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Podsumowanie

Dwa ważne lata w Gminie Smyków
Drodzy Mieszkańcy Gminy Smyków,
mija drugi rok sprawowania przeze mnie Urzędu Wójta Gminy. Był to dla Nas bardzo pracowity okres. Wszyscy musieliśmy się wykazać ogromnym zaangażowaniem w realizację założonych zadań. Jest kilka tematów, spraw jeszcze sprzed lat, które dopiero teraz były możliwe
do realizacji i mam ogromną nadzieję że wszystko uda się wykonać.
Przez ten rok udało się rozwiązać wiele problemów większych i mniejszych, pozamykać
niektóre inwestycje, ale i też rozpocząć nowe.
Staram się zwracać szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców nie tylko z zakresu infrastruktury, kultury, sportu i turystyki.

Zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć, ważniejsze z nich to:

1. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

Z

całą odpowiedzialnością podjęliśmy
się, tego zadania, co byłoby niemożliwe bez środków zewnętrznych. W ramach
„Ogólnopolskiego programu gospodarki
wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych” Gmina
Smyków otrzymała promesę na pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w kwocie 1 606 700,00 zł. Po spełnieniu
wszystkich warunków w/w pożyczka zostanie umożona w 50% (803 350,00 zł.).
Całkowity koszt inwestycji w yniósł
1 976 240,00 zł.
Zakres prac objął: 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 sterowania i kontroli, przebudowę
istniejącej pompowni ścieków o technologię,
przebudowę budynku techniczno – socjalne-

go, o system sterowania i kontroli, budowę
chodników i dróg wewnętrznych.

Inwestycja trwała od lutego do września
2020 roku.

2. Poszukujemy nowych źródeł wody pitnej dla mieszkańców

S

pecjalistyczna firma na zlecenie władz
gminy w ykonała odwier ty poszukiwawcze celem budowy nowych ujęć wody

w miejscowościach: Stanowiska, Adamów,
Miedzierza i Królewiec. Dzięki renowacji
innowacyjną metodą EHD przywróciliśmy

w ujęcia wody pitnej w Przyłogach, Stanowiskach oraz nieczynną od wielu lat studnię w Miedzierzy.

3. Gmina Smyków otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 milionów
złotych!

W

ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków”
– etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie
(część północna) Gmina Smyków otrzymała
dofinansowanie w wysokości 2 MILIONÓW
ZŁOTYCH na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
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inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dofinansowanie pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach PROW na lata 2014-2020. Szacowana
wartość zadania wynosi ok. 4 mln. złotych.
Planuje się wykonanie 94 przyłączy. Projekt
rozpoczął się we wrześniu 2020 r. natomiast
przewidywany termin zakończenia nastąpi
w 2021 r.
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4. Oddano do użytku stacje uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich

P

rojekt budowy stacji uzdatniania wody
w Piaskach Królewieckich miał zostać
zrealizowany w latach 2014-2018. Planowany termin oddania jej do użytku wyznaczony
był na 30 maja ubiegłego roku. Tymczasem
okazało się, że w wodzie znajdują się związki
siarczanów, których wcześniej nie wykryto ze
względu na brak zlecenia poszerzonych badań
jakościowych wody podczas etapu sporządzania dokumentacji projektowej.
Pod koniec 2018 roku podjęto działania mające na celu oddanie obiektu do
użytku. Przeprowadzono rozmowy z wykonawcą, który wyposaży stację uzdat-

niania wody w technologię oczyszczania
membranowego. Zadanie zostało pokryte z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

w Kielcach. Stację uzdatniania wody oddano do użytku w lipcu 2019 roku. Wartość
projektu: 1 353 443,91 zł.

5. Powstały nowe drogi w Gminie Smyków

• Wykonano remont drogi gminnej nr 382014T Zastawie – granica Gminy.
• Droga dojazdowa do pól Adamów-Smyków-Orlik o długości 550m

• Nową nawierzchnię zyskały drogi w miejscowości Miedzierza-Pokoradz oraz Rozgół-Pokoradz.

• Wykonano remont drogi dojazdowej do pól na odcinku od Orlika do
drogi powiatowej w Królewcu. Wzmocniono zniszczoną nawierzchnię
siatką oraz ułożono dwie warstwy asfaltu, udrożniono rowy i utwardzono pobocza.
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• Rozbudowa drogi Grzymałków -Gliniany Las-Smyków - pomoc Finansowa dla Powiatu Koneckiego - Gmina Smyków, 164 169,00 zł.,
Całość inwestycji -1 641 000,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Salata, Muszczarz -Zadanie w całości
zrealizowane z budżetu Gminy, a wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy
za wykonane prace wyniosła 48 500,00 zł. Zakres robót budowlanych objął
posadowienie 14 słupów żelbetonowych wraz z oprawami LED-owymi.
• Pomoc Finansowa dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków -Smyków
-Radoszyce-Włoszczowa na kwotę 215 336,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Salata, Muszczarz - prace wykonała firma P.W. Magra M. Rutecka i W. Synowiec Sp. j. z Końskich. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu Gminy, a wysokość wynagrodzenia
dla wykonawcy za wykonane prace wyniosła 48 500,00 zł. Zakres robót
budowlanych obejął posadowienie 14 słupów żelbetonowych wraz z oprawami LED-owymi. Oświetlenie uliczne znacznie poprawi komfort życia
i bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki montażowi nowych lamp ulicznych,
wieczorami jest nie tylko jasno, ale i bezpiecznie. Największą zaletą nowego
oświetlenia jest zmniejszenie zużycia energii, co w dużym stopniu wpłynie na
środowisko, jak i na budżet gminy.

Smyków Nasza Gmina
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6. Budowa świetlicy w Stanowiskach

Z

adanie pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem
terenu na działce nr 209 w Stanowiskach”, zostało dofinansowane
w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz

7. Świetlica w Przyłogach przeszła
remont

W

2019 roku zakończył się pierwszy etap remontu świetlicy w Przyłogach, który objął m.in.:
- wymianę podłogi drewnianej na terakotę
- malowanie głównego pomieszczenia
- wymiana umywalki, szyfonu i baterii
- w ymiana kotła stalowego , montaż bojlera ciepłej wody
użytkowej
Łączny koszt wykonanych prac to około 40 tysięcy złotych.
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„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
PROW. 15 czerwca 2020 roku budynek został oddany do użytku.
Wartość projektu: 800 000,00 zł.
Dofinansowanie: 499 408,00 zł.

8. Zrobiono remont w budynku
Urzędu Gminy

O

dmalowano pomieszczenia, wymieniono wykładzinę, założono nowe rolety.
• Koszt remontu w Urzędzie Gminy wyniósł 9 800,00 zł (środki
własne)
• Koszt remontu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniósł 3 500,00 zł (środki własne)
• Koszt remontu w Urzędzie Stanu Cywilnego wyniósł 12 000,00 zł
(dotacja)

Smyków Nasza Gmina
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9. Została wykonana renowacja boiska sportowego w Miedzierzy

N

a boisku sportowym w Miedzierzy firma
MOSiR z Kielc wykonała zabiegi agrotechniczne, między innymi:
- wgłębny wsiew nasion trawy sportowej
z wałowaniem,
- dosypanie warstwy ziemi urodzajnej
- odchwaszczanie ręczne, oprysk chemiczny,
- wyrównanie warstwy zapiaskowanej
zgrzebłem wertykulacyjnym
- nawożenie
Do utrzymania prawidłowej wilgotności nawierzchni trawiastej uruchomiono zraszacze.

10. Pomagamy strażakom

N

owy samochód ratowniczo-gaśniczy trafił
do OSP w Przyłogach – jednostka ma powód do radości. W środę 25 listopada odebrali
średni wóz strażacki. Jest to nagroda za najwyższą wyborczą frekwencję jaką uzyskała Gmina
Smyków podczas drugiej tury wyborów prezydenckich.
ałkowity koszt pojazdu to 808 725,00 zł.,
z czego 400 000,00 zł. pochodzi z MSWiA,
400 000,00 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ,
a pozostałe 8 725,00 zł. z budżetu Gminy Smyków.
ednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kozowie otrzymała dofinansowanie na
zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach wyniosło 130 000 złotych.
Dodatkowo Komenda Głównej Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie udzieliła dofinan-

C
J
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sowania w kwocie 280 000 złotych.
projektu „Dofinansowanie Ochotniczych
Straży Pożarnych” – pozyskano po 5 tysięcy złotych dla 4 jednostek OSP z terenu Gminy
Smyków za które zakupiono: czujniki tlenu, detektory, 5 fantomów, apteczki, 11 mundurów,
2 czujniki dymu, czujki tlenu, 3 gaśnice pianowe,
gaśnice proszkową.
• Dla jednostek OSP z terenu gminy Smyków
zakupiono 4 hełmy, 2 ubrania ochronne, oraz
uzupełnienie zestawu ochronnego.
• Z projektu: „Doposażenie OSP w Królewcu”
pozyskano: 2 komplety. aparatów oddechowych z butlą, maską pełno twarzową, 2 czujniki
bezruchu, 2 sztuki radiotelefonów
• Naprawa samochodu pożarniczego OSP Królewiec
Dofinansowanie w kwocie 6100,00 zł. dla każdej jednostki OSP z WFOŚiGW w Kielcach na
zakupu sprzętu i wyposażenia tj.:
- OSP Kozów- wentylator, radiotelefon nasobny,
- OSP Przyłogi -aparat powietrzny nadciśnieniowy, butla do aparatu powietrznego sygnalizator

Z
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bezruchu, buty specjalne strażackie gumowe.
- OSP Miedzierza- ubranie specjalne trzyczęściowa (2 kurtki i spodnie), hełm strażacki, rękawice strażackie specjalne.
- OSP Królewiec- bosak dielektryczny NUPLA,
przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2500
dm3, kombinezon ochronny na owady, ubranie
specjalne strażackie 2 komplety, nożyce dielektryczne.
prócz tego Gmina pokrywa koszty udziału
strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, płaci
za paliwo, jak również zatrudnia kierowców-mechaników, którzy dbają o użyczone strażom
pojazdy i sprzęt gaśniczy, utrzymując je w gotowości bojowej. Nie można przy tym zapomnieć
o aktywnym udziale naszych strażaków w życiu
społecznym mieszkańców - zabezpieczanie imprez środowiskowych, prowadzenie pogadanek
i konkursów dla dzieci, reprezentowanie nas
podczas zawodów, itd. Jak widać, współpraca
ta przynosi obopólne korzyści.

O
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11. Utworzono Koła Gospodyń Wiejskich

W

Gminie Smyków zostało powstało 6
kół w miejscowościach:
- Przyłogi -grudzień 2018 rok,
- Kozów - grudzień 2018 rok,
- Salata - styczeń 2019 rok,
- Królewiec - maj 2019 rok,
- Smyków - maj 2019 rok.
- Stanowiska – maj 2019 rok.
czerwcu 2020 roku utworzono Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu założycielskim w Maleńcu pojawili się przedstawiciele kół ze
wszystkich gmin powiatu koneckiego. Naszą gminę reprezentowały Koła Gospodyń
Wiejskich z Królewca, Stanowisk, Smykowa,

W

Salaty i Przyłóg. Po głosowaniach okazało
się, że szefową rady została wybrana Justyna Rupniewska z Koła Gospodyń Wiejskich
w Sworzycach w gminie Końskie, jej zastępczynią Renata Łyczek z KGW Dziebałtów,
a skarbnikiem Renata Janus z KGW Smyków.
o Rady z Gminy Smyków weszła również
Ania Kołodziejczyk, Bernarda Curzytek
oraz Agnieszka Grabarczyk. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich 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

D

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 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. Gospodynie utrzymują działanie Koła głównie z własnych
składek oraz korzystają z dotacji z Agencji
Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.

12. Powstał pierwszy pomnik przyrody w naszej gminie!

N

a wniosek Nadleśnictwa Stąporków po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Rada

Gminy Smyków ustanowiła pomnikiem
przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy,
o obwodzie pnia 468 cm i wieku ok. 262 lat.

Pierwszy pomnik przyrody znajdujący się
w miejscowości Kawęczyn otrzymał nazwę
„Dąb Stanisław”.

13. Programy gminne i bieżące finansowanie

E

dukacja Ekologiczna dla Gminy Smyków
szkołach - realizacja konkursu ekologicznego w szkołach z terenu Gminy Smyków, zakup
nagród dla laureatów konkursu ekologicznego
• Stypendia szkolne - Wypłacono stypendia
dla 127 uczniów z terenu Gminy Smyków
• Stypendia Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów z terenu GS - wypłacono
stypendium dla 99 uczniów z terenu gminy
Smyków
• Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych - Dotacje dla: Stowarzyszenia „Klub
Sportowy Smyków” - 70000,00 zł. Stowarzyszenie Miłośników Adamowa(dokończenie
budowy wiaty)-9200,00zł. Stowarzyszenie
Edukacyjno -Kulturalne „NDM”( warsztaty
zabytkowej architektury sakralnej Gminy Smyków dla dzieci - 800,00 zł.
• Udzielenie dotacji w ramach konkursu dla
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organizacji pozarządowych - Dotacje dla: Stowarzyszenia „Klub Sportowy Smyków” 100
000,00 zł.; Stowarzyszenie Miłośników Adamowa(dokończenie budowy wiaty)-11 200,00
zł.; Stowarzyszenie Edukacyjno -Kulturalne
„NDM” (warsztaty zabytkowej architektury
sakralnej Gminy Smyków dla dzieci -800,00 zł.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Smyków - Usunięto i unieszkodliwiono pokrycie dachowe zawierające azbest
z 22 budynków zlokalizowanych na terenie
gminy Smyków
• Nieodpłatne przekazanie drewna opałowego - 71 rodzin otrzymało drewno opałowe pochodzące z wycinki drzewa na działce gminnej
znajdującej się niedaleko Sielpi.
• Projekt grantowy zdalna szkoła - 37 laptopów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych do zdalnego nauczania dla uczniów : SP Miedzierza, SP

Smyków Nasza Gmina

Królewiec

• Realizacja wyjazdu do ZOO „Leśne zacisze”
- 102 dzieci wychowanków świetlic wiejskich
i 6 opiekunów skorzystało z wyjazdu do zoo.
Uczestnicy wcześniej brali udział w turnieju
sportowym „Lato na sportowo” a wyjazd był
nagrodą za udział w turnieju.
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14. Odbyło się wiele lokalnych uroczystości – jubileusze, wydarzenia
rocznicowe, obchody

XI Uroczysty „Wieczór Wigilijny” dla osób starszych, samotnych
z Gminy Smyków

79. rocznica pacyfikacji Królewca i Adamowa

50 lat minęło – Złote Gody
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VIII Bal Charytatywny w Miedzierzy

75 rocznica bitwy pod Trawnikami

XII Uroczysty „Wieczór Wigilijny” dla osób starszych, samotnych
z Gminy Smyków

Smyków Nasza Gmina
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IX Bal Charytatywny w Miedzierzy

80. rocznica pacyfikacji Królewca i Adamowa

15. Wielu gości odwiedziło naszą
gminę

76. rocznica bitwy pod Trawnikami

Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski

Grzegorz Piec - Starosta Konecki

Ryszard Stańczak – Komendant Powiatowy PSP w Końskich
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15. Odbyło się wiele rozgrywek
sportowych pod patronatem władz
gminy
Warto wspomnieć o tym, że Gmina aktywnie wspierała również
rozwój sportu na jej terenie – także i tu czynione były i są starania,
aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy wachlarz ofert z zakresu
sportu.

Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski

Sportowe ferie zimowe w Gminie Smyków

VII Charytatywny Piknik Sportowy

Turniej „Lato na sportowo”

Turniej o Puchar Wójta Gminy Smyków
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Turniej Strzelecki z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w
Miedzierzy

Rajd Bike Orient

„Fearless Run” w Kozowie
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76. ROCZNICA BITWY POD TRAWNIKAMI
W sobotę 5 września społeczność gminy Smyków uczciła 76. rocznicę Bitwy pod Trawnikami.
lewcu z opiekunem p. Anetą Grot. Nie zawiedli
od pomnikiem w Trawnikach została oddruhowie z OSP Przyłogi, którzy przybyli na
prawiona Msza Święta, upamiętniająca pouroczystość ze swym sztandarem. Od kilku lat
ległych tutaj partyzantów w bitwie stoczonej
w uroczystościach bierze udział Batalion
z obławą niemiecką przez 3 pp. Legionów AK
Mniowski Polskich Drużyn Strzeleckich im. I
pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”.
Kompanii Kadrowej Marszałka Józefa PiłsudW uroczystości ze względu na sytuację panuskiego z generałem brygady Jerzym Makującą w kraju i na świecie wzięło udział mniejsze
chem.
grono mieszkańców gminy Smyków i gminy
Mniów. Swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – środowisko „Szaraków” ze Skarżyska – Kamiennej,
Starachowic i innych środowisk. W uroczystości
uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec,
przedstawiciele smykowskiego samorządu na
czele z Przewodniczącą Rady Gminy Smyków
Danutą Jarek oraz zastępcą wójta Jerzym
Dudą, dyrekcje szkół- p. Anna Cholewińska
oraz p. Beata Janiszewska. Obecna była delegacja harcerzy ze szkoły podstawowej w Kró-

P

O

prócz służb mundurowych na uroczystości
obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Smyków oraz Stowarzyszenia
„Śladami Hubalczyków”. Mszę celebrował proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Zaborowicach ks. Kan. Zbigniew Kołton,
który podziękował władzom gminy Smyków
oraz mieszkańcom Trawnik za coroczną pomoc
i wsparcie w organizacji tejże uroczystości. Po
Mszy Świętej wszystkie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. W patriotycznym nastroju
i tematyce na zakończenie wystąpił pan Edward
Grzegorczyk.
ziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali
się w przygotowanie uroczystości szczególnie Sołtysowi Tomkowi Opala i mieszkańcom
Trawnik, ks. Proboszczowi Zbigniewowi Kołtonowi, dzieciom i młodzieży. Za przygotowanie
uroczystości z ramienia Urzędu Gminy odpowiadała Elżbieta Sosnowska.

D

ODPUST I DOŻYNKI PARAFIALNE
W niedzielę, 26 sierpnia parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy przeżywała podwójne święto - odpust oraz dożynki parafialne.

T

egoroczne uroczystości rozpoczęto Mszą
Św. o godz. 17.00. W tym roku gospodarze
i gospodynie sołectwa Adamów przygotowali
wieniec dożynkowy na wzór naszego ponad
100-letniego kościoła. Reprezentacja miejscowości przekazała na ręce ks. prał. Piotra Supie-
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rza kosz z warzywami i owocami oraz bochen
chleba.
iękna była oprawa muzyczne odpustowego
i dożynkowego nabożeństwa. Śpiewającą
i grającą panią organistkę, wsparła schola Vox
Dei. Piękno śpiewu i muzyki nie rozpraszało

P
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wiernych, ale powodowało większe skupienie
na modlitwie. Odpustową sumę celebrował
i homilię wygłosił ks. prał. Jacek Mizak, wicerektor WSD w Radomiu. Na zakończenie mszy św.
mieszkanki Adamowa poczęstowały wszystkich parafian pysznym, tradycyjnie wypieczonym chlebem.
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GOPS

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODPROGRAM 2020
Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Pomoc żywnościowa
dystrybuowana jest przez Kielecki Bank Żywności w Kielcach
ul. Ściegiennego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Smykowie, który na szczeblu gminy pełni rolę organizacji lokalnej. Żywność jest przekazywana bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do otrzymywania pomocy na podstawie skierowania.
Osoby i rodziny, które spełnią poniższe kryteria mogą otrzymywać pomoc w formie żywności tj.:
1) kryterium art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)
2) dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodo-

wego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej odpowiednio 1402 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej
oraz 1056 zł. na osobę w gospodarstwie domowym
To pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie zajmują się kwalifikacją rodzin do udziału w Programie na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do Podprogramu
2020 zakwalifikowano 326 osób, liczba wydanych skierowań to:
139.
Wszelkich informacji dotyczących Podprogramu 2020 udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie pod numerem telefonu 041/3739008 od poniedziałku do
piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30.

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”
W GMINIE SMYKÓW w 2020 ROKU
W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w którym opublikowano
szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom wychowującym dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie
20 roku życia lub dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 złotych jednorazowo. W okresie
od 01.07.2020 r. do 05.11.2020 r. wpłynęło 349 wniosków o

ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w tym 128 drogą
elektroniczną. W ramach rządowego programu wypłacono 520
świadczeń na kwotę łączną 156 000 zł. Przyjmowaniem, rozpatrywaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Smykowie. Rządowy Program Dobry Start
jest finansowany w całości ze środków budżetu państwa.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” –
wymagane zaświadczenie
W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został
przygotowany program Czyste Powietrze – kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę
na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Osoby o niższych dochodach w ramach tego programu mogą
uzyskać wysokie dofinansowanie, dlatego gorąco zachęcamy
do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Infolinia: 41 333-59-16, e-mail: czystepowietrze@wfos.com.pl
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Ponadto informujemy, że od 1 października 2020 r. osoba fizyczna,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np.
na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 111).
Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku
można pobrać w pokoju nr 11 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Smykowie.
Przydatne informacje, materiały, ulotki:
• https://czystepowietrze.gov.pl/
• https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu
• https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze—przydatne-linki/

Smyków Nasza Gmina
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GOPS
Program WSPIERAJ SENIORA - jak skorzystać z
pomocy udzielanej w ramach programu

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj
z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy
społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej
formie będzie mógł Ci pomóc.
1. Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do
Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych
(jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług
na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia
2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy
społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa
w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może
być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje
oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb
wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu
wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby,
które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy
specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze
przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala
indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego
kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
• Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
• Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu.
Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
• Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach
08:00-21:00
• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o
pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez
system Centralnej Aplikacji Statystycznej
KROK 2.
• Pracownik ośrodka pomoc y spo łec znej kontak tuje się
z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę
kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
• Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru
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do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do
Ciebie przyjdzie.
• W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy
społecznej.
KROK 3.
• Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania
ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas
pierwszego kontaktu z Tobą.
• Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek
jednorazowych.
KROK 4.
• Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty
koszt zakupów.
Pozostałe usługi są nieodpłatne!
7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez
pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również
podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu
realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie
usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami,
harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży
pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może
być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy
w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji
działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy
społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.
Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za
pomocą
Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada
za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Smyków Nasza Gmina
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Aktualności

„Na Ludowo!”, czyli XXI Kuźnice Koneckie
X

XI Kuźnice Koneckie odbyły się w sobotę
26 września, w terminie innym niż pierwotnie
planowano. Przybrały one także inny, znacznie
skromniejszy przebieg niż miało to miejsce w latach
poprzednich. Wszystko z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Pomimo to impreza była bardzo wesoła, do Zabytkowego Zakładu Hutniczego
w Maleńcu przybyło sporo osób, a już na pewno
nikt z tego miejsca nie wychodził bez uśmiechu na
twarzy.
rzy tej okazji spotkały się przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu, w tym
z Gminy Smyków.

P

tywności Zawodowej w Końskich, a statuetkę
odebrał kierownik ZAZ Grzegorz Wilk. Drugi
taki tytuł otrzymała Lidia Wydra – działaczka
„Szlachetnej Paczki” na terenie gminy Radoszyce.
• Najważniejsze nagrody powiatu koneckiego
„Marki Koneckie”, których laureaci otrzymują specjalny certyfikat i statuetkę Koła
Wodnego w roku 2020 przypadły: Księdzu Dziekanowi Andrzejowi Zapartowi
z parafii pw. św. Mikołaja w Końskich; Grupie Rekonstrukcji Historycznych Patrioci
i Fabrykanci; Piekarni Mastalerz z Końskich;
Regionaliście i historykowi Marianowi Wikierze
oraz Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w
Czarnieckiej Górze.
iągle też z różnych miejsc Zabytkowego Zakładu Hutniczego wydobywały się melodie
przygrywane przez ludowe kapele, a kiedy tylko
pojawiało się miejsce na scenie to tam urządzano regularny koncert z potańcówką. Oczywiście
nie mogło zabraknąć koncertu „Królewiaczek”.
W podziękowaniu za wręczoną nagrodę grupa
wraz z p. Agnieszką Nowacką zaśpiewała znane
i lubiane utwory ze swojego bogatego repertuaru.
ywiołowy występ artystyczny ogromnie przypadł publiczności do gustu, która nagrodziła
zespół gromkimi brawami i wywołała na bis! Zespół wystąpił w składzie: Zofia Dudek, Radosław
Nowacki, Milena Krasowska, Maja Dulewicz, Natalia Guldzińska, Julita Janus, Amelia Szymkiewicz,
Anna Dudek, Martyna Kaczmarczyk, Kinga Dawidowicz i p. Agnieszka Nowacka.

C

W

połowie wydarzenia przyszedł czas na
wręczenie najważniejszych powiatowych
nagród. I tak:

Ż

R

adosne i ludowe wydarzenie w Maleńcu rozpoczęło się już o godzinie 14:15 od „Biegu Rolnika”, w którym brali udział m.in. członkowie Stowarzyszenia „ImperActive”, działającego w naszej
gminie. Natomiast oficjalne otwarcie „XXI Kuźnic
Koneckich. Na ludowo!” miało miejsce o 15:30.
Wtedy to na miejscu spotkali się wszyscy związani z powiatem koneckim: przedstawiciele jednostek, włodarze, powiatowi radni, Zarząd Powiatu
Koneckiego w pełnym składzie: starosta konecki
Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron,
członkowie – Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik;
wspomniany wcześniej poseł Gosek, Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk, czy przewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.
otem zaczęła się seria pokazów i występów.
I tak przybyli mogli zobaczyć między innymi jak
wykuwa się podkowy oraz gwoździe, a ogromne
zainteresowanie wzbudził pokaz wytopu żelaza w
dymarce metodą sprzed dwóch tysięcy lat. W międzyczasie organizowano konkursy – np. przedstawiciele 14 Kół Gospodyń Wiejskich wzięli udział
w rywalizacji w lepieniu pierogów. W konkursie
na najlepsze pierogi III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłogach.

P
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• „Alchemika”, czyli nagrodę przyznawaną prężnym przedsiębiorstwom z regionu otrzymała
LDK Spółka Braci Lachowskich z Piasków Królewieckich w gminie Smyków
• Grawerton „Przyjaciel Kuźnic Koneckich” w tym
roku przypadł Restauracji Leliwa,
• „Gwoździa Sezonu”, czyli nagrodę przyznawaną za osiągnięcia artystyczne otrzymał Zespół
Ludowy „Królewiaczki” na ręce Pani Agnieszki
Nowackiej, opiekunki artystycznej zespołu.
• Tytuł „Kowal Losu” przyznawany za działalność
dobroczynną został przyznany Zakładowi Ak-
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D

odatkową, a dla wielu główną atrakcją tegorocznych Kuźnic była możliwość zwiedzania
Zakładu Hutniczego w Maleńcu – można było
podziwiać pomieszczenia produkcyjne, wielkie
koło wodne, a także specjalnie przygotowaną wystawę. Natomiast licznie przybyłe Koła Gospodyń
Wiejskich zadbały by nikt na terenie zakładu nie
był głodny – można było skosztować przepysznych pierogów, czy wiejskiego chleba ze smalcem.
Święto powiatu w godzinach wieczornych zakończyło specjalnie przygotowane na tę okoliczność
Fireshow.
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Aktualności

Podsumowanie piłkarskiego sezonu KS Smyków
Debiut w klasie A nie wypadł zbyt dobrze, mimo że przygotowania do sezonu i sparingi napawały optymizmem to już od II kolejki zaczęły się duże problemy ze składem.
ontuzje zawodników, wyjazdy do pra- Mirosławski Michał, Jurek Dawid ,Jurek Da- Damian, Dominik Cołta, Ściegienny Szymon,
cy i kwarantanna spowodowały, że w mian, Majchrzak Bartosz, Kasiński Kacper, Ściegienny Hubert, Staciwa Michał, Jarząbek
każdym meczu graliśmy bez 4-5 graczy, do Adach Sebastian, Dulewicz Kamil, Dulewicz Mateusz, Owczarek Paweł.
tego brak możliwości trenowania na dużym boisku i wszystkie mecze na wyjeździe.
Mimo tych problemów w kilku spotkaniach
zagraliśmy dobrze, czego dowodem jest
choćby zwycięstwo z liderem, często na
przeszkodzie stawały również błędne decyzje sędziów i brak ogrania na tym poziomie
rozgrywek. Pozostaje nam wierzyć, że runda rewanżowa będzie już dla nas szczęśliwa,
ale musimy w tym sobie pomóc choćby przez
uzupełnienie składu – mówi trener Jacek Kołodziejczyk.
W drużynie wystąpili: Paluch Michał,
Grabarczyk Adrian, Kołodziejczyk Dawid,
Kołodziejczyk Dominik, Zbróg Damian,
Zbróg Arkadiusz, Czaja Norbert, Mendrygał Mateusz, Janus Patryk, Górecki Mateusz,

K

Projekt „Kluczowe kwalifikacje dla każdego”
dobiegł końca.
Debiut w klasie A nie wypadł zbyt dobrze, mimo że przygotowania do sezonu i sparingi napawały optymizmem to już od II kolejki zaczęły się duże problemy ze składem.
września 2020 roku nastąpiło zakończenie bezpłatnego kursu języka angielskiego, realizowanego ze środków Unii
Europejskiej. 12 uczestników w świetlicy
wiejskiej w Smykowie odbyło 240-godzinny
kurs doskonalący przede wszystkim umiejętności rozmowy w języku angielskim pod
okiem lektora pana Huberta Szymczyka.
Kursanci, którzy pozytywnie zdali egzamin
otrzymają certyfikat zewnętrzny (TELC lub
równoważnego) potwierdzający zdobycie
określonego poziomu biegłości językowej.

3

Ale odlot… czyli VI Motoparalotniowe
Slalomowe Mistrzostwa Polski
T

o było kilka niezwykle udanych dni dla zawodników motoparalotniowych i fanów
tego sportu. Nie zabrakło sportowych emocji
i zaciętej rywalizacji do samego końca. W Jutrosinie (Aeroklub Ostrowski) 22 sierpnia br.
zakończyły się VI Otwarte Motoparalotniowe
Slalomowe Mistrzostwa Polski 2020, w których po raz pierwszy wziął udział mieszkaniec
naszej gminy – Piotr Stachera.
Kilka dni imponującej rywalizacji, blisko 40
uczestników, 22 konkurencje kwalifikacyjne
i 836 przelotów – tyle zrealizowali zawodnicy
Mistrzostw Polski. Zawody zostały rozegrane
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w 2 klasach : PF1, PL1, oraz w 3 osobowych
sztafetach.
Ostatecznie Piotr Stachera zajął 9 miejsce,
jest to bardzo dobry wynik. Jego przygoda
z tym sportem zaczęła się 14 lat temu. Już jako
młody chłopak w każdej wolnej chwili łapał
wiatr w skrzydła. Oglądając świat z góry można oderwać się od rzeczywistości, podziwiać
przepiękne krajobrazy i poczuć się wolnym.
Za rok jeżeli będzie kolejna edycja konkursu
na pewno wezmę w niej udział – dodał Piotr.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Smyków Nasza Gmina
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Aktualności

Warto żyć na sportowo

Telewizyjny debiut

W

19

ramach profilaktyki alkoholowej
w Przyłogach zorganizowano Turniej
Sportowy dla dzieci i młodzieży – podopiecznych świetlicy wiejskiej w Przyłogach. Wójt
Gminy Smyków Jarosław Pawelec zapewnił
gadżety: piłki, zestawy do badmintona, kalkulatory, skakanki, kredki, mazaki, kredy,
piórniki do realizacji turnieju.
elem zawodów było kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji
w stosunku do siebie i innych, kształtowanie
wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego, zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie), rozładowanie
napięć i energii, wprowadzenie w pogodny
i radosny nastrój, kształtowanie szacunku
do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej
sprawnych, rozwijanie postawy asertywności, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za
zdrowie własne i innych.
ieszkańcy o godzinie 17.00 minutą ciszy oddali hołd Bohaterom Powstania

C

Warszawskiego w 76 rocznicę, można było
również usłyszeć dźwięk syren. Turniej był
dobrą okazją do integracji mieszkańców
sołectwa Przyłogi. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkurencjach zorganizowanych
przez opiekuna świetlicy panią Annę Kołodziejczyk. Było wiele zabaw, m.in. wyścig
z balonikiem, wyścig w worku, malowanie
twarzy. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek w postaci: kiełbasek, kapusty z grochem, ciast itp. Dodatkową atrakcją dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia.

sierpnia 2020 roku przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu,
w tym reprezentująca Gminę Smyków - przewodnicząca KGW w Stanowiskach pani Monika
Sosnowska- wystąpiły w programie „Bądźmy razem w domu”, emitowanym na TVP1. Panie opowiadały o tym, jak wiele kół powstało w naszym
regionie i na jakich zasadach one funkcjonują.
W naszej gminie działa aktywnie 6 kół, które reprezentują naszą małą ojczyznę na wielu wydarzeniach w powiecie koneckim.

M

KGW Przyłogi zorganizowało warsztaty
dla seniorów
Ponad 50 osób z gminy Smyków odwiedziło w sobotę 22 sierpnia świetlicę „U Floriana” w Przyłogach. Wszystko to za sprawą realizacji projektu pod nazwą
„Świadomy senior – bezpieczny w sieci i w realu” przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłogach.
– „To inicjatywa mająca na celu zapełnienie luki
w ofercie edukacyjnej i informacyjnej dla starszego pokolenia. W przestrzeni publicznej brak
jest kompleksowych działań informacyjnych czy
prewencyjnych związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa w sieci, realu czy finansowego seniorów. W środowisku senioralnym Gminy Smy-

ków są osoby, które padły ofiarą różnych prób
przestępstwa ekonomicznego, prób manipulacji
podczas podpisywania umów bądź sprzedaży
bezpośredniej” – mówi autor i koordynator
inicjatywy Mariusz Brelski.
ak informuje przewodnicząca KGW Przyłogi Anna Kołodziejczyk celem projektu

J

było przedstawienie zebranym spójnych
i wiarygodnych informacji o rodzajach przestępstw dotykających seniorów oraz metod
radzenia sobie z nimi. To również poznanie
swoich możliwości prawnych, praw konsumenta, zasad pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa pożarowego itp.
trakcie warsztatów trener Mariusz
Brelski podpowiedział jak nie dać się
zmanipulować chociażby podczas codziennych zakupów na podstawie 6 zasad wpływu i perswazji wg Roberta Cialdiniego, Karol
Mijas przedstawił jak ważne jest chronienie
prywatności w Internecie, ratownik medyczny Łukasz Uranek przypomniał jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, a druhowie
z OSP Przyłogi pokazali dlaczego nie wolno
gasić rozgrzanego oleju wodą.
GW Przyłogi zadbało o pyszny poczęstunek. W przerwie między pokazami można
było spróbować grochówki, pierogów, kurczaka, ciast oraz kiełbaski z grilla, a wszystko to przy dźwiękach muzyki n żywo braci
Kolasińskich. Każdy z uczestników otrzymał
materiały promujące projekt, materiały informacyjne związane z treścią warsztatów
oraz mógł wziąć udział w quizach z nagrodami po zakończeniu każdej prelekcji.
Warto dodać, że projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy złotych w ramach
Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego.

W

K
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Przepisy kulinarne

Przepisy kulinarne Koła Gospodyń
Wiejskich w Przyłogach
Pierogi z kapustą i grzybami

Składniki:
2 kg kapusty kiszonej
0,5 kg łopatki wieprzowej
25dkg podgardla wędzonego
1 cebula
15dkg suszonych grzybów
Sól i pieprz do smaku
Sposób wykonania: Kapustę gotujemy, odcedzamy i znów gotujemy, kroimy.
Mięso gotujemy, przepuszczamy przez maszynkę. Tak samo grzyby. Podgardle
przesmażamy, dodajemy cebulę pokrojoną w kostkę. Łączymy składniki, dodajemy sól i pieprz.
Ciasto: 1 kg mąki, 1 jajko, 0,5 litra ciepłej wody, 1 łyżka oleju, odrobina soli. Wyrabiamy ciasto.

Sok z kwiatów
czarnego bzu

Składniki:
35 kwiatów (całych baldachów)
2 litry wody
2 kg cukru
2 cytryny
3 łyżeczki kwasku cytrynowego (lub sok z 10-15 cytryn)
Sposób przygotowania: zagotować cukier z wodą, ostudzić. Cytryny umyć, sparzyć, pokroić w plastry. Do zimnego syropu dodać kwasek. Kwiaty myjemy, odsączamy. Następnie oczyszczamy kwiaty, które dodajemy do ostudzonego syropu
na 48 godzin. Potem zlać, przegotować, wlać do słoiczków lub butelek i wynieść
do chłodnego miejsca. Pić jako syrop – na kaszel, oskrzela lub dodawać do herbaty
na przeziębienie.

Nalewka z aronii

100 liści wiśni oraz 1 szklankę owoców aronii zagotować w 1 litrze wody (przez
kilka minut). Odstawić na noc. Po wystudzeniu dodać 1 łyżkę kwasu cytrynowego
i 1,5 szklanki spirytusu. Wszystko wymieszać i wlać do butelek.

Miód z mleczu

Składniki:
350 kwiatów
1,5 litra wody
1,5 kg cukru
5 cytryn
Sposób wykonania: Kwiaty
umyć, wlać wodę, wrzucić kwiaty i odstawić na całą noc. Rano odcedzić,
podgrzać wodę, wsypać cukier, podgrzać. Jak
ostygnie dodać cytryny, zlać do słoików, zapasteryzować.
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Konkurs ekologiczny

Konkursy ekologiczne rozstrzygnięte
KONKURS - „Zabawa z recyklingiem”:
I miejsce - Punkt Przedszkolny w Miedzierzy
II miejsce - Oddział Przedszkolny „0” Królewiec

III miejsce - Oddział Przedszkolny (5-6 lat) Miedzierza
Wyróżnienie -Przedszkole w Smykowie (Tęczowe Nutki)

KONKURS - „Smogowi mówię NIE”:
I miejsce - Nowak Arkadiusz, kl. VI a, SP Królewiec
II miejsce - Tomczyk Jakub, kl. VII b, SP Królewiec

III miejsce - Dobrowolski Dawid, kl. VII b, SP Królewiec
Wyróżnienie - Adach Karolina, kl. VII Miedzierza

KONKURS - „Łąki tętniące życiem”:
I miejsce - Momot Oskar, kl. II, SP Królewiec
II miejsce - Góral Estera, kl. III, SP Królewiec

III miejsce - Kaczmarczyk Tosia, kl. III Królewiec
Wyróżnienie - Wydra Weronika, kl. III, SP Miedzierza

ZAKRĘTKI

Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Miedzierzy (1,04 kg/os)

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Królewcu (1,20 kg/os)
II miejsce - Przedszkole w Smykowie (1,17 kg/os)
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Przedszkole w Smykowie

Kocham Cię
Polsko!
D

zieci z Przedszkola w Smykowie z okazji
11 listopada przygotowały piękny program artystyczny poświęcony odzyskaniu
przez Polskę Niepodległości pt. „Kocham
Cię Polsko!”. Grupa 5 – latków oraz 4 – latki
w prezentacji słowno-muzycznej wyrażały
miłość do ojczyzny oraz oddały hołd bohaterom, dzięki którym możemy żyć w wolnym
kraju.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
w Przedszkolu w Smykowie

C

udowna Masza, jej przyjaciel niedźwiedź
oraz myszka Minnie - ulubione postacie
bajkowe dzieci, zagościły w smykowskim

przedszkolu. Bohaterowie bajek sprawiły
dzieciom niezwykłą radość oraz wywołały
dużo pozytywnych emocji.

Moc życzeń dla uczestników Powstania
Warszawskiego
D

ziękujemy za siłę do walki, trud i poświęcenie, za miłość dla ojczyzny i odwagę!
- to tylko niektóre z podziękowań i życzeń,
jakie przekazały przedszkolaki z Przedszkola
w Smykowie uczestnikom Powstania Warszawskiego w ramach ogólnopolskiej, pięknej
akcji BohaterOn. Dzieci z pomocą rodziców
oraz wychowawcy grupy Tęczowe Promyki
Pani Pauliny Paluch wykonały piękne kartki, z których powstał album z życzeniami dla
powstańców.

Dzień Przedszkolaka i Europejski Tydzień Sportu to dwa wydarzenia, które
miały miejsce w ostatnim tygodniu września w Przedszkolu w Smykowie.

W

dniu 23 września z okazji Dnia Przedszkolaka i rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Sportu wszystkich
przedszkolaków spotkało wiele niespodzianek i atrakcji. Większość pobytu w tym dniu
w przedszkolu dzieci spędziły na placu przedszkolnym, gdzie czekało na nich mnóstwo
niespodzianek. Przy muzyce dzieci bawiły
się i tańczyły w towarzystwie Myszki Minnie,
która jest stałym bywalcem przedszkola. Nie
zabrakło zabaw sportowych i konkurencyjnych. Dużą atrakcją dla dzieci były zabawy
z bańkami mydlanymi oraz balonami. Z okazji
święta wszystkich przedszkolaków dyrektor
Przedszkola w Smykowie ufundowała dla
wszystkich dzieci upominki. Zmęczone i radosne dzieci wróciły do przedszkola.
o raz pierwszy Przedszkole w Smykowie
przyłączyło się do Europejskiego Tygodnia
Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej
mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Ma zachęcić obywateli,

a w naszym przedszkolu przedszkolaków oraz
całą społeczność lokalną do aktywnego trybu

życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez
cały rok.

P
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Szkoła Podstawowa w Królewcu

To Ślubowania nadszedł już czas, pierwszy
egzamin na ucznia zdasz!
W

piątek 16 października 2020 r. odbyło się
uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na
ucznia Szkoły Podstawowej w Królewcu. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności
w programie artystycznym składającym się z wierszy, piosenek, inscenizacji oraz zagadek dotyczących szkoły i symboli narodowych naszego kraju.
Następnie w obecności Rodziców oraz reprezentacji uczniów kl. II i III złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor Annę Cholewińską
na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.Uroczystość poprowadziła wychowawczyni kl.I Elżbieta
Zbróg wraz z Przewodniczącą SU - Marceliną
Ciszek. W postać Jesieni wcieliła się Maja Łosiak
z kl.VI. Flagę Polski zgodnie z przyjętym ceremoniałem szkoły wprowadziły uczennice: Oliwia Kołodziejczyk, Maja Stachura, Paulina Kowalczyk.
Uroczystość odbyła się zgodnie z obowiązującymi
procedurami sanitarnymi w czasie pandemii.

X Obchody Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia w SP Królewiec
T

egoroczne obchody X ŚDTM w Szkole Podstawowej w Królewcu odbyły się w dniach
28.09.2020 r. – 31.10.2020 r. Obecna sytuacja
epidemiologiczna skutkowała zmianą formy niektórych działań, które były już tradycją w naszej
szkole. Harmonogram działań w tym tygodniu
przedstawiał się następująco:
• Poniedziałek - akcja plakat - uczniowie klas IV-VIII tworzyli plakaty, które zawierały działania, wiersze, rysunki związane z „Tabliczką Mnożenia”.
Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace.
I miejsce – Maja Dulewicz kl. IV
II miejsce – Julia Truchel kl. IV
III miejsce – Szymon Kubak kl. V
• Wtorek - akcja ćwiczenia – podczas lekcji przypominaliśmy i ćwiczymy tabliczkę mnożenia.
Najbieglejsi uczniowie otrzymywali w nagrodę
plusy, a było ich trochę…
• Środa - akcja filmik – dzieci nagrywały krótkie
filmiki pokazujące ciekawe metody nauki „Tabliczki Mnożenia”. Zaangażowani otrzymywali
oceny z aktywności.
• Czwartek - akcja zabawa – uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach z tabliczką mnożenia.
• Piątek - akcja świętowanie w szkole – młodzi miłośnicy tabliczki mnożenia przystąpili
do konkurencji indywidualnych oraz grupowych na stronach on-line, np. mat zoo.
Najlepsi to:
1.
Kornel Gorzelak – kl. II
2.
Ala Stępień – kl. III
3.
Radosław Nowacki – kl. III
4.
Zosia Wojcieszek – kl. III
5.
Szymon Kubak - kl. V
6.
Julia Truchel – kl. IV
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kornelia Kwaskowicz – kl. IV
Bartosz Smuga – kl. IV
Wiktor Piekarski - kl.VII a
Szymon Bornicki – kl. VII a
Paulina Kowalczyk – kl. VII a
Kamila Kos – kl. VIII
Amelia Stępień – kl. VIII

W

dniach od 5 października do 7 października 2020 r. 17 uczniów kl.
IV- VIII uczestniczyło w Internetow ym
Konkursie Matematyczno-logicznym „ARCYMISTRZ MNOŻENIA”. Konkurs prowadzony
był na terytorium krajów, w których organizowany jest ŚDTM 2020, tj. Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach członkowskich
Unii Europejskiej oraz w USA, Rosji, Ukrainie,
Białorusi, Mołdawii, Szwajcarii, Kazachstanie, Kolumbii, Peru, Puerto Rico oraz Szwajcarii. Miał na celu popularyzowanie rozrywkowej formy nauczania tabliczki mnożenia
pośród uczestników. Uczestnicy przez trzy
dni rozwiązywali zgodnie ze swoją kategorią
wiekową zadania. Każdego dnia zmagali się

Smyków Nasza Gmina

z rozwiązaniem 6 zadań w formie łamigłówek, gdzie musieli wykazać się umiejętnością
logicznego myślenia oraz umiejętnością w zakresie mnożenia i dzielenia liczb. Z niecierpliwością czekaliśmy na dzień 12 października,
wtedy nastąpiło ogłoszenie wyników I Etapu
i wytypowanie 30 uczestników z najlepszymi
wynikami do FINAŁU. 17 października szkołę
naszą reprezentowali następujący uczniowie:
1. Kornelia Kwaskowicz kl. IV,
2. Amelia Szymkiewicz kl. VI a,
3. Oliwia Bąk kl. VI b
Pomimo utrudnionych warunków w tym
roku szkolnym, nasi uczniowie ponownie
świetnie się bawili uczestnicząc w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,
przestrzegając przy tym wszystkich niezbędnych norm sanitarnych oraz przepisów
bezpieczeństwa, związanych z pandemią.
Za organizację obchodów odpowiedzialni
byli: Justyna Piekarska i Karol Mijas – nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej
w Królewcu.

Sierpień-Listopad

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy

Ślubowania nadszedł czas…
U

czniowie klasy pierwszej przygotowali się
do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się wierszy i piosenek.
Wszystko to dało wspaniały efekt podczas
uroczystego apelu gdzie zaprezentowali swoje
umiejętności. Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali… Być dobrym Polakiem, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom jak i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Beata Janiszewska dokonała symbolicznego pasowania
na ucznia wypowiadając zdanie:
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej
w Miedzierzy”. Ślubowanie uczniów klas
pierwszych to ważne wydarzenie nie tylko dla
najmłodszych, ale również dla ich rodziców,
rodzeństwa. Ten dzień na długo pozostanie
w pamięci nas wszystkich. Do tego wyjątkowego wydarzenia uczniów przygotowywała wychowawczyni klasy – p. Małgorzata Kornecka.
Dziękujemy!

Podaruj dzieciom
wiersz!

S

zkoła Podstawowa w Miedzierzy już po raz
drugi włączyła się do społecznej akcji PODARUJ WIERSZ. Uczniowie klas IV – VIII zmotywowani przez swoje polonistki p. Agnieszkę
Czarnecką i p. Agnieszkę Leszczyńską wyszukali
i przepisali na specjalnej papeterii wybrane wiersze: pogodne, wesołe, znanych i mniej znanych
polskich poetów. Uczniowie postanowili podarować przepisane wiersze dzieciom ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, aby
ich treść wywołała uśmiech na ich twarzy, by
mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie.
Dziękujemy uczniom i Paniom polonistkom, które
tak wspaniale zorganizowały akcję – dzięki Wam
słowa poezji stały się darem dającym duchowe
wsparcie, pociechę i nadzieję!

Niecodzienni goście
1

października - Światowy Dzień Odblasków, więc na zaproszenie Pani dyrektor
do uczniów szkoły przybyli policjanci z KPP
z Końskich: st.asp. Łukasz Morka i st. sierż.
Marta Przygodzka. Rozmawiali z najmłodszymi o bezpieczeństwie w drodze do szkoły.
W trakcie pogadanki najmłodsi zapoznali się
z zasadami poruszania się po drodze. Dowiedziały się również jak prawidłowo przechodzić
przez przejście dla pieszych i poruszać się poboczami dróg. Policjanci podkreślali jak istotne jest używanie elementów odblaskowych
po zmroku, dzięki którym pieszy i rowerzysta
jest widoczny na drodze.

X Edycja
Narodowego
Czytania
2020
S

zkoła otrzymała podziękowanie od Pary
Prezydenckiej za udział w X Edycji Narodowego Czytania 2020. Ponadto do placówki trafił wyjątkowy egzemplarz książki
„Balladyna” z podpisem Pierwszej Damy.
Dziękujemy!
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Historia ks.prał. Józefa Adamczyka

„Dobry i wielki kapłan”, czyli historia księdza
Józefa Adamczyka
ską. Egzamin ten zdał dopiero 24 lutego 1948r.
W Bożem przeżył okres wojenny, zmuszony
był opuścić parafię w końcowym okresie wojny.
Zresztą hitlerowcy zamierzali aresztować go
w 1943 roku, ocalał dzięki temu, iż zdołał się
ukryć. Od 5 czerwca 1945 roku będąc administratorem w Bożym, decyzją bp Jana Kantego
Lorka objął także czasową administrację nad
zniszczoną parafię Grabów. Proboszczem parafii
Boże został mianowany 18 marca 1948 roku. Kolejnym jego probostwem był Gródek, które objął
28 grudnia 1949 roku. Od 1952 roku zajął się też
organizowaniem nowej parafii w Wygodzie, gdzie
w 1957 roku został proboszczem. Trzy lata później objął probostwo w Skrzyńsku.
1965 r. został proboszczem w Górze Puławskiej, gdzie wybudował nową plebanię. Tam też nawiązał znajomość ze związaną
z tą parafią pisarką Ewą Szelburg-Zarembiną.
1972 r. przybył do Jastrzębia, gdzie między innymi zmienił dach, wymalował
wnętrze kościoła, dokonał remontu i zmienił posadzkę w prezbiterium i w zakrystii, zakupił nowe
ławki do kościoła, nowe konfesjonały,

W
W
K

s. Prał. Józef Adamczyk urodził się w 1902 r.
w Adamowie, w parafii Miedzierza. Był synem Wawrzyńca i Antoniny z domu Kwiecień,
rodzice byli rolnikami. Ochrzczony został w południe 2.II 1902 r., rodzicami chrzestnymi byli Franciszka Katanowska i Jan Czyżewski. Do 17. roku
życia przebywał w domu rodzinnym, tam tez
prywatnie uczył się. Jesienią 1919 r. rozpoczął
naukę w trzeciej klasie gimnazjum w Końskich.
W 1923r. wstąpił do Seminarium Duchownego
w Sandomierzu. Podczas wszystkich wakacji
seminaryjnych przebywał w domu rodzinnym.
Święceń egzorcysty i akolity udzielił mu 7.IX.1926
roku w kościele św. Michała w Sandomierzu
bp Paweł Kubicki. Święcenia subdiakonatu przyjął
23 lutego 1929 roku w kaplicy seminaryjnej,
także z rąk bp Kubickiego, natomiast diakonat
otrzymał z rąk bp Mariana Ryxa w jego kaplicy
domowej tego samego roku. Tenże biskup udzielił mu też święceń kapłańskich 29 maja 1929 roku
w katedrze sandomierskiej.
o święceniach został wysłany do Brzózy, ale
już w następnym roku przeniesiono go do
Koniemłotów. Następnie został mianowany wikariuszem w Staszowie, jednak ten dekret został
cofnięty. Wiosną 1931 roku został przeniesiony
do Czyżowa, a w grudniu tego samego roku do
Stromca, gdzie przybył 9 stycznia 1932 roku.
W czasie pobytu w Stromcu, wybudował świątynię i zorganizował parafię w miejscowości Boże.
27 marca 1939 roku został administratorem tej
parafii. Prawo wymagało zdania egzaminu konkursowego, by móc zostać proboszczem. Dlatego tez kuria zwróciła się do niego z prośbą, by
jak najszybciej załatwił tę sprawę tak, by można
było w „Kronice Diecezji Sandomierskiej” ogłosić wynik egzaminu i nominację proboszczow-
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Matki Bożej Bolesnej, związany z kultem Obrazu,
który Ks. Prał. Józef Adamczyk otaczał wielką
czcią. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiu.
2 kwietnia 2020 roku minęła 27. rocznica śmierci
śp. Ks. Prałata Józefa Adamczyka.

DUSZPASTERZ

T

rudno dokonywać rozdziału pomiędzy pracą duszpasterską, a budowlaną w życiu ks.
Adamczyka, gdyż były ze sobą bardzo mocno
związane. Będąc wikariuszem w Brzózie patronował Stowarzyszeniu Młodzieży. Spełniając
polecenie bp Włodzimierza Jasińskiego założył
w Stromcu Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży. Po roku wybudowano na placu kościelnym
drewniany dom katolicki ze sceną, kuchnią, pokojem dla instruktorów i z boiskiem sportowym.
Na drugi rok po uroczystym poświęceniu domu
parafialnego liczba stowarzyszeń wzrosła do 11.
Katechizował w wymiarze 25 godzin tygodniowo
w miejscu i na wyjeździe, codziennie wieczorem
bywał na spotkaniu młodzieży, w niedziele na
lustracji „poletek konkursowych”, w październiku miało miejsce przygotowanie młodzieży do
egzaminu z konkursów rolniczych. W Stromcu
pracował z młodzieżą w czasie, gdy w powietrzu
„wisiała wojna”, dlatego też podczas wspólnych
spotkań zastanawiano się i nad tą sprawą. Aby lepiej przygotować całe społeczeństwo – nie tylko
młodzież- do zbliżającej się wojny, ks. Adamczyk
zorganizował próbny alarm, wykorzystując m.in.
bombowce. Starostwo radomskie przyznało mu
złoty krzyż zasługi, którego nie przyjął z obawy
przed wojną i hitlerowcami.
uporem realizował prace zmierzające do
powstania parafii Boże, którą bp Lorek
erygował 20 marca 1939r. W związku z działaniami wojennymi musiał opuścić Boże. Po powrocie otaczał też opieką duszpasterską parafię
Grabów. Tam sytuacja była wyjątkowo trudna:
zniszczone budynki kościelne, trudności duszpasterskie. Był stanowczy, czasem uparty, gdy
w grę wchodziło dobro wiernych. W 1954 roku
otrzymał pozwolenie na nauczanie we wszystkich szkołach podstawowych w parafii Gródek.
Cieszył się owocami swojej pracy w Wygodzie.
Radość przynosił mu stan duchowy, zadowalająca frekwencja wiernych oraz ich ofiarność.
W 1957 roku erygował tam parafię. Jako proboszcz angażował się w wiele spraw, jak sam pisał: „Nie mam zupełnie wolnego czasu i w dzień
i w nocy”. Nadmienić trzeba, że wtedy przez
cztery dni w tygodniu katechizował. Wizytując
w 1961 roku parafię Wygoda bp Wójcik zapisał:
„Parafia ta została utworzona dzięki niezmordowanej pracy i poświęceniu ks. prob. Józefa Adamczyka. Po przeniesieniu ks. Adamczyka parafianie
kierowali pisma do biskupa o jego powrót i o to,
by pozostał wśród nich do końca życia. W okresie jego pobytu w Skrzyńsku częściowo spaliła

Z
Pogrzeb Ewy Szelburg – Zarembiny. Na pierwszym planie ks. Adamczyk
umeblował zakrystię i rozpoczął budowę obecnej plebanii. W okresie jego posługi w Jastrzębiu
powstała nowa parafia w Kierzu. On sam zorganizował kaplicę i duszpasterstwo w Gąsawach
Rządowych, jak też fundamenty pod nowy kościół. Dziekan szydłowiecki pisał o nim do Kurii, że „świeci wzorem dla wszystkich”. Chętnie
pomagał biednym. Potrafił być wdzięczny. Nie
przywiązywał wagi do tego, co posiadał. Dzieci
chętnie obdarowywał cukierkami, które zawsze
miał w kieszeniach sutanny.
1976 r. został mianowany przez Sługa
Boży Biskup Piotr Gołębiowski kanonikiem honorowym, a Jan Paweł II w 1986 r.
mianował go kapelanem Jego Świątobliwości
(prałatem). W 1986 r. przeszedł na emeryturę,
pozostając w Jastrzębiu jako rezydent.
marł 2 kwietnia 1993 r., o godz. 23.50. Tamtego dnia parafia Jastrząb obchodziła odpust
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Ks. Adamczyk w otoczeniu młodzieży katolickiej i księży w Miedzierzy (1930r.)
się wieża kościelna. W Górze Puławskiej zajął
się też przygotowaniem w kościele epitafium poświęconego zmarłym rodzicom pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny, odnowił obrazy w ołtarzach,
a w połowie listopada 1972 roku sprowadził do
parafii siostry loretanki. Tam też przeżył boleśnie posądzenie w związku ze sprawą sprzedaży
ziemi parafialnej. To był decydujący argument
za opuszczeniem Góry Puławskiej. W Jastrzębiu miał dwóch wikariuszy, w 1974 roku zwrócił
się do kurii sandomierskiej, informując, że dwaj
księża dadzą sobie radę. Planował w tym czasie
także sprowadzenie do parafii sióstr zakonnych.
Z Jastrzębia odjeżdżał bardzo często sam – mimo
podeszłego już wieku – do kaplicy w Gąsawach.
W kaplicy tej od grudnia 1984 roku były sprawowane msze św. w każdą niedzielę, a ponadto
często nabożeństwa majowe, czy październikowe. Jeszcze po przejściu na emeryturę, na ile starczało mu sił pomagał w pracy w parafii: sprawował msze, spowiadał i pomagał w spowiedziach
w dekanacie. Pisano o nim, że w dekanacie „świeci
wzorem dla wszystkich”.

BUDOWNICZY

Z

całą pewnością nie sposób dziś, opierając
się na samych archiwaliach, odtworzyć
wachlarz prac budowlanych prowadzonych
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w parafiach przez ks. Adamczyka. Bp Lorek zwrócił się do niego w sierpniu 1937 roku z prośbą,
by zajął się budową kościoła i przygotowaniem
warunków dla utworzenia parafii w Bożem.Pozostał na statusie wikariusza w Stromcu, a budową miał kierować według wskazań proboszcza
stromieckiego ks. Stefana Sucheckiego. W 1932
roku przekazano w Bożem remizę strażacką wraz
z placem na cele kościelne. Mimo trudnej sytuacji
lat przedwojennych budowa kościoła szła szybko. Postawiono tam także budynki gospodarcze i piętrową, murowaną plebanię. Już w 1937
roku kościół był przygotowany do sprawowania
liturgii. W roku 1944 przez teren parafii przechodził front. Kościół i plebania zostały zniszczone.
W 1946 roku w opłakanych warunkach, bez
praktycznie żadnej pomocy, ks. Adamczyk ponownie przystąpił do budowy nowego skromniejszego kościoła na dawnym miejscu. Będąc
proboszczem w Gródku zajął się budową kościoła i tworzeniem nowej parafii w Wygodzie.
W 1954 roku pokazywał bp Lorkowi plac pod
budowę kaplicy w Wygodzie. Ksiądz przystąpił
do pracy z niezwykłym zapałem. Zarzucano mu
jednocześnie, iż choć oficjalnie nie prowadził tej
budowy, to wykorzystywał różne sposoby, by
zachęcić do tej pracy ludzi. Pojawiły się też ze
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strony władz żądania, by odsunąć go od budowy
w Wygodzie. Budowę świątyni rozpoczęto wiosną 1955 roku – poświęcił też kaplicę,
w zastępstwie chorego biskupa, dziekan zwoleński ks. Kazimierz Wędzikowski. W następnym
roku wybudowano plebanię z cegły. W liście
do biskupa z 1956 roku zawarł uwagi związane
z finalizowaniem erygowania parafii Wygoda.
W Skrzyńsku między innymi zmienił dach z gontu
na kryty blachą miedzianą, zajął się nową instalacją elektryczną, oczyścił cudowny obraz Matki
Bożej, oprawił go w nową ramę, wyremontował
wnękę w głównym ołtarzu, odnowił dwie zachrystie, oświetlił wieże i przebudował plebanię. Podobnie w Górze Puławskiej wybudował piętrową plebanię, gdyż – jak pisał do kurii – stara nie
nadawała się zupełnie do remontu. Na czasy nowych wymagań przystąpiono do budowy domu
katolickiego w Jastrzębiu – zrobiono fundamenty,
podstawiono trzy garaże i podciągnięto ściany do
połowy. W Gąsawach Rządowych wybudował
dwie sale katechetyczne, pod którymi urządził
kaplicę dojazdową. Położył także fundamenty
pod nowy kościół.

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI OSOBY

B

ył człowiekiem niskiego wzrostu, o donośnym
głosie, w ostatnich latach życia chodząc, jak-
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zajęciami dla księdza w wiejskiej parafii, pracą ze
Stowarzyszeniami Młodzieży i dostosowaniem
do zajęć ludzi. Ksiądz często wspominał, że w jednej z parafii zakładając na kościele piorunochron
sam wchodził na wieżę bez rusztowania. Będąc
już proboszczem w Jastrzębiu, czasem zamykał
się w kościele i sam sprzątał.
łynny stał się tez budowany przez niego Grób
Pański. Urządzał go sam w prezbiterium jastrzębskiego kościoła. W końcowej fazie choroby niekiedy już nie rozpoznawał przychodzących
do niego ludzi, do końca jednak pozostał otwarty
i serdeczny. Nie chciał, by ktoś widział go leżącego w łóżku. Zresztą trzeba zauważyć, że
i wcześniej denerwował się , gdy ktoś chciał mu
pomagać. Uważał to za wyraz swojej słabości,
tłumaczył, że „ksiądz sobie sam poradzi”. Dla
ks. Adamczyka sprawy własne schodziły na
drugi plan. Z całą pewnością jego osobowość
w ogromnej mierze kształtowało kapłaństwo.
Bywało, że to jego poświęcenie graniczyło z zaniedbaniami własnego zdrowia. Kolejny rys jego
charakteru to ubóstwo, dobroć i hojność, czasem
może nawet graniczące z rozrzutnością czy naiwnością. W roku 1940 złożył ofiarę w wysokości
125 zł do dyspozycji biskupa, którą przeznaczył
na ciężko chorego kapłana. Chętnie pomagał
biednym. Potrafił być wdzięczny. Nie przywiązywał wagi do tego co posiadał. W Jastrzębiu
odwiedzała go, zwłaszcza w czasie wakacji Ewa
Szelburg-Zarembina z mężem. Zresztą pisarce
udzielił tam sakramentu namaszczenia chorych.
Posiłki przygotowywał sam, podobnie sam sobie
sprzątał. Nie posiadał żadnego pojazdu. Nie napisał testamentu, gdyż uważał, że „nie ma czym

S

Tablica upamiętniająca ks. Adamczyka
w Bożem
by pociągał jedną nogą, a także słabiej już słyszał. Bardzo lubił śpiewać. W życiu kierował się
zasadami. Proboszcz parafii Miedzierza pisał
do kurii sandomierskiej, iż parafianie nie mają
żadnych zastrzeżeń w związku ze zbliżającymi się święceniami kapłańskimi J. Adamczyka:
„(…) Nadmieniam, iż (…) cieszy się jak najlepszą
opinią w parafii. Uważany jest za godnego kandydata do stanu kapłańskiego”. Na pogrzebie
nazwano go abnegatem. Będąc wikariuszem
w Stromcu, w 1932 roku zwrócił się do biskupa
z prośbą o zezwolenia na osobne stołowanie się.
Prośbę swą argumentował nieprzewidzianymi

Tablica znajdująca się w kościele parafialnym w Miedzierzy
GAZETA SMYKÓW NASZA GMINA (Nakład: 1100 sztuk)
Wydawca: Urząd Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków, Smyków 91
tel. 41/3739181, www.smykow.pl, e-mail: gmina@smykow. pl
Redaguje: Marcelina Adach
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rozporządzać”. Zawsze dobrze czuł się w gronie
kapłańskim. Ogromnym szacunkiem otaczał
pasterzy diecezji. Będąc na emeryturze udał się
z pielgrzymką nawiedzając m.in. Rzym i Lourdes.
W ostatnim etapie swojego życia prenumerował:
„Tygodnik Powszechny”, „Rycerz Niepokalanej”
i „L’Osservatore Romano”. Był człowiekiem wrażliwym, ale też stanowczym. Niewiele pamiątek
pozostało po zmarłym kapłanie, choć w kościołach, które budował (Boże, Wygoda) wiszą jego
portrety, a w rodzinnej parafii tablica w kościele.
ostało jednak wszędzie – gdzie pracował –
dobro, które spełniał w swoim długim życiu.
Pozostaje więc życzenie, aby ono mnożyło się
obficie.

Z

PRZEBIEG POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ
KS. PRAŁATA JÓZEFA ADAMCZYKA
1902-1993
29 V 1929 r. – otrzymał z rąk biskupa Mariana Ryxa święcenia kapłańskie.
9 VI 1929 r. – odbył uroczystość prymicji
tzn. odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą
w Miedzierzy.
3 0 V I 19 2 9 r. – b y ł w i k a r i u s z e m
w Brzózie.
Od maja 1930 r. – przeniesiony do Koniemłotów.
4 IX 1930 r. – został mianowany wikariuszem w Staszowie.
Wiosną 1931 r. przeniesiony do Czyżowa.
9 I 1932 r. – przeniesiony do Stromca.
Podczas pobytu w Stromcu wybudował
i zorganizował parafie w miejscowości Boże.
27 III 1939 r. – został administratorem parafii w Bożym – w Bożym przeżył okres wojenny.
5 VI 1945 r. – będąc administratorem
w Bożym objął też administrację w parafii Grabów.
18 III 1948 r. – mianowany został proboszczem w Gródku.
Od 1952 r. – organizował parafię w Wygodzie, gdzie wybudował kościół.
12 III 1960 r. – objął parafię w Skrzyńsku.
26 VI 1965 r. - mianowany został proboszczem w Górze Puławskiej.
27 XI 1972 r. – mianowany administratorem parafii Jastrząb, a od 17 IV 1973 proboszczem.
28 I 1976 r. – otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiaty Opatowskiej.
1979 r. – został wicedziekanem dekanatu
szydłowieckiego.
14 X 1986 r. – odszedł na emeryturę.
24 VI 1989 r. – obchodził 60-lecie święceń
kapłańskich.
Godność prałata otrzymał 21 IX 1989 r.
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