokumentacji projektowej, budowy drogi 
dojazdowej w Miedzierzy wraz z wykupami terenu pod drogę, oraz 
oświetleniem – druga „nitka” zabudowy. Bardzo ważnym będzie rów-
nież projekt budowlany budynku użyteczności kulturalno-społecznej 
w miejscowości Przyłogi. Na ten rok planuję rozstrzygnąć kwestię 
koncepcji zagospodarowania terenów po byłym polu namiotowym. 
Niewątpliwie opracowanie tych dokumentacji pozwoli nam określić 
kierunki rozwoju i realizacji inwestycji na rok następny. Warto podkre-
ślić, że większość z zaplanowanych, najbardziej kapitałochłonnych in-
westycji będzie realizowana z dofi nasowaniem, co oznacza, że realnie 
defi cyt może być dużo niższy – mówi Jarosław Pawelec, wójt Gminy 
Smyków. Podkreśla, że do budżetu gminy pochodzi bardzo „elastycz-
nie”. Nie jest wykluczone, że zakres realizacji zadań może być szerszy, 
liczy na oszczędności wynikające chociażby z kwot po ogłoszonych 
przetargach oraz gdyby pojawiły się w ciągu roku środki zewnętrzne, 
które nie zostały uwzględnione w planach inwestycyjnych na 2020 
rok. Wartym odnotowania jest fakt, że pomimo bardzo wielu trudności 
2019 rok Gmina Smyków zamknęła nadwyżką budżetową w kwocie 
około 400 000 zł.

FFAA2E

Szanowni Mieszkańcy Gminy SmykówSzanowni Mieszkańcy Gminy Smyków

Z okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, Z okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, 

miłość, odrodzenie życia składamy najserdeczniejsze życzenia: miłość, odrodzenie życia składamy najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, spokoju oraz pogodnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.zdrowia, spokoju oraz pogodnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech ten wyjątkowy czas napełni nas optymizmem i wzmocni siły Niech ten wyjątkowy czas napełni nas optymizmem i wzmocni siły 

potrzebne do zmagań z codziennymi wyzwaniami.potrzebne do zmagań z codziennymi wyzwaniami.

Pod koniec ubiegłego roku Radny Rady Gminy Smyków Mariusz 
Stachera zrezygnował z pełnienia mandatu radnego z powodów 

osobistych. W związku z tym 22 marca br. 
mieszkańcy sołectwa Cisownik i Wólka 

Smolana ponowne wybierali swojego 
radnego. O mandat ubiegało się tro-
je kandydatów: p. Kazimiera Opala, 
p. Norbert Czaja oraz p. Kamil Paw-
likowski. 

Uprawnionych do głosowania było 
174 osób. Kart do głosowania wydano 

75 Ważnych głosów oddano 74.
Znaczną większością głosów tj. 34 

zwyciężył Norbert Czaja, który 
zostanie zaprzysiężony pod-
czas najbliższej sesji.

Serdecznie gratulujemy!

I miejsce na szczeblu regionalnym w XVII Diecezjalnym Konkursie 
Pieśni i Poezji Patriotycznej pn. „Kocham moją Ojczyznę”. W konkur-
sie wzięło udział około 150 uczestników;

II miejsce na szczeblu wojewódzkim w XV Międzyszkolnym 
Konkursie Jasełek i Przedstawień Wigilijnych w Kielcach.

Przewodnicząca Rady Gminy Smyków
Danuta JarekDanuta Jarek

Wójt Gminy Smyków
Jarosław PawelecJarosław Pawelec
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK OSP 

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków

Fotowoltaika w naszej gminie

Budowa kanalizacji sanitarnej 

Na przełomie lutego i marca, zgodnie ze sta-
tutem OSP, odbyły się zebrania sprawoz-

dawcze trzech jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej 
gminy. Termin ostatniego spotkania OSP Ko-
zów będzie znany niebawem. Podczas tych 
zebrań zdawano sprawozdania z funkcjonowa-
nia jednostek w ciągu całego mijającego roku. 
Między innymi przybliżono sytuację finansową 
jednostek, rodzaje i ilość wyjazdów do różnego 
rodzaju zagrożeń:

 OSP Królewiec: jednostka liczy 31 stra-
żaków, w tym 6 kobiet, 25 mężczyzn. W 2019 
r. strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczych 
13 razy, w tym 11 razy do pożarów i 2 razy do 
miejscowych zagrożeń. Rok 2019 był także cza-
sem różnego rodzaju działań, takich jak: udział 
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych 
oraz we Mszy Św. za pomordowanych, spotka-
niach z mieszkańcami na temat wypalania traw, 
pomoc w organizacji Dnia Dziecka oraz turnieju 
piłki siatkowej. Dodatkowo druhowie współ-
pracują ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy 
Smyków. Ponadto, w ubiegłym roku druhowie, 
między innymi wykonali prace naprawcze samo-
chodu oraz remont strażnicy.

 OSP Przyłogi: jednostka liczy 50 strażaków, 
w tym 9 kobiet, 41 mężczyzn. W 2019 r. straża-
cy wyjeżdżali do akcji ratowniczych 14 razy, 5 
Druhów przeszło szkolenie podstawowe, 1 Druh 
przeszedł szkolenie na Naczelnika.

Jednostka angażowała się w takie wydarzenia 
jak:

-  S TR A Ż ACKIE: obs tawa W icemini-
stra MS W iA Paw ła Szefernakera , Wo-
j e w ó d z k i e  o b c h o d y  D n i a  S t r a ż a k a 
w Kielcach, obstawa wizyty Premier Beaty szy-
dło w Końskich, obchody 60- lecia OSP KSRG 
Zaborowice, obchody 50- lecia OSP Adamek, 
gminne zawody strażackie w Miedzierzy. 

27 stycznia br. Wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec oraz Skarbnik 
Wiesława Lesiak w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisali umowę w ramach „Ogól-
nopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami 
aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”  na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza”. 12 lutego br. gmina 
podpisała umowę z wykonawcą, w związku z czym ruszyły prace zwią-
zane z realizacją zadania.  Rozbudowa oczyszczalni wraz z nadzorem 
inwestorskim wyniesie 1 976 241,00 zł.

Zakres prac obejmie: budowę reaktora biologicznego, przebudowę 
istniejącej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, komory zasuw 
i istniejącego zbiornika magazynowego osadu, przebudowę w zakresie 
branży technologicznej stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji 
osadu, budowę i przebudowę rurociągów technologicznych, systemu ste-
rowania i kontroli, przebudowę istniejącej pompowni ścieków o technolo-
gię, przebudowę budynku techniczno – socjalnego, o system sterowania 
i kontroli, budowę chodników i dróg wewnętrznych.

Zakończenie inwestycji przewiduje się we wrześniu 2020 roku.

5 marca 2020 roku rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicz-
nych na obiektach prywatnych gospodarstwach domowych znaj-

dujących się na terenie gminy Smyków. Staropolski Związek Gmin 
i Miast już w 2017 roku rozpoczął nabór wniosków od mieszkańców 
sześciu gmin, w tym Gminy Smyków. Na ten cel pozyskał dofinanso-
wanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Natomiast pozostałe 40% finansuje osoba prywatna bio-
rąca udział w projekcie. Instalacje będą lokalizowane na budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych (na dachu lub na elewacji) albo na grun-

- KOŚCIELNE: zabezpieczenie Nocnej Dro-
gi Krzyżowej do Sanktuarium w Czarnej, 
Adoracja Grobu, Msza Rezurekcyjna, Msza 
za Pomordowanych Mieszkańców Królew-
ca i Adamowa, Uroczystość Bożego Ciała, 
Msza za Poległych w Bitwie pod Trawnikami. 
- SPORTOWE: organizacja II turniej Noworocz-
nego w tenisa stołowego, organizacja ferii na 
sportowo w gminie Smyków, organizacja etapu 
Rajdu Rowerowego „Lancia Klub Polska”, zabez-
pieczenie Biegu Nieustraszonych w Kozowie. 
-  F E S T Y N Y:  D z i e ń  Ż o ł n i e r z y  W y k l ę -
tych, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, fe-
styn na przywitanie lata, Piknik Rodzinny 
w Smykowie, Piknik Charytatywny w Miedzierzy. 
- PRACE GOSPODARCZE: utrzymywanie po-
rządku wokół remizy, rozwieszanie iluminacji 
świątecznych, rozbiórka podłogi drewnianej 
w świetlicy, stworzenie lodowiska, prace remon-
towe i konserwacja samochodów oraz sprzętów 
strażackich, pomoc w roznoszeniu i rozdawaniu 
wody w czasie suszy, utworzenie toru treningo-
wego na zawody sportowe.

 OSP Miedzierza: Obecnie w składzie OSP 
jest 35 członków, w tym 3 kobiety i 32 mężczyzn.

W minionym roku strażacy zanotowali 29 
wyjazdów ( w tym m.in. 13 pożarów, 9 zagrożeń 
miejscowych). Strażacy brali udział w gminnych 
zawodach, gdzie zajęli 1 miejsce, natomiast w po-
wiatowych 6 miejsce.

Jednostka współpracuje z gminą, szkołami 
i kościołem. Strażacy koszą trawę na terenie 
obiektu, sprzątają remizę oraz wymienili drzwi 
zewnętrzne do remizy. Organizowali kilka razy 
pogadanki w szkole oraz w remizie.  

W zebraniach uczestniczyli Druhowie z jed-
nostek oraz zaproszeni goście: przedstawiciel 
KP PSP asp. Małgorzata Trojan, Starosta powiatu 
koneckiego Grzegorz Piec , Przewodnicząca Rady 
Gminy Danuta Jarek , Wójt Jarosław Pawelec 

W tym roku realizowane będzie zadanie 
„Remont drogi gminnej Nr 382003 T relacji Mie-
dzierza – Pokoradz oraz remont drogi gminnej 
Nr 382012 T relacji Rozgół – Pokoradz”.

Wyżej wymienione drogi łączą się z dro-
gą gminną oraz krajową nr 74. Istniejąca na-
wierzchnia bitumiczna jest w złym stanie tech-
nicznym. Posiada liczne spękania, nie spełnia 
swojego zadania jako warstwa jezdna. Planuje 
się wzmocnienie dróg poprzez wykonanie war-
stwy wiążącej i ścieralnej oraz zrobienie pobo-
czy obustronnych. 

Remontowane drogi są bezpośrednio droga-
mi dojazdowymi dla mieszkańców Pokoradza i 
Rozgółu do instytucji użyteczności publicznej: 
SP w Miedzierzy, Świetlicy Wiejskiej w Miedzie-
rzy, Kościoła Parafialnego, Urzędu Gminy w 
Smykowie, Ośrodka Zdrowia.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na 
poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyj-
ność terenów wiejskich oraz ułatwi dostęp do 
infrastruktury społecznej.

Koszty przekraczają możliwości finansowe 
gminy Smyków, dlatego ubiegamy się o dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 
które wyniesie 80% wartości zadania. Bez dota-
cji wykonanie tej inwestycji byłoby niemożliwe.

Zakończenie remontu planuje się do końca 
lipca 2020 roku.

oraz Zastępca Jerzy Duda.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

w naszej gminie mają ogromne znaczenie dla na-
szej lokalnej społeczności. Zawsze śpieszą na po-
moc w razie zagrożenia, a także chętnie pomagają 
w organizacji w imprez oraz lokalnych wydarzeń. 
Bardzo dziękujemy strażakom za pomoc!

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków” – etap 
IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna) stanowi odpo-

wiedź na zidentyfikowane potrzeby i problemy społeczności lokalnej. 
Planuje się wykonanie 94 przyłączy.

Nastąpi poprawa jakości technicznej w kontekście zmniejsze-
nia stopnia poziomu zanieczyszczenie gruntu i wód powierzchnio-
wych na terenie naszej gminy. Z kolei ogólnymi celami projektu 
będą:

 Poprawa warunków życia ludności wiejskiej zamieszkującej 
gminę;

 Polepszenie jakości lokalnego środowiska naturalnego;

  Podniesienie atrakcyjności gminy;
Gmina Smyków ubiega się o przyznanie dofinansowania w 

wysokości 2 milionów złotych na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 
2014-2020. Szacowana wartość zadania wynosi ok. 4 mln. zło-
tych.

Termin realizacji projektu planowany jest na 2020/21 rok.

 Zebranie sprawozdawcze w Miedzierzy  Zebranie sprawozdawcze w Przyłogach

 Zebranie sprawozdawcze w Królewcu

cie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków. W I etapie 
w gminie Smyków zostanie wykonanych 14 instalacji fotowoltaicznych 
o mocy 2,16 kWp i 3,24 kWp. W wyniku przetargu wyłoniony został 
wykonawca inwestycji - firma EkoEnergia Sp. z o.o. z Kielc. Docelowe 
uruchomienie instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca będzie mogło 
nastąpić dopiero po zgłoszeniu instalacji do właściwego operatora 
i wymianie licznika energii na dwukierunkowy przez zakład energe-
tyczny. Do tego czasu instalacja pozostanie wyłączona z użytkowania. 

Zamontowane na obiektach prywatnych panele fotowoltaiczne 
znacznie obniżą koszty eksploatacji, co wpłynie na mniejsze wydat-
ki gminy w tym zakresie. Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię 
słoneczną w elektryczną, która jest wykorzystywana do zasilania 
urządzeń elektrycznych. Fotowoltaika to również ogromne korzyści 
dla naszego środowiska. Korzystanie z nowoczesnych technologii 
pozyskiwania energii przyczynia się do  jego ochrony, co wpływa na 
jakość powietrza w naszym otoczeniu. Brak negatywnych skutków 
korzystania z energii słonecznej oraz połączenie kilku istotnych czyn-
ników m. in. oszczędności, zdrowszego powietrza i niewyczerpalnej 
energii sprawia, iż coraz częściej korzystamy z tego typu technologii. 
Dzięki energii ze źródeł odnawialnych nie wytwarzamy szkodliwych 
substancji przedostających się do środowiska, a co za tym idzie przy-
czyniamy się do redukcji zanieczyszczenia. Wszystkie te działania dążą 
do polepszenia jakości powietrza w naszej gminie. 

W najbliższym czasie można składać wnioski na instalacje solarne 
na 2 i 3 płyty. Więcej informacji pod numerem tel. 41/ 373-91-84.
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Powiat ze smakiem Muzeum w Adamowie powiększa swoje zbiory!

Prezes Stowarzyszenia 
ImperActive - RAFAŁ 
PAŁGAN został 
zwycięzcą plebiscytu 
Echa Dnia Osobowość 
Roku 2019 w powiecie 
koneckim, w kategorii 
Działalność społeczna 
i charytatywna. 
Gratulacje!

Stowarzyszenie 
ImperActive zdobyło 
I miejsce w Plebiscycie 
Sportowym 2019 r. 
w kategorii DRUŻYNA 
ROKU w powiecie 
koneckim.
Serdecznie 
gratulujemy!

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Stoiska z regionalnymi potrawami, ręcznie 
robionymi serwetkami, gorsetami, kompo-

zycjami kwiatowymi, robótkami szydełkowy-
mi, ćwyglądał pierwszy Powiatowy Przegląd 

W ostatnim czasie Prywatne Muzeum 
Ludowe w Adamowie powiększyło 

się o różnego rodzaju eksponaty podarowa-
ne przez darczyńców. Nie tylko osoby z na-
szego terenu przekazali nam stare ekspona-
ty, ale również osoby z różnych stron Polski 
– mówi właściciel Muzeum Jan Krawczyk. 
Dr Jacek Mańko z Łodzi podarował krosna, 
prasę do sera, szatkownicę. Pani Karolina z 
Sieradza sprezentowała zabytkowe rzeźby, 
natomiast Pani Danuta mieszkanka Koń-
skich przekazała m.in. maszynę krawiecką 
– Singer, żelazko na węgiel. Pan Stanisław 
Krześniak z Kielc w związku z przejściem na 
emeryturę swoje zbiory gromadzone pod-
czas wielu lat pracy zawodowej podarował 
maszynę do pisania, powiększalnik KRO-
KUS, kliszę filmową, obcinarkę do zdjęć, ta-
bele naświetlania, łyżwy damskie i męskie, 
kalkulatory, różnego rodzaju maszyny i na-
rzędzia. Pani Pietrusiewicz obdarzyła mu-
zeum zbiorem książek z 1960 roku, komple-
tem kreślarskim, żelazkiem. Pan Wojciech 
Wierzbowski wraz z kolegą Władysławem 

Malickim i Jackiem Ziółkowskim przekaza-
li stare maszyny rolnicze oraz urządzenia 
domowe. Stare przedmioty mają znaczenia 
sentymentalne, pozwalają na chwilę zatrzy-
mać czas i cofnąć się pamięcią do lat dzie-
ciństwa i młodości.  

Państwo Teresa i Jan Krawczyk serdecz-
nie dziękują darczyńcom za hojność i okaza-
ne zaufanie:

 mgr. inż. Stanisław Krześniak – Kielce,
 dr Jacek Mańko – Łódź,
 mgr. Karolina Boś – Sieradz,
 mgr. Janusz Słuszniak – Kozów,
 Wojciech Wierzbowski  - Stadnicka 

Wola
 Jacek Ziółkowski – Proćwin
 Danuta Czeska – Końskie,
 Barbara Pietrasiewicz – Końskie,
 Cichacki Roman – Janów,
 Władysław Malicki

Część przekazanych darów prezentowa-
na będzie na stałej ekspozycji w adamow-
skim muzeum, dostępnej dla mieszkańców 
i turystów z całego świata.

 Kozów  Przyłogi

 Stanowiska Smyków

 Salata

 Prasa do sera

 Powiększalnik Krokus

 Maszyna do pisania

 Szatkownica

Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich.
Wydarzenie rozpoczął porywający występ 

zespołu KRÓLEWIACZKI, następnie po przy-
witaniu gości i krótkiej prezentacji wszystkich 

KGW pięknie zaśpiewał zespół SMYKOWIA. 
Powiat reprezentowało 29 Kół Gospodyń 
Wiejskich, w tym naszą gminę koła z: Kozowa, 
Smykowa, Stanowisk, Przyłóg i Salaty. Impre-
za miała charakter integracyjny.
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IX BAL CHARYTATYWNYIX BAL CHARYTATYWNY

MAŁA GMINA – WIELKIE SERCA, czyli IX Bal Charytatywny w Miedzierzy. 
Była dobra zabawa i.. NIESPODZIANKA! Gwiazdą wieczoru był zespół MASTERS

W sobotni wieczór  15 lutego w gościnnej 
Villa Roma w Miedzierzy bawiło się bli-

sko 200 osób. Tradycyjnie od lat salę bezpłat-
nie udostępnili właściciele Stanisława i Roman 
Pawelcowie. Wszyscy byli witani kieliszkiem 
cytrynówki przygotowanej przez Agnieszkę 
Kastaryndę i Michała Rogulę. Bal przebiegał 
według scenariusza sprawdzonego już w ostat-
nich latach. Danuta Jarek, prezes stowarzysze-
nia i przewodnicząca Rady Gminy podkreślała 
wagę karnawałowej zabawy, która od dziewię-
ciu lat sprawia, że pomoc trafia do potrzebują-
cych wprost z hojnych serc mieszkańców gminy 
Smyków oraz ich gości. Warto pamiętać, że bal 
w Miedzierzy to niezwykłe wydarzenie, które 
skupia osoby o wielkich sercach zarówno wśród 
organizatorów jak i gości. Dzięki zaangażowaniu 
i niepowtarzalnej imprezie bal stał się najważ-
niejszym wydarzeniem karnawału w powiecie 
koneckim i niezmiennie, mimo pojawiających 
się wielu podobnych imprez, wciąż nim pozostał. 
Gwiazdą wieczoru okazał się znany zespół MA-
STERS, który charytatywnie przez blisko pół 
godziny zabawiał gości przebojami takimi jak: 
„Żono moja”, „Szukam dziewczyny” czy „Nocy 
mało”. Wokalista Paweł Jasionowski słynie 
z bardzo rytmicznych kawałków i nieco we-
selnych klimatów, które są niezaprzeczalnym 
elementem wizerunku grupy Masters. Wszy-
scy bawili się wspaniale w rytmach disco polo. 
O oprawę muzyczną balu zadbał zespół Max. 
Dla wszystkich wystąpili Aleksandra i Woj-
ciech Lipińscy z Kielc w repertuarze muzyki 

jazz’owej oraz zespół z Cisownika „Sosnowscy 
i Przyjaciele”, który zaprezentował żywiołowe 
przyśpiewki rodem z dawnej świętokrzyskiej 
wsi. Miłym akcentem był również występ 
Edyty Strzyckiej, znanej z udziału w takich ta-
lent show jak Idol, Droga do Gwiazd, czy The 
Vice of Poland, w którym, pod czujnym okiem 
Kayah, dotarła do ćwierćfinału. Pani Edyta 
wspaniale wykonała utwór „Dziwny jest ten 
świat” oraz zaoferowała na licytację... swój 
głos. Goście chwalili sobie pyszne dania serwo-
wane przez ekipę Sławomira Salagierskiego. 
Do licytacji poszło wiele ciekawych fantów m.in. 
figura Anioła oraz wianek ozdobny podarowa-
ny od starosty koneckiego Grzegorza Pieca, 
wizerunek Pana Jezusa na metalu od Roberta 
Kaczmarczyka, Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Końskich przekazał na aukcję swoje obrazy, 
koszulka i książka Czesława Langa z autografem 
od Jarosława Staciwy, obrazy haftowane przez 
Agnieszkę Grabarczyk, bony upominkowe do 
spa, ale również rękodzieło w postaci dywanów 
przekazanych na licytację przez Iwonę Bodasiń-
ską. Wielu chętnych było również na biżuterię 
podarowaną przez Ewę i Zbigniewa Żuwalskich.

Podczas IX Balu Charytatywnego zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Smyków zebrano 52.250 złotych. Tradycyjnie 
całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony 
na leczenie i rehabilitację dzieci niepełnospraw-
nych. Zarząd Stowarzyszenia pragnie podzię-
kować wszystkim razem i każdemu z osobna 

za prawdziwy ocean dobroci, życzliwość oraz 
szczodrość.  Do zobaczenia za rok!



Kwiecień 2020 Kwiecień 2020str. 10 str. 11Smyków Nasza Gmina Smyków Nasza Gmina

Nordic Walking w Gminie Smyków - 
ciekawa i lubiana forma aktywnego 
spędzania wolnego czasu

II miejsce dla drużyny z SP Królewiec w finałach powiatowych!

KLUB SPORTOWY SMYKÓW ROZPOCZYNA NOWY SEZON

Juniorzy młodsi KS Smyków zakończyli rozgrywki ligowe 

TRASY NORDING WALKING WYDARZENIA SPORTOWE

Nordic Walking Park „LGD – U ŹRÓ-
DEŁ”, na terenie Gminy Smyków, to 

jeden z dziewięciu tego typu parków wy-
tyczonych na obszarze działania Stowa-
rzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ„. W skład 
ponad 32-kilometrów znakomitych i czy-
telnie oznakowanych tras do uprawiania 
nordic walkingu wchodzą 3 trasy: zielona 
- pętla o długości 6,2-kilometra; czerwona 
– pętla o długości 11,1-kilometra i czarna 
– pętla o długości 15-kilometra. Wejście 
na trasy zlokalizowano na placu rekreacyj-
nym w Matyniowie. Trasy poprowadzone 

są chodnikami, asfaltowymi  i gruntowymi 
drogami, oraz leśnymi ścieżkami. Na tra-
sach zamontowano tablice zawierające 
propozycje ć wiczeń do samodzielnego 
w ykonania oraz punkty pomiaru tętna 
pozwalające zmonitorować zakres tętna 
w jakim pokonujemy trasę. Trasy posia-
dają punkty wspólne, pokrywają się lub 
krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłu-
żanie lub skracanie przejść albo zmianę 
kierunku marszu. Trasa skierowana jest 
zarówno do entuzjastów nordic walkin-
gu,  jaki i do biegaczy czy narciarzy bie-

gowych. Osiem pozostałych Nordic Wal-
king Park znajduje się na terenie gmin: 
Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, 
Paradyż, Ruda Maleniecka, Stąporków 
i Żarnów. Łączna długość tras dziewięciu 
parków wynosi 270 kilometrów.

Nordic Walking staje się coraz bardziej 
rozpowszechnioną formą aktywności fi-
zycznej w Polsce. Jest to łatwo dostępna 
dyscyplina, która nie wymaga dużych na-
kładów finansowych, dlatego warto spę-
dzać wolne chwile maszerując z kijami.

  Trasy utworzone w naszej gminie  Miedzierza

W Stadnickiej Woli odbył się finał powia-
towy turnieju ,,Z Podwórka na Stadion 

o Puchar Tymbarku”. W grupie 9 drużyn ka-
tegorii chłopców U-12 wystąpiła reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej z Królewca, któ-
ra zajęła II miejsce i mimo, że jest to bardzo 
dobra lokata to pozostał pewien niedosyt, 
gdyż w czterech poprzednich edycjach byli 
triumfatorami, a do pełni szczęścia brakło nie-
wiele, bo ulegli tylko gospodarzom 1-2 w fi nale, 
wcześniej pokonali SP Kłucko 2-0, SP Pilczyca 
1-0 i SP Fałków 3-2.

Wyniki meczów fi nałowych:
Królewiec – Stadnicka Wola 1:2
Królewiec – Fałków 3:2
Fałków – Stadnicka Wola 0:3

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1. SP Stadnicka Wola I
2. SP Królewiec
3. PSP Fałków
4-6. SP Pilczyca, SP Radoszyce, SP Wilczko-
wice,
7-9. SP Kłucko, SP Gowarczów, SP Stadnicka 
Wola II.

Skład SP Królewiec: Dawid Dobrowolski, 
Jakub Maleszak, Krystian Kos, Mikołaj Rejmak, 
Artur Basiak, Miłosz Bugajski, Przemysław 
Stachera, Mateusz Karczmarczyk, Bartosz Pio-
trowski.

Opiekunowie: p. Jacek Kołodziejczyk, p. Da-
wid Kołodziejczyk.

 SERDECZNIE   GRATULUJEMY!!!

Zawodnicy na przełomie lutego i marca 
trenowali 2 razy w tygodniu, uczęszcza-

li na zajęcia na siłowni oraz mieli  treningi 
funkcjonalne i obwodowe, które poprawiają 
sprawność, siłę, mobilność i koordynację. Do 
drużyny przybędzie prawdopodobnie dwóch 
nowych zawodników oraz nasi juniorzy, 
którzy się wyróżniają i mają 16 lat. Drużyna 
stawia sobie za cel utrzymanie pozycji lidera 
i awans do klasy A. Aktualnie ze względu na 
sytuacj epidemiologiczną treningi oraz naj-
bliższe mecze zostały zawieszone. Nowe ter-
miny będą znane w najbliższym czasie.

PODZIĘKOWANIA DLA WŁADZ 
GMINY ZA FINANSOWANIE DRUŻYN KS 

SMYKÓW ORAZ SPONSORÓW:
p. Roman Pawelec, p. Waldemar Zbróg, p. 

Paweł Górecki, p. Adrian Grabarczyk i ano-
nimowy darczyńca.

Zawodnicy KS Smyków   po w ygraniu 
swojej grupy rozgrywkowej i  wycofa-

niu się drużyny z Bolmina awansowali  do 
najwyższej grupy rozgrywkowej  w naszym 
województwie tj, Świętokrzyskiej Ligi Świę-
tokrzyskiej.  Runda jesienna mimo, że zajęli-
śmy 6 miejsce i tak była bardzo udana i przed 
sezonem nikt nie spodziewał się tak dobrych 
wyników, bowiem trzon naszej drużyny tj, 
7 graczy stanowią zawodnicy z rocznika 
2004-05, a tylko 3 w wyjściowym składzie 
jest z rocznika 2003 czyli junior młodszy. 
Ponadto rywalizowaliśmy z najlepszymi 
drużynami. Wynik mógł być nieco lepszy, 
gdyby nie kontuzje. Trzech zawodników wy-
brało piłkę ręczną i grali tylko wtedy, gdy 
nie pokrywały się rozgrywki, a niektórzy za 
priorytet wybrali naukę w nowych szkołach.
W trakcie sezonu w drużynie wystąpili: P. 
Rejmak, P. Stelmach, I. Janus, D. Nowakow-
ski, K. Nowak, B. Dulewicz, W. Dulewicz, K. 
Kasiński, M. Górecki, D. Śliz, P. Podhordecki, 
W. Kosma, H. Mirosławski, P. Kosmal, F. Dziu-
ba, K. Czeczot ,W. Grabarczyk, I. Rogula, F. 

Kozłecki, I. Jachimowski, M. Bugajski, D. Le-
śniak, P. Długosz, M.Tomaszewski. Trenerem 
zespołu jest Jacek Kołodziejczyk. Prawdo-
podobnie był to ostatni sezon tych chłop-
ców w  takim składzie, został wykonany cel 
jaki trener zaplanował sobie pięć lat temu, 
aby stopniowo wprowadzać wyróżniają-
cych się zawodników do seniorów.  Drużyna 
osiągała w przeszłości bardzo duże sukcesy 
m.in I miejsce w swojej grupie okręgowej 
w sezonie2018/19 i  dwukrotnie III miejsce, 
Mistrzostwo Województwa w Turnieju ,,Pił-
karska Kadra Czeka” i awans na Mistrzostwa 
Polski, gdzie zajęliśmy 11 miejsce, kilkakrot-
ne zdobycie Pucharu Burmistrza, trzykrotne 
mistrzostwo powiatu w turnieju ,,Z Podwór-
ka na Stadion o Puchar Tymbarku’’ i awans 
na mistrzostwa województwa, gdzie zawsze 
docieraliśmy do ćwierćfi nałów, zwycięstwa 
w turniejach lokalnych np,  w Stąporkowie, 
Końskich, a ponieważ większość zawodni-
ków uczęszczało do Szkoły Podstawowej  
w Królewcu to przenosiło się  na sukcesy 
również szkoły. Kilku zawodników było na 

konsultacjach i meczach kadry wojewódz-
kiej,  a czterech wybrało piłkę ręczną gdzie 
odnoszą sukcesy z drużyną KSSPR Końskie 
i są jednocześnie powoływani na kadrę wo-
jewódzką. Podziękowania za wieloletnią 
współpracę dla władz gminy, zarządu klubu, 
sponsora tej drużyny od samego początku tj, 
pana Waldemara Zbroga i rodziców.

1. KS Smyków 10 23 28-17 7 2 1

2. Hetman Włoszczowa 10 22 26-13 7 1 2

3. Partyzant Radoszyce 10 19 33-18 6 1 3

4. ŁKS Łopuszno 10 10 20-27 3 1 6

5. GLKS Fałków 10 10 17-30 3 1 6

6. Radiator Stąporków 10 3 10-29 1 9
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GOPS GOPS

Realizacja Programu 500+ w naszej gminie

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Smyków

Uzyskaj Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa –  współfinansowany 
z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomo-
cy państwa w wychowywaniu dzieci - to 

pierwszy program skierowany do wszyst-
kich polskich rodzin z dziećmi. Jej celem jest 
częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką 
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życio-
wych. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 
Smyków Nr 12/2016 z dnia 04 marca 2016 
r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Smykowie jako jednostka organizacyjna 

Gminy Smyków został wyznaczony do re-
alizacji zadań z zakresu świadczenia wy-
chowawczego – programu „Rodzina 500 
plus”. Świadczenie wychowawcze jest ob-
ligatoryjnym świadczeniem udzielanym na 
roczny okres zasiłkowy. 

O b e c n i e  o k re s  z a si ł ko w y  t r w a  o d 
01.10.2019 r. do 31.05.2021r.  Ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz jego wypłata następują odpowiednio 
na wniosek matki, ojca, opiekuna faktyczne-
go dziecka albo opiekuna prawnego dziecka 
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie 
na dziecko w rodzinie. Obecnie po zmianie 
przepisów ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci od 01.07.2019r. świad-
czenie wychowawcze przysługuje na pierw-
sze dziecko bez kryterium dochodowego.  

Rodzaj
świadczenia   

Liczba świadczeń Kwota w zł. 

 Wypłacone 
świadczenia 

wychowawcze 
500+ 

7 017 3 493 638,44 zł

Odzyskane 
nienależnie pobra-

ne świadczenia 
wychowawcze 
500+  w tym:

7 3500,00 zł.

 - przekazane do 
budżetu państwa

6 3 000,00 zł.

Struktura wydatków świadczenia
 wychowawczego w 2019 r.

Liczba rodzin w naszej gminie otrzymujących 
wsparcie  w ramach programu to 630.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Smykowie został powołany Zarządzeniem 
Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 
1 kwietnia 2011 roku. Zespół działa w oparciu 
o Gminny Program Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Smyków na lata 2015-
2020 powołany Uchwałą Nr 44/VII/2015 
Rady Gminy Smyków z dnia 10 czerwca 2015 
roku oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lip-
ca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (tekst: jednolity Dz. U. z 2020r., 
poz.218).

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest 
prowadzenie działalności profilaktycznej 
oraz pomoc rodzinom w przezwyciężeniu 
trudnych sytuacji życiowych, a także zmniej-
szenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego 
systemu interwencji i wsparcia osób zagrożo-
nych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.  

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego 
należy w szczególności:

a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy 
do odpowiednich specjalistów,

podejmowanie interwencji w przypadku 
przemocy domowej i uruchamianie procedur 
mających na celu jej powstrzymanie,

zintegrowanie działań odpowiedzialnych 
za pomoc dziecku i rodzinie.

Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Smyków wchodzą przedstawiciele 
następujących instytucji:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Smykowie (pracownicy socjalni).

2. Oświaty (pedagodzy szkolni).
3. Policji (dzielnicowy).
4. Sądu Rejonowego w Końskich (kurator 

społeczny).
5. Służby Zdrowia (pielęgniarka środowi-

skowa).
6. Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowej w Smykowie (członek 
Komisji). 

7.  Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smy-
ków (Prezes Stowarzyszenia).

8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Końskich (Dyrektor PCPR).

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarne-
go działają w oparciu o ustawę i rozporzą-
dzenie oraz porozumienia zawarte pomię-
dzy Wójtem Gminy Smyków a podmiotami, 
których przedstawiciele wchodzą w skład 
Zespołu. Porozumienie stanowi jednocze-
śnie formę zobowiązania do zapewnienia    i 
stworzenie możliwości udziału w posiedze-
niach oraz pracach Zespołu i grup roboczych 
wytypowanych przedstawicieli. Członkowie 
Zespołu wykonują zadania w ramach obo-
wiązków zawodowych lub służbowych. 

Wszczęcie procedury Niebieskiej Kar-
ty następuje poprzez w ypełnienie for-
mularza Niebieskiej Karty A przez jed-
nego z przedstawicieli w/w podmiotów i 
przekazanie niezwłocznie nie później niż  
w terminie siedmiu dni od dnia wszczęcia 
procedury do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który niezwłocznie 
nie później niż w ciągu trzech dni przekazuje 
go członkom Zespołu zgodnie z §8.1 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 
2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (Dz. U. z 2011 roku, nr 209, poz.1245).  

Grupy Robocze zajmują się roz wią-
z y w a n i e m  p r o b l e m ó w  z w i ą z a n y c h  
z występowaniem przemocy w indywidual-

nych przypadkach, według procedury Nie-
bieskiej  Karty. Dokonują analizy sytuacji 
rodzinnej wypełniając formularz Niebieskiej 
Karty C z osobą wobec której istnieje po-
dejrzenie iż jest dotknięta przemocą oraz 
Niebieskiej Karty    D z osobą, wobec której 
istnieje podejrzenie że stosuje przemoc w 
rodzinie. 

W 2019 roku 9 rodzin zostało objętych 
pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Ogólna liczba osób objętych pomocą Zespo-
łu Interdyscyplinarnego: 28 osób, w tym 11 
kobiet, 11 mężczyzn i 6 dzieci. Członkowie 
Zespołu po przeprowadzonych diagnozach 
sytuacji w poszczególnych rodzinach oma-
wiali możliwości udzielania odpowiednie-
go wsparcia rodzinie dotkniętej przemocą, 
opracowując indywidualne plany pomocy dla 
osób i ich rodzin co do których istnieje podej-
rzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.  
Rodziny, wobec których, została uruchomio-
na procedura „Niebieskiej Karty” są syste-
matycznie monitorowane przez pracowni-
ków socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Smykowie i dzielnicowego Ko-
misariatu Policji w Radoszycach. Odwiedziny 
w środowiskach mają na celu sprawdzenie 
bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz 
monitorowanie ustalonych form pomocy.  

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscypli-
narnego omawiano problem zjawiska prze-
mocy w rodzinie oraz podejmowano działania 
wynikające z procedury Niebieskiej Karty.

Obsługę organizacyjno - techniczną 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapew-
niał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w  Smykowie.

Karta Dużej Rodziny - komu przysłu-
guje?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzico-
wi, który ma na utrzymaniu przynajmniej 

troje dzieci. O jej wydanie mogą wnioskować:
 ojciec i matka
 ojczym lub macocha (małżonek jed-

nego z rodziców)
 dzieci

Karta Dużej Rodziny może zostać rów-
nież przyznana rodzinom zastępczym i 
rodzinnym domom dziecka. Ponadto od 
1 stycznia 2019 roku o kartę mogą rów-
nież ubiegać się rodzice, którzy kiedykol-
wiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej 
dzieci. Nie ma znaczenia wiek rodziców w 
chwili składania wniosku. Co ważne, nie 

ma znaczenia sy-
tuacja materialna 
r o d z i n y,  p o n i e -
waż  nie obowią-
z u j e  k r y t e r i u m 
dochodowe.

K a r t a  D u ż e j 
Rodziny przyzna-
wana jest:

 na całe życie 
(dla rodziców)

 do 18 . roku 
życia (dla dzieci)

 m a k s y m a l -
n i e  d o  2 5 .  r o k u 
ż ycia (dla dzieci 
u c z ą c y c h  s i ę  w 
szkole lub studiu-
jących)

 d l a  d z i e c i 
nie p e ł n o sp raw-
n y c h  ( n a  c z a s 
o b o w i ą z y w a n i a 
orzeczenia o nie-

pełnosprawności).

Karta Dużej Rodziny - kto nie dosta-
nie?

Są jednak przypadki, gdy Karta Dużej 
Rodziny nie może zostać przyznana, mimo 
że rodzice mają troje lub więcej dzieci.

Dotyczy to sytuacji, kiedy rodzice są 
pozbawieni w stosunku do co najmniej 
trojga dzieci władz y rodzicielskiej lub 
mają ograniczoną władzę rodzicielską 
przez umieszczenie dziecka w pieczy za-
stępczej.

Karta Dużej Rodziny pozwala na sko-
rzystanie z różnego rodzaju zniżek:

 na przejazdy kolejowe - 37 proc na 
bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bile-
ty miesięczne (ma do nich prawo matka, 
ojciec, macocha, ojczym)

 50 proc. ulgi opłaty za paszport (oj-
ciec, matka, macocha i ojczym)

 75 proc. ulgi opłaty za paszport - 
dzieci.

Karta Dużej Rodziny - gdzie honorują 
kartę

Do systemu zniżek włączyło się wielu 
partnerów, których wykaz można znaleźć 
dzięki specjalnej wyszukiwarce umiesz-
czonej na portalu Emp@tia, czyli w w w.
empatia.mpips.gov.pl. Wystarczy kliknąć 
w odpowiednie województwo na mapie, 
aby otrzymać potrzebne informacje.

Punkty, w któr ych honorowana jest 
Karta Dużej Rodziny opatrzone są specjal-
ną naklejką. Aby skorzystać z ulg i zniżek 
wystarczy przedstawić w tych punktach 
swoją kartę.

W województwie świętokrzyskim licz-
ba partnerów honorujących Kartę Dużej 
Rodziny jest 1099.

Wniosek o w ydanie Karty Dużej Ro-
dziny można złożyć w gminie tj. gminnym 
ośrodku pomocy społecznej właściwym  
ze względu na miejsce zamieszkania w 
sposób tradycyjny bądź elektroniczny. W 
2019r. w Gminie Smyków wydano łącznie 
134 karty, w tym: 

 dla rodziców/małżonków – 98
 dla dzieci – 36

Produkcją kart zajmuje się Polska Wy-
twórnia Papierów Wartościowych w War-
szawie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Po-
średniczącej i beneficjentów biorących udział 
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym - kwalifikował i wydawał skie-
rowania osobom, które spełniały kryteria ww. 
programu. 

Podprogram 2019  wydano 189 skie-
rowań dla 189 rodzin, liczba osób w tych 
rodzinach to 4 4 0 osób. Ze względu na 
opóźnienia w uruchomieniu Podprogramu 
2019 z powodu unieważnienia przetargów 
na dostarczanie żywności przez KOWR, 
pierwszą partię żywności wśród naszym 
mieszkańców rozdysponowano w stycz-
niu 2020r. Wydano 440 paczek następu-
jącego asortymentu spożywczego: szynka 

drobiowa, ryż biały, ser żółty, fasola biała, 
kasza gryczana, mleko UHT, cukier. 

Program cieszy się dużym zaintereso-
waniem i jest kierowany do osób, które z 
powodu trudnej sytuacji i niskich docho-
dów nie są w stanie zapewnić sobie od-
powiedniego posiłku przy jednoczesnym 
spełnieniu przesłanki podmiotowej jak i 
dochodowej.
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KRÓLEWIACZKI KRÓLEWIACZKI

KRÓLEWIACZKI ZNAMY I… PODZIWIAMY

Żywiołowe występy, wyjątkowy reper-
tuar,  piękne stroje ludowe i promienne 

uśmiechy na twarzach to cechy charaktery-
styczne zespołu KRÓLEWIACZKI. 

Kiedy „KRÓLEWIACZKI” koncertują, to 
serca publiczności radują, a do tego kulturę 
regionu świętokrzyskiego pielęgnują, gminę 
Smyków, powiat konecki, województwo i Pol-
skę promują. 

HISTORIA  W  PIGUŁCE:
Zesp ó ł p owstał we wrze śniu 2012 

roku w Szkole Podstawowej w Królewcu. 
Założycielkami zespołu były p. Agniesz-
k a  N o w a c k a  i   p .  D o r o t a  Ko ł o d zi e j-
c z y k .  Z a  s t r o n ę  a r t y s t y c z n ą  o d  p o -
czątku do chwili obecnej odpowiada  p. 
Agnieszka Nowacka (także autorka tekstów.  
W 2018 roku otrzymała nagrodę za najlepszy 
tekst autorski promujący zdrowie), a od 2018 
roku p. Anna Gorzelak zastąpiła p. Dorotę Ko-
łodziejczyk. Natomiast barwne stroje ludowe 
i inne stylizacje konkursowe są dziełem p. Ewy 
Sosnowskiej-Dudek.

EFEKTY:
Zespół ma na swoim koncie mnóstwo suk-

cesów artystycznych na szczeblu:  między-
narodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, 
regionalnym i powiatowym. Kilka audycji na 
antenie RADIA KIELCE. Wywiady w TVP3 
Kielce, RADIO KIELCE, RADIO PLUS RA-
DOM. 

Dzięki przychylności władz gminnych 
oraz Radia Kielce zespół Królewiaczki na-
grał pierwszą w ich życiu płytę z kolędami 
i pastorałkami „Spełnia się cud”. 

Grupa KRÓLEWIACZKI jest najbardziej 
znanym i najczęściej zapraszanym zespołem 
ludowym o czym świadczą liczne koncerty 
w kraju i nie tylko… 

Bardzo owocna współpraca opiekunów 
artystycznych z Urzędem Miasta i Gminy 
Końskie oraz Miejsko-Gminnym Domem 
Kultury w Końskich zapewniła KRÓLE-
WIACZKOM koncert na Węgrzech. Od 
29.08. – 02.09.19 r. zespół świetnie za-
prezentował  POWIAT KONECKI przed 
publicznością z Węgier, Słowacji, Niemiec  
i Polski. 

KONCERTY ZESPOŁU KRÓLEWIACZKI   
w roku szkolnym 2019/20:

 na WĘGRZECH,
 w Trawnikach – 75. rocznica bitwy pod 

Trawnikami, 
 w Miedzierzy – ZŁOTE GODY, 
 w Końskich: – 20-lecie KOŁA  ŁO-

WIECKIEGO,  100-lecie TOWARZYSTWA  
PRZYJACIÓŁ  DZIECI, dla słuchaczy Radia 
KIELCE, SPOTKANIE  WIGILIJNE  STU-
DENTÓW  UNIWERSYTETU TRZECIEGO 
WIEKU, na zaproszenie starosty koneckiego 
p. Grzegorza Pieca, 20-lecie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie,   
na zaproszenie starosty koneckiego p. 
Grzegorza Pieca podczas SPOTKANIA  
NOWOROCZNEGO „OSIEM GMIN – 
JEDEN POWIAT”, na zaproszenie starosty 
koneckiego p. Grzegorza Pieca w Końskich 
podczas POWIATOWEGO PRZEGLĄDU 
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH „POWIAT ZE 
SMAKIEM”,

 w SP Królewiec: uroczystości, tj. Dzień 
Papieski, „Nauczyciel uczy o przeszłości, tłu-
maczy teraźniejszość, kształtuje przyszłość”, 
„Pieśni o Tej, co nie zginęła”, dwukrotnie 
przedstawili spektakularne muzyczne jasełka 

bożonarodzeniowe pt. „TYLKO  JEDNA JEST 
TAKA  NOC, GDY PAN  JEZUS  SIĘ  NARO-
DZIŁ”,  „Historia w leśnych ostępach”.

AKTUALNY  SKŁAD  ZESPOŁU:
Zofia Dudek (wokal, skrzypce, tamburyn), 

Amelia Bąk (wokal, skrzypce, tamburyn), 
Joanna Lachowska (wokal, tamburyn), Eliza 
Opala (wokal), Julia Opala (wokal, tamburyn), 
Aleksandra Kowalczyk (wokal, tamburyn), 
Radosław Nowacki (wokal, trąbka, marakasy), 
tancerze: Milena  Krasowska, Amelia Szym-
kiewicz, Natalia Guldzińska, Anna Dudek, Ju-
lita  Janus, Kinga Dawidowicz, Martyna Kacz-
marczyk, Paulina Kowalczyk, Maja Stachura, 
Angelika Strycharczyk.

ZESPÓŁ  KRÓLEWIACZKI - OSIĄGNIĘ-
CIA ARTYSTYCZNE  2019/20

 I miejsce na szczeblu regionalnym 
w XVII Diecezjalnym Konkursie Pieśni 
i Poezji Patriotycznej pn. „Kocham moją 
Ojczyznę”. W konkursie wzięło udział około 
150 uczestników;

 II miejsce na szczeblu wojewódzkim 

w XV Międzyszkolnym Konkursie Jasełek 
i Przedstawień Wigilijnych w Kielcach - opie-
kunowie artystyczni: p. Agnieszka Nowacka,  
p. Lidia Pakuła, p. Jadwiga Fidor; 

 nagroda indywidualna - Eliza Opala za 
kreację aktorską, świetną dykcję i dynamikę,

 nagroda indywidualna - Zofia Dudek 
i Amelia Bąk za profesjonalne i bardzo dojrza-
łe wykonanie kolędy w dwugłosie „Mario, czy 
już wiesz”.

 PODZIĘKOWANIE – PRESTIŻOWE 
WYRÓŻNIENIE dla zespołu „KRÓLEWIACZ-
KI”  za szczególne osiągnięcia w 2019 r., które 
będąc realizacją osobistych pasji, miały jedno-
cześnie aspekt znacznie szerszy i przyczyniły 
się do promocji POWIATU KONECKIEGO 
- opiekunowie artystyczni: p. Agnieszka No-
wacka  i p. Anna Gorzelak.

II miejsce w XIII Świętokrzyskim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek - zespół KRÓLEWIACZKI - 
opiekun artystyczny: p. Agnieszka Nowacka. 

N o m i n a c j a  d o  G A L I  F I N A Ł O W E J 
w XIII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek  - zespół KRÓLEWIACZKI - opie-
kun artystyczny: p. Agnieszka Nowacka. WY-

RÓŻNIENIE w I kategorii PIOSENKA w XXIII 
KONECKIM PRZEGLĄDZIE FORM ESTRA-
DOWYCH SCENA 2019 – Radosław Nowac-
ki - opiekunowie artystyczni: p. Agnieszka 
Nowacka, p. Maciej Lisowski,

WYRÓŻNIENIE w III kategorii PIOSEN-
K A w X XIII KONECKIM PRZEGL ĄDZIE 
FORM ESTRADOWYCH SCENA 2019 – ze-
spół KRÓLEWIACZKI - opiekunowie arty-
styczni: p. Agnieszka Nowacka,  p. Anna Go-
rzelak,

III  miejsce w III  kategorii  PIOS EN-
K A w X XIII KONECKIM PRZEGL ĄDZIE 
FORM ESTRADOWYCH SCENA 2019 – Zo-
fia Dudek - opiekun artystyczny p. Agnieszka 
Nowacka,

I miejsce w VI Świętokrzyskim Konkursie 
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Pacano-
wie oraz Koncert Laureatów w Filharmonii 
Świętokrzyskiej  - opiekunowie artystyczni:  
p. Agnieszka Nowacka, p. Anna Gorzelak,

GALA  rozdania CERTYFIKATÓW  „ZNAK 
JAKOŚCI – Szkoła Otwarta i Kreatywna 
2019” - LAUREACI  ogólnopolskiego kon-
kursu. dla placówek edukacyjnych realizu-
jących nietypowe, kreatywne i innowacyjne 
projekty edukacyjne. Nagrodzony projekt: 
„KRÓLEWIACZKI  KONCERTUJĄ, SERCA  
RADUJĄ I KULTURĘ  LUDOWĄ PROMUJĄ” 
autorstwa p. Agnieszki Nowackiej. Realizato-
rzy projektu: p. Agnieszka Nowacka, p. Anna 
Gorzelak, młodzi artyści: Zofia Dudek, Ame-
lia Bąk, Joanna Lachowska, Eliza Opala, Julia 
Opala, Aleksandra Kowalczyk, Radosław No-
wacki, Milena  Krasowska, Amelia Szymkie-
wicz, Natalia Guldzińska, Julia Smulczyńska, 
Anna Dudek, Julita  Janus, Kinga Dawidowicz, 
Martyna Kaczmarczyk oraz absolwentki: Julia 
Spera, Kinga Piec, Julia Brzykcy, Julia Wróbel, 
Klaudia Łosiak.

PODSUMOWANIE:
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wo-

kalistów, instrumentalistów i tancerzy  
oraz opiekunów artystycznych  występy 
zespołu „KRÓLEWIACZKI” przyczyniają się 
do promocji SP w Królewcu, gminy Smyków, 
powiatu koneckiego w województwie, kraju 
i na arenie międzynarodowej.

 Aby uzyskać takie spektakularne 
efekty dodatkowo opiekunowie przeprowa-
dzili wiele prób, sprawowali opiekę podczas 
wyjazdów na festiwale, konkursy i występy 
oraz zorganizowali i czuwali nad bezpieczeń-
stwem członków zespołu podczas pięcio-
dniowej wycieczki na Węgry.

Dziękujemy wszystkim Tym, którzy anga-
żują się w funkcjonowanie zespołu.

Młodym artystom i opiekunom artystycz-
nym życzymy kolejnych sukcesów, spełnienia 

marzeń i nagrania kolejnej płyty!
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WOŚP PRZEGLĄD WYDARZEŃ

ORSZAK TRZECH KRÓLI W MIEDZIERZY

DIECEZJALNE MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

W poniedziałek 6 stycznia w Miedzierzy po raz drugi mieszkańcy 
wzięli udział w Orszaku Trzech Króli. Ogólnopolskie hasło tego-

rocznego orszaku brzmi „Cuda, cuda ogłaszają”. Wydarzenie cieszyło się 
sporym zainteresowaniem. Orszak wyruszył spod Szkoły Podstawowej 
w Miedzierzy. Organizatorzy przygotowali dla uczestników okoliczno-
ściowe korony, śpiewniki, chorągiewki. Następnie wszyscy przemasze-
rowali w kierunku kościoła przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. 
W role Trzech Króli wcielili się uczniowie z Miedzierzy: Mateusz Górecki, 
Michał Opara oraz Wiktor Stachera. Podczas przejścia do kościoła wszy-
scy śpiewali kolędy pod kierunkiem połączonych sił scholi Vox Dei oraz 
Smykovii. W świątyni młodzież szkolna zaprezentowała piękne jasełka. 
Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta. Inicjatorami i organizatora-
mi Orszaku Trzech Króli w Miedzierzy była dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Miedzierzy Beata Janiszewska oraz proboszcz Parafii Matki Bożej Czę-
stochowskiej ksiądz Piotr Supierz.

W sobotę 29 lutego w Radomiu odbyły się 
Finały XIX Diecezjalnych Mistrzostw 

Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej. Mini-
stranci zanim przebrali się w piłkarskie stroje, 
wzięli udział we Mszy Św. w radomskiej ka-
tedrze, której przewodniczył ks. bp Henryk 

Tomasik. Rozgrywki rozpoczęły się o godz. 
10.15. Rywalizacja toczyła się na trzech ha-
lach: w XIII LO im. Polskich Noblistów, w III 
LO im. D. Czachowskiego i w ZSO nr 6 im. J. 
Kochanowskiego. Zespoły podzielone zostały 
na kategorie wiekowe: 

 Ministrant: rok urodze-
nia 2012-2008 

 Lektor młodszy: rok 
urodzenia 2004-2007 

 Lektor starszy: 2003-
1999. 

M i n i s t r a n c i  z  P a r a f i i 
Matki Bożej Częstochow-
skiej  w Miedzierzy rozegrali 
mecze w kategorii Lektor 
starszy zajmując IV miejsce 
w diecezji. Chłopaki stosowa-
li zasadę fair play, a rywaliza-
cja pomogła im poznać więk-
szą wspólnotę ministrantów, 
nie tylko z okolicznych para-
fii, ale z całej diecezji. Zawod-
nicy z roku na rok pokazują 
większą klasę i umiejętności. 

Skład: Mateusz Górecki, 
Kuba Hendel, Dawid Stache-
ra, Krzysztof Czeczot, Kac-
per Kasiński, Paweł Długosz.

Opiekunem drużyny był 
ks. Marcin Wójtowicz.

Sobotnie finały były jednocześnie elimi-
nacjami do Mistrzostw Polski Liturgicznej 
Służby Ołtarza w Halowej Piłce Nożnej o Pu-
char KnC w Elblągu 2020. 

„Świat jest pełen dobrych ludzi. Jeśli nie możesz 
znaleźć jednego z nich - bądź jednym z nich”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Miedzie-

rzy już po raz trzeci. Prace sztabu koordynowała Pani 
Beata Janiszewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedzie-
rzy. MAMY REKORD! Podczas tegorocznego finału udało się 
pobić ubiegłoroczny wynik (11 tysięcy 315 złotych i 67 gro-
szy) w zbiórce pieniędzy. Sztab w Miedzierzy zgromadził 16 
tysięcy 109 złotych 66 groszy.   . W akcji wzięło udział 25 wo-
lontariuszy. Zorganizowanych było wiele wydarzeń, podczas 
k tór ych można było wrzucać datki do oklejonych puszek. 
  W ramach przygotowań do 28. finału WOŚP w świetlicach 
wiejskich w naszej gminie regularnie odby wał y się zbiórki 
pieniędzy podczas kiermaszy zorganizowanych przez tam-
tejsze Koła Gospodyń Wiejskich oraz opiekunów świetlic . 
 4 stycznia na hali w SP Miedzierza miał miejsce II Turniej Chary-
tatywny Futsalu, w którym brały udział drużyny również z innych 
gmin.

 
 

W czwartek, 9 stycznia odbyła się zbiórka pieniędzy podczas 
zajęć fitness i zumby na hali sportowej w szkole w Miedzierzy. Po-
prowadziły je instruktorki z kieleckiego klubu fitness Adrenalina.

11 stycznia Stowarzyszenie ImperActive zorganizowało Zimo-
wy Rajd z Pochodniami, który docelowo odbył się w Cisowniku. 
Pięciokilometrowy marsz rozpoczął się o godzinie 16. Po dotarciu 
na miejsce uczestnicy rajdu mogli ogrzać się przy ognisku z wiej-
skim jedzeniem oraz zobaczyć koncert Grupy Rekonstrukcyjnej 
z Cisownika Sosnowscy i Przyjaciele.

W niedzielę 12 stycznia odbył się 28. Finał WOŚP. O godzi-
nie 17.00 w remizie OSP w Miedzierzy można było obejrzeć in-
scenizację baśni „Dwunastu Braci” przedstawioną przez dzieci 
oraz „Czerwonego Kapturka” przygotowanego przez rodziców. 
Pod okiem pani Krystyny Łucak dzieci umiejętnie odegrał y 
swoje role, a w kostiumach przygotowanych przez rodziców 
wyglądały przepięknie. Spektakl był doskonałą powtórką ko-
lejnych nazw miesięcy. Mali aktorzy podkreślili, że grzeczność 
i dobre serce zostaje wynagrodzone, a za lenistwo i złośliwość 
spotka nas kara. Dzieci nie tylko pięknie zagrały swoje role, 
ale również miały dekoracje, rekwizyty przybliżające cechy 
charakterystyczne każdego miesiąca np. kwietniowi towarzy-
szyły piękne kwiaty, a lutemu płatki śniegu. Natomiast rodzi-
ce poprzez nowoczesny scenariusz „Czerwonego Kapturka” 
doprowadzili widownię do łez. Było miło i śmiesznie. Widzom 
bardzo podobał się występ, o czym świadczyły gromkie brawa, 
jakimi wszyscy w ystępujący zostali nagrodzeni. W progra-
mie były m.in. losy fantowe, zdjęcia z foto-budki oraz kawia-
renka dostępna dla wszystkich przybyłych gości. Nie zabra-
kło muz yc znych atrakcji ,  k tóre zapewniła schola Vox Dei 
pod kierownictwem pana Andrzeja Palucha oraz występ nie-
spodzianka zespołu „ Sosnowscy i Przyjaciele” z Cisownika. 
Na zakończenie odbył się pokaz pierwszej pomocy strażaków 
z OSP Miedzierza. Równo o godzinie 20 w niebo wystrzeliło świa-
tełko do nieba.

 II Turniej Charytatywny Futsalu

 Zimowy Rajd z Pochodniami do Cisownika

 Wolontariusze podczas 28. Finału WOŚP

 Zajęcia fitness i zumby na rzecz WOŚP
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FERIE W ŚWIETLICACH GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Ferie na sportowo w świetlicach wiejskich

Uczniowski Klub Sportowy ,,Szmacianka”, KGW Przyłogi, OSP 
Przyłogi oraz Urząd Gminy w Smykowie jak co roku zachęcają do 

aktywnego spędzania czasu. Okres ferii to czas, w którym uczniowie 
powinni zostawić swoje biurka, komputery i chociaż przez chwile za-
pomnieć o tym co naprawdę ważne w ciągu roku szkolnego. Ferie to 
czas, w którym w pełni możemy oddać się swoim zainteresowaniom 
rozwijającym nasze wewnętrzne umiejętności a w przyszłości pomogą 
osiągać sukcesy w życiu prywatnym jak i zapewne zawodowym. 

Podopieczni UKS Szmacianka oraz zaproszeni goście w piątko-
we oraz sobotnie popołudnie mięli przyjemność rywalizować przy 
stołach bilardowych o miano najlepszych zawodników w odmia-
nie gry bilardowej ,,8-bil”. Na najlepszych czekały puchary ufundo-
wane przez Urząd Gminy w Smykowie. Piątkowy turniej (31.01) 
pozwolił wyłonić najlepszych zawodników klubu reprezentują-
cych naszą Gminę, a szczególnie Klub Sportowy ,,Szmacianka” na 
arenie Wojewódzkiej jak i Ogólnopolskiej - podczas rozgrywek 
bilardowych organizowanych przez Polski Związek Bilardowy. 

Podczas tych ferii najlepsi okazali się: 

 Miejsce I - Filip Opala, 
 Miejsce II - Julita Szustak, 
 Miejsce III - Daria Węgierek, Zuzia Stachera.

Turniej sobotni (01.02) kategoria ,,Open” przerósł oczekiwa-
nia organizatorów, trenerów oraz sędziów odpowiedzialnych za 
prawidłowy przebieg turnieju. Do zawodów zgłosiło się 32 za-
wodników, turniej oficjalnie rozpoczęto o godzinie 13.00 przy-
witaniem zawodników, szanownych gości, opiekunów świetlic. 
Oficjalnego otwarcia dokonali przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Smykowie - zastępca wójta Jerzy Duda, inspektor ds. oświaty, 
kultury i sportu Sylwia Dulewicz oraz Prezes Klubu Michał Duda. 
Po oficjalnym przywitaniu pierwsze uderzenia bil na stołach należały 
do p. Jerzego oraz p. Sylwii. Turniej był pełen emocji, losowania miejsc 
w tabeli odbywały się w jednej kategorii Open bez podziału na płeć 
zawodników co skutkowało rozegraniem 56 meczy do dwóch wygra-
nych partii oraz dwóch meczy półfinałowych i wielkiego finału. Finał 
tak mocno wyczekiwany przez wszystkich zawodników obstawio-
nych w turnieju rozegrano przed godziną 12.00 w nocy i gwarantu-
jemy, że emocji podczas turnieju oraz najważniejszych partii nie bra-

kowało. Każdy zawodnik mógł skorzystać z ciepłego oraz słodkiego 
bufetu, pierwszego dnia. Koło Gospodyń Wiejskich Przyłogi dbając 
o zawodników przygotowało pyszną pizzę oraz frytki. Ogromne po-
dziękowania dla KGW Przyłogi oraz Wszystkich opiekunek Świetlic 
które swoja pomocą na pewno dołożyły cegiełkę do tego wydarzenia. 
Turniej rozgrywany długimi godzinami pozwolił wyłonić najlepszych 
zawodników turnieju a są nimi:

 Miejsce I - Dawid Gaweł, 
 Miejsce II - Wiktor Witkowski, 
 Miejsce III - Magdalena Mogielska, Łukasz Mogielski.

W zawodach tenisa stołowego (06.02) wzięło udział prawie 40 
zawodników. Turniej oficjalnie rozpoczęto o godzinie 14.00 przywi-
taniem zawodników, szanownych gości, opiekunów świetlic przez 
zastępcę wójta Jerzego Dudę. Była dobra zabawa oraz poczęstunek 
w formie słodkiego bufetu i frytek przygotowany przez opiekunów 
naszych wiejskich świetlic.

Wyniki:
  kategoria chłopcy:
1 miejsce - Patryk Węgierek, 
2 miejsce – Karol Maleszak, 
3 miejsce - Oliwier Pawelec, 
4 miejsce - Bartek Arabasz

  kategoria dziewczęta:
1 miejsce - Kasia Janus, 
2 miejsce - Ania Kołodziejczyk, 
3 miejsce - Maja Tomaszewska, 
4 miejsce - Iza Mogielska

  kategoria open:
1 miejsce - Patryk Węgierek 
2 miejsce - Wiktor Witkowski 
3 miejsce - Hubert Misztal 
4 miejsce - Dawid Leśniak
Wszyscy uczestnicy Zimowego Turnieju otrzymali z rąk wicewójta 

Jerzego Dudy, Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Sylwii Dulewicz 
oraz opiekunów świetlic dyplomy, a najlepsi medale ufundowane przez 
wójta Jarosława Pawelca.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych aktywnych godzin przekła-
dających się na dalsze sukcesy!

Tak  jak w latach poprzednich podczas tegorocznych ferii zimowych 
Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie nie zapomniała o swoich 

najmłodszych czytelnikach. To właśnie z myślą o nich został zorganizo-
wany Tydzień ferii w Bibliotece  - opracowany tak, by nie tylko bawić, 
ale i edukować. 

W pierwszy dzień zimowisk bibliotecznych dzieci wykonywały 
zdobienia na szkle metodą decoupage. Warsztaty malowania na szkle 
poprowadziła Pani Izabela Basiak nauczyciel, plastyk, która fachowo 
wprowadziła nas krok po kroku w tajniki decoupagu na szkle. W efek-
cie powstały przepiękne ozdoby w postaci wazonów, butelek, słoików. 

W kolejnych dniach uczestnicy przeszli karnawałowe szko-
lenie piernikowe. Mali kucharze, pod czujnym okiem Pani Syl-
wii Mogielskiej oraz Marceliny Adach tworzyli pierniczkowe 
ciasteczka. Dzieci własnoręcznie wyrabiały ciasto na pierniki, 
wałkowały, a później wycinały różne kształty, między innymi: serdusz-
ka, dzwoneczki, zwierzątka, bałwanki, gwiazdki, aniołki, choinki itp. 
Ostatnim etapem najsłodszym było zdobienie upieczonych pierników. 
Niewątpliwą atrakcją warsztatów była możliwość wypieczenia ciaste-
czek na miejscu. Dzieci zaprosiły na degustację pierników włodarzy gminy 
Pana Wójta Jarosława Pawelca oraz Zastępcę Pana Jerzego Dudę. 

Kreatywność i pomysłowość dzieci przy ozdabianiu ciasteczek zasko-
czyły wszystkich. Wypieczone i udekorowane pierniki każdy zabrały ze 
sobą do domu.

Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej

Na finał ferii w Gminnej Bibliotece Publicznej w Smykowie na wszyst-
kich zainteresowanych czekały animacje i przedstawienie teatral-
ne. Podczas animacji dzieci bawiły się na wesołej wyspie Minionków.                                
Wraz z Minionkami uczestniczyły w różnych konkurencjach sportowych, 
takich jak: przeciąganie liny, wyścigi, slalomy oraz konkursy plastyczne. Po-
nadto uczestnicy brali aktywny udział w zabawach tanecznych i z chustą 
klanza.

Na zakończenie odbył się spektakl teatralny pt. „Na Misiowych uro-
dzinach najważniejsza jest rodzina” teatru Edukacji i Profilaktyki Maska. 
Spektakl miał na celu promowanie wartości rodzinnych, pokazując jak 
ważna jest rodzina, wzajemna pomoc i szacunek.

Miał uświadomić najmłodszych odbiorców, że każdy człowiek jest czę-
ścią danej społeczności i ważne jest, aby żyć ze sobą w zgodzie.

Feryjne zajęcia z roku na rok cieszą się  coraz większym zainteresowa-
niem wśród naszych czytelników o czym świadczy duża liczba chętnych, 
co ogromnie nas cieszy. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom ferii zimowych i zapraszamy za rok 

Dla dzieci z  naszej gminy to były niezwykle aktywne ferie. W świetlicy w Przyłogach zorganizowano tur-
nieje bilardowe oraz  w tenisa stołowego. W zawodach wzięło udział ponad 70. osób.

 Turniej w tenisa stołowego Turniej bilardowy
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NASZE PRZEDSZKOLA NASZE SZKOŁY

I ŚWIĘTOKRZYSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA 
- ELIMINACJE GMINNE  

Rozwijamy pasje sportowe UCZNIOWIE SP 
MIEDZIERZA 
ZNÓW NA PODIUM

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” W NASZYCH SZKOŁACH

Przedszkolaki pamiętają o swoich babciach i dziadkach!

25 lutego w SP w  Królewcu odbył się  gminny etap I Świętokrzyskiej 
Olimpiady Przedszkolaka, w którym wzięło udział łącznie 25 dzieci 

z Przedszkola w Smykowie- 5 latki oraz ze SP w Miedzierzy i SP w Kró-
lewcu- 6- latki z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zadaniem 
uczestników była rywalizacja w 5 konkurencjach sportowych określo-
nych w regulaminie i uzyskanie jak największej drużynowej liczby punk-
tów. Grupa dzieci 6- letnich z Królewca osiągnęła 40 pkt i zajęła II miejsce.  
Drużynę reprezentowali: Emilia Błońska, Iga Nowak, Joanna Lamczyk, 
Hanna Lachowska, Milena Sykulska. Drużyna z Miedzierzy zajęła I miej-
sce i uzyskała 49 pkt. Drużynę tę reprezentowali: Lena Janus, Gabriela 
Stachera, Natalia Kucharska i Katarzyna Bielecka. Do etapu powiatowego 
przechodzą 2 grupy dzieci 6- letnich – jedna grupa chłopców ze SP z Kró-
lewca i grupa dziewczynek ze SP w Miedzierzy  oraz 2 grupy dzieci 5- let-
nich z Przedszkola  w Smykowie. Po skończonych eliminacjach wicewójt 
Jerzy Duda, Dyrektor SP w Królewcu Anna Cholewińska , koordynator 
Pani Dorota Kołodziejczyk, Dyrektor Przedszkola w Smykowie i sędzia 
Dawid Kołodziejczyk pogratulowali uczestnikom, wręczyli dyplomy oraz 

medale. Sędziowie drużynowi: Pani Elżbieta Zbróg ze SP w Królewcu oraz 
Pani Sylwia Dulewicz ze SP  w Miedzierzy. Opiekę nad uczniami sprawo-
wała p. Jolanta Błońska.

W etapie powiatowym Gminę Smyków będą reprezentować:
2 grupy 5- latków z Przedszkola w Smykowie: Chłopcy: Antoni Mu-

larczyk, Bartosz Opala, Adrian Pawelec, Karol Szymkiewicz, Mateusz 
Momot.Dziewczynki: Marta Piec, Dorota Kołodziej, Natalia Grabarczyk, 
Gabriela Jarek, Urszula Maleszak oraz 2 grupy 6- latków: grupa ze  SP 
w Miedzierzy- dziewczynki: Lena Janus, Gabriela Stachera, Natalia Ku-
charska i Katarzyna Bielecka oraz chłopcy ze SP w Królewcu: Kuba Sła-
pek Jakub Makówka, Franciszek Łosiak, Antoni Krasowski i Kamil Opara. 
Do zawodów w dalszym ciągu dzieci będą przygotowywać Pani Elżbieta 
Zbróg, Pani Sylwia Dulewicz i Pani Jolanta Błońska. Patronatem honoro-
wym Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka jest Ministersto Edukacji 
Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez 
i radości. Dzieci z Przedszkola w Smykowie oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego z Miedzierzy przygotowali z tej okazji uroczystą akade-

mię. Po przywitaniu przybyłych gości, przedszkolaki przedstawili bogaty program artystyczny. Wszystkie dzieci spisały się znakomicie wywołując co 
chwila aplauz, uśmiech i podziw. Najmłodsi obdarowali upominkami swoich ukochanych gości . Na zakończenie wszyscy odśpiewali sto lat, następnie 
udali się na poczęstunek. Było miło, wzruszająco… nie jednym zakręciła się łezka w oku.

W  m u r a c h  n a s z y c h 
gminnych szkół od-

były się uroczyste akade-
mie z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W  montażu 
słowno-muzycznym ucznio-
wie mieli doskonałą okazję 
do zapoznania się z sylwet-
kami znanych Żołnierzy 
Niezłomnych, którzy  gi-
nęli za  sprzeciwianie się 
narzuconemu systemowi 
komunistycznemu. Młodzi 
artyści swoją wiedzę i umie-
jętności przybliżyli poprzez 
recytację wierszy, śpiewanie 
tematycznych pieśni patrio-
tycznych w nowoczesnych 
aranżacjach,  w ykonanie 
układów choreograficz-
nych,  czy przedstawienie 
faktów historycznych.

Głównym celem przed-
sięwzięcia było rozbudzanie 
wśród dzieci i  młodzieży 
zainteresowania historią, 
zarówno w  jej w ymiarze 
lokalnym jak  i   ogólnona-
rodow ym oraz poznanie 
sylwetek wielkich Party-
zantów Ziemi Świętokrzy-
skiej i sylwetek Żołnierzy 
Wyklętych.

W naszych gminnych szkołach w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2020 roku 
rozpoczęły się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Podstawowym celem programu 

jest doprowadzenie do wzrostu aktywności fizycznej dziewczynek i chłopców. Jest to również 
środek służący zapobieganiu epidemii otyłości i wad postawy wśród najmłodszych, a dla na-
uczycieli okazja do odkrywania i  rozwijania talentów pośród swoich podopiecznych. Spotkania 
odbywają się 2-3 razy w tygodniu na obiektach sportowych przez dwa semestry (wiosenny, 
jesienny) z przerwą wakacyjną. Młodzież z SP Królewiec i SP Miedzierza pod kierunkiem na-
uczycieli wychowania fizycznego: p. Sylwii Blaszyńskiej, p. Jacka Kołodziejczyka oraz p. Dawida 
Kołodziejczyka trenuje piłkę nożną i ręczną oraz badmintona. Z zajęć skorzystają łącznie 63 
osoby. 

Dnia 26.02.2020 w Ćmińsku odbyły się za-
wody badmintona w ramach Świętokrzy-

skiej Ligi Badmintona. Uczniowie po raz kolej-
ny w zaciętych spotkaniach walczyli o miejsca 
na podium. 

 Wiktor Stachera - 1 miejsce  
 Jakub Blaszyński - 2 miejsce  
 Paweł Długosz - 5 miejsce 
 Klaudia Nowicka - 6 miejsce 

 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz 

opiekunowi p. Sylwii Blaszyńskiej.
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NASZE SZKOŁY XII WIECZÓR WIGILIJNY 

Ferie z ekonomią w SP Miedzierza XII Uroczysty „Wieczór Wigilijny” dla osób starszych, 
samotnych z terenu Gminy Smyków

Gminne szkoły wzbogaciły się o nowe roboty do nauki programowania.

Sala komputerowa w Szkole Podstawowej 
w Królewcu oraz w Szkole Podstawowej 

w Miedzierzy została doposażona w nowe 
zestawy robotów, w skład których wchodzą: 
2 roboty w wersji podstawowej producenta 
oraz dodatkowo zakupione w ramach opcji: 
zderzaki wraz ze spornikiem, czujnik: wykry-
wacz ognia, kompas, temperatury.

Wartość jednego zestawu wyniosła 1.068 
złotych.  Roboty są częścią wyposażenia 
pracowni komputerowych, które powstały 
w placówkach w sierpniu 2019 roku w ra-
mach projektu pn.: „Szkolne Pracownie Infor-
matyczne Województwa Świętokrzyskiego” 
(e-Pracownie WŚ) ) w ramach Działania 7.4 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkole-
niowej” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usłu-
gi publiczne” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020.

Ogólna war toś ć projek tu w yniosła 
122.413,60 złotych.

Nowoczesny sprzęt, będzie miał bezpo-
średnie przełożenie  na podniesienie atrak-
cyjności i skuteczności zajęć szkolnych. 
Przyczyni się także do upowszechnienia 
nowoczesnych technologii zarówno wśród 
uczniów jak i nauczycieli.

Uczniowie szkoły zakończyli 
I etap ogólnopolskiego pro-

jektu „Ferie z ekonomią”. Pro-
jekt zorganizowała Fundacja 
Europejski Fundusz Roz woju 
Wsi Polskiej wraz z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach Pro-
gramu Edukacji Ekonomicznej. 
I etap obejmował zajęcia dy-
daktyczne, które poprowadzi-
ła p. Edyta Wydra, nauczyciel 
WOS -u w raz z  p.  Damian em 
Trzmielem, studentem Ekonomii 
z Radomia. Zajęcia umożliwiły 
uczniom zdobycie podstawo-
wej wiedzy z zakresu ekonomii 
i  przedsiębiorczości poprzez 
gry i zabaw y edukacyjne oraz 
w i z y t y  w  B a n k u  S p ó ł d z i e l -
czym w Mniowie i Narodowym 
B a n k u  P o l s k i m  w  K i e l c a c h . 
Obecnie uczniowie przystąpili 
do II etapu projektu, w którym 
opracują model biznesowy fir-
my, która może funkcjonować 
w lokalnej społeczności.

Życzymy wszystkim uczniom 
owocnej pracy i udanego pro-
jektu!

W dniu 20 grudnia 2019 r. pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Smykowie zorganizowali w Szkole Pod-
stawowej w Królewcu uroczysty Wieczór Wi-
gilijny dla osób starszych, samotnych z terenu 
Gminy Smyków. Uroczystość została zorgani-
zowana po raz dwunasty. Do wspólnego wigi-
lijnego stołu zasiadło blisko 160 zaproszonych 
gości. Potrawy wigilijne zostały przygotowa-
ne przez panie z kół gospodyń wiejskich.

Proboszcz parafii pod wezwaniem Matki 
Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy ks. Piotr 
Supierz rozpoczął spotkanie modlitwą oraz 
pobłogosławił opłatek. Następnie uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Królewcu przedsta-
wili przepiękne jasełka bożonarodzeniowe pn. 
„Tylko jedna jest taka noc, gdy Pan Jezus się 
narodził…” przygotowane pod opieką nauczy-
cieli: Pani Agnieszki Nowackiej, Pani Jadwigi 
Fidor oraz Pani Lidii Pakuły. Z występami ko-
lęd i pastorałek pośpieszyła Schola Vox Dei 
Miedzierza pod kierownictwem Pana An-
drzeja Palucha. Uroczystość uświetniły rów-
nież występy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Miedzierzy w następującym skład zie: Maja 
Wojas, Ania Żądło oraz Kamila Basiak. Dziew-
czynki do występu przygotowała Pani Małgo-
rzata Kornecka. Do wspólnego kolędowania 
zaprosił również Zespół „SMYKOVIA”.

Na uroczystości nie zabrakło wyjątkowych 
gości, którzy pospieszyli z życzeniami m.in. 
Starosta Powiatu Koneckiego Pan Grzegorz 
Piec, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Danu-
ta Jarek wraz z Zastępcą Panem Grzegorzem 
Lesiakiem, Wójt Gminy Smyków Pan Jarosław 
Pawelec, Zastępca Wójta Gminy Smyków Pan 
Jerzy Duda, Dzielnicowy st. asp. Jarosław 
Bachanek, Dyrekcje szkół i przedszkola- Pani 
Anna Cholewińska, Pani Beata Janiszewska 
oraz Pani Dorota Kołodziejczyk, Radni Rady 
Gminy Smyków, Sołtysi z terenu Gminy Smy-
ków.

Dzięki zaangażowaniu pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spo-
tkaniu wigilijnemu towarzyszyła wyjątkowa, 
świąteczna atmosfera. Po kolacji wigilijnej 
i wspólnym kolędowaniu osoby samotne 
otrzymały paczki świąteczne. Uczestnicy 
spotkania wyrazili wdzięczność za możliwość 
uczestnictwa w religijnym i pełnym tradycji 
spotkaniu. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do pomocy przy organizacji tak 
dostojnej uroczystości. Z okazji zbliżającego 
się Nowego Roku życzymy wielu radosnych 
i ciepłych chwil, siły i życzliwości ludzkiej, od-
poczynku przy rodzinnym stole oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu prywatnym i zawodo-
wym.

 Występy dzieci z SP Królewiec

 Wspólne kolędowanie z Zespołem 
„SMYKOVIA”

 Starosta Powiatu Koneckiego Grzegorz Piec, 
Przewod. Rady Gminy Danuta Jarek, Wójt 
Jarosław Pawelec

 Radni Rady Gminy Smyków

 Schola Vox Dei Miedzierza pod kierownic-
twem Pana Andrzeja Palucha

 Zaproszeni goście
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CZY WIESZ, ŻE…

BOHATER WIELKIEJ BRYTANII RODEM Z MIEDZIERZY 
– POR. PIL. STANISŁAW WIELGUS

Czas zaciera pamięć. Warto zatem przypo-
mnieć postać urodzonego w Miedzierzy 

w 1912 roku pilota Stanisława Wielgusa, ucznia 
tamtejszej szkoły powszechnej, absolwenta 
koneckiego gimnazjum, a potem… pilota RAF 
w 308 Dywizjonie Myśliwskim, odznaczonego 
trzykrotnie Krzyżem Walecznych, który zginął 
podczas lotu bojowego w obronie Wielkiej Bry-
tanii 12 lipca 1941 roku i spoczywa na cmenta-
rzu Northwood pod Londynem, wśród 53 po-
dobnych sobie bohaterskich polskich lotników. 

Urodził się 17 listopada 1912r. w Miedzie-
rzy. Ojciec Franciszek (1877-1947), był bardzo 
dobrym stolarzem. Matka Feliksa (1892-1988) 
opiekowała się domem, wspólnie prowadzili 
gospodarstwo. Mieli 15-ro dzieci, część z nich 
zmarła wcześnie – Stanisław był najstarszy.

Stanisław Wielgus ukończył Szkołę Po-
wszechną w Kawęczynie, a w 1934 r. Państwo-
we Gimnazjum w Końskich , wychowawcą kla-
sy był Aleksander Orłowski. Będąc uczniem 
gimnazjum był aktywnym członkiem kółek: 
polonistycznego, historycznego i modelarstwa 
lotniczego. Miał osiągniecia lekkoatletyczne. 
Należał do I KDH, a później był drużynowym 
III KDH im. k. Józefa Poniatowskiego.

Skierowany do służby wojskowej w II pp 
Częstochowa, przeniesiony na własną prośbę 
do Szkoły podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, 
którą ukończył w 1937r. w specjalności pilot 
uzyskują 35 lokatę spośród absolwentów (X 
promocja w szkole). Nominowany do stopnia 
podporucznika pilota, został przydzielony do 2 
pułku Lotniczego w Krakowie, gdzie zajmował 
stanowisko referenta wychowania fizyczne-
go. W dniach 23 września do 10 października 
1938r. uczestniczył w operacji przyłączenia Za-
olzia, jako pilot do zadań specjalnych w Grupie 
Operacyjnej „Śląsk”. Za działalność otrzymał 
pochwałę gen. Władysława Bortnowskiego. 
Ponadto odbył kursy: instruktorów szybowco-
wych w 1938r.oraz instruktorów wychowania 
fizycznego w marcu 1939r. Na krótko przed 

wybuchem wojny chorował i był operowany. 
We wrześniu 1939r. otrzymał przydział do 

III/2 Dywizjonu Myśliwskiego Armii „Kraków” 
do 122 kadry Myśliwskiej pod dowództwem 
kpt. Mieczysława Wiórkiewicza. Pełnił funkcję 
ofi cera polowego Balice , na kolejne: Igołomia, 
Podlodów k. Dęblina, Kraczewice k. Opola 
Lubelskiego, Strzelce k. Hrubieszowa, Werba 
k. Włodzimierza Wołyńskiego, by zakończyć 
w Petlikowicach k. Buczacza.

Od 10 września działalność dywizjonu zo-
stała ograniczona z uwagi na brak paliwa. Sta-
nisław Wielgus wykonywał loty na samolocie 
RWD-8, okazując wyjątkowy zapał, odwagę 
osobistą i ofiarność. Do jego zadań należało 
rozpoznanie lotniska, dowożenie benzyny dla 
samolotów. W dniu 11 września 1939r. wylądo-
wał w pobliżu wojsk nieprzyjaciela i zmusił ucie-
kającą obsługę kolejową stacji Radzyń Podlaski 
do wysłania 3 cystern benzyny do Chełma, zaś 
12 września wykonał specjalny nocny lot w celu 
sprowokowania dywersanta, który dawał sy-
gnały świetlne samolotem nieprzyjaciela. Akcja 
zakończyła się sukcesem. W dniu 17 września 
samoloty 122 eskadry odleciały na lotnisko 
Czerniowiec w Rumunii, zaś ppor.pil. Stanisław 
Wielgus rozkazem kpt.pil. Waleriana Jasionow-
skiego, przekroczył granicę w Kutach wieziony 
jako chory w sanitarce. Przebywał w obozie 
w Tulczy, a następnie szlakiem przez Konstan-
cę, Bejrut, przedostał się do Marsylii we Francji. 

W dniu 14 listopada 1939r. przyjęty do bazy 
w Lyonie, gdzie przebywał w Centrum Lotnic-
twa Polskiego, w którym przeszedł szkolenie. 
Służył w kluczu myśliwskim por.pil. Zdzisława 
Henneberga, stacjonującym od 26 maja do 17 
czerwca na lotnisku w Chateauroux. Po za-
kończeniu działań powietrznych członkowie 
klucza, jako jedyny polscy piloci przedostali się 
drogą powietrzną przez Boreaux do Wielkiej 
Brytanii na lotnisko Tangmere. 

W dniu 12 września 1940r. z grupą pilotów 
przybył do bazy RAF Spake i został przyjęty do 

308 Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego” 
formowanego przez kpt.pil. Waleriana Jasio-
nowskiego. Stanisław Wielgus otrzymał numer 
służby RAF P-0244, stopień wojskowy RAF: 
F/O, stopień PSP: porucznik. Nowa jednostka 
nawiązywała tradycję do III dywizjonu 2 Puł-
ku Lotniczego z Krakowa. W dniu 25 września 
formowany dywizjon przeniósł się do Baginton. 
W dniu 1 grudnia dywizjon zgłosił gotowość 
bojową, a na wiosnę 1941r. został uzbrojony 
w nowoczesne maszyny Spitfire. W czerwcu 
1941r. dywizjon został przeniesiony na lotnisko 
Chilbolton, a następnie Northholt pod Londy-
nem. Tu wszedł w skład 1 Polskiego Skrzydła 
Myśliwsiego, którego zadaniem była obrona 
południowo- wschodniej Anglii oraz osłona 
bombowców latających nad cele na wybrzeżu 
Kanału La Manche. Stanisławowi Wielguso-
wi przyznano 2 zestrzelenia pewne. Pierwsze 
w dniu 28 czerwca 1941r. w czasie wykonywa-
nia zdania Circus 26 w nalocie na obiekty koło 
Lille. Zostało ono uznane za pierwsze indywi-
dualne zwycięstwo pilota Dywizjonu 308. Ko-
lejny sukces odniósł 9 lipca 1941r., gdy w czasie 
operacji Circus 41 stoczył walkę z Messer-
schmittem nas St. Omer.

Poległ w dniu 12 lipca 1941r. po walce z trze-
ma Messerschmittami, został zestrzelony do 
kanału La Manche, w czasie wykonywania 
Circus 42. Morze oddało jego ciało na brytyjski 
brzeg. Spoczywa na cmentarzu Northwood 
w Londynie w kwaterze numer H 312.

Przyznane odznaczenia:
 Krzyż Waleczny (trzykrotnie) ostatnie 

pośmiertne w dniu 5 września 1941r. 
 Srebrny Krzyż Zasługi
 Polowa Odznaka Pilota

Ponadto: Odznaka Szkoła Podchorążych 
Lotnictwa – Dęblin w 1941 r. zgłoszony do od-
znaczenia Krzyżem Virtutti Militari kl. V (które-
go nie otrzymał).

Miejsce pochówku - cmentarz w Northwood
 308 pilotów Eskadry wziętych w połowie 

1940r. 

 Por. pil. Stanisław Wielgus, pilot łączniko-
wego RWD-8 w dowództwie III 2 Dywizjonu 
Myśliwskiego


