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KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023” jest współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu pań-
stwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 

rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

OGŁOSZENIE PŁATNE

W związku z trwającymi działaniami związanymi 
z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Szydłów na lata 2016–2023 odbyły się trzy posie-
dzenia Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.
 Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji „Komitet Re-
witalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesa-
riuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przy-
gotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 
funkcję opiniodawczo-doradczą wójta”. Zasady wyzna-
czania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitaliza-
cji zostały określone w Uchwale Nr XXVII/158/2016 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 6 sierpnia 2016 r. 
 Mieszkańcy Gminy Szydłów mieli możliwość zło-
żenia swojej kandydatury poprzez formularz zgłoszeniowy 
w otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, 
który odbył się w dniach 09.09.2016 r.–27.09.2016 r. Do 
Komitetu zgłosiło się 18 przedstawicieli sektora społecz-
nego (mieszkańcy, organizacje społeczne, grupy niefor-
malne), sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rolnicy), 
sektora publicznego (organy władzy publicznej). Człon-
kowie zostali powołani Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta 
Gminy Szydłów z dnia 02 listopada 2016 r.

 I posiedzenie Komitetu ds. Rewitalizacji odbyło 
się 20 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Szydłów. Pierwszym elementem spotkania 
było przeprowadzenie jawnego głosowania na Przewod-
niczącego Komitetu. Członkowie zgłosili Panią Agniesz-

kę Wierzbicką-Baxter, za kandydaturą której jednogło-
śnie opowiedziało się 15 osób. Na stanowisko Sekretarza 
wskazano Panią Izabelę Jaros. Następnie przedstawiona 
została prezentacja dotycząca podstawowych zagadnień 
dotyczących rewitalizacji oraz dyskusja na temat skali 
i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.
 II posiedzenie Komitetu miało miejsce 4 listopa-
da 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłów. 
Przeprowadzona została dyskusja na temat konieczności 
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Szydłów i przedstawiono zakres prac w ramach pro-
jektu Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz 
dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych. 
Posiedzenie podsumował Tomasz Olszacki z łódzkiej Pra-
cowni Archeologicznej „TRECENTO” prowadzącej pra-
ce archeologiczne na terenie Szydłowa, podkreślając jak 
ważnym i cennym dziedzictwem kulturowym charaktery-
zuje się ten obszar.
 III posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 14 li-
stopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szy-
dłów. Przeprowadzono analizę map ewidencyjnych pod 
kątem lokalizacji szydłowskich zabytków oraz obiektów 
i terenów proponowanych do objęcia działaniami rewita-
lizacyjnymi. Omówiono również kryteria formalne i me-
rytoryczne oceny projektów konkursowych dotyczących 
działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiej-
skich.

OBRADOWAŁ KOMITET DS. REWITALIZACJI
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W POTOKU OTWARTO FERMĘ DROBIU
W dn. 12 grudnia br. w Potoku miało miejsce oficjalne otwar-

cie Fermy Drobiu Potok – inwestycji zrealizowanej przez 
firmę EKOPLON Sp. z o.o. Sp. K. z Grabek Dużych. To najwięk-
sza inwestycja na terenie Gminy Szydłów w ostatnich latach.
 Tuż przed przecięciem wstęgi dr Stefan Sajkiewicz powie-
dział, że cieszy się ze zrealizowanego pierwszego etapu inwestycji 
obejmującego cztery bydynki inwentarskie i zaznaczył, że jest to 

najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Doce-
lowo będzie się składać z 9 budynków inwentarskich 
oraz fermy doświadczalnej, która będzie pierwszym 
w województwie świętokrzyskim nowoczesnym ośrod-
kiem badawczym hodowli drobiu. Ferma będzie mogła 
pomieścić 360.000 szt. brojlerów, w dziewięciu budyn-
kach inwentarskich, po 40.000 szt. na jeden budynek. 
Cykl produkcyjny brojlera będzie trwał około 5-6 tygo-
dni. Zastosowane technologie mają sprawić, że ferma 
będzie neutralna dla środowiska naturalnego.
 Kierownikiem fermy został Wojciech Łukasze-
wicz, osoba z wieloletnim doświadczeniem w zarzą-
dzaniu fermami drobiu. Po symbolicznym przecięciu 
wstęgi uczestnicy uroczystości zwiedzili poszczególne 

Wstęgę przeciął dr Stefan Sajkiewicz - prezes EKOPLON 
Sp. z o.o. Sp. K. i Wojciech Łukaszewicz - kierownik fermy.

obiekty, które już następnego dnia miały zostać 
zasiedlone pisklętami.
 W otwarciu uczestniczyli m.in. Michał 
Skotnicki – starosta staszowski, Jan Klamczyński 
– wójt gminy Szydłów, Zofia Słomka – powiato-
wy inspektor weterynarii w Staszowie, radny Ire-
neusz Jastrząb, Tadeusz Kręcisz – sołtys Potoka, 
pracownicy firmy Ekoplon. Poświęcenia budyn-
ków dokonał ks. Edward Szymczyk – proboszcz 
parafii Potok. Uczestnicy spotkania zgodnie pod-
kreślali duże znaczenie nowopowstałego zakładu 
dla lokalnego rynku pracy.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Wnętrze budynku inwentarskiego, który pomieścić może 
40 tys. sztuk brojlerów. W środku temperatura 33°C.
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Lp. Sołectwo Nazwa zadania Kwota na zadanie 
(zł)

1. Szydłów
Cząstkowy remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Szydłów 
o łącznej długości 4500 mb. - nr ewid. dz. 2498, 2499, 2508/2, 2502, 2473, 
2475, 2489 (drogi wewnętrzne) 

29.986,90

2. Potok Rządowy Remont drogi położonej na działkach nr ewid. dz. 474, 480 8.606,24
3. Wymysłów Remont drogi położonej na działce nr ewid. dz. 39 6.567,13
4. Potok Koszty projektu i budowa placu rekreacyjnego w Potoku - nr ewid. dz. 174/3 17.782,23

5. Korytnica Wytyczenie drogi gminnej wraz z uporządkowaniem pasa drogowego i jej 
remontem - nr ewid. dz. 795 13.464,12

6. Kotuszów Remont drogi położonej na działkach nr ewid. dz. 644, 645 13.404,14
7. Jabłonica Remont drogi położonej na działce nr ewid. dz. 650 (390045T) 5.742,49
8. Jabłonica Remont drogi położonej na działce nr ewid. dz. 45 5.742,49
9. Gacki Remont drogi położonej na działce nr ewid. dz. 95 (droga wewnętrzna) 9.985,64
10. Gacki Remont drogi położonej na działce nr ewid. dz. 214 (droga wewnętrzna) 9.985,64
11. Solec Remont drogi nr ewid. dz. 382/5 (droga wewnętrzna) 6.972,59
12. Solec Zakup wyposażenia do altany ogrodowo-grillowej 5.770,00
13. Solec Zakup zabawek do wnętrza przedszkola 3.000,00
14. Solec Projekt altany ogrodowo-grillowej 1.230,00
15. Osówka Remont drogi gminnej nr ewid dz. 116 (390025T) 7.944,56
16. Osówka Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 4.500,00
17. Rudki Ogrodzenie remizy OSP w Rudkach nr ewid. dz. 95 15.083,41
18. Wolica Ogrodzenie placu zabaw w Wolicy 9.146,00
19. Wola Żyzna Wykonanie wylewki wyrównującej w budynku OSP Wola Żyzna 10.000,00
20. Wola Żyzna Zakup wyposażenia dla palcu zabaw w Woli Żyznej wraz z montażem 4.303,75
21. Grabki Duże Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 388 (390018T) 10.252,90

22. Grabki Duże Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy odcinków        
oświetlenia w Grabkach Dużych 6.000,00

23. Brzeziny Remont drogi nr ewid. dz. 40/1 (droga wewnętrzna) 4.656,00
24. Brzeziny Remont drogi nr ewid. dz. 125 (droga wewnętrzna) 4.656,00
25. Brzeziny Uporządkowanie wraz z wyrównaniem placów nr ewid. dz. 363, 302/2 7.990,44
26. Mokre Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 129 10.345,48

Razem: 233.118,15 zł

Zestawił: Sylwester Celejowski

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.

W ramach tegorocznego funduszu sołec-
kiego wykonana została m.in. wiata na 
placu rekreacyjnym w Potoku.
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GMINNE INWESTYCJE DROGOWE 2016

W 2016 r. Gmina Szydłów zrealizowała inwestycje dro-
gowe za kwotę niemal 950 tys. zł. Za te środki wykonano 
3,5 km dróg.

Droga Koszt (zł) Długość (m)
Przebudowa drogi gminnej Szydłów, ul. Wschodnia nr 390043T 68 936,27 300
Droga gminna nr 390011T Szydłów - Korytnica 321 717,57 990
Droga gminna nr 390004T Brzeziny przez wieś 71 081,09 215
Droga gminna nr 390029T Potok - Kamienna Góra 223 317,57 740
Przebudowa drogi Szydłów – Gacki nr 390037T 133 861,52 650
Przebudowa drogi Kotuszów - Jasień nr 390015 T 89 336,13 450
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kotuszowie 41 016,56 153

Razem 949 266,71 3498

Inwestycja na drodze Szydłów - Korytnica była najdroż-
szą inwestycją na drogach gminnych w 2016 r. Za kwotę 
ponad 321 tys. zł położono asfalt na odcinku 990 metrów.

W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru 
wniosków na zadania dofinansowywane ze środków 

Unii Europejskiej gmina Szydłów rozważa możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie projektu z Działania 3.1 
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.
 Zwracam się z prośbą o składanie wstępnych 
deklaracji osób zainteresowanych udziałem w tym pro-
jekcie w zakresie instalacji na własne potrzeby kolek-
torów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pomp 
ciepła.
 Wstępna deklaracja wiąże się z zapewnieniem 
wkładu własnego dla swojej instalacji, który może wy-
nosić od 15-30% kosztów kwalifikowanych co zostanie 
ostatecznie określone po ogłoszeniu konkursu przez Urząd 
Marszałkowski.
 Listy dla chętnych osób są dostępne u sołtysów 
poszczególnych miejscowości oraz pokoju nr 19 Urzę-
du Gminy w Szydłowie.

WSTĘPNE DEKLARACJE NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ

Termin zbierania deklaracji do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
 Warunkiem koniecznym do udziału mieszkańca 
w powyżej wymienionym projekcie jest brak jakichkol-
wiek zobowiązań wobec Gminy Szydłów z tytułu należ-
ności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
 W przypadku zainteresowania montażem kolekto-
rów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu, 
wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi 
azbest. W ramach projektu nie będzie możliwości uzyska-
nia wsparcia na zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę 
pokrycia dachowego.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński

Ul. Wschodnia w Szydłowie.
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Dzień po Święcie Niepodległości, w sobotę, 12 li-
stopada odbył się VII Międzywojewódzki Turniej 

Strzelecki Samorządowców z Okazji Święta Niepodległo-
ści. Zimno nie wystraszyło samorządowców i na strzel-
nicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego pojawiło 
się 12 trzyosobowych drużyn reprezentujących: Miasto 
i Gminę Kazimierz Dolny (woj. lubelskie), Miasto i Gmi-
nę Szydłowiec (woj. mazowieckie), Powiat Staszowski, 
Miasto i Gminę Staszów (2 drużyny), Gminę Gnojno, 
Gminę Raków, Gminę Rytwiany, Gminę Tuczępy, Gminę 
Szydłów (3 drużyny).

 Indywidualnie wśród panów zwyciężył Piotr Błąk 
– kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rytwia-
nach (90 pkt). O jeden punkt mniej uzyskał Jan Mazanka 
– naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą 
w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Trzecie miejsce 
zajął Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu.
 Najlepsza z pań – Magdalena Sierant z Urzędu 
Miasta i Gminy Staszów wystrzelała 79 pkt. Drugie miej-
sce zajęła Sylwia Bielaska z Urzędu Gminy Rytwiany (75 
pkt) a trzecie Ewa Kondek – wiceburmistrz Staszowa.
 Wręczenie pucharów i dyplomów odbyło się w uro-
kliwej scenerii nieczynnego kamieniołomu na posesji Ma-
riana Lesiaka – komendanta szydłowskich strzelców. Pu-
chary za miejsca drużynowe ufundowała Agata Wojtyszek 
– Wojewoda Świętokrzyski, która jednocześnie objęła nad 
imprezą patronat honorowy. Patronat honorowy objął także 
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go. Puchar Marszałka trafił do rąk najlepszego zawodni-
ka turnieju. Puchar dla najlepszej zawodniczki ufundował 
Grzegorz Świercz – prezes Świętokrzyskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Kielcach i radny Sejmiku Wo-
jewództwa. Puchary i dyplomy wręczał Jan Klamczyński – 
Wójt Gminy Szydłów. Siódmy turniej strzelecki zorganizo-
wało Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie we współpracy 
z Urzędem Gminy Szydłów.

Wyniki turnieju drużynowego 
(Puchary Wojewody Świętokrzyskiego)
1. Starostwo Powiatowe w Staszowie (Michał Skotnicki 
– starosta, Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu, Jan 
Mazanka – naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy 
z Zagranicą) – 245 pkt.
2. Urząd Gminy Rytwiany (Sylwia Bielaska – inspektor 
w UG, Robert Wyrazik – dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej, Piotr Błąk – 

7. TURNIEJ NA CZEŚĆ NIEPODLEGŁEJ

Strzela drużyna Starostwa Powiatowego w Staszowie: 
Jerzy Chudy, Michał Skotnicki, Jan Mazanka.

Piotr Błąk - zwycięzca turnieju indywidualnego z Pucha-
rem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Najlepsza strzelczyni - Magdalena Sierant zdobyła puchar 
Prezesa ŚZSS.

Fot. Sylwester Celejowski

 Pierwszą konkurencją było strzelanie z karabinka 
kbks 5,6 mm na odległość 50 m – trzy strzały próbne i pięć 
zaliczanych do klasyfikacji. Taką samą ilość strzałów za-
wodnicy oddali z broni krótkiej – pistoletu CZ 5,6 mm na 
odległość 15 m. Po strzelaniu z broni długiej prowadziła dru-
żyna Gminy Rytwiany ale z pistoletu lepiej strzelali przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego i to oni zwyciężyli cały 
turniej. Trzecie miejsce przypadło Miastu i Gminie Staszów.
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kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej) – 242 pkt.
3. Urząd Miasta i Gminy Staszów 2 (Joanna Tutak – po Ko-
mendanta Straży, Magdalena Sierant – referent w UMiG, 
Sławomir Mikula – sekretarz UMiG) – 224 pkt.
4. Urząd Miasta i Gminy Staszów 1 (Leszek Kopeć – bur-
mistrz, Ewa Kondek – wiceburmistrz, Aneta Matelska – 
inspektor w UMiG) – 220 pkt.
4. Urząd Gminy Szydłów 1 (Janusz Juszczak – przewodni-
czący RG, Krzysztof Fit – radny, Krzysztof Gruca – radny) 
– 220 pkt.
6. Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Dln. (Stanisław Kuś 
– wiceprzewodniczący RM, Kamil Kubiś – radny, Hubert 
Banaszek – wiceburmistrz) – 202 pkt.

Wyniki turnieju indywidualnego mężczyzn 
(Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego)
1. Piotr Błąk (Rytwiany) – 90 pkt.
2. Jan Mazanka (Starostwo Staszów) – 89 pkt.
3. Jerzy Chudy (Starostwo Staszów) – 87 pkt.

Wyniki turnieju indywidualnego kobiet (Puchar Preze-
sa Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego)
1. Magdalena Sierant (UMiG Staszów) – 79 pkt.
2. Sylwia Bielaska (UG Rytwiany) – 75 pkt.
3. Ewa Kondek (UMiG Staszów) – 69 pkt.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak

Goście z Kazimierza Dolnego i Gnojna zwiedzili Izbę Pa-
mięci w domu Mariana Lesiaka. Szczególne wrażenie zro-
biła na nich kolekcja broni.

Zwycięska drużyna Starostwa Powiatowego w Staszowie z Pucharem Wojewody: Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Jan 
Mazanka w towarzystwie wójta Jana Klamczyńskiego, komendanta STS Mariana Lesiaka i szydłowskich strzelców.
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GMINNE OBCHODY 11 LISTOPADA
W dniu 11 listopada br. obchodziliśmy 98. Rocznicę 

Odzyskania Niepodległości. W Szydłowie odbyły 
się uroczystości gminne.
 W kościele pw. św. Władysława odprawiona zo-
stała Msza Święta w intencji Ojczyzny. Kolejna część 
obchodów miała miejsce pod Pomnikiem Walczących, 
Poległych i Pomordowanych w latach 1939-45. Przedsta-
wiciele władz powiatowych i gminnych, kombatantów, in-
stytucji, firm i organizacji pozarządowych a także zwykli 
mieszkańcy złożyli hołd wszystkim Obrońcom Ojczyzny 
poprzez złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów 
oraz zapalenie zniczy. Honorową wartę przy pomniku peł-
nili strzelcy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
 Ostatnim punktem programu była uroczysta aka-
demia zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum w Szy-
dłowie. Gości przywitała Dorota Kowalczewska-Spetel 
– dyrektor placówki, następnie z okolicznościowym refe-
ratem wystąpił Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów. 
Po wystąpieniu wójta, młodzież gimnazjalna zaprezento-
wała widowisko słowno-muzyczne-taneczne nawiązujące 
do wydarzeń z 1918 r. przygotowane przez panie: Urszulę 
Skotnicką, Barbarę Rak, Dorotę Miklaś oraz Agnieszkę 
Ziółkowską.

Tekst: Sylwester Celejowski
Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura
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Turniej Strzelecki śp. ppor. MARIANA SAPAŁY

W dn. 20 listopada strzelcy rywalizowali w Turnieju 
Strzelecim śp. ppor. Mariana Sapały - żołnierza 2. 

Pułku Artylerii Lekkiej Legionowej, uczestnika Wojny 
Obronnej 1939 r. Najlepszy wynik uzyskała i główne tro-
feum w postaci pucharu zdobyła Amelia Mazur z Szydło-
wa. Turniej zakończył się wspólnym ogniskiem.

Turniej odbył się na strzelnicy Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzelckiego w Szydłowie. Po zawodach członkowie 
STS zapalili znicze na grobie śp. Mariana Sapały i zacią-
gnęli honorową wartę.

W dniu 4 grudnia br. członkowie Bractwa Rycerskie-
go Zamku Szydłów na zaproszenie Kieleckiego 

Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich mieli zaszczyt wzięcia udziału w inscenizacji 
wkroczenia do Warszawy Legionów Polskich, w setną 
rocznicę tego wydarzenia.
 W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 400 rekon-
struktorów pieszych oraz ok. 100 konnych z całego kraju. 
Przemarsz odbywał się historyczną trasą z pod Muzeum 
Wojska Polskiego na plac im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

RYCERZE W ROLI LEGIONISTÓW

 Dla członków bractwa było to całkiem nowe do-
świadczenie. Członkowie naszej grupy zostali włączeni 
do 4 Kieleckiej Kompani Piechoty, łącznie ziemię święto-
krzyską reprezentowało ok. 60 osób pieszych oraz Kielec-
ki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich, który odegrał rolę ułanów legionowych.
 W inscenizacji uczestniczyli Paweł Krakowiak, 
Paweł Staszczak, Damian Majerowicz, Kornel Dziedzic, 
Bartosz Bąk oraz Hubert Makuła. Zdobyte doświadczenie 
pozwoli nam w podejmowaniu kolejnych wyzwań na polu 
rekonstrukcyjnym.

Paweł Krakowiak
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ZAMKOWE FURTY
Królewska siedziba w Szydłowie należy do najwięk-

szych zamków w granicach dawnego Królestwa Pol-
skiego. Zajmowała ona ponad 7000 m² powierzchni (dla 
porównania zamek w Chęcinach mieścił się na 2800 m²) 
z ulokowaną wzdłuż murów zabudową spełniającą rozma-
ite funkcje. Wśród nich wymienić można 
funkcje rezydencjonalne (pałac królew-
ski nazywany Salą Rycerską), urzędowe 
i mieszkalne (dom północny – obecnie 
pod inną salą: gimnastyczną), produk-
cyjne i warsztatowe (kuchnia, browar, 
masztalnia), sanitarne (łaźnia), hodow-
lane (stajnie), wreszcie obronne (cylin-
dryczna wieża ostatecznej obrony, mury 
obwodowe, brama). O rozmieszczeniu 
i przeznaczeniu tych gmachów informują 
inwentarze i lustracje spisywane w XVI – 
XVIII w. 
 Był więc zamek organizmem ob-
szernym i nader złożonym funkcjonalnie, 
nie może też dziwić, że w przeszłości wy-
godzie życia codziennego jego mieszkań-
ców służyły wybite w murach obronnych 
furty, wszak ciągłe korzystanie tylko z bra-
my wjazdowej byłoby niepraktyczne. Poza 
tym wiodły one na niemiejskie rejony stanowiące bezpo-
średnie zaplecze zamku, niejako jego przedłużenie, służące 
warowni, ale pozbawione porównywalnej z nią ochrony. 

Jak się okazuje dzięki badaniom architektonicznym i ar-
cheologicznym takich furt było w przeszłości aż cztery, co 
może zaskakiwać – do dziś uchowała się bowiem tylko jed-
na, w murze zachodnim tuż obok pałacu. Pozwólmy sobie 
zatem na spacer szlakiem dawnych zamkowych furt. 

 Najstarszą z nich, pochodzącą może jeszcze 
sprzed połowy XIV wieku, było przejście w zachod-
nim murze obronnym, znajdujące się dziś w przy-

ziemiu zachodniej ściany 
szczytowej pałacu, gdzie 
od strony zewnętrznej zdo-
bi je ostrołuczna gotycka 
kamieniarka, od środka 
zaś zamknięte jest półkoli-
ście. Pierwotnie portal ów 
mierzył 0,90 x 2,05 m, ale 
obecnie jest zamurowany 
i częściowo wadliwie zre-
konstruowany. Jeszcze do 
czasu powojennych prac 
konserwatorskich dało 
się nim wyjść z Szydło-
wa - tędy też - jak donoszą 
świadkowie, miał zbiec 
w trakcie niemieckiej eg-
zekucji młody Symcha 
Zalcman na krótko ratując 
swe życie. Furta została 
być może zamurowana po 
wzniesieniu Jagiełłowego 
pałacu, niemniej w nowo-
żytności (XVI-XVIII wie-Fot. 1: Furty Zachodnia (A) i Psia (B), wyk. T. Olszacki 2011

   Fot. 2. Furta Południowa, wyk. T. Olszacki 2016
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ku) kiedy wewnątrz sali Rycerskiej funkcjonowały już 
tylko drewniane budynki znów ją wykorzystywano. 
 Nieco młodszą od opisanej furty Zachodniej 
była bramka w południowym murze obwodowym (stąd 
nazwana przez nas furtą Południową), która - choć za-
murowana - czytelnie rysuje się kilka metrów na wschód 
od pałacu. Powstała ona wraz z murem, przez który po-
zwalała przechodzić, w 2 połowie XIV wieku. Istniała 
bardzo krótko, albowiem zamurowano ją z zastosowa-
niem typowo średniowiecznej zaprawy murarskiej chy-
ba jeszcze w XV stuleciu. Być może wiodła ona do śre-
dniowiecznego zamkowego ogrodu, którego obecności 
pomiędzy pałacem, a południowym murem miejskim 
domyślał się Leszek Kajzer. Obserwacja lica rzeczonej 
furty wskazuje, że była ona wyposażona w elegancką 
oprawę kamieniarską i miała 1,40 m szerokości. 
 Po zamurowaniu, a co najmniej ograniczeniu 
wraz z wystawieniem pałacu dostępu do pierwszego 
z przedstawionych przejść zaistniała konieczność za-
łożenia nowej furty w zachodnim murze obronnym, co 
zrobiono bodaj w 1 połowie XV wieku wybijając po 
dziś dzień funkcjonującą (choć najczęściej dla utrud-
nienia życia wagarowiczom oraz turystom bez biletów 
zamkniętą żelazną kratą) furtę Psią. jest ona zamknięta 
łagodnym łukiem, a od strony dziedzińca ma wymiary 
2 x 3,20 m. Jej nazwa nie jest wprawdzie poświadczo-
na w żadnych źródłach, a wymyślił ją niedawno stale 
współpracujący z naszą ekspedycją szydłowianin Ro-
bert Stachuczy, niemniej piszącemu te słowa – miłośni-
kowi najwierniejszych przyjaciół człowieka – bardzo 
ona odpowiada i będzie dalej upowszechniana. Samo 
skojarzenie miejsca z psami jest już jak najbardziej hi-
storyczne. W lustracji z 1615 roku zapisano: …Nieda-
leko kuchni jest furtka w murze na zawiasach trzech, 
przez którą chodzą do psiarni, którą nowo p. Starosta 
zbudował, dachem pobita, w niej sień, z tej sieni jest 
izb dwie naprzeciwko siebie, drzwi na zawiasach, piec, 
kominy i okno szklane, komór kilka, drzwi na zawia-
sach. Ta psiarnia jest parkanem w koło oparkaniona… 
Zapewne używana do polowań psia sfora ówczesnego 
starosty Jana Karola Stanisławskiego pomieszkiwała 
sobie w całkiem godziwych warunkach w budynku do-
stawionym od zewnątrz do zamkowych obwarowań, ale 
w uzasadnionej bliskości kuchni, skąd resztki wędrowa-
ły za mur dla pańskich czworonogów. 
 Ostatnią, czwartą furtę odnaleźliśmy w trakcie 
tegorocznych badań archeologicznych w północnym 
murze zamkowym, mniej więcej w połowie odległości 
pomiędzy Skarbczykiem a gimnazjalną salą gimna-
styczną. Jej szerokość w świetle osiągała 1,86 m, na-
tomiast piaskowcowy próg zagłębiony jest około 1,45 
m w stosunku do obecnego poziomu gruntu. O tyle też 

narosły w tej części zamku nawarstwienia względem 
poziomu użytkowego dziedzińca z połowy XIV stule-
cia. Badania pozwoliły stwierdzić, że było to przejście 
pierwotne, czyli powstałe wraz z murami obronnymi 
pobudowanymi przez Kazimierza Wielkiego. Skoro już 
nazywamy zamkowe bramki, to tę wypadało by miano-

wać furtą Wodną. Zasadniczą przyczyną jej istnienia 
wydaje się bowiem szybki dostęp do ujęcia wody w do-
linie rzeki Ciekącej, a następnie do powstałego w XVI 
wieku rurmusu którym tłoczono ją na górę do miejskich 
wodociągów. Przypuszczalnie to właśnie furtą Wodną 
poprowadzono rury zasilające poświadczone w 1533 
roku sadzawki położone na dziedzińcu wśród renesan-
sowego ogrodu. W każdym razie we wczesnej dobie 
nowożytnej, a jeszcze przed spisaniem lustracji z 1615 
roku, przejście to zostało zamurowane i do minionego 
listopada zupełnie zapomniane…     
          

Tomasz Olszacki

Fot. 3: Furta Wodna, wyk. T. Olszacki 2016
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KWESTOWALI NA ZABYTKI I STASIA
W Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, na szy-

dłowskim cmentarzu parafialnym zbierano datki na 
ratowanie zabytków cmentarnych. Równolegle prowadzo-
na była kwesta na rzecz chorego Stasia ze Staszowa.
 Kwestę na rzecz cmentarnych zabytków zorga-
nizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 
a w działania te włączyli się, oprócz członków TPZS, 
także m.in. wójt gminy, radni, pracownicy urzędu gminy, 
gminnego centrum kultury oraz nauczyciele. Datki zbiera-
no w godz. 8.45 - 13.15. Darczyńcy otrzymywali najnow-
szy numer Kuriera Ziemi Szydłowskiej. Po komisyjnym 
otwarciu puszek i skrupulatnym przeliczeniu każdego gro-
sza okazało się, że także w tym roku osoby odwiedzające 
groby bliskich nie skąpiły pieniędzy na zabezpieczenie za-
bytków. Uzbierano kwotę 3.936,59 zł (trzy tysiące dzie-
więćset trzydzieści sześć zł 59/100 gr).
 Obecnie na wydzielonym koncie bankowym znaj-
duje się ponad 26.800 zł. 
 Na cmentarzu w Szydłowie a także na innych ne-
kropoliach ziemi staszowskiej prowadzona była kwesta 
zorganizowana przez Komitet Społeczny „Rak ma oko 
na oczy Stasia” na rzecz leczenia kilkumiesięcznego Sta-
sia Patrzałka ze Staszowa. Akcję tę można było wspierać 
poprzez wpłaty bankowe i wysyłkę SMS-ów. Zorganizo-
wano także akcję zbierania nakrętek plastikowych, którą 
koordynowała Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie. 
Kilka worków takich nakrętek przekazał m.in. Urząd Gmi-
ny w Szydłowie.

P. Walczak
Zdjęcia: J. Klamczyński, S. Celejowski

Lista wolontariuszy na kweście TPZS: Mariusz Bąk, Józef Cecot, Stanisław Cecot, Łukasz Gondek, Małgorzata Jaskól-
ska, Jan Klamczyński, Jerzy Klamczyński, Sylwia Klimczak, Paweł Kluszczyński, Justyna Kucharczyk, Zbigniew Lubel-
ski, Izabella Maj, Sławomir Pytowski, Magdalena Skotnicka, Marek Skuza, Kornelia Wiewióra, Krystyna Wojterska, 
Milena Wojterska, Monika Wójcik, Krystyna Żmuda.
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Jak co roku, w Punkcie Przedszkolnym w Potoku, 10 li-
stopada 2016 odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. 

Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości 
oraz rodziców. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po 
raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola. 
Od samego rana nasi wychowankowie czuli tremę, bo cze-
kali przecież na pierwszy publiczny występ przed licznie 
zgromadzoną publicznością.
 Dzieci oraz zaproszeni goście zostali przywitani 
przez Dyrektor Przedszkola Panią Marię Stachuczy. Na-
stępnie w przygotowanym przez nauczycielki programie 
artystycznym pięknie ubrane dzieci wesoło prezentowały 
swoje umiejętności: śpiewały piosenki, tańczyły, recyto-
wały wiersze. Mali artyści spisali się na medal. Zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. 
 Po występach odbyła się ceremonia pasowania 
przez Pana Wójta Jana Klamczyńskiego na dzielnych 
przedszkolaków. Każdy wychowanek po nominacji sym-
bolicznym ołówkiem otrzymał na pamiątkę tego wydarze-
nia dyplom oraz kotylion.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 Na koniec uroczystości na wszystkich czekała 
miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku zor-
ganizowanego przez Rodziców.

Sylwia Klimczak

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA W SOLCU
Wizyta Świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez 

wszystkie dzieci. Ku radości naszych przedszko-
laków wyjątkowy Gość przybył do przedszkola w Solcu 
z ogromnym workiem prezentów.

 Od samego rana w przedszkolu czuć było świą-
teczną atmosferę. Dzieci nasłuchiwały dźwięku dzwonka, 
sygnalizującego przybycie gościa.
 Mikołaj odpowiadał na pytania dzieci i pytał o ich 
grzeczne zachowanie. Następnie każda grupa zaprezento-

wała swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, a Święty 
Mikołaj wręczył dzieciom upragnione prezenty. Naszemu 
Gościowi bardzo spodobały się występy dzieci. Wspólne 
spotkanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia.
 Dziękujemy Mikołajowi za jego obecność i po-
święcony czas! Będziemy czekać z niecierpliwością na 
nasze kolejne spotkanie za rok.

Monika Rudnik

Wizyta Św. Mikołaja w Solcu.

Wizyta Św. Mikołaja w Potoku.    Zdjęcia: Renata Długosiewicz
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W dniu 16 listopada, w budynku byłej synagogi, 
podczas sesji Rady Gminy, nastąpiło uroczyste 

podpisanie pre-umowy na realizację projektu odnowy 
pięciu zabytków Szydłowa. Po sesji odbyło się pierw-
sze posiedzenie komitetu 690-lecia obchodów nadania 
praw miejskich dla Szydłowa.
 XXIX sesja Rady Gminy Szydłów odbyła się 
w budynku Gminnego Centrum Kultury. Podczas sesji 
Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego i Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów 
podpisali pre-umowę na realizację projektu pn. „Kom-
pleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabyt-
kowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz do-
stosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych.” 

Gmina Szydłów otrzymała tym samym 7 mln 893 tys. zł 
na realizację w/w projektu. Pieniądze pochodzą z Działa-
nia 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego a cały projekt opiewa na kwotę         
9 mln 866 tys. zł. Część środków w wysokości 815 tys. 
zł pochodzić będzie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 
około 10% wydatków.
 Podpisanie umowy odbyło się w uroczystej at-
mosferze z udziałem wielu gości i młodzieży z miejsco-
wego gimnazjum. Zapowiedziana wcześniej obecność 
Adama Jarubasa – marszałka województwa nie doszła do 
skutku ze względu na nagłe, nieprzewidziane obowiązki 
w Warszawie. Radny Krzysztof Fit, korzystając z obecno-
ści marszałka Piotra Żołądka, zapytał o możliwość remon-
tu drogi wojewódzkiej nr 756 Stopnica – Szydłów. Mar-
szałek stwierdził, że w obecnej perspektywie finansowej 
tj. do roku 2020, droga ta powinna być zmodernizowana. 
Głos zabrał także Michał Skotnicki – starosta staszowski, 
który przedstawił informację nt. inwestycji powiatowych 
oraz prof. Adam Massalski – honorowy obywatel gminy 
Szydłów, który zaproponował zorganizowanie konferen-

PREUMOWA PODPISANA,
PLAN DZIAŁAŃ NAKREŚLONY

Za stołem prezydialnym od lewej: Michał Skotnicki - starosta staszowski, Jerzy Klamczyński - wiceprzewodniczący RG, 
Janusz Juszczak - przewodniczący RG, prof. Adam Massalski - honorowy obywatel Gminy Szydłów, Jan Klamczyński - 
wójt gminy, Piotr Żołądek - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radni podczas XXIX sesji Rady Gminy w synagodze.

Podpisanie preumowy przez Jana Klamczyńskiego - wójta 
gminy i Piotra Żołądka - członka zarządu województwa.
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cji naukowej w Szydłowie. Po uroczystym podpisaniu 
umowy marszałek otrzymał bukiety kwiatów a wyraźnie 
wzruszony wójt dziękował Bożenie Stępień – kierowniko-
wi referatu inwestycji i gospodarki przestrzennej za ogrom 
pracy wykonanej przy wniosku o dofinansowanie. Spotka-
nie zakończono wspólną lampką szampana.

 Wkrótce po sesji, w urzędzie gminy odbyło się 
pierwsze spotkanie Komitetu 690-lecia Obchodów Nada-
nia Praw Miejskich dla Królewskiego Miasta Szydłowa. 
Uczestniczyło w nim 20 osób spośród 34, które zgłosiły 
chęć pracy w komitecie. Wójt Jan Klamczyński przypo-
mniał w skrócie działania poprzedniego komitetu 680-le-
cia, który działał pod patronatem ówczesnego wicepremie-
ra śp. Przemysława Gosiewskiego. Zaproponował także, 
aby przewodniczącym obecnego komitetu został prof. dr 
hab. Adam Massalski. Kandydatura ta zyskała jednogło-
śnie akceptację zebranych, podobnie jak propozycja aby 
wiceprzewodniczącym został arch. Janusz Cedro – Świę-
tokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 
2002 – 2016. Komitet przyjął wstępne propozycje działań 

na najbliższe 3 lata. Poruszano kwestie inwestycji, rewita-
lizacji Szydłowa, wydawnictw a także kwestię czy warto 
starać się o odzyskanie praw miejskich. Za bardzo waż-
ną uznano potrzebę modernizacji społecznej Szydłowa, 
w szczególności młodego pokolenia, tak aby identyfiko-
wali się z miejscem zamieszkania i byli jego ambasadora-
mi. Kolejne spotkanie komitetu zaplanowano na początek 
2017 r.
 To był bardzo ważny dzień dla Szydłowa. Podpi-
sano dokument na duże pieniądze, które istotnie wpłyną 
na wizerunek miejscowości. Zebrała się także duża grupa 
ciekawych i wpływowych osób, które mają dużo zapału 
aby działać na rzecz lokalnej społeczności. Szydłów jest 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzen-
nej Bożena Stępień dziękuje współpracownikom z Urzędu 
Gminy za współpracę przy przygotowywaniu projektu.

Przewodniczącym Komitetu został prof. Adam Massalski.

unikatowym miejscem o wspaniałych walorach historycz-
nych i na mapie województwa świętokrzyskiego powinien 
świecić jako jedna z najjaśniejszych jego gwiazd. Miejmy 
nadzieję, że wszystkie podjęte zamierzenia sprawią, że 
w perspektywie kilku lat tak właśnie będzie.

Tekst i zdjęcia:
Piotr Walczak

Posiedzenie Komitetu odbyło się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Szydłowie.
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35-LECIE POWSTANIA ZMW „WICI”

Z inicjatywy byłych działaczy ZMW tj. Emilii Gałązki, 
Bogumiły Dybus, Jarosława Pytowskiego oraz Jana 

Klamczyńskiego w dniu 29.09. br. powstał komitet orga-
nizacyjny obchodów 35-lecia reaktywacji ZMW która to 
organizacja wznowiła swoją działalność w 1981 roku. 
 Na czele komitetu stanął kolega Jan Klamczyński 
- działacz ZMW w latach 1980-1990 r. Komitet wystąpił 
do wielu byłych działaczy ZMW zapraszając ich na dzień 
26.11.2016 roku na uroczystości do Szydłowa. Zamiarem 
organizatorów było zorganizowanie obchodów wojewódz-
kich 35-lecia ZMW jednak po konsultacjach z obecnymi 
władzami wojewódzkimi ZMW postanowiono zorganizo-
wać obchody rejonowe o zasięgu wojewódzkim. 
 W dniu 26.11.2016 r. odbyła się uroczysta msza 
święta w kościele pw. Władysława w Szydłowie w intencji 
zmarłych byłych działaczy ZMW tj.:

Waldemar Świrgoń – 
I przewodniczący Zarządu Krajowego ZMW
Henryk Dąbrowski – 
I przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMW
Ryszard Stępień – wiceprzewodniczący ZMW
Cezary Wójcik – Brzeziny,
Antoni Zarzycki – Brzeziny,
Andrzej Cecot – Grabki Duże,
Robert Basa – Grabki Duże, 
Roman Cecot – Mokre, 
Justyna Gozdek z d. Pyrek – Mokre, 
kol. Ramska – Mokre,
Bogdan Kaczmarczyk – Korytnica
Bożena Jakubik – Kotuszów, 
Wiesław Tomaszewski – Potok, 
Andrzej Sadłocha – Rudki, 

Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi.
Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni....
Na sztandarze naszym skrzy się piękno, świata.
Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać.

 Minął wiek gnuśności, po wsiach świt rumiany.
Rozstawione wokół wici, - wołać na odmianę!
Na nic nawałnice szarpcie burz rozdmuchy
Buchniem więksi serc pożarem, wstaniem twardsi duchem.

Pod sztandarem naszym kwitnie wiara chłopska.
Cała ziemia za nim ruszy, pójdzie żywa Polska
Ano od przyciesi dalej ją budować
Polską pięknie i układać do niebieskich pował.

Rozradować oczy, serce rozradować.
Kolorami sztandar płonie „Do niebieskich pował”
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Marian Samiec – Rudki, 
Lucyna Misztal – Rudki, 
Marian Czechowski – Rudki, 
Cezary Janecki – Szydłów 
Marek Żmuda – Szydłów 
Aleksandra Juszczak – Szydłów 
Andrzej Poniewierski – Szydłów 
Grażyna Trela z d. Śmigla – Wola Żyzna, 
Marek Basiński – Raków, 
Krzysztof Basiński – Raków, 
Wacław Foryś – Zalesie, 
Marek Chaba – Nowa Huta,
Andrzej Orłowski – przewodniczący ZMW w Życinach
Mirosław Kozłowski – Raków 
Jan Piwowar – Osiny gm. Pierzchnica
Robert Słopecki – Drugnia, gm. Pierzchnica
Stanisław Drogosz – Bieliny 

Po mszy św. pod kościołem parafialnym w Szydłowie wy-
konano pamiątkowe zdjęcia, po czym uczestnicy udali się 
do domu strażaka w Szydłowie. Oficjalnego otwarcia uro-
czystości dokonał kolega Jan Klamczyński przedstawiając 
Janusza Marszyckiego - byłego szefa zarządu wojewódz-
kiego ZMW, który zapowiedział poczet sztandarowy. Na-
stępnie odśpiewano hymn ZMW „Wici” po czym kolega 
Jan Klamczyński przedstawił gości m.in. R. Pazerę byłe-
go wiceprzewodniczącego ZMW, M. Czaplę byłego szefa 
ZMW, E. Gałązkę byłą sekretarz ZMW, obecnych i byłych 
przewodniczących Zarządu Wojewódzkiego ZMW. Kole-
ga Jan Klamczyński przedstawił historię ZMW na terenie 
województwa  i gminy Szydłów nawiązując do trudnych 
czasów stanu wojennego, historię ufundowania sztandaru 
ZMW, oraz historię kłopotów w pracy w Urzędzie Gminy 
w Szydłowie  koleżanki Anny Pokosy-Zmarzlik a także  
najważniejsze inicjatywy kulturalno – społeczne. Wspo-
mnieniom tym towarzyszył pokaz slajdów i wystawa foto-
grafii z różnych okresów funkcjonowania ZMW. Następ-
nie głos zabrał Janusz Marszycki wymieniając osoby które 

stały na czele związku w zarządzie wojewódzkim ZMW 
w latach 1980-1990 oraz pozostałych szefów struktur Za-
rządu Wojewódzkiego do 2016 roku. Wszyscy uczestnicy 
uroczystości wpisali się do pamiątkowej kroniki. O godz. 
18.00 rozpoczęła się zabawa Andrzejkowa – wspominano 
dawne czasy aż do wczesnych godzin porannych. 

Tekst: Jarosław Pytowski
Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura
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DZIAŁALNOŚĆ SEiR w SZYDŁOWIE w 2016 R.
Rok 2016 to czwarty rok działalności Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów w Szydłowie. Rozpoczęliśmy 
ten rok, tak jak i poprzednie, spotkaniem sylwestrowym 
we własnym gronie.
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zor-
ganizowaliśmy uroczyste spotkanie z naszymi paniami 
w Piwnicach Kazimierzowskich. Otrzymały one kwiaty 
i skromne upominki. Spotkanie zaszczycił swoją obecno-
ścią Starosta Powiatu Staszowskiego, Pan Michał Skotnic-
ki. W dalszej części rozmawialiśmy przy kawie i ciastkach 
o tym, co chcemy jeszcze zrobić w tym roku. Decyzja 
o wspólnym wyjeździe na wczasy (nad morze) została 
podjęta już w roku poprzednim. Obecnie Zarząd poinfor-
mował o stanie zaawansowania realizacji wyjazdu do Ja-
strzębiej Góry w miesiącu czerwcu.
 Kolejnym spotkaniem w marcu było zebranie 
sprawozdawcze z działalności Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów za rok 2015, na którym wypracowaliśmy pro-
pozycje do realizacji na bieżący rok.
 Kontynuujemy spotkania członków w plenerze 
przy grillu (na prywatnej posesji) u naszej koleżanki Kry-
styny w Korytnicy, kolejne odbyło się na początku czerw-
ca, gdzie miedzy innymi została szczegółowo przedsta-
wiona przez Zarząd organizacja wyjazdu do Jastrzębiej 
Góry.
 W czasie dwutygodniowego pobytu na wczasach 
w Jastrzębiej Górze nie tylko korzystaliśmy z kąpieli sło-

necznych, morskich i uzupełnialiśmy zapasy jodu, a także 
odwiedziliśmy Westerplatte, Nadbrzeże Kościuszkowskie 
w Gdyni, Starówkę Gdańską, Hel, Sopot, Cetniewo itp.
 W ramach Fundacji FARMA Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów w Szydłowie zrealizowało projekt 
„Szydłowscy Seniorzy – Zdrowi, Aktywni, Kulturalni”. 
W ramach projektu niektórzy członkowie SEiR w Szydło-
wie odbyli szkolenia natury finansowej i organizacyjnej 
w Ośrodku „Działaj Lokalnie” w Staszowie.
 Realizację projektu rozpoczęliśmy spotkaniem 
w dniu 18 sierpnia wszystkich Członków i Sympatyków 
SEiR w Szydłowie chcących brać udział w realizacji 
w/w projektu.
 Pierwsze warsztaty SEiR zorganizowało na temat 
„Zdrowy Kręgosłup” (porady opinie dyskusje) a odbyły 
się one w dniu 22 września 2016 od godz. 15:00 w sali 
Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Szydłowie. 
Warsztaty poprowadził dr nauk medycznych Grzegorz 
Gałuszka. Fantastyczna atmosfera, świetnie prowadzenie 
zajęć, gorąca dyskusja spowodowały znaczne przedłuże-
nie zajęć. W zajęciach wzięło udział ponad 45 osób.
 W dniu 7 października 2016 o godz. 15:00 w Piw-
nicach Kazimierzowskich SEiR zorganizowało kolejne 
warsztaty i spotkanie na temat: „Savoir vivre” (dobre oby-
czaje w miejscach kultury, podczas spotkań oficjalnych, 
sztuka dobierania zastaw, układania sztućców itp.). Warsz-
taty poprowadziła Pani Ewa Maj, instruktor ZSZ w Sta-

Pod pomnikiem na Westerplatte.
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szowie. Przebiegły one w sympatycznej, wesołej atmosfe-
rze. W zajęciach wzięło udział ponad 45 osób.
 W dniach 11 października 2016 o godz. 8:00, 
o godz. 11:00 (druga grupa) oraz 12 października o godz. 
8:00 (trzecia grupa) i o godz. 11:00 (czwarta grupa) w Piw-
nicach Kazimierzowskich w Szydłowie SEiR zorganizo-
wało kolejne warsztaty i spotkania na temat: „Ratowanie 
Panowie, Panie to nie jest trudne zadanie” (dla seniorów, 
nauczycieli, młodzieży). Spotkania i warsztaty poprowa-
dził Pan Kamil Glibowski, strażak zawodowy i jednocze-
śnie ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia 
zostały zorganizowane dla czterech grup. Wzięło w nich 
udział ponad 140 osób (uczniowie i nauczyciele gimna-
zjum w Szydłowie, renciści i emeryci oraz osoby zaintere-
sowane).
 W dniu 21 października 2016 SEiR zorganizowa-
ło wyjazd na spektakl „Wrócę przed północą” do Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Do teatru pojechało 
41 osób.
 W dniu 27 października 2016 o godz. 15:00 w sali 
Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Szydłowie, 
SEiR zorganizowało spotkanie podsumowujące realizacje 
projektu „Szydłowscy Seniorzy – Zdrowi, Aktywni, Kul-
turalni”. W spotkaniu wzięło udział ponad 45 osób oraz 
przedstawicielki Fundacji Farma. 
 Na przełomie miesiąca października i listopada 
przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
brali udział w spotkaniach zorganizowanych przez Wójta 
Gminy Szydłów na temat „Rewitalizacji Zabytków Szy-
dłowa”.
 W dniu 26 listopada odbyło się spotkanie andrzej-
kowe.
 Nie zapominamy również o rocznicach i świętach 
państwowych, w których zawsze biorą udział przedstawi-
ciele SEiR w Szydłowie.
 W bieżącym roku przed nami jeszcze wieczór wi-
gilijny i spotkanie sylwestrowe.
 Bardzo mocno są już zaawansowane działania Za-
rządu nad organizacją wyjazdu na wczasy w roku następ-
nym (56 osób, przewidywane zachodnie wybrzeże Bałty-
ku).
 Od miesiąca października wszystkie posiedzenia 
Zarządu odbywają się w mieszkaniu prywatnym. Jest to 
spowodowane upadłością Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska w Szydłowie, która dotychczas udostępnia-
ła SEiR lokal. 

Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować Wójto-
wi Gminy Szydłów za udostępnienie na spotkania ogólne 
SEIR Piwnic Kazimierzowskich i prosić o dalszą współ-
pracę w latach kolejnych.

Szydłów, 28 listopada 2016 r.
Materiał przygotował

Szczepan Rożek

W Gdyni przy „Darze Pomorza”.

Warsztaty z pierwszej pomocy pn. „Ratowanie Panowie, 
Panie to nie jest trudne zadanie” - zajęcia z uczniami i na-
uczycielami Gimnazjum.

Seniorzy w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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„Taniec jest niczym innym jak międzynarodowym języ-
kiem przyjaźni wystukiwanym nogami….” 

Stefan Friedman

Rok 2016 obfitował w przedsięwzięcia taneczne, człon-
kowie zespołu tanecznego trzynaście razy  wystąpili 

przed publicznością. W prezentacjach tanecznych wzięło 
udział 48 osób. Byli to uczniowie i absolwenci Gimna-
zjum im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie: Bania Aleksan-
dra, Banasik Paulina, Cecot Aleksandra, Cecot Wiktoria,  
Celiński Patryk, Fit Piotr, Głogowski Filip, Gniewkiewicz 
Aleksandra, Godziszewski-Motyka Dawid, Górecka Ka-
tarzyna, Janus Emil, Janus Natalia, Kaczmarska Patrycja, 
Karcz Karolina, Kogut Katarzyna, Kręcisz Stanisław, Król 
Patrycja, Kuca Bartosz, Kucharska Weronika, Kuranda Ka-
tarzyna, Kwiatkowska Ewa, Kilijanek Wiktoria, Laskow-

KALENDARIUM TANECZNE 2016

Rok 2016 rozpoczął się od  nagrania pokazów tanecznych 
19.02.2016 r. w Pałacu w Kurozwękach dla programu 
TVP1 „Cztery kąty, Anioł piąty”.

ski Hubert, Makuła Aleksandra, Mazur Amelia, Michalec 
Małgorzata, Misterkiewicz Michał, Nowicki Miłosz, Pa-
bian Natalia, Radomska Zuzanna, Ramska Aleksandra, 
Redka Wiktoria, Rudnik Karolina, Stolarska Aleksandra, 
Suchojad Agnieszka, Syguła Izabela, Stróż Karina, Wal-
kowicz Aleksandra, Wawszczyk Weronika, Woźniak Da-
ria, Wujcik  Izabela, Wójcik Hubert, Ziółkowska Zuzanna, 
Ziółkowska Sylwia, Ziółkowski Piotr, Zarzycka Julia, Za-
rzycka Natalia, Zarzycka Martyna, Zarzycka Paulina.

Agnieszka Ziółkowska

XXII Festiwal Kultury Szkół Staszów 27.04.2016 r. 
Prezentacje tańca nowoczesnego i  dawnego. 

Występ  taneczny 29.02.2016 r. w Zespole Pałacowym 
w Kurozwękach na  podsumowaniu programu „Działaj 
Lokalnie”, który na terenie powiatu staszowskiego reali-
zuje Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie prowadzony 
przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa.

15.05.2016 r. na  zaproszenie Wójta Gminy Łącko, zespół 
taneczny wziął udział w cyklicznej imprezie pt. „Święto 
Kwitnącej Jabłoni”. W pięknym amfiteatrze w Łącku, obok 
zespołów z Węgier, Słowacji, „Górali Łąckich” zaprezen-
tował się Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów. 

Występy dla mam z okazji ich święta - 26.05.2016 r. 
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Turniej Rycerski  o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego 
w dniu  jest jednym z elementów promocji  naszego gro-
du.  Dużym zainteresowaniem, cieszyły się pokazy tanecz-
ne w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów, 
który w tym roku był najliczniejszą grupą biorącą udział 
w turnieju.

18.09.2016 r.  na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Podzamczu koło Chęcin odbyła się się jedyna w swoim 
rodzaju impreza plenerowa zorganizowana przez Regio-
nalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Grupy rekon-
strukcyjne: Krakowskie Bractwo Grodzkie, Kompania 
Gryfitów, Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów i Zespół 
Pieśni i Tańca „Kielce” zaprezentowały tańce dawne. Ce-
lem prezentacji było przybliżenie kultury muzycznej i ta-
necznej minionych epok. Wydarzenie odbywało się w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa.

1.10.2016 r.  XIV Spotkania z Kulturą Żydowską, Busko-
-Zdrój. Młodzież z Gimnazjum w Szydłowie, zaprezento-
wała tańce żydowskie.

11.11.2016 r. Podczas gminnych obchodów 98. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości uczennice Gimnazjum w Szy-
dłowie zaprezentowały taniec inspirowany folklorem. 
Świętowały naszą Niepodległość z radością i dumą. Jedną 
z ważniejszych funkcji folkloru jest podtrzymywanie tożsa-
mości narodowej. W dziejach narodu polskiego, zwłaszcza 
w okresie rozbiorów, folklor odegrał ogromną rolę. Był 
ostoją polskiej narodowości, podtrzymywał polskie trady-
cje, był lekarstwem na unifikacyjne procesy masowej kul-
tury.

18.11.2016 r. Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów 
w Pałacu w Kurozwękach na Targach Ogrodniczych.

Uczennice gimnazjum w Szydłowie w dniu 18 listopada 
brały udział w pokazach tańców żydowskich w Kazimierzy 
Wielkiej.
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W dn. 28 listopada 2016 r. w Staszowie odbył się Kon-
cert dla Ojczyzny zorganizowany w związku z wyznaczo-
nym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkiem 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: 
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

Występy taneczne w Domu Pomocy Społecznej.
5.12.2016 r. 

W dniu 5 grudnia br. uczniowie naszego szydłowskie-
go gimnazjum przedstawili program artystyczny dla 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudkach. Po 
raz pierwszy gościliśmy w ośrodku, prezentując wiersze 
i piosenki o tematyce powstańczej, a także odwołującej 
się do czasów współczesnych naszego narodu. Dziewczę-
ta z koła tanecznego zaprezentowały skoczne i żywioło-
we tańce. Wszyscy spotkaliśmy się z miłym i serdecznym 
przyjęciem, mieszkańcy domu czekali na nasz przyjazd od 
dłuższego czasu. Podczas występów niektórzy pensjona-
riusze włączali się do wspólnego śpiewu, radośnie przy-
klaskiwali tańczącym dziewczętom. Po występie  był czas 
na zwiedzanie ośrodka i wspólne rozmowy. Dyrektor, Ewa 
Mostek-Bęben, przekazała  obfite paczki ze słodyczami, 
które, jak dodała, dobry duch św. Mikołaja przyniósł jeden 
dzień wcześniej dla naszych uczniów.

Dorota Miklaś

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Staszowie po raz czwarty 

zaprosiła uczniów  powiatu staszowskiego do udziału 
w konkursie plastycznym pt.: „Ksiądz kardynał Wyszyń-
ski – człowiek, kapłan, patriota”. Celem konkursu było 
przybliżenie sylwetki jednego z najwybitniejszych Pola-
ków XX wieku. 

 Miło nam poin-
formować, że lau-
reatem konkursu 
został uczeń klasy 
I „a” naszego gim-
nazjum Maciej 
Molski, a uczeń 
kl I „b” Iwo Sto-
larski otrzymał  
wyróżnienie. Ser-
decznie gratulu-
jemy młodym ar-
tystom i życzymy 
dalszych sukce-
sów.

Dorota Miklaś
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Liceum Ogól-
nokształcącym im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Od prawej 
uczniowie Gimnazjum: Iwo Stolarski, Maciej Molski.

WYSTĘPY W DPS

Plastyczny sukces 
w konkursie 
o kard. Wyszyńskim

Kardynał Stefan Wyszyński - 
praca autorstwa Macieja Molskiego.
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Gminne Centrum Kultury w Szydłowie we współpracy 
z działem Edukacji Filharmonii Narodowej w War-

szawie organizują w tym roku cykl koncertów muzycz-
nych. 
 Koncerty realizowane są zgodnie z wypracowaną 
i sprawdzoną od wielu lat metodą – odbywa się jedno spo-
tkanie w miesiącu, prowadzone przez tego samego prele-
genta, natomiast w cyklu dziesięciu koncertów przesuwa 
się kalejdoskop tematów, programów i artystów. Uwzględ-
nia on muzykę twórców europejskich i innych kontynen-
tów, historię muzyki powszechnej, biografie wybitnych 
kompozytorów, poznawanie instrumentów muzycznych 
oraz dostarcza wiadomości z zakresu form i stylów. Za-
równo muzyka, jak i towarzyszące jej słowo prelegen-
ta prezentowane są w kilku wersjach, dostosowanych 
do możliwości odbioru różnych grup wiekowych dzieci 
i młodzieży.
 15 listopada spotkaliśmy się w synagodze na kon-
cercie „AGNIESZKA MÓWIĄ MI… Z PIOSENKĄ POD 
RĘKĘ”, gdzie przedstawiono widzom postać Agnieszki 
Osieckiej. Wokaliści w towarzystwie pianina i klarnetu 
prezentowali jej największe przeboje. Bardzo ucieszył nas 
fakt obecności licznej publiczności, a szczególnie dzieci 
i młodzieży, którym koncert niezmiernie się podobał.
 13 grudnia na zaprezentowano „SZTUKĘ FLA-
MENCO - W GORĄCEJ ANDALUZJI”. Koncert pozwa-
lał prześledzić kształtowanie się muzyki flamenco od XVI 
wieku do jego współczesnych odmian. Udział tancerzy 
w barwnych strojach zapewnił publiczności atrakcyjny 
wizualnie odbiór muzyki pochodzącej z gorącego połu-
dnia Hiszpanii. W ten zimowy wieczór taniec, gitary oraz 
śpiew napełniły widzów pozytywną i słoneczną energią. 
 Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie 
10 stycznia o godzinie 17-ej na koncert pt. „MIĘDZY 
DŹWIĘKAMI – TRIO FORTEPIANOWE „W rolach 

CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH

Z wykonawcami po koncercie „Agnieszka mówią mi... 
z piosenką pod rękę”.

„Sztuka flamenco - w gorącej Andaluzji”.

głównych: fortepian, skrzypce, wiolonczela. Zaprezentu-
jemy repertuar największych mistrzów, m.in. Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms. Koncerty są 
bezpłatne. 

Maria Stachuczy

W sobotę, 26 listopada br., podczas IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Staszowie wybrano nowe władze, a także przedsta-

wicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i delegatów na Zjazd Wojewódzki OSP.
    Nowym prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie został wy-
brany dotychczasowy wiceprezes, starosta staszowski Michał Skotnicki. Wiceprezesami 
zostali druhowie: Stanisław Walczyk z gminy Połaniec, Wiesław Woszczyna z gminy Ry-
twiany i wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz. Nie dokonano zmian na stanowi-
skach sekretarza i skarbnika, funkcje te dalej pełnić będą: druh Mieczysław Madej i druh 
Roman Myśliwiec. W/w 6 druhów weszło w skład 9-osobowego Prezydium Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, a pozostali 3 członkowie prezydium to: 
Grzegorz Kwietniewski z gminy Staszów, Marcin Snopek z gminy Bogoria i Józef Dulęba 
z gminy Łubnice.

Tekst i foto: Jan Mazanka

MICHAŁ SKOTNICKI PREZESEM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP
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Gmina Szydłów działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016 r. poz. 1250) oraz Uchwały 
Nr XXX/171/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopaTrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na Terenie gminy Szydłów 

obowiązujące od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa 

grupa dbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena 1 m3 wody 2,48 2,68 zł/ m3

Opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Grupa 2
cena 1 m3 wody 2,48 2,68 zł/ m3

Opłata abonamentowa 2,00 2,16 zł/m-c/odbiorca

Grupa 3
cena 1 m3 wody 2,67 2,88 zł/ m3

Opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Taryfowa 
grupa dbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,63 5,00 zł/ m3

Grupa 2 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,63 5,00 zł/ m3

Grupa 3 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,63 5,00 zł/ m3

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie wskazań wodomierza
Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie norm zużycia wody
Grupa 3 – podmioty gospodarcze, jednostki OSP, jednostki organizacyjne gminy

Wzrost cen (wody o 0,10 zł, ścieków o 0,09 zł netto)  jest spowodowany zwiększeniem kosztów eksploatacji 
i utrzymania urządzeń wodociągowych w porównaniu do roku ubiegłego.

Należy zauważyć, że nowe stawki opłat  za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i tak należą do 
najniższych nie tylko w powiecie staszowskim, ale i w województwie.

Anna Suchorowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2017
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Szanowni Państwo! ASF, czyli afrykański pomór świń 
- nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy 

dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw. 
Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażo-
ne dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego 
przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt 

z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym 
przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed 
wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są 
świnie. 
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioaseku-
racji będą nakładane kary administracyjne.

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

LISTOPADOWY KONCERT CHÓRALNY
W niedzielę, 20 listopada br. w kościele parafialnym 

w Szydłowie, po sumie, odbył się koncert chóralny 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
 W czasie Mszy Świętej wystąpił zespół połączony 
składający się z chóru „Kasztalon” oraz żeńskiego i mę-
skiego chóru z Rakowa pod batutą Adama Barabasza.
 Tego dnia w kościele katolickim przypadało za-
kończenie rocznych obchodów ku czci Chrystusa Króla 
Wszechświata. Zespół dołączył tematem swoich pieśni do 
charakteru tego święta.

Członkowie zespołu „Kasztalon”
Fot. Magdalena Skotnicka
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KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Kapliczki 
i krzyże przydrożne Gminy Szydłów” zorganizowany 

przez Gminne Centrum Kultury. W konkursie podzielo-
nym na kategorie dzieci i dorosłych wzięło udział trzyna-
ście osób.
 W kategorii dziecięcej udział wzięły trzy uczest-
niczki w wieku 7 - 11 lat. Pierwsze miejsce jury przyzna-
ło 9-letniej Ani Stachuczy (krzyż przy drodze Szydłów 
- Korytnica), drugie 7-letniej Martynce Wołowiec (Krzyż 
Palmąków w Gackach z 1917 r.) a trzecie 11-letniej Joasi 
Skuberze za fotografię krzyża Julianny Długosz w Gac-
kach z 1906 r.
 W kategorii osób dorosłych wygrało zdjęcie au-
torstwa Renaty Długosiewicz przedstawiające krzyż przy-

drożny Brzeziny - Szydłów. Drugie miejsce przyznano 
Michałowi Kaczmarczykowi (krzyż przy drodze Korytni-
ca - Szydłów), zaś trzecie ks. Mariuszowi Chmurze (krzyż 
przy ul. Rakowskiej w Szydłowie). Wyróżnienie za cieka-
we opisy do zdjęć powędrowało do Mileny Wojterskiej. 
Wyróżniona została także Katarzyna Kosowska. Każdy 
z uczestników otrzymał upominek książkowy i dyplom.
 Organizatorzy serdecznie dziękują za udział 
w konkursie. Niewykluczone, że fotografie zostaną wyko-
rzystane w przyszłości w jakimś zbiorowym wydawnic-
twie o obiektach tego typu w naszej gminie. W przyszłym 
roku planowany jest kolejny konkurs tego typu.

MS, PW

Fot. Renata Długosiewicz Fot. Michał Kaczmarczyk Fot. ks. Mariusz Chmura

Fot. Ania Stachuczy

Fot. M
artynka W

ołow
iec

Fot. Joasia Skubera



Michał Klamczyński z „Kurierem” we Florencji (Włochy).

Uczestnicy spotkania po latach w 35. rocznicę powstania ZMW „Wici”. Relacja na str. 16. Fot. ks. Mariusz Chmura
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Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

21 listopada br. szydłowskie zabytki wizytowali przed-
stawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w związku z planowaną ich rewitalizacją i adaptacją. Od 
lewej: p.o. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków Anna Żak-Stobiecka, archeolog Tomasz Ol-
szacki, który od trzech sezonów prowadzi badania zamku 
i dr Andrzej Przychodni - główny specjalista ds. zabytków 
archeologicznych WUOZ.


