
W dn. 1 listopada 2017 r. na cmentarzu parafi alnym 
w Szydłowie, po raz kolejny odbędzie się kwesta 

zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szy-
dłowskiej. Zachęcamy do wsparcia dzieła odnowy zabyt-
kowych obiektów znajdujących się na nekropolii. Jest to 
część naszego kulturowego dziedzictwa i naszej lokalnej 
tożsamości, które powinniśmy zachować dla przyszłych 
pokoleń.
 W 2017 r. z ogólnej kwoty 26.818 zł zgromadzo-
nej na poprzednich kwestach, stowarzyszenie przezna-
czyło 8.000 zł na odrestaurowanie dwóch zabytkowych 
nagrobków z XIX wieku, znajdujących się na cmentarzu 
parafi alnym. 
      TPZS

Nagrobek Kunegundy ze Stefańskich Józefowskiej z 1853 
r. w trakcie prac renowacyjnych.
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W dniu 14 sierpnia 2017 roku Dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szy-

dłowie – Wojciech Staak podpisał umowę z Wojewódz-
twem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas 
oraz Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Prze-
budowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura 
zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 Celem głównym projektu jest poprawa jakości 
i dostępności świadczeń medycznych dla społeczności 
lokalnej poprzez przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia 
w Szydłowie wraz z zakupem sprzętu dla SPZOZ.
 Całkowita wartość projektu szacowana jest na 
kwotę 2 374 589,75 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 
1 573 654,58 zł. Wartości kosztów całkowitych i dofinan-
sowania ulegną zmianie po przeprowadzeniu wszystkich 
postępowań na udzielenie zamówień publicznych na robo-
ty budowlane, usługi i dostawy. 

 W ramach zamówień publicznych wybrano już 
wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nad-
zoru. Wykonawcą robót budowlanych została Spółdziel-
nia Rzemieślnicza w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 22, 
28-100 Busko-Zdrój, natomiast firmą sprawującą nadzór 
inwestorski nad prowadzonymi robotami jest Pracownia 
Projektowa Aldona Krakowiak, ul. Krakowska 8, 28-200 
Staszów.
 W październiku 2017 r. przekazano plac budo-
wy i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Planowa-
ny termin zakończenia robót przy przebudowie budynku 
SPZOZ w Szydłowie to 31 lipca 2018 r. 
 W ramach projektu w 2016 roku SPZOZ został 
wyposażony w nowy sprzęt medyczny – aparat USG 
oraz spirometr, których zakup umożliwił wprowadzenie 
specjalistycznych badań. Dodatkowo SPZOZ zostanie 
również wyposażony w nowy sprzęt komputerowy oraz 
oprogramowanie umożliwiające wdrożenie, prowadzenie 
i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej. Sys-
tem zostanie wprowadzony zarówno w Ośrodku Zdrowia 
w Szydłowie jak i w Ośrodku Zdrowia w Potoku.
 Zakończenie realizacji całego projektu planowane 
jest na 31 października 2018 roku. 

Izabela Jaros

MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 16 października br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Jana Klamczyńskie-
go - wójta gminy, wzięli w nim udział emerytowani i czyn-
ni zawodowo pracownicy oświaty z terenu naszej gminy.
 Podczas spotkania wójt podziękował nauczy-
cielom za codzienną pracę włożoną w kształcenie dzieci 
i młodzieży. Podziękowania złożył na ręce dyrektorów: 
Doroty Kowalczewskiej-Spetel (Gimnazjum), Krystyny 
Żmudy (Szkoła Podstawowa w Szydłowie), Anny Ku-
charskiej (Szkoła Podstawowa w Solcu), Stanisławy Tre-
lińskiej (Publiczne Przedszkole w Szydłowie). Szczególne 
podziękowania otrzymał także Roman Baron - nauczyciel 
z 31-letnim stażem, który w tym roku przeszedł na eme-
ryturę. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
poszczególni dyrektorzy szkół wyróżnili nauczycieli ze 
swoich placówek.

PW

← Wyróżnieni nauczyciele Gimnazjum: Anna Baron, Agniesz-
ka Mazanka, Małgorzata Boś, Agnieszka Ziółkowska. 



Strona 3Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2017 (LXI)

listopad 2017

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Szydłowie odbyło się 
posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 

690-lecia Nadania Praw Miejskich dla Królewskiego Mia-
sta Szydłowa. Wzięło w nim udział kilkanaście osób zwią-
zanych swoją działalnością i pracą z Szydłowem. Fot. →
Podczas tego posiedzenia, komitet przegłosował decyzję 
o wystąpieniu do władz samorządowych z propozycją 
zapoczątkowania formalnej procedury odzyskania przez 
Szydłów praw miejskich. Oto treść tego wystąpienia:

 Pan Janusz Juszczak – Przewodniczący Rady Gminy
 Pan Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów
    
 W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów 690-lecia 
Nadania Praw Miejskich dla Szydłowa zwracam się do władz 
samorządowych Gminy Szydłów o podjęcie działań mających na 
celu odzyskanie praw miejskich.
 Szydłów był jednym ze 100 najstarszych miast polskich. 
Od XIV do połowy XVII wieku miasto przeżywało swój złoty 
okres w dziejach. Zachowane do dzisiaj liczne zabytki architek-
tury przypominają o niegdysiejszej pozycji miasta. Utrata praw 
miejskich w 1869 r. przypieczętowała powolny upadek zapocząt-
kowany potopem szwedzkim. 
 W 2019 roku obchodzić będziemy 690-lecie nadania 
praw miejskich i jednocześnie minie 150 lat od ich utraty. Człon-
kowie Komitetu uważają, że będzie to znakomita okazja do tego 
aby prawa miejskie odzyskać. 

MIESZKAŃCY NA „TAK” DLA MIASTA

 Przez ostatnie lata obserwowaliśmy wiele wysiłku po-
czynionego przez samorząd w celu przywrócenia świetności 
Szydłowa. Poczynionych zostało wiele inwestycji, dzięki którym 
miejscowość zyskała na znaczeniu. Szydłów, będąc przez wie-
ki ważnym ośrodkiem miejskim, nadal pełni wiodącą rolę dla 
rozległej okolicy, jako centrum administracyjne, gospodarcze, 
oświatowe i kulturalne. W ostatnich kilku latach prawa miej-
skie zostały nadane pobliskim miejscowościom m.in. Morawicy 
i Stopnicy. O prawa miejskie wystąpiła Wiślica a w Pierzchnicy 
podjęto uchwałę intencyjną w tej sprawie. Warto aby także Szy-
dłów, który ma nie mniejsze znaczenie na mapie województwa 
świętokrzyskiego o prawa miejskie się starał.   
  

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Honorowego 

690-lecia Nadania Praw Miejskich dla Szydłowa
prof. dr hab. Adam Massalski

 W dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Szydłów 
przyjęła  dwie uchwały – jedną w sprawie podjęcia proce-

Lp. Sołectwo
Liczba 
miesz-
kańców

Liczba 
mieszkań-
ców, któ-
rzy wzięli 

udział

%

Wyniki konsultacji (liczba 
oddanych głosów) % głosów 

„TAK”
„Tak” „Nie” Wstrzy-

mujące

 1. Brzeziny 309 160 51,78 127 10 23 79,38
2. Gacki 373 195 52,28 136 24 35 69,75
3. Grabki Duże 286 142 49,65 127 10 5 89,44
4. Jabłonica 157 97 61,79 69 12 16 71,14
5. Korytnica 208 93 44,72 66 19 8 70,97
6. Kotuszów 215 108 50,24 99 2 7 91,67
7. Mokre 107 53 49,54 26 15 12 49,06
8. Osówka 165 86 52,13 74 0 12 86,05
9. Potok 312 152 48,72 117 17 18 76,98
10. Potok Rz. 68 35 51,47 34 0 1 97,15
11. Rudki 220 110 50,00 108 1 1 98,19
12. Solec 296 197 66,56 131 59 7 66,5
13. Szydłów 894 549 61,41 450 58 41 81,97
14. Wola Żyzna 219 120 54,80 107 4 9 89,17
15. Wolica 86 41 47,68 26 2 13 63,42
16. Wymysłów 14 14 100,0 14 0 0 100,0

OGÓŁEM 3.929 2.152 54,88 1.711 233 208 79,36

dury związanej z nadaniem miejsco-
wości Szydłów statusu miasta i drugą 
w sprawie przeprowadzenia z miesz-
kańcami Gminy Szydłów konsulta-
cji dotyczących wniosku o nadanie 
miejscowości Szydłów statusu mia-
sta. Wójt Gminy Szydłów zarządze-
niem z dnia 15 maja 2017 r. ustalił 
kalendarz czynności konsultacyjnych 
z mieszkańcami gminy oraz wyzna-
czył pełnomocników ds. konsultacji. 
 Konsultacje zakończyły się 
31 lipca br. Wzięło w nich udział 
2.152 mieszkańców, co stanowi 
54,88% uprawnionych. Zdecydowa-
na większość – 79,36% głosujących 
opowiedziała się za nadaniem praw 
miejskich dla Szydłowa, co zobowią-
zuje Wójta i Radę Gminy do podjęcia 
dalszych działań w przedmiotowej 
sprawie.

Piotr Walczak

Tab. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących wnio-
sku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta.
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Zgodnie z art. art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, (tj. Dz. U. 2016 poz.250) gminy mają obo-
wiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości płynne (szamb), w celu kon-
troli częstotliwości ich opróżniania, oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 
osadów ściekowych.
 W związku z powyższym, Urząd Gminy w Szy-
dłowie sukcesywnie przeprowadza kontrole sposobu i czę-
stotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych, poprzez 
sprawdzanie dowodów uiszczania opłat za opróżnianie 
szamb. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą po-
twierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Jeden rachunek nie załatwia sprawy. 
 Według zasad dobrej praktyki rolniczej wy-
maganych przez ARMIR przy udzielaniu dopłat, nie-
dopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych 
były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką 
lub gnojowicą na grunty rolne.
 Niestety, wśród części mieszkańców utrwaliło się 
przekonanie, że nie ma sensu budować szczelnych szamb, 
bo przecież warstwy żwiru pod szambem wszystko za-
trzymają i przefiltrują, a inne zanieczyszczenia z czasem 
się rozłożą lub wręcz użyźnią glebę pod lepsze plony. Inni 
próbują tłumaczyć, że tą rurą z szamba odpływają nie 
ścieki tylko sama woda, reszta przecież zostaje w zbiorni-
ku. Niestety prawda jest taka, że nieszczelne szambo gro-
zi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym 

wody, którą pijemy gdy korzystamy z własnej studni oraz 
gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo 
niebezpiecznym procederem bo większość bakterii choro-
botwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do 
gleby i wód podziemnych, jest w stanie przeżyć w tych 
środowiskach ok. 3 miesięcy, stanowiąc zagrożenie bak-
teriologiczne. Ścieki w tym czasie są w stanie pokonać 
znaczne odległości i skazić teren znajdujący się daleko od 
miejsca wypływu zanieczyszczeń. Przykładowo w żwi-
rze w ciągu 3 miesięcy ściek może przepłynąć ok. 4 km 
(przy spadku terenu wynoszącym zaledwie 5%) np. do po-
bliskich zbiorników wodnych powodując ich zakwitanie. 
Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu 
wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także 
warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związ-
ki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odle-
głości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, 
rodzinie i wszystkim sąsiadom.
 Właścicielom nieruchomości, którzy posiadają 
przydomowe oczyszczalnie ścieków przypominamy, że 
zgodnie z art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ro-
dzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłosze-
nia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880) mają obowiązek zgłoszenia 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni w Urzędzie Gmi-
ny w Szydłowie.

Anna Suchorowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szydłowie

DBAJ O ŚRODOWISKO W KTÓRYM ŻYJESZ

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie założone przez 
europosła Bogdana Wentę, zaprosiło m.in. Gminę Szy-

dłów do udziału w I Festiwalu Aktywności Ruchowej dla 
osób niepełnosprawnych - „Paragedon”.
 Grupa chętnych 13 osób z terenu naszej gminy, 30 
września 2017 r. wzięła udział w festiwalu, który odbywał 
się na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach. Uroczyste 
otwarcie imprezy odbyło się o godzinie 10.00 a dobra za-
bawa trwała aż do godz. 19. Propozycja różnego rodzaju 
rozgrywek sportowych, pokaz jazdy konnej, taniec oraz 
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych sprawiły przyjemność 
każdemu z zebranych osób. Podczas spotkania można było 
skorzystać z poradnictwa oraz badań profilaktycznych. Na 
zakończenie rywalizacji sportowych uczestnicy otrzymali 
serdeczne podziękowania, wręczono nagrody i pamiątki. 
Aktywność ruchowa, wspólne spędzanie czasu wolnego 

PARAGEDON

oraz integracja to jedno z działań na rzecz poprawy zdro-
wia. Zapraszamy więc mieszkańców Naszej Gminy do 
udziału w organizowanych akcjach, spotkaniach i wystę-
pach.

Agnieszka Makowska
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W dniu 29 września 2017 r. zmarł Stanisław Wujci-
kowski, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Szydłowie, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń 
Szydłowian. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 paź-
dziernika br. w kościele pw. św. Władysława. Spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Szydłowie.

Z dyplomem tym przybył do Szydłowa i został nauczy-
cielem w Szkole Podstawowej. Tu poznał swoją przyszłą 
żonę Helenę, także nauczycielkę.
 Jako młody nauczyciel przez dwie kadencje był 
radnym Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1964 r. ukoń-
czył Studium Nauczycielskie na kierunku geografia i od 
tego okresu pracował jako nauczyciel geografii w miejsco-
wej szkole. W dniu 1 września 1970 r. został Kierownikiem 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie. W tym czasie przepro-
wadził remont kapitalny budynku szkoły. Po zmianach 
administracyjnych w 1973 r. pełnił obowiązki Gminnego 
Dyrektora Szkół, sprawując pieczę nad siedmioma szko-
łami podstawowymi w gminie i jednym przedszkolem. 
W 1979 r. został absolwentem Wyższej Szkoły Pedago-

ODSZEDŁ STANISŁAW WUJCIKOWSKI

 Stanisław Wuj-
cikowski urodził się 16 
kwietnia 1936 r. w Połańcu. 
W rodzinnej miejscowości 
ukończył szkołę podstawo-
wą a w Staszowie liceum 
ogólnokształcące. W 1954 
roku ukończył kurs, zdał eg-
zamin państwowy i otrzy-
mał dyplom nauczyciela. 

gicznej w Kielcach na Wydziale Matematyczno-Przyrod-
niczym, kierunku geografia. W latach 60-tych organizował 
oświatę dorosłych – dokształcanie w zakresie siedmiokla-
sowej szkoły podstawowej. Wraz z innymi osobami po-
wołał do życia Szkołę Przysposobienia Rolniczego, której 
przez dekadę był dyrektorem.
 Stanisław Wujcikowski był osobą bardzo aktywną 
społecznie. Był inicjatorem stworzenia Społecznego Ko-
mitetu Elektryfikacji Szydłowa, przewodził Społecznemu 
Komitetowi Budowy Wodociągu oraz Komitetowi Budo-
wy Gazociągu. W latach 70. był radnym Rady Gminy oraz 
członkiem Zespołu Koordynującego Odbudowę Szydłowa 
powołanego przez ówczesnego Naczelnika Gminy Stani-
sława Harazińskiego. Był założycielem Kółka Rolniczego 
w Szydłowie. Angażował się w inicjatywy społeczno-kul-
turalne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej.
 W szydłowskiej oświacie Stanisław Wujcikowski 
przepracował 31 lat. Za pracę w szkolnictwie i działalność 
społeczną otrzymał m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotą Odznakę ZNP, odznaczenie „Za Zasługi dla Kó-
łek Rolniczych” oraz wiele innych nagród i dyplomów od 
władz oświatowych i państwowych. Dwukrotnie był no-
minowany do Nagrody Gminy Szydłów „Pasjonat Małej 
Ojczyzny”.
 Pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności 
Gminy Szydłów.

PW
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Nie mieli szczęścia organizatorzy (ani goście) tego-
rocznego, jubileuszowego Święta Śliwki. W sobotę 

wszystko odbyło się zgodnie z planem, choć przelotne 
deszcze krzyżowały trochę plany. W nocy i całą niedzie-
lę padało tak intensywnie, że imprezę masową trzeba 
było odwołać. 

20. ŚWIĘTO ŚLIWKI SPŁYNĘŁO Z DESZCZEM

Kakadu

 W sobotę, 19 sierpnia, impreza rozpoczęła się 
o godzinie 15.30. Na scenie jako pierwszy zaprezentował 
się Zespół Śpiewaczy „Kasztalon”. Następnie wystąpiły 
zespoły DO RE Mi oraz Kakadu. 
 Na placu zamkowym można było skosztować su-
szonej śliwki, która wędziła się na laskach. Można także 
było śliwkę zakupić. Na stoiskach sołeckich Szydłowa, 
Brzezin i Kotuszowa można było popróbować śliwkowych 
smakołyków. W imprezie wzięło udział Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zagorzyna w Gminie Łącko oraz Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego 
w Kazimierzu Dolnym. 
 Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński przywitał 
liczne delegacje, które przybyły na Święto Śliwki – z litew-

ENEJ

SPONSORZY 20. Święta Śliwki w Szydłowie:

Oficjalne wystąpienia zaproszonych gości podczas so-
botniej części imprezy. Od lewej Janusz Juszczak – prze-
wodniczący RG, Artur Pomianowski – z-ca burmistrza 
Kazimierza Dolnego, Juozas Šlepas – wójt gminy Šiluva 
na Litwie, Dalia Urbonienė – pracownik gminy Šiluva, Ar-
tur Ludew – burmistrz Szydłowca, Zbigniew Piątek – wójt 
gminy Piekoszów.

Kasztalon
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Od lewej: Jan Klamczyński - wójt gminy, Paweł Zalewski 
- były poseł na Sejm i do PE, Renata Janecka i Dariusz 
Bławat - starostowie 20. Święta Śliwki.

skiego powiatu Raseiniai, Kazimierza Dolnego, Szydłowca 
i Piekoszowa. Na imprezie gościł także Arkadiusz Bąk – 
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 Podczas koncertu gwiazdy wieczoru – zespo-
łu ENEJ, niebiosa okazały się łaskawe i nie padało. Na 
koncercie bawił się tłum ludzi przy znanych i mniej zna-
nych przebojach olsztyńskiej grupy. Za wspaniały wy-
stęp podziękowała muzykom Maria Stachuczy – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, które wraz z Gminą Szydłów 
organizowało tegoroczne święto. Ostatnim punktem so-
botniego programu była dyskoteka z DJ.
 Niedzielna część Święta Śliwki miała bardzo 
skromną oprawę. Ze względu na długotrwałe opady desz-
czu i sytuację na placu zamkowym, impreza masowa zo-
stała odwołana. Odbyła się jedynie Msza Święta w koście-
le św. Władysława i część oficjalna w sali gimnastycznej 
Gimnazjum.
 W niedzielę stoiska rozłożyły sołectwa z Szydło-
wa, Rudek i Brzezin licząc, że przestanie padać. Tak się 
nie stało ale praca włożona w wystrój stoiska i przygoto-
wanie potraw zasługuje na wyrazy uznania.
 Podczas części oficjalnej starostowie 20. Święta 
Śliwki – Renata Janecka i Dariusz Bławat, wręczyli wój-

Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina wręczył wójtowi Jano-
wi Klamczyńskiemu okazały kosz łąckich specjałów sa-
downiczych. W niedzielę, w Szydłowie gościli m.in. Jacek 
Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Toś – dyrektor 
Agencji Rynku Rolnego w Kielcach.

towi gminy Szydłów Janowi Klamczyńskiemu kosz owo-
ców. Wójt podziękował sadownikom za ciężką pracę, jaką 
co roku wykonują w swoich sadach. Po oficjalnych prze-
mówieniach zaproszonych gości, piękny koncert dała Or-
kiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka. W centralnej 
części sali gimnastycznej, goście mogli podziwiać piękną 
wystawę śliwek, którą zaaranżowali nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej w Szydłowie.
 Termin przyszłorocznego, 21. Święta Śliwki usta-
lono na 4 i 5 sierpnia 2018 r. Wystąpią wtedy m.in. ci 
artyści, którym pogoda uniemożliwiła koncertowanie 
w roku bieżącym. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Występ Orkiestry Dętej 
im. T. Moryto z Łącka.
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W dniach 18-20 sierpnia 2017 roku odbył się w Szy-
dłowie 1. Ogólnopolski Zlot Karawaningowy 

„Święto Śliwki” zorganizowany przez Wójta Gminy Szy-
dłów – Jana Klamczyńskiego i Katolickie Stowarzyszenie 
Karawaningowe „Razem w Drodze”.
 Część uczestników przyjechała już w czwartek, 
ale oficjalne przyjmowanie załóg rozpoczęło się w piątek. 
Każda załoga otrzymała „pakiet informacyjno-turystycz-
ny” przygotowany przez Biuro Zlotu dzięki życzliwości 
Urzędu Gminy w Szydłowie, Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szydłowie, Starostwa Powiatowego, redakcji „Polskie-
go Caravaningu” oraz portalu CampRest.com

 Na zlot dotarło 67 załóg z całej Polski (najdalsze 
z Rumii, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego), czyli około 
160 osób. Piątek upłynął na spotkaniach w gronie znajo-
mych, dzieleniu się wrażeniami z wakacyjnych wyjazdów 
oraz planami na resztę sezonu.
 W sobotę o godz. 10.00 uroczystego otwarcia zlo-
tu oraz powitania gości dokonali: Wójt Gminy Szydłów 
– Jan Klamczyński, Starosta Powiatu Staszowskiego – Mi-
chał Skotnicki, Proboszcz Szydłowa – ks. Ryszard Piwo-
warczyk oraz prezes KSK Razem w Drodze – Włodzimierz 
Rybczyński. Komandorem Zlotu był Andrzej Batory.

 Po oficjalnej części był czas na zwiedzanie Szy-
dłowa, a popołudniu i wieczorem uczestnicy wzięli dział 
w Święcie Śliwki oraz koncercie zespołu ENEJ.
 Niedziela to uroczysta Msza św. na rozpoczęcie 
święta z udziałem Orkiestry z Łącka, która później dała 
koncert na sali gimnastycznej w szydłowskim gimnazjum, 
gdzie ze względu na niepogodę została przeniesiona część 
uroczystości.
 Niestety kilkunastogodzinne opady sprawiły, że 
do wyciągania kamperów i przyczep zaangażowane zosta-
ły, dzięki pomocy Gminy Szydłów, dwa ciągniki. Wszyst-
kie pojazdy udało się wydobyć z błota, przy czym i tak 
wszystkim dopisywały humory. Mokrzy, ubłoceni, ale 
szczęśliwi wszyscy wrócili do domów, gdzie będą mieć 
o czym opowiadać.
 Miejmy nadzieję, że za rok znów się spotkamy, 
a pogoda będzie lepsza niż w tym roku. Już teraz zaprasza-
my na spotkanie.

ks. Mariusz Chmura

ZLOT KARAWANINGOWY W SZYDŁOWIE
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Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach już po raz dzie-
więtnasty zorganizowała konkurs „Piękna i Bezpiecz-

na Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Konkurs odbywał 
się pod patronatem marszałka województwa świętokrzy-
skiego Pana Adama Jarubasa oraz Wojewody Świętokrzy-
skiego Pani Agaty Wojtyszek. Jego celem jest mobilizacja 
mieszkańców wsi do dbałości o czystość, porządek i bez-
pieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami kon-
kursu mogli być właściciele gospodarstw rolnych z terenu 
województwa świętokrzyskiego prowadzący produkcję 
rolniczą.
 Konkurs przebiegał w trzech etapach: I etap – eli-
minacja gminne, wyłaniające jednego przedstawiciela do 
powiatu; II etap – eliminacje powiatowe, wyłaniające naj-
lepszą zagrodę w powiecie oraz III etap – finał wojewódz-
ki, wyłaniający trzy zwycięskie gospodarstwa spośród 
wszystkich zgłoszonych przez poszczególne starostwa po-
wiatowe.
 W tegorocznym, powiatowym etapie konkursu 
,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” 
zwyciężyło gospodarstwo Anety i Krzysztofa Grochow-
skich z Woli Żyznej w gminie Szydłów. Nagroda została 
wręczona podczas Dożynek Powiatowych dnia 27.08.2017 
roku w Staszowie. Państwo Grochowscy gospodarują na 
21,6 ha z czego 12 hektarów zajmują sady śliwkowe i ja-
błoniowe, natomiast 1,5 hektara to trwałe użytki zielone. 

PIĘKNE GOSPODARSTWO Z WOLI ŻYZNEJ

Wręczenie nagrody dla p. Grochowskich 
podczas Powiatowego Święta Plonów w Staszowie.

Pozostałe 8,1 hektara obsiewa się głównie zbożami, z cze-
go w najbliższym czasie 4 hektary zostanie obsadzone 
borówką amerykańską. Nagrodę w kwocie 1000 złotych 
ufundował Bank Spółdzielczy w Szydłowie.
 Na szczeblu wojewódzkim Państwo Grochowscy 
zajęli wysokie, III miejsce. Nagrody  zostały wręczone 
podczas dożynek wojewódzkich, które odbyły się 4 wrze-
śnia br. w Masłowie. 

Tekst: Katarzyna Krzemińska
Fot. Jan Mazanka

ARABSKI BIZNESMEN W GMINIE SZYDŁÓW

W dn. 27 lipca, w Gminie Szydłów przebywał Dr. 
Saud H. Al-Sehali – dyrektor Izby Handlowej 

z Riyadu. Przez ponad 10 godzin zapoznawał się z ofertą 
gospodarczą i turystyczną gminy.

 Gość z Arabii Saudyjskiej przebywał w woje-
wództwie świętokrzyskim na zaproszenie marszałka woje-
wództwa Adama Jarubasa. Była to pierwsza wizyta Al-Se-
halego w Polsce, mająca na celu rozpoznanie potencjału 
regionu świętokrzyskiego pod kątem ewentualnych inwe-
stycji.
 Na początku arabski biznesmen zwiedził firmę 
EKOPLON w Grabkach Dużych, gdzie interesował go po-
tencjał produkcyjny firmy w zakresie środków żywienia 
zwierząt. Był także w fermie drobiu w Potoku należącej 
do EKOPLONU. Gościa bardzo interesuje hodowla koni, 
zwiedził więc stadninę w Kotuszowie należącą do rodzi-
ny Popielów z Kurozwęk. Popołudniu Dr Saud Al-Seha-
li w towarzystwie wójta Jana Klamczyńskiego zwiedził 
m.in. Szydłów, Gacki, Grabki Duże, zbiornik zaporowy 
Chańcza i gospodarstwo agroturystyczne Szczepana Su-
chojada w Korytnicy, gdzie m.in. organizowane są wczasy 
w siodle.

Piotr Walczak

Przed siedzibą firmy Ekoplon Sp. z o.o. sp. k. Od lewej: 
Jacek Wiśniewski - wiceprezes zarządu Ekoplon, Dr. Saud 
Al-Sehali z Arabii Saudyjskiej, Jan Klamczyński – wójt 
gminy Szydłów.
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W niedzielę, 23 lipca 2017 r. na zamku w Szydło-
wie odbył się Rycerski Turniej ze Śliwką. Choć 

pogoda pokrzyżowała nieco plany, to i tak pod wzglę-
dem frekwencyjnym imprezę można zaliczyć do uda-
nych – organizatorzy wydali niemal 2.400 bezpłatnych 
biletów.

Msza Św. w kościele pw. św. Władysława.

 Rycerski turniej ze śliwką to impreza, która miała 
na celu przybliżyć historyczne i naturalne walory Szydło-
wa. Do tych pierwszych zaliczają się dużej klasy zabytki 
z obwarowaniami miejskimi a do drugich – szydłowska 
śliwka. Co prawda w tym roku śliwki w Szydłowie jak 
na lekarstwo, gdyż sady zostały zdziesiątkowane przez 

wiosenne przymrozki ale akcent śliwkowy w postaci su-
szonych i świeżych śliwek a także śliwkowych potraw był 
widoczny.
 Impreza rozpoczęła się od przemarszu grup rycer-
skich ulicami Szydłowa. Rycerstwo z zamku przemasze-
rowało do kościoła pw. św. Władysława. Po Mszy Świętej 
rycerze i damy dworu powrócili na dziedziniec zamkowy, 
gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Imprezę otwo-
rzył Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów i Paweł 
Krakowiak – Namiestnik Bractwa Rycerskiego Zamku 
Szydłów. Podczas otwarcia głos zabrała Agata Wojtyszek 
– Wojewoda Świętokrzyski i Agata Binkowska – Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Ada-
ma Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 Do Szydłowa przyjechało ponad 160 członków 
bractw rycerskich, w tym 30 z dwóch grup zagranicz-
nych – Szent György Lovagrend (Rycerze Świętego Je-

rzego) z Visegrádu na Węgrzech i Skupina historického 
šermu Cohors (Grupa Szermierki Historycznej Cohors) 
z Prešova na Słowacji. Ponadto w imprezie udział wzięli: 
Chorągiew Zaciężna „Trzy Miecze” z Warszawy, Kielec-
ki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich, Krakowskie Bractwo Grodzkie, Kompania 
Gryfitów z Krakowa, Konfraternia Rycerska z Krakowa, 
Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej Chorągiew „Ferro 
Aquilae”, Bractwo Rycerskie Ziemi Ostrowieckiej, Juve-
nes Feles z Sandomierza, Drużyna Sierotki, Zespół Tańca 
Dawnego Zamku Szydłów, Dziecięcy Zespół Tańca Daw-
nego z Szydłowa i gospodarze imprezy – Bractwo Rycer-
skie Zamku Szydłów.

UDANY TURNIEJ RYCERSKI ZE ŚLIWKĄ

Przemarsz rycerstwa przez rynek.

Debiutancki występ dziewczynek z Dziecięcego Zespołu 
Tańca Dawnego.
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to niejako rewizyta, bowiem w dniach 7–9 lipca w Wy-
szehradzie gościł wójt Jan Klamczyński z naszym brac-
twem rycerskim. W Szydłowie gościli także wójtowie 
i burmistrzowie gmin świętokrzyskich: Leszek Kopeć – 
burmistrz Staszowa, Alina Siwonia – wójt gminy Raków, 
Mariusz Ściana – wiceburmistrz Chmielnika, Marek Za-
torski – wiceburmistrz Pińczowa. Ponadto Witold Kowal 
– dyrektor biura LGD „Białe Ługi”, mł. bryg. Rafał Gaje-
wicz – komendant powiatowy PSP w Staszowie, Wanda 
Lubera – z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik, 
Stanisław Haraziński – były naczelnik gminy, radni na 
czele z Januszem Juszczakiem – przewodniczącym Rady 
Gminy, sołtysi, przedstawiciele sponsorów i mediów.
 Rycerski Turniej ze Śliwką zorganizowało To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej wraz z Gminą 
Szydłów, Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów i Gmin-
nym Centrum Kultury. Imprezę objęła patronatem Aga-
ta Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski i Adam Jarubas 
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Patronat 
medialny sprawowały redakcje Echo Dnia, Radio Kielce 
i TVP Kielce.
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej po-
zyskało grant ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Operacja pt. „Rycerski turniej ze 
śliwką” zrealizowana została w ramach Projektu Granto-
wego „Cykl imprez i wydarzeń kulturalnych wykorzystu-
jących zasoby obszaru LGD „Białe Ługi”.

 Turniej rozpoczął się zgodnie z planem od poka-
zu tańców Dziecięcego Zespołu Tańca Dawnego. Był to 
pierwszy występ zespołu przed szeroką publicznością, 
bardzo udany zresztą, bo nagrodzony gromkimi oklaska-
mi. Następnie wystąpili Cohorsi ze Słowacji a po nich Wę-
grzy, którzy swój pierwszy występ zakończyli w strugach 
deszczu.
 Gdy tylko deszcz przestał padać, pokazy wznowio-
no a dziedziniec zamkowy znów wypełniły odgłosy walki 
na miecze i świst mknących ku celom strzał. W szrankach 
stanęli rycerze walczący o miecz króla Kazimierza Wiel-
kiego. Odbyły się eliminacje a później fi nał w którym, po 
zaciętej walce, zwyciężył Grzegorz Kursa z Konfraterni 
Rycerskiej z Krakowa. Rozegrany został fi nał II Turnieju 
Łuczniczego o sakiewkę Zbója Szydło. Eliminacje odbyły 
się dzień wcześniej – z udziałem 40 miłośników łucznic-
twa tradycyjnego z całej Polski. Ostatecznie turniej wy-
grała Anna Płotycia z Wołczyna.
 Duże uznanie publiczności wzbudziły dwa poka-
zy konne w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwa-
dronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Konna 
czwórka w średniowiecznym moderunku popisywała się 
umiejętnościami zbierania kółek włócznią i mieczem, rzu-
tami włócznią i strzelaniem z łuku do celu, najazdami na 
saracena i władania mieczem oraz kruszeniem kopii.
 Miłośnicy tańca mogli czuć się usatysfakcjono-
wani występem Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów, 
który wykonał kilka tańców z epoki. Niestety, druga burza 
sprawiła, że organizatorzy zrezygnowali z biegu rycerskie-
go dla publiczności i bitwy o zamek. Po drugim pokazie 
konnym odbyła się więc ceremonia zakończenia imprezy. 
Uczestniczyła w niej, poza gospodarzami, Anna Krupka – 
poseł na Sejm RP i Michał Skotnicki – starosta staszowski. 
Finalistom turnieju łuczniczego wręczono dyplomy, sa-
kiewki i upominki w postaci szklanych pucharów z Huty 
Szkła Wrześniak Glassworks i pięknych bombek choinko-
wych ufundowanych przez GMC Sp. z o.o. Przedstawicie-
le Konfraterni Rycerskiej z Krakowa odebrali w imieniu 
zwycięzcy turnieju nagrodę główną – miecz do walki wy-
konany w lokalnej kuźni Malleus Reconstructorum oraz 
upominki.
 Na imprezę przyjechało wielu gości, w tym gość 
specjalny – burmistrz węgierskiego Wyszehradu Félegy-
házi András, który wraz z rodziną przerwał urlop w sło-
wackich Koszycach i przybył na szydłowski turniej. Była 

Na turnieju gościł Félegyházi András - burmistrz węgier-
skiego miasteczka Wyszehrad.
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 Ponadto imprezę wsparły firmy z regionu. Spon-
sorem głównym był EKOPLON sp. z o.o. sp. k. Pozostałe 
firmy, które udzieliły wsparcia: Huta Szkła Gospodarcze-
go Tadeusz Wrześniak, LOTTO (wspierało turniej łuczni-
czy), Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., KOLPORTER sp. 
z o.o. sp. k., Dolina Nidy Sp. z o.o. w Leszczach, Kopalnia 
Gipsu Leszcze, KASTEL – Świętokrzyska Fabryka Okien 
i Drzwi sp. z o.o., Zakład Wyrobów Metalowych EMIZET 
Sp. z o.o. w Szydłowie, Starostwo Powiatowe w Staszo-
wie, PPHU SUBOR Zakład Pracy Chronionej w Staszowie, 
„SKOWBUD” Sp. z o.o. Sp. k. w Staszowie, Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Staszowie, Przedsiębiorstwo 
Budowlane ELBUD Szymański w Staszowie, Intester Sp. 
z o.o w Dobrowie, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, Za-
kład Kamieniarski Tadeusz Miklaś z Szydłowa, Ogródek 
Piwno-Grillowy „U Michała” w Szydłowie, GMC Sp. 
z o.o. w Staszowie, GRA-PAL Krzysztof Skwark w Grab-
kach Dużych, DARBUD Adam Darowski w Kłodzie, PHU 
GAL-POL Krzysztof Galus z Mokrego, FHU MOT-POL 
Mirosław Misterkiewicz, DYLMEX Staszów.
 Wstęp na imprezę był darmowy. Wydano 2.393 
bezpłatnych biletów wstępu, co przy zmiennej pogodzie 
należy uznać za duży sukces. Nie pozostaje nic innego jak 
zaprosić wszystkich do Szydłowa za rok, kiedy to odbę-

dzie się kolejna impreza pod znakiem miecza i strzały – 
jubileuszowy 20. Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazi-
mierza Wielkiego.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
Fot. z drona: Sławek Rakowski

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Operacja pt. „Rycerski turniej ze śliwką” realizowana w ramach Projektu Grantowego 
„Cykl imprez i wydarzeń kulturalnych wykorzystujących zasoby obszaru LGD „Białe Ługi”.

Uroczystość zakończenia turnieju. Od lewej: Mariusz Bąk 
- prezes TPZS, Michał Skotnicki - starosta staszowski, 
Anna Krupka - poseł na Sejm RP, Jan Klamczyński - wójt 
gminy, Paweł Krakowiak, Jacek Pietras.

WŁOSKA DELEGACJA W SZYDŁOWIE
W dn. 8 października br. w Szydłowie gościła delega-

cja włoskiego bractwa rycerskiego z miasta Lancia-
no. Delegacji przewodził Danilo Marfisi – prezydent Asso-
ciazione Culturale „Il Mastrogiurato” a zarazem prezydent 
La Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations  
Historiques – Europejskiej Konfederacji Festiwali i Wyda-
rzeń Historycznych.
 Goście z Włoch spotkali się z Janem Klamczyń-
skim – wójtem gminy i Pawłem Krakowiakiem – na-
miestnikiem bractwa szydłowskiego, aby omówić sprawy 
organizacyjne jubileuszowego, 20. Turnieju Rycerskiego 
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego i ewentualny w nim 
udział grupy włoskiej. Rozmawiano także o innych płasz-
czyznach współpracy w obrębie CEFMH, do którego nale-
ży także, jako jedyne z Polski, Bractwo Rycerskie Zamku 
Szydłów.

Tekst: Piotr Walczak
Fot. Paweł Krakowiak

Od lewej: Anna Rybicka, Mario La Farciola, Iolanda 
Brando, Jan Klamczyński, Danilo Marfisi, Gianfranco 
Caravaggio.
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Tradycyjnie w okresie wakacji odbył się w Szydłowie 
Plener Malarski. W tym roku gościliśmy studentów 

oraz absolwentów malarstwa. Dzięki temu, że w naszej 
miejscowości przebywali artyści z trzech uczelni, można 
było porównać i zaobserwować różnice w podejściu do 
sztuki współczesnej w różnych rejonach Polski. 
 Z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie uczestniczyli absolwenci Magdalena Cichań-
ska oraz Kamil Klamczyński. W roli studentów udział 
w plenerze wzięli: Justyna Molska, Karolina Drygała, Pa-
weł Olszewski, Magdalena Szpyt, Emilia Grabień. Z Wy-
działu Malarstwa i Konserwacji na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu przyjechali: Sylwia Bandura, 
Katarzyna Dróżdż oraz Patrycja Skotnicka. Do pleneru 
przyłączyli się także studenci Wydziału Malarstwa Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu: Natalia Sucharek, 
Maja Mioduszewska, Olgierd Nurowski i Antoni Czapla. 
 Podczas dziesięciu dni trwania pleneru jego 
uczestnicy skupili się na jak najlepszym zaprezentowaniu 
swoich talentów na płótnie, a także wymieniali doświad-
czenia i poglądy na sztukę w różnych rejonach naszego 
kraju. Otwarcie wystawy miało miejsce 5 sierpnia w bu-

PLENER MALARSKI

dynku synagogi, a powstałe prace można było u nas oglą-
dać przez miesiąc.

Maria Stachuczy

W otwarciu wystawy uczestniczył Tomasz Fąfara
– wicestarosta staszowski. Fot. Jan Mazanka

INTERESUJĄCE PÓŁKOLONIE Z GCK

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie organizowało 
w te wakacje półkolonie. W dniach 3-28 lipca, czyli 

przez 20 dni w godzinach 9.00-14.30 zorganizowaliśmy 
zajęcia dla 50 dzieci z naszej gminy. 
 Podczas każdego tygodnia odbywały się dwa wy-
jazdy, m.in. do Parku Miniatur w Krajnie, Muzeum Przyro-
dy i Techniki w Starachowicach, Europejskiego Centrum 
Bajki w Pacanowie, Zoo w Leśnym Zaciszu, czy do kina. 
Każdego dnia dzieci brały udział w zajęciach na określony 
temat. Mieliśmy na przykład dzień bezpieczeństwa i spo-
tkanie z policjantem, strażakami i ratownikami medyczny-
mi. Dzień kulinarny nasze dzieci spędziły na przygotowy-
waniu i kosztowaniu przepysznych potraw. Kreatywnością 
można było się wykazać m.in. podczas dnia projektowania 
mody. 
 Nasze półkolonie trwały wyjątkowo długo, jak 
na podobne inicjatywy w innych ośrodkach i cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, bo już po dwóch dniach 
zgłoszeń brakło miejsc dla uczestników. Dzieci wspaniale 
spędziły z nami czas, aktywnie i twórczo spędzając waka-
cje. Do zobaczenia za rok!

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Martyna Pasternak
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Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje pro-
jekt Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej 

finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 
programu NCK Bardzo Młoda Kultura oraz województwo 
świętokrzyskie. 

 Po uczestnictwie w cyklu warsztatów można było 
się starać o pozyskanie środków na realizację własnego 
projektu. Do I etapu konkursu zgłoszono 26 projektów. 
Złożony przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 
projekt zakwalifikował się do II etapu. Po posiedzeniu ko-
misji ekspertów w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach oceniającej złożone wnioski wyłoniono najlepszych 

5 projektów w tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akade-
mii Edukacji Kulturowej. Bardzo się cieszymy, że projekt 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie znalazł się po-
śród 5 najlepszych projektów w naszym województwie.
 SmykoŚwiaty to projekt, którego celem było 
włączanie najmłodszych dzieci (w w. 1-5 lat) do uczest-
niczenia w działaniach twórczych. Spotkania miały być 
odzwierciedleniem codziennej aktywności i twórczości 
dzieci, które budują najpierw swoje własne światy i poro-
zumiewają się w nim własnym językiem.
 SmykoŚwiaty to spotkania, pełne sensorycznych 
doznań, oddziałujących na wszystkie zmysły dziecka, 
gdzie uwaga najmłodszych została ukierunkowana na 
struktury, faktury, kształty, obrazy, kolory, światło, obiek-
ty, ale także ruch i dźwięk.
 W ramach spotkań dzieci wykorzystywały niety-
powe materiały plastyczne. Przygotowane zajęcia były też 

okazją doznania ciekawych bodźców wizualnych, kontra-
stów i światła. Całość zwieńczyła muzyka, która podobnie 
jak ruch, mowa czy rysunek, jest jedną z form wyrażania 
siebie i swoich uczuć.
 Po zakończeniu warsztatów dla dzieci spotkaliśmy 
się też z rodzicami i pedagogami. W dniach 17-20.10.2017 
r. w Staszowskim Ośrodku Kultury zorganizowaliśmy 
wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sta-
szowie i Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Staszowie cykl szkoleń „Muzyka 
przez zabawę”, „Ciekawe triki pla-
styki”, „Dzieci tańczące”, „Sztuka 
inspiruje”. Informacje z zakończe-
nia projektu na uroczystej konfe-
rencji przedstawimy Państwu w ko-
lejnym numerze „Kuriera Ziemi 
Szydłowskiej”. 

Maria Stachuczy

SMYKOŚWIATY

Zdjęcia: Justyna Molska, Justyna Kowalczyk
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KONCERTY FILHARMONII

19 września br. rozpoczął się nowy cykl koncertów ar-
tystów Filharmonii Narodowej. Gminne Centrum 

Kultury w Szydłowie kontynuując ubiegłoroczną współ-
pracę, raz w miesiącu prezentować będzie mieszkańcom 
wspaniałe koncerty z różnych okresów historycznych i ga-
tunków. 
 W tym roku poznamy różne style muzyczne, po-
słuchamy wielu instrumentów na żywo, często ubogaco-
nych tańcem i głosem. Usłyszymy sopran, mezzosopran, 
ale też solistów wykonujących piosenki z Kabaretu Star-
szych Panów. W maju, śpiewacy operowi opowiedzą an-

tyczny mit w przedstawieniu Król Midas w rękach Bo-
gów. Zapraszamy mieszkańców do obcowania z muzyką 
wykonaną na żywo przez profesjonalistów, dzięki której 
melomani miło spędzą czas, a dzieci rozwiną swoje zain-
teresowania. Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne 
koncerty: 

14.11.2017 Sacrum i profanum / Od baśni do baśni
05.12.2017 Muzyczne qui pro quo / Kalejdoskop rytmów 
i melodii
09.01.2018 Piosenka jest dobra na wszystko
06.02.2018 Ignacy Jan Paderewski - artysta i mąż stanu /
Mali czarodzieje
13.03.2018 Za rogatką grand zabawa!
24.04.2018 Trzej Muszkieterowie
22.05.2018 Piotr Wróbel Król Midas w rękach Bogów
05.06.2018 Wielki teatr świata / Zaczarowany kociołek

Maria Stachuczy

IV PIKNIK RODZINNY W PRZEDSZKOLU
Dnia 29 maja 2017 r. odbył się IV Piknik Rodzinny 

zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Szy-
dłowie oraz Gminne Centrum Kultury prowadzące Punkty 
Przedszkolne w Solcu i Potoku.
 „RODZICE DZIECIOM” – pod takim hasłem roz-
poczęła się tegoroczna impreza. Rodzice wystąpili z progra-
mem artystycznym pt. „Jak leśna gromadka dbała o swój 
las” mającym przesłanie ekologiczne. Dzieci z uwagą i za-
ciekawieniem podziwiały swoich rodziców w roli aktorów.
 Później zabawa przeniosła się na przedszkolny 
plac zabaw, gdzie przygotowanych było wiele atrakcji. 
Agencja Artystyczna „PATIGO” zaproponowała uczestni-
kom urozmaicony pogram i ciekawe rozrywki, każdy mógł 
znaleźć coś interesującego dla siebie. Nasze pociechy naj-
chętniej bawiły się na dużej zjeżdżalni i w zamku do ska-
kania, wspinania, zjeżdżania. Powodzeniem cieszyło się 
także malowanie twarzy. Dużą radość dzieciom sprawiły 
ogromne bańki mydlane. Wiele uśmiechu i zadowolenia do-

starczyły również atrakcyjne zabawy i konkursy, w których 
dzieci chętnie uczestniczyły. Zabawom nie było końca.
 Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy 
Szydłów – Jan Klamczyński, który z okazji Dnia Dziecka 
częstował przedszkolaków słodkościami.
 Podczas pikniku można było skorzystać z dobrze 
zaopatrzonego bufetu. Wszyscy uczestnicy mogli skoszto-
wać pysznych ciast, świeżych owoców oraz ciepłej kieł-
baski z grilla. Nie zabrakło również kawy, herbaty oraz 
soków. Przyjemne chwile uczestnicy spotkania spędzili 
również na rozmowach i pogawędkach towarzyskich.
 Dzień ten dostarczył nam wiele radości, uśmiechu 
i dobrego nastroju. Ogród przedszkolny tętnił życiem, po-
goda nam sprzyjała, a atmosfera była wspaniała. Wszystkim 
uczestnikom pikniku dziękujemy za fantastyczną zabawę!

Tekst: Monika Jaskuła, 
Zdjęcia: Katarzyna Sajkiewicz, Monika Mazur
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W kościele parafialnym w Szydłowie odbył się 14 maja 
2017 r. koncert pieśni i utworów muzycznych o te-

matyce religijnej dla uczczenia trzystu lat koronacji Obra-
zu Jasnogórskiej Pani oraz stulecia objawień w Fatimie.
 Ładnie brzmiała Pieśń o Fatimie, głęboki smak 
artystyczny wyczuło się w Ave Maria G. Caciniego, Ave 
Maria No Morre, Ave Verum W. A. Mozarta, Sycylianie 
J. S. Bacha. Trochę odmienny klimat treści artystycznej 
stanowiły pieśni maryjne w wersji instrumentalnej i kilka 
utworów kameralnych na trzy flety proste.

 Wykonawcami byli: Justyna Zimoląg (z d. Sibi-
la) – śpiew, Zuzanna Ziółkowska – flet altowy, Henryka 
Kluszczyńska – śpiew, Mikołaj Rudnik – keyboard, flet 
prosty, Adam Kluszczyński – trąbka, akompaniament, flet 

KONCERTY W KOŚCIELE PARAFIALNYM
altowy. Słowo wprowadzające do słuchania muzyki cieka-
wie podała Halina Ratajczak. 

Szydłowski kościół od początku swego istnienia (od 600 
lat) jest pod patronatem św. Władysława – syna Beli 

(króla węgierskiego) i Rychezy (córki Mieszka II). Pa-
tronując szydłowskiej parafii zobowiązuje do pielęgnacji 
cnót właściwych dla jego życia: głębokiej wiary, sprawie-
dliwych rządów, męstwa, troski o własny kraj i poddanych.
 Zespół „Civitas Musica” podjął się przypomnienia 
postaci św. Władysława i przygotował koncert muzyczny 
o tym świętym. W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 
w kościele parafialnym zostały wykonane utwory: Gaude 
Mater Polonia, Cantio Polonica, Ave Maria D. Caccinie-
go, Ave Verum W. A. Mozarta, pieśń Warto żyć dla miłości, 
Sarabanda Corellego i inne drobne utwory.
 Wykonawcami byli utalentowani i rozsmakowani 
w uprawianiu muzyki: Justyna Zimoląg – ładny soprano-
wy głos z perspektywą rozwoju, Zuzanna Ziółkowska – 
kwitnąco emanująca ciepłym brzmieniem altowego fletu, 
Mikołaj Rudnik – flet sopranowy rozwijający jego wro-
dzoną muzykalność. Koncert wspomagała swym śpiewem 
Henryka Kluszczyńska oraz Halina Ratajczak przybliżają-
ce postać św. Władysława. Obydwa koncerty przygotował 
i poprowadził Adam Kluszczyński.

Tekst: Adam Kluszczyński
Fot. Agnieszka Ziółkowska

W dniu 7 października br. w Zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe świętowano 10-lecie powstania Brac-

twa Rycerskiego Zamku Szydłów.
 O tym, że Bractwo Rycerskie z Szydłowa jest 
żywą reklamą naszego miasteczka, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Rycerze na czele ze swym namiestnikiem 
Pawłem Krakowiakiem, swoimi występami w całej Polsce 
a także za granicą, sławią gród nad Ciekącą. Corocznie 
bractwo współorganizuje Turniej Rycerski o Miecz Kró-
la Kazimierza Wielkiego, Drogę Krzyżową oraz Orszak 
Trzech Króli. Prowadzi edukację historyczną dzieci i mło-
dzieży, angażuje się w inicjatywy na rzecz zwiększania 
ruchu turystycznego w Szydłowie. 
 Jubileusz był okazją do podziękowań dla osób 
i instytucji, które przyczyniły się do rozwoju bractwa. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządo-
wych Szydłowa i Staszowa, zaprzyjaźnione grupy rycer-
skie m.in. z Włoch i Słowacji, przedsiębiorcy oraz inne 
osoby wspierające działalność formacji rycerskiej.

ŚWIĘTOWANO 10-LECIE BRACTWA

Nie obyło się bez ciekawych, rycerskich scenek rodzajo-
wych oraz pokazów tańców dworskich. Większość uczest-
ników wzięła udział w nocnym zwiedzaniu krzyżtopor-
skiego zamku z pochodniami w dłoniach.
 Życzymy bractwu kolejnej, udanej dekady, obfi-
tującej w nowe, ciekawe inicjatywy, propagujące wiedzę 
o polskiej historii.

Tekst & fot. P. Walczak
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11 czerwca 2017 roku odbyła się w naszej wspólno-
cie parafialnej szczególna i wyjątkowa uroczystość 

związana z osobą ks. Konstantego Tomali, proboszcza 
Szydłowa w latach powojennych. Podjęta inicjatywa pod 
nazwą:

1945 – 2015
70 lat troski o piękno

XIV–wiecznej szydłowskiej świątyni

była zachęceniem do pochylenia się nad historią Szydło-
wa i ludzi tworzących tutejszą parafialną wspólnotę, gdyż 
jak powiedział w homilii Ks. Proboszcz, można być pod 
wielkim wrażeniem ogromu włożonej pracy i poświęcenia 
ludzi, którzy na przestrzeni dziejów ukochali tę niezwykłą 
świątynię zbudowaną przez króla Kazimierza Wielkiego 
w 1355 roku, a której patronuje wspaniały Król, Rycerz 
i Obrońca Wiary – Święty Władysław. Dzieje tej dumnej, 
gotyckiej świątyni są pełne dramatycznych wydarzeń. 
Zawsze jednak mieszkający tu ludzie podejmowali wysi-
łek aby ten kościół był piękny i funkcjonalny. Parafianie, 
często borykając się z wielkim ubóstwem, odbudowując 

własne domy ze zniszczeń, nigdy nie zapominali o świą-
tyni. Po wielokroć niszczony i plądrowany przez złych lu-
dzi w ciągu ponad 660 lat swoich dziejów, zawsze wracał 
do swej pierwotnej piękności. Był i jest wyrazem wiary 
w Boga i miłości do Niego. Jest też znakiem wielkich, 
szlachetnych, gotowych do poświęceń serc, które w ko-
ściele odnajdują świętą przestrzeń by przekraczać swoją 
ludzka miarę i stawać się bardziej podobnymi do Boga. 
Szczególnie bolesny i nader tragiczny był los parafial-
nej świątyni w czasie II wojny światowej. Ocenia się, że 
podczas wojny Szydłów został zniszczony w 90%, a naj-
bardziej ucierpiał właśnie kościół, usytuowany w najwyż-
szym punkcie miasta. Był więc znakomitym celem do 
bombardowania. Zachowane fotografie, niemi świadko-
wie tamtych czasów, są wstrząsające. Na szczęście wojna 

nie zabiła w ludziach tego, co najważniejsze -  wrażliwych 
i ofiarnych serc. Parafianie ze swym Pasterzem, księdzem 
Konstantym Tomalem, tuż po zakończeniu działań wo-
jennych przystąpili do odbudowy swojej świątyni. Prace 
związane z odbudową kościoła i jego wyposażeniem roz-
poczęły się już w roku 1945 i trwały kilkanaście lat. Ks. 
Konstanty Tomal zasłużył sobie w całej pełni na miano 
wielkiego budowniczego, choć trzeba zauważyć, że każdy 
następny proboszcz w Szydłowie dokładał swoją symbo-
liczną cegiełkę, aby kościół Świętego Władysława mógł 
odzyskać swoje dawne piękno. Należy wspomnieć i po-
dziękować w tym miejscu obecnemu gospodarzowi szy-
dłowskiego kościoła ks. Ryszardowi Piwowarczykowi, 
którego prace na rzecz świątyni śmiało można porównać 
z wysiłkami ks. Konstantego Tomali. Ks. Ryszard Piwo-
warczyk od dwunastu lat posługi proboszcza szydłowskiej 
fary, mimo wielu przeciwności, niestrudzenie walczy o jej 
piękno i blask. Dzięki jego staraniom i pracy, świątynia 

PAMIĘCI KS. KONSTANTEGO TOMALI
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szydłowska odzyskała, po raz kolejny, swój królewski 
blask i znów dumnie, w całej swej okazałości góruje nad 
miasteczkiem i całą okolicą. 
 Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w inten-
cji Ks. Tomali i wszystkich parafian czynnie zaangażowa-
nych w pracę na rzecz parafialnej świątyni, zarówno tych 
żyjących jak i tych którzy odeszli już do Pana. Po Mszy 
Świętej miało miejsce uroczyste poświęcenie pamiątkowej 
tablicy ku czci ks. Tomali oraz parafian, którzy wraz z nim 
dźwigali z gruzów parafialny kościół. Po części oficjalnej 
wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na plac przy tzw. 
Wikariówce, gdzie miało miejsce otwarcie wystawy foto-
graficznej przedstawiającej zdjęcia zniszczonego w czasie 
działań wojennych kościoła w zestawieniu ze współcze-
snym wyglądem. Wystawa dokumentowała także całą hi-
storię odbudowy kościoła i prowadzonych prac na prze-
strzeni 70 lat. Stare fotografie zostały odnalezione podczas 
długich i żmudnych poszukiwań w Archiwum Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Kielcach przez Kamilę 
Pytowską. Zdjęcia współczesne, prezentujące identyczne 
ujęcia jak na starych fotografiach, po mistrzowsku wy-

konał ks. Mariusz Chmura, wikariusz parafii Szydłów – 
miłośnik i pasjonat fotografii. Oglądanie wystawy umilił 
słodki poczęstunek oraz oprawa muzyczna w wykonaniu 
zespołu międzyparafialnego oraz koncert popularnych 
melodii w wykonaniu ks. proboszcza z sąsiedniej parafii 
Jarząbki Zdzisława Skrobota. Miłej atmosferze towarzy-
szyła piękna i słoneczna pogoda.
  Niezmiernie satysfakcjonujące dla inicjatorów 
tego przedsięwzięcia były przemowy byłego i obecnego 
wójta Gminy Szydłów. Zarówno pan Stefan Zieliński jak 
i pan Jan Klamczyński mówili, iż wielokrotnie podejmo-
wali próby upamiętnienia zasłużonego kapłana, lecz za-
wsze napotykali na różne przeszkody, które uniemożliwia-
ły realizację przedsięwzięcia. Organizatorzy tego dzieła 
byli dumni, że to im przypadł zaszczyt doprowadzenia tak 
pięknej inicjatywy do skutku i że nic nie stanęło na prze-
szkodzie.
 Owocem prac jest ponadto publikacja – album 
autorstwa ks. Ryszarda Piwowarczyka i Kamili Pytow-

skiej, który wszyscy obecni otrzymali na pamiątkę. Album 
jest owocem pracy i poszukiwań informacji w Archiwum 
Diecezjalnym, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Kielcach i Archiwum Państwowego w Kiel-
cach oraz analizy wielu publikacji i artykułów, i składa 
się z trzech części. Po wstępie autorstwa ks. Proboszcza 
można przeczytać nieznaną większości mieszkańcom 
miasteczka historię Szydłowa i obejrzeć zdjęcia z przed 
kilkudziesięciu lat jak i współczesne. Druga część została 
poświęcona historii parafii, zawiera też stare i nowe fo-
tografie. Trzecia część poświęcona jest Ks. Konstantemu 
Tomalowi, jego życiu i działalności, zawiera też fotografie 
księdza i różne dokumenty. 
 Całe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze 
środków PROW 2014 – 2020 w ramach działania: wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność, przedsięwzięcie: Organizacja wydarzeń kultural-
nych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obsza-
ru. Wniosek został złożony przez parafię św. Władysława, 
koordynatorem wniosku był ks. Proboszcz Ryszard Piwo-
warczyk, natomiast koordynatorem prac i „duszą” całego 
przedsięwzięcia była Kamila Pytowska.

Tekst: Kamila Pytowska
Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA ARMII KRAJOWEJ
 Umarli czynami żyją.

W dniu 2 czerwca br. na skwerze przy parkingu 
obok kościoła pw. św. Władysława w Szydłowie 

odsłonięty został pomnik poświęcony żołnierzom Armii 
Krajowej Podobwodu Szydłów, którzy zginęli w czasie 
II wojny światowej.

 Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w in-
tencji poległych członków ruchu oporu, którą koncele-
browali dziekan dekanatu chmielnickiego ks. Franciszek 
Siarek i proboszcz szydłowskiej parafii ks. Ryszard Piwo-
warczyk. Bezpośrednio po mszy, na placu przy ruinach 
wikariówki, odbyła się inscenizacja wydarzeń z czerwca 
1943 roku, kiedy Niemcy spalili dom i zamordowali człon-
ków rodziny Kaczorowskich. Inscenizację przeprowadzili 
strzelcy z Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego pod 
kierunkiem starszego inspektora Związku Strzeleckiego 
Mariana Lesiaka. Inscenizację uzupełniał komentarz czy-
tany przez dwoje uczniów szydłowskiego Gimnazjum, 
których merytorycznie przygotowała Małgorzata Boś.

 Główna część uroczystości odbyła się na przyko-
ścielnym placu parkingowym a poprowadził ją Jarosław 
Zatorski, który odegrał dużą rolę w powstaniu pomnika 
i był pełnomocnikiem rodziny Kowalików w tym przed-
sięwzięciu. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Ka-
czorowskiego w Szydłowie wystąpiły z okolicznościo-

wym programem artystycznym pt. „To co przeżyło jedno 
pokolenie – drugie przeplata w sercu i pamięci”. Program 
rozpoczął się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Wi-
dowisko słowno-muzyczne uczniowie przygotowali pod 
kierunkiem nauczycieli Marii Sobieraj, Doroty Banaś, 
Krzysztofa Pituli. 
 Po gromkich oklaskach dla dzieci za piękne, pa-
triotyczne przedstawienie, głos zabrał Jan Klamczyński 
– Wójt Gminy Szydłów, który przywitał gości obecnych 
na uroczystości: Jana Józefa Kasprzyka – pełniącego obo-
wiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Agatę Wojtyszek – Wojewodę Święto-
krzyską, Michała Skotnickiego – Starostę Staszowskiego, 
kombatantów, przedstawicieli rodzin Kaczorowskich, Ko-
walików i Klamczyńskich. Szczególnie ciepło wójt przy-
witał Antoniego Adamskiego – najstarszego, 99-letniego 
mieszkańca Szydłowa, który pomagał w działaniach ruchu 
oporu, przygotowując m.in. broń na akcje odwetowe.
 Oficjalne przemówienia rozpoczął minister Jan 
Józef Kasprzyk, który powiedział m.in.:

 To uroczystość ważna i niezwykła dla Szydłowa, przy-
pominamy bowiem po latach tych, którzy oddali życie jako żoł-
nierze Armii Krajowej w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej, w służbie Ojczyźnie. Dzisiaj Ksiądz Proboszcz tak pięknie 
w homilii przypomniał rodzaj przysięgi składanej przez żołnie-
rzy Armii Krajowej przed 75 laty i tam jest słowo, które definiuje 
tak naprawdę to, czym była Armia Krajowa. W tej rocie przysię-
gi, żołnierze, wcześniej Związku Walki Zbrojnej, a później Armii 
Krajowej, przywołując Boga na świadka, ślubowali wierność 
Rzeczypospolitej. To jest słowo – klucz dla zrozumienia tamtego 
pokolenia, o którym tak pięknie opowiedziała dzisiaj młodzież 
w tym spektaklu, który obejrzeliśmy. Tamto pokolenie było wier-
ne Rzeczypospolitej, za tę wierność płaciło zdrowiem, płaciło 
często życiem, ale nie wyobrażało sobie, że może być inaczej, że 
można nie być wiernym Ojczyźnie. Wynieśli to z pokoleń wcze-
śniejszych, tych pokoleń, które kształtowały przez dziesięciolecia 
i setki lat rycerski etos służby każdego Polaka, każdego Obywa-
tela Rzeczypospolitej. Byli kontynuatorami wspaniałych tradycji 
rycerskich, tradycji powstańczych, tradycji legionowych, które 
są tak silnie tu, na kielecczyźnie. Każde z tych pokoleń, począwszy 
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od rycerzy, którzy w okresie średniowiecznym budowali wielkość 
Rzeczypospolitej, każde z tych pokoleń mogło śmiało powiedzieć 
o sobie, że jest wierne Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, to jest 
zadanie dla nas współczesnych, bo, jak mówił Ojciec Święty Jan 
Paweł II, pokolenia po sobie następują, przemijają, oddawane 
są prawu śmierci. To jest oczywiste, ale istnieją wartości, które 
bez względu na to, w którym pokoleniu są żywe, łączą nas w je-
den naród. Naród, który trwa już 1051 lat. Jedną z tych warto-
ści jest właśnie wierność Rzeczypospolitej. Pokolenie żołnierzy 
Armii Krajowej reprezentowane dzisiaj przez siedzących wśród 
nas weteranów wiedziało, że za wierność trzeba poświęcić życie. 
Dla nas współczesnych, dla tak licznie obecnej młodzieży, dla 
strzelców, dla harcerzy, dla uczniów szkół, to słowo „wierność” 
też musi być ważne i musi być tym przesłaniem i testamentem 
przeszłych pokoleń, bo to słowo i tę postawę wierności reali-
zuje się nie tylko w czasie wojny, ale również, a może przede 
wszystkim w czasie pokoju. Jeżeli będziemy wierni Rzeczypo-
spolitej, jeżeli będziemy każdą chwilę swego życia, czy w szkole, 
czy w pracy, czy na służbie strzeleckiej, harcerskiej, wojskowej 
poświęcać Rzeczypospolitej, jeżeli dochowamy tej wierności, to 
możemy powiedzieć, że spełnia się testament tych, których dziś 
będziemy honorować tym wspaniałym pomnikiem. 
 Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
pomnika, który za chwilę zostanie odsłonięty i poświęcony. 
Przechodząc koło niego pamiętajmy o tych słowach przysięgi 
żołnierskiej: „Będę służył wiernie Rzeczypospolitej”. I na za-
kończenie drodzy Państwo, tamto pokolenie, pokolenie żołnierzy 
Armii Krajowej czerpało siłę z tradycji wspaniałej, powstańczej, 
romantycznej. Czerpało też siłę z takich słów, które twórca Nie-
podległej Polski Józef Piłsudski w testamencie prosił, aby za-
wrzeć na grobie jego matki i jego serca na wileńskiej Rossie. To 

słowa Juliusza Słowackiego. One dla pokolenia Armii Krajowej 
były niezwykle ważne, niech będą ważne i dla nas. Tam jest taki 
zwrot: „Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na 
skale orła”. Wybierajmy zawsze dla siebie gniazdo na orlich 
skałach, szybujmy wysoko i bądźmy wierni Rzeczypospolitej. 
Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym ta uro-
czystość się odbywa, ciesząc się po raz kolejny, mogąc na kielec-
czyźnie uczestniczyć w prawdziwym spotkaniu pokoleń, bo jeżeli 
gromadzi się nas cztery pokolenia Polaków, to tak jak Ci młodzi, 
wspaniali patrioci śpiewali: „jeszcze Polska nie zginęła…”

 Po ministrze wystąpiła Agata Wojtyszek – Wo-
jewoda Świętokrzyska oraz Michał Skotnicki – Starosta 
Staszowski. Oboje podkreślili duże znaczenie wydarzenia 
dla społeczności Szydłowa.

 Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło prze-
cięcie wstęgi na pomniku przez: ministra Jana Józefa Ka-
sprzyka, wojewodę Agatę Wojtyszek, starostę Michała 
Skotnickiego, wójta Jana Klamczyńskiego, przedstawi-
cielkę rodziny Kaczorowskich – Marię Kaczorowską-Sul-
mę, przedstawiciela rodziny Kowalików – Marka Katrę, 
przedstawicielkę rodziny Klamczyńskich – Marię Duliń-
ską. Akt przecięcia wstęgi zakończył senior Antoni Adam-
ski, po czym ks. Ryszard Piwowarczyk i ks. Franciszek 
Siarek poświęcili obelisk. 
 Po złożeniu kwiatów pod płytą i zapaleniu zniczy, 
głos zabrali członkowie rodzin, którzy wspominali swoich 
poległych i pomordowanych w czasie wojny krewnych.
Rodziny otrzymały w prezencie książki o tematyce wo-
jennej autorstwa Jana Chruślińskiego. Pisarz był obecny 
na uroczystości i podpisywał poszczególne egzemplarze 
powieści „Miłość i wojna” oraz „Z Chrobrza na wojenną 
tułaczkę”.
 Uroczystość została zorganizowana przez Urząd 
Gminy Szydłów i Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 
przy współudziale finansowym Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Wsparcia finansowego udzie-
liły także rodziny Kaczorowskich i Kowalików. Pomnik, 
według projektu Tomasza Zatorskiego wykonany został 
w pracowni Sławomira Micka.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Wystąpienie ministra Jana Józefa Kasprzyka.
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KOLEJNI PRZYJACIELE I PASJONACI

W dn. 20 czerwca 2017 r. odbyła się kameralna 
uroczystość wręczenia Nagród Gminy Szydłów 

„Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. 
Wyróżniono osoby, które swoją pracą na rzecz małej 
ojczyzny zasługują na wyrazy najwyższego uznania.
 Godzinę przed imprezą, w Urzędzie Gminy w Szy-
dłowie odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród Gminy 
Szydłów w 11-osobowym składzie, któremu przewodni-
czył prof. dr hab. Adam Massalski. W Kapitule zasiadają 
laureaci poprzednich edycji nagród oraz wójt i przewod-
niczący Rady Gminy. Po przedstawieniu sylwetek osób 
nominowanych do nagrody, odbyło się głosowanie tajne 
w którym wyłoniono laureatów obydwu nagród.

w 2008 r.), kwiatów i upominków. Okolicznościowe dy-
plomy i upominki otrzymały dwie pozostałe osoby nomi-
nowane do tytułu – Robert Prostak i prof. Adam Szafar-
czyk.
 Następnie na krzesłach dla nominowanych zasie-
dli kandydaci do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny”: Wan-
da Niedbała, Sławomir Suchojad, Bożena Wójcik, a listy 
nominacyjne przeczytał piszący te słowa.
 Czworo śpiewaków operowych wraz z pianistą 
odegrało i odśpiewało drugą część opery o Bojomirze 
i Wandzie. Artyści otrzymali burzę oklasków a wójt Jan 
Klamczyński podziękował Malinie Sarnowskiej za ten 
i poprzednie osiem występów Filharmonii Narodowej, 
które odbywały się z inicjatywy Gminnego Centrum Kul-
tury w Szydłowie od października 2016 r.
 Nadeszła pora na ogłoszenie zwycięzcy w katego-
rii „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Przewodniczący Kapituły 
ogłosił, iż tegorocznym laureatem tej nagrody został Sła-
womir Suchojad. Prof. Massalski wręczył statuetkę laure-
atowi, kwiaty i upominki wręczył wójt Jan Klamczyński 
i przewodniczący RG Janusz Juszczak. Dwie panie no-

Od lewej członkowie Kapituły: Jan Klamczyński, prof. 
Adam Massalski, Janusz Juszczak i nominowani do nagro-
dy „Przyjaciel Szydłowa”: prof. Adam Szafarczyk, Robert 
Prostak, Sławomir Micek.

 Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
w Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie. Wójt Jan 
Klamczyński przywitał gości i osoby nominowane do na-
gród. Po wójcie głos zabrał prof. Adam Massalski, który 
przewodniczy Kapitule od jej powołania uchwałą Rady 
Gminy Szydłów w 2008 roku. Profesor pokrótce przed-
stawił przebieg obrad Kapituły. Następnie Maria Stachu-
czy – dyrektor Gminnego Centrum Kultury odczytała listy 
nominacyjne do nagrody „Przyjaciel Szydłowa” przedsta-
wiając zasługi dla lokalnej społeczności: Sławomira Mic-
ka, Roberta Prostaka i prof. Adama Szafarczyka.
 Malina Sarnowska z Filharmonii Narodowej 
w Warszawie przedstawiła pokrótce historię opery polskiej 
i zaprosiła do obejrzenia pierwszego aktu opery komicznej 
Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojo-
mir i Wanda”.
 W antrakcie prof. A. Massalski ogłosił, że tytuł 
„Przyjaciela Szydłowa” w tym roku został przyznany Sła-
womirowi Mickowi. Nastąpiło wręczenie okolicznościo-
wej statuetki (którą zresztą S. Micek sam zaprojektował 

Nominowani do nagrody „Pasjonat Małej Ojczyzny”: 
Bożena Wójcik, Sławomir Suchojad, Wanda Niedbała.
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minowane do nagrody: Wanda Niedbała i Bożena Wójcik 
otrzymały po okolicznościowym dyplomie, róży i upo-
minku.
 Na zakończenie głos zabrali laureaci: Sławomir 
Micek i Sławomir Suchojad, którzy podziękowali za wy-
różnienie ich nagrodami. Głos zabrał także wicestarosta 
staszowski Tomasz Fąfara. Wójt gminy Jan Klamczyński 
podziękował za pracę w Kapitule jej przewodniczącemu – 
prof. Adamowi Massalskiemu i zaprosił uczestników uro-
czystości na lampkę wina i poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Nominowani do tytułu „Przyjaciel Szydłowa” 2017:
• Sławomir Micek – artysta rzeźbiarz z Kielc,
• Robert Prostak – były komendant Posterunku Policji 
w Szydłowie,
• dr hab. Adam Szafarczyk – prof. Wyższej Szkoły Ekono-
mii i Innowacji w Lublinie.

Nominowani do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny” 2017:
• Wanda Niedbała – sołtys Kotuszowa,
• Sławomir Suchojad – rolnik z Korytnicy,
• Bożena Wójcik – sołtys Solca.

Sławomir Micek – Przyjaciel Szydłowa 2017 Sławomir Suchojad – Pasjonat Małej Ojczyzny 2017

Sławomir Micek pochodzi 
z Dębicy. Od 1980 roku, po 
uzyskaniu dyplomu Akade-
mii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie związany jest z woje-
wództwem świętokrzyskim. 
Mieszka w Kielcach, gdzie 
ma swoją pracownię i galerię 
rzeźby. Jest autorem projek-

tu statuetki Honorowego Obywatela Gminy Szydłów oraz 
statuetki „Pasjonata Małej Ojczyzny” i „Przyjaciela Szy-
dłowa”. Zaprojektował monetę okolicznościową Szydłowa 
„4 Władysławy” oraz medale z okazji Ulicznych Biegów 
Sylwestrowych w Szydłowie. Kilka lat temu przekazał na 
rzecz społeczności Szydłowa piękną, monumentalną rzeź-
bę św. Jana Pawła II. Rzeźba ta stanęła w kościółku pw. 
Wszystkich Świętych, ożywiając surowe wnętrze kościół-
ka ciepłą postacią papieża – Polaka. Zarówno mieszkańcy 
gminy jak i odwiedzający świątynię turyści zachwycają 
się znakomitym odwzorowaniem sylwetki i twarzy Karola 
Wojtyły, twierdząc, że jest to jedna z najbardziej udanych 
realizacji tego typu. Dzięki temu kościółek zyskał bogat-
sze wnętrze zarówno pod względem duchowym jak i tu-
rystycznym. (Nominacja zgłoszona przez Wójta Gminy 
Szydłów).

Sławomir Suchojad mieszka 
w Korytnicy. Współtworzył 
stowarzyszenie agrotury-
styczne w tej miejscowości 
i od 1999 r. działa w nim 
do dziś jako Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej. 
W latach 80-tych działał 
w Związku Młodzieży Wiej-

skiej w Korytnicy. W 1983 r. został członkiem ZSL a póź-
niej PSL (do 2000 r.). W 1983 r. działał jako członek Rady 
Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 
W 1987 r. był delegatem z Gminy Szydłów do Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Kielcach. Jesienią 1990 r. został 
radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Od 
1990 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdziel-
czego w Szydłowie, obecnie pełni funkcję jej przewodni-
czącego. Od 1995 r. jest delegatem z Gminy Szydłów do 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie staszowskim. 
Inicjował wiele działań w zakresie rolnictwa m.in. rekom-
pensat mrozowych dla sadowników oraz zatrudniania 
cudzoziemców w polskich gospodarstwach rolnych. Jest 
postrzegany jako wzorowy rolnik, uczynny, koleżeński 
i oddany na rzecz własnego środowiska. (Nominacja zgło-
szona przez Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych 
„Nad Zalewem Chańcza”)

Wójt Jan Klamczyński i dyrektor GCK Maria Stachuczy 
podziękowali Malinie Sarnowskiej (druga z lewej) i akto-
rom operowym z Filharmonii Narodowej za ten i osiem 
poprzednich występów w Szydłowie w sezonie 2016/2017.
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CZYN SPOŁECZNY PRZY SKAŁACH

Szydłów, piątkowe popołudnie 19 maja br. Urokliwe 
miejsce między ulicą Kazimierza Wlk. i rzeczką Cie-

kącą. Urokliwe ale okropnie zaśmiecone. Około 40 osób 
brało udział w sprzątaniu góry śmieci, które zalegały tuż 
przy odsłonięciu geologicznym, będącym chronionym po-
mnikiem przyrody. Zebrano ponad 50 worków śmieci.
 Miejsce to, w niedalekiej przyszłości, może się 
stać atrakcyjnym terenem rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców Szydłowa. Dużo zależy od tego, czy gmina 
otrzyma fundusze na rewitalizację miejscowości. Pomija-
jąc jednak ten wątek, warto swoje otoczenie utrzymywać 

w czystości. Tylko od nas zależy, czy otaczające nas śro-
dowisko będzie zdrowe, ładne i czyste. Do tego naprawdę 
nie potrzeba wiele wysiłku. Wystarczy papierek czy butel-
kę wyrzucić do kosza a nie do rowu czy na ulicę.
 Wójt Gminy Szydłów składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, które zgłosiły się do sprzątania 
– przede wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Szy-
dłowie, Szkoły Podstawowej w Szydłowie, Gimnazjum 
i Gminnego Centrum Kultury.

PW
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Z SERCA DLA JULKI

W dn. 3 czerwca br. w pobliżu urokliwego pałacyku 
w Grabkach Dużych odbył się festyn ze szlachet-

ną ideą pomocy na rzecz chorej, 12-letniej mieszkanki tej 
miejscowości – Julii Zarębskiej. Festyn ten, pod nazwą 
„Z serca dla Julki” w istocie – okazał się wielkim odru-
chem ludzkich serc.
 Impreza odbyła się z inicjatywy przedsiębiorcy 
Marka Sajkiewicza i sołtys Elżbiety Smagłowskiej. Pan 
Marek udostępnił plac przy pałacu, gdzie odbyły się wy-
stępy artystyczne. Imprezę poprowadzili: Barbara Szwar-
czyńska i Krzysztof Janicki. Wystąpili: Szkoła Podsta-
wowa w Solcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Bąbelki” 
działające przy DPS w Gnojnie, KGW z Janowic Podu-
szowskich oraz zespół muzyczny ALTiM. Odbyły się licy-
tacje przedmiotów wykonanych przez podopiecznych WTZ 
„Bąbelki”. Zabawy na urządzeniach lunaparkowych były 
wolne od opłat a zapewnił je Rafał Buszko z Jabłonicy.
 Podczas festynu uzbierano kwotę 16.825 zł (szes-
naście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).
 Organizatorzy dziękują sponsorom i darczyńcom: 
Ekoplon Sp. z o.o. Sp. k., Anna i Wacław Steczko z Krako-
wa, Firma Handlowa LIDER R. Wójcik, Starosta Powiatu 
Staszowskiego Michał Skotnicki, Wójt Gminy Szydłów 
Jan Klamczyński, Straż Pożarna Grabki Duże, Agrobud E. 

i J. Zarzyccy, M. Żurańska-Jurecka Szydłów, Sklep Mię-
sno-Wędliniarski M. Palmąka, FASTMAP Geodezja i Kar-
tografia Ł. Ćwiek, GRA-PAL K. Skwark, Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego, Stowarzyszenie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach, Gospodarstwo 
Ogrodnicze E. i J. Gałązka z Jabłonicy, ATUT Szydłów, 
M. i S. Michalec z Brzezin, MOT-POL M. Misterkiewicz, 
WTZ „Bąbelki” przy DPS w Gnojnie, Sołtys wsi Grabki 
Duże E. Smagłowska, LEWIATAN Szydłów, Gospodar-
stwo Rolne Andrzej Trela, Mat-Dach Norbert Jasiński.

Organizatorzy festynu

W ostatnim okresie nasiliło się zjawisko dużej ilości 
psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po 

terenie naszej gminy. Z informacji przekazywanych przez 
naszych mieszkańców wiemy, że czworonogi w zdecydo-
wanej większości mają właścicieli. Psy nie są jednak od-
powiednio dopilnowane. 
 W związku z powyższym wszystkich właścicieli 
psów wzywa się do trzymania swoich zwierząt na tere-
nie swoich posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona 
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, 
ponadto musi być odpowiednio oznakowana tabliczką 
ze stosownym ostrzeżeniem.
 Bardzo często właściciele nie zdają sobie sprawy, 
jak pies zareaguje na osobę mu nieznaną lub spacerującą 
z innym zwierzęciem. Pies, choć dla swojego pana grzeczny 
i miły, może okazać się dla innych zagrożeniem. Na sku-
tek niefrasobliwości właścicieli często dochodzi do tragedii 
z udziałem dzieci, które nieświadome zagrożenia lub spara-
liżowane strachem nie są w stanie odpowiednio zareagować.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, (Dz. U. z 2011 r. Nr. 230, poz. 
1373) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykro-

czeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązek 
należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca 
ogólnodostępne. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń: 
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
 Kolejnym ważnym elementem, na który należy 
zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu i często 
puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy 
kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166: Kto w lesie 
puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polo-
waniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 Każdy właściciel czworonoga powinien również 
pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia 
przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno 
nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca 
życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obo-
wiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet 
karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Anna Suchorowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szydłowie

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW
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PIĘĆ PAR ŚWIĘTOWAŁO ZŁOTE GODY

W dniu 16 maja 2017 r. pięć par mieszkających na 
terenie gminy Szydłów uroczyście świętowało 

w Urzędzie Gminy w Szydłowie jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. Byli to:

    Stefania i Jerzy Banaś
    Janina i Władysław Bania
    Krystyna i Tadeusz Cecot
    Janina i Marian Opatowicz
    Stefania i Stanisław Wójtowicz 

 W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom 
towarzyszyli goście na czele z Wójtem Gminy Szydłów 
Janem Klamczyńskim, Marcinem Piętakiem, który repre-
zentował Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek 
a także Jerzym Klamczyńskim – Zastępcą Przewodniczą-
cego Rady Gminy Szydłów i Agnieszką Wilk – Zastępcą 
kierownika USC w Szydłowie.
 Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej 
polskie tradycji szczególnie uroczyście. Obecność Jubila-
tów dowodzi, że dochowali, wbrew wszelkim przeciwno-
ściom, przysięgi małżeńskiej, doskonale rozumiejąc przy 
tym jej sens: miłość jest dawaniem, nie braniem, budo-
waniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem, 
cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego 
sukcesu i każdego smutku.
 Jubilatów i Gości powitał Wójt Gminy Szydłów 
słowami:

 Szanowni Jubilaci! Minęło 50 lat od chwili 
kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem 
i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” 
i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu 
przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to 
było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem 
i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna na-
uka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę mał-
żeńską. Przychodziły na świat w Waszych małżeństwach 
dzieci. Usilnie zabiegaliście, nie tylko o ich fi zyczny, ale 
głównie o ich duchowy rozwój. Uczyliście je otaczają-
cego świata i pierwszych słów. Przywiązania do ludzi 
i zaufania do nich. Gdy dzieci dorastały razem pokazy-
waliście im słowem i własnym przykładem jak żyć, by być 
człowiekiem godnym naśladowania. Spotykacie się, Dro-
dzy Jubilaci na uroczystościach rodzinnych i przy zwy-
kłych okazjach. Wymieniacie nawzajem poglądy, gotowi 
jesteście na pewno spieszyć sobie z moralnym poparciem 
i pomocą.
 Jesteście przykładem dobrych rodzin. Oglądacie 
się dziś na pewno na punkt wyjścia zegara, który wybił 
dla Was 50 lat wspólnego życia małżeńskiego. Zegara, 
którego wskazówek zamknąć się nie da. Dziś z pewnością 

Państwo Stefania i Jerzy Banaś po dekoracji medalem. 
Od lewej: Jan Klamczyński – kierownik USC, wójt gminy, 
państwo Banaś, Marcin Piętak – przedstawiciel Wojewody 
Świętokrzyskiego, Jerzy Klamczyński – z-ca przewodni-
czącego RG, Agnieszka Wilk – z-ca kierownika USC.

Państwo Janina i Władysław Bania po dekoracji medalem.

Tadeusz Cecot po dekoracji medalem 
wraz z córką Małgorzatą Laskowską.
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martwicie się o dzieci, o wnuki, jak ułożą sobie własne 
życie w tej naszej trudnej rzeczywistości. Czy dopisze 
Wam zdrowie, by móc cieszyć się tym, jak rozwijają się 
następne pokolenia.
 Możecie również z dumą stwierdzić, że dobrze 
wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wobec sie-
bie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeń-
skiej. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia 
małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci, gratulacje 
za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. 
Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy 
radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy 
włosy na Waszej skroni. Moje skromne słowa nie byłyby 
pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył Państwu ży-
czeń na przyszłość. Życzę Wam, Drodzy Państwo długich 
i pogodnych lat życia. Życzę wszystkiego najlepszego 
w następnych latach!

 Z rąk Wójta w imieniu Prezydenta RP Jubilaci ob-
chodzący Złote Gody otrzymali medale za długoletnie po-
życie i stosowne legitymacje. Wszyscy oni zostali obdaro-
wani kwiatami i upominkami ufundowanymi przez Gminę 
Szydłów. Do życzeń Wójta dołączyli: Marcin Piętak repre-
zentujący Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, 

Ogłoszenie dla par małżeńskich, 
które w 2017 r. będą obchodziły 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szy-
dłowie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które 
w 2017 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obcho-
dziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczo-
ne Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to 
honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubila-
tów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na 
terenie gminy Szydłów. Z wnioskiem mogą wystąpić 
sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 
dnia 31 grudnia 2017 r.
 Wzór wniosku dostępny jest w USC w Szy-
dłowie oraz na stronie internetowej: http://www.szy-
dlow.pl/ogloszenie-medale-za-dlugoletnie-pozycie-
malzenskie

Kierownik USC
Jan Klamczyński

Wójt

Janina i Marian Opatowicz po dekoracji medalem.

Stefania i Stanisław Wójtowicz po dekoracji medalem.

Wspólne zdjęcie z Jubilatami.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów Je-
rzy Klamczyński i Agnieszka Wilk Zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego.
 Jubilaci dzielili się swoimi wspomnieniami przy 
okolicznościowej lampce szampana.

Tekst: Agnieszka Wilk
Zdjęcia: Piotr Walczak
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Tylko jeden rok brakuje do „pełnoletności” konkursowi 
„Szydłów – polskie Carcassonne”, organizowanemu 

pod patronatem Wójta Gminy Szydłów, którego XVII edy-
cja odbyła się 18 maja br. w szydłowskim gimnazjum. Do 
konkursu zgłosiło się dwanaście drużyn, jednak jedna dru-
żyna nie dojechała z przyczyn zdrowotnych zawodników.
 Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrek-
tor Gimnazjum Dorota Kowalczewska-Spetel; powitała 
drużyny z poszczególnych szkół oraz podziękowała or-
ganizatorom. Prawidłowy przebieg konkursu zapewniła 
komisja w składzie: Iwona Baran – Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Szydłowie oraz nauczyciele gim-
nazjum – Urszula Skotnicka i Roman Baron.
 W konkursie wzięło udział 33 uczniów z siedmiu 
szkół, z powiatów: staszowskiego, kieleckiego i buskiego. 
Składy drużyn przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa w Gnojnie drużyna I: Oliwia Ogórek 
(lider), Weronika Bochniak, Maciej Ramski, drużyna II: 
Sara Kicińska (lider), Dominika Angielska, Michał Ję-
drzejowski, opiekun – pani Barbara Markowska, Szkoła 
Podstawowa w Rakowie: Paweł Jarek (lider), Wiktoria 
Wojsa, Natalia Jaskuła, opiekun – pan Antoni Suchojad, 
Szkoła Podstawowa w Solcu: Mateusz Kwiatek (lider), 
Małgorzata Mazur, Aleksandra Kuca, opiekun – pani Ja-
nina Czapla, Szkoła Podstawowa w Szydłowie: drużyna I: 
Dominika Jaros (lider), Natalia Cecot, Anna Lech, drużyna 
II: Natalia Jasik (lider), Krzysztof Bania, Katarzyna Cecot, 
opiekun – pani Emilia Gałązka, Gimnazjum w Gnojnie: 
Paulina Moskal (lider), Magdalena Wójcik, Anna Mar-
kowska, opiekun – pani Justyna Fronczek, Gimnazjum 
w Rakowie: drużyna I: Mateusz Sobierajski (lider), Ka-
rolina Zacharska, Kinga Haba, drużyna II: Weronika Jusz-
czyk (lider), Sylwia Jaros, Julia Śmieszek, opiekun – pan 
Jerzy Malisiewicz, Gimnazjum w Szydłowie: drużyna I: 
Wiktoria Kilijanek (lider), Magdalena Trelińska, Aleksan-
dra Gniewkiewicz, drużyna II: Karolina Fitowska (lider), 
Aleksandra Mrówka, Natalia Janus, opiekun – pani Bar-
bara Rak.

 Po pierwszej części pisemnej (test składał się z 25 
pytań) najlepszą drużyną w kategorii szkół podstawowych 
okazała się okazała się drużyna II ze Szkoły Podstawowej 
w Gnojnie, w kategorii gimnazjów – najlepszą była dru-
żyna Gimnazjum w Gnojnie. W drugiej części konkursu 
drużyny odpowiadały na trzy kolejki pytań (wybierały py-
tania za 3, 6 lub 10 punktów).

 Ostatecznie, w kategorii gimnazjów I miejsce za-
jęła drużyna II Gimnazjum w Rakowie, II miejsce – dru-
żyna I Gimnazjum w Szydłowie, III miejsce – drużyna 
Gimnazjum w Gnojnie. W kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce zajęła drużyna I Szkoły Podstawowej w Gnojnie, 
II miejsce – drużyna II Szkoły Podstawowej w Gnojnie, III 
miejsce – drużyna II Szkoły Podstawowej w Szydłowie.
 Charakterystycznym dla konkursu jest sposób 
wręczania nagród; uczniowie (rozpoczynając od tych, któ-
rzy uzyskali największą ilość punktów) sami wybierają 
sobie nagrody, które są wyeksponowane podczas trwania 
konkursu.
 Aktu wręczenia dyplomów dokonał Wójt Gminy 
Szydłów Jan Klamczyński wraz z Dyrektorem Gimnazjum 
w Szydłowie Dorotą Kowalczewską-Spetel. Pan wójt po-
dziękował uczniom i nauczycielom a organizatorom po-
gratulował tak świetnej inicjatywy; docenił ich wytrwa-

XVII Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne”
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łość w realizacji i kontynuowaniu podjętych siedemnaście 
lat temu działań. Potwierdził, że pomysł zorganizowania 
konkursu w tej formie, dla dzieci i młodzieży, o tematyce 
dotyczącej zabytków i historii Szydłowa i jego najbliż-
szych okolic, był trafny, bo po prostu się przyjął.
 Nie jesteśmy w stanie określić przyrostu wiedzy 
o historii i zabytkach naszych „małych ojczyzn”, wszyst-
kich zawodników startujących w konkursie oraz biorą-
cych udział w eliminacjach w poszczególnych szkołach na 
przestrzeni minionych siedemnastu lat, ale na pewno jest 
ona przeogromna (myśl autora artykułu).
 Roman Baron podziękował sponsorom konkursu: 
Gminie Szydłów, Starostwu Powiatowemu w Staszowie, 
Gminnemu Centrum Kultury w Szydłowie, Zespołowi 
Pałacowemu w Kurozwękach, Radzie Rodziców Gimna-
zjum w Szydłowie  oraz współorganizatorom konkursu: 
pani Iwonie Baran, pani Annie Baron i pani Urszuli Skot-
nickiej. Pogratulował młodzieży dużej wiedzy, podzięko-

wał nauczycielom za przygotowanie uczniów i zachęcił 
do kontynuowania tej pożytecznej inicjatywy w kolejnych 
latach. Na prośbę Starosty Staszowskiego Michała Skot-
nickiego (nieobecnego z przyczyn służbowych) przekazał 
w jego imieniu gratulacje dla zawodników i organizato-
rów konkursu.
 Na koniec pan Piotr Walczak – Naczelnik Wy-
działu Promocji Gminy Szydłów poprosił wszystkich do 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
 Nadal aktualne są słowa (prawdopodobnie) śp. 
Genowefy Wojsa - szydłowskiej poetki ludowej:

„Chwała ludziom, co przez lata
O to się troszczyli,
Byśmy z grodu szydłowskiego
Zawsze dumni byli.”

Roman Baron

W dniu 15 sierpnia br., ksiądz Edward Szymczyk - 
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Potoku, obchodził 40. rocznicę święceń 
kapłańskich. Z tej okazji, w dniu święta Wniebowzięcia 
Patronki Parafii, wierni, a także sprawujący liturgię księ-
ża, podziękowali księdzu Edwardowi za 40-letnią służbę 
kościołowi. 

40 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ

 Mszę świętą koncelebrowaną odprawił dziekan 
Dekanatu Chmielnickiego ks. kan. Franciszek Siarek, ho-
milię wygłosił ojciec Franciszek ze Zgromadzenia Księży 
Sercanów z Kątów Starych. Wśród składających życzenia 
i gratulacje był, m.in. starosta staszowski Michał Skotnic-

Mszę świętą koncelebrowaną odprawił dziekan Dekanatu 
Chmielnickiego ks. kan. Franciszek Siarek, z lewej: Ry-
szard Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. św. Władysła-
wa w Szydłowie, z prawej ksiądz Jubilat Edward Szymczyk.

ki, który Księdzu Jubilatowi życzył wielu Łask Bożych, jak 
również dużo zdrowia i wszelkiego dobra na każdy dzień 
pracy i posługi kapłańskiej. Starosta pogratulował także 
księdzu proboszczowi dotychczasowych sukcesów, nie 
tylko z tytułu głoszenia Słowa Bożego, ale także w dzia-
łaniach na rzecz zachowania wielowiekowego dorobku 
kultury sakralnej świątyni w Potoku oraz prac związanych 
z remontem i odnowieniem kościoła. Na uroczystej mszy 
świętej obecny był także wójt gminy Szydłów Jan Klam-
czyński, jak również Zbigniew Piątek – wójt gminy Pieko-
szów, skąd pochodzi Ksiądz Jubilat.
        

Tekst i foto: Jan Mazanka

Wśród wiernych byli, m.in. starosta staszowski Michał 
Skotnicki, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński i wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek z małżonką Małgorzatą.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 2 lipca (niedziela) br. na boisku sportowym 
w Szydłowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo 

– Pożarnicze. W zawodach uczestniczyło osiem jednostek 
seniorskich z terenu gminy.
 W kategorii generalnej OSP pierwsze miejsce za-
jęła drużyna nr II OSP Szydłów z wynikiem 118,74 pkt., 
drugie miejsce OSP Kotuszów z wynikiem 123,80 pkt, 
zaś trzecie miejsce drużyna nr I OSP Szydłów z wynikiem 
130,20 pkt. Następne w kolejności uplasowały się jednost-
ki OSP Osówka, OSP Potok, OSP Wola Żyzna, OSP Ko-
rytnica, OSP Solec.
 Ogromne pozakonkursowe emocje wzbudziły po-
kazy ćwiczeń musztry paradnej OSP. Najlepiej oceniona 
w tej kategorii została jednostka OSP Osówka.
 Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyli: wójt 
gminy a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku OSP R.P. w Szydłowie Jan Klamczyński oraz 
starosta staszowski a zarazem Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP R.P w Staszowie Michał 
Skotnicki. 

Tekst: Sylwester Celejowski
Zdjęcia: Marcin Niedźwiecki

PRZEDSZKOLIADA 2017
Publiczne Przedszkole w Szydłowie po raz kolejny 

wzięło udział w imprezie „Przedszkoliada” zorgani-
zowanej przez Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie 
w dniach 9–11 maja 2017 r.

 Przed salą pełną widzów około 400 małych akto-
rów z 17 placówek z powiatu staszowskiego zaprezento-
wało swój program artystyczny. Wśród nich dzieci z nasze-

go przedszkola, k. Grupa dzieci starszych przygotowanych 
przez panią Danutę Rak zatańczyła reprezentacyjny polski 
taniec – „Polonez”. Grupa dzieci młodszych pod kierun-
kiem pani Moniki Jaskuła zaprezentowała układ taneczny 
do piosenki „Motyle” oraz solowy śpiew tejże piosenki. 
Dzieci z uśmiechem na twarzy mimo towarzyszącej pełnej 
gamy emocji odważnie zaprezentowały swoje zdolności 
artystyczne.
 Przez trzy dni trwania „Przedszkoliady” zgroma-
dzona publiczność nie tylko mogła podziwaiać występy 
dzieci, ale również wystawę dziecięcych prac plastycz-
nych, na którą wpłynęło ponad 150 prac z przedszkoli bio-
rących udział w przeglądzie.
 Zmagania przedszkolaków na scenie wspierali 
licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie. Mam nadzieję, 
że dla wszystkich uczestników był to mile spędzony czas. 

Tekst: Monika Jaskuła
Fot. Katarzyna Sajkiewicz



Strona 31Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2017 (LXI)

listopad 2017

OBCHODY 3 MAJA W dniu 3 maja 2017 r. w Szydłowie odbyły się gminne 
uroczystości związane z obchodami 226. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w ko-
ściele pw. św. Władysława. Po mszy wszyscy przemasze-
rowali pod Pomnik Walczących, Poległych i Pomordowa-
nych w latach 1939-1945, gdzie kolejne delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów.
 Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym 
Centrum Kultury w Szydłowie. Jako pierwsze wystąpiły 
dziewczęta przygotowane przez Agnieszkę Majerowicz 
prezentując tańce dawne. 26 uczennic Szkoły Podstawo-
wej w Szydłowie we wspaniałych strojach średniowiecz-
nych zaskoczyło publiczność debiutanckim występem 
wykonanym z niezwykłą gracją. Po okolicznościowym 
referacie wójta gminy Jana Klamczyńskiego, odbyła się 
akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem 
Doroty Banaś i Krzysztofa Pituli. Następnie, znów debiu-
tując, zaprezentowała się folklorystyczna grupa taneczna 
w trojaku. Barwne stroje i taneczne talenty uczniów na-
grodzono wielkimi brawami. Pokazy taneczne przygoto-
wali uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie i sekcji 
tanecznej działającej przy GCK.
 Na zakończenie uroczystości odbył się krótki po-
kaz młodych rycerzy Bractwa Rycerskiego Zamku Szy-
dłów, których szkoli w fechtunku Paweł Staszczak.

Tekst: Sylwester Celejowski, Maria Stachuczy
Fot. Zbigniew Zieliński

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W niedzielę, 7 maja br. w Szydłowie odbyły się Gmin-
ne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczę-

ły się od odprawienia mszy świętej w kościele parafialnym 
w Szydłowie w intencji strażaków z naszej gminy oraz ich 
rodzin.
 Mszę świętą koncelebrowali ks. proboszcz Ry-
szard Piwowarczyk oraz ks. prof. UKSW Paweł Mazanka. 
Następnie poczty sztandarowe przemaszerowały na cmen-
tarz parafialny w Szydłowie gdzie odbył się uroczysty 
apel, na którym wspominano zmarłych strażaków.
 Dalsza część uroczystości odbyła się na placu 
przed Domem Strażaka w Szydłowie, uroczyste życze-
nia oraz skromne upominki w imieniu Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczy Straży Pożarnych R.P. 
w Szydłowie wręczyli – Jan Klamczyński prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie oraz 
Stanisław Góra – członek prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie (były Komen-
dant Gminny OSP w Szydłowie).

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski
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Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

Kurier zawędrował nawet na antypody. Karolina Kulczyń-
ska - Le Breton ze swoim tatą Zdzisławem Kulczyńskim 
w Sydney (Australia).

12 października 2017 w Punkcie Przedszkolnym w Po-
toku odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa w Ła-

gowie. Dzieci  uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, 
podczas których zdobywały informacje na temat lasu, 
jego mieszkańców i roślinności. Dzieci spotkały się z le-
śnikiem, gospodarzem lasów i miłośnikiem przyrody. Le-
śnik oprowadzał dzieci po leśnym szlaku, zaprezentował 
fi lm przyrodniczy i opowiedział o swojej pracy w lesie. 
W sali edukacyjnej przedszkolaki mogły usłyszeć odgłosy 
leśnych zwierząt, a także zobaczyć jak wygląda las oraz 
jego mieszkańcy. Na zakończenie wycieczki odbyło się 
ognisko ze smażonymi kiełbaskami. 
 Kolejnym ważnym wydarzeniem dla naszych  
przedszkolaków była wizyta Pana Policjanta Tomasza Bil-
skiego, która odbyła się 29 września 2017 r. Do tej wizyty 
dzieci przygotowywały się od kilku dni poprzez zajęcia 
na temat zachowania bezpieczeństwa  w przedszkolu, w 
ogrodzie przedszkolnym, a także w ruchu drogowym. 
Dzieci serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem 
słuchały tego, co mówi. Spotkanie przebiegało w bardzo 
miłej atmosferze. Pan Policjant przybliżył dzieciom za-
sady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady 
ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Jak zwy-
kle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszy-
ła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego 
podczas wykonywania pracy.

Dzięki stałej współpracy z rodzicami i instytucjami pu-
blicznymi oraz zaangażowaniu  wychowawców i  ich cią-
głemu poszerzaniu warsztatu zawodowego, nasze przed-
szkole tworzy placówkę przyjazną dla dzieci i rodziców, 
wychodzącą naprzeciw największym oczekiwaniom edu-
kacyjnym i kulturowym.
 Każdy  dzień w naszym przedszkolu to realizacja 
kolejnych wspaniałych pomysłów wychowawców i ro-
dziców, które owocują wiedzą i umiejętnościami naszych  
wychowanków.

Sylwia Klimczak, Iwona Urbanowska

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM I POLICJANTEM


