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AKTUALNOŚCI

„Bitwa o wozy 2020” dla Gminy Smyków! 

Kolejne dofinansowanie dla strażaków!

SESJA ABSOLUTORYJNA

W gminie Smyków była największa frekwencja spośród wszystkich 
gmin dawnego województwa kieleckiego (według stanu granic woje-
wództw, który obowiązywał 31.12.1998 r.) i wyniosła 75,61%! Dzięki 
temu WYGRALIŚMY WÓZ STRAŻACKI.

Mieszkańcy gminy swoim wielkim wyborczym zaangażowaniem spra-
wili, że to właśnie u nas była najwyższa wyborcza frekwencja podczas 
drugiej tury wyborów prezydenckich. Do urn w Gminie Smyków poszło 
aż 75,61%% uprawnionych do głosowania. Taki wynik dał zwycięstwo 
w ogólnopolskiej akcji „Bitwy o wozy 2020” organizowanej przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kiedy Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji ogłosiło „Bitwę o wozy”, w której to gmina do 20 
tys. mieszkańców z najwyższą w danym województwie frekwencją miała 
otrzymać środki na sfinansowanie wozu strażackiego o wartości 800 tys. zł, 
cała Gmina Smyków przystąpiła do wzajemnej mobilizacji. Niezależnie od 
preferencji politycznych, wielu mieszkańców na różne sposoby nagłaśniało 
akcję, zachęcając do jak najliczniejszego udania się do urn.

Jednostki z terenu Gminy Smyków złożyły wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego pro-
gramu finansowania służb ratowniczych. Część 2- Dofinanso-

Wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec otrzymał 100% po-
parcia wśród radnych swojej gminy. 30 czerwca br. w Sali Kon-
ferencyjnej UG odbyła się Sesja Rady Gminy Smyków, na której 
najważniejszym tematem było podsumowanie roku 2019 z punk-
tu widzenia pracy gminnego Samorządu. Po debacie na raportem 
o stanie gminy radni udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz za-
twierdzili w drodze uchwały sprawozdania - z wykonania budże-
tu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Kolejnym punktem 
było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej  Gminy Smyków na lata 2020-2030 oraz zmian w bu-
dżecie na 2020 rok.  Podczas sesji radni zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie. Ostatnim 
punktem było ustalenie zasad przyznawania i wysokości diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Smyków pokazali, że potrafią się jednoczyć i 
solidaryzować w imię słusznej idei. To, czego dokonaliśmy w ubiegłą 
niedzielę świadczy o kolejnym wzorowo zdanym egzaminie ze społe-
czeństwa obywatelskiego. Wygranie „Bitwy o wozy 2020” to zasługa 
wszystkich nas, którzy oddali swój głos podczas II tury wyborów pre-
zydenckich i za to bardzo serdecznie każdemu dziękuję. Możemy być 
z siebie dumni!

Chcę również podziękować Druhom Strażakom z jednostek OSP z 
naszej Gminy, za pełną mobilizację i zachęcanie do wzięcia udziału w 
akcji. Za każdym razem, kiedy wóz, który otrzymamy, wyjedzie na ak-
cję ratując czyjeś życie lub dobytek, powinniśmy mieć świadomość, że 
mamy w tym swój udział. Raz jeszcze dziękuję.

Wójt Gminy Smyków
/-/Jarosław Pawelec

wanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. Wszystkie cztery jednostki – Kozów, Przy-
łogi, Królewiec i Miedzierza otrzymały dotację w wysokości po 
6 100,00 zł.
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DO CISOWNIKA WRÓC

Gdzie je s t  fur tka na ob ar tek ,  gdzie jago dy,  gdzie b orówki 
Z sia dł e  mle ko,  p la c ki  ta r te ,  gdzie  ś piewa n e s ą m ajówki 

Ref.  D o  C i s o w n i ka  w r ó ć ,  u s i ą d ź  p r z y  o g n i u ,  p o w s p o m i n a j 
Do Cisownika wróć, tu przyjaciele, tu rodzina

G d z i e  s ą  b e l k i  u  p u ł a p u ,  g d z i e  m a k a t k i  w y s z y w a n e  
z a l e w a j k a  w  ż e l o ź n i o k u ,  g d z i e  p o d ł g i  s z o r o w a n e 
Ref. D o  C i s o w n i k a  w r ó ć ,  u s i ą d ź  p r z y  o g n i u ,  p o w s p o m i n a j 

Do Cisownika wróć, tu przyjaciele, tu rodzina
G d z i e  n a  p o l u  r ó w n e  r a j k i  g d z i e  n a  s t u d n i  s t o i  z r ą b e k 
Gdzie w opołce są cubajki ,  gdzie Ci  w yszedł pier wsz y ząbek 
Ref. D o  C i s o w n i k a  w r ó ć ,  u s i ą d ź  p r z y  o g n i u ,  p o w s p o m i n a j 

Do Cisownika wróć, tu przyjaciele, tu rodzina
G d z i e  ż y w i c z ny  z a p a c h  s o s e n ,  zo g u n  w i a t r e m  z a m i a t a ny, 
gdzie p oranna pie śń p o rosie ,  gdzie matc z yny trud ko chany 
Ref. D o  C i s o w n i k a  w r ó ć ,  u s i ą d ź  p r z y  o g n i u ,  p o w s p o m i n a j 

Do Cisownika wróć, tu przyjaciele, tu rodzina
Słowa -  Stanisław S osnowski1,  Muz yka – Michał S osnowski , 
Hymn Cisownika napisany na okoliczność I Zjazdu Cisowiaków w 2002 
roku 

Historia powstania wsi

Wieś założona na surowym korzeniu (de nova radice). Nazwa zwią-
zana z miejscową florą – zagajnik cisowy. Pierwsze zapiski dotyczące 
Cisownika sięgają 1564 r. Była to wieś królewska. W 1629 r. Krzysztof 
Przerębski, syn zmarłego Stanisława z Przeręba Przerębskiego, funda-
tor kościoła w Miedzierzy, starosta opoczyński i radoszycki oderwał 
od parafii Radoszyce do nowej parafii w Miedzierzy wsie królewskie: 
Kazanów, Smyków, Zaborowice, Kamienną Wolę, Królewiec, Adamów, 
Przyłogi i Cisownik, w zamian za dziesięcinę od tamtych wiosek (30 
zł rocznie). Historia Cisownika związana jest nie tylko z parafią Mie-
dzierza, ale również z okolicznymi osadami zwłaszcza, że na tych te-
renach znajdowały się kopalnie rud żelaza. W okolicznych lasach do 
dziś znajdują się głębokie szyby, które przypominają o przemysłowym 
charakterze tych terenów. W dokumentach z dnia 1 czerwca 1854 r. 
(Tabela powinności włościan) możemy wyczytać, że w Cisowniku (po-
wiecie koneckim) w tymże roku było 11 kolonistów i 14 komorników 
a łączna powierzchnia gruntów wynosiła 277 morgów i 163 pręty. Na-
tomiast wg. spisu powszechnego2 z 1905 roku Cisownik zamieszkiwało 
193 mieszkańców. Domów mieszkalnych było 29, wszystkie drewnia-
ne. Gruntów uprawnych w dziesięcinach  było 142 morgi, gruntów 
Koloniści zamieszkiwali w głównej części wsi (wieś zbudowana na 
wzór ulicówki) i byli nazywani „Gospodarze”, natomiast komornicy 
zamieszkiwali przysiółek do dziś zwany „Kumorniki”. Wówczas Ci-
sownik znajdował się w ekonomii Radoszyce, powiecie opczyńskim, 
guberni radomskiej. Po I wojnie światowej w Cisowniku była szkoła, 
która istniała tylko kilka miesięcy. Niestety nie zachowały się żadne 
dokumenty dotyczące jej istnienia (opieram się na pamięci mieszkań-
ców wsi) Po jej zamknięciu dzieci uczęszczały do szkoły w Przyłogach 
(3 km od Cisownika). 

Położenie geograficzne wsi Cisownik (wśród lasów) miało duży 
wpływ na losy jej mieszkańców, szczególnie podczas niemieckiej 
okupacji. W okolicznych lasach znajdowali schronienie partyzan-
ci. W roku 1939 r. (najprawdopodobniej na początku listopada)  
w Cisowniku na kilka godzin zatrzymał się oddział majora Henryka 
Dobrzańskiego (pseudonim „Hubal”) – 22 ułanów i kobieta Marian-
na Cel „Tereska”. W tym dniu Niemcy z jakichś powodów weszli do 
Cisownika a stojący na warcie partyzant oddał serię ostrzegawczą 
dla pozostałych kolegów i ci musieli uciekać do lasu, zostawiając 
konie i ekwipunek. Ta sytuacja rozwścieczyła Niemców i już na dru-

gi dzień wrócili do Cisownika, zebrali wszystkich mieszkańców na 
jednym placu a naprzeciw postawili karabiny maszynowe. Wszy-
scy myśleli że to już koniec, ale dobra znajomość języka niemiec-
kiego przez dwoje mieszkańców pomogła uratować wieś i ludzi. 
Tych dwoje zaprzeczało z uporem jakoby mieszkańcy Cisownika 
pomagali partyzantom. Niemcy uwierzyli i odjechali ze wsi. Zagro-
żenie utraty życia było bardzo realne co pokazały wydarzenia z 7 
kwietnia 1940 r. kiedy to pod nieprawdziwym zarzutem współpra-
cy ludności z odziałem mjr. Hubala, Niemcy spalili wsie Adamów 
i Królewiec, a 104 mężczyzn bestialsko zamordowali. Niemcy jesz-
cze wiele razy w czasie wojny przyjeżdżali do Cisownika. Zabierali 
ludziom żywność (tzw. kontyngent), konfiskowali domowe młyny 
(żarna) albo je niszczyli.  15 sierpnia 1944 roku w Cisowniku i oko-
licznych wioskach stacjonowały 2 dywizje partyzantów zgrupowa-
nia sandomiersko-krakowskiego – około 15 tys. żołnierzy. Jak pisał  
w swoim pamiętniku jeden z najstarszych mieszkańców Cisow-
nika Z. Sosnowski: W każdym domu było po 15 do 20 żołnierzy 
(...) szli aby wesprzeć powstańców warszawskich.  We wrześniu 
1944 roku kilkunastu mężczyzn zostało wywiezionych na przy-
musowe roboty do Niemiec. Do domu wrócili 1945 roku.  Mimo 
trudnych chwil mieszkańcy Cisownika przeżyli czas wojny bez 
większych strat w ludziach. Wielu było wywiezionych do Nie-
miec na przymusowe roboty, po wojnie wrócili do swojej wsi. 
W latach 50. wiele rodzin wyjechało z Cisownika na ziemie odzyskane  
„za chlebem”. Koniec lat 60. i 70. to emigracja szczególnie młodych 
cisowiaków na Śląsk za pracą. 

Czasy bardziej współczesne

Obecnie Cisownik to jedna z najmniejszych wsi w gminie Smyków,  
mieszka tu około 65 mieszkańców, połowa z nich to ludzie starsi.  To, 
że Cisownik leży kilka kilometrów od głównych traktów, współcześnie 
jest niewątpliwie wielką zaletą. Cisza, spokój wspaniałe powietrze 
z dala od przemysłu i zgiełku miejskiego. Nikt tu już ziemi nie upra-
wia, jedynie niewielkie ogródki warzywne. Nie słychać już niestety 
klepania i ostrzenia kosy o świcie a jedynie kosiarki elektryczne i spa-
linowe zakłócają ciszę. Ze zwierząt gospodarskich można zobaczyć 
tu jedynie ptactwo i to nie w każdej zagrodzie. Kiedyś odcięci od tzw. 
świata cisowiacy byli zdani tylko na siebie, na wzajemną solidarność  
i życzliwość. Nikt nie zostawał sam na polu, gdy inni skończyli swoją 
pracę szli pomóc sąsiadowi, który jeszcze tam pracował. Pomagali so-
bie wzajemnie i wspierali. Słynne niegdyś czyny społeczne w Cisow-
niku odbywały się niemal w każdy „weekend”, ponieważ trzeba było 
uzupełniać ubytki w drodze bo autobus by nie przyjechał a do pracy 
i szkoły trzeba było jakoś dojechać. Wspólna praca jednoczyła tę małą 
społeczność bardziej niż w innych miejscowościach. W zimę mężczyź-
ni odśnieżali kilku kilometrową drogą za pomocą tzw. „trójkąta”, który 
sami zbudowali ciągniętego przez Bulldoga (stary niemiecki traktor).  
Po udanej akcji odśnieżania była oczywiście wspólna biesiada. 

Na wsi słychać było śpiewy piosenek ludowych, skrzypce, akorde-
on. W maju nie tylko kobiety ale również mężczyźni i dzieci szli śpie-
wać majówki przy kapliczce, która stoi we wsi.  Czerwiec i lipiec były 
miesiącami nie tylko ciężkiej pracy w polu ale całe rodziny chodziły 
do lasu na jagody, które potem sprzedawano na targu w Końskich 
a potem w wyznaczonym miejscu na wsi. Był to dodatkowy dochód 
dla gospodarstw domowych. Badając historię Cisownika, zauważy-
łam, że była to jedna z wsi gdzie gospodynie nielicznie wyjeżdżały do 
prac sezonowych. Mężczyźni pracowali przy sadzeniu i wyrębie lasu, 
ciesielce.

 

DO CISOWNIKA WRÓĆ

1 Cisownik z urodzenia, multiinstrumentalista, pieśniarz ludowy, który w swym dorobku ma bardzo dużo pieśni i przyśpiewek mówiących o wsi i kulturze ludowej

2 Inne dane ze spisów powszechnych dostępne w kronice wsi, która prowadzona jest przez p. Sosnowskich.
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DO CISOWNIKA WRÓC

3 Sołectwo Cisownik tworzą wsie Cisownik i Strażnica. Przez jedną kadencję sołtysem był mieszkaniec Strażnicy Kazimierz Adach. 

Jeszcze dziś można poczuć zapach chleba na zakwasie pieczo-
nego w piecu chlebowym, posmakować prazoków i zalewajki ugo-
towanych wg. przepisu babć. Choć wieś nie jest duża ma swoje kro-
niki, gdzie wszystko jest udokumentowane, ma też własny hymn  
pt. „Do Cisownika wróć”. Każdego roku w kwietniu Cisownik odwie-
dzają „Ułani z Lublina”, którzy jadą szlakiem walk majora „Hubala” aż 
do Anielina, a w Cisowniku zatrzymują się na nocleg.

Obecnie w Cisowniku swoją siedzib ę ma Stowarz ysze-
nie „Śladami hubalczyków”, które powstało na początku tego 
roku a jego założyciele i członkowie chcą przypominać postać  
i historię Majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal a szczególnie losy 
jego żołnierzy „hubalczyków” i innych cichych, nieznanych bohaterów 
tej ziemi. Od 2002 roku przez kilka lat w ostatnią sobotę lipca odbywał 
się zjazd cisowiaków i ich przyjaciół –  świętowano pod hasłem „DO 
CISOWNIKA WRÓĆ”. Można było zobaczyć wtedy jak wyglądał Ci-
sownik kilkadziesiąt lat temu, posłuchać dawnych pieśni i przyśpiewek, 
a także skosztować potraw przygotowanych przez cisowskie gospo-
dynie według przepisów naszych babć. Spotkania odbywały się pod 
hasłami np. „ŻNIWA”, „SIANOKOSY”, „JAGODOWE ŚWIĘTO” , które 
nawiązywały do prac, które ludzie kiedyś wykonywali. Pokazywano 
narzędzia, którymi się posługiwali, zabawy w które się bawili tradycje 
jakie pielęgnowali.

Obecnie spotkanie mieszkańców Cisownika i ich gości organizowa-
ne jest na wzór biesiady i tak też jest nazwane „BIESIADY CISOW-
SKIE” . Dawne sprzęty którymi kiedyś posługiwali się ludzie w Ci-
sowniku można obejrzeć u p. Sosnowskich, którzy od kilkunastu lat 
zbierają dawne urządzenia i pokazują jak się na nich pracowało. 

Ludzie

Wieś czy miasto tworzy społeczność, która w niej zamieszkuje. 
Społeczność wsi Cisownik jest moim zdaniem wyjątkowa. Chociaż 
rodowitą Cisowianką nie jestem, ale mieszkam w Cisowniku od 35 lat. 
Poznałam tych ludzi żyję z nimi, przeżywam radosne i smutne chwile.  
O każdym Cisowiaku mogłabym napisać opowieść. Ponieważ mam 
ograniczoną ilość stron wspomnę tylko niektóre ciekawostki. Od 
ponad 200 lat w Cisowniku istnieją nazwiska: Dulewicz, Kasiń-
ski, Sosnowski, Szymczyk. Wśród sołtysów wsi kilku z nich miało 
nazwisko Dulewicz. Tych, których udało mi się ustalić to: Bona-
wentura Dulewicz (druga połowa XIX w.), Franciszek Dulewicz 
(przed II wojną), Stanisław Grabarczyk (okres wojny), Józef Gra-
barczyk, Franciszek Dulewicz, Józef Winckowski, Władysław Du-
lewicz, Wacław Dulewicz, Kazimierz Adach (mieszkaniec Straż-
nicy3), Kazimiera Opala (to dotychczas jedyna kobieta sołtys, 
w Sołectwie Cisownik. Funkcję sołtysa pełni od kilku kadencji). 
Z Cisownika wywodzi się Adam Sosnowski -  poseł na Sejm IV kaden-
cji. Wicewojewoda kielecki w latach 1996–1997. Od 1998 do 2001 
tworzył struktury naszego powiatu, był pierwszym starostą powiatu 
koneckiego. Swoją opowieść o Cisowniku zakończę słowami Sławiana 
Trockiego – poety, który odwiedził Cisownik w połowie października 
2001 roku i tak zakończył swój wiersz o Cisowniku i jego mieszkań-
cach

… „Ludzie mieli serca otwarte, gotowi spełniać życzenia, dzielili się 
chlebem i żartem , nie kryli zaciekawienia”…..

Szanowni czytelnicy to tylko namiastka informacji o Cisowniku, 
które chciałabym Państwu przekazać. Jeśli choć trochę kogoś zain-
teresowałam to już się cieszę a po resztę informacji zapraszam do Ci-
sownika lub do kontaktu pod adresem sosna431@wp.pl 

Elżbieta Sosnowska

 Fot. 1 Chleb na zakwasie
 Fot. 3 Krosna

 Fot. 4 Żarna  Fot. 5 Kołowrotek

 Fot. 2 Ułani w Cisowniku, tuż przed wyjazdem w dalszą drogę
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INWESTYCJE

Władze gminy poszukują 
nowych źródeł wody pitnej 
dla mieszkańców

Zakończyła się 
budowa świetlicy 
wiejskiej w 
Stanowiskach.  
Miejscowość 
zyskała budynek o 
powierzchni około 
212 m2

Kolejna droga w Gminie Smyków zyskała nową 
asfaltową nawierzchnię. Było to możliwe dzięki 
Funduszowi Dróg Samorządowych

Specjalistyczna firma na zlecenie władz 
gminy rozpoc zę ła odwier t y poszu-

kiwawcze celem budow y now ych ujęć 
wody. Prace rozpoczęto w miejscowości 
Stanowiska. Następnie wykonane zosta-
ną jeszcze trzy odwierty w miejscowo-
ściach: Adamów, Miedzierza i Królewiec, 
odpowiednio na głębokościach 85,00 m., 
100,00 m., 50,00 m. Dalsze prace uzależ-
nione są od tego, co znajdziemy. Najlepiej by-
łoby znaleźć wodę, której nie trzeba będzie 
uzdatniać - przyznaje wójt.

Parterow y obiekt będzie pełnił wiele 
funkcji. Jest w nim miejsce na spotkania, 

imprezy okolicznościowe, zebrania wiej-
skie. W budynku świetlicy znajdować się 
będą następujące pomieszczenia: wiatrołap 
z szatnią, sala spotkań, kuchnia, wygodna 
toaleta damska i męska, magazynek, kory-
tarz, kotłownia, pomieszczenie pomocnicze, 
porządkowe oraz zaplecze sportowe dla 
użytkowników boiska sportowego. Przed 
wejściem głównym powstała pochylnia 
dla osób niepełnosprawnych, plac został 
ogrodzony, wyłożony kostką brukową, wy-
gospodarowano miejsca parkingowe przed 
budynkiem, powstało również oświetlenie.

Celem zrealizowanego zadania jest 
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury kulturalnej, zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych oraz stworzenie miej-
sca integracji społecznej poprzez budowę 
ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z za-
pleczem kuchennym i socjalnym wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w miejscowości 
Stanowiska.

Budowa świetlicy została dofinanso-
wana w ramach operacji typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na 
operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” oraz „Ochrona zabytków i bu-
downictwa tradycyjnego” w ramach dzia-
łania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego PROW. 
Kwota dofinansowania tego przedsięwzię-
cia wyniosła 499.408,00 tysięcy złotych, 
natomiast całkowity koszt to 800 tysięcy 
złotych. 15 czerwca 2020 roku budynek 
został oddany do użytku.

To kolejna droga w gminie Smyków, któ-
ra  powstała ze  wsparciem rządowego 

programu. Są to inwestycje, które służą lo-
kalnym społecznościom. Samorządy chętnie 
i sprawnie piszą wnioski, a później równie 
sprawnie realizują inwestycje, dzięki czemu 
po gminnych drogach jeździ się bezpiecznie 
i komfortowo – mówi wójt Jarosław Pawe-
lec.

Prace związane z realizację zadania 
„Remont drogi gminnej relacji Miedzie-
rza – Pokoradz ( o długości 762 m) oraz 
remont drogi gminnej relacji Rozgół – Po-
koradz” (o długości 460 m) rozpoczęł y 
się w pierwszym tygodniu czerwca. Po-
przednia nawierzchnia bitumiczna była 
w zł ym stanie technicznym. Posiadała 
liczne spękania, nie spełniała swojego 
zadania jako warstwa jezdna. Wykonano 
warstwę wiążącą i ścieralną oraz zrobio-
no obustronne pobocza. Wyremontowa-
ne drogi łączą się z drogą gminną oraz 
krajową nr 74, są bezpośrednio drogami 
dojazdowymi dla mieszkańców Pokora-
dza  i Rozgółu do instytucji użyteczności 
publicznej: SP w Miedzierzy, Świetlicy 
Wiejskiej w Miedzierzy, Kościoła Parafial-
nego, Urzędu Gminy w Smykowie, Ośrod-

ka Zdrowia. -Bardzo zależało nam 
na remoncie tych odcinków i cieszę 
się, że na ten cel udało się pozyskać 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
S a m o r zą d ow yc h -  d o daje wójt . 
Całkowita wartość zadania – 233 
824,98 zł.

Kwota dofinansowania – 140 
294,00 zł. (60% Fundusz Dróg Sa-
morządowych)
Wkład własny – 93 530,98 zł.
Zrealizowana inwestycja wpłynie 

pozytywnie na poprawę warunków eko-
nomicznych i atrakcyjność terenów wiej-
skich oraz ułatwi dostęp do infrastruktury 
społecznej.

Ws pa rcie z  Fun d u szu D ró g S a m o -
rządow ych otrz ymał również powiat 
konecki na rozbudowę drogi powiato-
wej Grzymałków – Gliniany Las – Smy-
ków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 
km. ETAP III – odcinek od km 5+260 do 
km 5+918,02. Dofinansowanie wynosi 
60%, a cały projekt to 1 milion 641 ty-
sięcy złotych. 

Zakres prac obejmie poszerzenie na-
wierzchni do szerokości 6 m., wykonanie 
jednostronnego chodnika o szerokości 
2 m., przebudowę skrzyżowania z drogą 
0401T, wykonanie pobocza jednostron-
nego, przebudowę zjazdów.

Wykonawcą została firma DUKT z No-
win. Zadanie zostanie zrealizowane do 
15 października 2020 roku.

Fu n d u s z  D r ó g  S a m o r z ą d o w yc h  to 
ważny instrument służący poprawie ja-
kości dróg, ponieważ stwarza możliwości 
polepszenia stanu dróg także w małych 
miejscowościach.
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OSP Kozów otrzymała dotację na nowy wóz!

GMINA SMYKÓW OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE 
W WYSOKOŚCI 2 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie 
oczyszczalni ścieków w Miedzierzy.

INWESTYCJE

Straże Pożarne z naszej gminy w yjeż-
dżając do zdarzeń jadą ratować cudze 

mienie i życie, niejednokrotnie przy tym 
narażają swoje. W czasie pandemii strażacy 
narażają swoje zdrowie i życie jeszcze bar-
dziej. Ale nie odpuszczają. Jak sami mówią, 

W ramach projektu pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w gminie Smy-

ków” – etap IV: Adamów, Piaski Króle-
wieckie (część północna) Gmina Smyków 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 
MILIONÓW ZŁOTYCH na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w ener-

Gmina Smyków nie z walnia 
te m p a .  Po m im o  e p i d e m ii 

panującej w kraju i na świecie 
realiza cja za dania „ Rozb udo -
wa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Miedzierzy” przebie-
ga zgodnie z harmonogramem. 
Inwestycja będzie kosztowała 
blisko 2 miliony złotych. Gołym 
okiem widać postępy. Przepro-
wadzono testy zbiornika żelbe-
towego SBR, wykonano izolacje 
powłokowe wewnętrzne, przy-
stąpiono do montażu technologii 
między innymi montaż aeratora. 
Kontynuowane są pozostałe ro-
boty zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo- finansowym.

są po to, aby pomagać innym, nawet w tak 
trudnym dla nas wszystkich czasie. Ponad 
sześćdziesięciu Druhów ochotników z czte-
rech jednostek z terenu gminy Smyków 
każdego dnia jest w pełnej gotowości, aby 
niezmiennie służyć mieszkańcom pomocą.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozowie otrzymała dofinansowanie na 
zakup nowego średniego samochodu rato-
wiczno-gaśniczego. Wsparcie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach wyniosło 130 
000 złotych. Dodatkowo Komenda Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
udzieli dofinansowania w kwocie 280 000 
złotych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozowie ak-
tywnie działa na rzecz społeczności lokal-
nej od 62 lat. Jednostka powstała w 1958 
roku. Od tego momentu cały czas się roz-
wija: poza zasadniczą działalnością prze-
ciwpożarową na terenie gminy Smyków, 
należy również do Krajowego Systemy Ra-
towniczo-Gaśniczego. Wspiera działalność 
kulturalno – oświatową, jest współorgani-
zatorem festynów i innych imprez okolicz-
nościowych.

gię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 
Dofinansowanie pochodzi ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach 
PROW na lata 2014 -2020. Szacowana 
wartość zadania w ynosi ok. 4 mln. zło-
tych. Planuje się wykonanie 94 przyłączy.

Termin realizacji projektu planowany 
jest na 2020/21 rok.

3 c zer wc a br.  Wójt G miny Smyków 
podpisał umowę na „Budowę kanaliza-

cji sanitarnej w gminie Smyków” – etap 
IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część 
północna) z konsorcjum firm: Inwesty-
cje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. oraz 
HYDROTERM Sp. z o.o. Gmina Smyków 
otrzymała w ramach PROW dofinanso-
wanie w kwocie  2 000 000 złotych , co 
stanowi 63,63% wartości kwalifikowanej 
zadania. Inwestycja rozpocznie już się 
w tym miesiącu. Planuje się wykonanie 94 
przyłączy.
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RAJD BIKE ORIENT W GMINIE SMYKÓW

Z ŻYCIA GMINY

Trzy trasy o łącznej długości 240 kilome-
trów do pokonania. Przed takimi wyzwaniami 
stanęło kilkadziesiąt osób na poszczególnych 
trasach rajdu Bike Orient, który wystartował 
z Miedzierzy. Gmina Smyków jest w tym roku 
gospodarzem letniej edycji rajdu Bike Orient. 

To wydarzenie, które przyciągnęło miłośni-
ków kolarstwa i sportów ekstremalnych z całe-
go kraju. Rajdy Bike Orient to rowerowe impre-
zy na orientację. Zadaniem uczestników jest 
odszukiwanie w terenie wyznaczonych na ma-
pie punktów kontrolnych. Rywalizacja polega 
na potwierdzeniu jak największej liczby punk-
tów w jak najkrótszym czasie. Rajdy te odbywa-
ją się w różnych miejscach kraju od 2007 roku. 
Tym razem padło na Miedzierzę w gminie Smy-
ków, a organizatorem wydarzenia jest Stowa-
rzyszenie ImperActive oraz Klub Turystyki 
Rowerowej BikeOrient. Uczestnicy zostali 
zakwaterowani w Szkole Podstawowej w Mie-
dzierzy już w piątek 26 czerwca. Z kolei w so-
botę 27 czerwca od godziny 9:00 wyruszyli na 
trasę rajdu. A w sumie to na kilka tras, bo orga-
nizatorzy podzielili je ze względu na długość: 

 GIGA (120 km) – start godz. 9.00, 30 punk-
tów kontrolnych,

 MEGA (60 km)- strat godz. 10.00, 17 punk-
tów kontrolnych,

 MARSZOBIEG/ FAN (30 km) – start godz. 
11.00, 12 punktów kontrolnych.

Trasy wytyczone zostały tak, żeby uczest-
nicy mogli podziwiać między innymi uroki le-
śnych szlaków biegnących przez urozmaicone 
i piękne tereny naszej gminy oraz gmin ościen-
nych.

Patronat honorowy objął Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, starosta konecki 
Grzegorz Piec, wójt gminy Smyków Jarosław 
Pawelec, burmistrz miasta Stąporków Dorota 
Łukomska, Nadleśnictwo Barycz, Nadleśnic-
two Stąporków oraz Poznaj Swój Świat mie-
sięcznik krajoznawczo-turystyczny. Partnera-
mi została Szkoła Podstawowa w Miedzierzy, 
Compas Wydawnictwo Turystyczne, BossPlus 
Cup Puchar Polski w Maratonach Rowero-
wych na Orientację, Konopka Rowerowy Ser-
wis, Strzelec 2026. Patronat medialny objął: 
TKN24, TVP3 Kielce, konecki24.pl, Radio eM. 

Wydarzenie poprowadził p. Sebastian Fert, 
a imprezę otworzył z–ca wójta Jerzy Duda 
oraz dyrektor SP Miedzierza Beata Janiszew-
ska, którzy życzyli wszystkim dobrej zabawy.

Zwycięzcy:
 trasa Giga kategoria mężczyzn Jakubek 

Krystian, kategoria kobiet- Frączek Justyna. 
 trasa Mega kategoria mężczyzn Stępień 

Paweł, kategoria kobiet - Zimny Urszula. 
 trasa Fan kategoria mężczyzn Kozubek Se-

bastian, kategoria kobiet- Czaja Marzena, Ga-
jewska Agata.

 marszobieg kategoria mężczyzn Komorow-
ski Mateusz, kategoria kobiet- Falkiewicz Anna.

Dekoracji zwycięzców dokonał m.in. staro-
sta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław 
Staciwa, z-ca wójta Jerzy Duda gratulując 
wszystkim dobrych wyników, a organizatorom 
świetnie przygotowanej imprezy. Po południu 
dla uczestników przygotowano poczęstunek 
w postaci pieczonego dzika, były gorące dania, 
regionalne przysmaki – chleb upieczony przez 
Państwo Sosnowskich w Cisownika… i wiele 
innych pyszności.



Kwiecień -Lipiecstr. 8 Smyków Nasza Gmina

AKTUALNOŚCI

Utworzono Powiatową Radę Kół 
Gospodyń Wiejskich

Pierwszy pomnik przyrody w naszej gminie!

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich to 
zupełnie nowy organ, którego zadaniem bę-

dzie doradzanie Zarządowi Powiatu Koneckiego 
oraz organizowanie wydarzeń związanych z lu-
dowością i życiem społeczności kół gospodyń. 
W sobotę 20 czerwca na terenie Zabytkowego 
Zakładu Hutniczego w Maleńcu miało miejsce 
zebranie założycielskie rady. Poznaliśmy jej pre-
zydium, a nie zabrakło też smakołyków i dobrej 
muzyki. Utworzenie takiej rady jest jednym 
z pomysłów starosty koneckiego Grzegorza 
Pieca. Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie 
koneckim prężnie działają niemal w każdej 
większej wsi –„W Agencji Restrukturyzacji zare-
jestrowanych jest 37 kół, ale to nie wszystko. Na 
przykład teraz rozmawiałem z panią Wiesławą 
Król, radną z Wilczkowic i ta miejscowość, która 
jest bardzo duża też szykuje się do rejestrowa-
nia koła. Sprawa jest rozwojowa, a jeśli panie zo-
baczą, że to działa to te koła tym bardziej zaczną 
powstawać” – tłumaczy starosta Piec.

Na spotkaniu założycielskim w Maleńcu po-
jawili się przedstawiciele kół ze wszystkich gmin 
powiatu koneckiego. Naszą gminę reprezento-
wały Koła Gospodyń Wiejskich z Królewca, 
Stanowisk, Smykowa, Salaty i Przyłóg. Po gło-
sowaniach 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.

Do Rady z Gminy Smyków weszła również 
Ania Kołodziejczyk, Bernarda Curzytek oraz 
Agnieszka Grabarczyk.

Pomimo niesprzyjającej pogody goście do-
pisali, a czas umilał im występ zespołu KRÓ-
LEWIACZKI oraz przepyszny poczęstunek 
przygotowany przez wszystkie obecne koła - 
wypiekany chleb, wyroby wędliniarskie, kapusta 
z grochem, kugiel, przepyszne ciasta i przekąski.  
Wśród gości był obecny m.in. Zastępca Wójta 
Jerzy Duda oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Danuta Jarek.

Całe spotkanie odbyło się przy zachowaniu 
norm sanitarnych, a przybyli musieli wypełnić 

Na wniosek Nadleśnictwa Stąporków 
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrek-

torem Ochrony Środowiska w Kielcach, 
Rada Gminy Smyków ustanowi pomni-
kiem przyrody drzewo gatunku dąb szy-
pułkowy, o obwodzie pnia 468 cm i wieku 
ok.  262  lat. Pierwszy pomnik przyrody 
znajdujący się w miejscowości Kawęczyn 
otrzyma nazwę „Dąb Stanisław”.

kwestionariusz osobowy z uwagi na pandemię. 
Nowo wybrana przewodnicząca już snuje 

plany na tę kadencję rady i dziękuje za zaufanie 
–„Jak już wspomniał p. starosta pomysłów jest 
bardzo dużo, ale bez Waszego udziału tego by 
nie było. To Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich 
pokazał, że panie to o czym rozmawiałyśmy to 
wszystko potem było realizowane. Wszystkie 
potrawy, obecność… a konsekwencją tego jest 
ta rada. Ja sama bez zarządu i bez udzielenia mi 
pomocy przez pana starostę tego podjąć bym 
nie mogła. Chciałabym podziękować p. staro-
ście, że moje pomysły są wspierane. Myślę, że 

niebawem Państwo zobaczycie jak będziemy 
chcieli działać, bo do końca roku będą systema-
tyczne nasze spotkania” – przemawiała Justyna 
Rupniewska.

Wybrana Rada będzie stanowić organ kon-
sultacyjny, doradczy oraz inicjatywny dla Sta-
rosty Koneckiego, który w oparciu o zasoby 
wiedzy i doświadczenia środowiska lokalnego, 
stanie się potrzebnym, aktywnym forum w spra-
wach dotyczących mieszkańców wsi, jak też 
będzie wypełniać aspekty promocyjne naszej 
małej Ojczyzny.

 Marian Wikiera z Kołem Gospodyń z Przyłóg   KGW z terenu Gminy Smyków z Zarządem Powiatu 
Koneckiego oraz z-cą wójta J. Dudą

  Na zdj. G. Piec -starosta konecki, szefowa rady -  
J. Rupniewska, z-ca - R. Łyczek, skarbnik - R. Janus

  z-ca wójta J. Duda, przewod. Rady Gminy D. Jarek, n-el A. Nowacka wraz z Zespołem KRÓLEWIACZKI
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STYPENDIA WÓJTA

UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ OTRZYMALI 
STYPENDIA WÓJTA
Udzielanie stypendiów ma na celu przede 

wszystkim motywowanie i nagradzanie 
uczniów za osiągnięcia w nauce lub osią-
gnięcia sportowe i artystyczne. Stypendium 
może być przyznane za wyniki w nauce dla 
uczniów, którzy w roku szkolnym osiągnęli 
średnią ocen co najmniej 4,9 z obowiązko-
wych przedmiotów nauczania i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wójt G miny S myków na p o ds tawie 
Uchwały Nr 189/XXV/10 Rady Gminy Smy-
ków z dnia 28 kwietnia 2010 r. przyznał sty-
pendium dla najzdolniejszych uczniów szkół 
podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy:
Stypendium za wyniki w nauce otrzy-

mali:
1. Katarzyna Basiak – średnia ocen 5,5
2. Kamila Basiak – średnia ocen 5,4
3. Zuzanna Stachera – średnia ocen 5,35
4. Aleksandra Hendel – średnia ocen 

5,33
5. Matylda Zamachowska – średnia ocen 

5,33
6. Kinga Majchrzak – średnia ocen 5,28
7. Jakub Blaszyński – średnia ocen 5,27
8. Oliwia Szymczyk – średnia ocen 5,25
9. Natalia Arabasz – średnia ocen 5,22
10. Maja Miśtal – średnia ocen 5,2
11. Klaudia Nowicka – średnia ocen 5,2
12. Kinga Majcher – średnia ocen 5,11
13. Aleksandra Mogielska – średnia ocen 

5,1
14. Dominik Kuleta – średnia ocen 5,09
15. Igor Wróbel – średnia ocen 5,08
16. Martyna Czeczot – średnia ocen 5,00
17. Patryk Jachimowski – średnia ocen 

5,00
18. Wiktoria Maleszak – średnia ocen 

5,00
19. Mateusz Kasiński – średnia ocen 5,00
20. Julia Koza – średnia ocen 5,00
21. Natalia Włodarczyk – średnia ocen 

4,94
Stypendium za w ybitne osiągnięcia 

w dziedzinie sportu otrzymali:
1. Paweł Długosz
2. Wiktor Stachera
3. Mateusz Górecki
4. Filip Opala

Szkoła Podstawowa w Królewcu:
Stypendium za wyniki w nauce otrzy-

mali:
1. Dawid Dobrowolski – średnia ocen 5,5
2. Amelia Stępień – średnia ocen 5,43
3. Amelia Bąk – średnia ocen 5,39
4. Jakub Maleszak – średnia ocen 5,33
5. Wiktor Piekarski – średnia ocen 5,33
6. Amelia Szymkiewicz – średnia ocen 

5,33

 Stypendia dla absolwentów Szkoły Podstawowej w Miedzierzy

 Uczniowie klasy VIII SP Królewiec otrzymali stypendia z rak wójta J. Pawelca

7. Oliwia Bąk – średnia ocen 5,25
8. Jakub Tomczyk – średnia ocen 5,25
9. Milena Krasowska – średnia ocen 5,25
10. Kamila Kos – średnia ocen 5,21 
11. Zuzanna Kosma – średnia ocen 5,16
12. Anna Dudek – średnia ocen 5,16
13. Szymon Kubak – średnia ocen 5,09
14. Miłosz Bugajski – średnia ocen 5,08
15. Anna Piotrowska – średnia ocena 

5,00
16. Magdalena Mikołajczak – średnia 

ocen 5,00
17. Joanna Lachowska – średnia ocen 

5,00
18. Julita Janus – średnia ocen 4,91

Stypendium za w ybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sportu otrzymali:

1. Daria Węgierek
Stypendium artystyczne otrzymały:
1. Natalia Guldzińska
2. Julia Panek
3. Maja Stachura
4. Amelia Owczarek
5. Hubert Nowacki

6. Oliwier Błoński
7. Eliza Opala
8. Julia Opala
9. Martyna Kaczmarczyk
10. Kinga Dawidowicz
11. Zofia Dudek
12. Artur Basiak
13. Paulina Stachera
14. Antoni Jaremcio
15. Maja Łosiak
16. Oliwia Kochel
17. Aleksandra Kowalczyk
18. Urszula Piotrowska
19. Michał Smulczyński
20. Amelia Owczarek
21. Paulina Kowalczyk
22. Wiktor Opala
23. Oliwia Chwaszczyńska
Stypendium artystyczno-sportowe 

otrzymała:
1. Izabella Mogielska

Łącznie wartość wypłaconych stypen-
diów wyniosła 22.780,00 zł
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MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY 
SZUKALI CZAROWNIC…

POMOC DLA SZKÓŁ

SPOTKANIE Z GOSPODYNIĄ

AKTUALNOŚCI

Rajd W POSZUKIWANIU ŚWIĘTOKRZYSKICH CZA-
ROWNIC  jest najbardziej zaczarowanym rajdem na 

świecie. Brali w nim udział mieszkańcy województwa świę-
tokrzyskiego oraz mieszkańcy Gminy Smyków. W czasie 
trasy przez Góry Świętokrzyskie na uczestników rajdu cze-
kało wiele niespodzianek. W tym roku wyjątkowo rajd od-
był się w lipcu. Każdy miał okazję się zaczarować, polatać na 
miotle, spotkać się ze zbójem, poznać najpiękniejsze legendy. 
W trakcie wielu konkursów organizowanych po drodze uczest-
nicy wygrali wiele cennych nagród (pobyt w hotelach, uroczy-
ste kolacje, wstępy do atrakcji turystycznych, udział w  regio-
nalnych wycieczkach). Do pokonania mieli 15,5 km.

Trasa prowadziła przez Świętą Katarzynę - Źródeł-
ko Św. Franciszka - Łysica - Przełęcz Św. Mikołaja - Ka-
konin - Daljanka - Huta Szklana (Osada Średniowieczna)  
Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko z kiełbaska-
mi. Pogoda była wspaniała.  

Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejna IX edy-
cja rajdu, odbędzie się w marcu 2021 roku.

Trzydzieści siedem nowych komputerów 
oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne tra-

fiło do rąk dyrektorów szkół naszej gminy. 

Przedstawiciele fundacji „Polska Gospodyni” 
w sobotę, 4 lipca na terenie Zabytkowego 

Zakładu Hutniczego w Maleńcu zorganizowali 
szkolenia dla pań należących do Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu powiatu koneckiego. 
W edukacyjnym spotkaniu udział wzięły koła 
zrzeszone w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń 
Wiejskich, w tym koła z Gminy Smyków. 

–„Nasza fundacja została powołana 
w celu wspierania kobiet mieszkających na wsi. 
Wspieramy je w różny sposób – to aktywizacja 
dla społeczności lokalnej. To są ‚spotkania z go-
spodynią’ i to jest nasz autorski program pod-
czas którego rozmawiamy bardzo dużo o zdro-

Wspomogły uczniów 
i nauczycieli w na-
uczaniu i nauce na 
odległość, na które 
musieli się przesta-
wić.

Sytuacja epide-
miologiczna w kraju, 
za m k ni ę cie szkó ł 
i placówek oświato-
wych na wiele tygo-
dni wymusiło nowe 
standardy prowa-
dzenia zajęć eduka-
cyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych 

ławkach zasiedli przed monitorami kompute-
rów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu 
do Internetu lub sprzętu, na którym może re-

wiu kobiety, o tym jak dbać o siebie” – mówi 
Alina Kuźmina, wiceprezes fundacji „Polska 
Gospodyni”.

Właśnie takie spotkanie odbyło się w Za-
bytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. 
Na miejsce przybyło kilkadziesiąt gospodyń 
z kół z całego powiatu koneckiego. Była to 
pierwsza forma aktywności Powiatowej Rady 
Kół Gospodyń Wiejskich. Na miejscu odbyły 
się szkolenia z lekarzami, fizjoterapeutami, ale 
i z muzykami! Panie uczyły się gry na organach 
dzięki uprzejmości firmy Yamaha. Na miejscu 
odbyły się także warsztaty kulinarne, a gospo-
dynie prezentowały swoje wyroby. Bardzo 

alizować podstawy programowe. W związku 
z walką z wykluczeniem cyfrowym  w ramach  
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014 – 2020 ruszył projekt „Zdalna szko-
ła”. Gmina Smyków otrzymała dofinansowa-
nie o wartości 100 tysięcy do zakupu sprzętu 
komputerowego niezbędnego do wsparcia 
procesu zdalnego kształcenia. Sprzęt został 
sfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
oraz z budżetu państwa. Gmina nie pono-
si żadnych kosztów. Aby nauka zdalna miała 
sens potrzebny jest odpowiedni sprzęt, zarówno 
u uczniów jak i nauczycieli. Ważne też by był on 
dobrej jakości, aby użytkownik mógł korzystać 
z dostępnych narzędzi służących kształceniu. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, któ-
re podczas zajęć dydaktycznych online będą spę-
dzały przy komputerach po kilka godzin dziennie 
– mówił wójt.

ważnym szkoleniem było to dotyczące finan-
sów – gospodynie uczyły się w jaki sposób ich 
koła mogą pozyskiwać środki na swoją działal-
ność. Mowa była między innymi o projektach 
unijnych, które Koła Gospodyń Wiejskich 
mogą realizować.

Na zakończenie dnia pełnego szkoleń do 
pań dołączyli też włodarze powiatu koneckie-
go: starosta Grzegorz Piec oraz członek Zarzą-
du Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa.

Cały dzień w Zabytkowym Zakładzie Hut-
niczym w Maleńcu zostanie opisany w najnow-
szym wydaniu czasopisma „Polska Gospodyni”, 
które ukaże się 27 lipca.
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WIKTOR PIEKARSKI 
Z SP KRÓLEWIEC 
LAUREATEM OGÓL-
NOPOLSKIEGO 
KONKURSU Z JĘZY-
KA POLSKIEGO

SP w Królewcu wzięła aktywny udział 
w promocji czytelnictwa w ramach 
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2020

Szkolny Test Wiedzy o Majowych Świętach 

  H.Lachowska z oddz. 0 przebrała się za postać 

ulubionej bajki

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLEWCU

Wiktor Piekarski i Szymon Bornicki 2 
kwietnia 2020 r. pomimo pandemii 

reprezentowali szkołę w ogólnopolskim 
interakty wnym konkursie przedmioto-
wym z  języka polskiego pn. „ROZUMIEM 
IV ”. Chłopc y roz wiązali  zestaw zadań 
testow ych i  z  niecierpliwością oczeki-
wali na  w yniki. Okazało się, że  Wiktor 
P i e k a r s k i  z d o b y ł  t y t u ł  L A U R E ATA 
oraz nagrody.

Dumna z osiągnięć szóstoklasisty jest 
cała społeczność szkoły na czele z panią 
dyrektor Anną Cholewińską oraz polo-
nistką p. Agnieszką Nowacką.

G ratuluje my W ik to rowi zaję cia II 
miejsca w Polsce, I miejsca w wojewódz-
twie świętokrzyskim w kategorii SP6.

Z  tej  okazji w  akcję czytelniczą z  ini-
cjatyw y dyrektor Szkoły Podstawo-

wej w  Królewcu p.  Anny Cholewińskiej 
i p. Małgorzaty  Michalak włączyli się na-
uczyciele i uczniowie.

  Z  uwagi na  obowiązujące określone 
ograniczenia, nakazy i zakazy w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii wydarze-
nia w ramach Tygodnia Bibliotek 2020 od-
były  się online.

1. Okładka na książkę  – prezentacja 
w wykonaniu przedszkolaków z oddz. ,,0” 
dostępna na stronie SP Królewiec.

2. „Opowiem ci bajkę” – krótkie filmiki 
z czytaniem bajek nadesłały uczennice kl. 
V a – Natalka Guldzińska i   Milena Kra-
sowska.

W  c z w a r te k ,  3 0  k w ie t nia  2 0 2 0  r. 
z  inicjat y w y nauc z ycielek histo-

rii p. Heleny Karbownik  i p. Magdaleny 
Grzeszczuk, w Szkole Podstawowej w Kró-
lewcu odbył się internetowy Szkolny Test 
Wiedzy o Majowych Świętach.
Celem konkursu było rozbudzanie w dzie-
ciach i młodzieży zainteresowania historią 
narodu polskiego. Test odbył się w ramach 
229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

  Wiktor Piekarski został Laureatem  
Ogólnopolskiego Konkursu

Do  konkursu zgłosiło się 29 chętnych 
uc zniów z  klas IV – VIII .  Okazało się , 
że uczniowie posiadają ogromną wiedzę 
historyczną i świadomość narodową. Test 
składający się z 26 pytań napisali na bar-
dzo wysokim poziomie. Do wyłonienia mi-
strzów, potrzebna była dogrywka!
Lista laureatów:
I miejsce: Jakub Tomczyk – kl. VI B
II miejsce: Jakub Maleszak – kl. VI B
III miejsce:  Dawid Dobrowolski  – kl.VI 

B, Amelia Stępień – kl. VII i Marcelina Ci-
szek – kl. VII.

S e r d e c z n i e  g r a t u l u j e m y  z w y c i ę z-
com oraz wszystkim uczestnikom testu 
o świętach majowych. Swoją postawą i za-
angażowaniem wskazujecie drogę praw-
dziwego patriot yzmu. Dbajcie o  swoją 
przeszłość historyczną, bo to właśnie ona 
kształtuje człowieka i ukazuje właściwe 
drogowskazy życia.

3. ,,Książka stara, nie znaczy  przesta-
rzała” –  uczniowie kl. 7 na lekcjach języka 
polskiego wcielili się w rolę ,,Poszukiwa-
czy książek”.

4 .   , , I L U S T R A C JA  d o   U L U B I O N E J 
K S I Ą Ż K I ”  -  ko n k u r s  z o r g a n i z o w a n y 
przez p. Małgorzatę Michalak przezna-
czony dla klas I-III.

Poprzez głosowanie  na FACEBO-
OKU- nagrodę publiczności zdobyły 
prace uczennic z kl. II:

 I miejsce – Maja Grabarczyk;   
 II miejsce – Antosia Kaczmarczyk; 
 III miejsce – Lena Bąk.

Ponieważ wszystkie prace plastyczne 
był y ciekawe i kreaty wne, jury w skła-
dzie:  p. Małgorzata Michalak, p. Magda-
lena Woźniak, p.  Aneta Grot w  sposób 
tradycyjny, biorąc pod uwagę następujące 
kryteria: zgodność pracy z tematem, tech-
nika wykonania/kreatywność, samodziel-
ność i estetykę, dokonało wnikliwej wery-
fikacji prac w poszczególnych klasach.

Wyniki:

- w kl. I: 
 I miejsce – Alicja Kaniecka i  Julia 

Kochel; 
 II miejsce – Oskar Momot; 
 III miejsce – Bartosz Błoński; 
 wyróżnienie: Kamil Błoński.

- w kl. II: 
 I miejsce – Wiktoria Opala i Antosia 

Kaczmarczyk; 
 II miejsce – Grabarczyk Maja; 
 III miejsce – Lena Bąk.

- w kl. III: 
 I miejsce – Gaweł Nikola; 
 II miejsce – Kornelia Kwaskowicz; 
 III miejsce – Maja Dulewicz; 
 wyróżnienie – Filip Błoński.

5.  Przebranie za  postać z  ulubionej 
bajki nadesłała Hania Lachowska z oddz. 
,,0”.
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZIERZY

Trochę wspomnień z tamtych dni… 
Historia szkoły w Miedzierzy
Najs t a r sze d o k um e nt y szko ln e za -

chowane zostały od roku szkolnego 
1921/22. Nauka odby wała się w w yna-
jętych izbach wiejskich. Budynek w Ka-
węczynie został wybudowany z przezna-
czeniem na leśniczówkę. 

Tak Szkołę w Kawęczynie wspominał 
p. Bronisław Sobczyński:

W roku 1904 Stowarzyszenie Macierz 
Szkolna założyła w Kawęczynie prywatną 
szkołę elementarną, początkowo pod egidą 
ochronki. Właściciel dóbr Ruda Maleniec-
ka Felicjan Jankowski oddał część budynku 
pofabrycznego na lokal szkolny i na miesz-
kanie i na mieszkanie dla nauczyciela wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi, placem 
na zabawy dla dzieci, oraz duży ogród przy 
szkole do użytku nauczyciela. Lokal ten skła-
dał się z trzech dużych pokoi, z kuchni, z ob-
szernej poczekalni i sionki, oraz zabudowań 
gospodarczych i murowanej piwnicy. Obok 
budynku był obszerny plac na zabawy dla 
dzieci i duży ogród do użytku nauczyciela, 
oraz 3 morgi gruntu. W całym tym lokalu nie 
było szyb ani nawet ram w oknach, a drzwi 
bez zamów podparte były tylko cegłami, lub 
dużymi kamieniami. Jeden piec opałow y 
możliwy do użytku, był w pokoju zajmowa-
nym przez nauczyciela, pozostałe piece były 
rozwalone. Podłogi zjedzone przez grzyb, 
uginały się pod stopami. Ściany brudne po-
kryte częściowo pyłem albo szronem. W jed-
nym pokoju stało parę starych i połamanych 
pięcioosobowych ławek szkolnych i nic wię-
cej. W drugim pokoju pełne śniegu i nawozu, 
bo p. leśniczy wykorzystywał go na hodowlę 
królików i kóz. Pułapy pozaciekane, widocz-
nie dachy były dziurawe. Ustępy - prawie 
nowe i to nawet o trzech kwaterach, stały 
na podwórku nieopodal bramy wjazdowej, 
ale wcale jeszcze nie używane i nic dziwnego 
skoro dzieci swoje potrzeby fizjologiczne za-
łatwiały w sionce szkolnej, pod schodami, na 
strychu szkolnym, przede wszystkim wokoło 
szkoły. 

W 1975 roku staraniem dyr. szkoł y 
Elżbiet y Mogielskiej  leśnic zówka zo-
stała w całości zaadaptowana na szkołę. 
W 1980 roku przeprowadzono kapital-
ny remont budynku. Jednak i tamtejsze 
warunki lokalowe, m.in. rozmieszczenie 
i wielkość sal, ogrzewanie piecowe, złe 
naświetlenie słoneczne, nie st warzają 
odpowiednich warunków do nauki i pracy.

MARZEC 1992 – PRZYWRÓCENIE PO 
17 LATACH DAWNEJ GMINY SMYKÓW

Na posiedzeniu gminnej rady w Smy-

kowie, które odbyło się 6. VII. 1992 
roku, radny Roman Pawelec -w imie-
niu społeczności obwodu szkolnego 
Miedzierza – zgłosił projekt budowy 
Szkoły Podstawowej w Miedzierzy. 
Propozycję tę umotywowano, przede 
w s z y s t k i m  p o s ia d a n i e m  w ł a s n e -
go dwuhektarowego placu, zakoń-
czeniem budow y Ośrodka Zdrowia 
w Smykowie, ponadto trudnymi wa-
runkami lokalow ymi szkoł y i wciąż 
wzrastającą liczbą uczniów. Radni po-
parli inicjatywę budowy szkoły i prze-

znaczono na przygotowanie dokumentacji 
50 mln. zł.

Już w czasie następnego spotkania, 
w dniu 31.07.1992 r., na którym obec-
ni byli m.in. wójt- Karol Czarkowski, 
radny- Roman Pawelec, dyr. szkoły- 
Elżbieta Mogielska, poczyniono na-
stępujące ustalenia:

 należy zorganizować społeczny 
komitet budowy szkoły,

 ustalić lokalizację i typ budynku,
 sporządzić dokumentację,
 wprowadzić pewne udoskonale-

nia,
 zaproponować w ykonawcę in-

westycji.
 Ponadto zwrócono uwagę na środki, 

jakie gmina powinna przeznaczyć na bu-
dowę szkoły. Postanowiono pozostawać 

w ścisłym kontakcie zarówno z kie-
leckim kuratorium, jak i z oddziałem 
zamiejscow ym kuratorium oświaty 
i wychowania w Końskich. Dokonano, 
również oględzin pobliskiej szkoł y 
w Górnikach, jako ewentualnego wzo-
ru budynku, który można udoskonalić 
i przenieść na teren Miedzierzy.

W dniu 15.VIII.1992 roku zorgani-
zowano zebranie ludności wiejskiej. 
S o ł t y s  –  Zo f ia  Wa n at  ot w o r z y ł a 
dyskusję witając zebranych, przede 
wszystkim: wójta, radnych, dyrektora 

szkoły i nauczycieli. Jako pierwszy zabrał 
głos radny- Roman Pawelec, który poru-
szył sprawy dotyczące wymówienia dzier-
żawcom użytkowania działki szkolnej oraz 
jej skanalizowania. Natomiast wójt- Karol 
Czarkowski zaproponował zawiązanie 
komitetu b udow y szko ł y,  k tór y miał-
by zadbać o zabezpieczenie około 50 0 
mln. zł. na budowę szkoły pochodzących 
z gminnego funduszu. Zaproponowano, 
aby w skład komitetu weszły następujące 
osoby: Roman Pawelec, Bogusław Dule-
wicz, Zygmunt Kwiecień, Anna Maleszak, 
Krystyna Gierczak, Ryszard Myszkow-
ski,  Marek Lesiak, Zofia Wanat,  Zofia 

  1933 r. lekcja zajęć praktycznych przed 
szkołą w Kawęczynie

  Klasy III, IV, V i VI 1933r. przed szkołą  
w Kawęczynie

  KLASOWA PUBLICZNA SZKOŁA  
POWSZECHNA W MIEDZIERZY

  Widoczny z drogi budynek pierwszej szkoły  
w Kawęczynie - sto lat później.  
Fot. K. Woźniak
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Sosnowska, Wiesław Kubała, Elżbieta 
Mogielska, Wiesława Nowak, Tadeusz 
Andzel, Jerzy Grabarczyk, Andrzej Sta-
nisławski. Propozycję jednomyślnie za-
twierdzono. Ponadto wójt poruszył spra-
wę założenia Ludowy Zespół Sportowy 
we wsi Miedzierza, z którego to młodzież 
mogłaby wspierać G.L.Z.S. w różnego ro-
dzaju zawodach sportowych. Nadmienio-
no także, iż  w perspektywicznym planie 
rozwoju gminy jest plan budowy ośrod-
ka wypoczynkowego w okolicach szkoły 
– Miedzierza z siedzibą w Kawęczynie. 
Zebranie zakończyły wystąpienia: p. Mi-
chała Wanata, który zwrócił uwagę zebra-
nych na projekt wytyczenia przez geodetę 
drogi od cmentarza w Miedzierzy w kie-
runku szosy kieleckiej, oraz p. Ryszarda 
Myszkowskiego, który mówił o poprawie 
drogi dojazdowej do wsi Pokoradz.

D y r e k to r  s z ko ł y  El ż b i e t a  M o g i e l -
s k a  w y s t ą p i ł a  d o  U r z ę d u  G m i n n e g o 
w Smykowie z pismem uzasadniającym 
konieczność budow y szkoł y. Przedsta-
wiła sytuację lokalową szkoły oraz pro-
gnozy demograficzne dotyczące uczniów 
wchodząc ych w skład obwodu Szko ł y 
Podstawowej w Miedzierzy. Pani Mogiel-
ska napisała, iż „Szkoła mieści się w adopto-
wanym budynku leśnictwa. W 1980 r. prze-
prowadzono kapitalny remont budynku, aby 
mogły uczyć się w nim dzieci. Mimo to budy-
nek jest nieprzystosowany do nauki (ciasne, 
małe sale, złe oświetlenie- małe okna, sale 
są przejściowe, ogrzewanie piecowe), a w naj-
bliższej przyszłości nie pomieści uczniów. 
W tej chwili (r. szk. 1992/93) szkoła liczy 
120 uczniów, w przyszłym – 130, w następ-
nym - 145. Z list rodzących się dzieci widać 
wyraźny wzrost w każdym roku. Obserwuje 
się pozostawienie młodych ludzi we wsiach 

obwodu szkolnego. Osiedlenie się na stałe 
obrazuje przyrost nowych domów mieszkal-
nych. Już w tej chwili dwie klasy II i III uczą 
się w salach obiektów parafialnych, aby 
uniknąć zmianowości i zapewnić uczniom 
lepsze warunki do nauki. Mimo trudnych 
warunków lokalowych praca szkoły jest na 
dobrym poziomie. Prowadzi się żywienie dla 
50 uczniów. W szkole jest dobrze zorganizo-
wana biblioteka szkolna wraz z Biblioteką 
Publiczną. Odczuwa się jednak uciążliwość 
braku odpowiedniego budynku. Tutejsze spo-
łeczeństwo widzi potrzebę budowy szkoły 
i jest gotowe wesprzeć budowę szkoły pracą 
i funduszami”.  

W dniu 13. XI.1992  roku odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Społecznego 
Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej 
w Miedzierzy z udziałem wójta- Karo-
la Czarkowskiego oraz pracownika UG 
– Ryszarda Janusa ,  któr y przedstawił 
zebranym plan sytuacyjny placu pod bu-
dowę szkoły. Podkreślił także, iż w per-
spekty wicznym planie rozwoju budow-
nictwa wiejskiego ważne jest, aby wziąć 
pod uwagę usytuowanie i budowę oczysz-
czalni. Pozyskanie funduszy na ten cel  
będzie korzystne, gdyż 80% kosztów jej 
budowy można będzie pozyskać z Fundu-
szu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego 
i Europejskiego. Przedstawiciele UG, Spo-
łecznego Komitetu budowy szkoły oraz 
dyrektor szkoły zostali zobowiązani do 
przeprowadzenia z Kuratorium Oświaty 
rozmowy dotyczącej wejścia w plan bu-
dów na terenie woj. Kieleckiego projektu 
budowy szkoły w Miedzierzy oraz finan-
sowego zabezpieczenia.

19. IV. 1993 r. PRZETARG
Ze zgłoszonych 9 przedsiębiorstw do 

przetargu dopuszczono 4 firmy , o wybo-
rze wykonawcy zadecydowała komisja. Po 
wnikliwym przeanalizowaniu możliwości 
ekonomicznych, technicznych i finanso-
wych wybrano Kombinat Przemysłowo – 
Budowlany z Kielc. Następnie wywierco-
no na placu szkolnym studnie głębinową.

15. IX. 1993 r. ROZPOCZĘCIE BUDO-
WY SZKOŁY

W  t y m  d n iu  o dby ł o  si ę  s p ot ka n i e , 
w którym uczestniczyli: Dyrektor KBP, 
władze gminne, kierownik budowy, dyrek-
tor szkoły, przewod. Społ. Kom. Budowy 
Szkoły i sołtysi wsi Miedzierza, Matyniów. 
W związku z tym, iż działka szkolna nie 
posiadała prawomocnego aktu własno-
ści, Urząd Gminy w Smykowie poczynił 
starania o uzyskanie zezwolenia, aby fir-
ma budowlana mogła rozpocząć budowę 
szkoły. Ponadto zobowiązano dyr. Elżbie-
tę Mogielską do sądowego uregulowania 
spraw dotyczących aktu własności działki 
szkolnej. 

20.X.1993 r. złożono do Sądu Rejono-
wego w Końskich dokumentację i wnio-
sek dotyczący zasiedlenia nieruchomości 

położonej na terenie wsi Miedzierza. Po 
odbyciu 7 przewodów sądowych, przesłu-
chaniu świadków- właścicieli gruntów i ich 
spadkobierców, w dniu 22.XII.1993 roku 
sąd wydał postanowienie stwierdzające, 
iż: skarb państwa – Kuratorium Oświaty 
w Kielcach nabył z dniem 2 stycznia 1971 
r. przez zasiedlenie własność nierucho-
mości położonej we wsi Miedzierza, o po-
wierzchni 2 hektary oznaczonej na mapie 
gminy jako działka z przeznaczeniem na 
budowę szkoły.

16.III.1994 r. dyr. Szkoły Elżbieta Mo-
gielska złoż y ł a w S ą dzie Rejo n ow y m 
w Końskich wniosek o założenie księgi 
wieczystej i wpis dotyczący prawa wła-
sności.

31 .V.19 94  r.  w s t r z y m a n o  b u d owę 
szkoły ze względu na brak funduszy oraz 
zmiany związane z wyborami samorzą-
dowymi.

Październik 1994 r. – WZNOWIENIE 
BUDOWY SZKOŁY

Dnia 27. XII .1994 r. na sesji gminnej 
rady zat wierdzono budżet na budowę 
szkoły w wysokości 800 mln. zł. Kurato-
rium Oświaty i Wychowania w Kielcach 
zadeklarowało kwotę 700 mln. zł. W 1995 
r.  ukońc zono projek t budow y I piętra 
szkoły.

1 stycznia 1996 r. 
Po przesunięciu o dwa lata obligato-

ryjnego terminu przejęcia przez gminy 
szkół podstawow ych, są one ponownie 
zarządzane przez w ładze lokalne.  O d 
pierwszych godzin nowego roku władze 
2/3 gmin musiały się zmierzyć z twardą , 
oświatową rzeczywistością. Szkoła Pod-
stawowa w Miedzierzy znalazła się pod 
Zarządem UG w Smykowie: wójt – Stefan 
Basiak, sekretarz – Michał Hebda. 

Luty 1996 r. 
Po przejściu na emeryturę dyr. Elżbie-

ty Mogielskiej obowiązki dyrektora szkoły 
sprawowała p. Zofia Stępień, która kilka 
miesięcy później tj. w październiku zosta-
ła nową dyrektorką szkoły.

  Dyr. Elżbieta Mogielska

  Plac budowy
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZIERZY

1997 r. odbyła się sesja Rady Gminy 
w Smykowie. Już na początku doszło do 
pewnego zgrz y tu w demokrat ycznych 
trybach zebrania, kiedy prowadzący sesję 
zignorował wniosek o przesunięcie gło-
sowania nad uchwałą w sprawie budowy 
szkoły w Miedzierzy zwłaszcza, że na sali 
znajdowali się przedstawiciele Społecz-
nego Komitetu Budow y Szkoł y w Mie-
dzierzy. Tym sposobem przewałkowano 
punkt po punkcie wszelkie problemy, aż 
wreszcie swojej kolejki doczekało się jak 
się okazało na najważniejsze i niezwykle 
kontrowersyjne głosowanie o podjęcie 
p r zez S mykow ski  sam or zą d p oż yc zki 
w kwocie 300 000 zł. na przyspieszenie 
budowy szkoły. Punkt ten wywołał praw-
dziwą burzę na sali. Do poparcia wniosku 
o pożyczkę przekonywali radni z obwodu 
miedzierskiej szkoły: Zofia Wanat, Roman 
Pawelec, Ewa Mijas, Jan Fidor. Przed sa-
mym postanowieniem wniosku wójt – Ste-
fan Basiak w dość aksamitnym wystąpie-
niu oznajmił, że z długiem gminę przejął 
i nie chciałby jej zadłużonej zostawić. Dla 
części słuchających słowa te zabrzmiały 
jako wyraz niechęci do podejmowania po-
życzki. Wtedy dopiero wywiązał się istny 
targ. W atmosferze próśb, płaczu, kłótni 
uaktywnili się członkowie SKBS, m.in. Ry-
szard Myszkowski, Zbigniew Serek, Marek 
Lesiak i Robert Czaja. Zwłaszcza krewskie 
wystąpienie R. Myszkowskiego  spotkało 
się z prośbą wyproszenia  go z sali i po-
straszenie policją. Obrońcy szkoły goto-
wi byli nawet okupować budynek urzędu, 
gdyby sprawiedliwość nie stanęła po ich 
stronie. Do zrozumienia wagi problemu 
przekonywała również dyrektorki p. Zofia 
Stępień. Ostatecznie przeforsowano, że 
radni będą głosować, ale tajnie. Przeciw 
takiemu sposobowi bezskutecznie sprze-
ciwiała się Zofia Wanat. Po przeliczeniu 
głosów okazało się, że 8 radnych poprało 
oświatowy wniosek, a 7 było przeciw po-
życzce. Niebawem przedstawiciele SKBS 
wraz z wójtem gminy udali się do Kielc do 
wicekuratora Korczyńskiego, który podpi-
sał obiecaną kwotę ( 300 000 zł) na wspo-
mnianą inwestycję. W ten sposób oprócz 
zapisanych wcześniej w budżecie 200 tys. 
zł szkoła pozyskała dodatkowe 600 tys. 

Optymiści liczyli, że uroczyste otwarcie 
nowej Szkoły Podstawowej w Miedzierzy 
nastąpi już 1 września 1998 roku. 

Styczeń- luty 1999 r. 
Po wielu trudach i znojach tamtejsza 

społeczność wreszcie doczekała się no-
wej szkoły. Nauczyciele, uczniowie i rodzi-
ce ramię w ramię sprzątali sale lekcyjne. 
Wspólnie ozdabiano ściany klas, aby nauka 
nareszcie stała się przyjemnością.

1  c z e r w c a  1 9 9 9  r.  U R O C Z Y S T E 
OTWARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

J u ż  p o  g o d z i n i e  10 . 0 0  z e  w s z y s t-
kich stron niewielkiej niewielkiej wioski 
w kierunku nowego budynku szkolnego 
ciągnęły grupy odświętnie ubranych naj-
młodszych i dorosłych miedzierzan. Świę-
towała cała wieś, gdyż po siedmiu latach 
wspólnych w ysiłków prz yszła pora na 
uroczyste przekazanie do użytku nowe-
go budynku szkolnego. Radość była tym 
większa, gdyż udało się rozwiązać pro-
blem lokalizacji szkoły, przedszkola, jak 
również mającego powstać od września 
gimnazjum. Punktualnie o godzinie 11.00 
spotkanie na placu przed szkołą rozpo-
częto uroczyste przecięcie wstęgi, w któ-
rym uczestniczyli kurator Jan Korczyński, 
starosta konecki Adam Sosnowski, wójt 
gminy Smyków Zbigniew Kijewski i dyrek-
tor szkoły Zofia Stępień. Następnie przy 
zaimprowizowanym na szkolnych scho-
dach ołtarzu polow ym odbyła się msza 
święta. Dokonując poświęcenia nowego 
budynku szkolnego, proboszcz Włady-
sław Sarwa gratulował mieszkańcom Mie-
dzierzy i władzom samorządowym gminy 
Smyków wytrwałości i uporu, a uczniom 
życzył, aby niczym szybujące wysoko na 
niebie ptaki sięgali do najodleglejszych 
zakamarków wiedz y, wzbijając się tym 
samym na wyżyny społeczne i intelektu-
alne. Po mszy w swoim krótkim wystąpie-
niu historię budowy szkoły przypomniał 
przewodniczący Komitetu Budowy Roman 
Pawelec. Oficjalną część uroczystości za-
kończyły życzenia, w tym między inny-
mi od przewodniczącego Rady Powiatu 
w Końskich Waldemara Komorowskiego, 
starosty koneckiego Adama Sosnowskiego 
i burmistrza Końskich Henryka Popika.

1999 r. – na wniosek radnych w Smyko-
wie zwołano sesję nadzwyczajną. Zmie-
niono na niej wcześniejsze ustalenia do-
tyczące lokalizacji gimnazjum na terenie 
gminy. Poprzednio radni zdecydowali, iż 
gimnazjum powstanie w Królewcu. Wywo-
łało to sprzeciw mieszkańców Miedzierzy. 
Na wniosek pięciu radnych zwołano więc 
sesję nadzwyczajną, na którą zaproszono 
dyr. Wojciecha Dębskiego, przedstawi-
ciela kuratorium z Kielc. Przedstawił on 
założenia i zasady wprowadzanej reformy 
oświaty. W głosowaniu tajnym zmienio-
no wcześniejsze ustalenia. Stosunkiem 
głosów 10 do 5 radni zdec ydowali ,  że 
gimnazjum będzie się mieścić w nowo wy-
budowanym budynku SP w Miedzierzy. 
Wójt- Zbigniew Kijewski oświadczył, że 
zdanie Rady Gminy i mieszkańców jest dla 
niego najważniejsze. Przez najbliższe dwa 
lata funkcję dyrektora gimnazjum pełnił 
będzie pełnomocnik wójta- Ryszard Bie-
lak.

1.IX.1999 r. – ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO W GIMNAZJUM

To był pamiętny dzień dla uc zniów, 
ich rodziców i nauczycieli. Do gimnazjum 
przybyła młodzież z różnych szkół pod-
stawowych, aby rozpocząć naukę w nowej 
szkole. Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego odbyło się przed budynkiem szko-
ły. Na spotkanie przybył wójt Zbigniew 
Kijewski wraz z zastępcą Bożeną Słusz-
niak. W uroczystości udział wzięli ksiądz 
p ro b o szc z Wła d y sław S a r wa ,  k sią dz 
wikariusz Robert Kryczka , nauczyciele 
i rodzice uczniów. Pod koniec spotkania 
dyrektor Ryszard Bielak poinformował ze-
branych o podziale uczniów na trzy klasy.

  Pani Zofia Stępień przejmuje obowiązki 
dyrektora szkoły.

  Początek roku szkolnego 1999r.

  Uroczyste otwarcie Gimnazjum  
w Miedzierzy

  Gimnazjum w Miedzierzy
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80. ROCZNICA PACYFIKACJI KRÓLEWCA I ADAMOWA

80. ROCZNICA PACYFIKACJI 
KRÓLEWCA I ADAMOWA

„Do smykowskiego lasu szli 
Niosąc na ustach śmierci ton. 

Stu czterech ojców, braci mych. 
Zabranych siłą spod strzech, spod bram. 

W milczeniu wróg prowadził ich 
By wyrok śmierci wydać tam…”

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy w gminie Smyków miały się odbyć 

uroczystości 80. Rocznicy Pacyfikacji Kró-
lewca i Adamowa. Niestety, ze względu na 
sytuację panującą w kraju i na świecie zwią-
zaną z epidemią koronawirusa i nałożonymi 
restrykcjami tradycyjna msza w intencji za 
pomordowanych nie odbyła się w smykow-
skim lesie, ale w kościele parafialnym, oraz 
w późniejszym terminie.

Przed Mszą Świętą Wójt Gminy Smyków 
Jarosław Pawelec, przypomniał wydarze-
nia z tamtego okresu: „Szanowni Państwo. 
7 kwietnia 1940 roku w Królewcu i Adamo-
wie, w gminie Smyków, miała miejsce jedna 
z pierwszych w Europie masakra ludności 
cywilnej, jakich hitlerowcy dopuścili się 
w czasie II wojny światowej, jednego dnia 
Niemcy zamordowali tutaj 104 mężczyzn, 
w wieku od 16 do 82 lat. Po 80-ciu latach 
od tamtej tragedii, winni jesteśmy tym lu-
dziom pamięć i modlitwę, ponieważ ponieśli 
największą z ofiar – ofiarę życia. Przez wiele 
lat nie wolno było oficjalnie obchodzić rocz-
nicy tragedii inaczej, niż według świeckiego 
obrządku. Dopiero od 1990 roku mieszkań-
cy naszej gminy zaczęli zbierać się w miej-
scu kaźni swoich rodaków — na skraju lasu 
w Smykowie, by tam uczestniczyć we mszy 
żałobnej”.

Tegoroczna data obchodów rocznico-
wych przypadała w dniu 19 kwietnia 2020 
roku. Jako Samorząd byliśmy przygotowa-
ni na duże uroczystości, godne 80 Roczni-
cy, w której miało uczestniczyć wielu gości 
a mszę świętą zgodził się celebrować biskup 
radomski Henryk Tomasik. Niestety życie 
zweryfikowało te plany. Dlatego spotykamy 
się dziś tutaj, w naszej świątyni aby wspól-
nie modlić się za naszych bliskich. Dziękuje 
Państwu za przybycie mimo trudnej sytu-
acji. Apeluję abyście Państwo dbali o swo-
je zdrowie i życie bo jest ono największym 
dobrem. Dziękuje Księdzu Proboszczowi za 
organizacje mszy świętej i modlitwę – dodał 
wójt Jarosław Pawelec.

Następnie głos zabrał Zastępca Prze-
wodniczącej Gminy Smyków Grzegorz Le-
siak, który odczytał imiona i nazwiska po-
mordowanych mieszkańców wsi Adamów 
i Królewiec. Mszę Św. celebrował ks. prał. dr 
Piotr Supierz Proboszcz parafii Miedzierza.

W tym dniu wieńce oraz znicze na po-
mniku złożyły poszczególne delegacje: 
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Ja-
rek, Zastępca Przewodniczącej Grzegorz 
Lesiak, Wójt Jarosław Pawelec, Zastępca 
Jerzy Duda, przedstawiciele Stowarzysze-
nia Przyjaciół Gminy Smyków, dyrektorzy 
i nauczyciele z naszych szkół na czele z p. 
Beatą Janiszewską oraz p. Anną Chole-
wińską, Radni, Druhowie z OSP Królewiec 
oraz Harcerze.

Nie zapominamy o tragicznie zmarłych 
mieszkańcach w modlitwie i wspomnie-
niach.
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Kolejna edycja programu „Dobry start” – 
1 lipca ruszył nabór wniosków

Od 01.08.2020 r.  będą przyjmowane wnioski w formie papiero-
wej (tradycyjnej) o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na 

okres zasiłkowy 2020/2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Smykowie 26-212 Smyków 91.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od poniedziałku 
do piątku w godzinach  od 7:30 – 15:30. Od 01.07.2020r. wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 
2020/2021  można również składać droga elektroniczną– za po-
mocą następujących kanałów: Platformy Usług Elektronicznych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); Portalu informacyj-
no-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- 
Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej –ePUAP (http://epuap.gov.pl/); bankowość 
elektroniczna.

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 będzie trwał od 01.11.2020 r. 
do 31.10.2021 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opieku-
nowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także 
osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 

Już od 1 lipca ruszył kolejny nabór wniosków do programu 
„Dobry start” popularnie zwanego 300+. Program prze-

znaczony jest na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się 
dziecka – niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenie przysługuje na uczące się dziecko w wieku od 7 
do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 
roku życia.  

Wnioski do programu „Dobry start” można składać online lub 
drogą tradycyjną. Należy zwrócić uwagę, że termin ich przyjmo-
wania nie jest tożsamy dla formy elektronicznej i tradycyjnej:

 drogą tradycyjną (wnioski w formie papierowej) od 1 sierpnia, 
 drogą elektroniczną już od 1 lipca.

Na dzień 06 lipca 2020r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA 
RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukoń-
czenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłu-
żej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli konty-
nuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje 
do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumenta-
mi, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 zło-
ży wniosek w okresie od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. przyznanie 
i wypłata świadczeń za listopad 2020 r. następuje do dnia 30 listopada 
2020r. W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 w okresie od 1 wrze-
śnia do 31 października 2020r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń 
przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 
2020r. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okre-
sie od 1 listopada do 31 grudnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca zło-
żenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

OKRES ZASIŁKOW Y 2019/2020 trwa od 01.11.2019 r. do 
31.10.2020 r.

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 będzie trwał od 01.11.2020 r. 
do 31.10.2021 r.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZIN-
NYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 W FORMIE TRADY-
CYJNEJ (PAPIEROWEJ) PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.08.2020 r. 
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumen-
tami, do końca okresu zasiłkowego. Wszelkie informacje na temat 
składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane przez pracowników 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie w godzinach od 
7:30 – 15:30 lub pod niżej wymienionym numerem telefonu: 041/37 
39 008  wew. 53. Szczegółowe informacje znajdują się również na 
stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadcze-
nia-rodzinne

łecznej w Smykowie wpłynęło 28 wniosków o ustalenie prawa 
do programu „Dobry Start”, liczba osób uprawnionych do otrzy-
mania świadczenia wynosi 42 uczniów.

Wszelkie informacje na temat składania wniosków o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganą dokumenta-
cją są udzielane przez pracowników Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Smykowie w godzinach od 7:30 – 15:30 lub pod 
niżej wymienionym numerem telefonu: 041/37 39 008  wew. 53. 
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod 
adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/300-zl-na-wypraw-
ke-szkolna-1-lipca-rusza-nabor-wnioskow-do-programu-dobry-
-start
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W 
GMINIE SMYKÓW W 2020 R.

AZBEST 2020

Do pomocy w ramach ministerialnego Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie Gminy Smyków 
zakwalifikowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 189 rodzin, liczba osób w tych rodzi-
nach to 440 osób.

 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Smykowie  kwalifikowali osoby i rodziny spełniające 
warunki Programu na podstawie ustawy i wytycznych  Minister-
stwa. Pomocą zostały objęte rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej w których dochód nie przekraczał 200% 
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z po-
mocy społecznej  tj.

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej  -  dochód net-
to nie mógł przekroczyć kwoty 1402 zł.

 w przypadku rodziny -  dochód netto nie mógł przekroczyć 
kwoty 1056 zł. na każda osobę w rodzinie.

W okresie styczeń – maj br. w ramach zawartej umowy z Kie-
leckim Bankiem Żywności rozdysponowano zgodnie z wytyczny-
mi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ponad 21 ton 
artykułów żywnościowych dla 440 osób najbardziej potrzebują-
cych z terenu naszej gminy zakwalifikowanych do otrzymywania 
pomocy. 

Ze względu na ogłoszoną w marcu br. pandemię koronawirusa 
i koniecznością pozostania w domach do pomocy przy realizacji 
Podprogramu 2019 poprosiliśmy wojsko.  W m-cu  kwietniu i maju 
br. żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Teryto-
rialnej przetransportowali żywność z Kieleckiego Banku Żywno-

W związku z tym, że zjawiska takie jak eksplozja demogra-
ficzna oraz konsumpcyjny model życia powodują stopniową 

degradację środowiska przyrodniczego zachodzi,  konieczność 
zmiany relacji między gospodarką człowieka a środowiskiem, 

na rzecz rozwoju zrównoważonego. Potrzeba stosowania 
zasady ekorozwoju musi być szeroko rozpowszechniona wśród 

społeczeństwa.
Celem projektu jest zwiększanie świadomości mieszkańców 

w zakresie ochrony zasobów środowiska naturalnego i wyuczenia 
zachowań proekologicznych. Wzrost wiedzy i świadomości ekolo-
gicznej u młodych mieszkańców Gminy w myśl zasady, „ czym sko-
rupka za młodu nasiąknie…”, pogłębi świadomość społeczną na 
temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza, uwraż-
liwi uczestników na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżno-
rodnością a także polepszy wizerunek Gminy Smyków i regionu, 
jako miejsca zadbanego i czystego. Ze względu na zróżnicowany 
poziom wiedzy na temat problemów ochrony środowiska oraz 
ekologii, program edukacyjno-informacyjny przeprowadzony 
w Gminie Smyków będzie na różnych poziomach zaawansowania 
wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych. Odbiorcami 
programu edukacyjnego będą: dzieci z punktów przedszkolnych, 
oddziałów „0” oraz uczniowie szkół podstawowych. W ramach 
edukacji ekologicznej zostaną ogłoszone 4 konkursy w których 
weźmie udział ok.350 uczniów ze szkół i przedszkoli z terenu 
Gminy Smyków. Organizacja konkursów będzie oparta na przy-
jętych przez Gminę Smyków regulaminach zawierających szcze-
gółowe zasady konkursów.

Planowany termin ogłoszenia konkursów – 1 wrzesień 2020r.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2020 roku w ramach „ 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi-
ny Smyków na lata 2012 – 2032” zostało realizowane zadanie pn. 
„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smy-
ków w 2020r.”. W ramach zadania usunięto z 20 nieruchomości  
2 472 m² tj. 29,83 Mg wyrobów zawierających azbest  Koszt cał-
kowity zadania wyniósł 16 272,00 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – w Gminie 
Smyków zakończono realizację Podprogramu 2019

ści do Smykowa następnie 7 ton żywności  w kwietniu dostarczy-
li prosto do domów osób korzystających z pomocy. W miesiącu 
maju mieszkańcy samodzielnie odbierali żywność z zachowaniem 
wszelkich wymogów sanitarnych i dystansu społecznego.

W tym miejscu pragnę serdeczne podziękować wszystkim oso-
bom, którzy pracowali przy rozładunku i pakowaniu żywności. 
Dziękuję za wyrozumiałość, życzliwość, bezinteresowną pomoc 
oraz ciężką pracę na rzecz osób potrzebujących. 

Renata Marzec
GOPS w Smykowie 
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Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać się w przy-
szłości

O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce pod-
czas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie przepro-
wadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 
2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane co 
10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość jak i kierunek zmian 
zachodzących w polskim rolnictwie. Spis rolny jest przeprowa-
dzany wśród osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są 
użytkownikami gospodarstw rolnych.

Dlaczego spis rolny jest ważny? Wiemy, że to co robicie jest 
potrzebne!

Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniższym pozio-
mie podziału terytorialnego (gminy), które są niezbędne do pro-
wadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej 
oraz analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 
2010 – 2020. Ponadto dane zebrane podczas spisu rolnego zo-
staną wykorzystane do oceny instrumentów Wspólnej Polityki 
Rolnej, w tym negocjacji w ramach UE - rodzaju oraz wielkości 
dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Istotne będzie także 
zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, krajobraz i zmiany 
klimatyczne.

Wybierz wygodną metodę realizacji spisu
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płaszczyznach – 

dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych responden-
tów. Dbając o ich wygodę, podczas najbliższego spisu, to właśnie 
samospis internetowy będzie podstawowym kanałem przeka-
zywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały okres 
trwania PSR, wystarczy tylko urządzenie z dostępem do inter-
netu. Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie 
posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich 
przygotowane będą stanowiska, na których będzie można się nie 

Komunikat Wojewódzkiego Biura  
Spisowego w Kielcach na temat 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020

tylko spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych 
osób.

Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze:
     od 16 września wywiad telefoniczny przeprowadzany 

przez rachmistrza telefonicznego,
     od 1 października  wywiad bezpośredni przeprowadza-

ny przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia 
mobilnego. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samo-
spisu internetowego nie może odmówić przekazania danych w 
formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00 
– 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 będzie można po-
twierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać pomoc 
techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1” - spisać się 
przez telefon, do czego również zachęcamy.

Chronimy dane naszych respondentów 
Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spisu Rolne-

go są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wy-
łącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia 
identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że 
realizując spisy nigdy nie pytamy o numer konta, czy karty kre-
dytowej, a dane osobowe respondentów nie są nigdzie przeka-
zywane. 

Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba i warto 
się spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrolnictwo.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę
spisrolny.gov.pl



Kwiecień-Lipiec str. 19Smyków Nasza Gmina

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEDZIERZY

Szkoła w Miedzierzy dołączyła do akcji zbiórki nakrętek dla 
Dagmary zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej 

i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Ko-
necka”. Dagmara jest ich podopieczną, od dziecka porusza się na 
wózku i potrzebuje środków finansowych na zakup sprzętu re-
habilitacyjnego. Potrzebuje dużej ilości nakrętek. Więc Kochani 
razem damy radę .... pomaganie jest fajne!

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem 
powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”  

- Papież Franciszek.

Ci, co zasmakują choć raz w książkach, nigdy nie przestaną ich sma-
kować.  Książki pochłaniają nasz czas, wciągają w swój niesamowity 

świat, zmieniają nas i nasze spojrzenie na wszystko, co nas otacza. 

Ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczny 
Internet.Tegoroczna – czwarta – edycja nosiła tytuł „Działajmy 

razem!”. Celem zainicjowanego przez SP nr 29 im. Królowej Jadwigi 
w Częstochowie przedsięwzięcia było uwrażliwianie młodego pokole-
nia na etyczne, komfortowe i bezpieczne poruszanie się w sieci. W tych 
prestiżowych, bo pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora 
Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy, zmaganiach dotyczących 
stworzenia w programie graficznym plakatu odzwierciedlającego treść 
apelu Działajmy razem! wzięli udział uczniowie z całej Polski, w tym 
i z naszej szkoły.

Najpiękniejszymi dziełami i kreatywnością jury zachwyci-
li także uczniowie z SP w Miedzierzy:

 w kategorii kl. 1-3: 
I miejsce – Ksawery Mijas, 

 w kategorii kl. 7-8: 
III miejsce ex aequo Aleksandra Hendel i Natalia Giermach. 

Dyplomy i nagrody zostały przesłane dla laureatów pocztą. 
Opiekę merytoryczną i formalną nad uczniami sprawowała p. 
Izabela Basiak – nauczyciel plastyki i informatyki.

ZBIERAMY NAKRĘTKI!

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Fotograficznego

SP Miedzierza na podium!

Uczniowie   SP w Miedzierzy również znają smak książek. 
A kiedy najciekawiej spędzić czas z książką? Oczywiście wio-
sną na łonie kwitnącej przyrody. Ogłoszony na początku maja 
Szkolny Konkurs Fotograficzny „ Zasmakuj wiosny z ulubio-
ną książką” doczekał się rozstrzygnięcia. Zorganizowany był 
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Cieszył się za-
interesowaniem uczniów, więc trudno było jury w składzie: 
p.  dyrek tor Beata Janiszewska, pedagog Katarz yna Spera 
i polonistka Agnieszka Czarnecka, wybrać te najlepsze prace. 
Celem konkursu było: budzenie zainteresowań przyrodą wła-
snego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicz-
nej, prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii, 
rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i twórczej 
wyobraźni uczniów. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 
IV – VIII. Zgodnie z tematem konkursu, na zdjęciu musiała być 
widoczna ulubiona książka z wiosennym elementem przyrody. 
Oto wyniki:

I miejsce (ex aequo) – Wiktoria Giermach kl. IV i Natalia Opala 
kl. IV  

II miejsce (ex aequo) – Izabela Stachura kl. VI i Natalia Gier-
mach kl. VIII  

III miejsce (ex aequo) – Mateusz Kasiński kl. IV i Amelia Gra-
barczyk kl. VII 

Wyróżnienia: Anna Żądło kl. VII, Matylda Zamachowska kl. V, 
Amelia Zroślak kl. VI i Katarzyna Basiak kl. VI.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody 
książkowe.
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

„Pierwszy Dzień 
Wiosny z Pszczołą”

Konkurs muzyczny 
„DO HYMNU”

Nauczyciele z niespodzianką na Dzień Dziecka dla 
przedszkolaków ze Smykowa

W ramach konkursu „Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą” organizo-
wanego przez Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogo-

wie, Przedszkole w Smykowie wzięło udział w konkursie oraz otrzymało 
wyróżnienie. W ramach konkursu „Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą” 
do dalszego etapu przeszli: Nikodem Lachowski oraz Urszula Maleszak. 
Wszystkim przedszkolakom  gratulujemy i dziękujemy za udział w konkur-
sie. Podziękowania składamy rodzicom naszych przedszkolaków, którzy 
jak zawsze stanęli na wysokości zadania i pomogli dzieciom przygotować 
odpowiednie stroje. Za zorganizowanie konkursu odpowiedzialna była 
Pani Justyna Łosiak.

Przedszkolaki z Przedszkola w Smykowie wzięli udział w dwóch kon-
kursach w ramach prowadzonego nauczania zdalnego „Do Hym-

nu”. Dzieci z pomocą rodziców nagrały filmik, a organizatorzy wyłonili 
zwycięzców. Wszystkie dzieci świetnie okazały postawę patriotyczną 
i szacunek do Ojczyzny.

Gratulujemy odwagi!

Witaminki dla Księżniczki Marcelinki” to tytuł spektaklu, 
który dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy przed-

szkola oraz pracownica Urzędu Gminy w Smykowie przygotowali 
dla dzieci z przedszkola. To niespodzianka z okazji Dnia Dziecka! 

Dorośli przygotowali i nagrali spektakl-niespodziankę o cha-
rakterze profilaktycznym, barwnym i humorystycznym „Wita-
minki dla księżniczki Marcelinki”. Do tego celu przygotowano 
dekoracje, kostiumy oraz niezbędne rekwizyty. Przedstawienie 
dotyczy zdrowego odżywiania i jego wpływu na samopoczucie 

–„W dostępny dla dzieci sposób pokazuje jak negatywny skutek 
mogą wywołać słodycze i brak w diecie urozmaicenia owocami 
i warzywami. Przedstawienie zostało nagrane oraz udostępnio-
ne dzieciom do obejrzenia z okazji Dnia Dziecka” – mówi Dorota 
Kołodziejczyk, dyrektor Przedszkola w Smykowie.

Przypominamy, że w ubiegłym roku z okazji Dnia Rodziny to 
rodzice przygotowali dla dzieci wiele niespodzianek – między 
innymi Przedstawienie „Rzepka”. W tym roku miała to być baj-
ka „Brzydkie Kaczątko”, jednakże epidemia koronawirusa sku-
tecznie to uniemożliwiła. Jest za to w wersji online inscenizacja 
„Witaminki dla księżniczki Marcelinki” – możecie zobaczyć je 
powyżej, a także na stronie internetowej i fanpage przedszkola.

W przedstawieniu wzięli udział: 
król- Justyna Łosiak 
królowa-Paulina Paluch 
księżniczka- Marcelina Adach 
narrator- Jolanta Błońska 
kucharz- Dorota Kołodziejczyk 
lekarz- Sylwia Pałgan 
damy dworu- Anna Kołodziejczyk. Elżbieta Zynkowska 
książę witaminek- Zaneta Felisek



Kwiecień-Lipiec str. 21Smyków Nasza Gmina

Z ŻYCIA GMINY

Walka z wirusem…
MIESZKAŃCY SZYLI MASECZKI OCHRONNE

W związku z gwałtownie wzrastającą  pandemią koronawirusa 
w marcu mieszkańcy Gminy Smyków rozpoczęli akcję szycia mase-
czek ochronnych. Inicjatorkami tej akcji była Pani Dorota Kołodziej-
czyk oraz Pani Ewa Sosnowska – Dudek. Wójt Jarosław Pawelec 
przekazał na ten cel  pieniądze z budżetu gminy dzięki, którym zaku-
piono potrzebne materiały. 

Do akcji zgłosiło się prawie 50 osób – Niesamowite, mądre, odważ-
ne i pracowite panie z terenu naszej gminy. Liczyła się każda pomocna 
dłoń.

Około 20 tysięcy własnoręcznie uszytych maseczek trafiło do 
wszystkich mieszkańców gminy oraz do wielu placówek z naszego 
województwa:

 Ośrodek Zdrowia w Smykowie 
 Urząd Gminy w Smykowie 
GOPS w Smykowie
Parafia MB Częstochowskiej,
jednostki OSP w gminie Smyków 

Wójt Gminy Smyków
Jarosław Pawelec

serdecznie dziękuje

Ewie Sosnowskiej – Dudek, Dorocie Kołodziejczyk, Zofii Czekaj, Adrianowi Grabarczyk, Monice i Mi-

chałowi Mytkowskim, Monice Czeczot, Urszuli Miśtal, Marysi Kałuzińskiej, Teresie Kiełbus, Renacie Miśta, 

Małgorzacie Kołodziejczyk, Beacie Janiszewskiej, Grażynie Surma, Żanecie Felisek, Ewie Czarkowskiej, 

Anecie Włodarczyk, Marysi Kijewskiej, Marii Basiak, Monice Basiak, Jolancie Wróbel, Kazimierze Opali, 

Ewie Fidor-Różańskiej, Jadwidze Fidor, Aldonie Sosnowskiej, Monice Kasińskiej, Magdalenie Kuśmierczyk, 

Agnieszce Kubała, Agacie Wieczorek, Bożenie Śliz, Irenie Szmit, Halinie Salickiej, Henryce Basiak, Krystynie 

Kochel, Steni Łosińskiej, Gieni Słota, Edycie Kiełbus, Alinie Tomaszewskiej, Edycie Wudarczyk, Agnieszce 

Stefańczyk, Kasi Stefańczyk, Anecie Włoszyczyńskiej, Alinie Opali, Renacie Pacak, Małgosi Mogielskiej, 

Edycie Janus, Sylwii Blaszyńskiej

za zaangażowanie i włączenie się w akcję szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców 
oraz dla wielu placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Dotychczasowa pomoc 

i wsparcie wiele dla nas wszystkich znaczy w tak trudnym czasie.
Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo własne 

i naszych rodzin.

„Dobre uczynki to niewidzialne zawiasy we wrotach nieba” ~ Wiktor Hugo

Szkoła Podstawowa w Królewcu 
Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
Przedszkole w Smykowie
Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich
Hospicjum w Końskich 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
Szpital Onkologiczny w Kielcach 
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka (oddział położniczy).

Potrzeba posiadania maseczek była niesamowita. Dużo osób 
zwłaszcza medyków dzwoniło i prosiło o pomoc. Ci , którzy otrzymali 
maseczki wyrażali ogromną wdzięczność, m.in. Personel Medyczny 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii: „Bardzo szlachetna inicjaty-
wa. Za maseczki, które zostały przekazane do Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii personel medyczny Działu Chirurgii składa podziękowania dla 
Pana Wójta, dla Pań które przyczyniły się do tej inicjatywy oraz wszystkim 
Paniom szyjącym bardzo dziękujemy.”, Personel Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Kielcach: „Pragniemy podziękować za otrzymane 
150 szt. maseczek, które są niezbędne dla personelu podającego posiłki 
pacjentom w Szpitalu Zakaźnym w Kielcach. Dziękujemy Wójtowi Gminy 
Smyków Jarosławowi Pawelec, Ewie Sosnowskiej-Dudek, Dorotce Koło-
dziejczyk oraz wszystkim paniom, które poświęcają swój czas aby pomagać 
innym”, Personel Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich: 
„DZIĘKUJEMY za maseczki , każda ilość maseczek będzie wykorzystana dla 
bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala w Końskich”, Personel 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii: „Bardzo dziękujemy za troskę o nas. 
Gorąco pozdrawiam w imieniu moich koleżanek pielęgniarek”. 

To ogromny i jakże potrzebny w dzisiejszym czasie dar płynący pro-
sto z serca! Wartość ich pracy nie sposób wycenić, gdyż ich wysiłek 
i poświęcenie jest bezcenne! 
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Szanowni Państwo, Czytelnicy Biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W SMYKOWIE

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z 
WRZUTNI NA KSIĄŻKI

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie w sezonie wakacyjnym 
będzie otwarta dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30 – 15.30 

2. Obsługa Czytelników odbywać się będzie przy drzwiach wejścio-
wych placówki  po uprzednim zadzwonieniu domofonem.

3. Na terenie Biblioteki obowiązkowo należy nosić maseczkę lub 
inne zakrycie twarzy. Osoby nie posiadające osłony ust i nosa nie będą 
mogły korzystać z biblioteki.

4. Przed wejściem może znajdować się tylko 1 osoba, Czytelnicy 
oczekujący na zewnątrz zobowiązani są do zachowania 2 m odległości 
między sobą oraz zasłaniania twarzy.

5. Książki oddajemy samodzielnie do wrzutni na książki zainstalo-
wanej przed budynkiem Biblioteki obok domofonu. Oddane woluminy  
będą poddawane kilkudniowej kwarantannie zgodnie z wytycznymi 
Biblioteki Narodowej. Po określonym czasie zostaną ponownie włą-
czone do księgozbioru. 

6. Wypożyczenia możemy dokonać także telefonicznie pod nr tele-
fonu /41/ 37 30 066  i umówić się po odbiór na konkretną godzinę lub 
przychodzimy z gotowym spisem wybranych pozycji.

    7. Bibliotekarz pracować będzie zabezpieczony w przyłbice lub 
maseczkę i rękawiczki jednorazowe ochronne a stanowisko wydawa-
nia książek i wrzutnia będą dezynfekowane.  

    8. Prosimy Czytelników o przestrzeganie ogólnych zasad bezpie-
czeństwa:

 zasłanianie twarzy, noszenie maseczek ochronnych
 zachowania bezpiecznej odległości (2 m)
 w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby, należy nie 

wychodzić z domu, unikać kontaktu z innymi osobami, zwrócić się 
o pomoc medyczną.

1. Wrzutnia służy do samodzielnego zwracania książek wypożyczo-
nych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Smykowie przez całą dobę bez 
konieczności wizyty w Bibliotece.

2. Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwraca-
nej książki do wrzutni. Zbiory należy wkładać pojedynczo, grzbietem 
książki do środka.

3. Wrzutnia jest dostępna całą dobę.
4. Książki z wrzutni wyjmowane są codziennie rano od poniedziałku 

do piątku.
5. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni od-

pisywane są z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
6. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zabru-

dzeń lub zniszczeń zwracanych książek, Biblioteka zastrzega sobie 
prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienie.

7. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. 
8. Zabrania się wrzucania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza 

książkami lub materiałami bibliotecznymi wypożyczonymi w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Smykowie. 

9. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych 
zasad.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku po przerwie spowodowanej 
przez  koronowirusa Gminna Biblioteka Publiczna w Smy-

kowie wznowiła pracę w ograniczonym zakresie, zgodnie z wy-
tycznymi Biblioteki Narodowej i służb sanitarno - epidemiolo-
gicznych . 

Praca Biblioteki i zasady korzystania z księgozbioru uległy 
zmianie, zmodyfikowane zostały godziny otwarcia placówki. 
Biblioteka tak jak zawsze    w sezonie wakacyjnym jest czynna 
w godzinach 7.30 – 15.30 z tą zmianą , że teraz  pracuje wyłącz-
nie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. 

Ze względów bezpieczeństwa zostały wprowadzone tym-
czasowe ograniczenia w wolnym dostępie do księgozbioru, do 
odwołania nieczynna jest też czytelnia placówki, nie będzie wol-
nego dostępu do księgozbioru, czasopism i stanowisk kompute-
rowych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Smykowie jako pierwszej 
w powiecie koneckim działa wrzutnia na książki czyli całodobo-
we urządzenie samodzielnego zwrotu książek. Przede wszyst-
kim chcemy zapewnić naszym czytelnikom bezpieczne korzysta-
nie z biblioteki a także ułatwić zwrot książek o dowolnej dla nich 
porze niezależnie od godzin pracy placówki.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z bi-
blioteki przedstawionymi poniżej. 
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KLUB SPORTOWY SMYKÓW

Przyszłość należy 
do KS Smyków 

AWANS DO KLASY A

Trampkarz młodszy KS Smyków

KLUB WZNOWIŁ 
TRENINGI

Od bieżącego roku nasz klub rozpoczął za-
jęcia dla najmłodszych kategorii wiekowych 
objętych unifikacją PZPN. Zajęcia odbywają 
się w dwóch kategoriach wiekowych: skrzat U7 
i U6 (rocznik 2013/2014) oraz żak U8 i U9 (rocz-
nik 2011/2012). Treningi w zależności od pory 
roku odbywają się na boisku Orlik w Smykowie 
lub sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Miedzierzy i Królewcu. Treningi prowadzi tre-
ner z licencją UEFA B oraz zawodnik drużyny 
seniorów KS Smyków Damian Zbróg. Od mar-
ca trenujemy dwa razy w tygodniu, ze względu 
na przymusową przerwę w kwietniu spowodo-
waną epidemią wirusa, wraz z Zarządem klubu 
podjęliśmy decyzję, że zajęcia będą prowadzone 
bez przerwy wakacyjnej. Od zimy planujemy, 
zgłosić naszą drużynę do rozgrywek ŚZPN, 
tak aby chłopcy mogli rozwijać się i rywalizo-
wać z innymi dzieciakami z poza naszej gminy. 
Zajęcia cieszą dużą frekwencją. Naszym głów-
nym celem jest rozwój indywidualny każdego 
dziecka, zarówno pod względem fizycznym, ale 
również mentalnym i społecznym – informuje 
trener Damian Zbróg

Zgodnie z uchwałą Świętokrzyskiego 
ZPN nr 240/V/2020 w sprawie zakończenia 
rozgrywek sezonu 2019/2020 Klub Sporto-
wy Smyków zajmując 1 miejsce w klasie B 
po rundzie jesiennej uzyskał awans do klasy 
A. Jest to największy sukces klubu. Poniżej 
podsumowanie krótkiej historii klubu.

Dnia 24.02.2014 klub został wpisany 
do rejestru stowarzyszeń sportow ych. 
W klasie B spędzili 6 sezonów, zaczynając 
od 2014/2015. Zajmując kolejno miejsca 
7, 7, 8, 10, 8, 1. W tym czasie drużyna se-
niorów miała czterech trenerów: Jacek Ko-
łodziejczyk, Dawid Kołodziejczyk, Michał 
Milcarz i Robert Baran. Wystąpili również 
w 4 edycjach okręgowego Pucharu Polski, 
docierając w sezonie 2017/2018 i sezo-
nie 2019/2020 do 3 rundy, gdzie mogli się 
mierzyć z drużyną czwartoligową Naprzód 
Jędrzejów (porażka 1-8) i okręgową Piasko-
wianką Piaski (porażka 2-3). W ciągu 6 sezo-
nów zagrali 119 oficjalnych meczów (liga + 
puchar), z czego wygrali 39, zremisowali 15 
i 65 razy schodzili z boiska pokonani. Bilans 
bramkowy 207-266. W barwach drużyny 

Drużyna trampkarza młodszego (rocz-
nik 2007 i młodsi) prowadzona przez tre-
nera Dawida Kołodziejczyka wznowiła 
treningi od 1 czer wca bieżącego roku. 
Chłopcy obecnie w czasie wakacyjnym 
trenują 2 razy w tygodniu. Ponadto w cza-
sie pandemii koronawirusa trener organi-
zował zawodnikom indywidualne, zdalne 
treningi. W czerwcu drużyna trampkarza 
młodszego wzięła udział w eliminacjach 
do turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Na 
początku lipca zawodnicy zostali nagro-
dzeni za zeszły sezon, w którym drużyna 
zajęła III miejsce w rozgrywkach, a także 
za zaangażowanie i pracę na treningach, 
dostając piękne torby firmy Joma, które 
ufundowali anonimowi sponsorzy (zdję-

Minęło sporo czasu od ostatnich zajęć spor-
towych drużyny seniorów KS Smyków. Przez 
pandemię klub musiał zawiesić treningi. We 
wtorkowe popołudnie tj. 26 maja po raz pierw-
szy po dwóch miesiącach przerwy, wznowiliśmy 
swoje treningi – mówi trener Jacek Kołodziej-
czyk. Przez prawie dwie godziny zawodnicy 
podzieleni na grupy trenowali na Orliku w Smy-
kowie. Po długiej przerwie mogli oni ponownie 
poczuć choć odrobinę sportowej rywalizacji. 
Wiemy już, że rozgrywki ligowe rozpoczną się 
2 sierpnia br., więc nasza drużyna powoli wraca 
do piłkarskiego życia – dodaje trener. 

 ŚŻPN jeszcze nie podał dokładnego termi-
narzu spotkań. Klub trenuje dwa razy w tygo-
dniu oraz gra sparingi. W planie są mecze kon-
trolne z Victorią Mniów, Polanie Pierzchnica, 
Orlętami Kielce,  Granatem Borki, Płomieniem 
Wólka i Nowinami oraz cykl turniejów ,,Piłkar-
ska Kadra Czeka’’. O terminach będziemy na 
bieżąco informować w mediach społecznościo-
wych – na stronie klubu. 

cie-trener Dawid Kołodziejczyk i prezes 
Paweł Owczarek).

Drużyna w dalszym ciągu trenuje re-
gularnie i czeka na informacje od ŚZPN 
o w znowieniu rozgr y wek w bieżąc ym 
roku. 

Należy podkreślić, iż w ubiegłym roku 
w yc h o w a n e k  n a s ze g o  k l u b u  –  Ja k u b 
Zbróg zmienił szkołę i barw y klubowe, 
obecnie reprezentuje klub Korona Kielce.

Skład: Łakomiec Dawid, Stachera Da-
wid, Dobrowolski Dawid, Bugajski Miłosz, 
Blaszyński Jakub, Kiełbus Karol, Grabar-
czyk Patryk, Górecki Miłosz, Maleszak Ja-
kub, Maleszak Emil, Czeczot Kacper, Kos 
Krystian, Piotrowski Bartosz, Jaremcio 
Antoni, Długosz Paweł, Rogula Igor. 

zagrało 62 zawodników.
Najwyższa wygrana: Futsal Nowiny – 

KS Smyków 0-10, sezon 2019/2020 
Najwyższa porażka : ŁKS II Łagów – KS 
Smyków 10-0, sezon 2017/2018

Najwięcej występów: 
1. Damian Zbróg – 102 
2. Dawid Kołodziejczyk – 98 
3. Michał Mirosławski - 96

Najlepsi strzelcy: 
1. Damian Dulewicz – 37 
2. Sebastian Adach – 21 
3. Damian Zbróg – 17

Najstarszy zawodnik: Paweł Owczarek, 
43 lata, 5 miesięcy i 4 dni, przeciwko Granat 
II Skarżysko w sezonie 2019/2020

Najmłodszy zawodnik: Hubert Misztal, 
16 lat i 10 dni, przeciwko Polonii Białogon 
w sezonie 2016/2017

Najstarszy strzelec: Paweł Owczarek, 
38 lat, 4 miesiące i 13 dni, przeciwko Radia-
tors Stąporków w sezonie 2014/2015

Najmłodszy strzelec: Kacper Bednarz, 
16 lat, 9 miesięcy i 5 dni, przeciwko Czar-
novii Kielce w sezonie 2018/2019.
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