
W grudniu 2017 r. za-
kończono inwestycję pn. 
„Przebudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania bu-
dynku szkoły w Gackach 
na mieszkania socjalne 
wraz z ich wyposażeniem 
i przeznaczeniem dla osób 
zagrożonych wyklucze-
niem społecznym”. Więcej 
o tym projekcie na str. 3. 
  →
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Staraniem Parafi i Rzymskokatolickiej w Szydłowie, w 2017 r. odrestaurowano główną bramę wjazdową i furty boczne 
w murze ogradzającym plac kościelny. Fundusze na restaurację pochodziły z środków parafi alnych a prace, zgodnie ze 
sztuką konserwatorską, wykonała fi rma „Monumento” Grzegorz Wiatr z Bilczy k. Kielc.

Zdjęcia: P. Walczak

Fot. S. Celejowski
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Gmina Szydłów otrzymała dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 
7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 
Oś. 7 – sprawne usługi publiczne dla projektu pn. „Prze-
budowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie”.

 W dniu 30 listopada 2017 roku Wójt Gminy Szy-
dłów Jan Klamczyński podpisał umowę z Wojewódz-
twem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd 

FUNDUSZE NA SZKOŁĘ W SZYDŁOWIE
Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas 
oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Całkowita wartość projektu szacowana jest na 
kwotę 1 049 592,81 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR 
wynosi 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 
772 194,60 zł.
 W ramach projektu dokończona zostanie przebu-
dowa poddasza budynku w którym powstaną nowe sale 
dydaktyczne. Wykonany zostanie remont pozostałej części 
budynku oraz zakupione niezbędne wyposażenie dydak-
tyczne w ramach którego między innymi powstanie nowa 
pracownia komputerowa i językowa.
 Celem projektu jest „Poprawa warunków kształ-
cenia poprzez poprawę dostępności infrastruktury, prze-
budowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury 
edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Szydłowie”.
 Wartości kosztów całkowitych i dofinansowania 
mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań na 
udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, 
usługi i dostawy.
 Zakończenie realizacji całego projektu planowane 
jest na 30 listopada 2018 roku.

Bożena Stępień

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w gronie najbliższych 
osób oraz wszelkiej pomyślności 

w 2018 roku dla wszystkich 
mieszkańców i przyjaciół 
Gminy Szydłów składają

Wójt Gminy
Jan Klamczyński

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jerzy Klamczyński
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Gmina Szydłów zrealizowała projekt pn. „Przebu-
dowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich 
wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”.
 Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 
„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne 
usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85% 
kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 582.390,82 
zł po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
 Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., 
Zawada 26, 28-230 Połaniec. Nadzór inwestorski nad pro-
wadzonymi robotami prowadziła firma Usługi Budowla-
no-Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-
200 Staszów.
 Celem projektu jest: poprawa dostępności usług 
społecznych dla mieszkańców Gminy Szydłów poprzez 
adaptacje budynku na mieszkania socjalne oraz aktywi-
zację społeczno-zawodową osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

BUDYNEK SOCJALNY W GACKACH GOTOWY

nosi 241,64 m2, powierzchnia piwnic / komórek przyna-
leżnych do lokali 63,42 m2.
 W grudniu 2017 roku gmina planuje przekazać 
mieszkania potrzebującym, oczekującym na przydział 
lokali socjalnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Staszowie wydał w dniu 14 grudnia 2017 roku 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Bożena Stępień

Zdjęcia: S. Celejowski

Wizytacja budynku przed odbiorem inwestycji. Od lewej: 
Bożena Stępień - kierownik Referatu Inwestycji i Gospodar-
ki Przestrzennej w UG, radna Karolina Samiec, przedstawi-
ciel wykonawcy, wójt Jan Klamczyński, radny Marek Skuza.

 Roboty zostały zakończone zgodnie z zawartą 
umową i budynek został odebrany i przekazany Gminie 
w dniu 16 listopada 2017 roku.
 W wyniku wykonania projektu powstało sześć 
lokali socjalnych z pomieszczeniami przynależnymi 
(piwnice-komórki) oraz dwa pomieszczenia świetlicowe 
z węzłem sanitarnym o powierzchni 114 m2. Mieszkania 
socjalne posiadają powierzchnię od 24,50 m2 do 53,93 m2. 
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wy-
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W październiku 2017 r. rozpoczęła się przebudowa bu-
dynku ośrodka zdrowia w Szydłowie, realizowana 

w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku i wyposaże-
nie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Szydłowie”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Spraw-
ne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

RUSZYŁA PRZEBUDOWA SPZOZ W SZYDŁOWIE

 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.
 Wykonawcą robót budowlanych jest Spółdzielnia 
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.
 Planowany termin zakończenia robót budowla-
nych przy przebudowie budynku SPZOZ w Szydłowie to 
31 lipca 2018 r., natomiast zakończenie realizacji całego 
projektu planowane jest na 31 października 2018 r. 
 Na czas modernizacji budynku SPZOZ w Szydło-
wie, ośrodek zdrowia został przeniesiony do miejscowości 
Potok (budynek dawnej szkoły podstawowej). Rejestracja 
i informacje pod nr tel.: 41 35 45 207.

Izabela Jaros-Palmąka

„ODNOWA WSI” W RUDKACH

W miesiącach lipiec – październik br. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rudkach realizowała projekt 

pod nazwą: „Zwiększenie aktywności lokalnej i spo-
łecznej mieszkańców miejscowości Rudki poprzez wy-
posażenie pomieszczeń OSP Rudki i przystosowanie 
ich do pełnienia funkcji społecznych i kulturalnych” 
w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 
2017 rok” ogłoszonego przez Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Zgodnie z założeniem projektu 
doposażono pomieszczenia OSP Rudki w stoły, ławki, 
krzesła, tablice korkowe, czajniki elektryczne, doko-
nano wymiany drzwi głównych wejściowych do re-
mizy OSP Rudki, zakupiono materiał i uszyto firany. 
Łączyny koszt projektu wyniósł: 12.407,00 złotych. 
Wydatkowana kwota wsparcia z Samorządu Woje-
wództwa wyniosła 5.062,05 złotych. Wydatkowana 
kwota udziału własnego (środki pochodzące z budżetu 
Gminy Szydłów) wyniosły 7.344,95 złotych.

Sylwester Celejowski
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W dniu 23 listopada 2017 roku Wójt Gminy Szydłów 
Jan Klamczyński podpisał umowę z Wojewódz-

twem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Człon-
kowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr 
Żołądek i Agata Binkowska – na dofinansowanie projektu 
pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiek-
tów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szy-
dłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych 
i turystycznych”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś 
4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020.
 Całkowita wartość projektu szacowana jest na 
kwotę 11 578 224,99 zł. Dofinansowanie ze środków 
EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi 
kwotę 7 400 056,50 zł. oraz 5% kosztów kwalifikowanych 
ze środków budżetu państwa w kwocie 493 337,10 zł.
 Na dofinansowanie wkładu własnego do realiza-
cji projektu gmina ma przyrzeczone środki w wysokości 
8,26% kosztów kwalifikowanych z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” co stanowi 
kwotę 815 142,52 zł.
 Umowę na udzielenie dotacji podpisał w dniu 14 
października 2016 roku, Wójt Gminy Jan Klamczyński 
i w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Dyrektor Departamentu Finansowego – Wojciech A. 
Kwiatkowski. W ramach projektu prowadzone będą robo-

UMOWY NA ZABYTKI PODPISANE
ty budowlane, konserwatorskie, zabezpieczające oraz za-
kupione zostanie wyposażenie do działalności kulturalnej 
i turystycznej. Projektem objętych jest pięć obiektów za-
bytkowych położonych na terenie Szydłowa tj.
• Wykonanie robót budowlanych i zabezpieczających 

budynku „Zamku królewskiego – sala rycerska”;
• Wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych 

i remontowych z przystosowaniem do celów tury-
stycznych budynku dawnej „Bramy zamkowej”;

• Wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych 
i remontowych budynku „Skarbczyk – izba muzeal-
na”;

• Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, 
jako obiektu trwałej ruiny „Zespołu ruin szpitala i ko-
ścioła pw. Św. Ducha”;

• Przebudowa i remont zabytkowego budynku byłej Sy-
nagogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej 
i remontem części murów obronnych. 

 W ramach projektu w budynku „Skarbczyka” po-
wstanie nowa wystawa multimedialna Muzeum Zamków 
Królewskich w Szydłowie.
 Celem projektu jest „Zwiększenie dostępu do za-
sobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz podniesienie 
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Szydłów”.
 Wartości kosztów całkowitych i dofinansowania 
mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań na 
udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, 
usługi i dostawy.
 Zakończenie realizacji całego projektu planowane 
jest na 31 grudnia 2019 roku.

Bożena Stępień
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 
w dn. 1 grudnia 2017 r. zmarł w wieku 49 lat mł. 

bryg. mgr Janusz Juszczak – oficer zawodowej straży 
pożarnej, zasłużony dla miejscowej społeczności samo-
rządowiec. W poniedziałek, 4 grudnia br. w Kotuszo-
wie odbyły się uroczystości pogrzebowe.

 W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył 
tłum ludzi: strażaków zawodowych i druhów ochotników, 
samorządowców z woj. świętokrzyskiego i gmin partner-
skich Szydłowa, kolegów i przyjaciół śp. Janusza. Msza 
św. odprawiona została w kościele pw. św. Jakuba Star-
szego Apostoła, ciało spoczęło na cmentarzu parafialnym 
w Kotuszowie, przy akompaniamencie orkiestry dętej 
i ryku syren strażackich.
 Śp. Janusz Juszczak był absolwentem Szkoły 
Chorążych Pożarnictwa w Krakowie i Akademii Świę-
tokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, 
Wyższej Szkole Biznesu i Przedsię bior czości w Ostrowcu 
Św. i Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 Od 1991 r. zawodowo związany z Zawodową Stra-
żą Pożarną w Staszowie (przekształconą później w Ko-
mendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszo-
wie). Przechodził wszystkie szczeble kariery zawodowej, 
dochodząc do stanowiska naczelnika wydziału operacyj-
no-kontrolno-rozpoznawczego KP PSP Staszów. W dn. 
31 października 2017 r. przeszedł na emeryturę. W czasie 
służby wielokrotnie odznaczany: Brązowym, Srebrnym 
i Złotym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa”, Brązo-
wym „Medalem za długoletnią służbę”, Brązową i Srebr-
ną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 Swej pracy nie traktował tylko jako obowiązku ale 
jako swego rodzaju misję. Świadczy o tym jego zaangażo-
wanie w działalność ochotniczych straży pożarnych na te-
renie powiatu staszowskiego: działalność w swojej macie-
rzystej jednostce OSP Kotuszów, w Zarządzie Gminnym 
Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie w tej kadencji pełnił 

POŻEGNALIŚMY ŚP. JANUSZA JUSZCZAKA
funkcję wiceprezesa i komendanta gminnego. Wielokrot-
nie pełnił rolę sędziego podczas gminnych i powiatowych 
zawodów sportowo-pożarniczych na terenie powiatu sta-
szowskiego. Współorganizował i przeprowadzał coroczne 
konkursy wiedzy pożarniczej w szkołach.
 Od wielu lat śp. Janusz Juszczak angażował się 
w działalność samorządową. Radny Gminy Szydłów nie-
przerwanie od 2002 roku. W latach 2004 – 2006 i 2010 – 
2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Szy-
dłów. Umiejętnie kierował pracą Rady, umiał skutecznie 
łagodzić konflikty i wkładał wiele pracy i serca dla rozwo-
ju swojej Małej Ojczyzny.
 Był człowiekiem bardzo pogodnym, niezwykle 
serdecznym i uczynnym. Nikomu nie odmówił pomocy.
Takim Go zapamiętamy.

PW

Mowa pożegnalna od Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kotuszowie
Drodzy zebrani.
 Spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby pożegnać naszego 
wspaniałego kolegę, ś.p. druha Janusza.
 Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszyst-
kich. Telefon od jego żony, ze słowami: „dziś rano zmarł 
Janusz”, ogromnie poruszył nasze serca. Nie takiej wiado-
mości się spodziewaliśmy i oczekiwaliśmy.
 Nie jest dziś łatwo wypowiadać słowa pożegnania, 
kiedy odchodzi człowiek tak ceniony i zasłużony, nie tylko 
dla nas - kolegów strażaków ale również dla całej naszej 
lokalnej społeczności.
 Druh Janusz był od zawsze oddanym strażakiem 
w naszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotu-
szowie. Przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika, Preze-
sa OSP i Komendanta gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Szydłowie. W pracy zawodowej jako 
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pracownik PSP w Staszowie zakończył służbę w stopniu 
oficerskim młodszego brygadiera.
 Dziś nie sposób wymienić wszystkich jego zasług, 
ale przytoczyć trzeba te najważniejsze.
 W roku 1997 został przyjęty w szeregi naszej jed-
nostki, a w roku 2001 został jej naczelnikiem, a następnie 
Prezesem. W tym czasie z jego inicjatywy zostało podję-
tych szereg działań, między innymi:
- Pozyskanie samochodu bojowego - star 266,
- włącznie jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowni-
czo Gaśniczego,
- pozyskanie samochodu VW Transporter,
- remont i adaptacja remizy na świetlicę wiejską,
- organizacja uroczystości 60-lecia powstania jednostki 
OSP Kotuszów w czerwcu ubiegłego roku,
- remont budynku garażu, który omawialiśmy z Tobą jesz-
cze niecałe 2 miesiące temu, a dopiero kilka dni temu za-
kończyliśmy ostatnie prace.
- wreszcie pozyskanie nowszego samochodu lekkiego Ford 
Transit, który dopiero od kilkunastu dni stoi w naszej jed-
nostce, i o który tak się martwiłeś i dopytywałeś będąc już 
w szpitalu. Pamiętamy twój telefon sprzed 2 tygodni z py-
taniem: „co z samochodem?” Obiecałeś go obejrzeć, nie-
stety zabrakło ci już sił, bardzo żałujemy, że nie zdążyliśmy 
Ci go pokazać, ale przecież… nie tak miało być.
 To tylko niektóre inicjatywy, których się podjąłeś. 
A wiemy, że w planach miałeś kolejne, choćby wymiana 
dachu i elewacji na remizie, pozyskanie samochodu bojo-
wego ciężkiego i wiele, wiele innych.
 Ś.p. Janusz był cenionym samorządowcem. Od 
2002 roku radnym wsi Kotuszów, a w latach 2004-2006 
i 2010-2017 Przewodniczącym Rady Gminy Szydłów. 
W tym czasie dał się poznać jako wielki społecznik. Był 
jednym z inicjatorów budowy parkingu za kościołem, za-
gospodarowania placu zabaw dla dzieci, budowy pięknej 
altany, czy budowy dróg i chodnika w Kotuszowie. Jego 
aktywność widoczna była również na innych polach, mię-
dzy innymi współorganizował liczne imprezy okoliczno-
ściowe i zabawy, zawsze służył pomocą i radą, chętny był 
do realizacji każdego, nawet najtrudniejszego zadania.
 Za swoją strażacką służbę został odznaczonymi 
licznymi odznaczeniami państwowymi, a także związkowy-
mi OSP RP.
 W ostatnich dniach towarzyszyła mu najbliższa ro-
dzina. Żonie Agnieszce i córce Karolinie, rodzicom i naj-
bliższym chciałbym z tego miejsca złożyć wyrazy współ-
czucia i zapewnić o wsparciu. Dzisiaj to wy należycie do 
naszej strażackiej rodziny.
 W imieniu Zarządu OSP Kotuszów i strażaków 
oraz koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Kotuszowie, 
a także całej społeczności wioski Kotuszów chciałbym po-
dziękować z tego miejsca wszystkim, którzy przybyli na tę 
smutną dzisiejszą uroczystość.
 Na wszystko przychodzi kres, lecz Ty odszedłeś 
za szybko, jeszcze niecałe 2 miesiące temu, byłeś z nami. 

Szkoda, że tak mało czasu dał Ci Bóg.
 Pamiętamy Twoje słowa, kiedy po śmierci nasze-
go młodszego kolegi Tomka, powiedziałeś, że najgorsze co 
mogą przeżyć rodzice, to śmierć swojego dziecka. To samo 
mogą powiedzieć dzisiaj twoi rodzice, żona i córka.
 Najważniejsze, że tacy ludzie jak Ty, nie odchodzą 
na zawsze. Pozostaniesz w naszej pamięci jako człowiek 
bardzo ambitny, pracowity, rodzinny, skromny, pogodny 
i pełen życzliwości.
 W pamięci nas wszystkich i w kartach historii na-
szej kotuszowskiej społeczności zapisałeś się na zawsze.
 Prosimy Boga, aby wszystkie twoje uczynki razem 
z Tobą przyjął do siebie.

Spoczywaj w pokoju.
Cześć Twojej pamięci!
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W 15 lat po objęciu funkcji Wójta Gminy Szydłów, 
z Janem Klamczyńskim rozmawia Katarzyna 

Krzemińska.

K.K. Co zdecydowało o tym, że podjął Pan decyzję 
o kandydowaniu na Wójta?

J.K. Powiem tak, to nastąpiło można powiedzieć nieocze-
kiwanie. W remizie było spotkanie członków zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej i była bardzo 
ostra dyskusja. Ówcześni działacze Ochotniczej Straży 
Pożarnej: Stanisław Wojterski oraz śp. Stanisław Józe-
fowski słysząc ostrą wymianę zdań między mną a człon-
kami zarządu powiedzieli tak: „Słuchaj, po co się szarpać 
w organizacjach społecznych, wystartuj na Wójta Gminy 
Szydłów. Będzie to plebiscyt popularności na terenie gmi-
ny…” Na początku września odbyło się spotkanie osób 
zainteresowanych wyborami samorządowymi na którym 
postanowiono zawiązać komitet wyborczy. Za tydzień 
otrzymałem propozycję kandydowania na wójta gminy 
Szydłów. Po niespełna dwóch tygodniach podjąłem de-
cyzję, że wystartuję. Postanowiłem, że skorzystam z tej 
szansy wiedząc, że nie mam nic do stracenia, a mogę tylko 
zyskać. Na Wójta Gminy zostałem zaprzysiężony 19 listo-
pada 2002 r.

K.K. Czy przydało się Panu doświadczenie z wielu lat 
pracy społecznej w pracy na stanowisku Wójta?

J.K. Na pewno się przydało, bo działając w różnych organi-
zacjach, zaczynając od Ludowych Zespołów Sportowych 
(w latach 70-tych), gdzie pełniłem wiele zaszczytnych 
funkcji, poprzez Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” oraz Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Szydłowskiej, zdobyłem wiele kontaktów. 
Działając w tych organizacjach trzeba było znaleźć wspar-
cie i poparcie w instytucjach wojewódzkich, a nawet kra-

jowych. Działając w tych organizacjach, wiele ludzi za-
angżowało się w działalność na rzecz miasteczka i gminy 
oraz podejmowało wiele cennych inicjatyw.

K.K. Co najbardziej zaskoczyło Pana w pracy Wójta? 
Czy wyobrażenie o tym zajęciu sprzed wyborów po-
kryło się z rzeczywistością?

J.K. Można powiedzieć tak, że każda osoba, która po raz 
pierwszy kandyduje na gospodarza gminy, wójta, burmi-
strza czy prezydenta, na początku kadencji, przez pierwszy 
rok, dwa lata, praktycznie musi się uczyć i poznać ogólnie 
wszystkie zagadnienia, mechanizmy funkcjonowania in-
stytucji, którą ma zarządzać. Mimo tego, iż są pracownicy, 
którzy mają doświadczenie w pracy samorządowej i ten 
mechanizm już działa, ale wiadoma sprawa, że z wielo-
ma rzeczami trzeba się zapoznać. Bardzo ważne jest, żeby 
każdy gospodarz potrafił nawiązać z zespołem (zespół to 
ludzie) dobre stosunki, które pozwolą rozwiązać wiele 
problemów dotyczących, na przykład, rozwoju gminy.

K.K. To ja tak Panie Wójcie ze swojej perspektywy, 
z mojego doświadczenia Pana osoby myślę, że ogromną 
Pana zasługą jest otwarcie na ludzi. To, że każdy kto 
przyjdzie z jakimś problemem, postulatem, ma moż-
liwość rozmowy z Panem. Myślę, że to bardzo wyjąt-
kowe!

J.K. Z natury staram się być dla ludzi otwarty i szczery, 
mimo, że są wyjątki, ludzie, którzy potrafią wyzywać, nie 
potrafią rozmawiać na argumenty, ale są to tylko bardzo 
nieliczne wyjątki! 

K.K. Panie Wójcie, kolejne pytanie: czy jest coś, co 
najbardziej utkwiło w Pana pamięci z początku pracy 
jako Wójta?

J.K. Na początku pierwszej kadencji wydawało mi się, że 
zdobycie środków finansowych na rozwój gminy będzie 
szybsze i uda się więcej zrobić niż się zrobiło. Deklaracje 
władz wojewódzkich były takie, że pieniędzy nie zabrak-
nie, a gminy mają posiadać tylko dokumentacje i sięgać po 
pieniądze. Okazało się, że to nie jest takie proste. Myślałem, 
że jeszcze w pierwszej kadencji uda się rewitalizacja rynku, 
co udało się dopiero na przełomie drugiej i trzeciej kadencji.

K.K. Panie Wójcie, co zaliczyłby Pan do swoich naj-
większych sukcesów, z jakich osiągnięć jest Pan zado-
wolony, dumny?

J.K. Najważniejsze co udało się zrobić, to wykonać kanali-
zację w Grabkach Dużych, doprowadzić do końca kanali-

15 LAT NA STANOWISKU WÓJTA
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zację Szydłowa (co nastąpi w przyszłym roku), mimo bar-
dzo wielu trudów! Koszty kanalizacji wyniosą około 15 
mln złotych. Realizacja tej inwestycji w Szydłowie należy 
chyba do jednych z najtrudniejszych w całym wojewódz-
twie. Gdybym wiedział, że będzie taka sytuacja, to chyba 
bym nie podjął się budowy kanalizacji w Szydłowie. Pomi-
mo, że inwestycja jest droga, są tacy, którzy zrezygnowali 
z podłączeń a jest to inwestycja robiona z myślą o miesz-
kańcach i ochronie środowiska. Kolejnym osiągnięciem 
jest rewitalizacja rynku, choć w dalszym ciągu wizerunek 
psuje budynek ratusza, który jest własnością prywatną. 
Na chwilę obecną są plany odnowienia elewacji budynku 
oraz pokrycia dachowego. Ma to nastąpić w 2019 roku. 
Tak deklaruje właściciel ratusza. Myślę, że mieszkańcy są 
zadowoleni z tego, że na terenie Gminy wykonano kilka-
dziesiąt kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Do-
dam jeszcze, że w ciągu ostatnich trzech lat powstało ok. 
20 km dróg gminnych i ok. 10 km dróg powiatowych.

K.K. A czy udało się zrealizować inwestycje związane 
z oświatą?

J.K. W „oświacie” udało się zrealizować inwestycje po-
przez remont Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Pierw-
sze prace odbyły się podczas pierwszej kadencji - w 2003 
i 2004 roku. W 2016 r. rozpoczęto remont poddasza, gdzie 
powstaną nowe klasy. Zakończenie tej inwestycji plano-
wane jest na sierpień 2018 r. Otrzymaliśmy na remont 
szkoły środki zewnętrzne z Unii Europejskiej oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. W ostatnim czasie został 
również wykonany remont Szkoły Podstawowej w Solcu.

K.K. Co z perspektywy czasu można było zrobić lepiej 
lub inaczej?

J.K. Krytycznie trzeba spojrzeć. Zostałem pozbawia-
ny możliwości wpływu na wygląd budynku Ratusza ze 
względu na przejęcie go w ręce prywatne! Druga sprawa 
- nie udało się zrealizować zalewu jako zbiornika reten-
cyjno-rekreacyjnego, który służyłby także sadownikom 
do podlewania sadów. Nie udało się również wcześniej 
doprowadzić do remontu budynku Ośrodka Zdrowia, ze 
względu na brak środków finansowych. Dopiero w bie-
żącym roku rozpoczął się rement, co jest pewnym utrud-
nieniem dla mieszkańców, ponieważ muszą dojeżdżać do 
Potoka. Warto jednak poczekać, by w przyszłym roku cie-
szyć się nowoczesną placówką ochrony zdrowia w naszej 
gminie.

K.K. Znany jest Pan ze swoich działań w zakresie pro-
mocji gminy. Spora liczba imprez budzi pytania o kosz-
ty tych przedsięwzięć...

J.K. Rzeczywiście, często spotykam się z pytaniami na ten 
temat. Jak to jest, że w takiej małej gminie odbywa się 

tyle imprez, w tym trzy bardzo duże o ponadregionalnym 
zasięgu. To nie jest tak, że finansowanie odbywa się tylko 
z budżetu gminy, bo i z takimi zarzutami się spotykałem. 
Prawda jest taka, że na przedsięwzięcia tego rodzaju z bu-
dżetu naszej gminy pochodzi około 20% środków. Pozo-
stałe 80% jest pozyskiwane od darczyńców i sponsorów. 
Rokrocznie Gminne Centrum Kultury i organizacje po-
zarządowe z terenu gminy pozyskują na przedsięwzięcia 
promocyjne od 70 do 100 tys. zł, co jest ewenementem 
w skali województwa. Od 2003 r. darczyńcy i sponsorzy 
wsparli inicjatywy promocyjne kwotą ponad 1 miliona 
złotych. To zasługa wielu życzliwych ludzi, bez których 
ciężko byłoby zrealizować te przedsięwzięcia. Dodam, 
że promocja i marketing miejsc w obecnych czasach jest 
bardzo ważny. Większość, nawet małych miejscowości, 
sołectw organizuje różne imprezy aby się jakoś wyróżnić.

K.K. A jakie jeszcze ma Pan plany? Czy zamierza Pan 
po raz kolejny kandydować na Wójta?

J.K. Przez najbliższe dwa lata (2018-2019) będziemy mieć 
w gminie największy rozmach inwestycyjny. Kwota tych 
przedsięwzięć przekroczy 20 mln złotych, z czego środki 
własne to tylko 5 mln złotych, pozostałe środki to środ-
ki unijne oraz Ministerstwa Kultury. Środki te zostaną 
przeznaczone na takie zadania jak: renowacja 5 obiektów 
zabytkowych, dokończenie kanalizacji Szydłowa, remont 
budynku Ośrodka Zdrowia. Następna sprawa to zakoń-
czenie remontu Szkoły Podstawowej w Szydłowie oraz 
remonty dróg. W ubiegłym roku postanowiłem, że w 2018 
roku zamierzam po raz ostatni ubiegać się o zaszczytną 
funkcję Wójta Gminy. Chciałbym uczestniczyć w zakoń-
czeniu inwestycji, na które wspólnie z radnymi i pracow-
nikami urzędu udało się pozyskać olbrzymie pieniądze. 
Myślę, że nie są to jeszcze ostatnie fundusze.

K.K. Na zakończenie naszej rozmowy zapytam jakie to 
uczucie być przez tyle lat wybierany na Wójta Gminy? 
Posiadać takie ogromne zaufanie społeczeństwa?

J.K. Skoro jest ten wywiad na 15-lecie, to chciałbym 
mieszkańcom Gminy Szydłów serdecznie podziękować 
za dotychczasowe zaufanie. Zapewnić wszystkich, nawet 
moich oponentów, że sił mi nie zabraknie. Zapewniam, 
że będę służył Gminie najlepiej jak potrafię. Bez względu 
na wszystko, wspólnie z całą Radą Gminy oraz pracowni-
kami Urzędu Gminy. Gmina Szydłów bardzo się rozwija 
i mogę wszystkim mieszkańcom gminy spojrzeć prosto 
w oczy z podniesioną głową. Muszę podkreślić, że cały 
czas działamy i nie narzekamy!!! Na zakończenie chcia-
łem przekazać przesłanie by ludzie byli dla siebie dobrzy, 
życzliwi, bo życie to chwila i szybko przemija. 

K.K. Dziękuję za rozmowę.
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Zapraszamy mieszkańców gminy Szydłów do włączenia 
się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 26. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 
2018 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Szydło-
wie. Tegorocznym celem będzie pozyskanie środków „dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
 Sztab WOŚP zorganizowało Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie wraz z partnerem, Szkołą Podsta-
wową im. Jana Kaczorowskiego. Już teraz zapraszamy 
mieszkańców do przyłączenia się w ogólnopolską akcję. 
W tym momencie zamknęliśmy już listę wolontariuszy 
i bardzo cieszy nas fakt, że dzieci i młodzież ze szkoły 
podstawowej, tak chętnie chciały przyłączyć się do pomo-
cy,  a także nie obce są im idee wolontariatu oraz niesienia 
bezinteresownej pomocy innym ludziom. W trakcie dnia 
będzie można wrzucić  datki do charakterystycznych pu-
szek, a wieczorem zapraszamy na wielki finał. 14 stycznia 
będzie można obejrzeć w naszej siedzibie występy dzieci 
i młodzieży. Zaprezentujemy tańce, występy muzyczne, 
przedstawienia, a przede wszystkim odbędzie się licyta-
cja. W tym momencie trwa konkurs bożonarodzeniowy, 

a złożone do nas prace będzie można zakupić tego wieczo-
ra. Nasza jednostka przeznaczy także na licytację liczne 
gadżety reklamowe związane z Szydłowem. Serdecznie 
apelujemy do mieszkańców o przyłączenie się do akcji, 
obecność na finale, a także ewentualne podarowanie przed-
miotów na sprzedaż. Mamy nadzieję, że nasze mieszkan-
ki nie zawiodą i podarują na tak szczytny cel przepyszne 
ciasta, które w latach poprzednich cieszyły się ogromnym 
powodzeniem na licytacji. 

Maria Stachuczy

ZAPRASZAMY NA WOŚP 2018

Gm i n n e  C e n t r u m 
Kultury w Szydło-

wie zaprasza do udziału 
w przeglądzie grup ko-
lędniczych!
 Prosimy o zgłasza-
nie się zainteresowanych 

zespołów do 22 grudnia 2017 roku w budynku GCK. 
Konkurs polega na przygotowaniu 5-10 minutowego, 
okolicznościowego, tradycyjnego wystąpienia lub od-
śpiewania specjalnych pieśni życzących przez Grupy 
Kolędnicze z turoniem gwiazdą, kozą, itp. Wszyscy 
członkowie zespołu (min. 5 osób) powinni być prze-
brani za tradycyjne postaci.Finał konkursu odbędzie 
się 14 stycznia 2018 r. podczas 26. Finału WOŚP 
w Szydłowie. Czekają atrakcyjne nagrody!

MSGminne Centrum Kultury i Parafia pw. Św. Władysława 
w Szydłowie serdecznie zapraszają w dniu 6 stycznia 

2018 r. na Orszak Trzech Króli. Zachęcamy do przebiera-
nia się w okolicznościowe stroje (królowie, pastuszkowie, 
aniołowie, kolędnicy itp.) lub kolory: czerwony, niebieski, 
zielony. Zachęcamy do zaplanowania swojego przebrania 
lub stroju w wybranym kolorze. Wszyscy uczestnicy Orsza-
ku dostaną korony, naklejki, chorągiewki oraz śpiewniki.
Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty, wyruszą 
z trzech stron Szydłowa, by złożyć uroczysty pokłon No-
wonarodzonemu Zbawicielowi – Jezusowi Chrystusowi.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10:45 – zbiórka w wyznaczonych miejscach:
1) Kościółek pw. Wszystkich Świętych – Król Baltazar – 
orszak koloru niebieskiego; 2) Ruiny kościoła pw. Ducha 

Świętego – Król Melchior – orszak koloru zielonego; 3) 
Synagoga – Król Kacper – orszak koloru czerwonego.
11:00 – rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli – jednoczesny 
wymarsz Królów z orszakami,
11:05 – spotkanie Trzech Króli na szydłowskim Rynku – 
wspólne kolędowanie,
– przejście na zamek w Szydłowie i scena z królem Hero-
dem, scena w gospodzie,
– przejście do kościoła parafialnego, złożenie darów i po-
kłon przed Nowonarodzonym Zbawicielem,
– uroczysta Msza Święta.            MS
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GMINNE OBCHODY 11 LISTOPADA

W dniu 11 listopada br. obchodziliśmy 99. 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 pomnikami Żołnierzy Po-
dobwodu AK Szydłów oraz Walczących, Poległych i Po-
mordowanych w latach 1939-45. Przedstawiciele władz 
gminnych, kombatantów, instytucji, szkół, firm i organi-
zacji pozarządowych a także zwykli mieszkańcy złożyli 
hołd wszystkim Obrońcom Ojczyzny poprzez złożenie 
biało-czerwonych wiązanek kwiatów. Honorową wartę 
przy pomniku pełnili strzelcy Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego.
 Ostatnim punktem programu była uroczysta aka-
demia zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum w Szy-
dłowie. Gości przywitała Dorota Kowalczewska-Spetel 
– dyrektor placówki, następnie młodzież gimnazjalna za-
prezentowała widowisko słowno-muzyczne nawiązujące 
do wydarzeń z 1918 r. przygotowane przez nauczycieli: 
Urszulę Skotnicką, Małgorzatę Boś, Barbarę Rak oraz 
Krzysztofa Pitulę. Na zakończenie obchodów 99 rocznicy 
odzyskania niepodległości z okolicznościowym referatem 
wystąpił wójt gminy Jan Klamczyński a ks. Ryszard Piwo-
warczyk w imieniu mieszkańców podziękował za pięknie 
zorganizowaną uroczystość.

Tekst i zdjęcia: 
Sylwester Celejowski

Fot. PW
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W przeddzień obchodów 99. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, w Szydłowie odbył się 8. Turniej 

Strzelecki Samorządowców. Tym razem główne tro-
feum pojechało do Rytwian.

 W tym roku w turnieju wzięło udział osiem drużyn 
ze Staszowa, Tucząp, Rytwian, Bogorii i Szydłowa. Za-
wodnicy w trzyosobowych zespołach strzelali z karabinka 
kal. 5,6 mm (3 strzały próbne + 10 strzałów zaliczanych do 
klasyfikacji) w pozycji leżącej do tarczy na odległość 50 
m i z pistoletu kal. 5,6 mm (3 strzały próbne + 5 strzałów 
zaliczanych do klasyfikacji) w pozycji stojącej do tarczy 
na odległość 15 m.
 Najlepiej w tym roku strzelała reprezentacja Gmi-
ny Rytwiany w składzie: Grzegorz Forkasiewicz – Wójt 
Gminy, Piotr Błąk – Kierownik Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Dorota Gwizdowska – Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej (377 pkt.).
 Drugie miejsce zajęła reprezentacja Miasta i Gmi-
ny Staszów w składzie: Sławomir Mikula – Sekretarz, Jo-
anna Tutak – Komendant Straży Miejskiej i Aneta Matel-
ska – Inspektor w UMiG (360 pkt).
 Trzecie miejsce na podium wywalczyła drużyna 
Starostwa Powiatowego w Staszowie w składzie: Jerzy 
Chudy – Członek Zarządu Powiatu, Jacek Nowak – Radny 

RYTWIANY WYGRAŁY W SZYDŁOWIE

Strzela drużyna Rady Gminy Szydłów: Krzysztof Gruca, 
Mirosław Jastrząb, Krzysztof Fit.

Turniej drużynowy i puchar Wojewody Świętokrzyskiego 
wygrała drużyna Gminy Rytwiany. Od lewej: Piotr Błąk 
- kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Dorota 
Gwizdowska - dyrektor Biblioteki Publicznej, Grzegorz 
Forkasiewicz - wójt Gminy Rytwiany, Jan Klamczyński - 
wójt Gminy Szydłów.

Uczestnicy 8. Turnieju Strzeleckiego Samorządowców 
z okazji Święta Niepodległości.

Podczas turnieju st. insp. ZS Marian Lesiak wręczył złote 
medale „Za zasługi dla Strzelca”. Od lewej: Jan Klam-
czyński - Wójt Gminy Szydłów, Piotr Walczak - Insp. ds. 
Promocji w UG Szydłów, Komendant STS Marian Lesiak, 
Michał Skotnicki - Starosta Staszowski, Jan Mazanka - 
Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą 
w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
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Powiatu i Jan Mazanka – Naczelnik Wydziału Promocji 
i Współpracy z Zagranicą (352 pkt.).
 Puchary dla zwycięskich drużyn wręczył Jan 
Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów a ufundowała je 
Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, która nad 
turniejem objęła patronat honorowy. Patronat honorowy 
objął także Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, fundując puchar dla zwycięzcy turnieju 
indywidualnego.
 Najlepszym strzelcem turnieju został Maciej Tutak 
– Przewodniczący Rady Gminy Bogoria (136 pkt.), drugie 
miejsce, po dogrywce, zajął Jerzy Chudy – członek Zarządu 
Powiatu (134 pkt.) a trzecie Piotr Walczak – inspektor ds. 
promocji w Urzędzie Gminy Szydłów (134 pkt).
 Wśród pań najcelniej strzelała Dorota Gwizdow-
ska z Gminy Rytwiany (118 pkt.), drugie miejsce zajęła 
Aneta Matelska ze Staszowa (114 pkt.) a trzecie Joanna 

Tutak (104 pkt.), także reprezentująca UMiG Staszów. 
Puchar dla najlepszej strzelczyni ufundował Wójt Gminy 
Szydłów a za drugie miejsce – Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej.
 Organizatorem turnieju było Szydłowskie Towa-
rzystwo Strzeleckie na czele ze st. insp. ZS Marianem Le-
siakiem oraz Urząd Gminy Szydłów.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Podczas turnieju st. insp. ZS Marian Lesiak wyróżnił Be-
atę Oczkowicz - Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bez-
pieczeństwa i Ochrony Informacji w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Świętokrzyskiego, pamiątkową 
statuetką wykonaną z odłamka bomby, jaka spadła na Szy-
dłów w czasie II wojny światowej. →

Uczestnicy polsko-ukraińskiego pleneru malarskiego 
w dniu 4 lipca br. gościli na strzelnicy STS.

15 sierpnia br. - Święto Wojska Polskiego w Szydłowie.Strzelcy z Szydłowa na cmentarzu w Rawie Maz. gdzie 
spoczywają Żołnierze WP polegli we wrześniu 1939 r.

Z ŻYCIA STRZELCÓW
W drugiej połowie 2017 r. strzelcy z Szydłowa zre-

alizowali szereg działań propagujących obronność 
i postawy patriotyczne. Warto wspomnieć o uzgodnieniu 
statutu STS z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz 
o podpisaniu porozumienia pomiędzy STS a Dowódcą Ge-
neralnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosławem 
Miką w sprawie udziału strzelców w ćwiczeniach z woj-
skami pod kryptonimem DRAGON 17. Wzięli w nich 
udział strzelcy z Wydzielonego Oddziału Morskiego STS 
pod dowództwem st. insp. ZS Marka Olczyka.
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Rekordową sumę pieniędzy zebrano w dniu 1 listopada 
br. na cmentarzu parafialnym w Szydłowie, podczas 

kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.
 Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szy-
dłowskiej, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podle-
głych na czele z wójtem Janem Klamczyńskim, radni, na-
uczyciele ze szkół - w sumie 18 osób kwestowało w godz. 
8:45 - 13:15 na szydłowskiej nekropolii, zbierając datki na 
ratowanie zabytkowych nagrobków.
 W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 
darczyńcy okazali się bardzo hojni - zebrano 4.567,18 zł 
(cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem 18/100), co 
stanowi rekord wśród dotychczasowych zbiórek.

 Środki te zasiliły subkonto bankowe przeznaczo-
ne wyłącznie do obsługi kosztów renowacji zabytkowych 
obiektów znajdujących się na szydłowskim cmentarzu.

KWESTA ZNÓW Z REKORDEM

 Wolontariusze kwestujący na cmentarzu w dn. 1 
listopada 2017 r.: Mariusz Bąk, Józef Cecot, Stanisław 
Cecot, Sylwester Celejowski, Łukasz Gondek, Małgorza-
ta Jaskólska, Jan Klamczyński, Jerzy Klamczyński, Paweł 
Kluszczyński, Dorota Kowalczewska, Weronika Kuchar-
ska, Aleksandra Kulińska, Zbigniew Lubelski, Sławomir 
Pytowski, Dominik Treliński, Krystyna Wojterska, Moni-
ka Wójcik, Krystyna Żmuda.
 Zarząd TPZS składa serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom i osobom kwestującym.

P. Walczak
Zdjęcia: S. Celejowski

ODNOWIONA DROGA WOJEWÓDZKA

W grudniu br. zakończono znaczną część inwestycji 
pn. „Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – 

Solec Stary od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudo-
wą obiektu mostowego w Solcu Starym”. Długość wyre-
montowanej do tej pory drogi to 5 km i 56 metrów. Prace 
wykonało Konsorcjum Firm Lider - Firma Transportowo-
-Budowlano-Drogowa Dylmex Tomasz Dyl. W ramach 
wykonanych prac wzmocniono konstrukcję jezdni po-

szerzono jezdnię do 7 metrów, poprawiono odwodnienie 
jezdni, utwardzono pobocza, przebudowano nawierzchnię 
skrzyżowań, utworzono zatoki autobusowe, zbudowano 
chodniki z kostki brukowej, przebudowano zjazdy wraz 
z przepustami i rozbudowano most w Solcu Starym.

UG

Wizyta marszałka Adama Jarubasa na placu budowy 
w dn. 7 XI 2017 r. Za realizację inwestycji, w imieniu 
mieszkańców, podziękował radny Krzysztof Fit.

W dn. 8 XI postępy inwestycji sprawdzał Damian Urba-
nowski - dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg. 
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystawienie 
„Wesela” St. Wyspiańskiego w Szydłowie w dniu 12 

listopada 2017 r. Trzydzieści wybranych scenek przedsta-
wianych przez osoby z terenu gminy podobało się publicz-
ności. Licznie zebrana reagowała salwami śmiechu na 
pełne polotu zagrania aktorskie. Zespół aktorów liczył 22 
osoby. Inscenizacja nabrała większego kolorytu poprzez 
ubogacenie jej tańcami. Były to krakowiaki w wykonaniu 
zespołu pani Agnieszki Ziółkowskiej. Sala udekorowana 
przedmiotami i symbolami nawiązującymi do treści sztuki 
wprowadzała widzów w klimat społeczności początków 
XX wieku. Inicjatorem i reżyserem przedstawienia był 
Adam Kluszczyński.

NARODOWE CZYTANIE „WESELA”
OBSADA: Panna Młoda – Weronika Wawszczyk; Pan Młody 
– Hubert Laskowski; Gospodarz I – Józef Samiec; Gospodarz II 
– Sylwester Celejowski; Gospodyni – Halina Ratajczak; Ojciec – 
Szczepan Rożek; Poeta I – Piotr Walczak; Poeta II – Mariusz Bąk; 
Dziennikarz – Kamil Klamczyński; Maryna – Katarzyna Krzemiń-
ska; Rachel – Joanna Ziółkowska; Radczyni – Teresa Panek; Klimi-
na – Małgorzata Makuła; Jasiek – Jakub Siwulski; Kuba – Mikołaj 
Rudnik; Staszek – Szymon Grosicki; Isia – Magdalena Sajkiewicz; 
Hanna – Anna Lech; Czepiec I – Adam Kluszczyński; Czepiec II – 
Zbigniew Kapral; Wernyhora, Dziad, Chochoł – Stanisław Zawada; 
Śpiew – Justyna Zimoląg; Akompaniament – Henryka Kluszczyń-
ska; Flety – Zuzanna Ziółkowska, Mikołaj Rudnik; Śpiew – Wero-
nika Wawszczyk, Szymon Grosicki, Jakub Siwulski; Przygotowa-
nie zespołu tanecznego – Agnieszka Ziółkowska.

Zdjęcia: Justyna Zbytek
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Sołectwo Wydatkowana 
kwota Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017

Szydłów 32.670,20 Bieżący cząstkowy remont dróg gminnych wewnętrznych nr ewid. dz. 
601, 2517, 2473, 2474, 2475, 2480, 2495

Potok Rządowy 9.213,00 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 474, 480 
Wymysłów 7.154,77 Montaż wiaty przystankowej wraz z koszami na śmieci 

Potok 19.242,75 Wytyczenie dróg gminnych wewnętrznych wraz z ich remontem nr 
ewid. dz. 178,101 

Korytnica 14.440,23 Bieżący remont drogi gminnej nr ewid. dz. 794 (390025T)  
Kotuszów 14.603,58 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 645 
Jabłonica 12.447,35 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 45 
Gacki 10.813,83 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 214 
Gacki 10.813,84 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 571 
Solec 18.197,30 Wykonanie altany – ogrodowo grillowej etap II
Mokre 11.271,22 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 108 
Brzeziny 18.981,39  Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej  nr ewid. dz. 125 
Osówka 8.525,46   Bieżący remont drogi gminnej nr ewid. dz. 116 (390025T) 

Osówka 5.000,00   Utwardzenie placów kostką brukową pod wiatami przystankowymi 
w sołectwie Osówka 

Rudki 7.237,09  Ogrodzenie budynku remizy OSP w Rudkach etap III 
Rudki 9.000,00 Montaż okien w budynku świetlicy wiejskiej w Rudkach 
Grabki Duże 17.935,94 Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 223/2 
Wola Żyzna 15.551,02 Wykonanie CO w budynku w Woli Żyznej - własność gminy 
Wolica 3.000,00 Ogrodzenie palcu zabaw w Wolicy etap III
Wolica 6.997,08 Projekt placu zabaw w wraz z montażem urządzeń

FUNDUSZ SOŁECKI 2017

Zestawił: Sylwester Celejowski

W miesiącach październik – listopad br. jednostki 
OSP z terenu Gminy Szydłów tj. (OSP Szydłów, 

Kotuszów, Rudki, Osówka, Solec) realizowały zadania na 
mocy umów zawartych pomiędzy nimi a Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym 
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej z siedzibą w Warszawie. 

 Na mocy podpisanych obustronnie umów jed-
nostki OSP dokonały zakupu sprzętu ochrony przeciw 
pożarowej oraz wykonały bieżące remonty budynków re-
miz (OSP Szydłów – remont elewacji i części garażowej 
budynku, OSP Kotuszów – remont części garażowej bu-
dynku wraz z montażem drzwi garażowych, OSP Rudki - 
malowanie pomieszczeń budynku wraz z montażem drzwi 
garażowych, OSP Osówka - zakup sprzętu ppoż. i środ-
ków ochrony indywidualnej strażaka ratownika, OSP So-
lec – zakup motopompy szlamowej. 
 Łączna kwota z dotacji MSWiA wyniosła 
33.200,00 złotych. Kwota wsparcia udzielona przez Gmi-
nę Szydłów w ramach dotacji celowej przyznanej jed-
nostkom OSP wyniosła 18.730,00 złotych. Wkład własny 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie realizującej 
zadanie remontowe w ramach dotacji MSWiA wyniósł 
4.500,00 złotych.

Sylwester Celejowski

DOTACJE DLA OSP Z MSWiA

Altana w Solcu wykonana w ramach funduszu sołec.
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TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2018 R.

Gmina Szydłów działając na podsta-
wie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
oraz Uchwały Nr XLII/262/2017 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 29.11.2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od 1 
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Szy-
dłówobowiązujące od 01.01.2018 r. do 
31.12.2018 r. Grupa 1 – gospodarstwa 
domowe rozliczające się na podstawie 
wskazań wodomierza; Grupa 2 – go-
spodarstwa domowe rozliczające się na 
podstawie norm zużycia wody; Grupa 3 
– podmioty gospodarcze, jednostki OSP, 
jednostki organizacyjne gminy.

Informujemy mieszkańców Gminy Szydłów, że od 1 
stycznia 2018 roku na terenie Gminy Szydłów usługę 

odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych świadczy firma „ZIELIŃ-
SKI” Zbigniew Zieliński z Rakowa.
 Dane kontaktowe usługodawcy: Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński,  ul. 
Klasztorna 27 A, 26-035 Raków, tel: 41 353 50 27, e-mail: 
liderbus@wp.pl
 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/199/2017 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia stawki za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkają miesz-
kańcy, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 
6,50 zł/os/m-c w przypadku zbiórki selektywnej lub 14 
zł/os/m-c w przypadku nie zbierania odpadów w sposób 
selektywny, jednak zmianie ulega wysokość opłaty dla go-
spodarstw zamieszkiwanych przez 4 i więcej osób, w taki 
sposób, że opłata w wysokości 23 zł/rodzina/mc jest na-
liczana tylko i wyłącznie w przypadku właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części 
dotyczącej rodziny wielodzietnej o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jed-

nolity Dz.U. z 2016 r. poz.785). Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnym zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/ 
211/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy 
wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwa-
nia) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) 
– do 28 lutego 2018
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) 
– do 30 maja 2018
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień) 
– do 30 września 2018
IV KWARTAŁ (październik / listopad /grudzień) 
– do 30 listopada 2018

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi moż-
na wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, 
a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 
09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy  

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018
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Segregujemy w naszym kraju śmieci od kilku lat, ale do-
piero od 1 lipca bieżącego roku, dzięki rozporządzeniu 

Ministra Środowiska, obowiązuje w Polsce ujednolicony 
system segregacji odpadów. Samorządy mają czas do 1 
stycznia 2018 r., aby dostosować system zbiórki do no-
wych wymagań Ministerstwa. Do tej pory każda gmina 
mogła ustalić własny system segregacji. Zbierano dane 
frakcje surowców do różnych, odmiennych kolorów po-
jemników, albo prowadzono system segregacji z podzia-
łem na tzw. odpady suche i tzw. „mokre”. Teraz system 
segregacji będzie jednakowy i nie ważne, czy pojedziemy 
do Gdańska, czy Krakowa – będziemy segregować odpa-
dy w taki sam sposób. 
 Wspólny system segregacji odpadów opiera się 
na segregacji odpadów z podziałem na cztery frakcje. Do 
pojemnika bądź worka koloru niebieskiego trafi papier, do 
zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztucz-
ne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji tzw. 
odpady zielone.
 Nie wszystkie odpady, które my produkujemy w 
naszych gospodarstwach domowych, nadają się do selek-
tywnej zbiórki. Są takie odpady, które należy wyrzucić 
do kosza bądź worka koloru czarnego przeznaczonym na 
tzw. odpady zmieszane.
 Dlatego również osoby, które segregują odpady, 
oprócz kolorowych koszów, muszą posiadać pojemnik 
przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. Do czar-
nego worka (bądź kosza) trafią m.in.: odpady higienicz-
ne (pieluchy, chusteczki), zatłuszczony papier, ceramika, 
szkło stołowe, butelki po olejach spożywczych, paragony, 
zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedzenia pochodzenia zwie-
rzęcego. 
 Nie należy umieszczać, ani w czarnym, ani w żad-
nym innym koszu, który posiadamy w domu, odpadów 
problemowych, czy w jakikolwiek sposób szkodliwych 
dla środowiska, takich jak: zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, zużyte opony, odpady wielkogabaryto-
we np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecię-
ce itp., odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw 
domowych, opakowania po środkach ochrony roślin, 
puszki po farbach i lakierach, świetlówki, opakowania 
po smarach i olejach samochodowych. Odpady proble-
mowe należy zbierać selektywnie, a następnie dostarczyć 
do PSZOK–u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, bądź wystawić przed posesję – podczas 
mobilnej zbiórki odpadów problemowych / wielkogaba-
rytowych. Zużyte baterie powinniśmy wrzucać do specjal-

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
nych pojemników, które są już prawie w każdym sklepie. 
Natomiast przeterminowane leki, czy butelki po syropach, 
powinny trafić do specjalnych pojemników, zazwyczaj 
umieszczanych w aptekach.
 Segregowanie nie wymaga od nas wysiłku, wy-
starczy tylko trochę chęci, aby selektywna zbiórka odpa-
dów była zwykłym, codziennym nawykiem, a nie tylko 
nieprzyjemnym obowiązkiem. Dzięki temu, że stosujemy 
selektywną zbiórkę, znaczną część odpadów można prze-
robić, albo ponownie wykorzystać. Nie muszą wszystkie 
produkowane przez nas śmieci trafić na składowisko, 
ogromną ilość odpadów, szczególnie opakowań, można 
oddać do recyklingu i wykonać z nich nowe potrzebne 
przedmioty. Pamiętaj!!! Prawidłowa segregacja odpadów 
komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielaj zatem su-
rowce od śmieci, które nie nadają się do ponownego prze-
tworzenia.
 Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony 
naszego środowiska, ale segregowanie odpadów przynosi 
nam również korzyści finansowe – segregując, zapłacimy 
mniej za zagospodarowanie odpadów. Jeśli będziemy na-
sze śmieci oddawać tylko w formie zmieszanej, rachunek 
za podatek śmieciowy będzie wyższy. Słowem – segrega-
cja się opłaca!

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Rzędowie

Artykuł napisany w ramach realizacji 
Projektu pn. „Działania w zakresie 
edukacji ekologicznej na rzecz roz-
powszechniania prawidłowych zasad 
postępowania z odpadami komunalny-
mi – konkursy, warsztaty, doposażenie 
RCEE” dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.
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Szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę za-
chorowań na choroby zakaźne, praktycznie wyelimi-

nowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy 
polio. Dziś nie można sobie wyobrazić epidemii, która 
wyludnia całe wsie i miasta, zabijając ponad 20 milionów 
ludzi. A działo się tak w wyniku pandemii grypy niecałe 
100 lat temu, po pierwszej wojnie światowej.
 Szczepionki zawierają żywe, o osłabionej zjadli-
wości lub zabite drobnoustroje lub ich fragmenty, które 
po wprowadzeniu do organizmu wywołują odpowiedź 
układu odpornościowego przeciw określonym czynnikom 
chorobotwórczym. Są szczególnie ważne dla dzieci, gdyż 
„uczą” układ odpornościowy dziecka walki z zagrożeniem 
bez konieczności przechodzenia niebezpiecznej choroby.
 Bezpieczeństwo stosowanych szczepionek po-
twierdzono w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych, 
prowadzonych również w Polsce. Dowiodły one, że liczba 
odczynów poszczepiennych u dzieci jest mniejsza od licz-
by poważnych powikłań spowodowanych przejściem za-
każenia. Zastosowanie szczepionek pediatrycznych może 
wiązać się z wystąpieniem czasowych działań niepożąda-
nych: gorączka, reakcja w miejscu szczepienia, wysypka, 
senność, zmniejszenie apetytu czy drażliwość. Ale nie są 
to na tyle poważne objawy aby się bać. O przeciwskaza-
niach do szczepień decydują lekarze. 

 Zaniechanie szczepień, a tym samym zmniejsze-
nie liczby uodpornionych osób, grozi powrotem epidemii. 
Niezaszczepienie jednego dziecka może mieć negatywny 
wpływ zarówno na jego zdrowie, jak i na zdrowie innych 
dzieci lub członków rodziny. Osoby, które się nie szcze-
pią, nie tylko nie chronią siebie indywidualnie, ale dzia-
łają też na szkodę społeczeństwa, gdyż zagrożona zostaje 
odporność „środowiskowa”, która daje ochronę osobom 
niezaszczepionym.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sta-
szowie informuje, że szczegółowe dane o szczepieniach 
i szczepionkach można uzyskać na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.szczepienia.
gis.gov.pl oraz na stronie Narodowego Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: www.szcze-
pienia.info.
 Wszystkie informacje na portalach są przygoto-
wywane przez ekspertów oraz współpracujących lekarzy 
wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie

Bożena Głaz

SZCZEPIENIA CHRONIĄ

EKOPLON DZIECIOM

W ostatnim czasie zakończył się remont Punktu 
Przedszkolnego w Potoku. Cieszymy się, że mo-

gliśmy wesprzeć tę inicjatywę finansując zakup m.in.: 
paneli podłogowych, płytek podłogowych i ściennych, 
wyposażenia do wc, drzwi, karniszy i farb ściennych...
dzięki czemu dzieciaki mają bajkowe sale...

Kamila Pytowska
Specjalista ds. Komunikacji marketingowej
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Gmina Szydłów dołączyła do Projektu sektorowego 
Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy 

w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa 
pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym 
zostało podpisane przez Jana Klamczyńskiego – Wójta 
Gminy Szydłów oraz Związek Banków Polskich i War-
szawski Instytut Bankowości.
 Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele stron po-
rozumienia pn. „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, 
studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego 
z samorządami” jest to niezbędnym elementem przygo-
towania młodego człowieka do życia we współczesnym 
świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga 
szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku fi-
nansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym 
zakresie.
 - W dzisiejszym świecie, umiejętność orientowa-
nia się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finan-
sów osobistych, staje się już nie luksusem a konieczno-
ścią. Dlatego też cieszymy się, że Gmina Szydłów dołącza 

do tych miast i gmin, które chcą aktywnie włączyć się 
w jeden z największych projektów edukacyjnych w na-
szym kraju, który w najbliższych latach ma ambicje stać 
się czołowym sektorowym projektem edukacyjnym w Eu-
ropie – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu 
Bankowości, Waldemar Zbytek.
 Bezpośrednim celem Porozumienia jest współ-
praca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie 
ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, 
studentów i seniorów, realizowanych w ramach Projektu 
sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowanego 
przez Warszawski Instytut Bankowości. Wśród prowadzo-
nych wspólnie aktywności znajdą się m.in. lekcje w szko-
łach, debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy 
ekonomicznej.

Źródło: UG Szydłów

BANKOWCY DLA EDUKACJI

GIMNAZJALIŚCI 
NAJLEPSI W POWIECIE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opubli-
kowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjal-

nego dla powiatów i gmin. Najlepszy wynik w powiecie 
staszowskim uzyskali gimnazjaliści z Gminy Szydłów. 
W ubiegłym roku uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
W. S. Reymonta zajęli w powiecie drugie miejsce. W tym 
roku poprawili się o 4,96 pkt. i wyprzedzili ubiegłoroczne-
go lidera - kolegów i koleżanki z Gminy Bogoria.

Wyniki egzaminu:

1. Szydłów: 102,00 pkt.
Język polski 23,46 pkt (73,3%)
Historia 19,85 pkt. (62,0%)
Matematyka 14,96 pkt. (51,6%)
Przedmioty przyrodnicze 14,77 pkt. (52,7%)
Język angielski PP 28,96 pkt. (72,4%)
Język angielski PR 21,08 pkt. (52,7%)

2. Bogoria – 101,53 pkt.
3. Łubnice – 97,31 pkt.
4. Rytwiany – 95,94 pkt.
5. Połaniec – 91,38 pkt.
6. Staszów – 90,88 pkt.
7. Osiek – 89,71 pkt.
8. Oleśnica – 87,71 pkt.

ELEKTRONICZNE 
PŁATNOŚCI W URZĘDZIE

Gmina Szydłów przystąpiła do Programu upowszech-
niania płatności bezgotówkowych w administracji 

publicznej, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we 
współpracy z KIR. 
 Opłaty związane z czynnościami urzędowymi 
są przyjmowane w terminalach płatniczych POS i przez 
usługę WebPOS Paybynet. Docelowo Program ma objąć 
wszystkie urzędy w Polsce.
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25 czerwca 2017 r. na placu strażnicy OSP w Gac-
kach odbył się Festyn rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. Liczne atrakcje i ładna pogoda spowodowały, 
że zgromadził on wielu uczestników.

 Któż nie chciałby choć na chwilę znów stać się 
dzieckiem? Dzień Dziecka to najlepsza okazja, aby przy-
pomnieć sobie o tym, że w każdym z nas jest jeszcze coś 
z malucha. 
 Przy pięknej pogodzie dzieci bawiły się doskona-
le korzystając zarówno z  bezpłatnych urządzeń nadmu-
chiwanych, jak i uczestnicząc w licznych konkursach, 
quizach i zabawach. Zainteresowane osoby mogły wziąć 
udział w konkursach zręcznościowych tj. przeciąganie 
liny, bieg po buty, bieg w workach, bieg w parach z balo-
nem napełnionym wodą. Rozdano wiele nagród i upomin-
ków. Wiele dzieci wykorzystało szansę na wspaniałą, oso-
biście wybraną ozdobę buzi. Czekał na nich również stół 
pełen pysznych przekąsek i soków. Na imprezę przybył 
również Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński z pełnym 
koszem łakoci oraz Pani Bożena Chmielewska - kierow-
nik  Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „DOM” 
w Szydłowie z córką i wnukiem.
 Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
z Gacek i Mokrego wykorzystują co roku to święto by 
było niezapomniane, zarówno dla nas, jak i naszych po-
ciech. Pragniemy, by nasze dzieci poczuły się najważniej-
sze i najszczęśliwsze na świecie. 
 Dziękujemy wszystkim za obecność i wspaniałą 
zabawę a wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzy-
my dużo radości i pogody ducha. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA:
GMINY SZYDŁÓW za wspieranie wykonywania zadania 
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe do-
finansowanie jego realizacji.

SPONSORÓW:
CENTRUM PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNE 
„DOM” - BOŻENA CHMIELEWSKA, BANK SPÓŁ-
DZIELCZY W SZYDŁOWIE, MICHAŁ PALMĄKA, 
ANNA SUCHOJAD

 Serdeczne dziękujemy za bezcenną i bezintere-
sowną pomoc, za okazanie Nam dobrej woli i hojności, 
dzięki której mogliśmy zrealizować dziecięce pomysły 
i marzenia. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodo-
wym i prywatnym. 

Karolina Samiec

OBCHODY DNIA DZIECKA W GACKACH

Festyn odbył się na placu przy remizie OSP. 
Jedną z atrakcji była zjeżdżalnia.

Dużą popularnością cieszyło się malowanie twarzy, a za 
udział w konkursach wręczano kolorowe nagrody.
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KAMPEREM NA WYSOKOŚCIACH

17 września br. w Gminnym Centrum Kultury w Szy-
dłowie można było obejrzeć wystawę fotograficzną 

ks. Mariusza Chmury zatytułowaną „Kamperem na wyso-
kościach”. 
 Wystawa miała swoją premierę tydzień wcze-
śniej w Łubnickim Centrum Kultury. Zdjęcia wykonano 
w 2017 roku podczas wyjazdu w Dolomity, Alpy Włoskie 
i Francuskie. Przepiękne fotografie zachwyciły wszystkich 
oglądających, a dokładnie o temacie wystawy opowiedział 
jej autor. Nasz ksiądz wikariusz Mariusz Chmura z zami-
łowania jest podróżnikiem i fotografem, interesującym 
się motoryzacją, a szczególnie karawaningiem. Przygodę 
z kamperem i rozpoczął w 2009 roku, kiedy z kolegami 
wyjechał do Norwegii. Właśnie wtedy rozkochał się w tej 
formie podróżowania. Kamper daje wolność, możliwość 
zmiany terminu i trasy wycieczki. Ksiądz Mariusz pod-

czas wystąpienia opowiedział zgromadzonej w naszej 
jednostce publiczności o podstawowych zagadnieniach 
związanych z karawaningiem, porównał koszty tradycyj-
nej wycieczki z podróżą kamperem. Koszty wyprawy są 
zdecydowanie tańsze niż wyjazdy, podczas których musi-
my wynająć hotel. Ksiądz Mariusz Chmura jest wicepre-
zesem Stowarzyszenia Karawaningowego „Razem w Dro-
dze”, które organizuje pielgrzymki, wyjazdy, zloty. W tym 
roku w Szydłowie, zorganizował zlot kamperów podczas 
Święta Śliwki i odwiedziło nas wtedy 67 załóg z całej Pol-
ski (najdalsze z Rumii, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego), 
czyli około 160 osób. Gratulujemy księdzu niezwykłego 
talentu i pasji, którymi dzieli się z innymi.

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Aleksandra Stachniak

NIESPODZIANKA NA MIKOŁAJKI
Co roku 6 grudnia dzieci oczekują na nadejście Miko-

łaja i oczywiście na prezenty. Aby ta chwila była jesz-
cze bardziej magiczna rodzice przedszkolaków z Publicz-
nego Przedszkola w Szydłowie sprawili swoim pociechom 
niezwykłą przyjemność przygotowując przedstawienie pt. 
„Mikołajkowa przemiana”. To opowieść o chłopcu, który 
dzięki baśniowym postaciom zrozumiał, że należy dzielić 
się z innymi i nie wolno myśleć wyłącznie o sobie. 
 W spektaklu wzięło udział 14 rodziców i wujek 
Olka, którzy sami przygotowali sobie pomysłowe stroje, 
rekwizyty, zadbali o scenografię. 
 Dzieci z dumą i ogromną radością obserwowały 
swoich rodziców podczas występu i był to najlepszy pre-
zent jaki mogły otrzymać w Mikołajki. W podziękowaniu 
za tak piękny występ zaśpiewały piosenkę „Jedzie Święty 
Mikołaj” i nagrodziły rodziców długimi, głośnymi brawa-
mi. Również pracownicy przedszkola byli pełni uznania 
dla podjętej inicjatywy aktorskich poczynań licznej grupy 
rodziców, którzy podczas występu świetnie się bawili.
 Teatrzyk nie był jedyna atrakcją przygotowaną 
dla dzieci. Do przedszkola przyjechał oczywiście Mikołaj, 

który bawił się z dziećmi i rozdał wspaniałe prezenty. Na-
sze dzieci widziały wiele teatrzyków, w których grali pro-
fesjonalni aktorzy, ale ich rodzice byli najlepsi. Gratuluję 
i dziękuję w imieniu swoim i dzieci.

Stanisława Trelińska
Fot. Ilona Korzeniak
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Popularne powiedzenie mówi „Ucz się, ucz, bo nauka 
to potęgi klucz”. Zgadzamy się z tym w 100%, ale 

uważamy także, że wszelka aktywność rozwija i kształci. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu Starym oprócz 
nauki mają dostęp do różnorodnych form rozwoju.
 W ubiegłym roku szkolnym w maju i czerwcu 
uczestniczyli w bezpłatnych wyjazdach na basen do Po-
wiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. Sześcio-
krotny pobyt na basenie został im zapewniony przez Sta-
rostę Powiatu Staszów, pana Michała Skotnickiego, który  
zorganizowł bezpłatne wejścia na pływalnię. Natomiast 
pan Jan Klamczyński Wójt Gminy Szydłów zapewniał  
darmowy dowóz szkolnym busem. Na życzliwość pana 
Wójta możemy także liczyć przy wyjazdach do kina, te-
atru.
 Od dwóch lat z okazji Dnia Rodziny, tzn. Dnia 
Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, w szkole jest organizo-
wana wielka uroczystość. Uczniowie przygotowują bar-
dzo ciekawe a zarazem humorystyczne przedstawienie dla 
swoich rodziców. Następnie odbywa się wspólne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Największą atrakcję stanowi za-
bawa z Agencją Rozrywkową.       W zabawie biorą udział 
uczniowie oraz przedszkolaki. Impreza osłodzona jest 
smacznymi, własnymi wypiekami. Dzień Rodziny może 
być przeprowadzony w takiej formie dzięki wspaniałym 

ludziom – darczyńcom. W ubiegłym roku szkolnym była 
to Huta Szkła „Sława” z Kielc, którą kieruje  Prezes pan 
Jerzy Czapla.

PODZIĘKOWANIA DLA PRZYJACIÓŁ

 W bieżącym roku szkolnym realizowana jest 
nowa podstawa programowa i obowiązuje nowy kanon 
lektur. Nasi uczniowie mają dostęp  do potrzebnych po-
zycji książkowych oraz otrzymają obowiązujące lektury, 
jako nagrody na koniec roku szkolnego, dzięki uprzejmo-
ści pana Stefana Sajkiewicza Prezesa firmy Ekolplon.
 Samorząd Uczniowski pragnie złożyć serdeczne 
podziękowania Przyjaciołom Naszej Szkoły. Do szacow-
nego grona zalicza się:
Pan Jerzy Czapla – Prezes Huty Szkła „Sława”
Pan Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów
Pan Stefan Sajkiewicz – Prezes firmy Ekoplon
Pan Michał Skotnicki – Starosta Powiatu Staszów.
 Jeszcze raz dzękujemy za okazane serce i pomoc.
   

Dorota Palmąka
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Uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania niepod-
ległości, jakie odbyły się 11 listopada br. na sta-

szowskim Rynku, miały także dalszą, sportową odsłonę. 
O godz. 15:00, w Powiatowym Centrum Sportowym roz-
poczęto „Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców 
o Puchar Starosty Staszowskiego”.
 Była to II edycja tego sportowego wydarzenia, 
które w hali PCS zgromadziło wielu miłośników piłki noż-
nej, żywiołowo dopingujących swoich faworytów. Wśród 
zaproszonych gości byli, m.in.: burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin oraz gmin powiatu staszowskiego, a także 
radni i pracownicy samorządowi.
 W turnieju udział wzięło sześć drużyn, reprezentu-
jących: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta 
i Gminy Staszów, Urząd Miasta i Gminy Połaniec, Urząd 
Miasta i Gminy Osiek, Urząd Gminy Rytwiany i Urząd 
Gminy Szydłów. I miejsce w Turnieju zdobyła drużyna 
Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, II miejsce drużyna Urzę-
du Gminy Szydłów (w finale przegrywając 1:2), a III miej-
sce reprezentacja Starostwa Powiatowego w Staszowie. 
Najlepszym bramkarzem turnieju został grający w druży-
nie Szydłowa Piotr Walczak, królem strzelców Zbigniew 
Uss-Wąsowicz ze Starostwa Powiatowego w Staszowie, 

PODIUM NA TURNIEJU HALOWYM

Drugie miejsce dla drużyny Gminy Szydłów. Stoją od le-
wej: Szczepan Michalski, Marta Stachowicz-Hanczke, 
Marcin Hanczke, Jan Klamczyński, Piotr Walczak, Marcin 
Paździoch. Dolny rząd od lewej: Daniel Bednarski, Patryk 
Sondor, Miłosz Nowicki, Jarosław Klamka.

a najlepszym piłkarzem Jakub Walas z drużyny Miasta 
i Gminy Staszów.

Michał Skrętek
Fot. Mateusz Szwarc
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Prace nad uporządkowaniem i ogrodzeniem cmentarza 
żydowskiego w Szydłowie przyniosły ciekawe odkry-

cie. Okazuje się, że kirkut szydłowski jest jednym z naj-
starszych datowanych żydowskich cmentarzy w Polsce (!), 
obok jeszcze jednego miejsca pochówku na Śląsku. Pierw-
szy zachowany dokument o kirkucie w Szydłowie pochodzi 
z 1470 r. Jego samo założenie było zapewne jeszcze wcze-
śniej, a ostatnie pochówki na nim, miały miejsce jesienią 
1942 roku. W czasie likwidacji getta w Szydłowie, 3 paź-
dziernika 1942 r., Niemcy zastrzelili 15 Żydów i kazali ich 
pogrzebać na miejscowym kirkucie. Cmentarz funkcjono-
wał więc przez ponad 472 lata. 

 Można postawić pytanie: ilu „naszych starszych 
braci w wierze” jest pochowanych na tym wyjątkowym 
szydłowskim wzgórzu? Zachowały się akta zgonu Żydów 
szydłowskich z lat 1880-1914, spisane jeszcze w języku 
rosyjskim oraz akta zgonu z lat 1920-1941, są one nieste-
ty niekompletne. Akta obejmują łącznie 50 lat i zawierają 
360 nazwisk zmarłych pochodzenia żydowskiego. Każ-
da osoba miała zapewne swój nagrobek. Do dnia dzisiej-
szego na cmentarzu pozostało zaledwie pięć, w dodatku 
uszkodzonych macew. Historia czasów wojny i okresu 
powojennego nie oszczędziła nawet ich. Obecnie wciąż 
poszukujemy żydowskich nagrobków, które znajdują się 
poza terenem cmentarza, np. na prywatnych podwórkach. 
Jest dobra okazja, aby przewieźć je z powrotem na cmen-
tarz. Trudno ostatecznie powiedzieć ilu Żydów spoczywa 
na cmentarzu szydłowskim?, prawdopodobnie ponad 1000 
osób, dokładniejsze badania i ustalenia wciąż trwają. 
 Jak wygląda sprawa ogrodzenia cmentarza na 
chwilę obecną? Tego zadania podjęło się Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej. Pieniądze na ogrodzenie 
nie pochodzą z funduszy Gminy Szydłów. Członkowie 
Towarzystwa podjęli się niełatwego zadania społecznej 
zbiórki pieniędzy na ten cel. Kosztorys projektu opiewa na 

130 tys. Dosyć droga będzie wschodnia strona ogrodze-
nia, przy rzece. Z uwagi na podmokły teren, podmurówka 
w tym miejscu musi być większa. Najdroższą jednak stro-
ną („reprezentacyjną”) z bramą i tablicami informacyjny-
mi będzie strona południowa, od drogi wojewódzkiej. 
 Do tej pory udało się pozyskać 10.000 zł od Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, która ma 
jeszcze przekazać 22.700 zł. Ponadto od 9 darczyńców - 
osób prywatnych, zebrano 2.800 zł. Warto wspomnieć, że 
Fundacja Nissenbaumów z Warszawy ofiaruje metalowe 
ogrodzenie na tutejszy cmentarz. Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Szydłowskiej prosi nadal ludzi o wielkim sercu 
o wsparcie tego chwalebnego i ważnego projektu. Nazwi-
ska ofiarodawców będą zamieszczone w książce o Żydach 
Szydłowa, bądź wyryte na ścianie ogrodzenia. Numer 
konta umieszczony jest poniżej. 
 Bank Spółdzielczy w Szydłowie, numer: 
 20 8521 0006 2001 0000 0345 0003
Co zrobiono do tej pory? W lecie tego roku przy udzia-
le przedstawicieli Biura Naczelnego Rabina z Warszawy 
wytyczono dokładną granicę cmentarza. To bardzo ważny, 
pierwszy etap pracy. Zamontowano deski betonowe wraz 
z słupkami ogrodzeniowymi od strony północnej i zachod-
niej. Może jeszcze w tym roku uda się założyć ogrodzenie 
od strony północnej. Mamy nadzieję, że inwestycja zosta-
nie zakończona jesienią 2018 roku, jeżeli oczywiście uda 
się zgromadzić potrzebną kwotę.
 Jednocześnie postępują pracę nad książką pt.: „Ży-
dzi Szydłowa”. Zbadano archiwa w Kielcach, Sandomie-
rzu i Jerozolimie. Nagrano również kilkanaście wywiadów 
z najstarszymi mieszkańcami Szydłowa. Charakterystyczna 
rzeczą jest fakt, że najbardziej wspominaną rodziną żydow-
ską z przedwojennego Szydłowa są Zalcmanowie. Ich hi-
storia, podobnie jak i pozostałych 180 żydowskich rodziny 
z Szydłowa jest tragiczna. Zalcmanowie stanowili liczną 
familię, mieszkającą w rynku, na miejscu obecnego bu-
dynku gminy. Posiadali sklep żelazny, zajmowali się także 

Co z cmentarzem żydowskim w Szydłowie? 
Tragiczna historia rodziny Zalcmanów

Ustalanie przebiegu granicy działki 
cmentarza żydowskiego - 18 lipca 2017 r.

W grudniu 2017 r. pracownicy Fundacji Nissenbauma za-
montowali przęsła na stronie zachodniej i częściowo stro-
nie północnej.
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skupowaniem i dystrybu-
cją drewna. Ich codzienne, 
pracowite życie zostało 
brutalnie przerwane przez 
wojnę. Jak wspominał śp. 
Władysława Kozak, Zalc-
manowie próbowali się ra-
tować przed zagładą ukry-
wając się w Kurozwękach, 
prawdopodobnie w mająt-
ku Popiela. Pech chciał, że 
w tym gospodarstwie pra-
cował jako ogrodnik Bro-
nisław D. Jego postawa 
podczas wojny była nie-
jednoznaczna. Jak można 
wyczytać z akt kieleckiego 

IPN-u, urodził się w Nadrenii, w Niemczech, a przed wojną 
przeprowadził się do Kurozwęk i zaczął pracować w ma-
jątku Popiela. W czasie okupacji Niemcy zmusili go, jak 
twierdził, do podpisania volkslisty. Udział Bronisława D. 
w wydaniu rodziny Zalcmanów nie jest do końca klarowny. 
Po wojnie sądzony był w Kielcach. Świadek z Szydłowa, 
Bogdan G., za pierwszym razem zeznając powiedział, że 
widział jak Bronisław D. prowadził Zalcmanów do Niem-
ców i miał przy sobie „kawał kija”. Zeznając drugi raz 
stwierdził, że widział Bronisława D. tylko stojącego przy 
Żydach, już bez kija. Trudno dociec prawdy, Bronisław D. 
został ostatecznie uniewinniony. Jedno jest pewne: Zalcma-
nowie zostali odkryci w Kurozwękach i przekazani Niem-
com. Ci, przywieźli ich do Szydłowa i zamknęli w areszcie, 
tzw. „kozie”, która przylegała do budynku starej Gminy. 
 Jakie były ich dalsze losy? Możemy je odtworzyć 
dzięki relacji naocznego świadka – pani Zofii Pytowskiej 
- Oleńskiej, która w czasie wojny mieszkała wraz z rodzica-
mi w Szydłowie na rzeką, koło żydowskiej łaźni (mykwy). 
Dobrze pamięta te dramatyczne wydarzenia, które rozegra-
ły się na początku lipca 1943 r., gdyż miała wtedy 14 lat. 
Kiedy Niemcy aresztowali Zalcmanów, niemal równocze-
śnie aresztowali jej ojca, Stefana Pytowskiego, ponieważ 
jak wspomina pani Zofia, „Tata był taki, że co miał w sercu, 
to i na języku”. Ktoś doniósł na niego do Niemców, że źle 
o nich mówi i dlatego został aresztowany, osadzony w tym 
samym „więzieniu” co i rodzina Zalcamnów, tyle, że w dru-
giej izbie. Pani Zofia, przychodziła do taty i rozmawiała 
z nim przez okienko, widząc także wygłodzoną rodzinę ży-
dowską. Dobrze ją znała, wspomina, że było ich sześcioro: 
babcia, ojciec, matka, dwóch synów i córka. Żona aresz-
towanego S. Pytowskiego robiła wszystko, aby mąż został 
zwolniony z aresztu. Niemcy stołowali się na plebanii, więc 
poszła do księdza proboszcza z prośbą aby wstawił się za 
mężem. Udało się, po kilku dniach Niemcy zwolnili S. Py-
towskiego, który wrócił szczęśliwie do domu. Jednocześnie 
hitlerowcy zdecydowali się opróżnić areszt z pozostałych 
więźniów. Wyprowadzili całą rodzinę Zalcmanów, po czym 

kazali się im rozebrać do bielizny i poprowadzili w kierunku 
placu zamkowego. Zofia Pytowska-Oleńska dobrze pamię-
ta tę scenę. W pewnym momencie jeden z synów, Symche 
Zalcman, wykorzystał chwilę nieuwagi Niemców i zaczął 
uciekać w stronę synagogi, a potem w kierunku rzeki. Jak 
wspomina nasz świadek, miał on około 20 lat i był przystoj-
nym, wysokim młodzieńcem. Gdy Niemcy zorientowali się 
co się stało, zaczęli go gonić, pobiegli za nim dołem, dro-
gą koło zabudowań p. Lipińskiego. Symche przewrócił się, 
złamał nogę, ale szczęśliwie wpadł do stodoły znajdującej 
koło rzeki i tam się ukrył. Niemcom nie udało się go zna-
leźć, głośno przeklinając wrócili z niczym. Pozostali człon-
kowie rodziny Zalcmanów zostali zaprowadzeni do Sali 
Rycerskiej i tam rozstrzelani. Oprawcy nakazali sołtysowi 
Szydłowa wykopać dół w miejscu rozstrzelania i pochować 
tam zamordowanych Żydów. Pani Zofia wspomina: „Jako 
dziewczynka nie do końca zdawałam sobie sprawę z powa-
gi tego wydarzenia, a ponieważ z natury byłam bardzo cie-
kawska zaraz pobiegłam do Sali Rycerskiej zobaczyć, co się 
stało. Od tamtego mordu minęło 74 lata, ale wciąż trudno 
mi o tym mówić bez wzruszenia. Widziałam zakrwawione 
ciała całej rodziny, pozostawionych jedynie w bieliźnie. To 
był straszny widok. Znajome osoby, odarte z ubrań i nawet 
z ludzkiej godności”. 

Zofia Pytowska - 1951 r.

 Inny mieszkaniec Szydłowa, pan Marian Lubelski 
pamięta dobrze córkę Żyda Zalcmana, która miała około 16 
lat: „Była naprawdę piękną dziewczyną. Swoje czarne, gę-
ste włosy upinała w dwa warkocze. Zawsze wyglądała bar-
dzo schludnie i czysto, co przed wojną nie było takie oczy-
wiste. Nawet żartobliwie mówiliśmy między sobą, że w niej 
można było się po prostu przejrzeć. Jej rodzina była bogata 
i ta Żydówka nosiła w uszach kolczyki, co było w tamtym 
czasie rzadkością, nawet wśród dorosłych kobiet. Zastrzelo-
no ją w tak młodym wieku”.
 Pozostaje pytanie, co stało się z Symche Zalcma-
nem? Podobno ukrywał się jakiś czas pod Szydłowem. 
Niestety, on także zginął. Planujemy imiona i nazwiska 
całej rodziny umieścić na symbolicznym nagrobku, na ży-
dowskim cmentarzu w Szydłowie, a tym samym przywró-
cić im, choć w pewnej mierze utraconą przed laty godność. 

Julia Poniewierska, o. Paweł Mazanka

Widok na kirkut od strony zamku - grudzień br.

Zdjęcia: P. Walczak
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„Nasz Zespół ludowy 
Gminę Szydłów sławi 
zwie się Kasztalonem
śpiewem ludzi bawi”

Tak śpiewa istniejący już od 2009 r. zespół śpiewaczy 
„Kasztalon”. Powstał z inicjatywy członków Stowa-

rzyszenia Gospodarstw Gościnnych „Nad zalewem Chań-
cza”. 
 Nazwa zespołu nie jest przypadkowa. Wszyscy 
znamy zalew „Chańcza”, malowniczy teren: woda, las - 
wyśmienite miejsce do wędkowania i wypoczynku. Ilu 
z nas wie co znajdowało się w tym miejscu kiedyś, kie-
dy były łąki, jeziora pełne ryb i dzikiego ptactwa? Miej-
sce o nieprzeciętnej urodzie przyrody, malownicze i nie-
powtarzalne. Znajdowała się tam mała osada o nazwie 
„Kasztalon” w której to w czasie II wojny światowej za-
istniały tragiczne wydarzenia. Aby upamiętnić to miejsce 
i jego mieszkańców nazwę tą przyjął nasz zespół ludowy. 
Śpiewanie nasze to niewątpliwie dobry sposób na aktywi-
zację środowisk wiejskich, a szczególnie osób starszych 
przy braku dostępu do innych dóbr kultury na wsi.
 Do zespołu w szczególności należą ludzie starsi, 
ale bardzo aktywni i chętnie kultywujący tradycję regio-
nu. Repertuar jaki śpiewamy jest różnoraki, w zależności 
od okoliczności. Są to pieśni patriotyczne i sakralne oraz 
ludowe i biesiadne.
 Swoim śpiewem urozmaicamy program okolicz-
nościowych imprez oraz świąt kościelnych. Od 2016 r. 
śpiewu uczymy się w remizie OSP Szydłów. Na ten cel 
poświęcamy od dwóch do trzech godzin raz w tygodniu, 
a nawet częściej gdy zachodzi taka potrzeba. Obecnie do 
zespołu należą osoby z siedmiu miejscowości tj. Koryt-
nica, Szydłów, Potok, Kotuszów, Jabłonica, Kurozwęki, 
Gacki, Brzeziny. Przy akompaniamencie akordeonu lub 
organów pod batutą Adama Barabasza zespół występuje 
w barwnych strojach ludowych zakupionych z progra-
mu”Odnowa Wsi” i własnych funduszy. Poziom naszego 
śpiewania jest coraz lepszy, co podkreślają liczni słucha-
cze po występach. Nasz dyrygent Adam Barabasz nale-
ży do osób bardzo wymagających i skrupulatnych. Za to 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni, gdyż zespół rozwija się 
i coraz lepiej śpiewa. W 2017 r. daliśmy kilka koncertów 
w kościele np. z okazji świąt odpustowych w Szydłowie, 
Kotuszowie i Potoku.
 Już drugi rok z rzędu umilamy czas starszym lu-
dziom w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach. 
Otrzymaliśmy za to liczne brawa i podziękowania. Zespół 
występował również podczas „święta śliwki” w Szydło-
wie. Były to wesołe pieśni ludowe i biesiadne chwalące 
nasz region i prace rolników - sadowników. Byliśmy rów-
nież zaproszeni na tegoroczne dożynki w Łubnicach. Po 

występie otrzymaliśmy wiele braw i pochwał oraz sowity 
poczęstunek.
 Na próby i występy dojeżdżamy własnymi po-
jazdami z różnych wiosek naszej gminy. I chociaż z tego 
tytułu nie mamy żadnych profitów, to cieszy nas i mobili-
zuje fakt, kiedy słuchacze dziękują nam brawami, miłymi 
słowami czy poczęstunkiem.

 Marzy nam się żeby w nasze szeregi wstępowa-
li młodzi mieszkańcy, aby zespół odmłodził się i jeszcze 
lepiej śpiewał, ponieważ jest to jedyny zespół na terenie 
naszej gminy. Śpiewając swój repertuar starsi ludzie chcą 
zachować regionalne dziedzictwo kulturowe, które zostaje 
zapominane na skutek naturalnych procesów rozwoju spo-
łecznego.
 Należy zaznaczyć, że zespół funkcjonuje do tej 
pory dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Gminy Szy-
dłów oraz Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 
Szydłowie, za co serdecznie dziękujemy.

Członkowie zespołu „Kasztalon”

JESZCZE O „KASZTALONIE”

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie przypomina 
mieszkańcom Szydłowa i Gminy Szydłów o obo-

wiązku umieszczenia tabliczek z numerami porządkowymi 
nieruchomości zgodnie z przepisem art. 64 par. 1 i 2 KW 
w związku z art. 47B Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Za niespełnienie wymogu usta-
wodawca przewidział kary po-
rządkowe, dlatego też zwracamy 
się z prośbą o umieszczenie tablic 
z numerami posesji w miejscach 
widocznych.

OZNAKUJ POSESJĘ
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TANECZNIE W RAKOWIE I KIELCACH

W dniach 24-25 czerwca br. odbyły się główne uroczystości związane z Jubileuszem 450-lecia Lokacji Rakowa. 
Podczas tych uroczystości zarówno w sobotę jak i niedzielę wystąpił Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów. 

Dziewczęta brały udział w barwnych korowodach i prezentowały tańce dworskie, między innymi: włoską galiardę, 
hiszpańską pavanę oraz francuskie branle.

Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów  odtwarzający tańce z okresu średniowiecza i renesansu wystąpił w pała-
cowych wnętrzach Muzeum Narodowego w Kielcach w dniu 16 września br. na „Spotkaniu z muzyką klasyczną 

i tańcem dawnym”.
Agnieszka Ziółkowska, Fot. Justyna Zbytek

Tylko w 2016 roku 46 tysięcy osób zmarło w naszym 
kraju z powodu powikłań spowodowanych smogiem. 

W czasie alarmów smogowych znacząco też zwiększa się 
liczba pacjentów z zawałami serca (12 proc.) i udarami 
mózgu (16 proc.) a na szpitalnych oddziałach ratunko-
wych pojawia się 1/3 więcej pacjentów z zaostrzonymi ob-
jawami astmy. - Groźne związki chemiczne, które wchodzą 
w skład smogu to dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym naj-
groźniejszy benzopiren, który powoduje nowotwory gar-
dła, krtani i płuc i jest przyczyną wrodzonych wad rozwojo-
wych u noworodków. Skutki działania smogu na organizm 

człowieka to działania krótko i długofalowe. Niewątpliwie 
najgroźniejszy jest on dla ludzi pierwotnie chorych na cho-
roby przewlekłe układu oddechowego, kobiet w ciąży oraz 
dzieci. Smog powoduje wzrost zapadalności na zapalenie 
płuc i oskrzeli, przedłuża czas zdrowienia, zaostrza alergię 
i astmę. Cząsteczki PM2,5 są groźne nie tylko dla układu 
oddechowego, ale także powodują  wzrost ryzyka nagłych 
zgonów z powodu chorób układu krążenia.  Długotrwałe 
narażenie na tego typu zanieczyszczenia skraca średnią 
długość życia - mówi dr n. med. Małgorzata Biernacka-
-Zielińska, specjalista chorób dzieci.

Źródło: tvnmeteo.pl

ZABÓJCZO BRUDNE POWIETRZE
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MAGICZNY OGRÓD W OSÓWCE

W centrum Osówki, za niepozorną bramą jednej 
z posesji znajduje się ogród z którego, gdy się już 

do niego wejdzie, nie chce się wychodzić. To prawdzi-
wie magiczny ogród – za sprawą jego właścicieli.

 Ogród od podstaw został zaprojektowany i wyko-
nany przez niezwykle sympatyczne małżeństwo – państwo 
Lucynę i Eugeniusza Długoszów. Pani Lucyna pochodzi 
z Brzezin a pan Eugeniusz z Sandomierza. Swoje zawodo-
we życie związali ze Śląskiem a dokładnie z Katowicami 
i Sosnowcem. Pan Eugeniusz był projektantem–konstruk-
torem w Biurze Projektów Górniczych „Separator” w Ka-
towicach. Pani Lucyna pracowała w handlu zagranicznym. 
 Po przejściu na emeryturę, kilka lat dojrzewała 
w nich myśl aby zbudować gdzieś domek z daleka od gwa-
ru dużego miasta, gdzie jest spokój i czyste powietrze. Wy-
bór padł w końcu na rodzinne strony. Bardzo spodobała im 
się pewna działka w Osówce. W 2012 roku na działce sta-
nął drewniany domek zaprojektowany przez pana Euge-
niusza. Mieszkają tu od wiosny do jesieni i tylko w okresie 
zimowym przenoszą się do bloku w Katowicach. Równo-
legle z budową domu rozpoczęli porządkowanie działki 
i urządzanie ogrodu. Praca ta, dała im wiele satysfakcji 
a efekt końcowy godny jest najwyższego podziwu. 

 Gospodarze bardzo chętnie zapraszają do siebie 
w odwiedziny, kontakt z ludźmi sprawia im wiele rado-
ści. Do Osówki chętnie przyjeżdżają znajomi i przyjaciele 
syna państwa Długoszów – Piotra, który pracuje w radio-
wej „Trójce” w Warszawie. Bardzo sobie chwalą wypo-
czynek w ogrodzie jego rodziców. 
 Kiedy więc pan Eugeniusz zaprosił mnie do 
obejrzenia ogrodu, nie sposób było odmówić. Po pracy, 
w pewne czerwcowe popołudnie, wsiadłem na motocykl 
i wybrałem się do Osówki. Po serdecznym przywitaniu, 
gospodarze oprowadzili mnie po ogrodzie. A ten rzeczywi-
ście robił wrażenie, pomimo tego, że czerwiec był bardzo 
suchy i roślinom doskwierał brak wody. Rozmiar działki 
na której go założono budzi podziw i niedowierzanie, że 
osoby w bądź co bądź słusznym wieku (pan Eugeniusz ma 
87 lat), mają siły i chęci aby się nim zajmować. Jak jednak 
mówią, nie potrafią siedzieć bezczynnie. Praca w ogrodzie 
wypełnia im większą część dnia. Trzeba pokosić okaza-
ły trawnik, podlewać, pielić i pielęgnować rośliny. Kiedy 
muszą wracać na kilka dni do Katowic aby pozałatwiać 
jakieś sprawy, już w dniu przyjazdu tęsknią za Osówką. 

 Ogród jest starannie przemyślany. Jeżeli już trafi 
się przypadek, to zgrabnie wkomponowuje się w całość. 
Zastane na działce drzewa i krzewy od strony drogi nie 
zostały wycięte. Tworzą naturalną barierę od strony dro-
gi. Pan Eugeniusz samodzielnie wykonał oczko wodne 
wraz z kładką a ogród ozdabiają wykonane przez niego 
przedziwne, drewniane rzeźby, do których wykorzystuje 
przeróżne elementy np. z niepotrzebnego już karnisza. 
W ogrodzie znajduje się mnóstwo roślin, których nazw nie 
jestem w stanie wymienić. Warto jednak wspomnieć o ro-
zarium z różami, otoczonym bukszpanem, okrągłym trzci-
nowiskiem w którym można się schować, truskawkach 
i warzywniku ze swojską włoszczyzną. Dumą pani Lucy-
ny jest rabata kwiatowa. To specjalnie wydzielone miej-
sce podzielone na pięć części. Każda część obsadzona jest 
gatunkami roślin, które kwitną w jednym tylko kolorze. 
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Jest więc rabata kwitnąca na biało, jest różowa, niebieska, 
żółta i czerwona. Pani Lucyna jest wielką znawczynią ro-
ślin, wie jakie mają wymagania i z jakich zakątków świata 
pochodzą. 

 Kiedy już zakończyliśmy oglądanie ogrodu, usie-
dliśmy na przydomowym tarasie i przy kawie oraz pysz-
nych lodach gawędziliśmy o różnych sprawach. Domi-
nowały wspomnienia rodzinne, różne, często zabawne, 
życiowe historyjki. Nie zabrakło też kosmologii, która jest 
największą pasją pana Eugeniusza. Pan Długosz imponuje 
wiedzą o kosmosie, początkach i ewolucji Wszechświa-
ta. Z pasją opowiadał o następcy kosmicznego teleskopu 
Hubble’a – teleskopie Jamesa Webba, który ma zostać 
wystrzelony na orbitę okołoziemską w 2018 roku. Dzię-
ki temu instrumentowi, ludzkość będzie mogła spojrzeć 
jeszcze dalej w głębiny kosmosu i odkryć nowe, niezna-
ne światy. Pan Eugeniusz będzie mógł o tym opowiadać 
w swoim  niezwykle ciekawym, magicznym ogrodzie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Alina Mikuśkiewicz (Solec)

Jest taka wieś na mapie Polski,
gdzie krajobraz jest mi dość bliski.
Wieś ta nazywa się Solec Stary.
Tu wnoszone były filary,
Domu mojego rodzinnego.
Dom był drewniany, dachówką kryty.
Był strych, a na nim stare zeszyty.
Były też inne rozmaitości.
Czasami myszka przyszła w gości.
Był płot oraz metalowa brama
I ogród, gdzie kwiaty miała mama.

 Wieś leży na trasie: Szydłów – Stopnica.
 Wokół dużo lasów, co oko zachwyca!
 Niedaleko wioski – miasto zabytkowe,
 W którym to co roku jest święto śliwkowe.
 Miasto to Szydłowem zostało nazwane.
 Bywa przez turystów często odwiedzane.
 A to dlatego, że z zabytków słynie.
 Przy ich oglądaniu czas przyjemnie płynie.
 Są ruiny zamku i brama zamkowa.
 W zamkowych ruinach duch czasem się chowa.

Dawno temu w wiosce ponad sto osób żyło.
Dziś połowę mniej: wymarli, wiele wybyło.
Do miast i miasteczek, gdzie lżejsza jest praca.
Smutne, że mało kto do wioski powraca!
Ci co pozostali, wracają wspomnieniami,
jak to dawniej było. Dawniej przed latami.
Jak kąpano się w rzece, wesoło było!

Gdy się krowy pasało, ognisko tliło.
Dziś ognisk się nie pali, grill dominuje.
Większość ludzi swoich podwórek pilnuje.
Łąki u nas duże, niczym górskie hale,
Ale krów już na nich nie ma wcale!
Jest rzeka, a od niej zapaszek darmowy,
bardzo nieprzyjemny, po prostu siarkowy.
Kąpiele siarkowe nic nas nie kosztują!
Ale te zapachy nam renomę psują!
Wieś ładna, spokojna, domy murowane.
Nie ujrzysz już strzechy! Zniknęły drewniane!
Ja często wracam do nich swymi myślami.
Miały duszę, nie tak, jak między murami!
Było w nich dosyć ciepło i bardzo miło.
W każdym najmniejszym kątku czuło się miłość.
Dziś większość z nas żyje w domach murowanych.
To nie to samo, co było przed wiekami!
We wsi nowa szkoła na pagórku świeci.
Uczęszczają do niej z różnych wiosek dzieci.
Obok nowej – stara, bardzo zabytkowa.
Oj! Wiele tajemnic się w niej tam chowa!
Pamięta pierwszą, drugą wojnę światową.
W czasie drugiej była schronieniem nad głową!
Obok szkoły – remiza. Taka strażacka!
Strażacy gaszą pożar, gdy buchnie znienacka.
Bardzo bohaterscy są nasi strażacy!
Niosą ludziom pomoc! Nie boją się pracy!
Dobrze mieszkać na wsi, gdzie wokół łąki, las.
Wśród ćwierkających ptaków miło płynie czas.

MOJA WIEŚ



Wydawca: Urząd Gminy w Szydłowie,  ISSN 1508-8545,  Nakład: 1000 egz. 
Redakcja i skład komputerowy: Piotr Walczak, e-mail: promocja@szydlow.pl tel. 41 35 45 125  
Adres Redakcji: Kurier Ziemi Szydłowskiej, ul. Rynek 2/2, 28-225 Szydłów                         www.szydlow.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i edycji tekstów nie zamówionych. Autorzy tekstów nie otrzymują honorariów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za teksty autorskie czytelników, ogłoszenia i informacje reklamowe. 

Druk: P.H.U. SZOSTAKDRUK, ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 23 83, szostakdruk@gmail.com

Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

Łukasz Klamczyński z „Kurierem Ziemi Szydłowskiej” 
przed stadionem pilkarskim FC Fulham w Londynie.

FOTOMIGAWKI

Kamila, Weronika i Paulina przed „Big Benem” 
w Londynie. 

Najstarszy mieszkaniec Gminy Szydłów Antoni Adamski 
obchodził 27 października  br. 99 urodziny. W imieniu 
władz samorządowych życzenia zdrowia i pomyślności 
jubilatowi złożył Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów. 
Na zdjęciu od lewej: Władysława Adamska (żona), jubilat 
Antoni Adamski i Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński.

Pod koniec sierpnia w Szydłowie, po raz kolejny miały 
miejsce warsztaty architektoniczne studentów Politechniki 
Wrocławskiej. Praktykami kierował dr inż. arch. Jan Za-
masz z Wydziału Architektury. W ramach warsztatów po-
wstała m.in. makieta z propozycją zagospodarowania tere-
nu wokół starej oczyszczalni ścieków w Szydłowie.


